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Nasıl Geçti 
Çalışmak çok iyi bir şeydir 

ama herkes yapamaz ... 

\azan : Bebla Tntlk BAŞOKÇU 
T oL! Y<: terciime hakkı tamam.il< mahlw:dur 

-36-
1..:apıda.n çıkarken gideceğim yeni 

adı. simi bırCt.krruımı rica. cttıler. 

.ı..:1ok&ç gun sonra size- gönderirim• 
Cetlln1, Nihayet valizlerimle beraber 
t.J.k .. ,nin 1 .. ıac gırip kapı kapanınca 

tı;urlu1Ju0 umu zannettim. İç pence· 
rcyı a<;arak elimdeki Fritznnın ad· 
reıı. yaz.ılı kağıdı ~öföre uzattım. 

•ı ~kSi hareket ederken kapıcı tekrar 
koşarilk geldJ, Jjbförden bir şeyler 

.soı du. Sonradan anladım ki bUlUn 
ıhtıvatıarıma rağmen kapıcı yine .ö. 
foı den adresimi öfrenmişti. 

Ht-le 'ükür, diyordum. Artık ,u 
otel derdinden kurtuldum. Hesabı 

Yen.hm. Hele ı:ıu taksiye de param 
yettŞain... Ondan sonra ne olursam 
olayım, Vazi!e etmem. 

Frölayn Frltzanın yağ kokulu o. 
«asrndan içeri girdiğim zaman, Sa
dikofun borç verdiği Uç bin marktan 
cf'bimde ancak sek.Sen mark kadar 
kalmı.ttı ..• 

D<ı1ıaJ odamın yanındaki odada 
oturan Ru.s kızının e\-de olup olma
dıguu sordum. Fritza; c:Sokağa. (ık 

t!. A~ma gelir dedi. Fakat bab.,,ı 
~rr. Onu çağırayım, o da Fran 
sızca bilin. 

Bir dakika sonra. çok ihtiyar, $&r. 
jaak bil;' adam odama geldi.. GUç an
la.plan bir .i"ran:sızca He; 

- Benim ismim TarnopoldUr, de. 
tili. Kızımla beraber bir evde oturu
yonız. Beni görmek 'istemişsiniz. 

Bır arzunuz; mu var? 
- Bir ricam var, dedim. Şu kartı 

tia.na. lOUcn okur musunuz'? ve Dam 
garın kartını uzattım. MtlsyU Tar. 
napol tercUme etti. Şunları söyledi; 
«Hanım Efendi, otell terkedeceğtnizi 
haber aldım. Çok tees•ll! ediyorum. 
&lzi gitmeden evvel bir kere selamla. 
mak !sterim. Bana bu müsaadeyi ver 
rnenizl rica ediyorum. Derin hürmet. 
!erle. Damgar.• 

- Müsyü Tarnopol, dedim. Ben 
tılç Almanca bilmiyonım. Lütfen ~u 
benım kartımın üzerine birkaç keli
me yazar mısınız? J.iUsyU Tarnapol 
asık bir auratıa: 

-- Ne yazmak istiyorsunuz? Dedi. 
- Evvelıl. bu karta teşekkUr et-

mek. sonra da.. ,ımdi bu odaya yer· 
letmek Uzere olduğumu ve Jflerim bt 
tince kendisine tekrar yazacağımı 

tıaber vermek 1.stıyorum, o kadar. 
Bir de selAm. 

MüsyU Tarnopol son derece istek .. 
siz blr ta"'1rl& kartı yazdı. Bana ver. 
di. Sonra hiddetli bir aeeıe: 

--Siz dedi. Kimseyi tanımadığınız 
dan bahsediyorsunuz. l~te size ah
tıapların1z mektup yazıyor. 

- Müsyü, dedim. Benim tanıdığım 
yok Bu adam otelde kendisini bana 
takdim ettirdi. Ve son derecede ter· 
hiye \'e nezaket göısterdl. Onun bana 
yazdığı bir karta cevap vermek be
nim de terbiyem icabındandır. Bu a
dam benim hayatımı bilmez ve bildi. 
~ini de isttmiyorum. 

lltü>yll Tarnopol bir kere benım kı 
ya!ctime, sonra valizlcrlme ve daha 
ao:ıra da oturacağım odanın sefil 
ınanzarasına bir göz gczdirdl. Ara.· 
dakı tezat o kadar büyUktü kl soğuk 
bir selA.mla odadan çıkarken sözleri
me inanmadığını anladnn. 

BütUn gUnU bu kirli odanın tozla· 
rın1 temizlemekle geçirdim. Akı:ıam 
tizeri .Fritza Matmazel Tarnopolun 
geldiğini haber verdi ve gene; Rua 
kız.mı odama getirdi. 

Bu kızcagızın yüzt.lne bakar bak· 
maz. tabiatın bu zavallı mıı.hlOku ya. 
atırken nasıl zalimce haslı!ıllk etti

ğini ve çok talihsiz bir rnahlClk oldu .. 
ğunu anladım. 

Annl Tarnopol kerıdl.Bini takdim 
etti ve odasının yanına iyi bir kom· 

u geldıği içın memnuniyetini aöyle
h. Ve derhal: «-Ne iyi dedi. Sizin· 
e beraber gezeriz.> 

dedl#i gibi cblr glınun beyliği bey· 
llkllr.• Bu iki mlUetl•n biri ilahe. 

i!;tan dağlarında tamtamıru, ötekl 
J\..kdenlz; kıyllarında. gaydruum ~a .. 
Jarak zafer ~nllğl yapıyorlar 

Bir ~okları itin mezar olan 191 l 
Jlkbaharı onlar için hiçbir zaman 
tadı daınaktan 4;'ıkmıylV'ak l>lr nıu~ 
rat n1e\ıı,irnl olmu,tur. TeJgra.f ve 
radyo haberlerine ıoro lkllıl do bu. 
3"llk ikramiye vurmw, blr faklr aile 
nlkblnlifJle coı,up ta,cyorlar "e 
fl'Ünltık gun .. lik bir dünya l<lnd•, 
çl<•k doken ilkbahar dalları flbl 
mütemadiyen proje döküyorlar. 

JJaııkalıı.rının pek bu gibi mera
lmlorlo ufrq&<'ak zanıanlar• de-

1;11, fakat onların kendi aralarında, 
t.ıgr&flar \O me &Jlarla., niçin bir· 
birlerini tebrik etmedikleri anla,•· 
lamaz. 

!ludetln ken~M g;bi maıııanm 

- ?.!atmazcl dedim. Tcc&1Ufle söy 
liyeyim ki ben gezmek için buraya 
gelmedim. Ben dünyadan kaçıp bu
ra.ya. sığındım. Ve burada çalışmak 
ve hayatımı kazanmak istiyorum. 

O aralık vallzden çıkan esvapları .. 
mı temizlediğim aynalı dolaba ası .. 
yordum. 

Annl Tarnopol şaka söylüyorum 
zannetti: Gülerek: 

- Çalı,mak çok lyl bır şeydir a
ma herkes yapamaz. SiZln çalışm 
ya ihtiyacınız olur mu? Her halde 
tuvaletlerlni.Zden zengin olduğunuz 

belli ... 
- Belki, bir zamanlar, fakat şim

di değil, matıfıazeı... Dedim. 
Bu akşam nezaket diye blle IAtıfo 

dinllyec•k halde değildim. Odada 
yalnız olsam hınçkırarak ağlıyacak .. 
tun. Hayalın hakikatleri beni buglln, 
bu kirli odanın içinde kar,ııamıttı. 

Çalışmak !Azım geldlğlnln sebepleri. 
ni bu kızcağıza anlattım: 

- Yarın, dedim, gazeteye ilin ver 
direceğim. Ken<ll eırvapla.rımı model 
diye göatereceğlm bir m~teri gellr 
de bir şey yaptırırsa tercümanlık ya 
par mısınız? Ben de size ona muka· 
bil bir 'ey veririm. 
Konuşurken sesim öyle titriyordu 

ki Ann1 Tarnopol geldı, ellerimi tut· 
tu: 

- Madam, dedi. Müteessir olma
yın. Ellnizden bÖylo itler geldikten 
sonra göreceksiniz hayatınızı ne ka· 
dar iyi kazanacaksınız. Ben sizin gi· 
bi ol.saydım kendimi dünyanın en 
bahtiyarı blllrdlm. Halbuki ellmden 
bir t}ey gelmez. Babam seksen y~ın 
da, burada oturuyoruz. Büyük kar .. 
de':'lerimin bize göndereceği para ile 
yaşıyoruz, o da o kadar az ki bir sl· 
nemaya gitmek bile imkA.nsız, Hal
buki babamın Rusya.da on be, tane 
kAğıt fabrikası vardı ... Size elimden 
gelen her yardımı yaparım. Gelen· 
!eri de karııııanm. TtrcUınanlık ta 
yaparım. Ze.ten bo,ıuktan ve ı,slzllk 
ten bunalıyorum. 

- Çok tetekkUr ederim, dedim. 
Fakat, ya hiç kimse gelmezse? Za· 
ten felaket de o vakit başhyacak ... 
Cebimdeki para oda kirasına. bile 
yetmiyctek. Sonra yeyip içmek de 
ıazım ... 

* Ertesi sabah Ft•ölayn Fritza fena 
bir çayla iki parça tekeri getirip 
yatafımın yanına bıraktığı vakit i· 
~aretle evinde dikl'I makinesi olup 
olmadığını sordum. «Vardır.> Diye 
cevap verdi. Fakat, dikiş, makinesi 
ile ne yapmak istediğimi sordu. Ben 
işaretle çalışacağımı ve hayalımı 

çalıtarak kazanacağımı gllç halle an 
latınca Fritzanın o vakte kadar gU .. 
len yüzü birdenbire değişti. Bir şey· 
ler homurdanarak bir hışımla. oda
dan çıktı. Bir dakika geçmeden, An· 
ni Tarnopolun odasına gittiğini ve O· 

nunla öfkeli öfkcll konu,tuğunu işit· 
tim. Acaba bu kadın beni evinde c;a 
Iıştığımı tstcnliyecek. sokağa mı a .. 
tacaktı? 

Anninin keskin ve çatlak scsile 
Fritzayı teskine uğra,tığını olduğum 
yerde hissediyordum. Fakat galiba 
muvaffak olamamı' olacak Ki biraz 
sonra Fritza kapıyı bile vurmaya ıu 
zum görmeden odamdan içeri girdi 
ve bana uzun uzun bağıra bağıra 

bir ,eyler söyledi. Bir kellme blle an 
Iamadım. 

Zaten mAnevi ve maddi yorgun .. 
tuktan harap, bütün gece uyumam" 
tım. Şimdi bu kadının .sözleri beni 
bUsbUtün sersem etmişti. l-tatmuel 
TarnopolU buraya çağırmasını ifa· 
retle a.nlattmı. Ve Anni benim od.ama. 

gelince: 
(Arkası var) 

da tatlıdır. Yalnız ka~ıdan bak&n· 
lar için bu harabe ye )"·angınlar or· 
ta.ıtındakl şenllJ;ln hazln tarafım 

görmemek mUmktin olmuyor. Ku. 
dmnlarİ CIJereflno bayram yapılan 
litlklill de, yeni topraklar da hep 
ba,kalarının eliyle ahnıp "Verilmiş 

şr.)·lerdtr. O eller bugi.in blrblrlle 
mU.eadeJe halindedir ,.o neti<'ede bl
rlııderı biri bUklilli11 kırdacakhr. 

Şu halde bu iki uz.ak zafer kardeı:ı 
arnbındakl talih benzerliği geçici
dir ,-e 'onunda birinin glUn1ekte 
de.vaın etmesine mukabil liteklnln 
a<'r IM'I ağlama.~ı bir riyazi zaruret 
irabnhr. 

J(a.<,ıh zihin dönüp dola.7arak 
şu neticede karar kılıyor ki lstlkJa. 
Un de, topralln d& hayırlısını insan 
aneoJc >·lne kendJ kendisinden aJa .. 
biliyor. 

REŞAT NURi 

• 1 

• 
Kahve tiryakilerine müjde ! 

Dün bir vapur, 1skenderuna 8500 ton 
36 bin çuval kahve getirdi 

'Bu_ kahveler, altı aglzk ihtiyacımızı karşılayacak ve 
lstanbulda da ay sonuna kadar tevziata bışlanacak 

Kahve ihtiyacını tem ;n ıç1n Öğrendıği.mize göre 36 'bin 
aylardaı:beri çalı~ılmakıadır. En çuval 8500 ton kahveyi hamil 

sonra asgari altı aylık kahve ih· 
tiyacı temin edilmi~ olacaktır. 
Şehre kahve tevzii jçjn İaşe Müs
tt"-,arile yapılan temaslardan, ay 

sonuna kadar tevziatın ba~laya· 
cağı anlaşılmı§tır. 

yakın bır zamanda arpa, nohut .. · 
g 'b" dd 1 · k t I bulunan vapur dun sabah isken-• ı ma e erın an~ ırı ması su. 
retile mahlut kahvel;r yerme salı deruna gclmı~tir. 
kahve temini mümkün olacaktır. Bu kahvelor ithal edildikten 

Tramvay bandajı 
getiriliyor 

Bir firma, belediyeye 
teklifte bulundu 

Romanyalı bir firmanın mü· 
messili Beledjyemize müracaatla, 
Sular idaresi, Fen işleri müdür
lüğü ve Tramvay idaresinin ih· 
t.iyacı olan •bir kaıım malzemeyi 
Romanyad•n getirtmek teklifin
de bulunmuştur. Belediye bu 
teklifi iyi karşılamış ve derhal 
tetklklere ba~lamı~tır. Tramvay 
idaresinin en ziyade muhtaç ol· 
dui'u malzeme ray, bandaj ve 
demir aksamdır Fen İ,leri, Sular 
ve Tramvay idareleri, ihtiyaçla· 
rının süratle tceıbit edilmesi cm· 
rini almışlar ve i'e başlamışlar· 
dır. 

Silivride bir kız kacşırma 
va kası 

Silivride Alipaşa köyünden 
Mustafa oğlu 1-!üseyin adındaki 
bir <ıenç Sinekli köyünden 1 7 
yaşlarındaki Aliyeyi ıarlaya git· 
IJlCkte iken kaçırmağa te~cbbüs 

etmiş fakat yakalanarak Adliye
ye verilmiştir. 

15 ya§ındaki bir ı;ocuk bir 

Nafıa memurunu öldürdü 
Ü$üdarda Baltacıçlftliği kö

yünde 1 5 yaşlarında Sadettin is· 
mindeki bir çocuk av çiltcsile oy. 
narken çifte ate~ aJmış ıl\fe Sultan. 
çiftliği Nafıa memuru Boyabatlı 
Mehmede isabet ederek ölümüne 
sebep olmuştur. Katil Mehmet 
derhal tevkil edilerek tahkikata 
ba~lanmıştır. 

Fazla yolcu alan otobüsler 
İılanbul Belediyesi tefli, he

yeti İslanbuldaki otobüslerin 
kontrolunu esaslı bir şekilde yap. 
maktadır. 

Eyijp - Keresteciler arasındd 
ışleyen otobütlerin fazla yolcu 
aldıkları ve halka ta.m para alın
dığı halde bilet kesilmediği ve bu 
suretle Hazinenin zarara uğratıl

dığı bildirilmiş ve bu huoust• 
yapılan teftişlf'r neticeıinde ıi· 
kayeller tahakkuk etmiştir. 

312 3 numaralı oıobüsün had
di i•tiabisinden fazla yolcu aldı· 
ğı, 30 1 O numaralı otobüste de 
parası alındığı halde 5 yolcuyA 
bilot kesilmediği ıesbit edilerek 
haklarında zabıt tutulmuş ve ka· 
nuni takibata ba!}lanmıotır. 

Milli Piyango lstanbul 
şubesinde b1r suiistimal 

iki bin lirayı zimmetine geçiren 
İrfanın tevkifine karar verildi 

Milli Piyangonun İstanbul §U· 
besi vezne katiplerinden irfanın, 
son olarak yapılan kontrolda jk; 
bin lira açık verdiği anlaşılmıştır. 
Bu vaziyet üzerine hi.disenin tah. 
kiki için İstanbul şubesin<: bir 
Maliye .müfettişi gönderilmiş ve 
bu müfettişin yaptığı tahkikat so. 
nunda İrfanın iki bin lirayı zim· 
metine geçirdiği sabit olmuştur. 

Mali-ye ımüfettişinin verdiği ra· 
por üzerine İrfan bundan bir 
müddet evvel işten el çcktirilmış 
ve Müddeiumumiliğe teslim •dil. 
mi,tir. 

Dün irfanın birinci sorgu ha· 
kimliğinde ~orgu.su yapıln1ı1 ve 
suçun chemmıyetıne binaen tev· 
kifine karar verilmiş ve derh~! 
tevkif edilmİ!)tir. 

Bostancıda 2 kişinin ölümüne 
sebep olan İtfaiye şoförü 

Şoför Osmanın muhakemesini hayet:enmiş 
ve 2 sene hapsine karar verilm:ştir 

Bundan bir müddet ovvel Bos
tancıda Tepe mahallc;inde bir 
yangın çıkmış ve İtfaiye yanı;:ını 
söndürüp dönerken şoför Osına· 
nın idaresindeki 30 numaralı bü. 

yUk. pompa kamyonu devlilmi' 

ve kamyondaki sekiz itfaiye ne, 

lerin<len Hasan ve Saliıhattin ol
mü, ve çavu~ Mustafa He Cemli, 
Şuayip ve Hüseyinin bir kısmı 
hafif ve bir kısm_ı da ağır surette 
yaralanmışlardı. 

Birden fazla kimsenin ölün,ü· 
ne sebebiyet ve bir çoklarının aa 

Metresini vuran polis iki 
seneye mahkum oldu 

Bundan bir müd 1et evvel, Ka .. 
sımpa§ada .metresi Fatmayı vu• 
ran polis Sabrinin muhakemeaı 
dün birinci ağırceza. mahkeme· 
sinde nihayet bulmu~tur. 

Mahkeme, Sabrinin Fatma ile 
ıakala,ırken tabanc1'nnın paı la
dı~ını ve polis Sabrinin metresinj 
tedbirsidik yüzünden öldürdüiü. 
nü sabit gördüğünden SabrU.in 
iki !-"'!.c hapsine karar vcrmil!tir. 

Belediye zabıtası kontrolu 
Beledıye zabıtası İslanbul da. 

hilinde yaptığı kontrollar netice
sinde vazifeleri ba,ında belediye 
hizamnamesinin emrettiği şekil· 
de resmi elbiseyi giymiycn 4 o~ 

tobüs ııoförile bir qiletçi 'hakkın
da zabıt varası tutmuşlar ve ta. 
kibata ıbaşlanmı~tır. 

yaralanmasına sebep olmaktan 
suçlu olarak şoför Osmanın j!iin· 
ci ağırcezada devam eden mu· 
hakemesi dün nihayetlenmi~tir. 

Yakada Osmanın suçu sabit 
olmasına rağn1cn ancak (}oför Os~ 
manın 16 günlük itfaiye şoförü 

olması ve çalışmağa ba~ladıktan 
sonra çavu§ Mustafaya. jdareaİ· 

ne verilen kamyonun direksiyo
nunun bozuk olduğunu söyleme .. 
si hafilleır:ıe sebebi oldrak gö
rülmüş ve Osman 2 sene hapı:ıe 
ve 200 lira para cezasına mah~ 
klım ediJmjştir. 

Permanant makineleri 
kontrol ediliyor 

İstanbul Belediye•i Makin• 
~ubesi nıüdürlüğü berberlerin 
permanant makjnelerinin kontro .. 
)una devam etm_ektedir. Yapılan 
kontrollar nelicesinde bunlardan 
bir çoğunun bozuk olduğu gö· 
rülmüştür. Veı-ilen mühlet zar· 
fında matluba muvafık şekilde 
makinelerini tamir ettirmeyenle· 
rin çalı~mas1na müsaade ediln1İ· 
yeceklir. 

Noksan ekmek cşıkaran fırın 
Şj,Jide, Haliukiırgazi cadde

sinde 2 5 1 numaralı Osman Ke
çelinin fırınında 103 ekmeğin ki. 
lalarının noksan olduğu görüldü. 
ğünden ekmekler musadere edil. 
mi~ ve fırıncı hakkında kanuni 
takibata başlanmı§lır. 

Raif kavg&:di..- kadın erkek tanımaz, öf-

22. 5. 941 

1 • l Teşkilat meselesı 
tr=!, azetede günlük bava• 
~ disleri gözden geçirdik· 

ten ıonra arkadaıına dedi ki: 
- Vallahi azizim, ben onu 

' bunu bilmem, bu harp, bir teı
kilat meselesi ..• 

Eg~ mıntakası 
ihracatı 

940 senesi ihracatı 
35 milyon liradır 
İzmjr Tjcaret ve Sanayi Odası 

tarafından ne,redilen hır istatis-
tiğe göre. 940 senesi zarfında 
E.ge mıntakası iskele ve hmanla
rından dış memleketlere 35 mil
yon 892 bin 808 Ura kıymetinde 
188 mılyon 975 hın ~74 kilo 
muhtelif cins emtia ve 103 bin 
418 baş hayvan ıhraç edilmıştir. 
Bu ihTacat arasında 1 1 milyon 
597 bin 256 liralık döviz temin 
~tmek itibarile tütün en başta 
görünmektedir. Diğer mahsulle
rimiz de ihracat niıtbeti itjbarHc 
şöylece sıralanmaktadır: 

Zeytinyağı: 5,597,708, uzum: 
4,928,059, pamuk: 3.541,934, 
palamut hulasası: l, l O 1,933, 
buğday: 634, 197, halı: 132,608, 
fasulya_: 274551. susam:256500, 
zımpara madeni: 1 72489, deri: 
162,501, kendir elyafı 115723 
lira. -

lhracalın gönderildikleri yerler 
itibarile de miktarları sudur: 

lıalyaya 8.487,01 O, Ameri
kaya 8,365, l 58, Romanyaya 
3, 954,09 3, lngiltereye 388808 7, 
Almanyaya 2.127,917, Yunanis
tana 1,4 34,585. Macaristan• 
1,333,531, Fransaya 1,314,439, 
Çekoslov ... 1--·-··· 504, 722, Arian. 
tine 432,870, Uruguaya 289501, 
Brezilyaya 282,586, Finlandiya
ya 392,707, İsveçe 401.682, 
lsviçreye 459639, Mısıra 193356, 
Venezüellaya 188,303 lira kıy• 
metinde muhtelif cins mahsul ih
raç edilmiştir. 

Nafıa Vekili §ehrimiıde 
Bir kaç gündenberi lzmit ve 

civarında tetkiklerde bulunmak
ta olan Nafıa Vekili Ali Fuat 
Cebcsoy şehrimize golmişlerdir. 

Sayın Vekilin bir kaç gün de şeh. 
rimizde kalacajı ve Vekalete ail 
bazı ıı:ılerle me~gul olacağı söy· 
lenilmekıedir. 

Bir namus hırsııı ücş seneye 
mahkum edildi 

Eyüpte Kadriye adında bir kı
zın zorla ırzına tasallUt eden Ha· 
lilin, birinci ağırceza mahkeme· 
sinde yapılan duru~maaı dün nt· 
hayetlenmi~tjr. 

Mahkemede karar okunurken 
Halil Kamilın Kadriyeden do
ğan çocuğu da hazır 'bulunmuş 
ve babasınm mahkUmiyetini din .. 
!emiştir. 

Halil K.amilın suçu sabit gö
rüldüğünden, auçlu üç eene altı 
ay hapse mahkum edilmi.,tir. 

TAKViM 
2~ ~IA ns 9u 

PERŞEMBE 

AY: 5 - GVN: 11~ • Rııır: 17 
RUMi: 13~7 - ~IAl'lS; U 
ııtcRI: 1360 - Rebtlllnhır: 21 

\:AJUT ZEVALi EZM"l - -
GÜNEŞ; 5,37 9,11 
öCLE: 13,lU 4,H 
İKlNDİ: 17,09 8,t2 
J\KŞAM: 2U,26 12,00 
YATSI: 22,19 l,:>t 
İMSAK: 3.28 7,02 

Arkadaıı sözünü kesti ve: 

- Dur sana bu teıkilat nı•· 
selesi üzerine bir hikaye anlata• 
yım, dedi. 

Öteki merakla dinlem•i• 
baılayınca hikayesine agaz eY" 
ledı: 

- Umumi Harpte, RomanY• 
işgal edilmitti. inal kııvvetl•· 
rınden bir zabit bir auııı•" 
köylüsünün evine yerleıınifıi 
Zabıta hizmet husu•unda ı.u•ur 
edilmiyordu. Fakat gece yatı>' 
olunca, zabitin tabii hacetini 
defetmesi lazım geldi. Aradı •· 
raıtırdı. Bu işe elveriıli maha!V 
bulamadı. Bunun üzerine yük· 
aek •esle bağırarak köyliiyÜ ça• 
ğırdı, derdini anlattı, BunUJI 

~zerine köylü: 

- Lütfen, bay subay, benı 
takip edıniz, dedi, 

Subayı merdivenlerden in· 
dirdı 1 bahçeden geçirdi ve kat" 
tıki tarlayı iıaret ederek: 

- Bay !.Ubay, dedi, ııkınll" 
nızı kartıki tarlada defedebılir" 
ainiz. 

Ufacık bir ihtiyacı def içll' 
harp meydanlarından fazla yol 
kateden aubay haklı oıarıJı 
içerledi ve haykırdı: 

- Bu ne teıı.uatm:lık ! pu 
ne teıkuatıızlık ! 

Rumen köyliiaü aükiinetle vf 

nezaketle cevap vereli: 
- Bay subaya, hiddet et• 

meyiniz. O buyurduiunuz t•r 
kiıat bizde olsaydı zalıaiinİJ: b•• 
nım tarlwna haltede.:eğınız ytf• 
de ben aizın payıtalıtınıza yel 
t.lılerdim. 

Evet, 1941 d~ de harp yİI" 
her •evden e'. •I bir teıkili 
meıe]eıi ••• 

KÖR KAVI 
~-

Orta tedrisat muallimle~ 
cşalı§ma raporları 

Orta tedrisat rnuallimlcı·inin tııt' 
eeneUk mesaileri neticesinde mel<teP 
müdürleri tarafından verilen çıılıffC" 
raporları İstanbul Maarif mudurtU· 
ğünde te~kil edilen bir komisyon ta• 
rafından tetkike balanmışUr. 

Lastik tevıi edilecek 
vıı Kamyon ve otomobiller ııwin lıi 

tevzlatıne. bu ay baıına. ltadar te''° 
rar başlanacaktır. Bundan evvel t,ı;\ 
ziatı İstanbul vilayeti n1Uracll'1t ji' 

rasına. göre yapınakttı idi. fftılbı.ıJil 
bu defa. tev;z:ıat doğrudan dcığı·\J~• 
Ofie tarafından yapılacalctır. 

---<>---

Suat Dervİ§İn konferanll 

Dıin Beıikta~ Halkevinde Y~ 
dmısevenler cemiyeti namına 
kadaşımız Suat Dervis, bir k00 

ferans vermi,ıir. Konf~ansta a:. 
şiktaşm ileri gelenl<rile Melı . 
Avni ve Şükufe Nihal gibi şehr~ 
miz.in bir çok münevver ka.dıoı_.. 
da hazır bulunmu,lardır. ~ 

kelcndl~I zaman bert konu15urdu: 
- BUtUn hu ınv.knre.lıklara. nihayet 'er~ 

sek .•• On da.kJkadanbcrJ hJrbirllnlzi aldat· 
n1u.ğ'a. çalı'!lryoruz. }'akat i"ln bir hakikat ta. 
rafı ,·ar ki bunu hi4;' dtı-,ünınUyorı.az. O da 
bu: Yaralı genç kıı; hakkında. ben size bir 
feY ~öyleınek ı~ten1lyorum. Siz bunun far
kına ,·ardıfınız hlllde beni iLAÇ edlyonıunuz. 
Ben t;Jzln genç kızı tanıdığınıı.l blllyorwn. 
Sl-ı l!oıic bent gafil a\.·Ja.rnp_~a yeltenlyor.sunuz. 
ı,ın doğru<tu bu değil n1l 't 

YEŞiL O.OL 
herkesi unubnu-; olduğunu -- zaıuıedect"k ":l• 

dar budala ,.e snf tleğ"lllm hf'r lıaldc codıl~1 

benho ,Yüzilınden terkctnıedl. Buna. -..·ı111 ' 
nlın. 

naır slnirleıunl~ti: 

- Hakkımı; ,·ar, tamamile öyledir. 
Slntya bu anda çok gllzoldl. Bu (Ü:r.ellljtl

nJ ıözlerlnde parhyan zekA. blr kat daha art .. 
tırıyordu. 

Söze deva.n etti: 

-llaklkatl itiraf etti.ıt1, ha,)·di ']imdi no 
sorn1ak lstl)'Or~a.nız sorunuz'? 

- Pek Alü. Blrin<'l sualim şu: Neden l\la· 
Jncs Roda ~lz.drn bu kadar korkuyor1 .. 

xrv 
ESRAR GİTTİKÇE ARTll'OR 

Raif hu /'ıuali bir boınba gtbl orta.)a at .. 
nn';>tr. Gitgide Hoğukl<&nhllğnıı kaybediyor~ 
du. Akh fikri bltl';'Jk odada 1ı;tırap c;-ck<'ll 
gen(' kızda idi. 

Sintya hemen <·e,·aı, ,·ennemlljtl. Oturdu .. 
ğu )erde ellerlnl kavuştunnuş b~ük ve (Ü• 

•el göderlle genç adama bakıyordu. Bu da. 
klka. çok güzel olduğunu Jıbsederek bu gü
zelll(llnden hllfa.de etmek 1"1lyordu. l"akat 

Yazan: Roy Wiken - 17 - Çeviren: Rezza.n A. E. Yalman 

Raif oralMda dofDdl. SU11llnl tekrarladı: 
- Neden Roda ı.ıaınes sizden korkuyor!' 
- Korktuğunu bllmlyorwn. Fakat ma-

demki böyle olduğunu söylU...Tonunuz inanı .. 
ran ,.e hayret de t'tmem. Ha.ttii. neden kork .. 
tuğunu da tahınln edebilirim. 

Rall titredi. Çok merakta ve heyecand:ı 
Jdi. Faka.t bunu belll etınfılneğe taJı,arak 

sordu: 
- Neden'! llaydl &öl·JeylnJı, sizi dlnlJ-

yorwn. 
- Benim bütün ,·arhA'nn onu rahatsız e. 

tliyor ''e ya.pt1ğı plıinla.rı bo'l.u~·ordu. 

Sonra hiddetle Ralf"a baktı \e lli1.\e etti: 
- Fe.kat bUltın bunları tanonadıjtırn bir 

adamla. k"nu,mıt.ğa ınecbur dejtlllın ki .. 
Raif hiddetini yenme~e ('ahşıyor<lu. 
- Jlllekürhk tat"a.fına bapnıa.yınız. Bana 

doğruıı,unu bö3·leylnlz. Yaralı kız hakkında 

ne blliyor~anız bana. anlahnız .. 
Slntya omuzlarını silkerek: 
- Kıza pek fula. lilaka ba.iladıjınız bel· 

U .. Bu.nu evvelden haber vereydiniz de ona. 
ıröre konlJŞ8"1'don. 

Ral! öfkc•lnl yenmek itin dudalılarrnı ı-

ıurdı: 

- Arttk de\ aın ctmrmenf;c mlinık.Un de .. 
l'U ... Faıla bile konu5tunuz sonunu da ge
tiriniz; nr. blllyor~anız sö,t·Ieylnlz. 

Dcllkanhnın öfk~i bintyaıun hotı<una. git· 
ti. Sakin bJr ta.vırla: ' 

- Bolden gen9 kı-ıı Cama)·ka adabıncJa. 
tanunrşh, diye söze ba,ladı. 

Ralt ,·azlyetJn nezaketini derhal k&vradr. 
Roda hakkında. lıem her şeyi öğrenmt>k is .. 
tlyor, a:rnl zamanda ona. kar,ı olan itiına.dını 
boza<'&k tJeJ·Jer duyrnaktan da korkuyordu. 

- Tanıı;unnlarında şa"ıla<'ak ne Yar'! Böy .. 
le uzak yerlerde herkes blrblrlnt tanır. 

- E\ et tanı.,ırla.r \.·e çabuk sanılınt olurlar 
d<'A'll nll? Fakat bana. şunu söyJeylnlz: Siz 
kendini ~lislb I\lalnet>'i tanıyor musunuı? 

- ifa.yır .• Tanımıyorum. Fakat çok se· 
'lınli bir kız olduğuna. cn1lu1m. Bolden, ken 
dl.!tlne il'~ık olduğunu itiraf etmişti. 

- l\laden1kl iı.şıkh, neden onunla. evlen .. 
medl f 1nglltere,ye dönmeden oratla evlene
bilirdi. 

- Tabii.. Döndükten ~onra da e"·Jenme
Jcrlnc bir mani yoktu. Beni görür göı:mez 

- Fc.kl, neden C\-ltnınenli .. ler? 
• ol 

Diye soruyordu. }""'akat bu ıualin cc,o.lr1 

oğrcıımeyl de bip isteml,vordu. 
bu· - Amma da ıer laf anlcyol"lılunuz. H•I 

ki erkekler bu tarz ldlı çabuk anlarlar· <W 
le öanıllr ki bir erkek iki kachnla. bilıtı·ı1 

t" 
ıne,gul olduğu zun1an 1Ju kadınlar ge('iP 
mcz.ler, Jıep blrblrlerlnt kötiUenı~o boı.o~ır· 
tar. Bu kaide her ı.cunan do~·ru dei;U•lir. ff;l• 
lnunl11o bir görü~ eniz "VaZi,)·eti daha i3·l ıo.;:ı.'·• 
rarstnız. 

- Babanızın bu işte ne alükası \at'r w 
- Bolden bahama hu!!ıu1ti f~lerindcn b:ıı·tı 

setmlştir. Ba_banı f-;ten pek anlar. ~l~ 
serve.tindt'n buylik bir kıı,nuru Rotla. :llıı'.~ JI 
'ern1ek iit~re bir tara.fa a..)truıı~tır. şııJl 
anladınız mı '1' 

Roda. beniın buna nınni ola.c .. lğnnı zanrıt'" 
derek benden korku)or. Korkuı,una bJi~ 
bebt"ı> görınü)·orum. . • 

Ralt aınt• içiude ldi. tıu bikJ.ve i"'t~·r dılP: 
. -· . -· -,.r" 

ru obun, lı.ter irtira .... Bunu dlt":'i.ınııılı~ 
0 

du. Bitişik od.alla bu ı,anlycdn ı~tıral' ~rlit" 
ameliyat olan kızı düşünüyordu. 

- BiitUn bu hlkA.yenln doı{ru olup olDı.a; 
dığı ne Tnalfun._ Be1kl ele ı..coCi .. tnJn '~~. 
aUe~lııJJı Bolden ile bir panı ud olmtı't 
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liarp Vaziyeti · 
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lbsaa BORAN 
<!:tntklt Kul'may Subay) 

Sirit ıdasında Alman 
------------~------~ 
~üt kıtaları: 

8-c:e bu badi.enin beklen· 
~ liaımdı. Bunu Londra 
~l'-tından e-.vel dütüaüp 
'ldatırru babrlanınız. «Vatan» 
~~ 8 mayg 941 tarihli 
~ki aekeri makalem• 

" •llrlar vardır: 
E&e deniLindeki adalar iş· tal edıldikten sonra mıhverm 

d 11 dcnız bôlgesındeki hareketi 
lıracak mı} Bu .denizin §arki 
~<ieıuz lhav;z.aaile ve dolayrsilc llill ;,._ 
it ç.... Asya toprötklarile sev· 
:key ı rnunasc<beti vardır. ~~ 
adllnaschetin .ilk noktası Gırıl 
d '11dır. Gir.it adası ~arki Ak-
tnııde hava ve <!eniz hakimi-

l'ttj . ,,_. f _) ı & d B JÇın ııd tara a aa azım ır. 
11 ıebeplc lngikero !Gir.it ada

:nı elinde bulundurmak, mih
b er tarafı da zaptetmek mec
d 1111Yctındcd.ir. Gir.it adasını el-
e cttıkten sonra mihverin Kıh
~~ Sımye l olile faı'kt& hareketi 

eten <laha az mü§kül olur. 
~irit adası §imdiıki halde 
1 Verin Rodos • Sikland ada· 
•rı • Mora hattının meydana 
g~lır.J'w. J • ld r \.l.lgJ çember e şıma en sa-
1 fnl§ !bulunmaktadır. Ciridin 
~~a~aa planı ve .bu planı tat-
lı. ıçın nckadar lngiliz • Yunan 
l' 11'-"et.i taht.is edildiğini hi.lmi-
orıız. Herhalde lbu müdafaanın 
At~e kalmama~nna inanabiliriz. 
h. 8.ı takdirde bir mihver ihraç 

r~cti. para§iitçü kıta1ann 
1tıdirilrnC9i. lhava kuvvetlerinin 

1 ~etli bom'bardımanları muh
'tneldir.> 

Cirit -.ıı... 'benim tuavvur 
~w, -..... 

d-.~ırn Kıbrıa • Girit • Malta 
ta.::L~ müdafaa cepbeainin en 
""""lftı iatinat noktuıclar. 18 
~hı 1941 tarihli yazımda da 
~ •• Yaımıttım: 
~ t~er rkırvvetlerinin lngi
Çe deniz ce~esini clüıtürmedik
~•n.i Malta - Kıbnıa _ Girit 
lr•kl'rını zaptet.m.edik~e Suriye. 
t lı. Ve libyadakı dcnıza~m ha
c~ ttlcn JYJ neticeler veımiye-

lit, 

lı.... ~larm da ayni fikirlerle 
~e seçtılderi busün ta• 
~ anl.,ılnuttır. Abnanlar 
~~ Hanya, Suda, Lami mev· 
~ tiddetli bombardıman 
~": •• aoara bu meftdler 
~~aki yerlere 1500 kadar 
~çij indirmiılerdir. Bu M• 

""- • ~azdığım ~ kadar he· 
~ iki ıün ıeçmat oluyor. Bu 
to ~et :aarfında Ahnanlarm 8 • 
~hıra Parqütçü indirmit olma· 
~ "-htemeldir. İntihap edilen 
İ)i h' ilere bakıbraa, ilk makaat 
~, il' liınan elde ebnek ve ha· 
~ ~Ydanı koparmaktır. Ada· 
~ kaamına yapılan bu ha· 
' tark lmmın• da yapıl· 
w •• \'arittir; tabii bu am"etle 
~~ müdafaa tertiplerini 
~ halk arumda panik 
tba..__~ ve nihayet adan11l 
~-"IQdan ve garbından merke
~otru ilerleyerek müdafaa 
~~erini ten cephelerle mu· 
' Ye ınecbur etmek ve ıerl 
ttt. ler almaktır. Almanların 
d . k.ranbktan ve küçUk, seri 
'd~ \'aııtalanndan istifade 
~ asker pndermeleri de 
~lllbeldir. Y unaniatan tara• 
~~ 'baılayan bu 'bareketl•İll 
~ cibetinclen de vukuu va• 

...... ilir. 

lb.~lizlerin bu adayı kaybet
'1~ bence büyük bir hatadır. 
~· dayanmuını ve tutan• 
'"ıl bilen lnıilizler burada da 
ı;.: llaQlcueımti göatermelidir
S•ratiit kıtaları muhtelif 
ı~l.re indirildikçe bunlan 
~l L.eıtıek güç olacaktır; daha 
liaL.._,QQ itlerin fÖriUdUjU bava 
"'~ bombard•man etmek, 
!ıiİ ~ tıakliyatının sürekli bir te· 
el_. lllaauıa mani olmak lazım• 
t~~~•nlar daha Moraya 
"-·~ aaman Giritte kuvvttli 
~il fll~~rınm bulunduru~ı 
~ ~ ~ yazn\lfbm. lnailıs· 
" ~ 16:aaınu buaün elbette da· 
~lamıılardar. Alman ha· 
~..:.:-~ e kartı koymak için 
~ lnımandanları cibi dU· ~ek 1:. _ _ . ..1 

.\ l4l&llllQ ır. 

~~ müdafaa planı, terli· 
~-."'el -.lceri bTVeti ve halle a• 
~ müdafaa tefkilal!a 
~ \.. a maliamat olmadıiı 
~ L_ .~arelcetin aonunu keatir
(f~ ~~I detildir. Fakat tu ka· 
~ ::~~~bilirim ki inıilizlu 
~qaai diifünüp Britanya 
hlrild aiti tertibata benzer bir 
~~ l!ıiidafaa tertıpleri al• 
~;r:. Cirit aclumm pu8fiit 
~ • İtaali mümkün olma
~ b• lab.t ihmal edilıınipe, 

:9 • '· .. ı.~ ... "'""· 
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Eski defterler kanş'fmlıyor ] f sıv Ast ıc ML f 

lfalya, General Frankoya 7 ,5 

milyarhk bir fatura dayadı 

lspanyol dahili harbindeki 
hizmetler bedava değil 

j Yazan: M. B. ZAL 1 

Bütun dünya ibir harp meyda
nı haline konulma:rdan evvel is
panyada .mühim bir takm1 çar· 
p11malar oldu. Bunun adı. iıpan. 
yol dahi~ har'bi idi. Hakikatte 
mükMlllllel bir cihan harbinden 
ba~a b.ir §ey deiildi. Avrupa ve 
Amerika memleketleri ideoloji 
meyillerine ~re .iki bölük oldu
lar. Kimi cüm'huriyet İspanyası
nın, kimi General Frankonun ar
kaaında yer aldı. 

Solcu ideolojiyJ tercih eden 
memleketler araaında yalnız Sov 
;y:ot Rusya jşi ciddi tuttu. Ameri• 
ka da biraz s(inüllü aönderdi. 
İngiltere ile FrJMa zahirde Mad
rit hükıimetini tanıyordu, fakat 
hakikatte karı§mamazhk komite. 
si deıUlen oyalama va-sıta11na da
yanarak yan çiziyor, ımeaele çı
karrnamaia çalıfıyordu. Franko· 
ya fırkalarla aakcr, yüzlerce tay
yare, tonlarla c~ano ve silah 
gönderilcilii halde göz yumuyor_ 
du. Yokea mesela Franıa diğer 
tarafın usulleriıU taklit etse cüm• 
huriyet İspanyası davayı zabmet
s.izce kazana~lirdi. 

Almanya ve ltalya, Jspanyol 
rneydamnı, ıba~lıyacak Avrupa 
harbinin b.ir ileri karakol muhare 
bes.i diye kar~ıladılar. Orada za
fer kazanmaia çok ehemmiyet 
verdiler. Yeni tayyarelerini, silah 
!arını ve bombalarını hava mey
danlarında ve poligonlarda tec· 
rübe edecek yerde CümhuriyetçJ 
İspanyolların ba§ında tecrübe et
tiler. _Yeni usul harp planlarına 
da orada canlı bir tecrübe sahaeı 
buldular. 

O zamanlar esen havaya göre 
mihver, bütün bu yardım'ları 

mü§terek ideoloji namına lbir fe
dakarlık diye yapıy.ordu. Fakat 
~imdi anla§ılıyor .ki j~n içinde bir 
de eski tayyare ve ceplhane tİca• 
reti var,mıf. 
İtalya ıhükıimeti bir iki hafta ev

vel General Frankoya, da'hili harp 
teki yardımların faturasını gön-

Jtalyadan ispanyaya bir alacak 
faturası: 

768 l'ayyare 
ı,uı Motör 
1,812 Ton bomba 
1,9SO Top 
'7,688 Motörlü vaeıta 
ıo,ıaa otomatik eUUı 

2•0,'7'7 Küçilk eUih 
0,2110,000 ~t tan are cep. 

lıaneel 

'1,514,Uf Topçu mermlll 
'82',9%0,000 KllçWI tötek ccpha

•MI 
Kıymet: 

'1,aoo,000,000 Lire& 
Dostluk namına te""11At: 
2,000,000,000 Uret. 
Borç yeld\nu: 
6,600,000,000 Liret. 

dermi,tir. Bu faturada İ-s>anyada 
ölen ltalyanlann hayatı için bir • 
baha biçitmem'!tir. fa.kal verilen 
tayyare, ailiıh ve cephane .iç.in ia· 
tenen para hayli kabarıktır. İtal
yanm fatura.ı, belki dünya yü· 
zünde b~üne kadar hazırlanan 
faturaların kıymetçe en yükseği
dir. Yekunu tamam yedi milyar 
be§ yüz milyon liret tutuyor. İtal_ 
ya bir d08tluk eaeri olmak üze• 
re bir kalemde iki milyarlık ten· 
zilat yapmıt. faturayı bet milyar 
beş yüz milyon lirete ind.irmi§tlr. 
Bugünkü kurela bu kadar liret ta 
marn 277,750,000 dolar eder. 
İsp~nya bu parayı bir tahtada ö· 
deye,ıniycccğj iç.İn İtalya kolay
lık gösteriyor ve borcun yirmi 
dört tak11itte ve yirmi dôrt sene
de öclenmesane razı oluyor. Bu 
hesabın Balear adaları filan gibi 
bir topl'ak narc;asile mahsup edil. 
mesi 11akkında ticari bir talep va. 
ki olursa buna da hayret etme· 
mek ·cap eder. 

- Öy.le tahmin edilebillir ki da
htli -harpten aenelerce eonra, es
ki defterleri karıttırmak .ihtiyac·. 
le, ortaya çıkanlan bu faturayı 
İspanya hükumeti, pek de mem· 
nuniyctle 'karşılamıyacaktır. 

Üsküdar, Beykoz ve Kadıköyünde 
türeyen Hırsız yakalandı 

Son za.manlarda. ÜJküdar, 
Beykoz ve Kadıköy havalisinde 
evlerin camlarından içeri girmek 
suret.ile çaldığı efyalan taıraya 
gidip eatan bir hırsız türemitti. 

Bu baraır: aon aünlerde Kı
sıklıda muallim Hayrullah, fabri. 
katör Haydar ve sinemacı Ceva· 
dm da eşyalarını çalıp caçmıttır. 

z.ikleri parlatırken. gaz lambaaı 
tututmU§ ve c;oc~k iki kolundan 
yanm'§hr. Şükrü tedavi edilmek 
üzere Balat hastanesine gönderil. 
miştir. * Ü4üdarda Hayrettinçavu~ 
mahallesinde 21 numarada otu
ran lbrahimin iki buçuk yaşında. 
ki oğlu Hayrettin, oturdukları 
ev.in 4 metro yükaekliiindeki 
pencere önünde oynarken muıva. 
zeneaini dta}'bederek yere düı
müttür. Çocuk muhtelif yerlerin. 
den yaralandığından ha.tan.eye 
kaldırılmııtır. 

Ctiftl 1ıkenderunun Cümburiyet mey danı 

( Anadolu da "VATAN,, ] 
ISKENDERUN • 

1 

Şarki Akdenizin cenneti ve 
en mühim limanı 

Bu güzel saha vekaletlerden himmet bekliyor 
Büyiik Jskendcr (leus) da 

(Dara) yı yendikten sonra onu 
hemen takibe koyulmuftu. Eni· 
konu jncelemeler yapma.dan A
manos geçit1erini zorlamağı, .ih
tiyata uygun bulmadı. Muzaffer 
orduaunu alarak geldi. Fenikelile. 
rin Miryant adlı §eNrler.inin ya
kınında karargah Jturdu. Bu bü
yük zaferinin hatırasını ebedileş. 
tirmek maksadile karargahın ye• 
rinde bir şehir vücude ııetirilmeai. 
ni emretti. Generallerinden (Aa.. 
tigon), (M. E. 306 • 312) de 
serdarın bu emrini yer.ine getirdi 
ıe iııte lakenderun bu suretle doğ
du. Sırasıyle Romalıların, Bizans. 
lılann. Halife Ömer zamanın• 
da (637) Arapların eline düı· 
tü. Haçlıların istilasına uğra· 
dı. Selçuk oğullarını, llhanileri. 
Mısır memlükler.ini gördü. Yavu
zun (Mercidablk) zaferi ( 1516) 
üzerine Oemanlı ülke11ine katıldı 
ve hakiki aabiplerinin elinde ka· 
rar kıldı. Fakat bildiğimiz gibi 
15 Eylul 19 16 C:e tekrar yirmi se
ne süren acıklı bir ayrılık başla
dı. Ve nihayet 2 5 Temmuz 19 39 
da artık bir daha ayrılmamak Ü· 
zere ana vatana kavuştu. 

İskenderun bugün on ikl bin 
nüfuslu dilber bir kasabadır . .Sar. 
ki Akdenizin en güzel iskelesidir. 
Deniz kenarıru:la, kaaabanın bir 
ucundan diğer ucuna kadar ... 
faltlanmış. palmiyelerle süslen· 
r.l.ş g~niş bir caddesi var. Atatürk 
caddesi. Bunun bir kenarına res
mi hususi zarif binalar, geni§ le· 
miz gazinolar, lokantalar, oteller 
d:.Zilı.ıiş, Halkevi de bu cadde ü. 
zerinde ... 

Yazan: Cemal Bardakcı 
Eekl Konya Vallll 

parıl parıl denize gömülürken, 
yahut dağların ardına sokulurken 
görmek kabil değil .. Guruba ya
kın Jskenderun körfezini sis ba
sıyor. Sitten dağlar vücude geli
yor. Günq de bu duman yıiını
nın içine dalıyor. Şevksiz kaybo
lup gid~or. Bununla beraber bu 
manzarada ayrı bir güzellik var: 
O aialer içindeki güneş, bir odun 
parçasının dumanlana dumanlana 
neşesiz uanışına benziyor. Sankı 
üzerine nemli pamulclar yıiılmış, 
bir türlü parlıyamıyarak mütema. 
diyen tütüyıor, dumanı yayalmağa, 
tepelere sarılmağa, her tarafı kap 
lamağa başlıyor). 

bir nimet vardır. Her zorluğun 
sonu dtolaylığa, darlığın genııli
ğe çıkar. Her yeis ve elemi mut· 
laka şevk ve neıe kovalar. Bu 
böyle olmaaaydı hayat olmazdı. 
Bunun gibi lakenderunun da, yaz 
aylarında insanı Enez küpü gibi 
tcıleten yaılı aıcaklanna karşı, 
hemen yanıbaşında, Amanosların 
ye~il yamaçlarında serin havalı 
buz gibi ve temiz sulu, çam ve çi· 
çek kokulu, türlü nefis meyveli 
yay~al~rı vardır. Bu güzel yayla· 
1'ardan ba§ka bir x.µıda bahsede
-;ei.im-

J(azanın, dağlarla sahiller ara. 
cnda enaiz bir §erit gibi uzanan 
clü~lüklerden ba§ka ekime elverjı 
li toprağı yoktur. Üç bin, üç b.in 
be§ yüz aile toprakaızdır. Bu yüz
den her vıl on be~ yirmi bin nü· 
fus Çı:lkurovaya çalıfmaya gidi
yor. Memleketin diieı- tarafları
na aenede (2SO) ton ıehali, 
( 1700) ton portakal, ( 160) ton 
limon, (250) ton incir, (_132) 
ton nar, ( 300) ton zeytin tanesi 
gönderiyor. Limanın bir senelik 
ı~ hacmi ( 150) bin tondur. Tur
fanda sebzeciliğin de geni§leme
sine ç.ahıılmaktadır. Körfezin ba. 
lığı ıbol ye çefitlidir. Valctile Su 
ri.x.,e sahillerinde.ki tehirlere ve 1-
talyaya balık "lönderilirmi§. Fen. 
ni usul ve vasıtalarla yapılacak 
balıkçılık, muhakkak ımüh.im bır 
gelir kaynağı olacaktır. 

Kasabanın haritaaı, imar planı, 
fenni ve sıhhi içme au tesiaatı, 
yaylalara, Kınkhana da cereyan 
veren elektrik fabr.ikaeı, mezbe
hası, otuz yataklı lıaetaneai: 
orta mektebi vardır. Trabum, sıt
ma fazladır. Mücadele te§kilatt 
I_ok. Belediye hudutları dıtındak.i 
b.taklıklar havayı bozuyor. Siv
r.iainckler mürhif, Cibinlikaiz uyu. 
mak ka1bil değ.il. Bu hal bu firin 
kasabaya yakıpnıyor. Halk Na
fıa ve Saih-k Vekaletlerin.in ve 
Vilayetin himmetlerini bekliyor. 

Dö Gol' cilere 
idam Cezası 

Yazan: M. H. ZAL 

M uayyen •ir baıtabfl 
tutulan adamlarda a, 

pp yukan ayni nevi iru aörü• 
lür, hastalık ayni devreleri ıeçi. 
rar. 

İatanbulda Osmaab baneda• 
nın1n muhitinde lf4btarekedm 
aonra muanen bir. 'bastabk b8-
küm ıiiniyordu. Bu mulait. 
memleketin aerbat ve normal 
hayatında yeri olmadıiuu bili· 
yordu. Menfaatlerinı; o • .,...,. 
da memleketı i&tıklal içinde ya• 
tamak imldnındaa ~ et• 
mek iateyenl.-le miifterek aö
rüyor, onlara kul karbu ola
)'OI', dört elle eteklerine _..... 
yontu. Vatan, milliyet k..._. 
lerini duydukça köpilriiıror, 
cvay, İttihatçılar. vay!» diı'e 
bajınyordUa Anadolucla illik• 
:aı hareketi batladlİl ..... 1. 
lanbulda hanedan aualaiıt:i11 d• t 
fetValar, idam hükümleri Pim 
dınldı. 

Buatin Vifi muhitinde Qlli 
haz ıöriilüyor, zümre meafaa. 
tinden ileri gelen baatahk a,al 
deweleri ıeçiriyor. Sat taref 
partilerinin Vifi'ye toplama 
dBlriinıtUleri ..-bat ve mtiata
kil bir Fransa iatemİyorlar, çtD. 
kU öyle bir Framada, eakİIİ Iİ
bi, azlık halinde kalacaklanl8'. 
Demokraai tarafınm ve 1qilia. 
lerin galebesini de istemiyorlar, 
çünkü bu zafer, mahalifleriaia 
yeniden ekseriyet kazamna• ... 
meldir. Kendi züımnleriııaİll ..ı
taaat aiirebilmeai için Fn
müatakil bir devlet aıfatile ,ok 
o1ıne ...... Alman)'aDID ,... ..... 

takılmuını aeve aeve ~ 
lar. Marepl (Peten) vatani da. 
va beaabma ancak bir müddet 
dayandı, nihayet o da muhitinin 

tuyikma mailiap oldu. 

General dö Gol aibi miiata
kil bir Frama iateyealer, .. 
zümrenin ıözünde bir vlllan ..... 
inidir, mutlaka yok ..... 

idam edibnelidir. T1Pkı Altmca 
Mehmetle Damat Fericlin 1.-.. 
bldda olduju sibi. Darlaa' 
Framuancla da vatana ••mek 
wı istiklalini jatemek idama il· 
yık bir cinayettir. Dö Gol taraf. 
tan olduğu aamlaa bir taba aa. 
kerlere idamdan batJa7U'&k 
türlü türlü cezalar verilmiftir. 

Bu cezalar, bu tazyikler T'lirk 
iatildil harek.etine mini olma· 
dı. Türk milleti iatikWe 1i1lk 
bir millet oldujunu, onma jpa 
ieahmcla en kahir kuvfttlere a6.ı 
iüa ıerebileceğini filen isbat 4ll· 
ti. Bakalım, Fransızlar naul bir 
imtihan geçirecekler 1 

IULMACA Hırıızın en-alan Adapazanna 
götürüp ata~nı haber alan ve 
adanın Rizeli Halim olduğu anla
tılan ıhıraazı zabıta yakalamıttar. 
Halim çalın11 olduiu eıyalarla la. 
tanbula -setir.ilm~ ve Üeküdar 
Cumhuriyet Miidıdeiumumiliiine 
verilmiıtir. Yapılan eorgusu •o
nunda Halim tevkif ecüımiıtir. 
Hırsızdan ımuı:aderc edilen efya
lar •hiplerir.e eeriye verilmi§tir. * !Balatta, Çe§me caddesinde 
5 numarada oturan Arif oilu 12 
yatında Şükril dün çalıfnlakta ol
duğu bilezikçi düıkkinında bile-

* Unkapanında erik kopar
mak üzere .ah.ildeki aiaçlardan 
birine çıkmıt olan Orhan adın
daki bir çocuk muv.zeneeini kay. 
bettiğin~en denize dütınüttür. 
Orhan kurtarılmıpa da fazla su 
yuttuğundan .hutaneye kaldml
mıttır. 

Kışın en soğuk günlerinde 
euhunet sıfırdan aşaiı dütmÜ')'or. 
Yaz aylarında kırka çıkıyor. Çok 
günlerde sis basıyor. O kadar kı 
auruptan iki üç saat evıvel, cece
leri ayı seyreder gibi güneşe ba• 
kabilirsiniz. Güneş bir iş iç.in baş. 
ka bir tarafa gitmif de yerine be_ 
dir halinde a~ vekil lbırakmııı sa
nırsınız. 

Bakınız Refik Halid bir yazısın 
da bu sili ne güzel tasvir etmi~. 

(Güneşi öyle Marmarada ol
duğu gibi dumansız bir ufukta 

Bu halin sebebi. lskenderunun 
.bile pek yakın yüksek dağlarla 
çevrilmit bulunmasıdır. Bu dağ
lar, denizden gelen rutubetle yük 
]ü hava cereyanlarını durduruyor. 
Hava kesafet peyda ediyor, aiır. 
laııyor, bulutlar çok alçalıyor. 
KaMbada adeta hMUamdan niıan 
veriyor . 

Ale.mde her külfetin ucunda 

Denizle dünyanın, ve demir
yolu ile memleketin her ta
rafına bağlı bulunan lakenderu
nun, aerıeler geçtikçe çok mühim 
bir ticaret limanı olacaiında §Ül>- ' 
ho yoktur. 

- Sahi unutuyordum. Aklım nwede? 
Yıldöntbnil veııileeile babaaınm aldığı pır

lanta bllezltl koluna geçirerek yürUdU. Nl· 
IUfer bir cölge gtbl onu takip ediyordu. 

Salona girdiği vakit bUtUn dudaklardan 
hayranlık sesleri yUkıcldi. 

- Aman ne .gUıell 
- Cidden nefis! 
- BU' içim su oldun Vlvetcıtinı. 
Ferit de ilerledi, nitanhaının elini tUttu: 
- Elbisen cidden bir ,aheser olmu11. 
Genç kız baflnı kaldrrdı. Sesinde hafif bir 

kırıklık ve tayanla ııordu: 
- Ya ben? 
- aen her zaman ~lrln ve ıevimliBin Vi· 

vet. 
- Evet o kadar. Ne yapsam aUlel ola· 

mıyorum. 

Ferit hayretle durdu. Vivctin ağımdan ilk 
defa olarak böyle bır aöz lşıtmiştl. Sonra e
ğildi, mUş!ik bir tebessünılo onun ııözlerine 
baktı. 

- Bu akşam hava yine fırtınalı galiba. 
Fakat bu fefkat iıö&lcrt ıenı: kıaın hırçın. 

lıtrnı teskin edemedi. OUıel olmak onun da· 
ima hureUe istedlll ve bulamadıfı için U· 
zUldUlU bir ~eydi. Bu hasret, böyle mUstcs· 
na zamanlarda kalbini daha çok sarıyordu. 

- Geç kaldık galiba, ,ıtmlyecek miyiz? 
Asablyetını gizlemek ıçın birdenbire hiz

metçinin elinden ermin pelerinıni almış, ku 
kuletaaını batına &eçirmek için aynaya yak 
taşmıştı. 

Keab&nm htmüz ortada ıorllnmedıllni Ali 
l'!M• (:'lt'kt'tti. 

EDEBi ROMAN TEFR1KA No. 52 

\ azan: Muazzez T ahıın tst:KKANlJ 
- Dur kızım, Kezban daha ham değil 

galiba! 
Bu sözler eBa!len dolu olan bir barda:ı ta

~ıran son bir damla oldu. Vivetin gözleri et· 
rafı taradı, dudakları hiddetle titredi. 

- Şimdi de kUçUk hannnı bekliyeceğiı: 
ö,v.1• ınif 

Nigir Hanım Kezbanın aleyhinde söz söy. 
lemck fırsatını kaçırmadı: 

- Saat dokuzdan beri \odasına kapanmış
tı. Ne uaun tuvalet bu böyle? İnsan ba.şka· 
sını bekletmemek için acele eder. Bu yap
tıtr Adeta saygısızlık ... 

Fakat GUzlde Hanım biraz bu haksızlığı 
tamir etmek, biraz da kocuuun birdenbire 
çatılan 1tqlarını açtırmak tçln Keabanı mU· 
dafaa etti. 

- Hakmhk ediyorsunuz. Kııca#Jz tek 
başın& cıytnmeğe çalışıyor. Evin bUtün in
tıanlan ViveUe ve bcnimlo meşgul oldular. 
Hatıl Keab&n bıraz bana da yardım etti. 
Flslle bvada olsa şUphesıa o da ı;ıımdiyo 
kad&r hallll' olurdu. 

Ali .. y :ıtanaına cevap verdı: 
- Hakikaten bu gece Flzilenin burada 

olmadJ#tna canım ••kıldı. Kırıt yılda t>ir de· 
fa bizimle gelırdl, hep beraber f'ğleı:ıJ•"'\k. 

- O l}lmdl Budape,tcde eğleniyordur. 
Memlekette bir seyahat grupu yola çıkar da 
bızımki evinde oturur mu? 

- Hakkı var kızın. Seyahatten ba.şka 
eğlencesi ... 

Cümlesini bltlremedl. Kapı açJlmaf, Kez. 
ban içerty. gtnnl9tt. All lle1 ona ıtoştu. 

- Gel Kezban ... Ne gtlzel olmufSWl yav
rum. 

BUttln gözler yeni gelene çevrilmişti. Be
yaz saten elblseıl içinde genç kıı sedeften 
bir heykel kadar neflBU. 

Vivetin burun delikleri hiddetle açıldı, Ni· 
IUfer, nefesi boğaana tık&DllUf gibi kuvvet· 
le öksllrdU. Feride gellnoe. tıu &ilsellik kar
şısında kalbinde derin bir eaa duydu. He· 
men oral!a di• 1:Ökmck, ellerini uzatmak, 
ona bir ilah gibi tapmak isledi. 

- Haydi gidelim. 
GUzidc Hanım kUrkUnU giyeı~k yürUmUş. 

tU. Erkekler portmantoya dotru ilerlediler. 
Fakat Ali Bey paltosunu almadan bir 18· 
kemleye oturdu. Onun birdenbire oturma.ar 
Ferıdın naaan dikkatini celbetmiştl. 

BUyUk 'bir allka ıle ona yakla..ştı. 
- Rahatsız nuatnuı elendim? 
- Hayrr ofhım, hafıf bir baş dönmesi, 

şimdi geçer. 
GUzlde Hanım tel ... etti: 
- Ne oldun All? Rengin sarardı. Haata 

isen cltmlyeUm. 
Ali Bey tebeaatını etmeğe çal1'b. 
- Siz aidlnlz Gllzlde; ben ıoyunup yata

cafım. Görüyorsun ya. alm bir defa olaun 
memnun edeyim dedim. Allah razı olma· 
dı 

- Kabil delil aent b6yle bırakıp citmem. 
Vıvet ı;ok 11lnirH adımlarla yakl&flı, baba· 

ııının elini tuttu. 
- Çok haata dtılilıtn baba, ufak bir baf 

dortmeıl defll ml? Belki aonradan sen d\ 
gelinin. Ahneft\ lOnlnluz telq ediyor sanı
rım. 

- E\•et kızım. Hafif bir fenalık PÇlrdlm. 
Biraz istirahat edince bir .şeJtm kalmaz. 

- Geleceğine muUaka sös vertnıen an· 
nem burada kalmaz. Bıliyonwı ya onsuz 
biz de gidemeyiz. 

Güzide Hanım doğruldu, lıa)'HU• kJZma 
baktı. 

- Sen nişanlınla gi4emes mllln? Neden 
acaba? 

- Oldetlm ama senini• beral>er olmak 
batka. .. Sof yere tvhaınlaalJOl'IWl anne, ac 
nln huyu böyledir. l~e, muUaka etıence. 
ml&l sehll'lemeıc laterııln. Sabunın bıt ı,ıeyi 

,ok, l>lru: sonra o da geUr. Dolru dUtillıt 

gitmek varken Feridtn Uç katına )'alDmea 
refakit etmeal gUIUnç olacak. 

- ihında bir gWUnçlUk ltralyorUl hrl. 

(Arb• "t'lll') 
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• BUNY ASI Kirlı işin sonu 
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O~MAN1?A 1 
B IRFACIA 
Vah i hayvanlar nev.inden 1 çalıştığı sırada çıtırdayan dalla. 

vana zcngın Afnka toprakları: 1 rın gürültüsü dikkatini çekti. 
yalnız av meraklıları için değil. 1 henüz dönmü;:tü ki feci bir 
he} eoeanlı fjlllller yapılmasına im- 1 sa)ila boğazında <iüğümlendi: 
kan verdığinden ainemacılar jç.İn Dallların ortasın:da ıkoca bir 
de bir cennettir. Yalnız bu cen- yıılıcı hayvan lhaşı görünmüştü 
net. fena bir macera geçiren Vat- 1 ve ateşli bir çift göz kcncWine ba. 
son'un da söyledıği glbj tehlike- kıyordu. 
siz değıldir. - Bir anılanı 

Valson, bataklık Kissi havali- Bu kelimeler dudaklarından fır 
ainde bir av ve ayni za,manda bir 1 lam .. dı. Bu kelimeler ancak • .silah. 
sinema seyahatine i§tfrak ediyor- ı sız: .rnaıhvokluğunu hissettiği jçin 
clu. Sinema makineleri ıkunılmu~. ' iktidarsızl.ğının ümitsiz idrakile 
operatörler koca fillerin hareket- z.ı'hninde duruyordu. 
ledni. i.da~e ede~ler~.en Valson'u~ Yırtıcı hayvana gelince, büyü· 
b~y~~rı bırdertbıre urkerck. a~ibt lernek ister gibi bakı§ınm altında 
n_ı dor.t ~al~ ormanın derınlıkle- tutarak Valson'u tetkik ediyordu. 
rıne ı;oturdu. Valson'da tek hareketin tek: 
. _Yalaon ~~kcmmel b~~ binici sa)hanın ölümünü tacilde~ ba§
ıdı .• ~unun ıçın ov~a. boy le çıl- ka bir fCYC yaramıy~cağını hisset 
ı:·n .. ır koşu vız g"lirdı, Fakat a- ti. Kendi~ini kim 'kurtnrabiJfrdn 
gac; dallarının b'r~iri~e kilitlendL Y j~ ızdı. Arbda:ı . .ın uzakta idi. 
~ı bır ormanda yırmı tJe!a kafa- Mahvolmuş -,jr hafde Valson bir 
sını parçalamak tehlıkeaıne ma- mucize dılenir g'bi gözlerini ·ôğe 
ruz kaldı. Bu tehlikeleri şayanı kaldırdı.... g 
hayret soğuk kanlılığilc atlatmı~
tı. Fakat daha ıbüyük bir tehlike 
kendisini bekliyordu. 

Birdenbire beygiri kapaklandı 
v.- binicisini ileri fırlattı. Valson 
ıersemlemekle bera:ber ucuz k:uı>r 
tulduiunu anladı. 

Bu eulkut ıbr felaket olmadık· 
tan başka ciddi bjr yara da al
mamıştı. Ehemmiyetsiz birkaç sıy 
nida kurtulmUftu. Otlann içinde 
oturmaia gayret ederek mırıldan 
dı: 

- Nr j."3el A:z., kaldı hapı yu .. 
tuyorduırı. 

So. r.ı l)a mı elleriı:ıın arr~a 
alar8K d\isüı.ceıerııu lopıd.IJlağa 
çalıftı. 

Bir1·aç dak•l:A eonra iba~ırdı: 
- Hay Aılahl ... Ne f~laketJ .. 
Nihııv .. t et·afma ba'kın'dı. Se-

kız on metre ötede bir çalının di_ 
ıinde ;ail.thını gördü. Sağında ibir 
ağaç küm~i. önünde de berrak 
ıemayı ogöıteren bir açrklı'k var• 
dı. 

Doğrularak yaya dönmek filt
.r.ile kol ve bacaklarını oynatmasa 

Birdenbire titredi, I lavada bir 
gürültü yakla:ıarak, gö'k gim.iltü· 
sü halini alıncaya kadar her sa
niye fazlalaşarak ihtizazlar ) upı· 
J:ordu. 

Valson anladı. 
Tjtreyerek gözlerini arslana. in. 

dird.i. Fakat vahıi hayvan da ba. 
şını kaldırımı~ esrarengiz dü•;.n.,_ 
nım arıyarak göğü gözden g~i
riyordu. 

ıGürültü ~mdı ndam akıllı :;a

ğırlatıcı Mr ihnJ ahn:•tı. Ve birden 
.bire, en :yii:k.sl"l. ıı • ıç1 a ın tepele
rı ni ya\arcnsına mu;:ızz;am b , .. kuş 
~orünau. 

O zarnon arslan hiddet ve kor
kudan mü~iş kckriycrck bir sıç· 
rayı~ta ormal!ın iç.ine daldı. 

Bir şim,ek çabukluğu ile Val
son e.ilahına atıldr, ı§lemcsini ace
le muayene etti, sonra s'ilahı elin. 
de tutarak uzaklaşlı. 

Mavi gökte • ~ir .ıuan hayatı· 
ııtın habersiz kurtarıcısı • koca hir 
tayyare cevelanlarına devam edi_ 
yordu. 

Biraz da 
GUOellm 

lı paraya dayanınca 
- Sır saklıya'bilir m.iain '? .. 
- Ona §Üphe mi var. 
- Oyle jse be§ lircıya ihtiya-

cım var. 
- Emin ol, bu aırn hiç işitme

mİf gibi saklıyacağım. •• 
Eksiği yok 

- Bu aparrmanda, bize söy
lediğiniz iki şey c:k3ik .•• 

- Niçin, Bayan 1 Kapıdan gi
rer cirmez ıgördüğünüz dolap 
mutfaktır, peJ]ceresii aralık dtl 
ayakyolu ... 

Hazır cevap 
- Öp halanın elini ... Yoksa 

ıeni hemen yatağına yollarım. 
- Geceniz hayır olsun baba-

Bu da öyle 
Ya mı gizlemek istiyen bir 

genç delikanlıya, iki ya§ küçük 
kardeşinin kaç ya~ında olduğunu 
sormuşlardı. Delikanlı hemen: 

- İki yıl sonra benim yaşım
da olacak!... 

Ne iyi arzusu varmış .•• 
Muallim - Sen, dün benden 

dıalamızın cenazesine gidece
ilm> diye izin aldın. Halbuki bu 
aa.balh kendisini sokakta göı.düm. 
S.pnğlam idi. Bu nasıl i~? De· 
mek beni aldattın? .. 

Talebe - Affedersinlzı ben 
aıze chalamın cenazesine gitmek 
jatiyorum> dedim. cCidcceğim. > 
Demedim. 
Böyle dikkate can kurban! 

Doktor - Hastaya geçen de· 
fa verdiğim §Urubu aldınıı; mı?. 

Hasta - l:tayır, doktor! Çün
kü ;uşenin üstünıde csrkıca kapalı 
tutmalı» diye yazılı idi. 

Boşuna gayret 
Adamın biri uşağına, erteaı 

sabah lcendis.ini tam saat al!ıda 
kaldırmasını tettblh eder. 

Upk. sabahleyfo geç vakte lca 
dar uyuya kalmaktan kork-tuğu 
için uyumamaya karar verir ve 
gece yarısına kadar uyumu, 

Fakat, ruh ayet uykuwzluğa da 
yanamaz. gözlerini kapar. horla
maya ba§lar. Uyku arasında bir
den saatin çaldığmı duyar, uya· 
nır. Sa.yar: Tam saat dört .•• 

Henı.en ko~ar, efendis.inl uyan. 
dırır. 

- Bayım, der. Daha iki aaat 
uyuyabilirsiniz. Saat §imdi t~mam 
dört ••• 

Geçen sayımızda balonlann 
arkaaında ıakb hükümdar 

~. 

~~~~ 
Habet İmparatoru Haile Selbi7e 

Kazançların tatlılığı nihayet bütün 
parayı sürükleyip götürmüş Daha Neler işiteceğiz ? 

- Zekasına hayranım, diyor· 

Göreceğiz ... ... _____________ ----------------
q.. '\.o\ 

BUNLARI 
Biliyor musunuz? ı du. Ben hayatımda dolandırıcılı

ğın bu türlüsünü görmomittim. 
Sinirden ikide birde aağ omu-

mıyordu. O cumartesi banka~ 
geç çıktık ben üç yüz lira verı~i 
tim. Öbürleri de aralann<da I 
yüz lira kadar toplamı~lardı. Y• 

· ot· 
nız bir şartla bu paralan verıYk • ,e,'~' ~ ~9-''\ .... ~"' 

C.~·9"' ... * Brezilyada kahveyi buhran. 
da.n korumak için son senelerde 
imha edılen kahvenin miktarı, 
Br~ -ııya toprağından daha çok· 
muş. 

KaML"RDAN stAtı ,.._..,,._,..,..~ıı.;.~~ 

6İ i=T•t<A~E TıE 
TAR U liDE A. ~E Nı~ ı.....a-.ıı1s4_;.~t.;~ 

* Çinde kıtlıktan her sene er. 
aşağı 1 O 'bin kişj te lef olma'kta· 
dır. 

I tıit1iz. O~İM.A ' 
* Amerıkanın baz:ı yerlerinde 

buğday fiyatlarını korumak, dü
şürmel!lek için her sene 100 bin· 
!erce kilo b~ğday iniha edilir. 
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Sihirbazın oyunu 
Tuhaf kazaların biri de, bir ai. 

hirbazın başından geçmiştır: 
Sihirbaz bir kadını testere ;le 

kcsiyormu§ g"ibi yapıyordu. Fakat 
manzara o kadar acıklı ve o ka
dar korkunçtu ki seyircilerden bi. 
ri, bu ıkadının hakikaten testere 
ile kesildiğini zannetmiş ve der
hal sahneye atıldığı gibi aihirba· 
zın takrmlarından bir.ini yakala
mış ve sırtına indirmiştir. 

Sihirbaz bu yüzden a(.'1r bir su. 
rette yaralanmış ve derhal hasta
haneye götürülmüştür. 

Sihirhaı; yaptığı oyunları, tam 
ha'kikat gibi göstermenin cezası· 

nı çeluni~tir. 

Bebekleri kim harekete 
getirdi 

17 ınci yüı; yılda, oyuncak be. 
beklerin en fazla rağbet gördüğü 
bir devirdir. Buna rağmen o za
manlarda bebekler.İn kolları, ba· 
cakları. kafaları, bugünkü gibi 
mafsallarından oynayıp hareket 
etmezdi. 

1862 eneslndc Jumeau adlı 

Küçük hemşirelerin.izi hayrette 
bırakmak ve aevindirmek ister· 
seniz şu satırları dikkatle okuyu
nuz. 

* Hindistanda bir kadın. dört 
gün, arka arkaya dört çocuk do· 
ğurmuştur. Fakat kadın bir haf· 
ta sonra ölmüştür. * Siyamda seksen beş sene
d eberi evli olan çok ihtiyar bir 
!karı ve koca vardır. Bunların bu 
güne kadar on yedi çocuktan ol· 
muştur. l lcpsi erkektir ve hayat
tadır. * Umumi harpte §İmal deni
zinde bir Alman denizaltısı tara
fından batırılan bir lngiliz vapu· 
ru sonradan yüzdürülmüştür. Çe. 
mide bulunan yüz bin altın lngi· 
!iz Iırası olduğu gib.i çıkarılmıştır. * Arjantinin şark tararlarında 
ufak bir kasabada kadınlar hiç 
tuz kullanmazlarmış. * Dünya üzerinde ikiden faz. 
la çocuk doğuran kadınların bu· 
günkü sayısı 850 bin kadardır. * Soğanın yemeklerde hiç 
kullanılmadığı biricik memleket 
Kanarya adalarında küçük bir 

bir Fransız bebeklerin mafsalları köy.dür. 
na kordon ıa'karak harekete ge· * Yoğurl yapmasını dünyada 
tirmeye muvaffak olmuştur. ilk jcat eden Türkferdir. 

Cruchet adlı diğer bir Fransız * Bulgaristanda kı§ın koyun
da bebeklerin karnına bir alet !arın gözlerine yeşil gözlü cam
~yarak cBaba I» :ıesini ilk ddn !ar takarlarmr~. Maksat, kuru ot. 
olarak çıkarmaya muvaffak ol- lan y~il renkte göstermek ic;in 
muştur. m~. 

d 
* Belçikada, jhtiyar bir gene. 

15 ya§ın a romancı kız ral lamam altmış iki lisan bilir, 
Sergüzeşt romanları ve macera j İyice konuşurmuş. 

dolu hikiı.yelcrile epey ~hret ka. _ 
ze.nmıı olan on lbe§ yaşındaki • 
Roz:et Munot evinden kaçmı' ve 1 
ortadan lcay.bolmuftur. 

1 

Küçüklüğündenberi edebiyata 
bilha~a macera roman1anna m 
raklı olan genç fı.ikayeci bundan 
üç ay cwd de birkaç gün kay· 
bolduktan sonra evino dönmüş- 1 
tü. O zaman aileaine: 

- Beni kibar ve muhteşem 
bir evde oturan bir aile, nezdine 
aimıştı. 

- Siz evin yerini aöyliycbıl ir 
misiniz} 

AilC3i, kız:ın hayalpere~t. oldu 
ğunu bildiği için ~ir masal uydur 
duğuna tıük:mederek sumıuştu . 

' 

birkaç gün bırakınız. Yumurtanın 
ka'buğu yumuşar. Soldaki resim
de gördüğünüz gibi vüzü~ yu
murtaya geçiriniz. Serin bir yere 

lşt"' kolay ve cflenceU bir o· 
yun. Fazla masrafa da ltizum yok. 
Bir kutu kibrit yetişir. Bununla, 
mu'hayydcnizin \kuvvetine, geni§ 
liğ.ine göre b irçok resimler ).'&pa
biliraini.z:. Aşağıdaki resim Bay 
Hitler'in ba11 jlc bir kelebektir. 

zunu oynatan ve bir elik çerçive. 
siz göz:lüklcrini düzeltmeye uğra. 
tan çıplak kafalı adam tutuk tu· 
tuk konu!}uyordu. 

- Evet 'beni dolandırml§ oi
masına rağmen zekasına hayra· 
nrm. 

İçim ibu pek akıllıca yapılmış 
olan ve ımagdur tarafından bile 
takdir edilen dolandırıcılığı öğ• 
renmek jçin gıcı'klanmağa başla· 
dı. Sıranın üzerinde oturan ada
ma ufak ufak yanaştım. Davacı 
sı'k 111k ağzını burnunu oynata· 
rak gülüyor bu gülüşü de çok ko. 
mik bir hal alıyordu. 

- Bir gün, dedi. Bu suçlu ha. 
na geldi. (A:hbap bana on lira 
borç ver, sana pazartesi günü on 
iki lira iade ederim, at yarı!'lna 
gideceğim) dedi. Ben de tuttum 
verdim. Öyle ya iki gün için ba 
na iki lira faiz veriyordu. Üstelik 
ayni yerde memur olduğumuzdan 
~rmcse hile ay başında maaşını 
alınca zorla alırım, dedim. 

Pazartesi oldu. Arkadaş getir
di on iki lira.yı teslim etti. Mem· 
nun olmuştum. Durduğum yerde 
iki lira kazanmıştık. Ben bazen 
arkadaşlara borç para verırım. 
Fazla para sarfetmem onları ban 
kaya kordum. Bu yüzden param 
olduğunu bildiklerinden benden 
alırlar. verirler. 

O gün bu genç arkadaş band 
parayı jade ederken: 

- Daha çok kazanırdım ama 
param azdı gelecek hafta bana 
elü lira ver sana altmış lira geti· 
reyjm, dedi. Para kazanmayı kim 
istemez? Peki dedim. Hakikaten 
pazartesi günü altmış lirayı ~tir
di. Eh durup duruııken haftada 
o.n lira kazanmı~ık. Parayı ve· 
rince bu sefer ben ıana, dedim. 
Yüz lira vereyim bana y_üz yfrmi 
lira &etir ... 

Pazartesi olunca seninki yine 
paraları getirdi. Bu sefer banka
da arkac!.aşlar da alakadar olma. 

1 ya başladılar. Onlar da her hafta 
aralarında para topluyorlar, ben 

ı de ilave ederek arkaci'aıa veriyor 
dum, o da bize yüzde ylrıni kir 
getiriyordu. Hem vallahi kazanı. 
yordu. 

Ertesi hafta yine para topladı
lar ben de yüz lira kattım götür
düm verdim. 

- Ohnaz.. dedi. Ben o kadar 
j kazanamıyorum isteraeniz size yüz 

1 
de on kir vereyim o zaman i§te 

1 benim de maıırafım çıkar ben yal 
nız siz.in iç.in çalı§ııyorum ıgibl bir 
§ey. 

Arkada§lara aordum onlar dıs 
zahmetli bir i' değil ki ver on li· 

1 
ra, al on lbir lira. Ka:bul ettik gö
türdük kendisine verdik. 

1 Pazartesi oldu •paralar yine 
, r.dd.i. İçimizden ne dürüst çocuk 

diyorduk. Biz de at yarışlarına 
ır.erak aalmış ve heyecanla takibe 
ba,lamıştık. 

Son baharın aon at kof'JSU 
idi. Bir gün evvel biz yjne banka 
da toplandık. Herkes karın ta
dını ıaldığından be§ yerine on, on 
yerine yirmi veriyor, aon yanılan 
mümkünı olduğu kadar çok kir 
teminine ça !ışıyordu. Üstelik kay 
betmek yoktu. Çünkü çocuk kay. 
bcttiği takdfrde bize borçlanıyor. 
du. Senet bile vermekten kaçın· 

duk o da kazandığı takdirde .1 

zanca ortaktık ka~ettiği takdil'' 
de ıh.ize .borçlu olacaktı. Bunu i•

4 
ranti için de oynıyacağl atları 
gün t~sbjt edecekti. O bunu: dl• 

- Atlan görmeden otmaz •.. 
ye reddetti. Yarın biriniz be~it1l 
le ~elin ne oynarsam kayde~ıı~ 

ılhtiyar adam buraya gelın. 
hakikaten yanŞ1n heyecanını bil' 
sedi} ormuş gibi: 

- A:h ne yan§ılardı, dedi. Ç•~ 
kın neye oyna-dı ise kazandı. 

d . or· 
kazandıkça ben hesap e ıy , 
du,m. Yarı§lar bittiği zaman k•

11 zancı bir topladım. Çok zaın•. 
oldu hatırlamıyorum dört yüz ~ 
ra kadar tutuyordu galiba .. Gi~e. 
den paraları alacağı :ıaman: 1 

-B.iraz: bekle §imdi seli1°'1 
rum. dedi. si-

Gidi~ o gidi§ ... Az tama çokd r 
yan getirir derler ya doğru 11~ 
meğerse oğlan bize yem olat• 
vcnniıı- vermiş, he~ni birden t0~ 
ladı. Bizim üç yüz lira ile ar~addı 
ların iki yüz liııaaı uçtu gitti. ~~.,, 
karlardan vazseçtik bari b~ 
paraları vereydi. - ta 

Ertesi gün bekledik ... Bir haffllı 
bekledik yok... Koydunsa bul:, P 

hayet vaziyeti anladaık, çoc~~pı 
peşine düıtülcr. Yakaladılar ıv•., 
kemeye geldik. Ne ola beie011 

siniz? Herif: 
-Ben onları dolandırınad1:; 

Paraya ihtiyacım vardı. İst~d efe 
borç olarak verdiler. Etler~ • 
senetlerim var, demez mi>.. • 
Layı kurtardı. 01 

Şimdi de _biz icra kapıların 
sürünüp duruyoruz. 

Üıtelik... tıl 
Adam buraya gelince hictde '/' 

den büdbütün orasını buraauıı 0 

natmaya ba~ladı:- J 

b. oe 
- AISll cahillik bende ~. ·o' 

akıHı geçinir.iz ne yıaptmn. bıfü 
mu~n? ~ 

Çocuiun namusun.dan §iiph~.r 
mediğim için ertcai gün aTk~ 
lara: 

- Size iki yüz lira jçin em li' 
Ta klr versem razı mısınız~ ~ 
dim. Kabul ettiler onlara. da )1' 
yüz elli lira verdim. Şimdi tul ,.. 
lin perçeminden... Heriften ~ ı• 
yı alsak da elli lira zaTara ,.;sif" 
ruz. 
- Aaamın haline acımamak cı:; 
den gelmedi. Fa.kat ata ~ ~ 
gençler içmdir derler ya bu ~
doğru ot!!1asa gerek. Çünkü l!;,ı 
§ıtndaki altmı~lık ihtiyarın bı.: y• 
!ere çok fazta, jhtiya.cı vardı· 
nımdaki arkada~: 

'tJI 
- ~z tama çok zarar getJ 

0
• 

derler dedi. Adam yine ornuı0, 
nu, katını. göz:ünü oynatma'• 
vam ederek: . 

- Hasta öldükten sonra~ 
ca ne hacet evladım, dedi. J:' 

paralar gitmeden dütünmek .. -
rekli. 

O. yine yüzündeki sinir k•>': 
nafmalarına ve omuzunun $11~. 
tısına bakmadan eline kaletol .O• 
mıt sigara paketinn arkall•1 

heşaplar yapıyordu. 
ATkadaşım: ~ı 
- Adama bak, dedi. Ag 

yanmış hali kir pCfin<le de; 
Mitat PER~ 

İstanbul - Edirne bisikiel 
yarışında İzmirliler birinci oldıl 

lstanbul, 21 (A.A.) - Edir- metre kala A'hmet ve Nizanıet~ 
ne _ İstanbul yarı§ının ikinci ımer. rakipleri Aliyi ıgeriye bırıa.kar f/' 

halesi bu sabah 6,20 de 21 t>iıik- finale kaldılar. Ahmet çok k~, - Yüzük, yumurta içere.İne 
girer mi?... Demeyiniz. Gerçı 
bunu yapmak biraz zahmetlidir 
ama hcmşirıenizin hayretini, sc· 
vincini düşününüz ... 

bırakınız. iki üç sün sonra kabuk 
tekrar katılaşır, bu yumurta eski 
şeklini alır. Yüzük de kaybolur. 

Avcı, avını kartalale 
mıf. Kendisi nerede 7 .•• 
bulaı. oku~culanmızdan 
birer mürekkepli kalem 
edeceiiz,. 

kaptar
Avcı)'l 

letç.inin i~irakile b&flamıştır. vetli •bir atakla raic.ibmi 5 c0° 
Lülcburgaz:dan birinci geçene geçti. 

verilecek saati Eskişehirli Kemal. Neticede: A~ 

Evvela, büyükçe bir yumurta 
alınız. f:İTke ıçe~ne koyunuz, 

Bunu hemşirenize verirsiniz. 
Tal:>ii ye.memesini .avs.iye ~tmeyj 
unutınazsınız. 

- Yapabilir miain banu? ••• 

üçüne 
hediye 

200 metre önden giderek aldı. 1 -Ahmet (İzmY.) 8 _..& 
Çorluya 9 kişi tbirlikte ıgirdi ve dakika. . . ) 

burada yapılan .sürat yarı~ını An. 2 - Niı;amettin (E..k~ 
karadan Orhan .kolaylıkla kazan- be§ metre farkla. . a.<k' 
dı. J 30 ikilometrelik Edime .. 3 - Ali (~) 2 0--
Çorlu mesafesi 4 -aaııtt 1 dakikada farkla. *' 
katedilerek :iYi lbir netice alm- 4 - AJhmct Cılıııni:r) S o.k 
rnıfb. farkla. 

Silivriyi yine ıbirind pöltonun Umumi tasnifte: 
tamamı 5 aaat 45 dakikada aeç- 5 - Osman (&ıkiıehir)· 
mi§lc~di. 6 - Kemal (EskifelUr)• 

Sjlivri _ Büyükçekmece geçil- 7 - Nihat (lzmir). 
dikten ısonra DevcbağıTtan vitesi. 8 - Hikmet (Bursa). · --~) 
ni kazanmak için yapılan süratte 1 - Nizamettin (f.sk..,...-
Orhanla İz;mirli A'hmet çarpı'§h· 3 puvanla. . ) 1 
lar. Orhan düşerek yanşı terket- 2 - Osman cEekiJeıbır 
ti. Ahmet bu mükafatı kazandı. puvanla. ..,.ıı• 

Devcbağırtan yokuşunun aür- 3 - Ali (E.kitehir) 8 pu 
ati müsabıkları yekdiğcrinden a· la. 
yırtmı;tı. Başta İz:mirden Ahmet. Takım tMD.ifinde: -tı' 
Eskişchirden Nizamettin ve All 1 - ~ehir takımı 18 Y-, 

kalmıılardı. vanla. ~~ 
Ya~m şonlarına 5 • 6 kilo- 2 - fzmir takımı 39 pG""-
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Me~~~.~!.~ ~"~n~.~.~~~~ ~~~!~.~~~. ,., Çinde Bi~~ı;:z~~:rp ~ ~~c·;~s:~~;: 
:ıı1:tınıen1nın vandat tahminleri ise alınmaması tckllfındc bulunmuş velEi:'lzıg ıstasyonundnn lran'a kadar Komünist kuvvetler gemisi torpillemiş yardım isliyor 
OD,734,001 ııradrr. kabul olunmuştur. I uzatılacak dcmıryolu inşan tına tah· .. 

;\ Ankara, 21 {A.A.) - Bllyllk ){cclls, bundan sonı·n, askeri mu- sis edilmek \"C senelik faiz ve ikra- Atıl m ı kahyor ? Berlin, 21 (A.A.) - D.N.B.: Londra, 21 (A.A.) - Dün 
~illet Meclisi buglln Refet Canı- hakeme usu!Une. ve l!.ıı lclye Vekil· miyc tutarı yüzde yedi \'e itibarı ı R~smi bir menibadan öğren il Londrada bir nutuk irat eden 
ltz·ın baı:ıkanlığında toplanmıştır. leli teşkilat kanununa alt kanun lfı.. kıymeti her sene on beş milyon llro· Çunking, 21 (A.A.) - Reu· dii:;ine göre bir Alman harp ge· Bahdye Nazırı B. Alexander ez· 
Ceıııenln açılmasmı müteakıp reis, ylhaları ile Dahiliye rncnrnrlııl'ındıı.n yr geçmemek ve yirmişer senede il· ter: miei musadere haklarını kullana. cümle şöyle demiştir: 

!9tı Yılı bütçesinin tevzi edilmiş ol· bir kısmının tahdidi sinlerıne ait im· fa edilmek şartiyle 35 milyon liıa· Ordunun l 8 .inci grupuna cko. ıak nisan ortasında İnsiltereye c- Daha çok ve daha acele 
Utunu ve müzakeresine pazartesi nunun ıklncl macldcsınln (e) fıkı ası- lık tahvil ihracı, şeker \'e glikozdan mi.ınist kıtalar> radyo jle haber hnrp malzemesi nakletmekte o· gemi istiyoruz. Donanma jçin da. 

~llr.n ba-,ıanacağmı bUdirerck mali nm dcğıştirilmesi ve İnhisaı·lar u. alınan lstlhlı\k verı;lsinin arttırılmn. gönderilerek, Çinin şimalınde lnn Zamzam ismindeki vapuru ha çok topla daha çok ve daha 
• başJarıgıeına ltısa bir ıı:aman kal- mum mUdUrlUğU teşkilat kadrolarına sı, çıkarılacak miktar 25 milyon li· şimdi bütiın şiddetile devam et· tevkif etmiştir. Vapur, jçindeki süratli tayyareler jsti}oruz. Bazı 

dıgı cihetle bütçe mUzakercsinln de. mUtedaır kanun h\yıhalannın lkıııcl rayı geçmemek Uz.ere tasarruf bono- mekte olan çok mühim :meydan yolcu ve tayfalar tahliye edildik. ahvalde filolarımızın himayes; 
"•mı mUddetincc her gUn saat 14 de milz.akerelerlnl yapmış ve kabul ey- !arı ihracına aıt kanun ldylhalarınııı muhardbcsinde merkezi Çin hü- ten sonra torpillenmiştir. Tayfa için kı a menzilli tayyare <lafı 
~lllantınuıSJ, yalnız bütçe ve bunun- !emiştir. da birinci mUzakcrclerinl yapmıştır. ktinıetj kuvvetlerine deı1lal yar- ve yolcular bir Aiman ticaret ge. toplarına da çok ihtiyaç hissedi-

alakadar lfiyihaların glkUşUlmesi Meclis yine bugilnkü toplantıda Mechs. cuma gUnü toplanacaktır. dıma kofimalan bildirilmiştir. misine nakledilerek ıgarbi Fran· ıfOruz. Bugünkü harp bir silah 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü 
mezunlarına diplomaları ver~ldi 

Ankara, 21 {A.A.) - Yüksek Zi· :lt Ensumstınde busun seçkin bir 
lıir"etu lritlcst huzurunda yapılan 

~renle 'bu yıl mezun olan genç· 
lcre dlplomalan verilmiştir. 

llavcuuer arasında Ziraat Vekili 
lı(Uhlıs Erkmen, Milli Müdafaa Ve· 
l:tıetı Veteriner itleri dairesi reisi 
Ceneraı Mustafa Bcnsi. Ziraat Vc
~leu Ilerl gelenleri, Ankara Ziraat 

lrakta 
(Ba11 1 incldo) */*/ 

btna. hareket eden bir avuç insan 
~~afından yapıldıi;ını ililve el· 
llıl§tir. 

• Irak tebliii 
eeyrut, 2 1 (A.A.) - 2S nu· 

~ralı lr_ak tebliğinde ,geniliyor 

Carp cep'hesinde, ıpi17tnrlan
:~ Ha~baniye mıntakasında 

11'1nanta temasa girmiş ve düş 
~na ağır zayiat verdirmiştir. 

llh.arobe devam etmektedir. 
b Cc~up ' cephesinde, mahalli 
~lııkın takviycsile kuvvetlerimiz, 
'3ta ve A~uayaba ÜZerine top· 

çıı ilt . . . 
l'~ıne devnm etmı~tJr. 

Muaul bombalanmıı 
S Ş~. 21 (A.A.) - (D.N.B.) 
1 aidattan .öğrenildiğine göre, 
11tiliz bava 

0

lkuvvctleri açık bir 
chir olan Musulu honibardıman 
ttlı:tck :eivil dlalk üzerine mitraı 
~c llıte, çm rdtr. 1Btr çok 
t ltıaelcr -ölmüştür. ln-ı;iliz tayya· 
btlcn Musul ci\•arında bir garı da 
~ Ottıbardıman ederek ve ~ir çok 
?rı~aelerjn ölümüne sebe.bıyet ver 
d·~lerdir. Üc; İngiliz tayyaresi de 
t~ Majdalangar'ı ibombardıman 
'l'ı lllae de müh.im hasar yapa· 
anıı lardır. 
~ Irak eıirlerinin hayreti 
lf ııcıus, :?1 (A.A.) - Reuter: 

ttbe abbanlye cjvarındakl son mu"ha
~~ lercıe esir edilen Irak subay ,,.e 
lıa ~liert Irak Mdlsclerl hakkında 
ı. hetJerinl blldlrlyorlnr. Bunlar 
'1abba 
ıç111 nlye'ye gQya mane\Ta yapmak 
'erı ~önderlldiklcrlnl ve orada iaşe
"- iı;tn hirbir tertibat alınmadan V!fak • 
tar ıldıktarmı bildirmişlerdir. Bun. 
tıı Irak hilrrlyetlnin Almanlara sa
lııtrııı, <>imasından dolayı nefret vo 
~U 1&.llerını bildirmekte ve meşru hü· 
11'1llıcıar1an olarak tclil.kki ettikleri 
111 be karfı scdakallertnl teyit et· 
tktcdtrıor. 

~ Binbaıı Glubb 
ıı'k lldüs, 21 (A.A.) - İyi bir kay-

11{ lan öğrenildiğine söre, bazan 
~itte[ Lauı·ence> adiyle anılan bin· 
öııı~ G!ubb'un Irak muharebelerinde 
illa tU ha]{kında pazartesi gilnU Al· 
ı._ ıı kaYnnklanndan yayılan haber 
t6j~anıcn asılıımhr. G!Ubb'un doğu 
~a ilde normal vazi!eslnl ifaya de. 

ll'ı etınekte olduğu blldirılnılştir. 

~::::::====== 
Afrika 

1).. (Başı J lndde) [-] 

Iİlce ferefli muharip muameleıi 
~ yapılacak 

~· ndra, 21 (A.A.) - DUk d'Aos-
oıı:: Ve emrindeki kıtaların teslim 
~11\lv 1 lio.beşıstan muharebesini bıl
~I e flona erdirmektedir. Fakat bu 
lııu~llllycte tckaddllm eden İtalyan 
"'..;"eınetı ltalyan askerlerinin 
t.lnı1ı; \'e yiğitliğine vo ~eflcrinln n. 
lea 11.tlıt;ına şeref \•erecek mahlyct-

ır. 

~Uk <i.Aosta, Arıtba-Alaı;i'dcn en 
:tııı Olarak çıkmak hususunda ısrar 
h.ır ftır. DUk'ün bir şefe yakışan bu 

'-'ketı, dUşmnn memleketine iltica 
har Vatanını terkcden Hudolf Hess'in 
lfa.Ckcunı hatıra getirmektedir. 
tı111 ı~larının dc~erlnl takdir etme· 
lıarııı ilen lnglllzlcr enerjik bir mu· 
el "-ı:ı Olarak hareket eden dUk 
~'l'ıt!i&la•ya layık olduğu şerefli mu· 
)\ tyı Yapacaklardır. 
-~~t ' 1 l.o to da Amerikan tayyare er 

lltıarıdra, 21 (A.A.) lnı;Uız hava 
tı ret· tin 1 istihbarat scrvlıılnln ifşa et-
ltrın: rôre Amerika Birleşik devlet. 
lıtr111 e imal edilmiş bulunan bom
~ :an tayyareleri, ilk defa. ola· 
~ t ftlka sefeı·inde kullanılmıştır. 

8Yl·ııreıer, ıs mayıs ö~lcden 

teşkilı'ıtı mensupları, vcteı iner ve zı. 
rant birllk \'c ccmıyet azaları ile di· 
ğer müesseseler erkılnı bulunuyordu. 

Mcrnslm, saat 10.30 da lstıklG.l 
marşı ne başlamış ve Yüksek Zıra11t 
EnstltUsü ıektöı U SUreyya Gen
can'ın bir hitabesiyle açılmıştır. 

Direktörün dakikalarca alkışlanan 
hitabesinden sonra bu nene Enstitll
den mezun olan 107 gence merasim· 
le diplomaları tevzi edilmiştir. 

Hull prensipleri 
(Başı ı ım·lllo -/

ihtiyacı duymu~· harbin gayesi 
diye Vilson prensiplerini ilan 
etmişti. Bu ıprensiplere herkes 
inandı. lngiltcrc ve Amerika
nın karşı tarafında dövüşenler 
bu prensiplere güvenerek silah
ları tcrketmeğe razı oldular. 
Amerika sözünü yerine getire
cek nüfuz ve kudrete malikti. 
Ne çare ki cümhurreisi Vilso
nun akıllı ve idealist kansının 
vakitsiz öleceği tuttu. İkinci 
defa olarak evlendiği şöhret ve 
gösteriş harisi kadın, kılıbık 

Vilson'u Parise .sürükledi, Vil
son orada köyiinden ilk defa 
şehire inen köylü gibi açık göz: 
ler tarafından aldatıldı, bütün 
idealleri yağmaya uğradı. Ame
rikaya dar kaçtı. Amerikalılar 
da o zaman Avrupaya ve Avru
panm sulh mekaniı:masına küs
tüler ve her şeye uzak kaldılar. 

Amerika dersini öğrenmiştir. 
Hariciye nazırı Hull de bir ta
kım prensipler ilan ediyor, fa. 
kat bunlar arazi meselelerini 
ilk safhaya almıyor, her şeyden 
evvel iktısadi iş birliği iizerinde 
duruyor ve dünya yiizündeki 
ham maddelerden her milletin 
istifadesini temin etmek, mem· 
1eketlerini inkişaf ettirmek için 
sermayeye ihtiyaç duyan mil
letlere bu imkiınlıırr vermek gi
bi esaslarla meı;gul oluyor. 

Bugüne kadar demokrasi 
cephesi, harp gayelerine ait 
münakaşadan kacmmakla fena 
bir ~ey yapmı~tır. Lord Hali
faks'dan sonra B. Hull'un bu 
münakaşayı nihayet açması 
pek iyi olmu§tur. Alman ve 
İtalyan halkı, ne gibi bir sulh 
bckliyebileceklerini iptidadan 
bilmelidirler. Harp gayelerinin 
iptidadan belli olması. Totali
ter memleketlerde sulhun te
melini hazırlamak bakımından 
senelerce harbin yapanuyacağı 
yolda tesirler uyandırabilir. Ci
han harbinde gördüğUmüz can
lı tecrübe karşısında bu mese
lenin tereddüt edecek tarafı 
yoktur. Yalnız bu defa Ameri
ka, geçen defaki hatayı tekrar 
etmiyeccğini, hakikl ve hakka
niyetli bir sulhte ısrar edeceği
ni ve yardımını bu şartla yaptı
ğım iptidadnn ilan etmeli. lngH
tereye kefil olmalıdır. Bu yolda 
bir siyasetin Amer1kadaki infi
ratçıları susturmak bakımından 
da faydası vardır. 

Ahmet Emin YALMAN 

sonra da Cpuzzo kalesi etrafında'kl 
dUşman mevzılerinln bombardımanı
na lştirfık eylemişlerdir. Eski Ca· 
puzzo civarındaki tayyare meydanı 
üzerinde serpilmiş bir vazl:,-ctte du· 
rnn Alman tankları ve moUSrlU va
&ıtaları üzerine bUyUk bombalar atıl. 
mışlır. 

İngiltere Hariciye müşaviri 
Londra, 21 '..ı.\.A.) - Harici

ye Nezareti siyasi müşavırı B. 
Vansittart önlü!ıüzdeki hazira .. da 
60 yaşına basınca, bugünkü va· 
zifesjnden çekilmek arzusunu jz. 
har ettiğinden, Hariciye Nazırı 
B. Eden bu istif ayı arzusu hilafı·. 
na ka'bul etmi tir. Bununla bera· 
ber Başvekille Hariciye Nazırının, 
fırsat zuhur ettikçe B. Vansit
tart"ın vesaya ından yine müste
fit olacnklnrı bildirilml'ktl"dir. 

Talepte bilhassa Japon mem· sada bir limana çıkarılmı!}lardır. harbidir. Bu <harp için Almanlar 
balarından gelen haberler Zikre. Va,ington, 2 1 (A.A. ) - Bir- senelerden beri ıhazırlanmışlardır. 
dilmektedir. Bu haberlere göre leşrk Amerika, Berlinden gelen Biz kaybettiğimiz zamanı şımdı 
komünistler, Şandf nin ccnubun· ı haberlere göre Zamzam vapu· telafi mecburiyetinde bulunuyo· 

Girit 7000 
Al k 'I da halen cereyan etmekte olan rundan kurtarılmış olan 138 A· ruz.> man BS eri e mııharebede, merkezi hükumet merikalı hakkında Alman hüku · B. Alexander, Amerikanın yn. 

kuvvetlerine müzaheret etnıedm. metinden tam izahat istemi!itir. pacağı büyük yardrmların süratle 
ten ba~ka cenahlıırını tehdit et· Nevyork, 21 1 A.A.) - Nı'vyoı k yaprlması zamanının gcldiğinı 
mektedirler. Bundan maada ko- gıı.zet~lcrı Mısır bandırnlı Zamzam zannettiğini söylemiş ve bu sn· 
miinistlerjn Şang-Kay-Şek alcy- vnpurunun içinde bulunan İngiliz • yede şimdiki tedafüi muharebe· 

(Ba.<;ı 1 incide) /X/ hınde .isyan ederek Nankin.dekı Amerikan seyyar sıhhiye teşkill\tına nin nihai zııferle netkelenecek O· 
da yeni hücumlar yapmışlardır. kukla hüklımet, rei& Vang·Şins· mensup kimselerle birlikte cenubi lan taarruzi bir muharebeye in· 
Takriben 3000 kişi yere inmişse Key' e müzaheret etmelerj de Atıas'da batırıldığı hakkındaki ha. kılap edeceğini ilave etmiııtir. 
de saat 18,30 da bunların büyük muhtemel görülmektedir. berlcrl neşrediyorlar. TafsilAt rnev- ::::;::============= 
bir kısmı esir edilmiıı veya öldü- Rad>•o jle yapılan hitabede cut olmamakla beraber umumi ka· 
rülmüs bulunuyordu. Çarpışma· şunlar ilave edilmektedir: naat vapurun Mihver tarafından bn· 
lar devam etmiş ve saat 2 1 de «Biz bu gibi haberlere inanını. tırıldığı veyahut zapte<lıldlği mcrke· 
vaziyete hakim olduğumuz bildi. yoruz. Fakat Çin başkumandan· zindcdir. 
rilmiştir. Hücum Sıuka pike lığının, merkezi hükumet kuvvet. Nevyork Taymis gazetesi diyor Ju: 
bombardıman ta)yareleri tara- !erinin yardımına ko~maları hak· Znmzam'm bitaraflık işaretleri ba-
f d 1 Ve ıı_unlnrı Mes k d k rı'" idi \'e vapur A\.Tupa harp böl"'C· ın an yapı mıs ıo • ın a. i müteaddit emirlerine rağ " " 
Ser0chmı"tt tayyarelerile planörler ş . 1 sine uzak bir yolu takip l'dıyordu. ~ men, ansi nin şima indeki ko· 

·· "l t k' t • t' Nazi korsanlarının görUnm<ıdlği hiç ve para~utçu er a ıp e mış ır. münist kuvvetlerinin atıl durduk-
Kand ı'va. ve Regu mıntakalarında l ""- bir deniz me,·cut ıılmadıgı gibi bun. 

~ arına ~üpne yol..tur.~ 
paraşütçülerinhücumusaat 17,30 , o.- ıarm riayet etliklerı bir bayıuk da 
da ıbaslamıştır. Bundan ba§ka as. A merika İrlandaya yiyecek mevcut değildir. 
ker nakleden pek çok tayyare de verecek General ~beyanatı 
yere inmiştir. Bunların bir çoğu Va§ington 21 (A.A) - B. Londra, 21 (A.A.) - Ame· 
parçalanmıştır. Roosevelt du"nk\1 .. gazetecı'ler top. k d d p 1 B k 'l· · 'k ri a an Önen o onya aşve ı • 

Muharcbelerjn gıttı çe artan lantısında şu !beyanatı vermi.tfr: General Sikorski §U beyanatt.ı 
bir şiddetle devamına İntizar et· c- Amerı'ka, lrlandaya ı"ki 

bulunmuştur: 
mek lazımdır.> vapur satmak veya kiralamağı ve c- Mü~tereken hareket eden 

İngiüz üniformasile yere inen Jrlanda sivil halkına yarım mil- b h~ l bl k k eş ve ya ut a h o tan te e • 
Almanların hukuku düvel kaide. yon dolar kıymetinde yiyecek kül edecek müstakbel Avrupıı 
lerine göre muamele görüp gör· maddes.i göndermeği tek1if et· prens.ipi Amerikada iyi karşılı~ 
miyecckleri hakkında bir mebus miştir.- Vapurlarda Irlandalı mü· makta ve pek ziyade tatmin edici 
tarafından sorulan bir suale ce· rettebat bulunacaktır. Yiyecek görülmektedir. Bu bloklar, bir 
vap veren B. Churchill, Almanla., maddeleri Kızılhaçın emrinde tek blokun Avrupada bir heı;e·· 
rı~ Yeni Zelanda üniforması giy. bulunan 5 O milyon dolarlık hu· monya tesis etmesine jmkan kal· 
diklerini teyit etmiş fakat bu va· suııi yardım tahsisatından ödene. mıyacak şekilde hareket edecek· 
ıiyet hakkında kafi derecede' cektir. Yarım ımi\yon liralık mun- lerrlir.> 
malumat sahibi olmadığı için bu zam tahsfaat lrlanda tarafından General Sikorski. Avrupada 
hususta mahalli makamlara bir doğrudan doğruya yapılacak mu. barışı ve refahı temine matuf o· 
dereceye kadar takdir hakkı b.- bayaat iç.indir. \an bu proje hakkında B. Roose. 
rakacağını söylemİ§tİr. İrlandaya gidecek vapurlar İr. velt'le görü,müıtür. 

Almanlara göre landa bayrağını ta"ıyacaklardır. Geneı·aı Sikoı-skl, ri:'isicümhur Roo-
Berlin, fı ~ A.A.) _ Ofi: Bunların yanın milyon dofardan seveıt. lıakkındıı.ki intibamı şu kc}I. 

Ciritte harekatın Alman buku. fazla kıymette yiyecek madddr.rj melerle ifade etmi.ştir: 
mandanlığının planları mucibince n~kletmr.Jeri mu~temeldir. Çün· Roosevelt de relslcilmhur Wılson 
devam etmekte olduğu bildiri!- ku lrlanda kendı hc:~bın~ d.s. gibl bir ldeallstUr. Falmt B. Roosc
mektedir. Halen şiddetli bir mu· ~ubayaatta bulunmak nıyctınde veıt ideallerinin nasıl tatbik mevkii· 

k B dır > ne konulması lı\zım ı;eleceğinl bili· harebe devam etme tedir. ir · 
kaç -saate kadar resmi bir beya· İspanyada yor. Halen B. Roosevelt mantıkan 
nal neşredilmesi bekleniyor. Madrid. 21 (.\.A.J - Hariciye na- Amerıkanın bUylik mücadeleye daha 

zırı B. Scrrano Suner diin Almanya faal bır surette iştirakine matuf olan 
Alınanlara ne muamele bUyük elçisi Yon Stohreı-'i kabul et· bir hareketin başında bulunmakla-

yapılacak? miştir. dır. 
Londra, 21 (A.A.) - Salahi. 

yettar bir kaynaktan öğrenildiği. 
ne göre, Giritteki Britanya ordu
su kumandanı, muhasımlarının 
üniformasını giymiş olan düşman 
askerlerine karşı tutacakları hattı 
harekette tam 6alıihiyetleri haiz 
bulunmaktadır. Sanıldığına göre, 
Yunanistanda vuku bulduğu tarz. 
da, Yeni Zclanda üniformasile 
esir edilmİ!I Alman askerleri, pek 
muhtemel ~)arak, alakadar mah. 
keıneye verilecek ve -suçlu olduk. 
ları sübut bulursa :mahkum edile. 
ceklerdir. İngiliı: kumandanlığı. 
nın, bunları hemen dtnhal kurşu. 
na dizdirmek hakkını kullanacağı 
tahmin edilmemektedir. Büyük 
miktard:ı Alman askerinin Ciritte 
eşir edilmiş olduğunn inanmak 
için bütün sebepler mevcuttur. 

C ir id e nasıl indiler? 

Londra, 21 (A.A.) - Rcu
ter: 

Londraya ıgelen haberlere gö
re, 19 mayısta, Ciridi 4ıavadan 
bombardıman etmiş olan düş
man bu bombardıman ı hütüri 
gün sürdürmüştür. Dün sabah er. 
~enden yeniden hücum edilmiş 
ve paraşütçüler indirilmiştir. Bila. 
hare p lanörler ve aııker nakliye 
tayyareleri kullanılm ıştır. 

Para!!IÜtçülerin bazısının Yeni 
Zelanda muharebe üniformasını 
!abis bulunduğu '!löylenm.İ§lİr. 
Fakat 'bu, Almanlar tarafından 
tekzip edilmiş ve Almanlar, bu 
üniformanın yeni tip bir muhare. 
be üniforması olduğunu söyle
mi~ercür, 

Yere inişler, bilhassa, adanın 
garp tarafına Y,apılmıştır. Esasen 
tar.ihte de ibu taraf daima adaya 
duhul yolunu te§kil eylemiştir. 
Fakat Kandiyede de bazı yere 
inisler olmu§l~r. 

Sanıldığına göre, ha va yolile 
getirilen asgari bir düsman fırka". 
sı, yani takriben yedi bin kişi ha
rekata .i~tirak etmiştir. 

Londrada kaydedildiğine gö
re, hava yolile nak1eclilen lb~r Al
man fırkası, nor.mal surette yalnız 
paraşütçüleri ihtiva etmemekte. 
dir. Şurası da kaydedilmektedir 
ki, bundan evvel, Almanlar ha
va yolile naklolunan hir fırka ih· 

. -
raç ettikleri zaman, harekat iki 1 !aylıkla inebilen planörlerin kul· 
gün sürmüştür. Hava yolile nak- ]anılması beklenmedik bir tedbir 
!edilen bir Alman fırkası, bilin· olmu§Sa da müdafiler gafil avlan. 
diğine göre, mutal üç piyade al ... mamışlaıdır. İn:;.iliz ve müttefık 
yı yc:rine iki piyade alayından kuvvetleri adanın müdafaasında 
mürekkep 'bulunmaktadır. Hava muharip Girit dağlılarından mü· 
yolile nakledilen bir fırka, başka zaheret görmektedirler. Cesuı 
bakımlardan da normal bir fırka. şeflerin ıkumandasında baıılıca 
dan az çok daha küçüktür. Son kama ve kılıçla müsellah olan bu 
haberlere göre, bu fırkaya bir dağlılar çeteler halinde teşkilat· 
topçu alayı da dahildir ve bu a- landırılmışlardır. Ve müdafaa V• 
layda yedi buçukluk 24 top var- istihbarat hirmeti jçin çok mü· 
dır. him .bir kuvvet te~kil elmekte· 

Hava yolile nakloluna~ bit dirler. Müdafiler dün öğle vaktı 
fırkada, 3 7 milimetrelik toplaria vaziyete hakim ,bulunuyorlardı ve 
mücehhez bir tank dafi taburu yeni tafsilat gelinciye kadar ilk 
vardır ~e her alayda bir mitral- muharebeler hakkında fazla hiç 
yöz bölüğü bulunmaktadır. Hava bir şey söyle~emcz. Bununla be
yolile naklolunan bir fırkanın en raber. Yunanistanda ve Rodos· 
esaslı rbariz vasfı, <liğer kıtalar· taki Alman üslerinin yakınlığı 
dan çok daha büyük nisbette su· dü~mana kıtaat nakliyeleri, bom. 
bay ve erbaş bulu_!lmasıdır. bardıman ve avcı tayyareleri va· 

Almanlar, bir fırkayı nakil .için sıtasjle taarruzuna fasılasız de· 
takriben 250 tayyare kullanmak. vam .imkanını verecektir. 
ta ve tayyareler, üç veya dört ay. 
rı sefer yapmaktadır. 

Almanların kullandığı usul şu 
olsa gerektir: Evvela paraııütcü· 
ler gönderilmektedir. Eğer lbu?' 
lar ~edcfler·inde muvaffak olur· 
larsa, asker nakliye tayyarelerine 
işaretler vermekte ve hava yolile 
nakledilen askerler yere İnmeğe 
başlamaktadır. 

Gir itliler paraşütçülere çete harbi 
yapıyorlar 

Kahire, 21 (A.A.) - Girit 
üzerine pazartesi günü yapılan 
ııiddetli bfr hava hom'bardıma· 
nından sonra dün başlayan Al· 
man taarruzu beklenmekte idi. 
General Freybeı<g'in baskuman· 
danlığa tayinj ve ada müdafaası
nın takvıiyesi müttefiklerin hazır. 
lıklarını gösteren alametlerdi. 

Girit, kıtaya yakın bulunması 
sebebile düşman için çok büyük 
bir tehdit teşkil etmekted.ir. Fa
kat zaptı çok müşküldür. Deniz 
kuvvetinden mahrum olan Al· 
manya ancak havadan nakledile
cek kıtalarla hareket etmesi icap 
eder. Adada iniş ıSahaları yoktur 
ve arazi çok dağlıktır. Bu hal jşe 
Almanyayı paraşütçülerle iş gör. 
mck zaruretinde bırakıyor. Elve. 
ri!l;li olmavan arnzivc dRhR ko· 

Son vaziyet 
Kahire, 21 (A.A.) - Kahire 

askeri mahfiUerine söre. Alman 
para:ütçülerinin 20 mayısta saat 
2 de Ciritte ilk indikleri iki nokta 
Suda koyu ile Melemi mevkiidir. 
Suda koyu, Yunanistanın istila. 
sındanıberi şarki Akdenizdeki in. 
giliz deniz üslerinin en mühimle
rmden biri olmuştur. Melemi' de 
mühim bir tayyare meydanı var· 
dır. Paraşütçüler bir gün devam 
eden kesif bir bombardımandan 
sonra inn işl~rdir. Bunları ımütea. 
kıp diğer paraşütçüler Hanya ile 
K.!'ndiyaya ve Suda koyunun ~i
maünc!_eki yarımadaya inmişler. 
d ir. 

Saat 6,30 da bombardıman 
hemen hemen fasılasız bir surette 
devam ediyordu. Daha sonra di. 
ğer ;kıtalar ayni suretle Kandiya· 
ya ve R etmo'ya inmjş)erdfr. 

Kahire askeri mahfilleri olduk
ça şiddetli muharebeler cereyan 
etmekt_e bulunduğunu fakat Yeni 
Zelanda üniforması ta§ıyan para. 
tütçülerin pek çok olması dola· 
yuıile vaziyetin oldukça vuzuhsuz 
olduğunu beyan etmektedirler. 

Bugünkü hadiseler hakkında 
malumat "oktur. 

Darlan 
(Başı ı incJde) [**] 

nıukabil, a,ir buçuk milyon Fran. 
sız esir.i iade - olunacak ve Paris 
yeniden hükumet merkezi ola
caktır. Bir 'ha:bere göre, .Amiral 
Darlıın'a, fngiltcreye karııı hare · 
kete gt'çrneğe karar verirse, «Av
rupa Amiralı> ıınvanının verilme
si vadedilmiştir. 

Amerikada bildirildiğine göre, 
Amiral Leahy Mareşal Petain" e 
B. Roosevelt'in beyanatını iblağ 
ettiği zaman, Marc akşunları söy. 
!emiştir: 

c- Nihayet B. Roosevelt A 
merikadan bizim için ne yapabi
lir ve br" ona ne yapa'bi\iriz'ıl Si
yasetimiz. kıta sİ)"asetidir ve Al
manlar kıtaya hakimdir. Orduya 
malik bulunulmadığı zaman, yal. 
nız o da bir tek mitralyözsüz on 
bin kişilik brr poliııle bir şey ya
pıldmaz. Diğer taraftan, üsera 
kamplarındaki bir buçuk milyon 
genci dü ünmek lazımdır ve be· 
nım vaLifem onları ibu kamplar
dan kurtarmaktır.> 

Yerane çare 

Va~ngton, 21 (A.A.) 
Reuter: 

Sözüne inanılır bir 'kaynaktan 
bildirildiğine göre, B. Hull, dün 

Vichy hükumetinin Amer.ika Bir. 
[eşik devletleri nczdindeki büyük 

elçi i B. Henri Haye·e, Fransız • 

Amerikan münasebetlerinde ıyı 
bir anlaşmanrn tesisi için yegane 
ümidin, Almanya ile müzakere
lerde Fransanın kat'i surette mü. 
tareke şartlarından ayrılmıya-cağı 
hakkında tahriri ve kat"i teyjdat. 
ta bulunmasında olduğunu res· 
men bildirmiştir. 

Fransız sefirinin teminatı 
Vaşington, 21 (A,A.)- Fran 

sız :büyiik el~i B., Haaye, gaze
tecilere beyanatta bulunarak de· 
miııtir ki: 

«- B. Cordell Hull konuşma. 
lar esnasında harbe girmemegı 

taahhüt ettiğimizi söyledim. Fa· 
kat Fransız milletinin, ihtiyaçla
rını karşılamak üzere icap eden 
tedbirleri alması ~akkını istiyo
ruz. B. Hull' e Fransız milletinin 
Martini kve DakııT gibi müstem· 
lekeler-deki ihükürnran1ık hakla· 
rmda yapılmak istenecek herhan. 
gi bir değişiklik teşebbüslerint' 

karşı bu cmüstemlckeleri himaye 
edeceğini tc;.1<rarladım . .> 

Dakar'ın eh enuniyeti 
Vaşington, 21 (A.A.) - B. Roose

velt gazeteciler konferansında Da
kar'dan bahsetmiştir. Reisicilmhur 
Dakar'a karşı tedbirler alındığı tak· 
dirde, ehemmiyetsiz bir mesele değil, 
tedaklrlıklara değer bir mesele me\.'
zuu bahsolaeaktır. 

Martinik'teki tayyare gemisi ve 

kruvazjr d enize açılmamlf 
Parls, 2! (A.A.) - D. N. B: r"or· 

de-France'dan bildiriliyor: 

MUtnrekedenberi Martlnlque.do bu. 
lunan Bearn tayyare gemisi ile 
Emile Bertin kruvazörünün denize 
açılmak fü:ere oldukları hakkında 

şaylo.lnr dolaşınaktatlır. Antllles ta
kım adnlarındaki Fransız deniz kuv
vetleri kumandanı bu şayiaları ya. 
lal\lnmıştır. 

Vi~i'nin protestosu 
Vaşington, 21 tA.A.) ·- Vichy hil

kQmetınln Amerlkadakl bUy(!k elçi
si B. Hcnrl Haye Amerikan liman
larında bulunan Fransız vapurlarının 
nezaret altına alınma.cıını dfin B. Cor. 
tirli 11ull nt'7.dindr prn• • t r. 

!ispanya' da 
Alman ve ltalyan 
kuvvetleri yokmuş 
\'aşington. 21 (A.A.) - D. N. B: 
Associatcd Prcss'in bildırdlğıne gö

re, lspanyanın Vaşington büyUk el. 
çisi B. de Cnrdenas, gazetecllere 
yaptığı beyanatta, İspanyada ne Al· 
rnan ne de ı tal yan kıtaları bulun· 1 

madığını ve İspanyanın harici siya
seti hakkında yalnız Madrld hUkfı· 

metinin karar ,·ercbıleceğinı soyle 
mlştır. 

Bükre§te ı 
BUkreş, 21 {A.A. ) - Ste!anl ajan. 

sından: 

Soknklard:ı, bürolarda \'C hususi 
ikamctgdhlarda ışıkların karartılma
sı mecburiyeti buı;ünden itibaren 
kaldırılmıştır. Mnğnznlar vo umumi 
mUesseselcr için ışık karartma mcc· 
burlyeti hcnUz kaldırılmamı.';!tır. 

Avamda 
(~ı ı inekle) * 

\·abını '\'ermiştir. Diğer bir mebus 
yukarıdaki teklifin lngiltercnln Al· 
manyaya UstUnlUk temin ettiği bir 
sırada yapılmış yersiz bir teklif ol· 
duğunu söylediği zaman şiddetli al
kışlanmıştır. 

B. Atllce, tekrar söz alarak şöyle 
demiştir: 

Almanya lle herhangi bir anlaş

maya varmnk lmkfinsızdtr. 
Londra, 21 <A.A.) - DUn Avam 

kamarasında, B. Clıurchill'den, Hess 
hakkında bir çok sualler sorulmuş
tur. Bilhassa muhafazakar mebu:s 
Adamc, Hcss'in. Alman hükfımetinln 
malfımatı dahilinde ı;eldlğinln tesbıt 
edilip edilmediğini bllmek istemiş. 
Ur. 

Başvekil }'erdiği cevapta ezcümle 
demiştir ki: 

Hess hakkında henüz beyanatta 
bulunacak '\'aziyctte değilim ve nr 
zaman beyanatta bulunacak ,·azlye. 
te geleceğimi de katlyen bilmiyorum. 
Halen bildiğime göre, Hess, harp 
esiri muamelesi görmektedir ve ken
disine bir esire yapılan muamele y~ 
pılacaktır. 

Hür Fransız 
Kuvvetleri 

(Başı ı incide) /// 
meydanlarına yeni Alman tayy& 
relerinin geldiği haber verildiği 
zaman lngiliz ve 'ihür Fransız tay· 
yarecilerinin rakip olduğu İngiliz 
tayyareleri bu hava meydanların
daki Alman tayyarelerini bomba. 
lamıslar ve mezkur meydanludı 
yangınlar çıkarmı ]ardır, 

* Şam, 21 (A.A.) - Suriyede. 
ki İngiliz konsoloalukları, Franıız 
makamlarının talimatına tevfi· 
kan, kapılarını :kapamışlardır. 
Şam lnsiliz konsolosluğu memur
ları, Şamı cumartesi günü terket
mişlerdir. 

Suriyede hava hücumlanna 

kar§ı ted birler 

Vichy, 2 I_ (A.A.) - O.N.B.: 
Fransız. Hava ,azın General 
Bergery Şimali Afrikada yaptığı 
teftiş seyahatini bitirdikten :5onra 
pazartesi ak§amı tayyare ile Tu· 
nustan Beyruta gitmİ§tİr. 

Hük\ı,mctin emri mucibince, 
General Bergery Suriye fevkala
de komiserile birlikte hava hü· 
cumlarına karşı Suriyede ne gib: 
tedbirler alındığını tetkik edecek
tir. 

G eneral D entz' e talimat 

Hayfa, 2 1 (A.A.) - Suriye 
hududundan gelen şayialara gö· 
re, bazı Fransız pilotları tayya· 
rclerile beraber Suriyeden uça· 
rak civar müttefik meydanlanna 
jnmjşlerdir. Fransız hava kuvvet. 
!erine mensup yüksek rütbeli bir 
subay Vidhy' den Beyruta ıgelmi§· 
tir. Bu subay General Dentz" e 
gönderilen talimatı hamil bulun 
maktadır. 

* Londra, 21 (A.A.) - Suriye 
hududundan müstatcil Fransız a· 
jansına gelen ıbir telgrafa göre 
maruf bir albayın kumandasında 
bulunan bir Fransız alayının Su

riyeye girmis olan hür Fransız 

kuvvetlerine iltihak ettiğine dair• 
emareler .vardır. 

* Bcyrut, ~ı lA.A.) - -:(Tass): 
Havaylci zaruriye !lyntlarının ant 

olnrak yükselmesi Uzerine Ucret V< 
yevmiyelerin nrttırılması için amele 
ile müstahdemleı in yaptığı grevler 
Suriyo'ııin her taınfmd~ devam et
mektedir. Be)TUt'taki ticaret mUes-: 
selerinde çalışanlıınn da grev yap.: 
tıkları bildirılmcktedir. Şamdakı ter. l 
zi kalfa'arı ile c;ırnl\laı ını 

T' 

: 



..,, 

• 
Ku 

41 
ŞİD 
1 

t 

ıs 
ade 

> 
> , 
• 
• 
• 
• 

1 1 BORSA 
·21 MAYIS 941 İYi BAKIM ... 1· 

1 

c . 
TEMiZ HAVA 

Ç<ı<uğo gilı'bürleııtırmeğe kail iki mUhbn ıtosurdur. ~lemleketlmlzln 
'iaf ııa.va!tı., teytz.U toprakları, L' verimJ, Türk neısliııln yüzde yüz 

bayat sigortasıdır .. 
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Sıvas Postası 
Gün Aşırı Çıkar Sıvasta 

Memleket Gazetesi 
J dare Yeri: KAmU Matbaarı 

Tlrldye COmburlyeU 

Ziraat Banka ı 
Xlll\llUf tarilıi: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 TUrk lirası 

Şube ve ajans adecll: 265. 
Zlı:a1 ve bcar1 her nevi banka muamelelel't. 

Pa.ı:a Jnrı.kUrcıılere 28,000 lira ikramiye veriyor . 

zını.at Bankurnda kumbaralı vı ihbarsız ta!m'rürnesaplarmda 
en az 50 lirası bulunanlara senede '4: defa çekilecek kur'a ile a.şa.g-ı. 

da.ki plana göre lkramtyo da.ğıtılacaktır. 

4 adel ı,ooo liralık 4•000 Ura 100 adet 50 liralık 5,000 lira 
4 • 500 » 2,000 • 
' " 2.l50 " 1,000 it 120 " 40 " 4,800 " 

40 " 100 " 4,000 it 1 180 it 20 " 8,200 " 
o!K.KAT: HeıeaplArındaki paralar bir sene içinde 50 liradan qa

ğı dl!.şmlyenlere ikramiye çıkbğı takdirde % 20 fazlasile verilecektir. 
Kur'alar senede t det&. 11 mart, 11 hazira.n, 11 eylQJ. 

11 BirincMnuncla çekilecektir. 
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DA.BtLI HA.STAl.JJD 4B 

(Mide ve Barsak) 

M0TBB&SSISI 
Tlinel Şalıdeğirmenı Sok. No. 5 

Tel. tll206 
2deııl:l'"1-

DOKTOR 

ÇIPRUT 

llalılbl "" N.,,.t;:raı lllldtlrG: Ahmel 
Em1D YALMAN - Buddıll 7V 

VATAN )[A.TBAASI 

OUcllye ve ZUhrevlye Mülehaa
ıısı Beyo~lo Yeril Mallar Pa
:ıarı k&r!Jmmda Posta sokafı 
kö.,eslnde Meymenet apartmanı 

Tel: ıssııs 

1 

1 

ı Sterlin 
Dolar 
İsViçre Fre. 
Drahmi 
Peçeta 
Dinar 

Kapaıut 
5,24 
132,20 

30,00 
O,llll7S 

1%,9375 -.-
Yen 31,1375 
İsveç Kronu 30,74.50 

Esham ve Tahvll&t 

l 1933 Türk borcu I 
1918 lstikr&Zt dahıli 
1938 İkram.iyeli 
1933 İkram.iyeli Erıran\ 
1934 Sıvas • Erzurum 
1932 Hazine Tahviller; 
193t 
1935 

> 
> 

> 
> 

1938 > > 
Anadolu Deıniryolu Tahvll! 
Demiryolu Mümessil Senet 
T. C. Merkez: Bankası 108 50 
T. lş BankBBı (Nama muhar.) 9 50 

NUKUT 
Tllrk Altını (Reşat) 
TUrk Altını (Hamit) 
Türk Altını küçük (Hamit) 
TUrk Altını küçük (Aziz) 
Kalın beşi birlik 

> > (Hamit) 
> > (Reşat) 

24 ayar altın gramı 
Mecidiye 

Türk Baıın Birliği lıtanbul 
mıntakası Reisliğinden: 

1 ~ Basın Birliği mıntaka 
kongresi 7 haziran 1941 cumar· 
tesi günü saat 13.30 da Eminönü 
Halkevi salonunda toplanacaktır. 
Birlik azasının o gün o "Saatte 
kongremize ~ ...:lmclcrini rica edc
nz. 

2 - Basın mensupları arasın
da ölüm vukuunda yardımla.şmd. 
maksadile başlayan teşebbüs 
mü6bet netice verm.i~tir. Merkez 
heyetim.izin hazırladığı mukavele 
Ankaradaki Basın mensupları ta. 
rahn·dan imzalanmış ve iştirak et
mek isteyenlere imzalatılması için 
mukavelenamelerden bir miktarı 
da buraya gönderilmiştir. 

Mukaveler.in esası ıbir ölüm 
vukuunda cenazenin ka:dırılması 
ve geride kalanlara acil bir yar· 
dım yapılması için bir lira ver
mekten ibare:~ir. 

Mukavelenameler ve buna 
bağlı olması lilzım gelen matbu 
{.Jlektuplardan gazete ve mecmua 
idare memurlarına yetecek kadar 
bırakılmıştır. Mukavelenamenin 
arkasında i~tirak §artları yazılı· 
dır. 
B irliğin gerek asli ve gerek 

yardımcı azası ile filen gazete "'.'e 
mecmualarda devamlı bir şekilde 
çalışmakta olup bu işi meslek it
tihaz etmiş bulunduğu halde va· 
ziyetleri Birlik kanununun hü
kümlerj dışında kalmış olan bü· 
tün memurlar ve atelye şefleri bu 
mukaveleye iftfrak edebilirler. 

15 haziran 1941 larihine ka
dar imzalı mukavclelerile buna 
bağlı mektupları gelmiş ve birer 
liralık yardımları ı, Bankası mer
kezinde açılmış olan 2381 numa. 
ralı hesaba yatırıldığı anla§ılmış 
olanların adları ilk devrenin yar· 
dım listesine yazılacaktır. 

Basın mensubu arkadaşlarımı
zın bu mukavelelerden birerini 
kendi idare mcmurlarmdan, ora· 
da kalmamı~a m.ıntaka rnerke· 
zinden almalarını ve pullayıp im .. 
zaladıktan sonra para ile birlikte 
Ankaraya yollamalarını rica ede .. 
riz. 

Bu yardım parası yekllnunun 
kullanılmasına geçinden iht.iyaç 
hasıl olması pek temenni edil
mekle ıberaıber herhangi mü
essif bir hadise karşısında kafi 
derce.ede yardıma hazırlanama .. 
uıış olmanın ıstırabını çekmemek 
için mukaveleye işt.irake acele 
edilme.sini hatırlatmayı bir mea· 
lek vazifesi biliriz. 

V&TAll Gazeted 
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Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü ilanları 
MııJıammell 

kcymetl 
L K. 

SeOltl Sokafl No. 11 

3079 39 230 8" 

1832 95 137 47 

Erenk.öy Kozyatağı 

Kartal Kartal 
yukan 

UskUdar 
caddesi 

Kaoapoğlu 

ayazması 

-65 15661,50 m&tre murnbbaa arazi 
içinde iki kuyu ve biri ahşap dl· 
ğeri yarım kAgir ev ile mUşteml· 
ıatı arazide meyva ağa~lar? ve 
çam vardır. 

296/1 6433 metre murabaa arazi içinde 
zeytin, badem, vesaire. ıneyva 

ağaçları ve kuyusu dört odalı 
kArgir binası olan mahal. 

Yukarıda cins ve mevkileri yazılı yerlerin mülkiyetinin tamamı açık arttırmaya çıkarılmıştır. İhaleleri 
!!Sıf)ıt\4.1 Çar~mba günü saat 15 'dedir. İsteklilerin müdürlük akarat kalemine milracaatlar.ı. (364.0) 

VATAN ---~------------------- - -

Toprak Mahsulleri Ofisi 

U. Müdürlüğünden 

Eksper ve MuhaSip 
Alınacak 

Alım merkezlerlmb:de çalııtınJınafı: t!Eere eksper ve 

mubaaip yetiftin1mek maluadile 10/6/941 tarihinde An
karada 2 • 3 hafta devam ..decek iki kurs açılacaktır. Kuna 
iftirak edenler; kunun sonunda yapılacak müsabaka imti· 
hanına ırirerek kazandıkları takdirde alacakları derece aıra
sına göre asırari 60 '"' azami 100 er lira kadro tahsisatlı 
vazifelere 3659 • 3968 aayılı kanunlar mucibince alabile· 

cekleri ücretlerle tayin edileceklerdir. 

EKSPERLlK KURSUNA 

Mecburi hizmete tabi olmayan Ziraat mektebi mezun

larile en atağı orta veya buna muadil tahsil gÖrmÜJ olup , 
zahire iılerinde tecrübe ve ihtısaa sahibi olduğunu tevsik 

edenler ve 50 yatını ıreçmemİf bı:lunanlar. 

MUHASiPLiK KURSUNA 

Devlet veya müessesat muhasebe itlerinde çalıtmıt bu· 
lunanlarla en az orta veya buna muadil tahsil gören ve 50 
yaımı geçmemi§ olanlar ıriiebileceklerdir. 

Kurs sonunda yapılacak müsabaka imtihanında kazanan

lardan Ankara haricinden gelenlere kanuni harcirah ve 
yevmiyeleri verilecektir. 

isteklilerin aıağıda yazılı vesikalarile nihayet 1/6/941 
aktarnına kadar bizzat veya yazı ile Ankarada Umum 

Müdürlük Zat İtleri müdürlüğüne müracaat etmeleri lilzım
dır. 

1 - Nüfus hüviyet cüzdanı. 

2 - Mektep fehadetname veya tasdiknamesi. 
3 «varsa» Hizmet vesikası. 
4 Zahire iılerindeki ihtısasına dair resmi vesika. 
5 Askerlik terhis tezkeresi. 
6 Doğruluk ki.ğıdı. 

7 Sıhhatlerinin vazife ifasına müsait olduğuna dair 

c3824» 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü ilanları 
llluhammen Aylık 

Semti ve mahallesi Cadde ve sokağı No. Cinsi L. K. 

Fatih Kirmasti Emirler Han 
Fener Tahta Minare Uıah Klllsesl 

> > > > 
> > > > 

Mercan İbrahim Cami Paşayı atik 

> > > > 

13,15 Karaat mahalli 2 00 
3 00 16/ 1 DUkMn 

16/ 2 
13/ 3 
11 

13 

> 3 00 
> 2 00 

Nasuhiye hanında 
barak!' 3 oo 
Baraka 1 50 

> > > > 17 > 1 50 
> > > > 20 > .,2 50 

Çarşı Ali Paııa Hanı Orta Katta 5 Oda 1 50 
> > > Ust > 29 > 1 50 

Yukarda yazılı mahaller 941 senesi Mayıs sonuna kadar kiraya ve

rilmek üzere arttırmaları uzatılmıştır. İhaleleri. 23/Mayıs/941 Cuma 

günü saat 15 tedir. İstekliler Çemberlitaşta İstanbul Vakıflar BaşmU· 
dUrlUğllnde Vakü akarlar kalemine gelmeleri. (3954) 

.TO~~ TiCARl;'.T QAN~ASI A.~ 
l(UPONLU VAD~Lf Mi;VDUAT 
P~RAN 1. BURADA i~LET 
. ~' 

, 

İnh" sar:ar Umum Müdürlüğünden 

lllulıammen B. 3 1,5 teminatı Ekalıt•neııll' 
Oin.sl llllkta.n L. K. L. K. Şekil S--11 

malzemesi .28 kalem 
16 > 

4800 Adet 

509 31 
408 10 

38 19 
30 60 

Pazarlık 

> 
> • 

.-/ 

demir destere 30 dilZinc > 

ıt 

ıt.SO 
l~ 

ı• 

Esas 

1 - lievcut müfredat listeleri mucibince yukarda cins ve miktal'' 

yazılı malzeme pazarlıkla satmaltna.caktır. 

2 - Elektrik malzemelerinin muhammen bedeli, rnuvakka.t tercıi 
natları hizalarında yazılıdır. 

3 - Pazarlık 28/ 5; 9U çarıamba. gün\l hizalarında yazılı aae.tıerd• 
Kabataşta levazım ve mübayaat ,ub .. indekl alını komısyonııJI 
da. yapılacaktır. 

4 - l\.1Utredat listeleri sözü geçen ~ybeden parasız alınabilir. 

15 - İsteklllerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatlerde '% 7,S 
gUvenme paralarile birlikte mezkür komısyona mUracaatıar" 

(3952) 

Em!ak ve Eytam Bankasından : 
'l'ERİ Kıymeti 

2886 Mercan Fuat Paşa caddesinde 
kAln eski erkdnı harbiye bina .. 
sınm enkazı. 7584.- Lir& 75gAO 

Yukarda. adresi ve tafsilatı yazılı enkaz açı~ arttırma. usuıue tf 
peşin para ile satı11& çıkarılacaktır. • 

İhale 27.:i.941 salı gUnU saat 10 dadır. Müzayede sırasında verllt" 
bedel mukadder kıymeti geçtiği takdirde teminat akçesi derhal artt.ırJl 
mıyarak ihale kimin uhtesine icra edilirse teminat akçesi ona uan" 
ettirilecektir. 

İsteklilerin pey akçesi nllfus tezkeresi ve Uç kıta fotoğratl& bit 
ilkte bildirilen gUn ve saatte şubemiZ emlA.k servisine gelmeleri. 

(878 - 3772) 

Cümhuriyet Merkez Bankası 
1'i M A Y IS 1941 VAZIYET/ 

PAS 1 F AK T 1 F 
Kasa: 

Altın: Sa!I kilogram 
Banknot. 
llt&klık • • 

D..hildeki Mwbirt..ı 

Tllrk Lıraaı . 

Hariçteki Muhabirler: 

72.603,913 

• 

• • 

Altın: Safi kilogram 12723120 
Altına tahvili kabil ııerbeet - - ,. 
Diğer dövUJer ve I:orçlu kllriııg 
bakiyeleri • • • ' • • • 

t!aaine T ahvilleriı 
DeruJı;.e edl. e\Tal<:ı nakdl;re kar;::ı:ı 

Kanunun 6·8 inci maddelerine t ~·;fl· 
kan lıaZlne tara!mci&ıı valı..I IAıcllyat 

Soııedat Cüzdaııu 

Ticari ııeneUer • . . " . 
E.s1oam ..-e Tahvilit C!Ddaalı 

(Deruhte edilen evrala Mkdl· 
• - (yenin karşılığı eelıam ve tah· 

(vilAt (ltibatl Juymet.:e). 

a - Serbest eaııam ve tahvilat , 

Avaıulıır: 
- Altın ve döT1s tızerine &'Y&lla • • ~ 

'l'ahvillt tızertne avmt3 , • • • 
JiUineye 1aaa va.dc.:t &T'&Zl.S • • 

JiUllleye 3850 No. Ju Kanuna &"öre 
'""1&n a.ıtııı ı.ar,.ıııw avans • • 

Lira 

102.123.212,58 
6.905.245,50 

650,896,30 

409.525,50 

17.896.227,46 -.-
46.164.li77,41 

158.148.563,-

21.253.171,-

274.915.229,69 

46.153.823,93 

7.926.615,34 

4.741,69 
7.808.722,-
5.411.000,-

139.684.926,75 

HiMed.arlar: ······-------------.--.. Muh..telife ~.,_.._._ ......................... _ ... _._ ... 

Lir• 

109.6'10.304,38 

409.525,50 

64.060.804,87 

137.495.392,-

274.915.229,69 

54.080.439,27 

152.909.390,4' 

I • 

•.soo.ooo.-
9.863.105,87 

807 .913.242,02 

------1 

Sermaye:····-·········----······-·-········· .. 
ihtiyat Akçe.i: 

Adi ve tevkala.de ., • 4 

HUfU.SJ • • 

TedaYiildeki ILıııknotlıırı 

• 
• 

• 
• 

• 
• 

• 
Kanunun 6-8 inci mat:lelerine te.ıı
kan hazine tarafmdan vW tedlyat 
D~nıhte edilen twra1a ııakdlyı baJQ. 

yeıl .. • • • • • 
Karştlıfl tamamen altm ol.aral< 
llAveten tedavWe vazedilen " , • 
Reeskont mukabili 114veten teclo·."!!• 
'Vazedilen • • , , " 

Hazineye yapılan a.ltm ~ .. 
vana mu~tabill 3902 No. lJ kanu.,, mQ. 
eibince Ulveten tec::ıvUie v•zectnea 

Me•dadı 

TU-Ic Lfr!'l.SI • • • 
Altııı: Safi ıoır. 877,150 

8860 Ne. I• kanana söre hu.ine7e 

açıl&ıı •- mukabili tevdi olllAllQ 
aıtm!Ar: 

Safi kil&" 55.541.930 

Döviz T aahlııüdabı 
.Altma t&hviU kabil c!:;vizier .. ,. 
Diğer d!lvU!er vo a1acakl.ı kllrlnı: 
bakiyelcrt • • • • • 

7.822.019,15 
6.000.000,-

/ 
1~8. 748.563,-

21.253.171,-

137.495.392,-

17.000.000,-

250.000.000,-

101.000.000,-

62.963.212,29 
1.233.782,03 

78.124.167,90 

25.535.913.07 

Muhtelif: ····---~--- ....... - ..._ __ ~ ............ 

~ 

ls.000.000/ 

ı' lı822.oı9• • 

505,495.:ıfı' 

25.535.P.ı'-

1~·; 105.738· 

~--1--1 
v.ı.w. 8ou1s,;!I 

1 Temmuz 1938 tarihinden itıDııren: 

İakonto haddi o/o 4 Altın üzerine avans '). 
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