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Yazısı 3 üncü sayfamızda 

Milli Müdafaa fevkalade tahsisatı 
Ankara, 23 (Telefonla) - Milli Müdafaaya 941 se

nesinde sarfedilmek üzere 85 milyon liralık fevkalade 

tahsisat verilmesi hakkındaki layiha Büyük Millet Mecli

sine gelmiştir. 

Pek cüretli bir 1 

talih oyunu 

'< 

~irit tecavüzü, Almanların 
&:ıri§tiği kumar partilerinin 
~nl cüretlisidir. Bunun bir 
ı t llŞma sulhüne zemin ha-
0"1anıak için yapıldığını sa-
anıar vardır. 

ltan: Ahmet Emin YALMAN 

~ llllanya bu harpte daima 
ltiind curetli bir kumarcı mev
U!t 1 °.buiunmuştur. Büyük teh 
~u~ erı göze alarak bir takım 
Çolt ar oyunlarına girişmiş, pek 
kaı:a defa mevzii surette partiyi 
0Yıı nınıştır. Girit; Almanyanın 
iiip:dığı kumar partilerinin hiç 

;\] e Yok ki, en cüretlisidir. 
ltuın manya, Girit hareketinde 
U§r ~r masasına, itinalarla ye
~uııiılınııı binlerce paraşütçü
)i " ayatınr, bir çok malzeme"r eya mühim bir şeref ve iti
l~!:ildavasını sürmüştür. Hatta 
~ttetereyi istila için hususi su
fırİlıı8Yetış41"ilmiş bir paraşütçü 
"<it ınııı da bu harekete işti-
~_ettiğinden bahsolunuyor. 

lta~er Almanlar Girit partisini 
~.ııırıarsa Şarki Akdeniz ha
~ 1reti bakımından mühim bir 
1-ııı: e de edecekler, Libyada ma
lt~ b~i~ndukları hezimet tehli
ılııı\nı onJemek yolunda bir a
~ atacaklar ve baskın kud
~U~li hakkındaki yılgınlığı ta
~ek gözleri kaınaştırmağa 

l:ıj- akiardır. 
~!ter taraftan emekleri boşa 
~e, Alman kudretine karşı 
~ak imkanı olmadığı hak
~ l!ih • yaııatnuya ~&
~ltıarı efsaneler bir kat daha 
lıe:~ acak ve Şarki Akdeniz mu 
i\ı ~eSinin mühim bir safhası-

(l· ~betmiş olacaklardır. 
latiırt teşebbüsünü, İngiltereyi 
t~n ne şekil alabileceğini 
bh. Cek bir tecrübe ve bir 
""llaır;. 

~arııı; '9 diye karşılıyanlar da 
b~·. Bu hareketin vereceği 
b.ib b nın, bu bakımdan da har
l'iııde ~~n sonraki seyri üze. 

Zat sıri olabilir. 
s;;:eıı Girit muharebesi tek 
it~ a ınutalaa edilemez. Girit
t\tor~~harebe, Britanya impa
~ı it 11C'Una ait muvasala yolla
~lta es~e~ ve Afrika ile Orta 
~ll' bakım olmak gayesile 
~"le dhududunda, Irakta, Suri
lit !le .evam edip giden muhte
lııta_~li~ı;deki çarpışmalardan 
~a~ bırıdir. Geniş bir sahaya 
111~ e,11 . bu mücadele, birden
lt\iı 1rıt etrafında pek had bir 
~r ki al~ıştır. Öyle farzedilebi-

' bir gayesi de İngiliz kuv
~amı Sa. 5, SU. s de) /X/ 

~al;jTa.l..>t__ 

Irak ve İran trans ·ı yolları 
·- } 

Bağdafta sefirimizin 
bir komisyon 

reisliği altında 
toplandı 

Bağdat civarındaki eşya geliyor, Basradakileri İran 
yoluyla getirtmekten başka çare yok 

ili~lr ' 
ı B. Roosevelt 

oSİtlllA 

oYfıO 
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Bura • Bağdat yolunun tıkan masr dolayısil10 lran transit yolu 
açılmak üzeredir. Harita mı:ı bu yolu gösteriyor 

Basrada binlerce ton e~yamız var. 
BunlardJ..ta kinıl Zira.at VekA1etl gibt 

devlet dairelerint", kimi tUccara. ait
tir. Hepsi memlekete acele 19.Zim o
lan eşyadır. Bunlarm bir an evvel 

nakli meselesi piyasamızı bugUn en 
çok dU.,Undllren meaehılerden biridir, 

Mevcut imktn1arı mahallinde gö
rerek en iyi tedbirleri almak Uzere 

(Devamı Sa. 5, SU. 1 de) >ıı= 

Ceza kanunu 
Ezan ve kameti Arapça okuyanlara ceza 
verilmesi hakkındaki maddeye itiraz eden 

Rasih Kaplanın takriri kabul olunmadı 
Ankara, 23 (Telefonla) -, 

Bugün toplanan Büyük Minet r "\ 
Meclisinde TüTk ecza kanununun A • ka 
bazı maddelerinin tadili hakkın- merı 
da.ki müzakerelere ba§lanırken 
söz alan Refik ince. muhtelif 
defalar kürsüye gelerek ceza ka
nunu maddelerinin sık sık tadil 
eclilmeeinde büyük mahzurlar ol
duğunu, hakimlerin ve halkın ih· 
tilaf ettiklerini ;leri sürmüş. tadil 
edilmek üzere olan bu madde:r.r 

(Devamı Sa. 5, SU. 1 de) C=l 

332 milyon dolarlık 
tayyare yapacak 
V~lngton, 2S (A..A.) - A· 

merll<a Haıt>J,ye Nezıı.reU, 832 
milyon 490 bin dolar .kıymetınd6 
ağır bombardnn8'l tBJ'Yll""lcıri 

lnşaı!ı ~in iki muka.vele akdet. 
ml;o}tlr. 

Bu mukaveleden blrlBJ, Kall
forniaı'da. San - Dlego'da Conso
lldat"'1 Alrcraft fabrikaları De, 
diğeri de yine Kallfomla'da San· 
fAı,monlcaNa. Douglas Aircra.ft 
f8"'rlkaJarı De ya.pıimıştrr. Bi
rinci mııkavele l&S milyon MO 
bin dolarlık, ikincisi, 158 ınll. 

yon 8110 bin dolarlıktır. 
Bu t8ıYY*eJer, hUkfinıetln ya.r

'1ımr De inşa edllmlf olan yeJti 
taibrlkalard~ ~da.caktır. 

Amerika 
tayyareleri 
ilk defa olarak 

Libyada, Suriyede 
harekete geçtiler 

Kahire, 23 (A.A.) - HUcum bom
bardıman tayyaresi olan Martin .. 
maryland Amerikan tayyareleri ilk 
defa olarak geçen pazar gllnü Ca
puzzo kalesi etrafındaki düşman mev 
zilerlnin bombardımanında. kullanıl

mıştır. Tomahovks Amerikan avcı 
tayyareleri de Uk defa olarak Surl .. 
yede Alman tayyarelerine karşı ha
rekete geçml~tlr. 

lngiliz avcı tayyareleri Ciritten çekilip Mısıra gittiklerine göre Ciridin müdafaası yukarıdaki 
resimde görüldüğü üzere İngiliz donanmasının toplarına ve aıağı da, görüldüğü ücere Kandiyadan 
geçen lngiliz kara kuvvetlerinin tank kollarına kalmıf demektir. B. Çörçil'in dediği gibi, İngilizler 
hava müzaheretinden, Almanlar ise donanma, tank ve top yardımından mahrumdurlar. Bakalun 
bu itle hangi taraf ııalip çıkacaktır. söyliyecek ? 1 

Amerika harbe Girille 
bir adım daha 

atmış bulunuyor Almanlar, ağır 
Va§ington, 23 (A.A.) - B. zayiata rag" men 

Rooscvclt, salı günü millete hita. 
ben radyoda söyliyeceği cocaK B 1 d 
ba~ı müsahabC11i• ni dün yazma· azı yer er e 
ğa ba§lamıştır. Bu müsahabe, B; tutunmaya muvaffak 
Roosevclt'in 14 mayısta panamc. 
rikan konferansında söyliyeceğı olmuşlardır 
nutkun yerine kaim olacaktır. 
Mailim olduğu üzere bu nutuk. • 
hiç bir oebep gösterilmeden son Irakla Fal/uce 
dakika.da tehir 10dilmı~ll. Reısin K b d l / k 
radyo ile ne~redilecek nutkunu ay e i di, a at 
dinlemek üzere panamerikan dip- feKrar İngilizlere geçtı 
lomatları Beyaz saraya davet o-
lunmu~lardı. Bu da, Vaşjngton- Girilteki aske ri harekAtın etra-
dakj bazı müşahitlerin ileri sür- fı ndakı esrar perdest henUz kaldırıl .. 
düğü bir fikrin az çok doğru ol- nuş değildir. Almanlar, Girit hakkın 
duğuna delalet etmektr. idi. Bu .ı.., ketuıniyf'tl muha.faza ediyorlar. 
müş,ahitlerln fikrıne töre, talik Buradaki aaker1 harckAtta.n bahscl-
edilen nutuk. Monroe kaidesin.in, miyorlar. Yalnız, İngiliz donanmaaı 
Asor adalarını, Yeşiihurnu ve tle Alman tayyareleri ara.sındaki mu 
hatta Dakar'ı da ~ümulü içine al- harebeden ba~edtyorlar. 
mak suretile Atlantike de teşmi- cl ngilizler, tarihın en büyUk deniz 
linden bahsedecekti. muharebeleri cereyan ettiğini ,,.e u.-

Şimdi, B. Roosevelt"in salı gü. yiatlarx da olduğunu söylUyorlar. Va. 
nü ııöyliyecekleri hakkında bir --------------------------ı ziyet şu olmak gerek: 
emare bulmak üzere, hükUmct cAlmanlar, pazartesi günü şiddetli 
yüksek memurları tarafından ya- A k ı bir hava bombardımanından sonra 

pılan bütün ıbeyanatlar, dikkatle n ara• vapuru 1 adaya 1500 para.ıUt.çü lndirmı.,ler ve 
takip olurım.aktadır. B. Roose· deniz; yoluyla da asker nakline tc· 
velt"in salı günkü nutkunun çok şebbUs etmi~lerdir. Bu ilk teşebtıUs. 

mühim olacağına herkes mütte· Büyük Elçimizi, memurları. ailelerini •Uratli hUcumbotlar vasıta•ile yapıl-
fik.tir. mış ise de muvaffak ulmamrflır. Bu ~ 

(Dovanu Sa. 5, Sü. 6 da) [>tı>tı] almak üzere Yunanistana gidiyor nun Uzerine bir torpido refakatinde 
iki gemi ile asker gönderilmek iatc .. 

Darlan'ın nutku 

Fransanın 
istikbali yapılan 
müzakerelere 

bağlı 

ALMANYA, FRANSADAN NE 
DONANMAYI, NE MÜSTEM
J.EKELERI, NE DE INCILTE
REYE HARP iLAN ETMESiNi 

iSTiYOR 

Vişi, 23 (A.A.) - Başvekil mua
Vinl Amiral Darlan bugUnkU öğle U· 
zeri radyoda şu nutku lrad etmiştir: 

c:Fra.ruuzlar, 

c: Şefinıiz Mareşal Peten, Hitlerin 
davetlne kendi rızasile icabet ettiği
nıl ve Alman devlet reisi ile yaptı
ğım görUşmenln gerek hUkD.met ve 
gerek kendisi tarafından tasvip edil. 
diğini size daha. evvel söylemi~ bu· 
lunuyor. Hitler benden filomuzun tes 
li.mini istemedi ve her kest•n ziyade 
lngilizler blllr ki. donanmayı kimse
ye teslim ctmıyeceğJm. Alman devlet 
reJsi benden hiçbir müstemleke top
rağ'ı istemedi. Zaten bunu niçin is· 
lesin? Harbe yalnız ba.şlıya-n Alma.n 
ya bu mücadeleyi herhangi bir dev. 
letıer zümresine karşı yalnız ba"1na 
bitirmek iktidarını da kendisinde bu
luyor. GörüfmemlZ esnasında Fra.n
oız hUkUmranlıgrnda.n herhangi bir 
feragat bahis mevzuu olmamıştır. 

4'.Fransa takip ettiği yolu eerbcst
çe intihap etmiştir. Hal ve istikbali 
munhasıran kendi elindedir. Fransa 
kendi istediği sulhe kavuşacak ve Av 
rupanın tanzimi işinde bizzat hazır. 
ladığr mevkii alacaktır. 

"Allo! Allo!.. Türkiye Hariciye Vekaletinden Ati- ~~~ı!;t,~~ bu gemner ve torpido 

nadaki Büyük Elçi Enis Akaygene: 30 gemiden mürekkep ikinci kafi· 
le de İngiltz donanmasının ,şiddetli 

"Sizin ve Büyük Elçilik memurlarile ailelerinin ve taarruzuna uğramış ve kısmen bat· 

tensip edecegv iniz kimselerin Türkiyeye avdetleri mı~. kısmen de dağrlmıııtır. BugUn. 
Londra rnd)"OSU, deniz yoluyla GırL 

için Devlet Denizyolları idaresinin Ankara vapuru de hiçbir Alman askerinin gelmedi· 

h • d"I • ğinl blldlrmiştir. 
ta SiS e 1 mıştir. cAlma.n hUcumları başlıca üç nok· 

"Almanya devleti nezdinde icap eden teşebbü- tada toplanmaktadır: Reamo. Kandi
ye, 1'1:aleml. J.Ialemıdeki tayyare mey 

sat yapılmıştır. 29 Mayıs perşembe günü Ankara danını ele geçirmiye muvaffak. ol· 

vapuru lstanbuldan hareket edecektir. muşlardır. 
<Kandiyeye gelince: İngilizler Al .. 

"Emniyetle seyahatini% için ayrıca lngiltere, Al- manıarın bazı binalara girdiklerini 

manya ve ftalyaya lazım gelen tebligat yapılacak- itiraf etmekle beraber şehrin ve tay
yare meydanının ellerinde bulundu .. 

tır. Şimdiden hazırlanmanız ve tertibat almanız tunu iddia. ediyorlar. 
c.Yunan kralının hA.len Glritte ol-

muvafık olur... duğu buglln gelen haberlerden anla· 
!Radyo Gazetesi) şılmıştrr. 

Afrika 
Hare kah 

Büyük sıcaklar 
yüzünden iki 

tarafta da durdu 
<Sollum ve Tobruk )>ölgeslnde kar 

şılıklı harekAt olmuştur. 

,_ Sa. 5, !iti. ' te) x 

GONON S ESi 

Büyük imtihan 
Yazan: 

REŞAT NDRi 
Asker ve sivil harp nıllneklddle. 

rbıln \bir kaç gün evvel b_,ı~-an 

Girit lıa.reketl Jıııu-ıMındaı çok tıtl· 
!)'Mlı ko~tuklar. görülüyor. Bend. 
lerln açılınaomılan hasıl ola<ak de· 

reler ve au blrlklnl.UcrJnln Holan

llaiYl Almıu:ıl!lno kaı<\'• yüzde yü• 

kortQ'*.-ımı temin ~tmJş olanların 

koca. Akdentzl Girit için ktıfl bir 
slgorta addeb:neınolerl kolay anla

şıhnaz. 

dlğlmlz, Büyük 1.ı.eııderle :-;a.po1. 
yonu.q bJlıdllderl JıaJl'ptıen bii:!ııbütlin 

ba'kll turltt bir ""1Jlıdır ve eoklııi· 
nin kıddelerlne d~"'8ıınanl.k yeni..,1 
hakkında hlıkiim vermek -.ka.t bir 
U.!iouldür. 

~ "1·· "' ~~ı, . . .. .. .. tıı.· bıye - Sen daıma yuzwıe, gozüne 1 lathrıyon..,. 
Times gazetesinin Kahire muhabi

ri diyor ki: 

c194.0 haziranında galip devlet rıu 
tarekeyl reddederek bizi ezebtlir ve 
Fransayı dünya haritasından sil·fbi .. 
lirdi. Fakat bunu yapmadı. 1941 ma-

«Almanlar, Tobrukta. İngiliz mev
zileri kar.ıJuıında siperler kazmakta
dırlar. Her iki taraf ta bUyük. hare
kAttan kaçınıyof. Buna ba.şlıc& sebep 
sıcakların artmasıdır. }.lthver, aon
baharı beklemektedir. Bu İngilizlerin· 

lehine olacaktır. Mihvercller, Uc; hat .. 
tadanberl Sicilya yoluyla Libyaya 
mühim kuvvetler geçlrememektedlr
ler. Buna mukabJl İngilizler muhtelit 
yerlerden getirecekleri kuvvetlerle 
vaziyetlerini kuvvetlendirecek ve aon 
baharın gelmeeile hAk1miyeti ele a
lacaklardır. 

Bu lbtlnıal flmdlye kadar yapı
lan tahmlnlerln Strtı sıra Ye mun_ 
t~a:n ters ('1km1' olm~ında.n ı

leıll gelme bir ihtiyat ve u.•lııluk

tur. Yahdt belki de a.nıa,1101(°".' o
lacaktır kl, ha.rp &rhk hl7itU bil-

ff{'le Almanla.nn son Girit ma. 
<'erası bilı ibütUn :lenl ,.e gorillm,.. 
·~bir muharebe tipidir. Buna. hat· 
ta yeni \'nedilml, bir harp rlya

zly&Si n1eıselesl <lffllf'k te doğrudur. 

1'1.ra.tı denizle \.'e Mklm bir donan

ma. ile müdaı.a, edJlen bir ya.lnn J 
adayı ha\·adan jbtiJA! Ahnanlanrı 

hrr halde bir bilıdlklerl olacaktır kJ 

buna te obbUs ebnı,.ıerdJr. Fa.kat 

~'ine bu bllgllf':ri zUılnlerrnde heınüı 
bir yamlmaa ilim katill,tl almaımı ... 
olacak ki, ilk tecrlibeyl Brltany~ 
adııısmd& yçmaıta kalkmamışlar. 

ve nlsbeten da.ha kU~ük ölı;üJe bir 
ada.ya tatbiki tercUt ebnt.: lerdtr. Bil 
•tün diln)·& hir at l'llfnb83.hane-ılnde 
&on. ıderN:e h~·ttanh \ l' tehlikf'li Çıı.,~k~Yler nasıl yenir, bak ben sana göstereyim. 

- Hele bir ye de, der,i ıonra veriroin. 

Bu · Amerikan tayyareleri, bütün 
tRhminleri geçen nctlcclcr vermiştir. (De•amı: 1'a. 5, SU. 3 le) - (Deva.mı: Sa. 5, Siı. 3 t.) /-/ (Lütfen sayfayı çeviriniz) 



> 
> 
> 
> 

------------------------·-------_...--... _ _.;· V ATA .N 

vruoada---.. 
- 2ô S<enem == 

Nasıl Geçti 
Kendi kazan1p kendi yemenin 

büyük zevki 

[ Yazan : Bebla TevUk BAŞoaÇiJI 
Telif '\'e tercüme hakkı tamam.ile mahfuzdur 

-38-

:.ıadam Arno, bu tik cs\•ap iç1n 
>uz elit mnrlt vereceğini stsylcdi. O 
".ı<lkada yUz clll mark benim için 
u11 servetti, sevinerek kabul ettim. 
.,. .~:u gUnU ayni saatte provaya S'el. 
ıı.,;ıını söyledim. 

bir iç çektirml!Jtl, hepsi bu kadıı.r ... 
iV 

A 
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'1-~~:rllR· ~t~\aERlER' ~~ 
Tramvay idaresi meniurları 
imtihanında yolsuzluk var mı? 
Tramvay idaresi umum müdürü Hulki Eren bu yolda 

yapılan neşriyata cevap 
• 

verıyor 

---- E'ek ~ık ... Tr_:ı.'.11vay, Ttinel U-' merak etmekte o.duklarını bil· ı 

Et S t 1
,. mum Mudurlugunc alınacak mu· I dirmektedir. a 1 Ş ar 1 '-'akkat memuriar ıçln yapılan Bu ıhususta malumatına müra• Buz satışları 

Madıım Arno, bu kadar çabuk pro 
\'llY \ gclln deyişlmden elbisesinin te
"la olacağından korktu. Giderken An 
ll)e: 

Madam Arno mübaldga etmemiş
ti. Ertesi sUnU geldi, ikisi gece, ikisi 
gilndUz için dört kat esvap ısmar· 
ladı. Bu defa getirdiği ltuma.şlar sö· 
kUk basmaiın- değil, takat: ağır gU· 
zel lpcklilerdf. Madam Arno: 

- .Bu elbiseler de blttlltten sonra 
size bir arkadaşımı getireceğim. Ti· 
yatro o.rtistldlr. Pek çok esvap yap· 
tınr, hem pek çok para da verir. O 

da. tıpkı benim .ölçUmdedlr. Dedi. 

ımt handan bahseden Son Tel- caat ettiğimiz Elektrik, Tramvay, 
graf rdıkiıniz, mürncnal t'den ta· tünel Umum Müdürü Bay Hülkı. 
!iplerden on beş ki.,inin seçilerek bu yazılanları hayretle kar§ıla-

Kasap/ar bugün neden 1 Mc~ro h<ınırtda .a~~onulduğ~nu, mış ve: 
gcrı kalan 33S kıııının de imtıhan "1·· d 

h 
"l J k ·· O · . ·ı <- '' uracaat c en talipleri 

Dün buz satışı 
müteahhide ihale 

olundu - O kadar acele değil, dedi, Yal. 
ırz 1)1 dikilsin! 

nar 'Z e satış o mıı uzere ıııversıtc konferans . ~ .. • 
, salonuna sevkolunduğunu yaz· hep bır arada toplo;nnga musaıt 

Ben de ilk defa başka birisi Uze
~tnde yapacağım bir şeyin iyi olup 
!>lmryacağma. pek emin değildim. 

Fakat tlç gUıı sonra :Madam Amo, 
veni bir modele giren basma entari
:.lni gtydiği zaman bana blr çok mı. 
!atlarda bulundu. Ertesi gUnU de bir 
çok şeyler getireceğini ve bana kat 
kat elbiseler yaptıracağını söyledi. 
Yliz clh markı masanın Uzerlne bı· 

rakarak entarjsini aldı gitti. 

Madam Amo son dört kat elbise. 
sl bittikten sonra, bir ,gUn tam on 
beş kat elbiselik ve mantoluk kumaş 
getirdi. Fa.kat vadettiği artist arka· 
daşını getirmedi. Bir mUddct sonra 
tuhaf bir tesadUfle haber nldım ki 
kendisinin diye bana yaptn-dığl on 
be~ kat elbl.scyl zengin arkadaşımı, 
kim bilir nusıl yüksek bir fiya.Ua 
satmayı menfaatine daha uygun bul 
muı;ıtu. Bu sebepten bu zengin artis
tin kendisini to.nımak bana nasip 
olmadı. 

yapamıyor,ar ? 

1 

dıktan sonra bu tcfrık muamele- geniş bir yerımiz olmadığı i<;,jn a· ~ 
sinden mütccssır ohın taiıplerdcn lfıkadarlar imtihanın gruplaı hn· ı 

Fiyat Mürakabe komisyonu, ba~ılarınm: !inde yapılmasmı muvafık gör· İstanbul Belediyesi şehrin buz 
son on b~ günlük plyasa vazi- D h . tih d l ihtiyacını t.cmin iç.in iher türlü 

· f. I .. . . - a a ım an an cvve n· rnüş ve birinci grup olarak on be§ yetı ve et ıyat arı ıuzerındekı tedbirleri almış :bulunmaktadır. 

Ben o gün yine öğle yemeği yeme
mıştım. Cebimde bir fenik bllc kal. 
mamıştı. Hemen sokağa fırladım. Bir 
kUlbastı. yeşil salatn ve kiraz aldım. 
Acele killbr.'ltıyı Fritzanm kokulu 
mutfağm<la. pişirdim, :salatayı yap
tım. Klruları yıkadmı. Daracık kir
li bir sandık odasına bcnzlyen bu 
küçUk odanın masasının 1.lstUne koy 
dum. Anni de karşımda bana bir şey 
ler anlatıyor ve eline verdiğim bir 
avuç kirazı yiyordu. 

KWbnstida.n ilk lokmayı kesip ağ· 
s:nn:ı. koyduğum zaman bunu benim 
l.azanrp da aldığını hııtırıma geldi. 
ı anki beynime birdenbire bir elek· 
.rik cereyanı dokunmuştu. Deli gi-
3i yerimden fırladım. Zo.vallı Annl· 
ofn cılrz omuzlarından tutup bil· 
tUn kuvvetimle sarsarak: 

- Annf, flcvglll Anni, arlık ben 
kurtuldum. Yaşryaca.ğım <Hmeye JU. 
zum kalmadı. Bu yemeği ben çalı. 

.-rak kazandım. Hayat artık benim 
dir, Ya.,cıamak için hiç kimseye mfn· 
ııet dllymryacağım, hiç kimsenin 
kahnnı çekmiyeceğim. Hele bugU11-
l<Q bu Ze\'ki tattıktan sonra QIUncc
ye kadar kendim kazanacağım ken
dim yiyeceğim. 
Odanın içinde çıldırmış gibi zıp· 

lryor ve tepiniyordum. Annl: 
- Madamiçlta, kendinize gelin, 

şimdi 1'""rltza gelir, «gilrUltü ediyor· 
sun~ diye 'bizi kapr dışarı atar. 
Hem ben size söylemedim mi? Bu 
bir şey değil, daha ne işler yapacak. 
ıımız. Nahak yere kaç gündür o ka
dar göz yaşı dllktünüz ... Haydi hay
di, yemeğinizi soğutmadan yeyin, ba 
kalım. 

O glln ruhumun hürriyetini ve şah 
slyeUmln istiklAlıni bana vadeden 
meeut gUndil. Bunu ömsUmlln son 
nctesine kadar unut.nmıyacağnn yi
ne o gUn ilk defa olarak hakiki şah· 
siyeUmi tanıdım. DUnyada beni mes 
ut edecek en bUyük kuvvetin hür 
yaşamak, hUr dUşUnmek, ve hilr ça.· 
ltfll'I\ak olduğunu anladım. Hayatı 
O.dl bir miskin {;ibi, geldiği gibi ka
bul edecek ve onu değiştirmiyecek in 
sanlardan olmak istemiyordum. 

Bu on dokuz kat elbiseyi Frttza· 
nın bu dar ve tozlu odosının \Glnde 
tek bnşnno. dikmek kolay değlldi. o. 
dada yatacalt karyola da yoktu. Es
ki kadifeden bir şczlongta geceleri 
yatıyor, gündüzleri de oturup dikiş 
dikiyordum. 

Bir taraftan yaşamak 1mk6.nını 

bulmak, diğer tarattan da. Sadlko· 
fun üç bin markını çabucak iade e. 
dip kürkUmU bir an evvel kurtar
mıı.lt için dikişlerin acele yapılması 
ldzrmdL Bunun için sabahleyin sn.
at sekizde dikişe başlıyordum. Bu 
çalışmak gecclerl ikiye, ikl buçuğa 
kadar devam ediyordu. Frltza gece· 
lerl ıgcç vakltlerc kadar elektrik yak 
tığım tçln şlkdyete başlamış, derhal 
kirayı arttırmıştı. 

tetkiklerine devam etmektedır. lınacaklar kararlnştırılmı'il.. Bey· kişiyi imtihan mahalline çağır· Dün Bcledjye Daimi encümeni 
Geçende tesbit' edilen et narhına, hu de yere imtihana ne girelim?. ı mıştır. Fakat, bu şekilde icra cdi- bu seneki buz satışını Tevfik ve 
bilhassa perakendeci ıkaeaplar diye Üniversiteye gitmediklerini lccek imtihanların çok uzun &Ü· Şamil isimlerindeki müteahhitlere 

itira.z etmekte ve itiraz sebepleri- ve bonların imtıh;ın neticesini rcceği anlaşılması üzerine Üni· ihale etmi~tir. 
le sika;•.etlerini komisyonn bildir- merakla beklemekte ve aznrtes.i venı.ite Rektörü sayın Cemil Bil· Buz bu sene de J 00 paradan 
mektednler. Kasaplar, ıbu narh ,·· .. . l . • p . sele müracaatla konferans sulo· satılacaktır. 
üzeri t k . k" gunu kazandık arı ılnn edılecek· ne sa ış yapma Jm anının . nunun bu jşe tahsisini istedim ve ----o--
mevcut olmad~ğını söylemekte ve lerm, Metro hanında ayrılıp ora· yazıldığr gıbi diğerlerinin jmti- Haydarpaşa büfesinde 
buna sebep olarak da, toptancı- da .imtihan edilen on be! :kiı;iden banlarını orada icra ettirdim. İş· • ların toptan el satışında tayin O· mi veya Üniversitede imtihan te mesele bundan ibarettir.~ de· Satılan SUiar 
lunan narhla kendilerine et ver- edilenlerden mi ibaret olacağını miştir. 
mekten imtina ettiklerfoi g&.ıter· 
mektedirler. ismi bizce mahfuz 
bir kasap :muharrirlerlmzden bj. 
rine bu husu5ta bir çok malumat 
verdikten sonra demiştir ki: 

Oniversitede imtihan ne:ticeleri 

talebeye bildiriliyor 
Üniversitede. imtihıın neticele. 

rinin talebeye bildirilhıesine baş· 
)anılmıştır. Memnuniyetle öğren· 
diğimize ıgöre, imtihan netice\eıi 
muvaffakiyet niııbetlcri bakımın· 
dan geçen yılki .imtihanlardan 
farksızdır. Y lnız, bu sene tahsil
lerini jkmnt etmeleri bekleni.len 
talebeden bir kısmının imtihanl.a. 
rııu eylul devresine bırakmaları 

bu yıl mezunları adedinin az gÖ· 
rünmesine sebep olmuştur. Bu 
devrede Tıp Fakültes.i 200, Hu
kuk 1 12, Fen Fakültesi 44, İktı· 
sat 26, Edebiyat 24 ve Diş Ta· 
b.ij:>liği mektebi de 15 mezun 
v.,....rniştir. Bu sene diploma tev· 
z..nin •merasimle yapılmasına 
Rektörlükçe lüzum .görülmemi"· 
tir. 

«- Toptancılardan bir kısmı 
mallarını muayyen narhtan fazla. 
ya sattı~lannı ısaklamak için ka
saplarına fatura vermiyor. Bir kıs 
mı da verdikleri faturalara narh· 
tan fazla olan satııı bedellerini 
yazmaktan çekinmi;orlar. Alınan 
toptan fiyatlarla bugünkü pera· 
kendc fiyat üzerine et satmak 
ı.nkıinı kat'f....,en yoktur, Müra
kabe bürosu memurları et fiyat· 
\arını tetkik ettikleri sırada biraz 
da k a aa., 1 a r eh n d e lb u 1 una n top· !!"'!!!!!!!!!!!!!!!!!"'!!!!""!!"'~'!'!!ll!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!""!!"'!!!!!!!!!!!'!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!"""'!'I'"'!!!!!""!!"'""!!"'!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!'!!'!!'!!' 

Beledıye zabıtası Haydarpaşa 
gar ıgazinosunda yaptığı •tetkikat 
neticesinde, büfed~ Çamlıca su· 
yu olarak satılan 8Ulardan nÜ· 
mune alarak tahlilhaneye gönde
rilmesine lüzum görmüştür. 

Jstan.'buldan Ankaraya gitmek. 
te olan yolcuların da bir çok defa 
şikayetler.ini mucip olan bu su 
meselesi belediye zabıtası tarafın. 
<lan dıkkatle tetkik edilmektedir. 
Tetkikat neticesinde suların şişe· 
lere doldurulurken talimatname· 
ye uygun olarak hareket edilme· 
diğ.i anlaşıldığından büfe kiraclSl 
.akkında ceza zaptı tutulmu§tur. 

tancı faturalarını gözden geçirse· 
ler, vaziyetin içyüzü olduğu gıbi 

Ben bUyük bir gayretle çoJışıyor· 
dum ama Pıı.risten getirdiğim o sıh· 
hatli yUz bende kalmamıştı. Gece 
çalışmalarından ve az uykudan göz 
Icrimln etrafı kızarmaya başlıyor· 

du. Esvaplarımın bolla.şmasından 

epeyce zayıfladığımı görUyordum. • 
Fa.kat neşem yerinde idi. Anni beni 
bir dakika yalnız bırakmıyordu. Ya. 
zık ki elinden bir tlUğrne dikmek bi· 

aydınlar.ır. 

Bu yıl, ilk arpa mahsulünü 

lzmir yeti§tirdi 
İzmirden aldığımız bir !habere 

göre, bu sene ılk arpa mahsulü· 
nü Menemenin Ulucak köyünden 
Hasan Candt'!.nir adlı 'bir çiftçi· 
miz yetiştirmiştir. Bu gayretli va. 
tandaşın sek.iz çuval arpası lzmir 
Borsasında takdir ve teşhir edil· 
dikten sonra kilosu yedi buçuk 
kuruştan satılmı,hr. Bu vesile ile 
Borsa .idaresinde bir merasim ya. 
pılmış ve Hasan Candemirin mü
kafatlandırılması kararlaştırılmış· 

Ekmek 20 para ucuzladı 
950 gramlık ekmek bugünden 
itibaren 12 kuruş on paraya 

Diğer taraftan Haydarpa§a ga. 
rının. dış büfesinde yapılan kon· 
trolda da büfede ramlıca suyu 
diye satılan suların üzerfode eti· 
ket olmadığı ıgörülmüştür. Bu vn. 
ziyet üzerine 'beledİye :zabıtaSJ 
dış büfe hakkında ıda kanuni mu_ 
nmcle yapılması iç.in 'Zabıt vara· 
kası tanzim etmiştir. ----v----

~rkadaşını vurmuş ve 
kaçmış 

le ıgelmiyordu. Yalnız ikimizin de a· 
ra srra neşemizi kaçırıı.n şey, Frlt· 
zanın her ıg{ln biraz daha artan as:ı.· 
btyetı idi. 

Anni ile mutbaht.n yalnız kaldığı 
vakit. benim .çok para kazandığım· 
dan, Alman 11arnsı yediğimden şikA· 
yet ediyormuş. Hattlı. bir giln Ma. 
danı Arno bende prova yaparken 
birdenbire kapıyı açmış, bağıra. 'ba· 
ğıra mut'bahdnkl çöp tenekesine faz.. 
la çllp attığımdan, benim yUzUmden 
gllnde iki kere çöp dökmeye aşağı 
indiğinden şlklı.yet etmişti. Bu gU
rUltUyU işitince :Madam Amo bana: 

- Burada oturmayın dedi. Benim 
annemin evinde boş bir oda. \'ar. 
Hem ne gUzel bfr odadır, balkonu da 
var. Tertemiz. Hiç bu kadının terbi· 
yesizligi böyle her gUn c:eklllr mi? 

tır. 

Belediye doktorları vazife 

mıntakalarında oturacaklar 

Dün Cibalide sarhoşluk yüzün

den bir kavga olmuş ve Ahmet 

isminde bir adam Durmuş adın· 

daki arkadaşını bıçakla sırtından 

vurarak kaçmıştır, Dervişin aldı

ğı yara ağır olduğundan yaralı 

derhal Cerrahpa~a hastanes.ine 

kaldırılmış ve tedavisine ıbaşlan· 

mıştır. 

Ahmet aranmaktadır. 

Bir limon 15 kuruşa 
Yerli limonlarımızın mevsim 

Belediye doktorlarının memur oldukları. muhitten uzak mahal· İstanbul, İzmir, Ankarnda la satılacaktır. l stanlıul Bele- sebebile azalmasından dolayı )i. 

!erde oturmalarını mahzurlu gÖ· kiloluk ekmeklerin 950 cra· diyesinin •bu husustaki teb1i- mon fiyatları on beş gündenberi 
ren Belediye riyaseti, ibu doktor· ma indirilmesj kararındıın ğini aynen aşağıya alıyoruz: yava~ yavaş yükselmiş ve bir kaç 
!arın vazife mıntaka1arı dahiline sonra İstanbul Belediy<'si ek- İstanbul Belediyesinden: gündenberi de bir adedi on beıı 
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____ ,.,,,. 

Ahirette 
bir görüşme 
~ teki dünyanın kap~sı/" 
~ çıldı, Nüremberg'h ;. 

hann Vild içeri girdi ve ab 
teki kalabalığın içine kantl~ıik• 

Bir kaç saatlik bir ac~ 
ten sonra diğer ahiret sak "' 
gibi bu yeni !ıayata alıth ..,~ 
rafile alakadar olmağa bat f(I" 

Yanından geçen birisine 
du: .,~ 

- Affedersiniz, MarcoO' 
nerede bulabilirim? ıJ~ 

- Acaba hangi MarcO 
arayorsunuz? • • ,,r 

-V o.llah bilmem kı aııe 
sıl tarif edeY.,im? • ,. 

- Sakın bu cehenneındl-" 
le§ dalgaları üzerinden c~; 
nC§rİyatta bulunan MarcoOI 

masın? i'. 
- Muhakkak o olacak,~ 

kü dünyada iken de da -
meraklı idi, kısa, orta ve 
dalgalarda çalıtırdı. .~ 

- O halde, bu bahsetl!j 
zat, Ebediyet caddesi, U~ 
fes sokak 49 numarada O' ... 

yor. v"' 
Nüremberg'li Jobann ~ 

Ebediyet caddeıi, Uzu ~ 
sokak 49 numaranın k•J' 
çaldı. 

Marconi kapıyı açtı. 

yild: ~ 
- Marconi, dünyada *" 

telgraf ve telsiz telefonu l~ ~ 
mül ettirip radyonun rnef ~ 
konmaıma sebep olan ~t 
misin? dedi. 

- Evet benim. _ "" 
- Tuuuuuh ! Allah bP"'" 

vers~! f 
Marc::oni, o mubarek ,,t. 

ıırdı: • ;!. 
- Niçin bana böyle bit~ 

amelede bulunuyorsun, ~ 
Nüremberg'li Jobann ,. 

Anadolu ajansının 23 rna~ ıj 
rihile Londradan aldığı t" ~ 
gra/ı Marconi'ye uzattı ve 

tu: ' «Yabancı radyo dinleın~~ 
çile Almanyada ilk ölüm ~ 
geçen cumartesi günü N ~ 
berg'de infaz edilmittir. f.JI 
bir ~lin haberi kısa bir~ 
kemeaen sonra N'üreın~ 
Johann Vild'in ölüm ~ 
çarpıldığını ve bu cezanıo 
olunduğunu bildirmektedir~ 

Ayni aktam Marconi ~ 
komiserine bir istida ver, 1 
geldivi yerin dibinden dab' ~ 
nir bir yerin dibi varsa ~ 
gönderilmesini rica etti ~~ 
ricada bulunurken Johann 
bıraktığı bir mektupta: • 1 

«Allah beni kahrede)'cli ol'f 
ıu radyoyu icat edemez 
dım» dedi. 

El uhdetü alerravi. pi 
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* Yaz akşamlım Boğazın sakin hn. 
reli 8\Jları karşısında Hisardaki bah
c;enin bir k!Sşcsıne çeklllp mahzun 

Annlnin anlatışına bakılırsa Frit· 
za. aşçılıktan gelme bir kadınmış, 

Kiracılarını son derece kıskanırmış. 
Bizim aramızdaki uygunluğu da haz 
medemlyormuş. 

taşınmalarını emretmiştir. Bu su· megın fiyatını yirmi para 24/5/941 tarihinden iti- kuru~a eatılabilecek ıbir meta 
retle doktorlardan mesai saatleri noksanile 12 kuruş 1 O para haren 950 ı;ram olan bir ek- h l l L 

13,11 
17.09 
20,28 

JZ(IO 
1 haricınde vu'ku bulacak fevkal? olarak tesbit etmiştir. Ekmek 

8 
ine ge miştir. imon pahalılı· AKŞA'.:\I: meğin bedeli on jki kuruıı on ğı ve azlığı derhal limon tozu ve YATSI: 2!!,22 

de a'hvaller<le daha ziyade istifa- bugünden itjbaren yeni fi) et· para olduğu ilan olunur. k t'I 1 { 5 'i Ilı.• de 'temin edilmi, olunacaktır. \.., sir ·e fiya an üzerinde tesir yap· , __ M_s_A_ı_: __ . __ 3_,"_-___ ."'t 

ve dalgın yalnız şiir ve hayal dllşU· :Modam Arno her gelişte buradan 
nen, mehtaplı gecelerde hayal ve şl· çıkın, annemin evine gelin diye Israr 
ır Içln sabaha kadar gözlerini kapa- ediyordu. Fakat, ben, Sadikofa olan 
mryan czavallı hayal pcrest Rebia> Uç bin mıırk borcumu ödeyip içim 
Bu gece hiç bir acı duymadan ölmUş. rahat etmeden, bir yere lumıldomak 
tU. Bu ölüden şimdi hakikatin ve ça- istemiyordum. Hem sonra. Annlden 
lt"1uı.nm kadını bir cBayan Sadi> de uzıık kalacaktım. Bu ne acı bir 
~oğuyordu. Yeni doğanın sevinci es. I mahrum1yettl. 
kisinin karşısında. yalnız derin derin (Arkası var) 

bir numara karşı mdalki seylrcller 
,-..z1yetln&\)iz. Askeı'i 1111lna.kkld· 
ilerin de seyircilerin Uk safında 
'bulw~uklanndan hl~ !}liphe etme. 
mıek tiz.andır. 

Bir 1caç gtin içinde halli beklenen 
mesele bundan sonraki harplerde 
tayyarenin nılU d&"\-Uıdır. Yinnl 
kUlsUr yıldıuiberl hor taraftan l'jit· 
tlkleriınl7.. 'e okuduklarmuzın bir 
k.-nınaı göre. tıııı,yya;re yeni harpte 
her ~~dlr. bazı lçtıtıa.tla.ra göre ise 
o nihayet kara ku'' eıllerlnln yar
ıdımcıı.~lır. Son harbin ba,şla.ngıcın
danberJ ı;-ömüğUıniiz yıldırım hlı· 
<"uıniı.rı ta.yyarentn ha.kiki rJ•lii ii· 
:ı.erlnilf'..kl hu lhututıı JıP.n\iz sıyınnı':i 
d~lldlr. •• imdlye kı~ar tayyaro 
dalma bir ucu ana ka~'llnğa bağ
lı pi~ -..ı<' .. topçu. tank Jutaları il:ıe. 
rinde. onUnde yiırümÜ": .,e onlarla 
mütf'madi iıJ birliği yapnıış bir sl
lı\htır. Halbuki şlhıdl o etrafı denk
le 'e dünyanm en ku\"\·etli donan
muUe saırılı lVr yalnız ada üzerin· 
de t$ ba','tna.dır 'e iller ,cydir. J>l· 

yıı.desi, 1;lh·arbıl, top~m;u, nakllyecl-
61 heı, kendi keı+ii!ilnden ibarettir. 
Görl\lmt'!mt, cambıu.haııe nwnarMı 
kar,:ı mda. heyecanla. bekledlğiıııiz 

nctke tıiy~a:renln bu Uk bliyük im. 
tlhanıdır. )laama.fih netice ne o· 
Jursa ol un bu tecrübe de düıQn.
nın.şu en eski lıakikatlnl yine de· 
ğlştlmıtyecektlr, bugün Glrıtte dö· 
'üşenlcr Wter pe.raşUtle havadan 
diW.SUn, tıter gemJ ile bB..';k& :\·erler
den gelmiş ya1ıut -it gibi ada.om 
1opra'kları•llli bitmiş obunla.r, bun. 
l:ır bWm blldlğlınlz ayni insanlardır 
'e neticeyi ya.Jnıı onlıınıı <'es&Te

ti '\C mfine' i kunotl tayin edecek
tir. 

Kara. 'e &mk silahı gibi hava si· 
ı Jıı da nihl\)·et u.sıhulır. Dövüş-
1lle:>lni bümlyenler elinde an<'&k 
(lfö:m~na hed!Je edllıniye yaraya
cak bir takını hırda.'\at ,·e oyun
eaklarda.ıl ~ka. bir şey olnıadıkla. 
n yine bu harbln blz.e öğrettiği ha. 
klkatl«ıtendlr. 

REŞAT NURİ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~:::~::::::::::::::::::::::::::~::::::::~:m:ı~şt:ır:.::::::::;::;~!!"!!!'!!!!!!!'~~~~~::~~~~~~"""""" ~! 
- lllrlncl suallul:t.e cevap ,·em1ck bir:ı:r. - ~ ~ 

güç. l<'nkat istikamet me5elC!llne gelince kur - Pek fılli.. Rason, domek ki bcnin
1 

" 

şunun yüksek bir lCrdcn , . ., yirmi derecelik y Eş 1 L G o L durduğum ~ktada lcll, Ölle mi? 
bir 7.a\lyeden geldiği muhakkak •.. Kııın ba.- - E\'et ... t•ağındakl yara bunu gösterf;\·or. - Şimdi şenı:;lycme lri bakınız. ~ 
ı - YiikJtckteıı ''e ylnn.l ıkrec•llk bir za- l'ollti müılüriı bu !Wzlerl öylcrken ~ 
, IJe<len dediniz, lll le mi? yeslnl yere bir urunu da koJça.sına ~ 

Yazan: Roy W.ikers - 19 - Çeviren: Reuaın A E. Yalman nw;ıtr. Ya.,·as, yı~WJ. '.·ertlckl ucunu kııldl 
~·rm. Bl'lkl de taııı ya.nınltt.ı dura.o u:r.un bo~- Sonm gaşet ılaVa.'j setile: I 1 

- ,\mnn ı.Jd ;\·anlış hir ~·ola !Sıı,ı•tnfınıya-

lu hlrhl tara!ındnp da. atılmış •ılaJJlllr. - Yliksekten ,·e yirmi del'CCellk blr za- olduğunu &nladı. Yarım riaa.t sonra )lalden - tşte, Re.son, ,cmstvem tqn li~~ -
, Pollıol 1nlidlirü 6uımyor<lu, düşlincellydi. BI. '\'l.)'eden... sokağının k<>,csl~ bulU!jtula.r, PlkıRJllll rttellk bir Z81\1ye teşkil etllyor. Derı"'""", f -...._ 
rnz 5onrur: ı sonra mua.' ini :ıt.ıon'u -;a#ır.nra.k: me,ydanına doğ'ru ~·tirüınote başla.dılar. şernslyemfn göo.tenllğ~ lstlkr.mettıeın 8Utc'-'; .'"'il 

' - Bu ıhı Jnlim.klin, dr.dl. l<"tıkop ynkırıldıı - l\lalden fiOka~ hakkımla. yapmış olılıı· Rıtl'fOn yııııtıklıı.rıııı a,nla.hnağa. b&-:ladı: tılnuı:ı '\6 ftf;tll kızın kalçw;ına. isa'bet e , 
birisi ol!!!B ·dı görlırförtll. Yaralı Jm.ı ken- g-unuz tahkikatın neticesi nedlr': vı.' c sor· MR<lemkl ı;lli''b ~ilk ek yerde çekıınılt ~ - Ev ı;abltJi ~·oktu. Jla.staı büıcı !bana ihtimal 111"'". 
dlw ısorgu)nı ~kmck l.6t9·orun1. Bunu J1C du. genç kızın elblsQlerlnl gö:.;erdi. K•nn.u1 ne ,,.r. Ya. l}U dU\ al'dan ki b~" -1 
zaınan ya11Gıl>llirlm, doktor'! _ Bll~iik bir şey ö#renmedim. Bir şofö· -·--. mal yok .•• Gündüz '\11.kti du\'ar ftstilP"""' .k yanmış, ne de zedele~iş. Saıdece kurs,u- ....,. "' UAJ .... h k k d'--'ııl ır 

- 1·anındo. bulunan doktoru. sorunuz fa.. rü sorguya. çe'kUm. Çi0k şey söy:trme<ll. ·~am uurup !! .. ı a'"'" er es en .,.. ·.-" s. in nurı girdiği l erde lhlr ddlk "'"'ıhnı"9, ·· y·-.. t .. 1 :ft' ~...:ı" u 111111"" 

kat lıc'nce bunu )arın ,·npıılıilır'S iz. Zan- , _ Peki ba,ka. şöförlerfo konuşmadınız ~ rur. ...u ıua şu ara: an, ın=-"a Ş yıl nddeı1m ki yarına. ka.dar t&lli.ıınlle &leşi mı'! - Peki, Rason, O l\alde beraber ~ kö- run blrl~i katınclan, daha doğrll5U t-ıJ 
tllişer 'e iJlle';'lr. ' - ötekiler o esnada. orada. olma;.Iıkln.rını şe.)e kaclar yUrUyellm. Size eV\'eUi şunu ı;5y cered~n ..• 

- llang~inden? ıi1' 
, ·· u ı ı d k lk lomek lstiJ onıın ki kurs.un ::'l.iiksekten , .e 

Doktor ıu oz.lcr zer ne ~·er ıı en ıı ·a- söyleltller. Ben klc fazla, bir şey so11madıın. ..... , 111 

11 
~inııl tlerec.'cllk lhir 7JI,\ in~deıı a:tılnmı 

rak ,-e(lo. """ııı oru,,..~ a~·rı ı ı. - P.ckl. şlmdlllk şöförreri hlr t.:nafa.. lıı· · " 

P U n l·ııu ı· ı •· ı lı""'•' ıı· h k b , . Sokııı;.ın klı!cleShıl saptılar. Polıı... ıııiitlı'·ı-'i ıı s ı ı r t ya ıııL ... o ııll'a u .. ·ıı ·r. ı rakahm. Size a.')i a. ir i';' \creccğiın . • ,Jıs- b • ...., '' 

!:altlı, biri:; ini !,.'ıığırtlı "' ı:u söıleri ö_ylcıll: ter Raif Rrirll'nln mine glttinit.. Yar.ıh kı· lıalinıll'lt ,.o )"lllltığı iı-;;tcn ııek menınun gö-

k l 
·' · ıı · ı ri\nliyo"4hı. - ı:;u ur unu alınız, ıCJııcn ,ıır I' a 11:1· zın clbisell'rlnl ıııuıı~ cııo f'ıllııiı; kurşunun ~ a 

ya giitUrerck ınuni) ene cUlrlnlr., raporu ba· kıııcta.n ını, uıa.ktıın nıı !;eklJmi!} olduğunu Pikııldill~ 'ııiıı ı>ol to ra.fmda, hiç hir bın:ı 
na getiriniz. tcı;bit eılfnir.. ~·oktur. Biil lik hlr bah~-o du\'arı Mkağın hu 

_ l'eki, <lerlıo.1 gi,diyorunı. _ P.ekl... kı•mııııı l!jg'Atl edr.r. • 
:sir \\'llliıım çekmelerden birisinden bii· - Yarım saat onrn. sizinle i\lıı}dcıı so- l'olls ıniiılürü llo mu;nini hir Jerdc tlıır· 

yük bir ıuı.rl'ta. çıkarıp mu.a.)·ene etmcğe kağırun kÖŞC'5ind" bulu$a.lım. dular. sır \\ illlıuu ı-ordu: 
başladı. Bu harita., l\lııJdcn 50kıllğının ıılıl- Ra:;on hayretle nmlrlnln yU:ıiinc ha'kl ı . - Genç kız ta.ın hangi yerde dururken 

nıl'ıılı. Bir tuaS'tan tUkka.tlo plana lıaJnynr Polis müdürtl pek ruı(dl'r olarak 'ıLka mahal yarala.ııdı 'l 
btr tarııft •n <la kendi ke"11lnh ö~leni~or. lerbıe bizzat giderdi. Bu lştn mUhlm <1ldu· - Şu sokak fenerinden beş o.dun ötede 
du: ;unu \C :Sir "''lllmn'ın da bunu benlnıscmiş rluruyorkmı ... 

- Şu kunduraıcı diikkiınırun tam il"
1
,.,. 

de bir loca. 'ar, tlznlmle «Terd l\fa.\ ı..t" °tıİ 
zıJr .• t~te tam orası duNtuğum ,yerler ~ l "'-..·' 
derecelik hir zıı.' iye te-;kil edil or. f ı '"llt 

Şl,nıdi ~1apaı·ağıım: i;; ~udur, Rasoıı: .,( ~ 
terı.I tliikkihıııııı. girtiıı ormta tolıklkllt '1 
mak, insanları sorgu~a. çekmek .. ]lıı)<ll, 1 ~ 
laha ısmarladık, nıısoıı, yolunu:ı tıc:•" b 

sun. • .g,tl 
Mlidür ayrıldı 'e bir otomohile ati•) 

'a.zifesi başına. döndii 
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~arp Vaziyeti 
... - -

r?~uw·~ 
L.=--kll Kurm&7 Buı.Q) 
s·. 
~dasmm mukadderatı: 

br .\'-n:vaıun ila1eri çoiaJmıt
d~ Nor.eç, Danimarka, Holan
ıı.n ·Belçik~ Franaa, balya, Yu· 
~ aahillerincleki iWer ve 
!:'~ _ Abnanlann elindedir. 
ı_, ~-ütün ba üsler ve liman· 
b--.....sızdır. 

~e bava kuvvetleri bakı· 
l'1d ı-.~lınanya lneiltereyi se· 
~ u .. QQIU§br. Fakat bu iM
.ı ... ~ denize açılacak büyük 
~ ~ yoldur. Girit ada· 
~ J'apılan Alınan tqebbüaii
dit ~cepheden tetkik etmeli
~ h...., devam ettikçe, İn· 
~ .. ~ donanmasan· 
ıa ' bir mihver donanma· 
ı~~t olmayacaklar. Belki 
lıt~ '-esinde üatün Alman 
br-. kııvvetıeri de olmayacak· 

ııa ~ llluharrirler, Girit aduı· 
~ .l ~~e lnıilizlerin pr· 
ı......~enizde ve Ortaprkta 
~ "-Yhedeceklerine hüküm 
~c:!lar. Bu bence kO)'U bir 
~ ~d1r. Mihverin kuvvetli 

~~ ::r,:e 'de: 
.ı:.... - Fakat Ciridin Ahnanlann 
~ ~ farzedilae de do· 
~z Almanya için kazanç 
~... •e muvakkat olacaktır. 
~ • kııvvetıerine selince bun· 
~ nihayet Mısıra 200 kilo
S ~lf oı.caklardJr. S: Tobruk aramdaki deniz 
....:::-:i Sicilya • Trablmprp a· 
L~lki dam Nbaamdan ela· 
"'~ 
J~i ·-- mühim suali ::"'lr: Alınanlar Ciridi itpl 
~!"' mi? Dört ıünden· 
• ...-.. ·~ 10. 11 bia para• s:.. İlldirebildiler. Bu iuclinDe 
~ etınektedir; fakat bunun 
~ dlelıni)'ecefini bildiklerinden 
~~ deniııclen çakarına te
~e buluncl_ular. Biriaci 
~e asker yüklü vasıtalar 
~ İkiaciainde kafile dajı
"lıl:.. ~liliz donanmaa bu te .. 
~~ akim blrakırken Al· 
' ı...a kuvvctlerile mücade
~~bllll' olmut. za)'i.t da 
~~· F.ut Pr!lüiü biiyiik 
~~ yanında zayiata 
\~et vermek doinı delil· 
'it ~-bir tele Alman Gi· 
~........,ayak baNmaımfbr. 
~......_.mbiol .. 
"~ ~lllD eclsse, Ahnan 
~inin vaziyeti çok 

to ur. 
"-l" • 11 bin parafitçüclen ne
~ İlnba ve air eclilditini 
~ Fakat dört ıünMIE 
~~. balobna, vui,et 
-..:..~ lehinedir. Almanlar 
~ '-hındaki fimal sahille
~~~ illiyorlar, Mak 
~ ~~ cloauuwuu SuM 
~ • eki tiaaiiac:I• •Jll'• 
~' sabrm. için miiaait 
'-~ tutmakbr. Bu böl-
8() °'- cenubundan nihayet 
-t ~~~ kilDnıetreclir; takviye 
lıt --~ için Almanların iti· 
~Çok elverİf}i sahadır. 
~ • kuvvetleri için en İYİ 
~"-un, Ygnanietandaki 
~ lıaz1rlak üslerini bombar· 
~ laı ~- oldujunu yasmq
~rilizler de ayni tabiyeyi 
~otlar. inen parqUt kıt· 
~ ~ ikisi veya yamı 
~ ~ ;sir edildikçe, Alman· 
~itte muvaffak obnau 
~ b.ı. il'. Nakliye ta~~ 
:"\ -.., \'e tekrar uçutlan IÇID 

~ L"-e:rdanlan limndD'. Gi· 
'· ~ ...... nıeydanlan mahdut· 
ili ~ • .\Jn..nlar henüz biç biri· 
~ edeınemitlerdir. 
~ Holandada paratüt 
~ nıuvaffakiJetle kullaa· 
~ ~ hareket bir bubı ol· &itte böyle bir Alman ha· Nq.. İntizar ediliyordu. Dört 
~ bir bava meydanı bile 

'd-...ıen. Alman1ann 
ili L t~İri elde edemedikleri
~ ~· Ada halkında da pa· 
~ ~- aunı. manta· 
~~lar halinde latalann 
"'-.~~-- .hareketlerine yardan 
~~irler. Almanlar Giritte s luta1uınm taliini denes -kaık;fblar. Holandada 
~~· :retiten ahh ve 
~ birlikler vardı. Girit a· 
~ ti.... denizden takviye müm• 
'd~lf~ır, bulan tesiri el• 
~~ panik de çıkarı• S ... Hareketin muvaffak 

...._~ IÇiıl iiç bUyiik tutı Al· 

~~YbetrnitJerclir. Bundan 
ı..,·· ~irit müdafilerinin mu· 
~---~ e J,atlıdır. Ciritte 150 
Lııı~ •ardır; fakat nekadar 
~ \'vet olduj'Unu kat'i 

"-....._.~ • Y alna ıuna kaniim 
.·:'ftt kıtalan deniaden ~· 

... b ~ , ınan ve ma eme<!e 
~ '-ecl~eıne.ıene, siridi it· 
~-., müdafaa kuvnt1c-

6p etmeleri varit ola-

Yakın tarihte deniz harpleri •• :.: 
1 

: J . 1 l ... 

: H A o 1 s=E===L =e=R=l=N====e=o=E===B ı v A r ı j 1 sıv Ası ıc·JIAL 1 
-----------1• vn •' 1 İspanyanın 940 yılının 8 Nisanrnda 

Bir lngiliz destroyeri nasıJ battı ve Alman 
donanması nasıl kurtuldtt 

1 
Yazan: E~~=. GLSBL J ı1 Harbin ba~langıcındanberi sUkOn yükselmekte olduğunu telSlzle bildir. 

ıçlndc ve hldisesiz geçen deniz saf· di. Fakat pek az zaman sonra bu 1 
hası, (19t0) martından .nisanın bi· telsiz muhaberesi kesildi. • I 
rinci haftasına. kadar devam eden Bu Mdise hakkında btr Alman 
canlı bir hazırlık hareketi ile sekte• kaynağından verilen mıılQmatcı. gö
dar edilmiştir. Alman üs ve liman· re: Alman donanması de1troyerıcr 

larında başlamış olan kesif bir fa. ve dlger gem:ıer hlma\•c.aiııde son 
aliyet, taamı~ bir mak8adın vuku· silratıe Hellgolattd adasından ayrıla. 
una işaret addedUmcmekte idi. rak !}ima.le doıtru scyrrtmekte iken 

Ballıkta Alma11 limanlarında ve hattı 11eyrin s.:ınlannda o.an bir ge
E 1 'b c nelu·i ağZinda toplan. ınlıı!n harbe glrdlğu.c dair Alman 
mış olan ve uzun zamandanberi as- donanması bal} k•:ıııandanlığına ma· 
kert nakliyat işinde kullanılmak Uzo lilmllt verildi. Geride kalan kruvazör 
re 'birçok tadlld~ yapılmış olan f;C· lcrden biı1nc d ~r.lml geri dönerek bu 
mllerln seferi bir kuvvetin ihzarı ve harbe müdahale ı.:tmeı:I donanma k\t 
bir mevkie ihracı ıJıareketi ihtimali mandanhğı taraCından emredildi. 
göz önünden uzak bulundurulmuyor· Kruvazör s8ratıe döndU. Ve İnSillz 
du. destroyerinin bulunduğu harp saha· 

8 Nisanda lngillzlerln blltUn Nor· sına girdi. lngillz destroyerini bu ge 
veç sahilleri imtldadmca mayn dök. minin eabal harp dahiline ~rdlğ'inl 
tukleı1 11!n edildi. (Narvik) in bu- hissedince derhal el fleşuıgi ile kim 
lunduğu .garp Fyordu - ki kırk mil olduğunu lnglllzce aordu. Bu anda 
uzunluğunda ve dört mil genişliğin· kruvazör tekmil toplarını destroye
dedlr. (Trondhelm)in cenubunda Nor re tevcih etti. Destroyer kuvvetli 
veç sahfll ve {Bcrgen) mıntakası ve silratıı bir manevra yaparak vo 
mayin tarlalan ile doldunılmuş mm ayni zamanda duman perdesi yapa
ta}<alar olarak illn edilmekte idi. rak KruvazörUn torp•to menz!llne 

Bundan ba~a açık denizde sekiz ginneğe ve bir (Salvo) torplto :ıt· 

on mne 'kadar uzanan sahalar da ikin rnağ& muvat!ak oldu. Kruvazcır de 
el ve UçUncU mayn tarlalarını tcşldi ı•ıancvra ile kendini bu taarruzdan 
ediyordu. kurtarmaya çalı'h ve bu fırsatı da 

11 Nisanda Avam kamarasında buldu. Destroyer yeni bir (aalvo) yap 
bu meseleden bahseden Mister Çör· mağa muvaffak olamadan kruvazö
çll, Norveç gibi bitaraf bir devletin rUn mermi yağ.nuru altında kaldı ve 
limanlarını yedi aydanberl her şe· şiddetli blr lı~fıl!k remlyl ikiye blSI· 
kn ve surette 'kullanmakta olan Al· dll. BütUn mtlr3ttebatı kruvazôr ta
manların bu '·azlyetten, na.kabili ta· rafından kurtarlld:. 
hammm menfaatlerinden uzun uza- Bu anda herkes ilmlt ediyordu ki 
dıya bahsetti. Ve Norveç sahillerinin dUfm&ll donanması da mayn tarla· 
Almanlar için hiç bir mü,kül ve mu. sı ile lngUiz ana filosunun arasında 
dahaleye tesadüf etmlyecek kadar sıkı,urtıacaktı. Fakat Alman donan 
emin bir kOTldor olduğunu illve etti. maaı t'lrara muvattak <>ldu. Karada 
Bunun önüne geçmek için mayn dö. mümkün görülmeyen böyle firar ha· 
kUleceği Norveç hUkQmetlnc blldlı11- rcketlcrl denizde b:ı.zan imkln dahi· 
dl. Geçen harpte bunu kabul etml' llne girer. Bu da bir talıh eserldır. 
olan Norveç hllkQmetl bu ae!er iti· İkinci lblr yazıda 9 Nisandan ıa 
raz etti. İngiltere hUkOmetl iki rn~- nbanaı kada.r olan doalz harekatrn
kUl vaziyet karşısında bulunuyordu. da iki ta.ı:aıfm zaylatuu '\"e bu Za.)'la• 

Ya vaziyeti mevcudeyl olduğu gjbl tı naııd nrdlklerlııl a.nlatacatım. 
kabul etmek ve yahut uğurunda 

harp etmekte oldufu umumt devtet· 
ler prensibine uygun olmıyan bu ha· 
Un önüne geçmek ilzere hareket ey
lemek şıklarından birini tercih ey. 
lemek k:ap edl7""11u. 

Tam hu zamanda, Martın aon haf
tasında Almanlar maderı tqıdıklan 
bof gemilerin\ asker yUkllyerek ve 
gizli olarak Norveçln kcndl!erincc lii 
zrm olan limanlarına emredildiği an. 
da harekete geçmek üzere, gönder· 
diler. 8 Nisanda lnglltere mayn tar· 
lalarıru yaparken Norveçe karfı olan 
Alman itıal ve taarruz hareketi de 
filen ve bir ·aydanberl yapılan ihza. 
rat ve program üzerine baflamı~ bu. 
lunuyordu. 

ln&Ulz gemileri Mayn dökmekle 
mefCUiken lnıtıtere donanması baf 
kumandanhtı aldıtı malOmat ve 
yaptırdıtı kefifler ile bir Alman harp 
kruvazörü, muhtelit kruvazör ve 
deatroyerlerden ve aalr gemilerden 
mürekkep bir filonun ,imale doğru 
hareket etmekte olduğunu öğrendi. 
Bunun üzerine lngiliı donanmuı düş 
man donanmasını aramak ve harbe 
icbar etmek Uzere derhal denize a
çıldı. 

Ma.yn ıemllerl vazifelerini bitire· 
rek garba doğru •hareket ettikleri za 
man bunlara refakat etmekte olan 
(Glawvorm) destroyeri denize dü
şen bir adamı kurtarmak için geri 
kalmak mecburiyeUni duydu. Ve as. 
kerl kurtararak gemilere 8 nisan 
sabahında iltihak etmek ilzere isti· 
cal ederken iki Alman destroyeri 
ıördU. lngiliz baş kumand&nlıtma 
d~man gemilerinin şimale dotru 

PıJlllr uratıarı 
DGnaal delil 

Trakya ile y~un diğer pey· 
rür mıntakalarından ,cJırim~e 
hergün büyük partiler halinde 
beyaz peynir geimektedir. Fakat, 
mevsim itibadlc kiraz, çilek gibi 
meyvalar bol ve ucuz olduğu 
iç.in bt.ihlakinin yarıdan fazla a· 
zalmııı olmasına rağmen, hala 
peynir ,piyuasındaki toptan sa· 
tı§ faaliyetler~ geçen eenekine 
nazaran daha hararetli b.ir §ekil
de vuku lbuhnaktadır. Buzhane· 
lerde .atok yapan toptancıların bu 
yıl, ~eçen yılc!an daha yilksek fi· 
yatlarla ve daha çok mal alma· 
lan göze çarpmaktadır. Mahsu· 
lün en bol ojduğu §U günlerde 
geçen yıllara nanran fiyatlar, 
gelifigiizel arttırılmıt bulunmak· 
tadır. Tra!kya ve Anadolumın ta. 
ze malwlıl tam yağlı peynirl~d 
daha timdiden 82Q • 830, yarım 
yaihlan da 6.00 ~ 6SO kurusıu 
bul~u,tur. 

Pe~ir .i~lerile yakından alaka. 
ları <bulunanlar, bugünkü tehacü· 
mü v~ bilhaeaa fiyat yüloeelifin.i 
hiç .de normal görımediklerini ve 
önümüzdeki sonbahar ve kış 
mevsimlerinde peynirin geçen 
kı§a nazaran qaha fazla yijk•elti
leceiinden endişe ettiklerini eöy
lemekte ve bunun .için timdiden 
tedbir alınma:u lüzumunu ileri 
sürmektedirler. 

Kez1>an eğildi. onun örtüler üzerinde du· 
ran eline yanafmı dayadı. 

- Siz dUnyada en 1iOk sevdifim inııa.nsr. 
nız amca ... Size çok defa <baba> 'dememek 
için kendimi «Uç tutuyorum. 

- Baba ... Ne tatlı kelime! 

Bir alemin çöküşü Anl~:=~~~~==~i v akit vakit İspanyanm ve 

k d Portekizin adlan gaze. ar Ş 1 S 1 n a telerin birinci aayfaıında yer a· 
Jıyor, bazan bunlardan birinin, 

Bir a.ıe.... derken. ger-
çi, gözlerim önünde, yal

nız, Avrupa haritası duruyor. 
Bu kara parçasının enini, bo
yunu bösteren tul ve arz çiz· 
gileriyle satıh mesahasını tağ
yin eden rakamlann mutava
ziy mıkyası hepimizin malu
mudur. Yani, bu çizgilerle bu 
rakamlara göre Avrupa kıtası 
dediğimiz şeyin, küreyi kaplı
yan engin karaların belki de 
en kUçük bir cüzU olduğunu 
biliyoruz. Paul Valery'nin söy
lediği gibi «Avrupa, Asya'nın, 
Atlas denizine doğru uzanan 
bir burnudur.> Lakin, ne aza
metli, ne mağrur bir burun ki, 
işte, bana, b i r l 1 e m, bü
tün b i r a 1 e m ebadında 
gözüküyor. 

Hem de biliyorum ki, bun
dan daha bir kaç asır önce bu
rası bataklıklardan, ·sazlıklar
dan, loş ve rütubetli vadiler
den, sarp ve karlı tepelerden. 
sisli kumsallardan ibaret bir 
nankör ve bereketsiz Ulke idi. 
Bu ülkenin bağrında. yaşayan 
ve bütün çorak yerlerdeki ha
§ercler gibi göz karartıcı bir 
sUratle üreyen insanlar, dai
mi bir yoksulluk, kıtllk ve ıpe
ri§anhk içinde kıvranıp du
rurlardı. Ne niymetlerin ana
sı mukaddes buğdayı, ne bes
leyici nebatları, ne §ifa verici 
otlan, ne süsleyici çiçekleri, 
ne diriltici tohumlan, ne iştah 
açıcı baharatı bilirlerdi. Hay
vanların en asili olan cins A
rap atı, henüz, bu çorak diya
ra ayağını basmamıştı. Beyaz 
yünlU sınaatcı koyun o çıplak 
kırlarda henüz yaban keçileri
nin yerini almamıgtı. 

Evet, bu Avrupalılar, ger
çekten çok görgtisüz ve za. 
vallı insanlardı. İpekteD, inci
den, e1mast&n, aftınctan mahi
yetleri ne olduğu bilinmiyen 
esrarlı, efsanevi şeyler gibi 
bahsederlerdi. İpek böceğinin 
tohumunu almak için Venc
dikli bir gezginci bezirganın 
Çin yaylalarına doğru hala dil 
lerde destan olan ve bin türlü 
mihnetlerle, tuzaklarla dolu o 
uzun ve korkunç sefere çık· 
ması lazım gelmişti. İlk inci 
tanesinin, ilk elmas parçası
nın, ilk altın külçeşinin bu 
Avrupalı nam ve hesabına de
nizden ve topraktan istihsali 
için, kim bilir, ne ordular dö
nülmeyen gurbet yollarına 
dü§tü. Nice gemicilerin kat
ranlı tekneleri sıcak Hint su· 
larında çUrUdü, kaldı. 

Lakin, gözlerimin önilnde 
serili duran haritanın muta
v&zi hacmini resmettiği Avru
pa. o küçücük toprak parçası, 
§imdi kendisine «bir alem-. 
dedirten ehemmiyyeti, i§te, bu 
aç ve acar çocuklarının müba
rek Asya dünyasına yaptıkla· 
rı bu ilk akınlara borçludur. 
Yüzlerce yıl devam eden bu 
akınlar sayesinde, yoksul ve 
çıplak Avrupa doyunmağa, gi. 
yinmeğe, süslenmeğe başla-

Yazan: 
Yakup Kadri 

K~RAOSMANOGLU 

rnıgtır, ve nihayet, kah silahlı, 
kah silahsız bir muazzam ve 
geni§ yağma teşkilatıyla o en
gin ülkenin bütün servetleri
ni kendi kucağına yığmıştır ve 
böylelikle dünyanın - masal
larda bile benzerine rastgelin
miyen - bir muhte§em hazine
si haline girmiştir. Eskiden, 
türlü salgın hastalıkların kay
nağı olan mundar bataklıkla
rın ortasında, şimdi Semira
mis'in bahçelerini gölgede bı
rakan parkları ve Babil kule
lerini bir hiçe indiren yüksek 
saraylarıyla cennetten nümu
ne 6Chirler ve sisli kumsallar
daki hakıyr balıkçı kulübeleri
nin yerinde Altın •ranrısı na
mına göklere baş değdırmiş 
kazanç ve iş mağbetleri kuru
lup durmaktadır. 

Geçen asrın ortalarında, Av 
rupa, artık bütün dünyanın 

payıtahtı, her dinden, her 
cinsten bUtUn insanlann kaa· 
besi gibiydi. Oradan yilkselen 
bir ses, hatiftan gelen bir ni
da gibi diğer bütün milletlerin 
mukadderatını tağyin ediyor, 
istediğini ikbal ve saadete nail, 
istemediğini husran ve f elake
te mahkum kılıyordu. Kendi 
daracık hudutlannın dışında 
kalan alemin sefaleti arttığı 
nisbettc onun ihtişa'mı çoğalı
yor; hudutlarının dışında ka
lan milletlerin esareti, tağbii
yeti, inkıyadı ağırlaştığı nis
bette onun saltanatı, hürriy
yeti, ceberutu gelişiyor, geniş
liyor, kabanyordu. 

Paul Valery, Avrupa için, 
Asyanın Atlas denizine doğru 
uzanan bir burnu... dedikten 
sonra, tam o ülkenin çocuk
larına has bir gurur ile: cLa
kin, dünya işte bu burundan 
ibarettir.> sözlerini ilave eder. 
Niçin ? Gene ayni şaire göre, 
«zira, burası zekanın. ilmin, 
irfanın ve medeniyyetin mer
kezidir. Zira, beşeriyyet, mil· 
f ekkiresini bu noktada teksif 
etmiştir.> 

Hiç §Uphesiz, A vrupa'yı bü
yUk, mUhim ve hakim kılan a.. 
miller arasında bu mağnevi 
kıymetleri de zikretmeden ge
çemeyiz. Hususiyle, son za
manlar, bu çöken, yıkılan Av
rupa'nın içinde, bu çöken, YI· 
kılan alemin tozu, dumanı a
rasında ruhların ve zeki.lann 
da nasıl toza, dumana kantıp 
gittiğini görenler, bu diyarda, 
maddi denilen kıymetlerle, 
mağnevi kıymetlerin biribi
rinden ne kadar ayrılmaz §ey
ler olduğunu pek iyi anlamı§· 
lardır. 

1939 yılının eyliıl ısonu Pa· 
ris'i, tenha sokaklan, karanlık 
geceleri ve şaşkm, ürkek, a
f allamı§, ahmakla§nıl§ balkıy-

fa bir kaLus gibi hala gözletim j 
önündedir. Kaldırımlar, ne ka
dar bakımsız, mundar; kah-' 
vclerin taraçaları ne kadar 
boş; zevk, eğlence, sanat \ e 
kültUr yerleri ne kadar söni.ik
tü ! Bütün gözlerden zekanın 1 
feri çekilmiş ve bütün dudak
lardan tebessümler silinmişti. 
Parislinin dudağındaki tebes
süm ... bu, bütün Parislilikti. 
Karanfilde koku ne ise Paris
linin ağzında tebessüm o idi. 
Şimdi, bu ağız, daha ölilm fe
laketi gelmeden, daha ölüm 
fellketi yaklaşmadan bir se
kerat takallüsüyle burkulmu§. 
size soruyordu: cNe olacağız? 
Ne olacağım?> ve halk, bu bir 
denbire iptidaileşmiş, bu bir
denbire 1 s t e p halini al
mış şehrin içinde büyük bir 
sürgün avının nal seslerini 
duymua da şuursuz bir paniğe 
tutulmuş bir geyik sürüsünü 
andırıyordu. 

Ayni hali, ayni peri§anlığı 
cenuptan şimale, garptan §ar
ka doğru, ufak tef ek farklar
la hemen bütün Avrupa şehir· 
lerinde müşahade etmek ka
bildi. Fransaya varmazdan e· 
vel, İtalyada Orta • Çağın bü
yük fıf et devirlerini hatırla· 
tan bir kıtlık ve yoksuzluğun 
bütün kasvetini hissetmi§tik. 
Fransadan sonra beledi ve iç
timai nizamlarının mükemme
liyetine dair işittiğimiz medih 
ve senalar hayalimizde, peri 
masallanndakl saray ve bah· 
çe tasvirleriyle rekabet eden 
Rimal memleketlerinin belli· 
başlı şehirlerinde hiç bekleme
diğimiz bir derbederlik ve sü
nepelikle kar§ılaşacağız. Bu
ralarda da insanlar, artık, dü
§Ünmeyorlar, gülümsemiyor
lar; buralarda da gözler, bir 
boğazlanmıt koyun bak1Ş1Yla 
size bakıyorlar; cNe olacağız? 
Eyvah, başımıza neler gele
cek!> diyorlar. 

Koyunlar, bir boranın yak
la§tığmı evelden sezerler ve a
ğıllanna sığınıp baş ba§a ve
rerek titreşirler. Her tarafta, 
Avrupalılar. işte, böyle bir 
halde idjler. Nihayet, günün 
birinde bora. patlayınca ve 
mağrur burçlü, mutantan bel
delerin üstüne yıldınmlar 
yağmağa baılayınca bu koyun 
sürüleri, bir an içinde, yanını§ 
yıkılmış ıehrin enkazı ara
sında, her biri bir delik ara
yan farelere döndüler. Artık, 
bunlarda insanlıktan hiç bir 
§e): kalmamıştı. 

Tam bir yıl oluyor; gene bu
günkü gibi güneşli bir Mayıs 
aydınlığında, yirmi dört saat 
önce ınüthiş bir hava bombar
dımanına uğram11 büyük bir 
nehrin harabel!i içinde dol&§!· 
yordum. Baştan başa bir taş 
ve toprak yığını haline girmiş 
bu viranede henttz, yıkık du
varlar birer kor külçesi gibi 
tütmekte idi. Limanda, gemi
ler, için için yanmalarına de
vam ediyordu. Şurada. bura-

TEFRiKA No. 54 ~mı okşadı. 

- Sana annene benzediğini soylUyorum 
Kezban. 

- Bunu 'blUyorum. lsta.nbula Ok geldi. 
ğlm gtın tıe söylemlftlnlz. Bu akf&Dl nerden 
tekrarl1JW15unuz? 

bazan diğerinin harbe kanpca. 
ğından veya muhariplere geçit 

vereceğinden babaedıliyor. Fa· 

kat her defasında deiifik tekil· 
ler alan bu haberlerin arkau 
gelmiyor, İspanya ve Portekiz; 

dünya hidiaeleri arasında ken
di kendılerini elden ıeldaji ka
dar unutturmaia çahııyorlar. 

Bu iki memleket birbirlerile 
iyi ııeçinmiyor, aiyaıi sistemle· 
rinin eaaıı birbirinden ayndır. 
liıri totaliter, dijeri demokrasi 
tarafına meyil ııöateriyor. Fakat 
her ikısinde de müıterek bir 
emel vardır: Harp harici kal· 
nıak ... 

Hele İspanya uzun dahili 
harpJerden !ORra cidden haıaız
du. l.ktıaadı itleri berbattır, il• 

t.ıhaaUer durmUflur, halk yan 
aç, yan tok yatıyor. Mıbvcr la• 
rannın yarchıruanm unutma· 
ma&la beraber Alman • kus an. 
JaflJIAlına bir türJu ısınamamıt
tır. a-ranko lapanyaaa, dabui 
harp zamanınd~ ::>Gvyet Ru.ya. 
yı auıman dıye te.likki etmeje 
o kaaar abtmıttar ki Almanya. 
nm yeni ıı•alfU'e ayak ve kata 
uyduramıyor. 

Bundan bafka ortada Ame
rikadan iqe hususunda sörülen 
kolaybkiar vardır ki Almanya 
netmdar temmat verse ve bae
rıne nekadar mea'uliyet alaa b
panyouar bu imkanlardan ao:r 
ııore ııore vazgeçemezler ve ab. 
lub riaklerını aeve acve göze 
auunazlar. Kıiltür bakımmdan 
denızatırı birer ispanya demek 
oJan merkezi ve cenubi Ameri
ka memleketlerınin buıün be· 
men tamaınıle demokrasi cep· 
besinde topJanmalan da lapan· 
yanın hesaba kattaıı bir nokta· 
qır. 

Hadiselerin ıeyrine ve bütün 
bu noktalara bakılıraa tuna hük. 
metmek caiııdir ki hpanya da, 
Portekız de hiç bir zaman ao· 
nül hoılugıle harbe kanımaya
cak, atlatma siyasetini azami 
metaaretJe devam ettirecek, an· 
cak filı İ§gal klll'fıamda, o da 
iradesi barıcınde olarak, harp 
kasırg!a•nın isine aüriiklenecek. 
tir. 

da, tek tük rasgelinen insan 
kümelerinin ise Taş O e v
r i n d e k i mahlitklardan 
farkı kalmamı§tı. Ben, Şarkın 
asırlardan beri Avrupalı tara
fından yoluna yoluna bir den 
bir kemık kalmış çocuğu, bu 
facıanın karşısında derin bır 
hüzüne kapılmıştım. Kim bilir 
kaç neslin alın teriyle, kim bi
lir kaç asırda meydana gelmiş 
bu koca beldenin böyle birka!; 
saat zarfında bir kül yığmına 
inkıylap ediverişinin elemiyle, 
kim bilir kaç yüz yıllık bir u
zun kültür ve medeniyet ısa
tajından geçmiş bu insanların 
bir gün içerisinde, bu kadar 
iptidaile3mi3 olmalarının yee
si yüreğimi tek bir ıstırap pen 
çesi halinde sıkıyordu. 

Yakup Kadri 
KARAOSMANOCLU 

Mahsüllerimizin fiyatları 
yabancı memleketlerde 

yükseliyor 
Yabancı memleketlere bol 

- Evet çok tatlı ama. ben bu lezzett örn-
rUınde bir defa o .. un tatmadım. D~akla
nm 'bu kelimeyi yüksek sesle bir defa 
teliLffuz etmedi. 

f ezan: Muazzez T ehıin BERKAND 
- Onu dU.UnUyonnn da ondan... ömrU

nUn son zamanlarında insanlar eaki gUnle· 
rine avdet tfderlennif. 

miktarlarda aatıhnakta olan bir 
kuıım :mahsullerimiz.in fiyatları 
ıt0n günlerde memnuniyeti mucip 
derecelerde yükaclmekte ve da· 
ha da yükselmek istidatlarını 
göstermektedir. Bu meyanda b" 
çuval kepek 530 - 535. kuru 
baklanın kilosu 13, suaam 42 ve 
ketentohumu 43 - 43.50 kuruşu 
bulmuftur. Kuru fasulya ve no· 
hut fiyatları <la oynamııtır. Ala· 
kadarlar bu yüksel.işe, dıt mem· 
leket1erden vukubulan taleplerin 
çokluğunu, mallarımıza alıcılar 
tarafından vübs~k fiyatlar teklif 
olunuşunu, sebep gÖeterımekte ve 
b1.o fiyatların yeni mahwllerin 
derlendiği günlere kadar devamı 
takdirinde müstabmlleriınizin bu 
yıl daha ziyade r.1enfaat görecek 
leriıU söylemektedirler. l\jemle. 
kette mev ut kuru fasulya stok· 
larnun iç ihtiyaçlarını karşılıya
c:ak miktarmdan fazlaaının da .ih
racına bükUınetimizce müsaade 
edileceği haberi, piyasayı canlan
dınnlf ve mevıurnaiz fiyat tqa.,; 
bürlerine sebep olmuttur. 

Ali Beyin .kuvvet.ız eU onwı saçları üze
rinde ldUJ'du. 

- Zavallı çocuk! 
İkiai de kımıldamıyorlardı/ Kezban ya

t.atın yanmdald alçak iskemleye o'tur'm\ı.\I. 
bqmı örttuer Uzerine dayamqtı. Daldkalar 
yine geçti_. Bu otladaki lkl insan ya,amı· 
yorlarmıf gibi :hareketsiz tiuru:ybrlardı. l'ki· 
si de çok 'nıea'uttular, 1k1B1 ide kendi içlerine 
gömUlmilşler, yan yana olmanın ve b[rbirl. 
nl anlamanın ta.Ur zevkine dalmışlardı. 

Bu sUkOt d.çlnde Ali Beyin sesi yükseldi: 
- Beni anla, beni eıev ve beni affet kı· 

znn, 
Kezban yine başını kaldırttr, ona baktr. 

Hastanın yUzU bUsbUtUn soluktu, için için 
ıstırap çektiği belll idi. 

- Sizin yüzUnllzden baloya gidemediğim 
için mi benden af dlllyoraunuz amca? 

- Hayır yavrum, sana mesut bir ömür 
veremediğim için. 

Genç kız endişe llo hastaya baktı. Acaba 
sayıklıyor muydu? Bu nıuaınmaya benzıyen 
Jıozler ne idi ı 

- İ&tersenlz doktora haber yolluyayım, 
&ellp alZl ~r defa görsün. 

- Hacet' yok; 'ben hastalığımı blliyorum 
Keab&n. Dalı& ceçen gün lııtanbulun en 
me.,<ıbur profesörlerinden biri fio konuştum. 

- Neyiniz varmıt amca? 
Bu seatekl endlfe hastanın dudaklarına 

acı bir tebeelUm verdl. 
-;- Merak etme, ehemmiyetli bir şey de· 

ti!: kalbini biraz zayıfmış. Verdiği damla· 
ların faydası dokunacal6nış. 

- Öyle ise alZe daha birkaç damla ilaç 
vereyjm mi? 

Ali Bey evvel&.: 
- Hayır! Dedi. Fakat sonradan ve.z geç· 

ti, büyük bir karar ittihaz eden bir insan 
azmile: 

- Def damla ver kızım. Biraz kuvvetlen· 
mek istiyorum. Seninle konuşacaklarun var. 

Kezban derhal kalktı, illcı getirdi. 
- Şimdi yastıklarımı biraz dUzelt. Ha. 

şöyle ... Sen de buraya, yanıma otur. Öyle 
şaşkm gözlerle yUzUmo bakma, aklım ba
tımdadrr, ne de\'liliml blllyorum. Biraz 'bek. 
le, sana her şeyi anlatacatrm. 

Genç kız susuyordu. Kalbinde müthiş bır 

çarprntı vardı. All Beyin normal bir halde 
olmadrtrnı anlıyordu. Neeıl vardı? Ona ne 
söyllyecektl? 

- Kezba.n, biraz evvel beni çok sevdiğini 
söylemiftın. Sevmek b~lca. k&l'flSmdaktnl 
tanımak ba,kadır. Benim hakkımda ne ~U· 
şilııllyonıun sen? 

- Siz dUnya1laki adamların en iyisi, en 
vlddanlısı, en merhametllslııinla amca. 

- Yanıl11orsun yavrum, ben. günahkar, 
hain blr adamım. 

- Nasıl olur? Buna inanamam. 
- Ben, emniyetle bana gelmlf olan ma-

sum bir kızın ha.yatını zehirledim. 
Kezban önüne baktı. Çok şayanı hürmet: 

olan yqlı bir kıimsenln kendisine bu sözleri 
söylemesi ona garip bir utanma vermişti. 

- Bu haUn tıpkı annene benziyor kızını. 
zavallı Hacercik! 

Bir yabancının, annesinden b&haederlcen 
cHacerclk> demesi Kezbanı bllabUttin şqırt. 
tı. Hayretle Ali Beye baktı. Bir şeyler anla· 
mak istiyor, anlıyanuyor, anlamaktan kor· 
kuyor, titriyordu. 

- Neler aôyl~rsunuz amca? 
Ali Bey hafifçe gllUlınsedi elile onun ba· 

- Siz? .. Siz? •.• 
Bafka, bir kelime aoyliyemiyor, korku do

lu gijzlerle ona bakıyordu. Ali Bey yastık· 
lan Uzerinde biraz doğruldu, sesine kuvvet 
verebilmek lçln ök8llrdU. 

- Beni dinle Kuban. sana her şeyi an
latacağım. Bundan sonra daha uzun zaman 
yaşıyamıyacağmıı bflditlm için ölmeden ev
vel senin hayatındaki sırrı Öğrenmeni istiyo. 
rum ve sözUmll kesmeden 'beni dinle, &QJıra 
hükmünü verirsin. Yalnız beni, üç dört se
ne evvelki görgüsüz tafralı kız zihniyetile 
değil, hayatı yakıridan görmU., insanları ta
nımIŞ olg\lll bir kadın anlayışile dinlemeni 
rica ediyorum. 

Gençtim, lecrtlbeaimlm. Hayatı yalnız bir 
cepheden gtirOyordUm. Hayalperest ve ro
man UkUm. Mektepten çıkWctaıı az ısonra 

beni Anadolunun bir köfdlnde bir Yt;ıl inşa
.ıtı serviaine yolladılar. Orada kıırştma ate, 
gözlü bir kız çıktı, kanımı tutuşturdu. o
nun için blltUn de!Uıkleri ya:ıı>cnğımı anla
dım. Hislerim, arzum, 011Undekl her şeyi si. 
lip (;'tilllren bir ~lle kuvvetinde idi. Çok 

CArkuanr) 
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Umumi Jaarpte cuulak vak'alat' .. ..-

Rus casusları 
CEZA 

.. Acı ve eski bir habra -
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:Biraz ağır. fakat tılra% da doğnı 1 - Alçak! Hain! Daha söz söylU· 
btr soz var: yor •.• Bırakmız şu karıyı parça par. 

1nclrden odun, beslemeden ~adı~j ça edeyhn ..• Yavrumun cenazesi a-
obnaz. ,,aftda duruyor. Kızını can çeklı;Jyor. 

Şadıye. Hasan (Paşanın) konağın. ı Ben kahru matem altında ezlliyo· 
da bir besleme lmiıJ. Yeşil gözlerlle, rum. Uşaklarona kadar herkes, her 
ı>ı~alı kırpiklerlle paşayı ta kalbin· fert şu konağın içinde ağlıyor. Ma· 
den vurnmıı. Hain ellerile (Hanım e· tem tutuyor ... Bu melun kadın bu 
fendısının) ayağına kar)l\IZ kabuğu matem ve elem içinde yine kendi 
koynnı,ı. (pa.şe.) ya kan, konağa da e1lnb1lştlndc, kendi ahenginde.. Hl· 
Hanını cfendı olmuş. Bir taraftan yanet ve ihanetinde ... 

Ray Miland'ın ha·yatı 
Aklında fik;·i~d~- öfmıyan 

mesleğe nasıl girdi 

Polonyalılann sefere ait bir 
sahil müdafaa 

planını nasıl ele geçirdiler? 

L_ Nakleden: İbıan BORAN 1 
(Gdingen) Baltık denizi sahi· rünmcdi. Polon.ya Harbiye ~et~ 

Jinde hir Polonya limanı idi. Po- rcunde bır telŞ.ş baş göstcrdı. > . 
lonya Harbiye Nezareti bir sefer başı ne Harbiye Nezaretine g~ 
vukuuntla bu lımanı müdafaa yor, ne de otele uğruyordu . 
maksadile bir baraj • mania pla· tadan kaybolmuştu. 

1Uz senelik a~ bir hanedanın evini Hizmetçiler paşanın ellerine, kolla· 
barkını yıltmıo, ocağına incir dikmiş. rına ııarılrrlar, yalvarırlar: 

Dlter ta.rıı!lan da 1şve ve cilve ile - Aman Paşa, ne yapıyorsun? 
bu ~ıyan en"kaz üzerinde yenı bir Ellerini bu karmııı kanllc mi kirle· 
...,_ sarayı kurmuş.- teceksln? LA net olsun ... Biz ne yap. 

Bu sıyah hA.diSe Uz:erine paşanın mak 14zım geldiğini biliyoruz ... 
Derler. Şadiyenin yakasından pa· 

çasından yapıştıktan gibi sokak ka· 
pısından dışarıya. atarlar. Bu karga· 
falık l'ra><ıntla JlA';'ll dUş.-r. bayılır. 

P~-;'\-:-m nn.nkur nrab. < ı.ı.ı ı.ta }1ne bu 
I• ııga•:ılık ar:ı ıı d b ar 1• y_una 
Y.ak pcıu.u ld n atlar, J.nç r ... 

Ray ~tiland'ı tanıyacaksınız. fl'k 
defa. onu Borlero fılmlnde Carole 
Lombard ve Ocorge RaCt ile bern· 
ber görmUştUk. Sonra. Dennna Dur· 
bin'ın ilk filmındc, Otel Emperla.l'de 
uzun boyu, parlak bakışı ile \'e bll· 
hassa. gUzel oyunllcı nazarı dlkltatl 
çekmemesine imkan yoktu.Şimdi yeni 
bir fılm daha çevirmiş ve: cFransız. 
ca. ~öyleylnlz:!.> lsııılndeki bu film ar 
tık onu iyice şb"hrete erlştlrmlJlUr. 

Bundan sonra. Ra.y Mlland, Roberl 
Taylor"lar arasına karışmış sayılır. 
Ray hayatının dikkate değer safhala 
rını anlatıyor. İsterseniz bu meraklı 
hlkAyeyi JilZlnlo beraber dlnllyelim: 

Gallcs memleketinde doğdum. Tam 
bir Brltanyalıyım. Zannedildiği ve 
fayi olduğu gibl Skandlnav, Sakson. 
yalı !alan iieğılJm. Bizim memleket
liler garip insanlardır. Gallcs'i dUnya 

•.. 
nı hazırlamış, bunun iç.in mayn Sıkı araştırmnların htç bir fa , 
tarlalarile kapatmayı düşünmüş· dası olmadı. Varşovayı. h•

1
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tü. Bu baraj planını umumi sc· Polonyayı altüst eden Poloıtı 
fcrberlik planına ilave etmeden ajanları deniz yüzbaşısını bıı' 
evvel, bir Fran:ıız deniz mütehaa. ınadılar. Bunun üzenne vak• e 
aı~ının fikrini almaya karar veril- 1 rarengiz bır şekil aldı. Sır, bir 

1 ~ 
d.i. Bu mabatla Polonya hüku· lü çözülemedi. Fakat aradan\ 
meti Frarrsız hükumetine müraca. geçmeden ikinci bir deniz yüı!ı': 
at ederek bir mütehassısın gönde. !!iSi Varşova istasyonunda '.re~ 
rilmesini rica etti. Fransa bahriye den indi. Bunun da adı Mar'-t' 
nezareti bu teklH.i kabul etti ve I dı ve emirde bildirilen günd·· ~e 
Mar.eşal .. adında mütehassıs ~ir . mişti'. ~linde F.ransız. HarbıfC ;. 
denız yuzbaşısının yakında Parıs. I zaretının resmı vesaıki vard · 
ten Var~ovaya hareket edeceğin. hayet mesele anlasıldı: el 
bildirdi. Vaktinden evv~l ı;clen biııll 

a:nl kansı konağı terkeder. Kızıl
t"ttpraJtta kendi babasından kalan 
klşl<e çck\hr. Bir 1kl yıl içl!1de te· 
css~·. • m, 8"f lt't gibi maddi, ma
n-.1 f~lA'·ı.:t .ı.le,·ı .. rı arasında yanar, 
~, ... g ı ı. Gıttılı.IA!.l Mnra bıri kız. 
t-~ crt ·, Ju ço4n.f;uuu pa anın ko· 
rMağrna alrrlar. (Pa.'fa) bu il.ı talih. 
s:z ~;ocuğa. ne kadar ncvaz1' göster· 
9tek isterse Şadiye de o kadar haka· 
retle muamele eder. Zavallı çocuk· 
ı., ne ya.psalar kabahat olur. GUl· 
!!eler dayakla mukabele gdrUrlcr. 
·~ıınlar tekdirle karşılanırlar. Otur 
18.lar tııhklr altmda czlllrler. Her 

areketlerl bir ııuç olur. ÇünkU ikisi 
e esin Hanrm efendinin çocuklarİ. 
'Unyada bı ndan bUyiik g\lnah mı o
ar? İki yavnı bu haksız ve yersiz 

muameleler karşısmda .sararıp sol· 

Gecenin bırinde Kaptanr.. c .ı bir 
yangın oldu. B('.-1 nlU ev yr.o· ~t b'a· 
kat o gece rUzgfı.r sert o><'. ı 'l t' lan 
alc\'ler b:.ılutıarıı. kadar uc;t•1. ı ,kil· 
darın her tara!ına, ufuklara ; dar 
kıvılc1mlar yağdı. Sabahlara l\adar 
uyuyamadık. Evlerimizin çatıtA ııı la, 
bahçelerinde teldş. korlcu, heye •aıı i
çinde bekleştik. Yangın söndilkten, 
kıvılcımlar kesildikten sonra sokağa 
çıktım. Ne olmuş, neresi :ranmı~. ne 
den yanmış? Herkes gibi ben <le 
merak edıyordum. Anlaşılmaz bir te 
cessUs fikri ile yangın yerine kad<\l' 
gittim. Kaptanpaşa camıiıılıı alt t ~ 
rıı.:"ındakl -okakta sıra ile nlt: ye:li 
ev yanmıştı. Poll.<11~. ahali, tulum
bacılar birbirine karı~ış, sokak baş 
larına. toplanmıtlardı. Bu ktltıeler· 
den birine yakla~ım. Yangır.dan 
mtışkilll ilo kurt..ırılan bir kadından 
bahsedl)·orlardı. Yeşn mlntanlı bir 
tulumbacı göğsUnU kabarta kabarta 
anlatıyordu: 

nın en &Uzel memleketi farzederler, 
!akal orada doğup da. ölene kadar 
orada kalanlar parmakla göstermr. ,.. 
Daha. kUı:Ukken, dört bir tarafta 
yükselen tepelere tırmanır bu tepe
lerin arltasmda nıı var diye merak 
eder, görmek isterdim. ôbUr tarafın 

~irkaç gün sonra. tayin edilen deniz yüz:ba!!ısı, buz gibi bir ~ 
t~_rıhten bıraz evvel ~ransız deniz <:.asusu idi. Kıymetli bavulu eıl 
yuzbaşısı Varşova Jııtasyonunda da enfes bir fotoğraf makııt, 
trenden indi >'e doğruca Polon· 'Vardı. Baraj planına ait §e '

1 

ya har'oiyc nezaret.ne giderek rın. krokilerin birer birer fo~ 
k~ndisini ta~ci:~ etti. F!ans~ h~r. grafını çckm.i.ş ve -ortadan k•1;. 
bıye nezaretmaen resmı vaLtfc Jle muştu. işte bh Rus cas~· ~ ~ 
gönder.:d:ğinc dair olan emri gös Polonya Harbiye nezaretfoı ~ 
t~rdi. Bunun _üzer.in: Polonya Har d~tmı§, .hare~t biirosunda e~;ı 
bıye nczaretmde yuzbaşıya husu. him sır olan seforberlik plll 1 
si bir büro tah:ıis edildi ve yanı· önüne yay<iırmış ve istenilerı I' 
na d.? ayrıca bir ev. eri verıldi. !eri almağa nıuvaFfak olnıt~ 

mağa, mum i;'fbl erlmcğe ba.,ıarlar. 
P~ın yüreği sızlamaz değil, fakat 
le yapsm? Bir kere nk sakalını Şa. 
dlyenın eline \•ermiş •• Bu kahır, bu 
h, ... ~ 'hu .. za i<" nJ. paşanın o~lu 
tıek.İZ y tnd i CC 1 dJ rgtne düı;;er. 

KJD da yedi ya~cla. günd .. n gtlno 
r·~ft 1klııl de birer l<adlt, birer hU· 
ve 1A olcıli.lr .. Hı;klmlcr iklıılnln de 
., \ · tdı"&J.ey" girml" olduğunu ~By 
ıe. os·. Pata şa~. llunlan konak· 
• uı ayınnllk, ayrı hizmetçiler mu· 
• a!azaıımda ve ayrı bir yerde yaşat
mak baktırmak için Kuzsuncuk ta· 
ratlarmda. bir ev aratır. buldurur. 

'\kat zavallıları tıenUz buraya nak. 
ı. :ınunffak olmadan olfıu bir gece 
~n nöbetler içinde can verir ... Pa· 

1 f& o gace böyle bin cenaze. diğer. 
bııBt.a iki tanhslz ömür pa.rcsinin a· 
ra,.ında sabahlara kadar göz yaşı 

:fökC!t". Sabaha karşı odasına ç!kar, 
takat oda kayımna yakla,tığı sırada 
ileride telAşılt, 'heyecanlı hareketler, 
nfuzaztı aeııler işitir. Birdenbire bU· 
tlln asabı at~ kesilir, kendini kay
tıcder, kapryı tdm1eliyer<'k açar. içe. 
r•ye girer. Yafak dağınık 'bir h'llde 
<ıadıy" de korku ve lıPlecan lçınde 
:ı~•akta Paşa hiddet ve tehevvürle 
haykırır: 

Ne var. ne oluyor, burada. kim· 
le konuşuyordun? 

Şadıye tırnaklarına kadar bcmbc. 
~az ke iterek cevap verir: 

Bır 'leY yok. Kıınse ile konuş
muyordum. . Belki. belki... Sayıkla· 

mrşımdır .... 
O halde bu perişanlık ne ola· 

ak? :-:için bu kadar tılrlyor..;un? 
- Şey, şey... Efendim... Kapıyı 

sıddetle açtmız da •.. 
Paşa bu sözlere inanmaz. hemen 

kapının önllne geçer, aşağıya sesle
nir: 

Orada kim var, geliniz buraya? 
Kadın erkek ıhlzmetçfler, uşakhr 

koşuı,urlar. Pa~a bu defa b1ltUn cld· 
dıy linl takınır, askerliğini eline a· 
lır. emir verir: 

Şu odanın her tarafını arıya. 

C'al'tsınrz. dolapları, sandıkları ... Her 
tararını .... 

- İki saniye daha ... Az kaldı ya
nacaktık. Kadın bayılmıştı. Saçları 
da kavrulmuştu. Sıyah dumanlann 
arasından nasıl çıkardım, alevlerin 
içinden nasıl geçtik. Hallı. şaşıyo
rum ..• Fakat kurtuldu. Ben de kur
tuldum ... 

Kahve rengi esvaplı bır adam sor 
du: 

- Bu kadın klmmış? 
Tulumbacı: 

- Bilmiyoruz. Zaten baygın bir 
halde idi. lsmlnl !ilAn a nlıya.ma.dık. 
:Fakat: karakoldan öğrenebilirsiniz. 

Cevabını verdi ,.c hortumun boru
sunu baş aşağı eğerek dökülen sular 
la yüzünU gözUnU yıkamağa başladı. 

Ben ertesi gUn öğrendim. Bu ka. 
dın sümük~ Şadiye lmişı. O gece bu 
scıkılkta yanan evlerden birinde imiş. 
Niçin -gelmiş? Ne yapmış orada? 
MalOm değil, meçhul de değil. Ora· 
da bir eğlentido imiş. Yandaki ev alt 
katından tutu~uş. Ateş derhal iki 
e\'l birden sarmış. Herkes 'bir taraf
tan atlayıp kaÇ'mış. Şadiye kaçama· 
mış. Pencerelerden atlıyamamış. Kor 
ku, teessür, heyecan içinde kendini 
kaybetmiş. Duman bulutlan da ağ· 
zını burnunu tıkamış. Odanın kapı· 
sı önllnde dU~Uş, bayılmış. Bir tu· 
lumbacı yetl~ese bUsbUtUn yanı. 

yormuş. Saçları, kirpikleri, kaşları 
tamamen yanm~. kavrulmuş. YUzU· 
nUn bir tarafı ,.e bir eli de yanmış. 
Bu hıidise karşısında titredim. Şa
diye de gUnahınm. belki gllnahlan· 
nm cezasını görüyordu. Kimsenin 
yaptığı yanına. kalmıyor. Hakikaten 
ne kadar doğru söylemişler: 

Eden bulur. 
Sema SADRI 

da bizim tara.fa benzediğini gördU· 
ğtlm zaman fena lıalde sukutu ha· 
yale uğrardım. BUtUn haya.tnn mUd· 
detince bu çocukluk hevesinden Yaz 
geçemedim. Hep, her zaman karşı· 
ma dikilen da(;ların arkıı.sını görme. 
ğe uğraştım. Ekseri macera peştnde 
kafam taşlara çarptı !akat hiç bir 
zaman yaptığıma pişman olmadım. 
Ben hayatı bir macera telAkki ede. 
rim. 

On yaşında macera pe~lndo koş
mağa başlamıştrm. O zamanlar kol
lej e gidiyordum. öyle canım sıkılı· 

yordu ki tulf edemetın. Bütün oku· 
duğum kitaplar Monte Kristo, üç Si • 
UUışörler, Robln Hood gibi şeylerdi. 
Bir gUn artık dayanamadım ve an· 
neme bir mektup bırakarak evden 
kaçtnn. 

3000 t:onluk bir gemi, her işe ya... 
nyacak bir işçi 'anyordu. Tereddüt· 
sfiz milracaa.t ettim. Emlly :May is
mindeki bu geminin Port Saide git
tiğini öğrenmiştim. BUtUn seyahat 
mUddellncıı durnıadan patates soy
dum '\'C kumandanın düğmelerini 
parlattım. Şimdiki halde aradığım 

maceraya ka\-u~uş :sayılmazdım a.· 
ma Port Sald'i dl\şllnerek bUtlln U
midimi oraya ha(;lıyarnk teselll bu. 
luyOTdum. 
Meğer orada. yeni bir sukutu ha· 

yalle karşılaşa.cakmışım. Koltuğum· 
da kUçUk bir bohça ile vapurdan in· 
dlğim zaman kendimi kalabalık bir 
şehlr'de buldum. Burada her. renk 
her çcşıt insan \'ardı. Her milletin 
lisanı konuşuluyordu. Fakat şehri 

iki defa. dört: döndUğUm halde hali 
maceraya rastlamamıştım. 
Akşam. saat altt <>lmuştu. Yorgun 

argın gidip Ferdlnand de Lesseps 
in heykelinin dibine çlSktUm. Korku 
ile geceyi nerede geçireceğimi d\l.şü· 
nUyordum. Koyu koyu dUşUnceye 

dalmıştım. Yaşlı bir ıı.damın dikkat· 
le beni sUzdllğünU farkeltim. Yanı· 
ma geldi ve burada ne yaptığımı sor 
du. 

- :Macera arıyorum diye cevap 
verdim. 

İhtiyar bu cevabnna şaşmadı. Sa. 
dece gülerek: 

- Ben de. dedi, bu şehre macera 
aramağa gelml.ştım. :Fakat ona bu 
yaşa kadar rastlıyamadnn. Yaşıya-

Uşaklar odaya atılırlar, dolapları 

açarlar. Bunlardan biri de karyola
nın yan örtUlerinl çeker. Fakat çe
kl' .. çekmez taş gibi donar kalır. Kar t!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!! 

bllmek için durmadan ~lnlenmeden 
çalıştım, hep çahştnn. Şimdi nhtrm
da bir antreponun sahibiyim. İster
sen gel sen de benim yanımda çalış. 
Kabul etmekten başka çarem var 
mrydı? 

;>olanın artmda koskoca bir adam y~ 
tryor. Kolundan çekip çıkarırlar Pa· 
••nm Çemlfkezckll ara.bacısı! Bu 
hal, bu akıbet karşısında Şadtyentn 
çdıreslnl korkunç bir duman, bir si
yahlık T>Urür. Bir golge gibi sallanır. 
Dlı.,m~k için 'karyolanın dcn1lrle· 
r1ne tutunur. Fakat bir taraftan da 
Jtendınl kurtarmak Umldlle: 

Aaaa .... Bu adamın burada ne 

Maltepdee bir tren kazası 

Sabahın 'Yedisinden akşamm bc.'11· 
ne kadar durmadan ça1ış1yordum. Pa 
ra biriktlr.lyordum. Bir kenarda Uç 
beş kuruşum olduğu zaman Kahlreyi 
ehramları görmeye ı;ittlm. Port Sa.
ide dön'dUğQm ızal"(lan, Mit. aradığım 

/ 
Haftanın filmlerinden: «Kraliçenin Kalbi» 

Zarah Leander 
filminde 

Bette Davis 
Yıldızın muvaffakıyet sırrı 
çirkinliğini ilan Etmesidir 

/, 

. . 

Çirkin olup ta ı;lrldnliğınin far. Bundan evvel do George Arliss'in o· 
kma vnran ka.dın azdır. :Farkına nu oyun arkadaşı olarak istemesi, 
varsa bıle hiç olmazsa bunu tasdik· Bette Davis'e ehemmiyet kazandır
tcn çekinir. Fakat çirkinliğini her- mıştı. fakat daha yıldız olmaktan 
kese ilii.n eden bir kadını üı.sa\"\"Ur 1 çok uzaktı. Of Human Bondage'den 
etmek bile mUmkUn değildir. Bu.

1 
sonra çcv!rdıği fifmlerlc mevkllııi 

b!.lyle olmakla b.-rahcr Bette Da· ı sağlamlaştırdı. Birçok mllkAfatlar 
\"is'in biltUn nıuvaffnltıyctinin sırrı, kazandı, Volpi kupasını da kazar.· 
çirktnllğipi tlıln <'lmcsinclC'dır. O, o. ması fcvkalö.de blı· kuntural lmza
nUne g,clene çırkııı olduğunu söyler lama61na sebep oldu. 
Nunkör roller deruhte etmeğc çekin Fakat her halde şohrel. onun da 
mez. Of Human Bondııge ısmindekl 
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biraz ba..şını döndUrmUş olmalı ki 
fılm çe\"rıllrkcn· baş rolü yapııcak 
artisti bulmakta çok mUşkılAt çekil- kocası ıle 8.l'alarında goçlmslzllklcr 

mişti. Hepsi, bu 1·oldeltl kadını. 80• baş gösterdi. 
ğuk bulduklarından hiç bir artist bu Sekiz senedenberı güzel gUzel gc. 
rolU kabul etmek lstemenuşll. işte çlnmclerınc zaten herkes şaşıyordu. 
o aralık Bette Da\·ls ortaya. atıldı: Hollh-ulta sekiz, 'On ar.ne suren iz· 
cBen bunu yaparım dedi. Mesele tyl divaçlara ender tesadüf edilir. 
oynama'ktadrr. Herhangi bir rolde 1 Nıhayet onlar da nazara. geldfier. 
muvaffak olmak mUmkUndUr. 1 Bette Da\is geçenlerde tanınmış bir 

Ve dediği gibi dcı oldu. Bu filmde sanııtkAr olan kocası orkestra .şefi 
yarattığı .şahsiyetle meşhur old11. Harmon O. Nelson'dan ayrılmı~tır. 

macerayı bulamamıştım. Art.ık ba. ı rada çalıştıktan ve epcyeo pare. bl· 
ri memlekete döneyim dedim ve hu- rlktlrdikkn .sonra ilk işim istl!a. et
ray& .geldiğim gibi blr gemiye işçi 1 mek oldu. 
olarak girdim ve böyle yınc nllemin Ondan sonra yine seyahate çık-
yanına. döndUm. tım: RO'llla, Kapri. VcnC'<llk Elarrltz, 

Annem, babam bt'nım kııçışımdan .Salzbourg, MUnlch, Eerlln, Parls .. Ve 
memnun olmuşa benzemiyorlardı. pnram tUkcnince yıne İnı;iltereye 
Ceza olarak beni bir çi!tllğe yerleş- döndUm. İşte orada. güzel aktris Es· 
tirdiler ve uslu akıllı çalışmaz da bir telle Br~dy ile tanıştım. 
delilik daha yapacak olursam beni Estelle beni gUzel bulu)•ordu. Sen 
tanmuya.caklarını .söylediler. -de bir jönpremiye tipi vnr diyordu. 

Ama siz söyleyin, bu çiftlikte öm- -Onun teş\'ikl ve israrı ile bir gUn 
rUrnU geçirebilir miydim?. Bir kere Elslrec stUd)'OSıına. gittim. Eslelle'de 
daha kaçtım. Bu •defa yaşım müsait bu stüdyoda. fllm çe\'lriyoı'du. Bana 
olduğu için kendime iyi bir ış bula- kliçUk roller ı:erdıler. 
bildim. Kendimi kralın sUva.rl ala· Onl\'ersal şirketinin nıızarı dlkka. 
:,-ma kabul etUrmeğe muvaffak ol· tini çekmiştim. Beni Hollivuda. ça. 
dum. Kırmızı t1.lylli, pml pırıl miğ. ğırdılo.r. Tablt gittim. lşte b8ylcce 
fer sUslU UnU'oı ına beni kondine hiç aklımda. fikrln1de olmıyan bir 
çekmişti. Fakat: ona. dn. ·uzun mUd- mtlsleğe intisap ettım. Bakalım bun. 
det bağlanamadım. Dört sene bu- dan ne zaman bıkacağım. 

• var? 
Gıbı hezeyanlara başlar. 
Hasan Paşanın l<an başına çıkar. 

Damarları :simsiyah Jrnsmr, yaralı 

btT kU'IC ,;ibl Şadiymrln Ustllne atılır. 
Boğuk seslerle haY'kırmağa bqlar: 

Dün saat 11.28 de Ankaradan 
Haydarpaşaya gelmekte olan 5 
numaralı ebprcs, Maltepede vi· 
raj civarında tren yolunda oy· 
namakta olan Yunus kızı iki ya
şında Mu1cad.cJcae çarpmış, ba
şından ağır surette yaralamışttr. 
Kartal lhiı"'kumet ıdoK:toru AH Rı· 
za, çocuğun tedavisine te§cbbüs 
etmişse de ıhadiseden on be§ da· 
kika eonra zavallı yavrucak öl
müştj.ir. Hldiseye Kartal bak.imi 
Naci Eskin el :koy.mut. çocuğun 
d'efnine izin ver.ilmiştir. 

Mahkümlarm çalıştmıması 
müsbet netice verdi 

Dün Ceza görenler 
Dün lstanbul belediye& dahi

linde belediye zabıtası tarafından 
yaeılan kontrol ~onunda 20 şo· 
för, 15 muhtelif esnaf ve dokuz 
aeyyar esnaf .aeyrüsef er ve bele
diye suçlarından cezalandınlmış· 
!ar ve tramvaya atlayan 4 kişi 
derhal peşin olarak para cezasına 
çarptırılmışlardır. 

r Bugün 

Sinemasında iPEK . 
2 Büytlk Film birden 

Yeniden 4 bin mahkum ziraat ve 
inşaat işlerinde çalışhrılacaklar 

----'C>-

Fiftik fiyatları 

Yuzbaşı dethal J"e koyuldu. Azılı ve mahir bir casusun ne -
Harekat şubesi müdiirü. umumi yük işler görebileceğine bJnd 
seferberlik pİanınm bir parçası daha güzel misal olamaz. <t' 
olan b:uaj planlannı yüzbaşının Anlaşıhyor ki Va~o"liad.s ıfı 
önüne serdi. Yüzba!iı .ilk çahşm" Pariatc bulunan Rus cafll• 
günü, ~er!eştiği otelden bi_r. ba- boş durmamışlar, mil§tere~ ~ 
vul getırttı; bu bavulun Jçınde şarak bu işi becermiılerdır. it 
işine yarıyacak bazı kıymetli ki· ferberlik planlan ve bunlan,ı' .A 
taplar~n ve ~ot d~~alarının b~- h.ikaları, bir rni.llc_tin en nıJll':_, 
lun~u~nu soylemışti .. Ak?8m u· :sırlandır. Onları ı..ile mu~~ 
zen, bırçok_ da~.et tckliflerıle kar- etmesini bilemiyen bir harbif ~ 
şılaştı. Denız yu~~a~ı.sı bu dnve~- zaretinden, bir genel kur111'1"'ıı' 
!erden yalnız hırını kabul etti. hayır b.:kıememelidir. Ge"d' 
Fakat davete gitmeden evvel Polonya zabiti, n:uhakkak b!..,
bir otele uğramak üzere ufak bi1 manın müdafaas:r.a dair af'b' 
~üsaa.de istedi. Ve acele otomu· dan bir tek kelime kaçır.ıı~ 
bıle bınerek _uza~la§tı. bir tek kelime Vat'§ova ve. rf' 

Fakat denız yuiba.şısı ne o ak. teki Rus casue şebekesi jçJll 

::· ne de ertesi gün ortada ~'5· metli bir hazine olmuştur-~ 

p~?. hf~~
,~~ ~ ~ -a~~~;~~;:~~ 

lıtanbulsporlulann Albnor du ile lıtanbulda yaptakJarl 
karıılaf11'1ldan bir enatantane 

Bugünkü milll küme karştlaşm~ 
F. bahçe Demirsporla G. sarayd• 
Gençler Birliği ile karşılaşıyor 
:Mllli kUme maçlarına bu halta İs· ı'da yer alacağı söyleniyor. .J 

tanbul ve 1zmirde devam eidllecek, Genç ve iyi bir mtıda!aa at1"""~ 
Ankaranın Gençleri lle Eskişehir De- da d& Cihat gibi bir kaleci 01ıırıO'f. 
mlrsporu, lstanbulda Fener ve Gala· haltı aşmak muhakkak ki ço1' 
tasa.rayla oynarken. B°"lktaş, İstan· tur. Bu mUsabakanm Fener'>~/ 
bulııpor da lzmirde Altay ve Altınor- hine olacağı tabii görUlebıllr· 1~ 
du ile karşılaşacak,. şurada bir noktaya işaret ede! / 

lzmirde yapılacak maçlar için ev- Bölgenin maçlar hakkındaJ<l Jt.. 
'\"elden tahmin yUrUtmek pek gtıç. li#inde hakem olarak SetAJ111 "./, 
tur. ÇUnkU lzmirdeki maçların neti· gözllmUze çarptı. Bu arkad~ ":/ 
ceslnl daha ziyade vaziyet tayin et'· nU niyetinden emin olmakla ~..ı 
mektedir. bundan evvel idare ettiği bit;/ 

Muhakkak olan bir şey varsa, Be· kendisinin böyle mUhim kaı1~ 
ş\ktaş ve tstanbulspor için tehlike bil larda hafi! olduğunu gtsstertıl ~ 
yUktUr. MUsabakala.rı kaybetmek Ilı· İstanbul futbol Ajanı bu ar;;, 
tlma.ll yok değildir. şın zaafını gözlerile gördnıc~ ... 

lstanbuldakf karşılaşmalara gelin- Ankaradan tayin edildi ıae 11""" ~ 
ce: memesine, İstanbul koyduS-

Gertçlerblrliğl ile Demlrspor bu nasıl ya.pWdar:ma hayret etıı' 
haftB 1stan'bulda. Ankara.da oyna'dığl mtımkUn değıldir. ·-' 
oyunların re\"anşmı yapacak. Ankaradaki maçlar, sarı ~ I 

Geçen hafta Ankarada yapılan Jann son haftalarda pek te iflJ 
mUsabal<alarda Fenerbahçe Demir- nımda olmadıklannı gös~ f 
sporu 4. • O, Gençleri -de 2 - 1 mağ- Takımın daha ziyade fazla ,oı';i! 
lOp etmişti. Sarı kırmızılılar da De- dutu anlaşılıyor. Demır:spor ~ 
mirspora galip gelmi,ler, Gençlerblr- rada oynadığı oyunu çıkarSC., Al 
llğl ile de 1 • 1 berabere kalmışlar· sa, san kırmızılıların m~ı ,V ( 
dır. maları için çok çalışmaları 1.--

GörUlUyor ki, Gençlerbirllli De· lir. t/ 
n1irspora nazaran bugUn için daha Bölgenin maçlar hakkındal'1 

kUVVetll bir vaziyettedir. ~ni aynen aşağıya alıy~~~--: : 
Bugün Fenerbahçe Demirsporla, btımbul J."utbol Aja.nlıgı--~' 

Gala tasaraylrlar da Gençlerle kar~- 24 Maytlf C'umarteeıl günü 

1 • LeylA ile Mecnun 
Türkçe sözlü ve T"Urk musikisi 

Ankaradan alınan bir habere 
göre, mahkumların c;alıştmlrnası 
üzerinde bazı yerlerde yapılan 
tecrübelerin çok İyi neticeler ver. 
diğini nazan dikkate alan hüku· 
metimiz. yekunu 2 7 bine baliğ 

2 • HaydUt Aşkı 
(Çis•• •I•> 
Bll&ün saat 1 de tenıllltlı maUne ••ill•••ııl'll' olan mahkumlardan 4 bininin 

daha çalı~tırılmasına karar ver• 

mişt.ir. Şimdiye kadar muhtelif 

işlerde çalıştırılan mah'kumlann 
adedi iki bin sekiz yüz 'kişiden 
ibarettir. Bu defa hizmete sevko

ll!nacak 4 bin mahl.: .ıı, yurdun 
muhtelif mıntakalarındn ziraat ve 
inşaat jo.;lerinde çalıştırılacaktır. 

Ankaradan gelen bir habere 
göre, Ticaret Vekaleti tiftik fi· 
~·atlarını tay.in ve teshit eden ka· 
rarnameyi Koordinasyon heyeti· 
ne takdim etmiştir. Bu kararna· 
me. heyetçe kabul ve tetkik edil· 
<likten sonra, tatbik edilmek üze. 
re ilan cdilecek9r. 

la.ısacaklardır. Milli Küme maı!:ıarr 
Sarı lii.clve.rtlller son zamanlarda Şeref Stadı: ~ 

takımlarını gençleştirmek yolunu tut Saat 15,30: :ı.·cner'bahçe • ,ıı 
muşlardır. En zayıf hatları olan mü. spor. Hakem: Selami Akal. "/ 
da!aayı kuvvetli bir hale koymuş kem: Ferl'dun • Şek ip. 
buhınuyorlar. Geçen hafla. oynayan Saat 17,30: GalatasaraY 
:Murattan sonra bugUn genç bir o- 1.-r. Hakem: Şazi Tezcan, 
yuncu olan Muammerin de müdafaa- kem: Necdet - :Muzaffer. 



VATAN 5 

o Telgraf, Telefon ~: ve ... -,. A]ans · ·~· H ·aberleri ,. 

* Akşam gazetesi foto muha
biri B ay Faik Şenolun bir kızı ol. 
mu~tur. Yavrulara uzun ömurler 
d ileriz. 

Pek cüretli bir 

talih oyunu 
(Bıışı ı inciıJe) /X/ 

vetleriııi Libyadan başka bir 
ceph eye çekmektir. • Mısırdaki 
İngiliz kuvvetleri, Libyadaki 
Alman - İtalyan kuvvctlerilc kı 
yas kabul etmiyecek bir nisbct

Mısır hükiimetil Dominyonlar10 yardımı lngiliz denizaltıları j Amerika 

Libya yolunda ! Yapılan tayyarel;rin 
iki ita 1 yan yarısını ı~9 i ıtereye 

verıyor 

Seyit Bi-

ÖLENLER: 

S~merbank Umum Müdürü tc artmaktadır. Habeş ışının 
Bürhan Sanusun pederi lstanbul tasfiyesi üzerine serbest kalan 
Emrazı Zühreviye teşkilutı müdü- kuvvetler de bu cepheye katıla
rü .doktor Zihnı Sanus ölmüştür. caktır. İşte Girit taarruzu, ln
B~~ün ikindi vakti Beyazıt ca· j giliz kuvvetlerinden ve malze
mıınde cenaz; nıımıızı kılı?dık- mcsinden bir kısmını Libya 
tan. sonra ~dırn.:k~~ısınd~kı hu- ı cephesinden uzaklaştıracak, 
susı metfenıne gomulecekur. böylece Şimali Afrikadaki mih-

Zamzam vapurunun 
batın imasını 

Almanya nezdinde 
protesto etti 

Kahire, 23 (A.A.) - Kahire. 
de n~red.ilen bir tebliğde Zam· 
zam vapurundaki yolcu ve tay· 
faların işgal altındaki Fran.sad:ı 
bir limana salimen çıkarıldığı bil. 
dirilmektedir. 

ver kuvvetleri üzerine yükle-

ceza Ka n Un U nen tazyiki hafifletmiş olacak
tır. Almanların İngiltereyi isti-

~ (Ba, ı ı incJde) [ ] 
h:rı bazılarının üç <ida dana ıcla· 
bu tildı) edild iklerini bildirmiş ve 
oırıı 'tton tadil keyHyetinin doğru 
llııı adığını, teklif ed ilen layiha· 

R. gfti alınmasını istemiştiır. 
r n e ık İnce, ezcüımle kanunla
rar sık ~ık tadil edilmesinin istik
de~ ın_anı olduğunu ıbildirerek 

~tır kı: 

-ık-:-- Adliye Vekili iken gerek 
lı rı..ı Sarnçoğluna gerek Fethi 

":Yara. ceza kanununun tetkik 
~re ı;, bır kül halinde toplan· 
trı~·~ \e Yenibaştan Meclise gel. 
ti kını ~Ylemiştim, onln~ bu fik
Vekalbuı ctmi.,lerdi. Fakat yeni 
de) 1

: 1ekrar tµdil edilecek ımad
">'tn~~ı Meclise ,getirmiştir. Aynca 
erı 1 en tadil edilmesi tek1if edi
' f'tı~de!erlc eski maddeler a
lııt da esaslı bir fark ıda yok-

·l 

J und an sonra Refik ince, tadil 
de ttıck istenen maddeler üzerin-
1~'1 \ıı.un uzadıya beyannlla bu· 
muş 'Ve demi,tir ki: 
~- Bizce Adliye Vekilinin 
)e Vald~u meselesi değil, Adli· 
~ el.aletinin kendisi vardır. 
~ lırıiikc.mmel ve eksiksiz bir 
il\, S kanunile gelineceği vadedil. 
~ Unu ~eklcmekteyiz. Z aten 
~tı. 1 ltükümleri ihtiva etmiyen 
4ır la.elit lay.ihası ger.i alınmalı-., 

yeni hükmü layihadan çıkartarak la için hazırladıkları seçme kuv
bir rücu hareketi yapamayız. Za- vetler~en ve hus~s~ . ~~ı:~?
man meselesine gelince bizim gi· den bır kısmınI Gırıdı ıstıla ıçın 
bi inkılapçı olan bir meclis ye feda etmeleri tilrlü türlU n aza
mmet ıl-.uzurunda bu inin zamanı l riyelere yol açmıştır. Bir naza
olmadığı söylenemez. inkılap v e riyeye göre, bunun manası, şu
inkılapçıların zamanı ölüme ka- dur: A lmanlar, İngiltereyi isti
dardır. Eğer bir zaman varsa o ladan ümidi kesmi§lerdir. Ne
da orad an bu sözlerin sarf edilme- rede olursa olsun, göz kamaş
mesi zamanıdır.> tıracak kadar parlak bir mu. 

B undan .sonra Rasih Kaplan, vtffakıyet elde etmek istiyor
bu maddenin layihadan çizilme- lar. Girit etrafında böyle bir ne
s.i hakkında bir takrir vermişse de tice elde etseler bile harbin u
Meclis umumi heyeti bu takriri 
reddetlmiş ve kanunu kabul et- mumi c.ereyanı bakımından ka

hir bir zafere varmış olmazlar. mi~tir. 

Toprak ofisi 
mübayaatı 

Ankara, 23 (Telefonla.) - Bulun
dukları mahalden l<endl lhliyal'larlle 
nakledilmekte olan kimseler tnrnfın. 
dan satılmak istenilen lıububnt, bak. 
Uyat ve sınai nebatatın toprak mah
sulleri ofisi tarafından mllbayaası ve 
bu iş için. ofis emrine 200 bin lira 
kadar kredi tahakkukuna mütedair 
karar 17 hn.zlran 941 tarn., 1den lti
baren meriyctc girecektir. Bu kanu
na göre: 

l - Bu malların değer fiyatları 
İstanbul borsasında muamele g6ren 
son fiyatlara kıyasen normal nakil 
masrafllft"I ve kalite farkları göz6· 
nUndo tutularak Thprak. Mahsuı:ı·rl 

Ofisi tarafından tayin oluno.cnktır. 

Fakat bir uzla§ma sulhüne yol 
aç::cak bir vaziyet hazırlamağı 
beJki de kendilerince ümit edi
yorlar. 

~Söz alan Adliye encümen, 
Y ~ta. muhardri, Salahattin 
~t ?ı, kanunlarm tnk eık tadile 2 - Du krediye mUstenlden Top
~ ~ltıa'lının encümence de doğ- rıık Mahsulleri Ofisi tnra!ından alı· 
'-il 'l2hınmadığmı ve bunun Ve- nan para, mubayaa edilen mallar mez 
v~•rılatıldığını ibildirmiş, fakat kQr ofis tarafından satıldıkça iade 
~ :c ileri .sürülen dbabı mu· olunacaktır. 

Bu nazariyeyi ileri sürenler, 
fıkirlerini teyit için üç nokta ü
zerinde duruyorlar. Birincisi Al 
munların Girit için göze aldık
ları fedakarlık ve riskin yalnız 
adaya sahip olmak emelinin ta
bii göstermiyeceği kadar bü
yU k olmasıdır. İkincisi, Alman 
büyUklcrinden birinin İngiltere. 
ye uçuşunun pek çoklarınca bir 
uzlaşma sulhünün zeminini ha.
zırhyacak bir danı§ıklı dövü!j 
diye telakki edilmesidir. üçün
cüsü de B. Fon Ribbentrop'un 
Avrupada görüşme yoluyla hal
ledilemiyecek bir mesele bulun
madığını ileri sürmesi ve ancak 
karşı taraf dövüşmcğe devam 
ederse Almanya ve İtalyanın 
kendi kendilerini müdafaa mec
buriyetinde kalacaklarını söyle
mesidir. 

Tebliğde §unlar ilave edilmek. 
tedir: 

Vapur blltırıldığı zaman Mısn 
bayrağını taşıyordy. 

Mısır Ba~Yekili gazetecilere 
yaptığı beyanatta Zaınzaın vapu
runun batırılması üzerine Mısır 
hükumetinin Bcırlinde şiddetle 
protestoda bulunduğunu ve tam 
ta"Zminat talep ettiğini ııöylemiş
tir. 

Giriffe 
(Başı ı incide) X 

c!ngllizlerln, stratejik bakımdan 
Girldln ehemmiyetini inkllr ctmlyor
la. Almanlar, Girldl ele geçirirlerse 
Ege denlzlnl İngilizlere kapatacak
lardır.> 

<Almanlar, dUn de Girldc paruşlit
çt\ ,.e plyaue askeri indirmişlerdir. 

Almanlar, denizden nakil kabil ol· 
mayınca billUn gayretlerini havadan 
nakle hasretmlşlerdir. Almanlar ha. 
va kuvvetlerine gUvcnlyorlar. Alman 
hava kuvvetıerlle İngiliz donanması 
arasında çok mUhim muharebeler cc. 
royan ettiği bildirlllyor.> 

«Almanlar Glrldl işgal ederlerse, 
Mısırr, Kıbrısı ve Suriyeyi tehdit e· 
deb1lcccklerdır. 

<Surlyenin Almanlara. tcrkedıle

ceğlnden şUphc eden Fransızların bir 
kısmı Fllistlne geçmişlerdir. General 
Dentz yerli askerlerden mürekkep 
kuvvetıerllc Fillstlnden gelecek tnar. 
ruza karşı koymak için hazırlıklarda 
bulunmıı ktadır. 

~t nın, A'Cllive encümenince ka
~i tdildığinden maddelerin ta· 
,.r,tıhctine ~1Jd-iğini, .Oiğet 
'.

1•n Vekalt:tin ceza kanunu 
~/~c tetkikatta .bulunmak 

3 - Kullanılan mcballğ için tahak· 
kuk edecek !Biz de nazarı lllbanı. a. 
lınarak bu muamelenin neticcıılnde 
zarar hasıl olduğu taltdırdc bu za
rar Ziraat Bankasında. müteşckkıl 

fonlardan ödenecektir. 

.-İngilizler, lraka asker getlrmiyc 
de\"am t•diyorlar. Iraklılnr, bir mUd· 
det evvc>I 1ngillzler tarafmdan ışgnl 
olunan 1''a1luyah'ı L'itlrdnda nıuvnf

fak olmuşlardır. Fakat İngilizler tek 
ra.r geri almışlardır. Irak vaziyetini 
tasfiye için yakında ciddi harekete 
geçeceklerdir. 

Girit har-eketin in bir uzlaş- «Blınuı'i ic;ıhafr ki Almanlar Glrldl 
ma sulbü havası yaratmak dil- işgal llo Arup dıyarına yaklaşmıya 

d:. re b k . .. d . ""<g • ır omısyon vucu e getır. 

şüncesile alakası var mı, yok çalışıyorlar.> 

mu, bunu bilmiyoruz. Fakat ( Radl o Gaz.ctcı;I ) 

ıtı4~ bildirmiş ve tadil edilecek 
lir eıer üzerinde izahat vermiş_ Zira1t bankası bonoları 

Ankara, 23 (Telefonla) -
Milli korunma kanunu mucibince 
Ziraat Bankasının icabında ihraç 
edeceği bonolara Hazinenin ke· 
falet etmesi Heyeti Vckilece ka· 
rar laştırılmıştır. 

Haz:ne tahvi ıleri 

'ö~u~dan sonra Nevzat Ayas 
~ırııı8' tıış, esbabı ımucibede ha· 
dıiı trın ve halkın ihtilafa uğra
tc11 1ıı. dair Refik İn_ceye hak ve· 
rcrtk tntler bulunduğunu ileri sü_ 
~<:f· 'bu maddelerin tadili .için 
ıılltı 1 

sebepler yok ,ise ceza ka
t~ knu tam olarak Mecüse geti· 
İtt~ layiha ya kadar bu madde- Ankara, 2 3 (T elefonln) 

maksat ne olursa olsun, müca
delenin vereceği neticenin har
bin seyri üzerine maddi bakım
dan da. manevi bakımdan da 
bilyük bir tesiri olacaktır. B u 
cih etle b u saniyede bütün dün
yanm gözleri Ciride dikili bu
lunmaktadır. 

Ahmet Emin YALMAN 

Afr :ka harekatı ~ııltırı ta~il edilmemesi teklifinde Banka vo ~irketlerin kanunen a-
lı muştur. yırmaya ımedbur oldukları karşı· (8 9.lJI 1 incide) /-/ 

~}'t \,ttkUften sonra kürsüye Ad. lık Ye ihtiyatlar mukabilinde ve· <Almanlar, Llbyadnkl kuvvctıerlle 
t ekıli gel~. ve: rilmek üzere Maliye Vekaletince SUveyşe varablleccklcrino kani olsa-

~~ ~ Arkada§lar, demi.tir. Ce- yüzde lbeş faizli Ye altıııar aylık ıardı, son derece kanlı olan Girit ls
>'ııt anunumuz üzerinde tetkikat faiz kuponlarını muhtevi Hazine ti!Asına te.~ebbUs etmezlerdi. 
ııı, 11 ırmakta olduğumuzu eneü- tahviHeri .ihracına d~r li\yjha Bü- cGiriclin zaptı, suvcyş ıstıU\sı için 
~ıı k muharriri ,izah etti. Esasen yük Millet Meclisi ru;Lnamesine bU)iilt :fayda verecektir. İngiltere bu 
llokt~nu11un değ~ecek mühim alınmı§tır. na mAnl olmak için Yunanlılara Azıı.. 
"'ıırıdıı. arı Yoktur. )'alnız bu ka- Bu teşebbüse, umumi ve rnül- mi yardımda bulunuyor.~ 
~il ~azı eskilikler ve ceza hak bütçeler tekaüt sandıklıı.rile (Rıııl~·o Gaı;elC!>l) 
11• rıunu h · · d '- l Ve! ' "'"'a.i . n anan e ~-~ an 1 sermayeli sandıklar fazla parala. 
dır. f :ıca~ eden bazı fıılJer var· rile iştirak edeceklerdir. 
\>ıı 1 Çttrnaı hayatımızdakı taha.v- ı 
0ld:!e tı>ğmen ecza kanunumuzu Kazanç vergisi 
~ıall\~u t:.ibi bırakırsak bu doğru 
tl~: •v• Ankara, 23 (Telefonla) 
~ -15ı.ın ıhuzurunuza .getirdıgı Kazanç vergisi mükelleflerinden 
~ t~di!Jer zaruridir. Tasdikinizj olup sonradan hizmet erbabı me. 

V cd;rirn.> yanına girenl~re ne suretle kazanç 
~~ ekıl. kürsüden inerken Refik vCTgisi tahakkuk ettirileceği hak-

......_>'erınden bağırdı: kında Maliye Vekaletince hazır-
~~~ K.Olnuıyon nekadar zaman· la.nan tamim vilayetlere gönderil. 
Ad~itiricck ~ miştir. 

1 
......_ Ye Vekili: Köylülerin giyimi 

>or 13J<ornisyon iki aydır çalı§ı· Ankara, 23 (Telefonla) - KISyl\\. 
~t;rı ir seneden evvel de tetki- !erin gıyim eşyasının, ev tl'zglihlnrın 
e 1 l:ıiUremez. da yapılmasını temin için lkt.Jsat Ve-

~~,undan sonra maddelerin mü. kAleUnce 3890 tezph vo 3600 çık
~, k rcainc geçildi. Bilhaıısa ezan rık yaptınlarak vilAyetlere gönderll-
't!t a~cti arapça okuyanlara Ye. mlştir. 
~~ t Ceza hakkındaki madde· Ayrıca 13 köy enstıtUsilne 'biı·cı toz 
~o~ ~~akcresine sıra geli~ce bir gllh verılmiştlr. 
'"'-ilı ~Pler söz alm... bılhassn Eae Elektrigv i 
l<:ıa l'\llplan, bu maddenin ka· • 

t r bı lılavc edilmemesini, çünkü Ankara, 23 (Telefonla) - Ege mın 
~~ rtır erine dü rnan olacak biı takasının umumi clektrlkleştirilme l 
~ile b ıns~nların biribirler1 aley· ir,:ın Gedız nehrinde yapılan tctklkntı 
~ıııı<\ ı.ı. cu11mü bir koz olarak ikmal etmek Uzcrc fenni bir heyet, 
cı~rı zabaıleceklerini ve bu yi.ız- mczk(lr mıntakaya hareket ctm!ştır. 

Darlan'ın nutku 
(Ba-:1 ı incide) -

yısmda muzaffer devlet, Fransız hU· 
kQmetl lle müzakereye girlşmeği ka. 
bul etti. tş birliği esasının kararlaş
tırılmış olduğu Montolr mUlllkatın
\'l!lnberi Fransa, efall ile bu siyasete 
ıfe,·am arzusunda olduğunu göster
miştir. Alman devlet reisini, mağlü. 
biyelin bize yUklcdiğl neticeleri ve 
ınUtareke şartıarınr malOnı olduğu 
şekilde tahfif etmlye se,·Jteden şey, 
bu hareketlerimiz olmuştur. 

c.Sözlerimi iyi dinleyiniz. Fl'aıısa
nın istikbali cereyan etmekte olan 
mUzakerelere sıkı bir surette bağlı
dır. l''ransa için yaşamak ve öl
mekten birini tercih mc,·zuu bahis. 
tır. Mareşal ile hUkümct yaşamak 
şıkkını tercih etmişlerdir. 

Vazifemiz gayet sarihtir. Mareşali 
milli kalkınma işinde benim yaptı
ğım gibi bUtUn gUcUnUzle takip et
melisiniz. 

Serseri dilenciler k '· 1 ırço_k namuslu vatan~aşla- İzmir pulları 
~ lı ~:ı~agdur olab•lc.ceklennj ':e Ankara, 23 (Telefonla)_ l!l411z. Ankara, 23 (Telefonla) 
tııuı eyı kanuna ilave ctmenın mir beynelmilel fuarı için MUııaknH\i Serseri dilencilerin boğaL tokluğu 

tıı14tir. ~ıınuını olmadığını söyle- Vel>fıleti tarafından blı· pul st'rl'il çı- veya müstahak oldukları l.ıcretin 
~ eUn knrılmasın::ı. karar verilmiş \'O icap yarısının verilmesi suretile idare.İ 
~ ~\>~ lın üzerine kürsüye Ziya e6cn Jmzırlıklar yapılmıştır. hususiyeler ve belediyelerde ça-
lı b.er gelmiıı ve Rasih Kaplanın l B lıştmlmaları iktısadi ve içti.nıai 

t.ı '"l-°a h zmir • andırma trenleri 
-ıerek natına §iddetle ücum bir tedbir olup ceza kanun • n 

1. t......_ c~cümle demi§tir ki: Ankara, 23 (Telefonla) - İzmir. 54. !:5, 56 mcı maddelerinde s:ı-
~llıtt Arapça ezan okuyanlar ve Baııdırme. posta trenleri, haz•randı:ın yılan cezalardan madut olmadığı 

\'1: alanlar' hakkında eas~n ı itibaren haftada ıklden dlırde çıl<a- Temyiz mahkemesince kararlaş-
Ut hüküm\er vardır. Biz bu rılmtt(rr. , tırılmı~tır. 

C ir itte son vaziyet 
Kahire, 23 (A.A.) - Orta Şark u

mumt karargahının bugUnkU tebliği: 
Ciritte: DUn 'bUtUn gUn, ada, dU.,. 

man tarafından bir taraftan paraşUt. 
çtllerle, diğc>r tuaftan havadan nak
ledilen askerlerle yeniden kıtaat in
dirmek İ!;ln muannidane bir gayretle 
yapılan şiddetli hUcumlara sahne ol
muştur. Dlişman muvakkaten Kan
dlya Ye Reso'da tutunmıya mııvat. 

fak olmuşsa da. şiddetli süngü muha. 
rebcsinden sonra Alman mUfrezclerl 
lmlıa edilmiş ve şimdi b'\ı ikı me\•ki· 
de de vaziyet memnuniyet vericidir. 

DUn gUndUz .Maleme"de mukabil ta 
nrrıızumuz kısmen muvaffakıyetle 

tetevvtlç etmiş fakat daha sonra dl\ş 
ma.n bu bölgeye nıUhim miktarda 
takviye kuV\"ctleri indirmiye muvaf
fak ()!muştur. 
Harekfıt devam etmektedir. 
Alman zayiatı dıt gösterecektir ki 

Br!tanya ve İmparatorluk kuvvetler! 
hiçbir zaman bu kadar gUzel dövU~
memlşlcrdir. 

Kandlya bölgesinde Yunan kıtııları 
da pek büyUk bir kahramanlıkla dö
Vll.şmUşlerdir. 

Kahire, 23 (A.A.) - Girit vazı. 
yeti hakkında beyanatta. bulunan as. 
kert sözcU şunları söylemiştir. 

Meleme hariç olmak üzere Glrlttc 
Usler, heyeti umumiyet! itibarile iyi 
bitmiştir. Şiddetli muharebeler de. 
vam etmektedir. 

Kahire, 23 (A.A.) - Kahirede, gc. 
ce, Glrittekl vaziyete tamamUe hA.· 
kim bulunduğu bildlı'llnıiştlr. Asker 
nakleden tayyareler yere inerken par 
çalandığından, bir çok naz!, <la.ha çaı 
ı:nşmıya başlamadan ölmüşlerdir. Al. 
manlar, durmadan bombardıman et
mekte ve çarpışma. şidclctıc devam 
ctmelücdlr. 

* Londrn, 23 (A..A.) - Rcutcr'in Ka 
hlredeki hwıusı muhabiri bildiriyor: 

Girit muharebesi, Velles'ln !antc. 
zilerlne benzlycn hıı.yr~t vm-Jcl bir 
manzara. arzetmektcdir. Suda koyu 
etrafındaki Sema. a.caip tayYarf'Jerle, 
zlgzaklar yaparak yere inen para.şut. 
!erle ve mahdut bir meydanda yero 
lncrlten parçalanan dlişmnnın asker 
nııkllyc tayyareleri ile doludur. Pnr
çalnnan Alman tnyyarC"lerlnln enkazı 
yerdeki Alman askerleri tarafından 
bliyUk bir süratle kaldırılmakta. \"C 

bu suretle bu askerler, meydanı, ba.ş 
kn tayyarelerin devamlı dalgalar ha 
lindc muvasıılatına hnzn·ıamaktadır. 
~akliye tayyareleri ise, yerde motör 
lerı da!nıa hareket halinde kıılmıık· 

İngiliz Ma1iye 
Nazırı minnettar
hğını beyan etti 
Kanada, lngiliz 

mübayaatının büyük 
kısmın ı ödüyor 

Londra, 2 3 (A.A.) - !'Vlalı 
ye Nazırı B. King~1ey: Wood, A· 
vam kamarasınd~ beyanatta bu· 
lunarak, Kanadanın KanodadakJ 
lngiliz mubayaatının en büyük 
bir kısmını ödemeği üzerine al· 
mı~ olduğunu bildirmi~tir. 

Bu mubayaat 200 ila 300 mil
yon sterlin olarak tahmin edıl
mektedir. 

Bu beyanat meclis tarafından 
hararetli alkışlarla karşılanmıştır. 

Nazır ayni zamanda diğe do· 
minyon ve müstemlekelere kar~ı 
da minnettarlık göstermiştir. 

Avuııtralya ve Yeni Zelanoa 
kendi toprakları dı§ındn ağır mas 
rafları karşılamışlardır. 

Nazır, dün:Yanın baıılıca altın 
müstahsili olan Cenup Afrikası 
ile bir çok maddelerı veren l lin· 
distanın ehemmiyellerini kaydey_ 
letni~tır. 

vapuru batırdı 

Bir İtalyan destroyeri 
de torpillendi 

Londra, 23 (A.A.) - Ami
ra l lık dairesinin bir tebliğinde 
düşmanın Libya münakale yol· 
)arına karşı harekatta bulunan 
dcnrzaltı larımız. yeni muvaffaki
yetler kaydetmiştir. 

9000 tonluk bir asker nakliye 
gemisile 7000 tonluk bir petrol 
gemisi batırıldığı gibi bir İtalyan 
destroyerine de torpil isabet et
mi~tir. Destroyerin batmış olması 
muhtemeldir. Düşman tarafın· 
dan mühimmat nakli için kullanı. 
lan büyük bir motör batırılmış, 
daha kuçük diğer bir motörc de 
sahilde demirli ik.en bir kaç defa 
isabet kaydedHmiştir. 

B. Roosevelt 

Nevyork, 23 (AA.) - As· 
sociated Press' in bild irdiğıne gö. 
re, albay Knox verdiği bir müli· 
katta Bahriye Nezaretinin, geçen 
sene Amerikan donanmaııına tes. 
Hm edilen tayyarelerin yansını 
lngiltereye vermış olduğunu söy. 
lemi ve bu sene de ::ı.ynı nisbetin 
muhafaza edileceğmi ilave etmiş .. 
t: . Aynı ajans Amerika hükumc 
tinin bombardıman tayyareleri 
imaline nit programı teYs.i ettiğini 
ve ışımdi ayda 500 bombardıman 
tayyaresi imaline çalışılmakta ol
duğunu bildi11mektedir. 

Irak - lran 

transit yolu 
(Başı ı incide) *= 

Bağdatta sc!iı lmiztn reisliği altında 
bır komisyon toplanmıştır. BağUat 
ticaret ııtaşemlz, Devlet Demlryollaıı 
tarafından gönderilen bir mUfcttiş, 

(Başı l incide) l**l ve Ziraat Bankasının Iı·akta. nakliye 
B. S timson ile albay Knox'un ve gümrük lşleı1ne bakan iki memu. 

bitaraflık kanununun kaldırılması ru bu komisyonda. nzadır. 
nı talep eden beyanatları, bu nok Iraktaki transit nakliye işleri ikiye 
ta Üzerine pek muhik o larak na· ayı·ılıyor. Biri Basradan hareket edlç 
zarı dikkati celbetmiştir. B. Ro· Ba4'dat civarına. varan eşyadır ki, 

-<>---· oscvelt'jn de bu tarzda beyanatta bunların memlekete nakil muntazam 
Suriyedeki teçhizatın bir kısmı bulunması kimseyi hayrete dü- bir suretto devıım ediyor, diğeri Bas 

lraka verilmiş şürmjyecektfr. rada toplanan eşyadır. Basra ile Bağ 
Londra, 23 (A.A.) _ Miih- Amiral Nimitz, mühim hususi dnt arası muharebe sahası olduğu ı-

rühas Lordu B. Attlee, dün A- a keri vazifeler görecek hususi çln mUnaknlcler durm~tur. 
b kuvvetlere kumanda edecek mik. Basradakl e•yanın Irak yolunun a-vam kamarasında ı:u eyanatta ., 

bulunmuştur: tarı gayrimuayyen visamirallıklar çılması için hudutsuz bir surette bek 
c- Suriyedeki Fransız teçhi- ihdası hakkında beyanatta bulun- lemeslrT(fen ise İran yoluyla nakli da. 

zatının fazlasının, Irak asilerine muştur. Kabine azası, dün, bu ha tabii görülmektedir. 
~ beyanatın bitaraflık ıkanunile a· Transıt mallarını Basra körfezi U-vcrildiğine inanılabilir . .:>uriyede. 

ki Fransız makamları, ;tayyare lakadar bulunduğu fikrini ileri zerinden Basrad:ın Korumnn Şaha, 
meydanhırını Almanların emrine sürmüşlerdir. ve oradan ya nehir yoluyla veya kam 

Resmi, diplomatik ve parla yonta İhvaza nakletmek, sonra de-
ver;miıılerdir.~ • 

menler bütün Vaşington mahfil- mlryolundan istifade etmek \"e ya-
Albay Sollet Filistine geçt i leri ve !halk, intizar halindedir. hut denizden Bendcrbuşire naklede. 
Kahire, 23 (A.A.) - Suriye- c.Gemi kafilesi~ kelimesi Vaşing- rek 'l'nhrana yollamak mUmkUndUr. 

nin en parlak kumandanlarından ton' da bugün filen menedılmi~ Demiryolu yUklU değildir, nakliyatı 
olan albay Sollet'nin Suriye hu- ı bir kel~me ?imasına v: herkesin süratıe temin edebilir. Tahrandan i
<ludunu geçerek yanında bulu- bu kclımeyı kullanmaga gayret lcrtsl !çın Tcbrlzden ve transit yo
nan bir miktar Fransızla birlikte etmesine rağmen, B. ~timson, al. lundıın isUCndc etmek imkanı vardır. 
Filistine gitmek üzere Erdüne gir. bay Knox \'e Amiral Nimitz ta- Bu yolda beş tonluk kUlll mlktardaj 

f d 1 b t "'t kamyon vardır. , diği teyjt edilmiştir. ra ın an ya~ı an . eyana ı. ~u e· 
A. lbay" So1lct, hur Fransızlara akıp, ıbu kclıme bır çok zıhınler- Maliyet, lranla. transit anlaşlJl,ası 

d 1 k k ı k d ~ibt nıC"sclcler üzerinde Ankarada tet 
.iltihak edccegvini bildiren ve Vişı e mı:v~ut 0 ?ra . ·a ma~~ı~ ~r. 

M t k l d d ki k kikler yapılmalttadır. Nakliyatın ya. h ükumetinin hak as.ilerine siliıh ar ını vazıye ın e egıfı ı k kında başlaması mümkUııdUr. 
vermek ısiyasetini izhar ve takbih yo ı ak 1 1 kil 
eden bir beyanname neşretmiştir. Va~ington, 23 (A.A.) - Ha. 

1 
yo uya na yatın maliycli, 

ta. ve bu suretle, askerleri meydana 
çıkarir çıkarmaz yeni askerler al
mak üzere Yunanistana hareket et. 
mektedir. 

Harekiit, bUtUn gece ele dcvnm et· 
mcktedlr. Gece, gökyUzU, ziya !~ek· 
lcrilc, Ziyadar izler bırakan kurşun
larla ,.e İngiliz donanmasının pro
jektörleri ile aydınlıktır. Donanmn. 
nın projektörleıi, pa al}UtçUleri gös
termekte ve paraşUtçUlerfn bir çoğu, 
İngiliz kara kuvvetleri için mükem
mel biı" hedef teşkil ederek, daha ye
re inmeden ölmektedir. 

BUtUn şarki Ciritte, Alman para
şiltçUleri ile ckaptanlar> kumanda. 
sında. başlıca tabancalarla. ve 30 san 
tlmetrelik bıçaklarla mUsellAh Girit-

riciye Nazın B. Cordell Hull, ~on zamanlarda. <'peyce dUşmUştUr. 
Martinik'in, Amerika Birleııik Ameı ika. \"e cenup denlzlerllc muva
devletleri tarafından yakında ya. ınlamız Irak yoluna inhisar edince 
pılacak herhangi bir hareketten bir nakliye \'C gllmrük komisyoneulu 
korkması için hiç bir sebep mev. ğıı lhtlkt'ırı başlamıştı. Ton başına 

komisyon diye otuz liraya kadar üc
cut olmadığını hissettirmiştir. B. ret almıyordu. 
I lull, Martinik"teki memurların Ziraat Bankası hUkClmete ve kendi 
Amerika Birleııik devletleri tara· mUşterilerine alt nakliyat için bu lh
fından yapılacak 'bir hücuma ha· tık(lnn önUne geçmek Uzerc !raka, 
zırlanmak emrini almış oldukla- dil bilir iki iktidarlı memur gönder. 
rına dair jı;gal altındaki Fransa- miş ve bizzat teşkllllt kurmuştur. Bu 
da neşredilen haberlerin, A lman sayede ton başına masraf ve kenc'ıi 
!ardan ve yahut Alman taraftar· komisyonunu otuz liradan beş liraya 
larından mülhem olduğunu söy- dUşUrmUştUr. Diğer nakliye şirketle. 
!emiştir. rl bu rekabet karşısında lhtlkflrdan 

B, Hull, gazeteciler konferan· vo.zgeçmlyc ve komls~·onları beş ıı
sında, Avrupada Fransız - Al- raya lndlrmlyc mecbur kalmışlardır. 
man i~birliğil)in gittikçe artan Ziraat Bankasının Irakto. nakliye ih
emarelerine rağmen, biz.zat Mar- tlktırına karşı açtığı mUcadele saye
dnik'te vaziyette deği~iklik ol sinde memleket ton 'başına yirmi 'beş 1i çeteler arasında, heyecanlı insan 

a\"ı devam !!lmektedlr. madığını teyit c!lmı§tir. liradan yliz binlerce Ura tasarı·uf et-
Amerika • Fransa p osta mlştır. Bu para döviz olarak memle-

Röyter muhabiri ne diyor ? müraselitı kesildi ketten çıkma.kte. olduğuna. göre, bu 1 
Kahire, 23 (A.A.) - Reuter ajan- Lyon, 23 (A.A.) - Of.i ajan. bakımdan menfaat vardır. • 

sının Kııhire hususi muhabiri bildi· sı, Amerika Posta ve Telgraf ne.. Yeni transit yolunun bell! olmama 
riyor: .-.aretinin Fransa ile Amerika ıı- 1 sı, tUecarı ş:.ışırtmı~ır. Amerika ye. ' 
İtalya Yunanlstana tecavüz ettiği rnsında posta ımüraselatının ke- nl siparişlerini hangi yol Uzcrindf'n 

gUn Giridln dağlı kadınları ile La· silmiş olduğunu ilan ettiğini bil- 1 vereceklerini ve yoldaki mallarını ne 
sıtya mıntakasınrn ovalı kadınlan, dirmektedir. yapacaklarını bilmiyorlar. Akreditif 
Yunan kralından bir kadın alay teş. Amerika Viıi'den teminat istedi muameleleri yUzUnden mUşkfilflt \'ar
ldll için müsaade almışlardı. Şimdi,, Vaşington, 23 (A.A.) - Öğ. dır. Tüccar tarafından bu mescle
gUzellikleri ile meşhur bu Giritli gUr renildiğine göre Amerika, Fran- nln nydınlatılması için TiCal'et Ve
bUz kadınlar yuvaları etrafında nö- sanın Almanya jl;-yapacağı i!lbir- ka.lctine müracaatlar yapıldığı glbl 
bet beklemekte Ye Alman pnraşUtçU- liğinin ıgal'p nısıf küresine şamıı mUşterek bir mUrııcnat ta hazırlan-
lerinl avlamaktadır. bulunmıyacağı hakkında Vişi hu. maktadır. 

Yunan Jntnları ile Girit dağWarın kumetinden resmi teminat almış. Kızılayın on sel.iz tonluk l:!nln sı-
dan yardım gören lıııpare.torluk kuv tır. Vaşington'<:la tnm tominat a- parişi Irak knrışıldıklarından biraz 
vetleri hücumun .şeklen yeni ve anı lındığına .dair beyanatta bulunul- ewel Iraktan geçmiştir. 
olmasına rağmen vaziyeti şimdiye mamıştır. Söylen!iiğine göre de j B;1 yaz kinin sıkıntısı !;ekllmlyecQk 
kadar ellerinde tutmağa muvaffak Vişi tarafındarı böyle bir teminat 1 tir. 
olmuşlardır. Düşmanın zayiatı mu- verilinciye kadar F ransaya yiye-

1 
============== 

hakkak surette ağırdır ve bir çok Al- cek maddesi gönderilmiyecektir. Kıbnsa yeni kuvvetler ıretirildi 
manlar muharebeye f;'lrmiyc vakit Fransızlar Dakar müdafaasını Londra, 23 (A.A.} - Kıbrıstaki 
bulamadan öldUrülmüştUr. Bunlar, takviye ediyor lar İngiliz kıtaları son zamanlarda in-
çok yUklU nakliye tayyareleıl, şimdı snn ve teçhızat bakımından tat-vıye 
bombalarla. delik deşik olmuş bulu. Nevyork, 23 (A.A.) - Nev- cdllml.ş ve hlilA da daha. zıyade tak. 
nan :Malemo tayyare meydanına. in- york Time~ ga~ete:ıinin Vaşing· \"iye edilmekle bulunmuştut". l{ahlre. 
mck tcşebbtlsUndc bulundukları sıra- tondan emın bır membadan al- den Times'c gelen bir telgrafa gör 
da !i!dUrWmUşlerdlr. dığı b~r ha~ere göre .!'ransızlıı.r mevcut İngiliz ve Kıbrıslı garnizo:: 

Alman hUcumu Ciridin Hanya Ue Dakar ın mudafaasını suratle tak. ıara kuvvetli lblr Anzak kıtası da 1 
Knnjlya arasındaki en kalabalık mın viye etmektedirler. Manuel bur· ı ıavc edilmiştir. 
takasına. tevcih edilmiştir. Bu iki şe- nu tahkim edilmiştir. Goree adası Irak nazı 1 T h "tt' 

· · . 1 r arı a rana gı ı 
hlr ormanlık dağlar araııından geçen llll}anının nıethalıne yenı top nr B 

23 
(AA) D N B . 

Uz l bi t bn 1 il bl lbi 1 1 · · ı · t" B 1 d r.ı; rut, · · - · · .. g c r o omo yo u e r r ne yer eştırı mı~ ır. un ar nraSln a I k M 1' N .
1 

H . . N 
bağlıdır. Bu ormanlık mıntaka pn- bir çok tayyare defi topu da vaı. ra a 1Y~ ~.zm e arıcıyc 1 a.. 
raşiltçl\lerin gizlenmesine "Ok mu. d D k h d nında l 00 zırının yenı mı:ı zakereler yapmak ., ır. a ar ava mey a .. Tah · "ki · .. ~ ·t 
salt bulıınmaktadır. Hava. taıiktlc gc kadar tayyare bulunmaktadır. uz.ere rana gıttı erı ogrt'nı -
tlrllen krtalar Malemo"da yere inmiş Buradaki Fransız garnizonu 5000 mıştır. 
tir. askerden mürekkeptir. A:yrıcs lngiltere üzerinde hava faaliyet ' 

Almanlar Girit iie Yunanistan ara- ~·erli kıtalar da vardır. Richelieu durdu 
sında devamlı bir servis tesisine gay- saffıharp gemisile Georges Ley- Londr:ı, 23 (A.A.) - lngiliz 
ret sarfetmekte, bizim bombardıman gues, Montcalm ve Gloire krııva. Hava ve DahiJi Emniyet nezaret
tayyarelerillJIZ ise Yunanlstandıı.kl zörleri ve üç muhriple bir çok de. lerinin ıbu sabahki tebliği: 
ha\•a Uslerlni bombalıyuak buna mll nizaltı gemisi Da kar limanındrt IGecr, İng::ter,. u.ı:crırıcl: l ay 
nı olmağ !: !ılı.şmaktadırıar. bulunmaktadır. de değer ~ır ~ey olmanu11ır. 



----- VATAN 

Polis Cemilin vurduğu 
Şükran da öldü 

Yeni ve cazip 1 A!!.'f,'~ ~~ 11 
Bir pucira ...... kU ...... ---· 

E ı .. " -:i"i\i~ .~. ı - 2 :büi~11 :9İ1 i;'iltııi "Vftek su
msa SlZ güzeu~e b~ \!~ QIKtli .mı@inW \'C ıSanatkarla-fi 

.-.:µ;.~ı;ı;; 

Bütün araştırmalara raAmen katil diin 
akşama kadar bulunamadt 

l 
ı--:ı--.;-

) 
bir ten temin eden rm Sııı\clik ~ôWan:ıları baflı..yacak. 

ur oq ba )'4'Clama 20 .bazirall 9U 

Çarşa.m4ba akşamı Fatihte po· sedin defnine ruhsat vc~mi.5tir. 
lis Cemilin nışanlısı Hayrünnisa Bütün araşhr.mala.ra rağmen ' 
ile beraber vurduğu 1 2 yaşındakj polis Ali Cemil henüz: yakalana 7 ı.-~4--" 
Şükranın yar.ası ağır olduğun· mamıştır. Adliye cinayet hakkın. f ı-ıı-.:ı-4-''"" 
dan Haseki 'hastanesine kaldırıl- da tahkikatını -genişletmiş ve ha· ' 
mıştı. Şükranın 'böğründen aldığı dısc esn~ında orada bulunanları 
yara ~ütün .ihtimamlara rağmen sorguya çekmiştir. 
dün <:;lümüne -sebep olmuştur. Polis Afi Cetmilin yakında ele 
Adliye doktoru Enver Karan ce geçeceği kuvvetle ımuhtemcldir. Soldan !"'ağa: 1 - İlçebay - Su 
•• !! - Bir hayvan • Bir :rUzglr 3 -

U h k• •• • •• dd ti 
1 

Elbisenin kısımlarından - Bir renk ç mu te ır ıkı sene mu e e tersi 4 - Alt taraftaki - 5 -1çtlk-
lerimizde.n • Masset 6 - Rabıt eda-

su•• rgu•• D cezasına mahku" m oldu tı - K~lr 7 - Bir ağaç - T~vakkuf 
mahallı 8 - Çevirme. AklörUn va-
zifesi 9 - Alaturkada. bir makam 
_ Aşiret 10 - Valdenlzın 11 - Göz 
rengi - Rabit edatı. 

Bu pudra, ycnl cHavalanclrrm 
usuıu sayesinde on ö~fa 'daha ince 
ve gayl'i meıi olduğundan olld için 
gayet pratiktir. Ve cildi!\ • Mn~h 
değil _ tnbll manzarasını temin e• 
der. Yağmurlu, rUzglrlı havalaıda. 
bile bütün gün ısa'blt kalır. 

En sıcak -dans sa.lonlannda bile 
artık parlak bir buruna tesadUf edil
mez. ÇilnkU terkibinde husust bir u. 
sul dairesinde karıştırılmış <Krema 
KöpliğU> vardır. Bu pudrnnın bir 
Fransız gUzellilt mUtehassısı tarafın
'darı icad edılen ve Parıste pek ziya
de rnğbet bulan on muhtelif rengi 
vardır. En iyi cins olan 'l' O K A • 
L o S pudrasını tecrübe ediniz ve 
yUzünUzUn nasıl sehhar ve cazıb bır 
manzara kcsbeltiğlni görUrırtlnUz. 

Temyiz mahkemenin kararını tasdik 
ettiğinden suçlular Eskişehire sürüldü Yukarıdan A,ağıya: 1 - Bir Ru- """'-·· 

meli tatlısı 2 - El içi • Geri çevirme ~W,· 
3 - Hedmeden • Yalan 4 - Yemek ~~t Eminönündc, Balıkpazarındd 

Makaudiye hanında 62 liralık ni. 
şadırı 150 liraya satan Marko 
Pardo "le pil .ihtikarı yaptıkları 
sa.bit olan Yako Gabay ve Baroh 
Kabay jkinci asliye ceza mah'kc· 
mesince iki sene müddetle Eski· 
şehlre sürülmelerine karar \•cril
mi1ti. Suçlular mahkemenin ka
rarını ıtcmy.iz etmi~lcrse de, T cm. 
y.iz mahkemesi .ikinci asliye <:eza. 
nuı kararını yerinde bulmuş ve 
kararı tasdik etmiştir. Bu 'karar 

üzerine Muko Pardo, Yako Ga· 
bay ve Baroh Gabay za.bıta tara. 
f ınc;Jan yakalanarak. 8Skişehirc 
sürühnü~lerdir. 

Şimdiye ka~ar rüyet edilen 
ihtikar davaları.nda üç sürgün ce. 
zası verilmiş ve bunlardan kim
yevi maddeler tüccarı Raşit Se· 

v.ilin üç senelik surgun cezası 

için T cmyiz mahkemesi henüz b.ir 
karar vermmni~tir. Diğer karatl'ar 

derhal .infaz edihnişleı:ıdir. 

t 6 r:~~·· - Çok iyi 5 - Bir renk. Raha - .. }"<", 

Bir hayvan _ KötU 7 - Sanat: - Ka- ., . ..t.; 
lm ip 8 - "OstU örtnın kUçUk aı1'tl -
İkinin yansı 9 - Buhran 10 - Mu
kaddes şehirlerden blri - Bir ölçll
nUn tersi 11 - Alametler - Aşlkfır. 

DÜ:'oı"KÜ BUI,llACA'N~ JIAU.t 

Soldan ağa: 1 - Kolluk - Maya 
2 -_.Avait _ Safer 3 - Tamtakır -

La 4 - Arnavı.ıt • Kezalik 8 - :Meşk 

- Kilblk 9 - Asi • Faraş 10 - Mem
leket _ Fa. 11 - Efe - Kereviz 

Beden Terbiyesi Genel 
DirektörlüQü Bütçesi 

Yukarıdan Aıpığıya: 1 - Katır İ

mame 2 - Ova • Ek - Esef 3 -

Lama • Ekşime 4 - Titremek 5-:_ 

Utanmaz - Tek 6 - Kasnak • Ke 

7 - Sıva • LUfer 8 - Marul • lbate 

9 - Af • Kir 10 - Yel _ Do - Kili 

11 - Aramak - Şaz 

1 BORSA 
23 MAYIS 

1 Sterlin 
Dolar 
İsviçre Frc. 
Drahmi 
Peçe ta 

Kapamıt 

5,22 
129,5275 

29,95 
0,995 

12,89 
Ankara. 23 (Telefonla) - Beden 

Terbiyesi kanunu De devlet hlzmet
lttl arasına giren 'Beden Terbiyesi 
Genel dlrektörlUğÜ vczaifi için bir 
teşkilit kanunu tanzim edilmemiş ve 
kaU şekli b[Wıare tesblt edilmek ve 
teklif edflmek tlzcre bUtço ve kad
rosunun verilecek tahsisata tatbiki 
lcra Vcktlleri Heyetine bırakılmıştı. 

Halbuki mülhak bUtçell idarelerin 
birer teşkilat kadrosu tanzimi icap 
ettiğinden Beden Terbiyesi Genel Di

l rektörlüğü kadrosu tanzim edilc
trek Meclise verilmiştir. Tanzim edl· 

Toprak ofisi 
fabrikaları 

Ankara, 23 (Telefonla) - Topralt 
'Mahsulleri Ofisi. mcmleketln un fab
rikası butunmıyan yerlcrlnde un ih
tıyacnı temin içiıı bazı ycr'.leııde fab
rikalar teslsll\e kaı·ar "Vermiştir. 

Şlmdıllk Konya.. Akhisar fabrika· 
larında, kendi hesabına un çıkara
cak ve halka tevzi edecektir. Ayrıca 
muhtelif yerlerde 1ıububat ambarlan 
da tesis edecektir. 

Hudut ve SahiOer Umum 
Müdürlüğü bütçesi 

len kadroya nazaran Genel Direktör. 
lllğUn merkez ve taşra teşkilAtı 416 
kişiden ibarettir. Bu memurlara, se
nede 16-0,860 lira maaş vcrilcccktlr. 
Diğer taraftan sporcularla idarccl

lerc harcırah kanunlarının hUkUmle· 
rine istinaden vcrflen paranın da 
maksada uygun olmıyacağı, memle-

ket dahil ve ha.ridndekl spor hare
ketlerine iştirakleri ıntimkün olma. 
dığı görilldüğünden Genel Direktör
lUk bunlara verilecek harcırahı da 
tesblt etmek fmkAnınt dıı. elinde bu
lunduracaktır. 

Ereğli · sağlık 

komisyonu 

-----DOKTOR 

ÇIPRUT 
Cildiye ve Zühre\1ye MIU.eb.u
ı;ısı Beyoğlu Yerli Mal.lar Pa
zarı karşısında Posta wkağı 

k~lnde Meymenet apartmanı 

Tel: 48M8 -----

oasası Maaııım 
Eleme "\"e Hı:rnale kalan taıe

e kimya, fizik, rlya:ılşe, ta. 

llye, ll an dersleri verilir. Sa.at 

10 • 12 &T8!11Dda. Tel: 40110. 
Ankara, 23 (Tele!onlal - lkt.ısat 

Vekil&tl Ereğli kCSmür bavzasının 

maden ocaklarında amelenin sr:hhl -~·-· Dr. Is. de 
ihtiyaçları hakkındaki nizamnameyi T A B A K T O 
tadil etmiştir. Yeni nizamnameye gö 
re bir sağlık komisyonu kurulmuş- DABILI ll&8'r.&l..DL&I 
tur. ()4lde ve Bareak) 

Komisyon, mahallin ihtiyaçlariylc M fi T l B A l l l l I 
hastahane, 'dispanser, eczane açılma. 
sı işlcrile meşgul olacaktır. Tünel Şahdetlrmenl Solt. No. 6 

Tel. 49208 
ı deD 6 ya kadar 

Dinar -.-
Yen 
İsveç Kronu 

31,1375 
30,6215 

Esham ,.e ~'ahvllAt 

1933 Türk borcu I 
1918 lstıkrazı dahlU 
1938 İkramiyeli 
1933 İkramiyeli Ergani 
1934 Sıvas • Erzurum 
1932 Hazine Tahvilleri 
1934 > > 
1935 > > 

ı.. K. 
19 80 
21 50 
19 10 
19 20 
19 45 
61 00 
ıs .'.itJ 
29 50 

1938 > > 53 00 
Anadolu Demiryolu Tahvlli ·J2 40 
Demlryolu MUmessll Senet 40 70 
T. C. Merkez Bankası 108 25 
T. 1ş Bankası (Nama muhar.) 9 70 
Osmanlı Bankası 27 00 
Şirketi Hayriye 26 00 

NUKUT 

Türk Altını (Reşat) 

Türk Altını (Hamit:) 
Türk Altını küçük (Hamit) 
Türk Altını kUc;Uk (Aziz) 
Kalın beşi birlik 

> > (Hamit) 
> :ı> (Reşat) 

24 aye.r altın gramı 

27 25 
25 90 
25 80 
24 75 

115 00 
118 00 
122 00 

Kırılan damacanadan 
dökülen kezap bir hamalı 

yaktı 

••••••••••• .. Mecidiye 

3 42 
74 

Birçok Genç Kızlar 
Ve Genç Kadınlar 

gUnli nı~at bı.ıhnıa9 olacakW". 

2 - Her yedek sı.Way )'Oklamaya 
bizzat. gelmek mecbur1yetindedir. Ge 
tirken nüfus clizda.nı, askeri hizmet. 
veelkuını, sthhl aubaylarda diploma 
ve ihtıaas veııikalarile birlikte fUbeye 
geleceklerdir. 

3 - Ahvali sıhhiyelet"i dolayısile 
şubeye gelemiyecek derecede olanlar 
bulunursa. bunlar (mahalll hük(lmet 
tabibinden alacakları musaddak ra
poru gönderecekleri taahhtitlli mek· 
tuba. bağlanarak ve IJUbede kayıtlı 

bulunduğu defter sıra numarasını bll 
dirmek suretile IJUbeye gönderecek
lerdir. 

4 - Şube mmtakası haricinde 
olup ta yoklamalarını yaptıracak 

olanlar istenilen vesaiki bir d!lekçe
ile bulundukları mahallin 'ube baş
kanhtına mUracaat veyahut: mek
tupla şubeyıı göndereceklerdfr. Ve. 
saik (hal tercUmesi, terhis tezkere 
sureti, nüfus kUtUtUnde kayıtlı ol
duğu mahalle cilt ve sayfa numara
larını bildireceklerdir. 

5 - Yoklamaya gelmlycnler veya 
usulUne tevfikan mektupla yaptırmı
ynnlar 1076 sayılı kanunun .madde! 
mahsusuna göre 50 lira cezaya tabi 
tutulacaklardır. 

6 - Bu yoklamalarda aşağıdaki 
vesaik asıllarile birlikte ve tasdiksiz 
olarak beraberlerinde bulunduracak
lardır. A • terhis tezkere, tekaüt em
ri ve diğer askeri vesaik. B • Nüfus 
cUzdanı, 2 şer adet fotoğraf, umu
mi ahvali sıhhiye raporu, C • MU· 
hendis, kimyagerin hangi şubelerde 
iktisasları bulunduğu. (su, elektrik, 
yol, inşaat gibi vesalkler). 

7 - Her subay mahalli Emniyet 
A.mirl!ğinden fotoğraflı ve tasdikli 
bir ikamet senedi getirecektir. 

8 - Her sınıf için tayin edilen 
gUnlerde yoklamaya gelmesine ria
yet etmesi ilin olunur. 

9 ? 2 haziran pazartesi gününden 
4 haziran çarı;ıamba akşamına kadar 
blitün rütbe tabip, haı;ta, eczacı, 

kimyager, veteriner, levazım, subay
lar. 

10 - 5 Hazıran perşembe gllnün· 
den 1 h'aziran cumart'esi günUne ka. 
dar topçu. ölçme, ışıld~. hesap me· 
muru, muamele memuru, sUvarl, 
naklıye, lstihk~m. subaylar. 

11 - 8 haziran pazartesi gUnUn
den 11 çarşamba akşamına kadar 
dişçi, sanayi harp, deniz, jandarma, 
mUhabcrc, oto, hava, demlryolu, su
bayları. 

12 - 12 haziran gilnUnden 14 
cumartesi glintıne kadar demirci, 
makinist, kamacı, marangoz. imam, 
saraç, mimar, muzikağ adli mUşavlr, 
mUhendis, tUfekçi, askeri pıualllm. 

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

14 - 20 haziran cuma günü gene
ral ve kurmaylar. 

* Kadıköy yerli askerlik IJUbeslnden: 
Şubemizde kayıtlı emekli ve yedek 

tekmil subay ve memurların senelik 
mutat yoklamalanna şimdiden baş
lanl'l'ıştır. Ancak bu sene yoklama
ya. 20 hazlrtnda nihayet verileceğin
den bu tari!\e kadar l}Ubeye mUra.
caat edilmesi llAn olunur. 

Şu beye davet 

%4-5 -941 

Türk çocuğunu besler, tosunlatır 

~,.• ,:.A 

Pirinç, Mercimek, Yulaf, Konflor, irmik, Patates, Arpa. Pifl'"' 
nişastası, Buğday nişastası vesair hububat unları .•• 

Ana ıtltl kadar IEavvetlldlf 
5 

Çapamarka Müstahzaratr. ;Tarihi tesisi: 191 

-
Tlrldre c••harlJetl 

Ziraat Bankası 
Kuruluş tarihi: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 '1'Gr1t Jiıa'I 

Şube ve aja.ııs adedi: 265. 
Zirai ve Ucaı1 her nevi banka. mnamet.ı.1, 

P&nL biriktirenlere 28,000 ıı ·~a.mlye Tct)'OC. 

Zira.at Baruwmıd& .. -ınnbaralı ve Di'Danııt ~ n~ 
en az 50 Ura8r bulunanlara senede ( defa çekilecek kur'a ile ~ 
daki pIAna. göre 1k:r&mlye dağıtılacaktır. 

' adet l,~ 1lra1ık ~OOO Ura 100 adet 50 llralık 15,000 .; 
' > uvv • ....ooo > ' 
, • 2GO • ı.ooo • ızo • •o • l,800 '° • llO > 4,000 • 160 > 20 > s.ıeo , 
DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 lirad&Jl ,,,.. 

ıı d~yenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasile vernec--"' 
Kur'alar senede 4: defa, 11 mart, 11 haziran, 11 eylQl, 

11 BirincikAnunda çekilecektir. 

Sıvas Postası 

Büyük Millet Mcclisj Bütçe en. 
cümeni Hudut ve Sahiller Sıhhat 
Umum Müdürlüğü bütçesini ay· 
nen kabul etmiştir. Öğrendiğimi
ze göre.. Umum Müdürlüğiin 
1941 vılı masrafları için bu büt
çede 461 bin 754 lira tahmat 
bulunmakta ve varidatı da 462 
bfo 43-0 lira olarak konulmakta· 
dw. 

Dün İstanıbul gümrüğünün Sir
keci salonunun önüne yanaşan 
Yahya kaptanın idaresindeki mo. 
tör Antalya ambarına nakledil
mek üzere Bulgaristandan kez
zap Getirmiştir. Dün kezzap da
macanaları ambara nakledilirken 
iki tanesinin bağlı bulunduğu 

Gençliklerine matrur olarak güzelfiklerinin temadi
sini mümkün kılacak olan yüz tuvaletine bigane 
kalmışlardır. Kadında dikkat edilmesi pek mühim 
olan nokta: Cildin incelik ve taravetini ebediyen 
muhafazadır. 

Fa.tih A.tlkerl4k Şubesinden: 1 
tstJhkAm Asteğm. M. Rıfik ıoğ. 1. 

Sıvasta Gün Aşırı Çıkar 
• 

Bütçe Iayihasının bir maddegj
ne göre, hudut ve sahiller.im.izde 
zuhur edecek hastalık salgınları 
fcvkalaıde korunma tedbirleri .it· 
tihazını istilzam ettirdiği takdir
de, her nevi masraflar ödenmek 
üzere bütçede hususi bir fasıl a
çılacak ve umum müdürlüğün ih
tiyat parasından 50 bin liraya 
kMlar ısarfıyat icrasına da, Sıbha.t 
ve içtimai Muavenet Vekaleti u. 
tahiyettar ıola<:aktır. 

Bir hırsız dört aya mahkum 
oldu 

T aıhtakalcde §ek ere.ilik &"apan 
Muatafanın yamnda çalışan Hil
mi adında bir.isi, !bundan bir müd 
det evvel arkada§ları Süleyman, 
Muharrem ve İbrahi.min elbisele
rini ve çamaşırlarını çalmış ve 
k.aÇJnııtı. Hfun.inin Sultanahmet 
birinci ıSUÖı ceza mahkcmesin<le 
bakılan ıduruşması neticesinde 
dört ay fıapsine karar verilmi§ ve 
derhal tevıkif olunmu~tur. 

kan<:a ımotörün a_n1bar kapağına 

takılmı~ ve bunun üzerine dama

canalar düşerek kırılmıflır. Kırı

lan damacanalardan fışkıran kez. 

zap Yusuf isminde bir !hamalın 

elıbiı:scai.n.i 1tömür lhaline gcti.rmi" 
ve vücudünün ımuhtellf }'.erlerini 

yakmıştır. 

Mehmet ve Nuri adın~akl di

ğer iki hamal da yaralanmışsa da 

bunların yarası bafiftif. Yusuf te. 

davi eciilmck. üzere Ccrrahpaşa 

hastanesine kaldırılmı~tır. 

iki ihtikar suçlusu dün tevkif 
edildi 

.Marpuççularda Küçük Y erü 

handa boncuk ticareti yapan 

Henna isminde bir kadın bundan 

Seneler, bin bir vazife içinde çalışan ve yorulan 
genç kadınların biaman düşmanıdırlar. Bedeni ve 
dimaği yorgun! ukların neticesi guddeler elastiki

yetini kaybederler ve cildde (Leke) diye tavsif edi
len avarizi (Rüzglr ve güneşin de tesirile) husule 
getirirler. işte bu gibi halatta ve bu gibi avarize 
karşı Krem Pertev; Terkibinin kuvvet ve kudreti 
sayesinde cildi besler ve harabiden kurtarır. 

Yüz binlerce kadının tecrübe ettiği ,.e se\.·dlklerlne tawlye
den hah kalmadığı Krem Pertev ile günde yapllıu-ak S - 5 daki
kalık bir masajm ne gibi harikalar yarattığını pek kısa bir za. 
manda ısiz de muterlf olacaksmn. Krem Perte"'ln yarım a&ll"lık 
ooynelnıllel ,ı>hretl aaılsn değildir. Ondan Mifade ediniz. 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 
Muhammen B. % '7,5 teminatı Ekalltmenln 

bir müddet evvel çuağile beraber 
gtamı 30 _ 40 paraya satılan ıbon Oln.sl -------

~liktan L. K. L. K. Şekli Saati 

culcları 7 kuru~a sattıklarından Elektrik malzemesi 

Bir muhtekirin dükkanı yedi fahiş ihtikar suç.ile mahkemeye > > 
ver.itmişlerdi. Somunlu cıvata 

28 kalem 
16 > 
4800 Adet 
30 dl.izine 

509 31 
408 10 

38 19 
so 6-0 

Pazarlık 

• 
> 

14. 
14,30 
15 
15 gün kapalı kalacak Dün asliye .ikinci cezada ha· ve demir destere > 

Kimyevi ma-cldcler ticareti ya· 
pan Avram adında bir tüccar 
maliyet.i 6 lira olup on liraya ea· 
tılması lazım gelen lngiliz tuzunu 
16 liraya sattığından Ahmet is
minde biri tarafından şikayet 
e-clilmiştir. 

A vramın dün jkinci asliye ceza 
mahkemesinde duruşması nihaye. 
te ernüş ve auçu sabit görüldü
iünden 25 lira ağır para ceza.slle 
d\ikkanının yedi ,gün kapanması. 
na karar verilmiştir. 

kılan ~uru~aları csnaaında euç

lular: 
- Biz o p<&ravı kaparo olarak 

aldık. demişler ve suçlarını jnkar 

etmişlerae de mahkeme Matma

zel Henna ile çırağı Koçonun tev

kifine. karar vermiştir. Suçlu ka

dın ve çırağı derhal tevkif edil

mişler<lir. Muhakeme §ahitıer:n 

celbi için diğer d>ir güne bırakıl
mı§tır. 

-· 

ı - Mevcut müfredat listeleri mucibince yukarda cins ve miktarı 

yazılı malzeme pazarlıkla satınalmacaktır. 

2 - Elektrik malzemelerinin muhammen bedeli, muvakkat t:cmi

natlan hizalarında yazılıdır. 

3 - Pazarlık 28/5/941 çarşamba günü hizalarında yazrlı saa.Uerde 

Kabataşta levazım ve mllbayaat şubesindeki alını komisyonun 

dı:ı yapılacaktır. 

4 - Müfredat listeleri eözU geçen şubeden parasız alınabilir. 
\ 

5 - İsteklilerin pazaı1ık için tayin olunan gün ve saatlerde % 7,5 

güvenme paralarile birlikte mezkör komisyona müracaatları. 

(3952) 

Nebil (39t13) adresi: Taksim Ayas
paşa caddesi Murat apartmanı No. 6 

* P. Gedikli başçavuşu Hasan oğ. 
İhsan Alpatugun çok acele şubeye 
gelmesi illin olunur. 
* Yedek s. 8. Hs. Me. Mehmet oğ. 

M. Sabri (32793) Aksaray Horhor 
Ca. No. 20 de çok acele IJUbeye mU· 
racaatı. • 

~PARA . 
\ '\ BAYAT T.AJllfllfDr° 

T •• , llDBA8I 

1941 iKRAMiYE PLANI 
KEŞtDELER: -' Şubat, 2 Mayas, 

ı Afu&toa, a 1kiJıclteşrin 
tarihlerinde yapılır. 

.1941 ihomiyeleri 
ı adet 2000 liralık = 2000.- ı.. 
3 > 1000 > = 3000.- > 
2 > 750 > = 1500.- > 
" > 500 > = 2000.- > 
8 > 250 > =2000.- > 

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

:ıoo " 20 > =6000.- > 

Memleket Gazetesi 
idare Yeri: Kimli Matbaaıı 

Abone Ücreti 
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