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Bugün 6 ıncı sayfanıızda 

İnıtihan 
faciası Mecliste yarın bütçe 
~lllı tnektepler imtihanla- •• k 1 • b 1 
~:~:;:;!;~[~;; muza ere erı aş ıyor 

~::~:~::f:.b:~~:~N Yeni bütçenin masraf yekOnu 309,743,307, 
~~::.ı~1•1~ L!ı:;~~iı gelir yekunu 309 743 001 liradır ~ "~kışaf var? Bundan sonra- 9 9 
..... reket planı nedir? Bugtin- ~arın Büyük Mmet Mecllııindel Gümriik ve tnhl8arıar v. 5,930.350 Münakalat \."ekıiletl 
...._1likalarım1z en evvel bu gibi müzakeresine bJLtlanacak 1941 maa- DabUfye l'ekAletl 6,527,470 Tlcare Veklletl 
~lele_r üzerinde toplanıyor. raf bütçesi Bütçe ı~ncih:nenlnln ta.dd- Emncy-et İ,ıert Umun; Ziraat VeklUetl 
w. qt hır taraftan da her gün- !erinden ııonra ~u Ş'ldl alnıı,tır: :\olüdürlüğü 7,867,301 l\lilll Mudafaa Vekaleti: 
"il hay t BUyıiir 'l\ldlet l\lecl'.ıol 8,1163684 Jandarma genel komu. (Kara kısmı) Jl a devam edip gidiyor, 
lllıa y b Rl3-a,,et1 Ciımhur ·tH,889 tanhğı 13,631,IJO Milli Müdafaa ''ek .. eti: 

\tnı d a ancı, uzak kalmak im- Dl\'&nı l\luhaııeb:ıt Re'.ııllğl 748,757 Hariciye ""ekılletl 8,601,900 (ifna kumu) 
&o a Yok... na~weıkıllet 1,306,203 :Sıhhat ,.e İçtimai l\lua' e-

lin g\inlerde yüksek mekteple- Dedet Şfl1'881 Reisliği 352.212 net VekAleti Jl,969,424 Milli Müdafaa VekiJetı: 
'el~~e ~iselerin imtihanları me- Matbuat U. Müdürlüğü J,092682 Adliye Vekaleti 9,519,80:? (Deniz kısnu 
§e l'll ı bınlerce aile için bir endi- İ!:itl\tJstlk U. Müdür:lüğtt 279,857 l'apıı ,.c Kadastro Utnwn !::,~~~brlkalar Umum 
tiha. evzuudur. Binlerce genç im De,iet ıueteoroloji tşıerı Müdürhiğü 1,696,013 -

11,... lllard. a muvaffak olmama- Umum MUdllrttlğii 583,89'7 Harita Umum l\lüdürlüğü 

1,697,0581 
1,691,0ZO 
7,350,819 

..... " Dl t ı ı--' ........... 11 Maarif \'ekflleti 19,452,261 Çitj .. cısıle derin Uzüntüler ge- yane ş <0.1• .....,.,,ıı 697,518 
Yarlar Maliye YeklUetl :?5,153,781 Nafıa VekAletı 18,666,440 YekUn 109,1M,307 
~ir k · Düymıu unnnnlYfl SS,157,129 tktısat \"ekMetl l,42.i,691 ~ Sa. 6, sa. ' te) x ıL,,, .. _'._.;, 

~kt ısım fakülte ve yüksek ===================================== 
'°l'Ulepler hakkında malumat 
laıı u.nca bin kişilik bir sınıf
'ltrn~~ ki§inin, üç yüzden elli 
o)d\J.ğn ınıtihanlarda muvaffak 
~ u hakkında garip, nisbet
' :0~kunç haberler alınıyor. 
"~ etıceler, talebeden çok ev
~l>r~f;sörler için, öğretme 
~lll lllı ıçin, eldeki mahdut im
~ ardan istifadeye ait usuller 
'9.re\1e belki de her şeyden evvel 
~ ın kanununun yarattığı bir 
~ r fena ıstidatlar için berbat 

Kaynana yüzüDden iki ocak söndü 

tntihandır. 
~lehe ham bir cevher adde
"e Ilı~ bu cevherin her mektep 
~ essese için aşağı yukarı 
«ııt:lrnas1 lazım gelir. Öyle ol
\ht halde bazı mektepler an
~· .alakalı, işe yarar talebe '\> l'iyorlar. İmtihanlarda 
~fak olanlarla olmıyanlar 
~ da normal bir nisbet bu
~ f0r. Diğerler.inde ayni cev- "' 
-.~o elenemiyor ve yetiştirile
~r .. Sathın altı biraz eşele
ltt torUiür ki muvaffak olan-

Facianın kurbanları: Dağ gibi iki aile babasından 
biri öldü, biri ölüm derecesinde ağır yaralı 

IXn Feriköyünde Civelek so· 
kağı 'başında bir cinayet daha ol. 
du. Bomonti fabrikasında çalı· 
gan 330 doğumlu Hüseyin, oto· 
mobil tamircisi 322 doğumlu 

• eniştesi Hüsnüyü bıçakla" yarah
yarak öldürdü. Kendisi de enişte. 
sinin bıçağile ağırca yaralandı. 

Son günlerde okuduğumuz ci
nayet vakaları üıııtuste insanı 
ha>.:rele ve teessüre dü§Ürecek bir 
aurette ıbirbirini takip ediyor. 
Hepsi de incelenecek olsa sebep 
ya incir çekirdeğini doldurmayan 
bir ,eyclir. ve,.~ """ dmlblan. 
geçımsizlik, kıskançlıktan baıka 
bir ,ey değil .. 

Dün de iki kaynana yüzünden 
5 çocuklu bir aile bahası ile he· 
nüz evtenmiş bir çocuk sahibi 
genç bir adam .bir.birini yedi ... 

• 

\~~ekteplerini sevgi, alaka do 
~~.e seçmişlerdir. Mektepte 
"e i 1~ tniktan, öğretme vasıta 
~t~ka_nlarile talebe arasında 
~~b· hır nisbet vardır. Mesela 
~nıYat ve Fen fakültelerine 
lt~e .tal.ebeden çoğu bu mes
~t'i bır diploma almak için 
~ ' sevgi ve alakaları dolayı
>ar~şlerdir. Severek çalışı
fat 

01 
ve imtihanlarda muvaf

~ .u~orlar. Miktarları az ol
~ ıçın hocalarile §ahsi temas 
~. !nu buluyorlar, hocalar
tiflde aa~adan ve imkandan is-

Yukarıda: Ağır yaralı bulunan 
katil Hüseyin, kı.rıaı Semiha ile. 

Sağda maktul Hüsnü, karıSI 
İbaanla 

Vaka ··•rine gittiğim zaman 
ölen Hüsnünün karısı Bayan İh· 

(Devamı Sa. 5, Sü 1 de) C-1 

Bir talisizliğin kurbanı olan ve mürettebabridan pek azmm kur tanlabilmif olmasından korkulan r 

İncilizlerin Hood harp kruvazörü 

~ edıyorlar. 
~l nb~l ve Ankara Hukuk 
~de lesınde, tktısat Fakülte
Sler ve diğer bazı yüksek mek 
~ a de vaziyet böyle değildir. 
)~in~Çta:n ibaret bir talim he-

ı~arşısına bin .kişilik bir 
~ı: SL 5, Sil. 3 te) -

Filistin de 
büyük kuvvet 
toplanıyor 

Suriy3den bir 
tayyare filosu 
Filistine geçti 

«İngilizler, Fi118tlnde büyUk kuvvet 
ler toplarken diğer taraftan da Irak 

(Devamı: Sa. 5, Sil. '7 de) /// 

· lf~ı.,r.LL-

~~ir - Buaün hangi mevzuu seçtin; Amerikanın harM 
~l.~~i, Framı:s. Alman ifbirliği mi, Atlantik, Irak, Süven 
it ..ırı lllİ ? 

~:~tiirist - Hayır, az~mn, hepsinden daha mühim bir me· 
~~ada domatesin kilom 100, biberin 120, patlıc:anm 

Uf! ••• ,,,,. 

Girit' de 
Maleme hali 
Almanların 

işgalinde 

Almanlar denizden 
bir miktar mühimmat 

ve silah aldılar 

lngilizler havadan 
Maleme meydanını 

bombaladılar 
<Şarki Akdenizde lnglliz deniz kuv 

vftıerlle Alman hava kuvvetleri a
rasındaki boğuşma elAn devam et
mektedir. Bu boğuşma ha'kkmda Al· 
manlar, bugüne kadar hiç.bir şey 
bahsetmemişlerdlr. Almanlar, deniz 
harbi hakkında İngilizleri haber ver
mlye davet ederken, İngilizler de, Al. 
manların Girit: harbi hakkında teb. 
llğ neşretmesini istemektedirler. 

<Almanlar, Ciride başlıca Uç nokta 
dan taarruz etmişlerdir: Resmo, Kan 
diye ve Hanya civarında Maleme ... 
Resmoda hareket muvaffak olmamış, 
Kandlyede, bazı evlere glrmlye mu
vaffak olan Almanlar buradan çı

karılıp atılmıştır. Almanlar Maleme 
bava meydanına yerleıJmişlerdir. ln
glllzlerl müşkül blr mevkide bırakan 
~y, Almanların dentz yoluyla küçük 

~: Sa. 6, 88. ' te * 
,... 

Tobruk'ta 
Mihver askeri 
Siper kaziyor 

Sollum'da bir 
mihv 3r müfrezesi 

imha edildi 
Londra, 24 (A.A.) - Habeşistan

daki vaziyet hakkında burada yapı. 
lan beyanata göre, Sclascla Manna· 
nın 40 kilometre şimali garbisinde 
kAin Gelute kasabası şiddetli muha· 
rebelerden sonra ve düşmanın tank
larla yaptığı bir mukabil hücum pUs
kUrtUldUkten sonra kuvvetlerimiz 
tarafından zaptedUmlştir. 800 den 
!azla esir alınmıştır. Daha garpta, 
şimdiye kadar ileri hareketimizde 
bUyUk bir mAni teşkıl etml.f olan BI· 
late ırmağı Uzerinde .bir köprU başı 
tesis edilmiştir. 

Dük Aosta 

Teslim merasimi 
son derece sade 

yapıldı 
Londr:ı, 2-l (A.A.) - Öğrenildiğine 

göre, DUk d'Aoste'un teslimi merası
mi, gayet basit olmuştur. DUk, çok 
sade hAld renkte bir üniformayı IA. 
bis olduğu halde lngillz yüksek SU· 

baylarma doğru ilerlemiştir. Dükün 
arkasından, merasim üniformalarını 

giymiş \'C bütün nişanlarını takmış 
oldukları halde beş İtalyan ıgeneral 
gelmiştir. DUk, general Cunningha· 
mın otomobiline binmiş ve otomobil, 
hareket ederken, Dük İngiliz subay
larına dönmUş ve <Allaha ısmarla· 
dık, '8118ınız açık olsun> demiştir. 

Ve, Duçenln imparatorluğu, şeref. 
siz bir devreden sonra, l17te bu suret
le nihayete ermiştir. 

Londra, DUk d'Aoste"un teslimine, 
sansasyonel bir haber mahiyeti ver· 

Daha cenupta kıtfllanmız Dalle. 
ın 50 kilometre kadar cenubunda memlftlr. Çünkü Habeşistan harbi· 

nin Adisababanın zaptındanberı ni· 
hayete ermiş olduğuna kani bulun. 
maktadır. Tarihi bir hAdlse gibi le-

Varrage mevkilne girmişler ve Dal
le'ın 35 kilometre cenubu garbisin· 
de kllin Hula'ya varmışlardır. 

Somalide Gardlfui :feneri hasara lAkkl edilebilecek olan bu teslim o
uğramadan zaptedllmiştir. Tahmin e-
dildiğine göre Dalle'ın cenubundakl l~. basit bir formalite olarak telAk· 
dUşman kuvvetleri 50 bin kişi ka· ki edilmiştir. 
dardır. DllkUn, esaretini geçirmek üzre ne. 

Libyada Tobnık mıntakasında dUş reye gönderileceği henüz malQm de. 

man siperler kazarak garp cihetin- ğildlr. Maamafih, eğer hareketinden 
de rınudafaa tertibatı vUcude getir. evvel İtalya parçalarunazsa, DUkUn 
mektedlr. 

Sollumdan gelen haberlere göre, kı bir çok esir İtalyan generallerinin bu 
talanmız 20/21 mayıs sabahı küçük lunduğu Hlndlstana gönderileceği sa. 
bir düşman müfrezesini imha etmiştlı nılmaktadır. 

Dünkü Milli Küme 
I . 

maçları 

.. 

/stanbulda: 

F. Bahçe : 3 - Demirspor : 1 
G. Saray: · 1 - G. Birliği : O 

lzmirde: 

Altmordu: 
Beşiktaş : 

4 
2 

1. Spor: 
Altay : 

Maçların tafsilatı ve puan cetveli dördüncü sayf amızdadır 

3 
1 

Hood 
lngiliz harp 
kruvazörü 
Bir talihsizliğin 
kurbam oldu 

Alman Bismark 
zırhlısı hasara 

uğradı 
Londra, 24 (A.A.) - Ami· 

ralhk dairesi tarafından nesredi
len resmi bir tebliğde şöyle de· 
nilmektedir: lng.iliz bahri kuvvet. 
leri bu sabah erkenden Groen· 
land açıklarında aralarında Bis
muk zırhlısı da bulunan Alman 
deniz kuvvetlerini önlemişlerdir. 
Düşmana yapılan taarruz esna
sında Visamiral Holond"m bay· 
rağını taşımakta olan Hood mu· 
hareıbe kruvazörünün barut mah
zenine talisizBkle bir isabet vaki 
olmu§ ve infilak et:nllştir. iBis
mark zırhlısında hasarlar vuku 
buhnll'§tur. Dü~anın takibi de
vam etmektedir. Hood mürette
batından ancak pek azının kurta. 
rılabilmiş olmasından .korkul· 
maktadır. -

General Smuts 
Pretoria, 24 (A.A.) - Cenu

bi Afrika Ba§Vekili General 
Smut.'un 71 inci yıldönümü mü· 
nasebetile Kral kendisine Mare· 
tatlık rütbesi vermiştir. 

lAıhay Knoks 
Amerikalılar1 harbe 

iştirake davet 
ediyor 

Vaşıngton, 24 (A.A.) - Bahriye 
Nazın Albay Knoks, dlin dl'nız ın.,cıaat 
mUhendıslcrl cemiyetinde, lngılız bü. 
yUk elçisi Lord Hnlıfaksın da bulun
duğu bir toplantıda, bır nutuk söyle· 
mlş \'C czcUmlc dcmıştu· kı: 
'Eğer Amerikalıların bizzat kendı· 

lcrıne karşı hUrmetlr.n varsa ve bu 
hürmeti muhafaza etmelc istiyorlar
sa, iki defa uğrunda. d<)\ UştUklcı i 
prensipc, denizlerin hürrıycti prensi. 
pine yeniden donmelcri lll.zımdır. 

Harp kısa olmıyacaktır. Amerikalı

lar. denızlerin MklmlyeU için ve ın
sanların esaretine karşı yapılan mü
cadelede kcndllcı ine dUşcn payı al
malıdırlar. 

Kral Piyer 
Kanadaya gidiyor 
Nevyork, 24 (AA) - Ne,york 

Times'in Ottava'dan aldığı blr tel· 
grafa göre, Yugoslavya kralı Pıyere 
Kanadaya gelmesi müsaadesi verıl· 
:miştlr. 

Ziraat Bankasının 
bu seneki kan 

3, 122,35 7 lira 
Yazısı 2 nci sayfada 

950 gramlık ekmek 
31 Vilayette daha tatbik ediliyor 

Ticaret Vraletinin memleke- Bu karar, pazartesi gününden 
tin iaşe işi le yakından alakadar itibaren 31 vi!Ayette daha tatbik 
olduğunu ve bu cümleden ~a- edilecektir. Belediyeler ekmek
rak Ankara, lstanbul ve lzmir- lerin tartısını indirmiye nezaret 
de ekmeğin 950 grama indiril- edeceklerdir. Halk, yine istediii 
diğini yazmıştık.. -kadar ekmek alabileQ.ALrtir. 
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mşErttR --l~\9ERlERt 20 Senem 

Nasıl Geçti Ziraat Bankasının bu seneki k3rı Gölgede bıraktık! 
f [)) elinin biri tımarhaned: 

Dikişe başlayışın üçüncü 

haftasında ödenen borçlar 

}~ Yazan : Bebla Tevall BAŞOKÇD 
Tflif ve tercüme hakkı tamamilc mahfuzdur .-1-

-39-

«eni elbiselerin dıklş fiyatını üç 
yUz elll marke çıkarmıştım. Bunla
' r Madam Arnonun da pahalı bulma 
masına bakılırsa Bcrllnde elbiseler 
çok pahalı olacaktı. Yıne Anninln 
anlatışına gtirc iki Uç bin marktan 

• aşağı iyi blr elbise alınamazmış. 

F.ucat ben ougUnkU .!}artlar altında 
daha fazlasını dUşUnemezdim. Mn· 
dam Arnodan başka. do. kapımızı ça
lan baş'ka kimse yoktu. 

Dikişe başladığtrndan üç hafta 
a .... nra 'Frltza vasıtaslle Sadıkofa te· 
!c!on ettirdim, bon:umu iade edecc
,ttml ve kendisine hemen bıraktığını 
JdirkU ve diğer şcy'lerl almıya gele· 
c~ml söyledim. Bir cumartesi gü
.0 halı mağazasında randevu verip 
41raya glttlc-tm zaman Sadlkofa iade 
ettiğim Uç bin markı çantasına yer. 
teşllrir~en: 

- Aman Hanım efendi, siz ne ça
~u'k para. kazanıyorsunuz? Yakında 
kplmizi geçeceksiniz. Dedi. 

- Açlıktan ölmlycceğime ben de 
tnanmaya başladım. Fakat rabat ça
ı~cak, ra.bat oturacak yer olmazsa. 
çok müşkUl oluyor, dedim. 

'Sadikof .şu eevabı verdi. 
- Ben aiZe evvelce de söyledım. 

Mademki siz bu kadar becerikli imiş 
shtiz. Ben size her kolaylığı yapa· 
rım. Ben bir apartmanın Uç oda bir 
mutbahlr kUçUk bir dBireslnde oturu 
~nan. Ben oradan çıkar, size orası
•ı terkederl'm. Yanınıza da benim 
tanıdığım bir Alman kızı vardır. 
Onu veririm. O, sizin yemeğiniz! de 
yapar, elzc de bakar. O vakit ben de 
sizin işlerinizde ortak olurum. 

- Teklltinlz güzel, dedim. Fakat 
dikişe lQzım olacak birçok şeylere 
ihtlya& vardır. McseUt. tahta man· 
kenler. diki' maklndcri, model yap
mak için kuma.,lar, <lıı.ha birçok dl. 
ldşe ait teferruat, bunların hepsini 
alabilır misin iZ? ÇUnkU ben bir iş 
ortakltğt kabul ettikten fionra. Fa· 
sonla dikiş dikme!t istemem. 

- Elbet, elbet, dedi. BUtUn iste
dıklerinizı alrrım. Size re:ıaa.m da 
yaparmı. GörUrsUnUz beraber çok 
iyi ıı:ı yaparız. 

- Peki, to.ka.t bunun için daha 
vakUmra var. Bir lld 'hafta. geçsin. 
Şu ellmdekllerl bitireyim. 

Sadikof bunu işitir işitmez: 
- Niçin? Dedi, ellnizdekllerle be

raber gelin. Onlara da. 'Ortak oluruz. 
- Evet ama, onları .şimdiki baldc 

gece ikiye üçe kadar ben dikiyorum 
evinizde oturmak için elzı onlara na· 
sıl ortak yaparım. O biraz fazla. o. 
tur. 

Sadi kot: 
- Nasıl isterseniz, ben hep size 'ko 

laylık gostcrmek için söylüyorum. 
Dedi. 

kunup unutulmuş bir kitabın tekrar 
söze llişmlş bir tıay!ası glbl geldi. 
Bauer otclbıl terkettlğlm gUn kapı· 
cmm .şö!örden adresi aldığını o za
man anladım. 

Annl, Almanca. yazılmış olan mek
tubu bana tercUme ettikten sonra: 

- Ben sizi blr tUrlU anlamıyorum, 
Madamlçka, dedi. Talih karşınıza 

böyle o.damlar çıkarıyor dıı. siz hiç 
al!ika göstermiyorsunuz. Ben slzln 
yerlnlzde olsam hiç olmazsa. berıı.ber 
gezer, eğlenirdim. İyi bir arkıı.daşla 
solı:ağıı. çıkmak Berlınde pek sUçtUr. 
Burada gezmek lstıyen birçok kadın 
tar erkeklerin parasını verirler. Siz 
daha burasını tanımıyorsunuz ... 

'.Madam Amonun dikişleri sona. er· 
mlştı. Kendisi de zaten yaz ta.tlllne 
gideceğini söy!Uyordu. l<"nkat avdet· 
te hazır bulmak lçtn yine birkaç 
parça şey ısmarlamıştı. Ben işlerin 
içinde çırpınmaktıı.n bir tUrlll. vakit 
bulup da. tekrar Acemlerin dUkklL 
nınıı. uğrayıp kUrkUmU alamamıştım. 

Bir cumartesi .gUııU Madam Arno 
diklşlerintn kalan kısmını da. almış 
gôtUrmUştU. Ben birkaç gün yorsun 
luk alırım diye sevmiyordum. Annl· 
ye: 

- Annl bugUn sizi sinemaya gö
tUreceğtm, sonra do. lokantada ye
mek ycrız... Dedim. 

Sözlerimi daha bitirmemiştim. O· 
da kapısı açıldı, Frltza elinde bUyUk 
bir bohça olduğu halde odaya girdi, 
ve bana. doı!ru gelerek elindeki boh• 
çayı açtı ve emreden bir sesle Annl. 
ye: 

- Söyleyin, Madama, dedi, ~ be· 
nim clbiselarimi dUzcıtsin, tamir et
sin. Beni de biraz Parls kıyafetine 
soksun. 

Bu sözlerden sonra. belki kırk se
neden beri sakladığı beş, altı kat si· 
yah \'e kUl\11\ın gibi ağır yUnlU, ba· 
llnalı esvapları çıkardı, gösterdi. 

Bu arsız kadının şu mucımelcsi be. 
nl biraz çileden çıkardı. Anniyc: 

- Annl, söyleyin bu kadına. bu 
bohçayı burada bırakmasın. Zaten 
odada dönecek yer yok. Hem de ben 
bir iki gün dinlenmeden hiç bir şey 
yapamıı.m. Ne kadar yorgun olduğu· 
mu siz benden iyi blliyorsunuz. Hem 
ev sahibinin dikişini dikmek kiracı
nın bir borcu olduğunu bilmiyordum. 
Fakat sözlerimin bu kısmını ona 
söylemeyin, Anni ... 

Annl daha söze başlamadan Frit-" 
za tavrımdan sözlerimi sezdi. A\'az 
o.vaz: 

- TeşekkUr ederim, aıer halde bu 
meseleyi ilerde görUşUrUz. •Bugün 
11'.ltfen sıze bıraktığmı emanetleri ba· 
na teslim eder misiniz? 

- Mel'un ecnebller, memleketimi· 
ze gelip paramızı kazanıyorlar. Bi
zim ekmeğimizi bizden gaııpedlyor. 
!ar. Sonra da. bize bir kUçUk hizmet 
yapmak istemiyorlar. Eğer bu es
vapları dikmezse buradan defolsun 
gitsin. Bakalım, onu bCı paçavrala
rile evinde kim kabul eder? Diye ba
ğırıyordu. 

Zavallı Anni ne yapacağını şaşır
mıştı. FıitzaYı nasıl teskin edeceği· 
ni bilmiyordu. Ben soğukkanlı olmı. 
ya çalışarak: 

3, 22,357 lira 
Sermaye ve ihtiyatlar elli milyon lirayı aşmıştır 

Mısırçarşısı 
1 

Türkiye Ziraat Bankası 1940 raya yükselmiştir. TasBrruf he· ı-
senesi bilançosunu fbastırmak sapları geç;en sene 70,oOO kişiye a a ~ • 

~:e~~~:· b:~d:a ett~ğ~~i~ i;1al~:ı:~; ~:~~ı~t~~ sene 73.583 miktarına 1 Ta 1 ebe b 1rl1g1 
3, 1LZ,35 7 lira kiırla kapamıştır. Ziraat Bankasının kasa vazi-

Bütün bu kür sermaye ve ihti· yeti kuvvetlidır. Geçen sene na· 
yat.ara iiave olunacaktır. Bilan· kit 40, 164,000 !ıra iken bu sene 
çoda gösterilen ödenmiş sermaye 60, 1 79,000 liradır. f"ili aktifin 

İstanbul bel d. e .. , j9,o9ı:s.uoo. ihliyallar 9 milyon geçen sene ~ı 11.92 si kasa ınev. 
e ıg Sl lle 4 7,280, karşılıklar 4, 199, 104 cudu iken bu sene nisbet So 

ve müzeler 

müze/er idaresi ara- liradır. 31,SQ ye çıkmıştır. Kasa mevcu· 

1 
Bankanın aktifleri yekunu 9 39 du vadeli ve .. ·ad esiz mevduat 

sında ihtilaf çıktı senesinde 21 ~ ,454,000 lira iken yekununun ~( 55 ten fazlasını ve 
Mısır çarşısının atlycn alacağı şe- 4 3,200,000 !ıra fazlasile 940 da vadesiz mevduatın { c 88 ini kıı.r. 

kil hakkında mllşterckcn telklkat 254,695,000 liraya çıkmıştır. ı şılayacak şckildedır. 
yapmakta olan !stanbul belediyesi i- fili aktif 167, 717,000 liradır ki ı Bankanın bugünkü inkişafında 
le MUzacler-ldaresi arasında bir fikir 19 39 dan 26,076,000 lira faz· müessesede 9alış::lnların ve hüku. 
ayrılığı çıkmıştır. Öğrendiğimize ladır. Bankanın plasmanları ye· metin gösterdiği yardımın büyük 
göre, .Milzeler idaresi Mısır çarşısı. kunu 100,026,00.Q liradır ki ya- payı vardır. Fakat inkiş:ıf halin· 
nm bugünkQ hal \eşekli ile muhıı.fa- rısı zirai kredi pla~manbrıdır. deki bu milli müesseseden !bahse. 
za edılmeslnl istemekle ve Belediye Bu kısın~ plasn1Bnlar geçen sene· derken· Mithat PMnnın ) üksek 
tarafından çarşının dahilinde yapıl· den 6, 70?,000 lira fazladır. hatırasını hayırla ;ad etmek pek 
maısı arzu olunan tadilleri kabul et- Umumı mevduat ve cari' he- . d 1 C"' k"' b k hAr 
mcmektedlr. Belediye de hazırladığı saplar 98 milyondan bu sene yerın e o ur~ 4 un u an a ".a 
proje kabı duvarlarda yeni pencere- J 14, 742,000 milyona çıkı:nıştır. Mithat Paşanın pek .isabetli bır 
lcr açmak ve lçcrde bazı: tadiller yap Bu arada tasarruf hesapları görüşle kurduğu umumi prensip. 
mak arzu etmektedir. Her iki taraf', 20,247.000 den 38,832,000 li- ler üzerinde çalırroaktadır. 

• • 
nızamnamesı 

Vekalet nizamnameyi 
kabul edince bir:ik 
f aaliyele geçecek 

Teşkiline tcşebbils olunan Univer· 
Elle talebe birliği nizamnamesi, Ma. 
anf Vektıleti tarafından tetkik H' 

l<abul edildikten sonra ayrıca tetkik 
edilmek Uzcre Dahiliye VcktLletlnc 
gönderilmiştir. Nizıı.mnamenln Dahi· 
!iye \'cktLlctince de tensip ve 1tabu
!UnU mUtealup talebe birliği faali· 
yete geçecektır. Birliğin sııyesı, ev· 
vc1ce de yazıldığı gıhi, tinlversıte 

gençliği arasında içtimai yardımı 

kuvvetlendirmek, ııpor faaliyetlerini 
ihya ile bUyUk bir spor orsanizasyo
nu vUcude getirmektir. 

llk tahsil çağındaki çocuklar 
tesbit ediliyor 

İstanbul ?ııaarıf mUdUı1Uğll, şeh· 

nokta! nazarlannı mUdafao. yo'i1u 
tanzim cttıklerl raporlıı.n ayrı ayrı 

Maartr VckClletlne gönderm.ı.,1erdlr. 

Vekllet, Müzeler idaresinin nokta! 
nazarını tasvip ve kabul ettiği tak
dirde belediye burasını hıı.l yapmak 
fikrinden sarfınazar edecektir. 

Fatih cinayeti kati:i polis A~i 
dün Adliyeye tes:·m o.idu 

Polis Ali çılgınca bir sevginin 
bu feci cinayeti iş."emiş 

tesir:le l 
ı,mızdekl ilk talısll çaı;ına erişen ço. 
,.,Jkların miktarını tesbit etmek Jca· 

Taksim, lnönü gezisi yolları 
Taksimdeki eski stndyôm yerine 

inşa edilmekte olan İnönU gezisinin 
yollarının beton zemin ve asfalttan- Bir kaç gün evvel Fatihte Ha
ması için 19 bin liralık bir keşif yapıl cıüveyz sokağında nişanlısı Hay
mıştır. rünnisa ile genç kızın arkadaşı 

MUteahhlde ihale edilerek bir ha. Şükranı tabanca ile vuran ve her 
ziraııdan itibaren faaliyete geçilecek- ikisinin de ölümÜJ\c sebebiyet 
tir. veren poliıi Ali Ccı.rnl dün sabah 
K H 1 "I saat dokuzda Adliyeye gelerek 
asımpaşa - a ıcıog u J\Jüdd_eiumumiliğe teslim olmuş-

sahil yolu inşaatı tur. 
Ko.sımpaş:ı. _ Halıcıoğlu sahil yo- Cinayet tahkikatını idare eden 

!unun projeleri lstanbul belediyesin. Müddeiumumi muavını Edip 
ce hazırlanmış ,.c inşaat için 54 bin Ünalerzen katili sorguya çekmiş 
liralık bir keşit yapılmıştır. ntveı ve Ali Cemil sorgu hakimliğine 
inşaat ile 80 bin lirayı bulacağı gönderilerek 8orguııunu müteakıp 
tahmin olunmaktadır. tevkif olunmu§tur. 

Hazirandan itibaren müteahhide ı-ı 32 ya~ındıı. olan polis A1i Ce-
hale edilerek inşaata başlanıı.calttır. mil Adhyeye teslim olduğu za- Dün sabah Adliyeve teslim olan 

r t b ld d k 
.. f 1 man üzerinde çok eski ve yırtık Katil polis Ali Cemil 

S an U a O UZ c;op ırmı hir sivil elbise bulunuyordu. Ali 1 

yapılacak Cemil MüddeiumlJlmıl.ğe verd;ği ağabeyim Nazımı görmek için 

İstanbul 'belediye temizllk işleri i- rf ~d.~de tü~ler ürpertici cinıı.yell· snhi!e giderken P?lıs el~iselerin• 
çln yaptırılacak çöp lhrak fırınların- nı ~oyle an.atmıştır: deıuze attım. Sa}ııl_d7 hır sandal 
dan birisinin tecı1lbcsl müsbet neti- «- Hayrünnisayı çok sev;yor. d~r~yord~. On~ bınıp dalyana 
ce verdikten sonra. İstanbul, Edlr- dum. Benden yüz çevirmesi üze- gıttım. ~gabeyımle vednl~ştım. 
nekapı ve Beyoğlunda ıUçerden dokuz rine aklını ba~ım~an gittı. \laka ~~kat cu~ayet hakkında hır şey 
fırın inşasına kQl'ar verilmiş ı.·e bu- günü de ni .. an yüzüğünü bana . soylem.~dım. Onda.n. a~~ldıktan 
ııun için 45 bin liralık tahsisat ayni- ;.:ı.de edince .bü bütiın fena ol· sonra uç gece ve .Jkı gun lstan· 
mıştır. dum. Ve o güne kadar ağzıma b~lun yıkık yer_lerınd~ dolaştı~. 

rannı vermiştir. Te3blt işinin vere
ceği neticeye göre, önUmUzdekl dev
rede ilk mekteplere .ne kadar sınıf 

'iUtve etmek veya yeniden mektep 
vUcudc getirmek icap edeceği ıı.nlo.
şılacak ve Maarif mUdUr!Uğll ona gö 
re hazır'lıklBrına başlıyacaktır. 

Mektep in§aatı ic;in beledi
ye 200 bin liralık tahsisat 

koydu 
İstanbul c!Yarındakl köylerde mek 

tep ırwaa.tına. hwnmalı bir IJCklld 
devam edilmektedir. Belediye, 'bu I· 
şc yeni sene bUtçcs!nde 200 bin liralık 
bir tahsisat koymuştur. Bu paro. ile 
bir çok köylerden maada .şehir da
hilinde de modern ilk okMUar yapıla. 
cakbr. Belediyemiz, bu hususta. ııar
fedllmel{ Uzcre gelecek sene tıi.\tçesi
ne yine :.!00 bin lira koyacaktır. 

--~--

Belediye zabıtası talimatna
mesine aykırı hareket 

edenler 

Teknik ve Yüksek Teknik 
Okul binaları inşaatı 

rakı koymadığım halde bir şişe \ e nıhaye~ gelip teslım oln .. :ıgo 
rakıyı Fatihteki bo arsalarda do. karar verdım. Cezama razıyım> 
!aşarak içtim. Hayrünnisanın evi- demiştir. 
ne gittım. Beni affetmesini ve Poüs Ali Cemil bir karış sa
tekrar konuşmamızı rica ettim. k~l1ı ve ıstıraptan bitmiş bir va
Beni kovdu. Ne yaptığımı bilmi· zıyette bulunmakta idi. 

Dün belediye zaıbıtası İstanbul 
dahilinde yaptığı kontrollar neti. 
ccsinde, 26 esnafı muhtelif bele. 
diye suçlanndan, tramvaydan at· 
layan 1_0 kişiyi. ve seyrüsefer ta
limatnamesine aykırı hareket 
eden 5 seyyar esnaf, 1 3 markasız 
haımal, 1 7 şoför ve üç otomobil 
sahibi hakkında zabıt vara.kası 
tanzim ederek haklarında kanu· 
ni muamele yapmı!ltır. yordwn. 

Bundan sonra kendimi Fatih- lstanbul yollarının tamiri Ayrıca, Eyüp • Keresteciler a· 
- Hay, hay, işte fincanlıı.r, dedi. 
Derhal Fchlmc Sultanın fincanla· 

rının mahfazıı.mnı çıkardı masanın 

üzerine koydu. Ve ellerini uğuştura· 
ra.k ve bUyük bir tce'"• üfle başını 

bUkerck: 

- Ona söyleyin, dedim. Pazartesi 
sabahı bura•.'-n gidcceğım. Odanın 
parası peşin verildi. Bir ıı.y olmak 
için daha iki gUn var. Beni sokağa 
atamaz. 

Ankaradan alınan 'bir habere gö. 
re, inşası dUşUnUlmckte olan teknik 
okulu ile yüksek teknik okutunıı ait 
teşebbüsler mllsbet bir sıı.fhayıı. gir· 
mlş bulunmaktadır. Bu iş için 1ngll· 
tcredcn geUrtllmlş olan profes!lr Sil· 
ıcr, mekteplerin hangi esnslıır dahi· 
lindo ve ne ıŞClcilde kurulması icap 
edeceği hakkındaki tetklkleıini pek 
yalunda neticelendirecek ''e raporu
nu verecektir. Bu mekteplerin Cazı 
Terbiye EnstltUsUnUn bulunduğu ma 
halde yapılması tensip edilmiştir. 

teki boş arsalarda buldum. Ta
bancamda kurşun bitmiııti. Ya
vaş yava~ Sarayburnuna gitt;m. 
Orada kendimi öldürmek iste· 
dim, yapamadım. Kalktım Yeni. 
köye yürüye yürüye gittim. Bu· 
rada tanımadığım bir adamdan 
kendime 3 lira verip bir eski el· 
bise aldım ve dalyanda duran 

l stanbul belediyesi İstanbul cllıe- • raeında işleyen 3158, 3045, 
tlndeld caddelerin bozuk t.retuvurıa. 3164 ve 3130 numaralı otobüs
ı·ını esaslı blr şekilde ve parti parti !erin şoför ve biletçileri de mü~
tamlre lmrar vermiştir. terilerden para aklıkları halde 

Evve!O. Sultanallmctte aluy köş- bilet kesmediklerinden ve fazlc& 
kUnden belcdıyeye kadar olan kısmı yolcu aldıklarından haklarında 
tıımlr edilecek ve bi!O.hare de belc."<11· zabıt varakası tutulmuştur. Bu 
yeden Lfüe!iye knd:ır olan kısmın ta- şoför ve biletçiler şiddetle ceza. 
mirine başlanacaktır. landırılacaklardır. 

kaçmış, gardiyanlar lı. 
disini kovalarlarken bir ca~ 
dalmış, minare kapısından d!,ı. 
miş, merdivenleri döne S' 
çıkmış, şerefeye ulaşmıf· ~ 
müezzin de o sırada ezan .-1 

mak üzere şerefede bulunw~ 

muş. -" 
Ueli, sağı solu olur muı~ 

ezzini görunce hemen Y 
gclmİ§ ve: iJJ 

- Haydi arkadaş, bur• 
aıağıya atlayacağız, detnİ!· tfllll 

lV&üezzinde betoeniz ~ 
deliye laf anlatmaga ka ._A
fakat çare yok, deh ısr~r ~d~Jİ 

- Haydi bakalım, ıkıJ1JiS 
buradan a~ağıya atlayacai"',a 

lVıüezzin karşısındakinin ,,Ji 
ulduğuna kanaat getırinc::e "f' 
met çaresini soğukkanlı dl 
ranmaıda bulm~ ve şöyle 
rn İ§ : i11"9 

- İ)'i amma arkadaş, JI\~ 
nin kpesınden aıağıya b ti 
atlar, asıl marifet aşagıdall 
- arcnin tepesine atıamaktıt• 

.lJclı hıç düşünmeden: at' 
- Vallahi, doğru söyl rJ' 

sun. Haydi aşağı inelim de 
dan yukarı atlayalım, del111~..J 

·1 abii aıağı ınince gard;~ 
lar yakalamışlar, deli gopllQ-

geçirmişlcr. . --

* ' Biz akıllı insanlar, ta)')'art~ 
oaraıütler sııyesinde heın • ,f._ 
dan yukarı, hem yukandall .~~ 
ğı atlamak hususunda ~ 
gölgede bıraktık. KÖR ~ 

Emekli müftü, memur' 
değil, yeğenine 
kerata demiş 

Dün öğleden sonra ısaııt 
raddelerinde Fatih Evlen°1 işleri memuru Faika, Ccın11 

tay adında bir adam yeğeni~ 
raber gelerek bir numıı.ra so 
tur. Memur kendisine mesai 
olmadığını, ba~ka zaman ge 
s-ini söylediği halde Cemal A 

- Çalışıyorsunuz ya, b 
de isime bakm dcmiştır. 

Memur, tatil olduğunu te 
edip Cemal Ataya dışarı ç 
sını söyleyince, Cemal dısatl 
mı;ıtır, Fakat kapıya g~lınce 

- Ben sana göstenrıın ~ 
demiştir. 

Bunun üzerine cürmü f11 
yapılarak Cemat, vazife h• 
bulunan bir memura haksre 
dolayı Adliyeye verilm' tıf· 

Emekli müftilerden olııt1 
mal muhakeme esnasında: , 

- Ben cumartesi old;J 
bilmiyordum. Gidip söY J'.. 
Memur bana (haydi git n1 ·c 
ra) dedi. Ben de kapı.fla yel 
me: ~e 

- Ben sana gösteririm 
ta, bunlar hep senin :> üz:iıll 
oldu. dedim, demiştir. dı 

25 1\IA l'IS UH 

I>AZAR . ,. 
AY: 5 • GÜ:\°: 115 • nııır· J 
RU;\Iİ: 185'7 - l\IA1:,s: , if 
HİCRİ: 1360 - RebiiUaJılf• 1 
VAlilT ZEVALl :6~ 

CÜNEŞ: 
ÖCLE: 
lKlNDl: 
AKŞAM: 

YATSI: 
İMSAK: 

5,34 
13,11 
l 7,0!} 

e.rt' . ' s. 

- Ah. Hanım efendi, dedi. KUr
ltUnllzü bugün vererniycceğim. Satıcı 
kız bugün cumartesi. erken gider. 
KUrkUn olduğu dolabın anahtarı on· 
da durur, almış beraber götürmüş. 

- Ne zararı var. Dedim. Başka 
'bir gün alırım. 

* Bu dikişler bitince Frıtzanın evin. 
den çıkmaya karar vermiştim. Artık 
gittikçe tahammUl edilmez bir hal 
alıyordu. Fakat nedense Madam Ar· 
nonun annesinin evine gitmeyi Sadi· 
ıto!un apartmanına gitmeye tercih 
ediyordum. Annl, nereye gitsem her 
gUn ~elcceğinl, beni yalnız bırakmı

(Arkası var} 

Ankara Dil, Tarih ve Coğ
rafya fakültesi mezunları 

X\'I 

RODA GA7..Jo:n: OKUYOlt YEŞiL GOL 
ılen'fn feci Aklbetınl okul unca h~ k•~ 

Raif hemen yanına ko-:tu, kıza ha"''~" 
ra odadan fırlı)arak hasta bakıeı)ıı. ,,e"" 
dl: 

pcağmı aöylUyordu. 
BUyUk bir gayretle dikişleri iler

letıyordum. O günlerde bir gUn pos· 
tacı benim namıma. bir mektup gc. 
tirdi. önce yine cbenlm adresimi klm 
öğrenmiş?> Diye korktum. Fakat 
sonra mektubun MU.syU Damgardan 
olduğu anlaşıldı. 

Ankara, Dil, Tarih, Coğrafya. fa.. 
k1lllesinin 19:11 mayıs devresi imli· 
hanlan netlcelenmıvtır. Bu yıl coğ

rafya kısmından" 8 ·ve yeni zamanlar 
tıı.rlhl kı::ı"ITlından 7 genç mezun olmuş 
tur. Coğra!ya mezunlarının isimleri 
şunlardır: 

Kaya Knraoğlıı.n, Edip Acarlı. :Mah 
mut Ağun, Ruhi Aytaç, Esat İnanç, 
ŞUkran Anado1, Suphl Atay, Hatice 
özçörekçı. 

Yeni zamanlar tarihinden mezun 
olanlar da şunlardır: 

Rauf Akan, Ferruh Bora, Müyes
ser Ulusoy, Mustafa Erdemir, İbra
him Aydın, Hayri Esen, Hamdi TU· 

Bu vetatr adamcağız bu mektubu re. 
Danlmarkaya gıderken vapurda ya
zıyordu. Kenclısine yazdığım kart U
zerlne o kadBr günler beklediği hal· 
de benden bir ses çıkmadığı için çolt 
mUtecssif olduğunu yazdıktan sonra, 
on beş gün sonra kendi eşi ve oğlu 
ile beraber tekrar Berline döneceği
ni, eşini bana tanıtma!< istediğini ve 
yine beraber gezmeyi ümit cttij;'1nl 
yazıyor, evvelce gezdiğimiz saatler 
için teşekkUrlerlni yolluyordu. 

Uç haftadanberl geçirdiğim l}U mıı. 

lllne hayatı beni öyle içine almıştı ki 
Dami'arrn mektubu bana vaktlle o. 

Köy enstitüsü binası plan
ları ic;in müsabaka ac;ıldı 
:Maarif VektLlcU, Ankara Hasanoğ

lu köyünde açılacak köy enstitüsU 
için yaptırılıı.cak binaların vaziyet ve 
pl{lnları Ue avan projelerinin hazır
latılması ve birtncillk kazanacak ml
mann detay resimler.ini yapması i
şini memleket mimarları arasında 

mUısabakaya koyınuştur. Müsabaka 
23 Mayıs 9U tarihinden 3 temmuz 
941 tarihine kadar devam edecektir 

RaH kalmış o"tuğu ıotelde raJuıt edeme
di. E\·lıide )ata.n ha.stayı meraJ< eodiyor~lu. 

On ikiye doJ't'ru e,·e geldi '-C h4.·men lıa!>ta 

bakıcı)U. ordu: 
- llıır;üuıııı. nasıl~ 

- ,,llı.ls Roılaı ralmt lılr geco g~lrdl. ŞIJn 
dl s17.I bekliyor. izinle konuşmak istediğini 
bana Ö) ledi. 

Jlaııta bakıcı deHknnlı) ı doğruca genç kı· 
zın laıtına gotürdli. Kapı a~ıhnca. Raif, Ro. 
dayı yatagınm içine oturınu!j oldu[;u haltle 
gönli.\. Arkwnnda arı bir gcıcellk \ "ar<Ü, !-IBQ

ları tara.nını , ~·Uzli Jıenhe \'C sıhlıatli iıli. 
Telıeti:slinı odcrck elini uzattı. Genç adam 

gayet sıkılg11;'n bir ha.lde ldL Sanki ilk defa 
aşık obııuş gibi hir ulang~Jığı \D.rdı. 

- Slz.l gömUğüme ıooıımunuın. ı:\'\'Cla 
teşCkkiir etmek Merlm. :Sonrn: ılıı. bir an C\'· 

'<-1 hurıuluu glt.ıııek ,e, lııi:ıi tıı.Jıl~·e el ınek 
en blh l\k arLıuıı ... Slztı fazlıı. rl.\hllt ızlık vcr
tliın. Ne yaıİıa.yım ki ıloktor heni hemen kıı.1-
ılırmıyor. 

- l'\lc,;hı gltıııek ı~·in hu kııdu.r awele cdl· 
yorı.uııuz ': ı,.toolj;"iıılz. kadar kalııı11;. Yokısıı. 

J'tlilıatısı1. mı oldunuz? Yoksa taııııııa.dığınır. 

bir adamın m lııde kıllmak dctllkıodu uyan. 
dırır <11.re mi korku~orsunuz 'l 

- Ben dedlkoduya al<lınnajnt. Zaten Lon· 
drQda on kl'jlden fıu.la insan da tanımam. 

- Bu· on kl!jlden blrbl de Sintya Bolden 
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dlr değD mi? 
Rod~n göı.lcrt hayretten açılnuştı. Gıı· 

rlp bir tteııle sordu: 
- Fakut be.nim l\llsl~ Bolden'i tıını(lığı· 

mı nereden billJ onunuz? 
Artık biitlin bu meı.elelerl genç kıza an· 

!atmak zamıı.ııı gelmişti. Polis keıulbilni sor· 
gııJ a. çekmeden en·eı ona vaz.iyeti haber 
, ·ennek IA7.ımdı. Rıılfi h~·rete düşllren nok. 
ta, kızın hall11lkkl değişiklik idi. Bir giin 
evwı tntyayı göriinl'c Urlmıliştü. ~imdi öy· 
le hJr hali yoktu. Yokııa bir giln enel kcn· 
dinde dc#ll ıni)<li 'r 

- TanıştıJ'tınııı kendinden öğrendim. Dlin 
hurıya. gı•llıı hiLI tilıırdu: 

- Diln nıfl '? '.'il iti Bolden buraya ını gel· 
dl': HuıııL cınln ıııi.,iniz? 

- Kııtl;\·ctlc eınhıhıı. Buraya geldi. Siz a
ıııcll~ nt ohıyorıhmur., yarım ı>aat oturdu, 
beıılJuln ııııııı 117.1111 konuştu. 

- Sa.at kaçtı? 
- Öğleden sonra. beş ile altı arası idi. 
- Fakat bu nllliıl olur! 
- Evet, hu böyle oldu. 
- Ben Misis Bolden'ln yalan arka<laı:l 

dl'ğilLm. NedoJJ bana. bu kadar alAka gös
tereli acaba'! Hem onun dlln ba..,ka isleri o-
luca.kh. ı:;, lenceekti galiba... • ' 

- E\leneceğlnl f-1.r. de biJlyordunuz de
ğil nıl '? Bunu tilze kim sii~·Jenıh:tl '? 

- l\lil)tcrok bir do twn111. 'ar, ondan i,Jğ. 
rdndim. 

naır ı;lnirfoncll :sllıtyanın söyle<Tiklerl de
rnek ki doğru ldL Bir an :su tu, onra e;or
du: 

- Buglıııkh gaY.etelerl gÜrdliııiiı mü'? Gör 
ıı\eıliııiı.sc tilı.c tılr gazete getire) im. 

Odaclaıı ~ıktı. Illrıı.7) t>onrn. elinde blr gaze
te ile gclıll. noı.ta. ıwıııcıı gazeteyi alarak 
gÖ7,den gı~lrıııı·~e lı:Lşlıulı: 

- Hlr ahhalııın C\ leııeı·cktı. Düğiinli hak. 
kınılakl tafsllfıtı merak cdi:rnrum, ona ba· 
kacnğım. 

H:ılf dil.':liııecye ıfalıh. Ru ahbabın klm ol· 
duj'.;"ll nıullıın idi. Ati'. arasında ,..ayıklarken 
Roda, bu ahbaptan, dliğünlıııden, hatta glil
dcn lıile bahsetmlşU. Bunları şimdi hatır

la111az gibi görünü~ordu. 
-A .... 
Bu set; Rı~aaın aj;"Undan ~ılmı1'tı. Bol· 

- Ç41.buk g~lniz, ;\il Is Rodıı. b.I) ıtd'" 

X\'U ' 

POLiS !\10I•'ETT1Şt RAS.ON BİR ~fY,1'# 
ELE GEÇİRİYOR 

Jla~ta. ba.kıt•ı hemen ko,up geldi. -sod'cı-' 
t>ırada gözlerini aıı;tı. Ye keı!ijik ke-51" 1' 

tu: ~ 
- Ba,yılmadım, merak etmeyiniz. "I 

blr fenalık geçlnliın • .ı;ilmdl artık bir ~ 
) ok, lyfyjm. _A' 

RaU gene kızın büyük bir hc:l ecnn ~ 
mı, olduğunu anladı ve bundan n1llt 
oldu. Roda hAIA kemllne gcleıneml-;ti· ,I_ 
kapaklan titriyordu. He;\ el' anın Jki ıııt.., 
\ardı. Enelfl Boldcn'ln ölümlinii guıtt ~ 
gürUnce hayret ctm~'!itr. Demek ki ııu ô!.I. 
hı alılkn r ;\'oktu. raı.nt hu haberi ıl•l' ,ı 
hL'iscttlğl kcsslir neıleıı ilt•ri gcll) ordll '! • J 
.,a :-iintyanııı sö~·ledlklerl ıloğnı mu ıttl' 
rnlarında bir 3'ıtkınlık va.r mıyclr? 

<len<: kız bir nıfü\ılct sonrn JumıUıı1 

laılı 'c ııe':'ell g<irlırımuğc ı;alışan1k: 

- Kendimi bö3 lc bir he~ cc:ına "ııl'~A' 
l'.:ıın için özlir dilerim, l1edl. Fakat gır' 
'le bir al1ba.bm ani ıilüınünli okudunı-;_, 
ahbabı uzak bir memlekette tanuuı't ) 

-~rbll ~,, 
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YAZANı 

(ban BOllA1' 
<ti:ınekli Kunn~ Subay} 

lraha· 
~ 

lr•lc kuV"fMleri, Farat nelwi ti· 
~e. İngilizlerin köprü~ 
~:ilden Fellucc ,ehrıne 
h., "-atalarla bir taarruz 
~~le, ~ itıale muvaf· 
~b ~ olınuıftn lnıfliz mu• 
il-. il taarrume ae-i atılmıılar· 
~ ~. tngilizlerin bilyük t.ir 
~ette bulunmalan çok mub· 
'Het İr. Bu bu,uk hareketin 
~ veya Hadita istibme-. 
~e iı.kitafı beklenebilir. hak· 
g. PeBuCe'den fıtlm'acak lngi. 
ı....tehıikeaini aezmİfe benziyor· 
~ ~ tayyarelerinin Hah
~hava meydananı bom
~ -.ı elm•i, İnailizlerin 
"' ... ~_"'!vvetleri gönderdijini 
~~arın buna mani ol-
4 ~fıldannı ıöıtermelde
~ ~lerin F elluce'deki 
~ etlerini takviye etmeleri 
~°İrudur. Bu kuvvetler ta· 
'*d • uatalaJda kullanıhraa 

S 
acL itıal edebilirler. 

il • 

~ 
~~a Ambaalaai'nin 
I.:..~ sonra serbest kalan 
~ ~ Filiatine ae'fke
" lt ittir· )turaya Ameritan a •· 
d~ bombardıman tayyareleri 
~lll-İJ". lrakta oldup gıı,i 
~i Jneaeleıinde tngilizlerln 
~ lca dtltitncelerle veya bam· 
~i Ynlarile vakit kaybetme· 
!iıad dotnı bulmuyorum. Fili•· 
~i kuvvetler benUz Suriye 
-. '-'u tec:aris etmemİfler· 
~il~ ın~WI Franaaz sar· 
~· .. 'llTialldam General Dentz 
\'-i 111 hududunda miidafaa ter• 
~· •lrnaktacbr. General 
~ lft Sla"İye sahilteriıti 1116· 
~ İçift de tertıöat alması la-
, •.. Fakat elinde ba kadar 

""~1 
Yoktur. İnailizler Suri· 

~:•ya, deniz ve kara kuv· 
lıı....~ tniifterek taamızlarile 
~ edehl•ler. Filistinteki 
~;.tlertn S.iyeye yü:riknesi 
~ t kili detiJclir. Kıbna ay. 
~ Oa olarak kullanllabilir. 
~tıılen Iraka harp malzeme.i 
~ Ot. Suriye ln1Plizleri taar
~ "e te\oketmek lçJn daha ba1-
~1..._hpabilir ? 

Se' bava kuvntleriain 
4- t.:.: .. ~ m.W olduiu ıll'a• 
~bu fu'l&tı da kaçıra
'-..~ rtıı? Almanlar Ciridi ala
~ da. Suriye ve Irak iıti
~eki emellerinden ta• 
~· ."•~geçecek dejillerdir. 
S~ .ıtgali daha ziyade Lib
~ ikrnaı ve muvasala ihti· 
~) an doinulflur. Bunun 
ta1. .. ~, L-.k •e FililtinJe müaa· 
~I ile" 
~ lnc:i derecede kalır. 
~ İ Akdenisde bütün cep
~~ İıııilizler miidafaada 
~ırlar. Bence Irak ve 
~~-~lerinin, Libya ve 
~ üzerinde Alman ha
~ bürimecieu önce halle
~ \'e Ortatark ordulannın 
' 1-ı lnanuıe Mııırda toplan-
t-, bndır. 
~1rit 
~: 

'tija 
~ -.e nümayİf indirmeleri 
'-.... ~ itandiya ve RellDO ci-
~~i ~D kıtaları eıİr ':.e 
~ ,., · İlınitür. Donanma, bü
~ vrt ~ı p.tennif, Alman 
'-i_ ~etlerinin tiddetli hü
~~ ratınen çıkarmalar• 
~ o1aıı .... Almanları bü,ük S: "ıratmqtır. ' Ancak Al· 
~;! &elanın prp bölaaine 
~ ~ h.kiki indirme 7•İD· 
~ bilb..11a Melame bava 
~·~ tutunmağa muvaf· 
t_ ~;~tlardır. Eler 1nsilider 
"lneydamnı atalar, ve 
~ 'lir -.a Alman kuYYetles •en imha ederlerse, 
l\ L.. t~b'btiaü tamamile ıu· 

'
~· İnsilia • Yunan mü· 
,~ bir zafer kazan• 

,~İfa ve Reımo'daki Al· 
~~ .. iitçüleri esir ve imha 
~~ ıöre 1nsı1ider Kan· 
~J ::•nya otomobil 10lunu 
~ nıuvuala için rahatça 
~ ı.:ı,-ecelderdir. Adanm 
~ -,..İnde kanla mubare• 

utan lnailiz • Yunan 
~ erzak ve cepane ihtİ· 
~~ 

1
kara )'Olile temin edil. 

.. ~ 11'. ~izler bunu kurtar-

~''~ İkinci mesele Hanya 
~~ ~ bölresincleki mevzi. 
-. ~~~l'nan kuvvetlerini deni· 
~dil'. Bu yapılamaua, 
-.."' etlalapcaktır. Zira Al
~e lı.v. meydanı aayeaincfe 
~ d layYarelerile kuvvet 
~. İci '"anı edecekler ve çı· 
~~ıra İyi köprübaıı tutmUf 
~ lia~lr. Adada kat'i netice 
~Ya • Suda • Melanıe 

'"--:. Burada!'i Alman 
,_,_ ........ -.nın aeri bır taarruzla 
~ edibneai ukeıi • • 

1941 Bütçesi 
hakkında malômat 

j 1 SiY ASi iCMAL 1 
Amiral Darlanın 

teminab 
Yazan: M. H. ZAL 

t 

Binlerce sene Amuk ovasına 'bek çilik etmit olan Reyhaniye, 
Yenltehir gölü 

Masraflardaki artışların hikmeti nedir? Otuz alfl 
milyonluk fazla varidat ne suretle temin edilecek? 

A miral Darlan radyoda 
Fran11zlara hitaben u•' 

:aun beyanatta bulundu. Bu .ÖL 
1eri dinlerken inHn, İıtanbukl., 
Mütankenin baılumda, bir 
İtilafçı nazırının İttihatçılana 
hataları ve mea'uliyetleri hak
kında ıöz ıöylediğİnİ aanı1or. 
Ayni nevi iddialar, ayni nevi 
deliller, saliplere boyun e;mek 
lüaumu bakkanda ayni Wlar ••• 

(Anadoluda "VATAN,,) 

Amuk batakllklar1 
kurutulsa 

Senede elli milyon lira kıymetinde 
pamuk, pirinç 

ve şekerkamı~ı elde edilir 
y 8Z811: Cemal IARDAKC:I 

Eıl,i Konya V .U.i 

Anıuk ovuı, yer yUzUnün en kuv- kalacak toprakları 'tUrkUı\ gayrı un
vetll, en Vl!rimli topı-nkıarı arasında sur1ara. kendilerine taraftar olanla.· 
sayılır. Oarpten ve şlmı.ılden Ama- ra. tahsis ve Ihsan edeceklerdi. Allaha 
noslar!a Gıivur daglarmdatı, şark- .şUkUr bu mel'unca tasavvurlar, dU
tan ve şimali şarktdcn Seman ve şUnceler gerçekleşmedi. O ljleytanca 
Antep dağlarından kaynayıp akan hesaplar pazara uymadı. 
suıatın ve cenuptan gelen A t nehri- 2 - ova.ya vaktlle lskAn edilmiş 

nin durmadan tn,ıyıp getirdikleri olan a,ırcıtıer etradının çoğuhun öl
yeni topraklar bu ovayı Mrdcm tn- mcslrıden, kaçmasından ollu:ak, yua 
ze bir dilber halınde bulundurur. binlerce dekar ara.al eayııı kimselctin 

Ova.nm tükenmez gömüleri, ya- cllcırine geçm19, Bunlar da Re)'hanl· 
kın uzak büyük imparatoı'luldarın. yede, Ahtakyada, Belen ve lekende
kUçUk krallıkların da.ima hırs ve runda ve daha ba.şka yerlerde oturu· 
lamalarını çekmiş, 1fUha1armı >ta- yorlar. Pek m&hdut ve fakir ortak• 
bartınıştır. Bu yUzdcn altı bin yıl· çılar iptidai usul ve aletlerle ekim 
danberi başında kıyametler kopmuş, yapıyorlar. Ve ancak karınlarını 
Uzerlnde ı;ok kanlı ,.0 bUyük savaş. doyurabilecek kadar maıuıul alıyor· 
lar ya.pılmı~ır. lar. 

Ova, ilk önce, Türk (Samır) aatı Yalnız iki senedenberl, plr!nç eki• 

Yarın bütçe müzakereleri ba~
layacak. Vatandaıların bunları 
bilgi ve alaka ile takip edebilme. 
lerini temin için 194 1 yılı umu
mi muvazehe kanunu lı1yjhasını 
ve Bütçe encümeninin mazbata!lı. 
nı önUmüze aldık. Bunların havı 
olduğu eıas pren&iplcr hakkında 
umumi bir fiklr vermeie çalıııa
cağız. 

Harp dol•yı&.ile gümtilk te· 
.imleri ve ithalatla alakalı diier 
varidat ualmı§t mOlt müdafaa 
maıraflan eheınmJyetli bir wret~ 
te y<UuıclıniıtJr. ıBu vaıiyet &aroı· 
ıında alının ~nılı ıted'blrlerden 
biri ııudurı Şimdiye kldar fovka. 
iade ta'haiaatla idare edilen hl&
metler vardı, Bu .ene hep.1 ldi 
bütçe lçine alındı, fevkalade tah· 
matın heJMi, memlellet mtada· 
f.aaaının lüzum l&'Ö•tetdiii fe"Vka. 
ade masraflara ayrıldı. Pundan 
l.eıka geçen ıene nld\liu ılbl 'bu 
tene de yeniden bazı varidat 
membaları teminine Ibtiyaç du
yulmu,tur. 

Hükumet ~d.i masraf bütçeıini 
~04,971.662 lira olarak M~l.iee 
vcrmittir ki freçcn wencdcn 
36,495,341 lira fazladır. 

Şimdilik 6.3 milyon liraya ba· 
liğ olan milli müdafaa fevkalade 
ihtiyaçları kıemen fevkalade tah. 
s.sat layihasında göster.ilen mev
cut membalardan, kıemen de ıon 
scne1erde biiyük bir raibet gören 
dahili istikraz tahvili ihracı ve 
'buna benzer ve muhtelif tasarru( 
lara plaıman bulmağa matuf ko
laylıklar göster.ihnesi ıuretilc kar. 
§ılanacaktır. 

MUHTELlP' BtlTÇELERDEKi 
FARKLAR 

ile oğulları tarafından kuı·ulan ve llyor. Bundan da fakir çlftçtler ve 
asırlarca yaşatılan <Sümer) devleti topr&ksı:&lar fayda!ananuyor tablt. Büyük Millet Meclisi bütçesin. 
sınırlan içinde bulunuyordu. Bu cıev- BUytık arazi •IP.hlplcrl toprakları· de 5 38,22 .. lira bir azalma var~ 
let yıkıldıktan .sonra Anadoluda ku- nı Maraşlı ve <:e)'haııU çcltıkçllerG dır ki bunun yanm nıilyon Iiraaı 
rulan bU)"Uk (Hata _ Eti) Jmpa.ra. kiraya veriyorlar. Bu yüzden geçen yeni yapılacak BUyük Millet Mec
torluğu idaresine geçmiştir. Ovanın yıl ovaya epeyce para &'lrmiş yalnız lisi binasının inşaatı için geçen 
ta.bil zenginliklerine ve dağlanndaki Mara~lı Mehmet Çakmak 180 bin lira sene bütçesine konan taheisattan 
ormanlara göz diken Mısır Fraunln- murar yapmıttrr. indirilmiş miktardır. 
rlle, Asurlular ve EUler arasında es· Amuk O\'aıının ıkliml sahillerden Matbuat Umum ..Mildilılüiü 
ki &amanlarm en bUyUk bogufma- dalla •ıcaktll'. Yılda tlQfen :Y....,ur bütçes.i geçen seneden 122,500 
ları vuku bulmu,tur. mı~tan da ortalama olarak (OGO> lira fazlaaile 1,096, 700 lira ola-

Sonra Toroslarla. Amanos bo:az nıllımetredlr. Toprak. :fcvkalA.de in- nk tesbıt ed.ilrnittir. Radyo lbüt· 
ve geçltıerındcn geçen \ 'C I<"rat, .A.sl 1 bat kuvvetine Jnalıktır. Şu hal~e pa çesine 1 1O,725 lira eklenmiştir. 

. 1 11 muk, çcltık, şeker kamışı ckımlne o· İ I . R . ı·w-
nehlrlerı vadllerlndon ge en yo ar k 11 • itti BI 1 A k 1 ıyanet f erı cıs ıgınde ge-

- _ . • pe rnwıa r. r mı yon u<ı ar, pa . :b . 
Amuk ovasında. bırleşmektcdıı. O\a- k kil b h d k d 111 kil çen seneye nıs etle 25,000 )ıra • mu e se, c er c ar an e o _ 
yı ve Amanoılan eline geçiren, Kı- fi k 1 .. b. ,, (

2
S} fazladır. Bunun bır kı~ı:nı, köhne • sa parnu a ınac'"".na gure . . · . 

llkya da, Suriye ve Iraka .da lMkim milyon lira gelir temin edlllr. (OOO) b.Jr. bın~?a. bul~na? reislık daire-
olur. Bu sebeple ova, tarihın her dev b d k ti k 1 h d k d &nın musaıt bır binaya nakli ve . in c ar ~el k e ı se, er e ar an . _ . . . 
rinde şark Jle &"&ı bın, Aıya ile Av- (600) den UOOO> kiloya kadar çel· tefrıtı Jç.ındJr. 
rupanın m~c~dele eahneaı olmuştur. tik alınablldlıloi 1 in ulne irml be O• Dahiliye bütçesinde 100,000 
Yalnız bir ıstısna var: (İsus) suyu... 6 ç "' y ~ ı· f ı ık d B d b" 
ı _ tuz milyon liralık hasılat elde etmek ıra az a ı vay ır. un an ır 
skenderin kUçUk Aıyayı iat.lliya ve d kısmı eşya fiyatlarının artmasın-
.şarka doğru yürUmeğe başladığını kabil lr. d ·1 · l · · 2 00 · 
h b 1 ı Uku d Ü Ü Ü 

Antakya gölü de mebzul ve çeşit- an ı erı ge nuştır. 1 , O lıraaı 
a er a an ran h m arı ç ne v k•t h b s· . a·ı ·ı 

0 b t VUztl ö 1 k 1 1 11 balıkları. Amanoıı yamaçtan, zey- e a et esa ına ıyası ı gı er 

1 adr!. u d eca yi n cbme ç n to~- tınlerl, üzümleri, tUrlU nerııı meyve- okulunda tahsil ettirilmesine lü 
a 16 • or usunu ne u ovaya yı6• •• ··1 1 b · · ..J: 

•• ... .. k do 1 1 1 ü 1 1 . !erile ayrıca birer servet kaynağıdır- zum aoru en ta c c 1Ç10'"r· 
mışw. .ıua e nya ı ar a, a var s nın H · · bilt · 

tar. arıcıye çesı geçen sene-
harekttına mllııalt olan ve mağlQbl- d 150 000 r f 1 d 
yet halinde kolayca kaçmak ela Bütün bu zengln1lklerc. hazinelere en , ıra az a ır, Bu-
mUmkün bulunan bu ovada harp et- kavuşabilmek için her şeyden evvel 
meyi kararlaştırmıştı. Fakat İsken- bataklıkların kurut~ası, arazinin Bu yıl Kırıkhan& (28) bin Reyha
der ağır yürüyordu. Aylar geçtiği topraksız çiftçilere dağıtılması, (Af- niyeye (16) bin dekar çeltik ekimine 
halde görünmüyordu. Dara, ya uzu;ı rln) ve (Karaau) nehirlerinden mun ml1ııaade olunmuştur. Fakat \undan 
suren bu intizara dayanamadı, 88• tazam kanallarla su alınarak ovanın evvelki bir yazımda da bildirdiğim 
bırsızlandı. Yahut da bu beklemenin sulanması IAzımdır. Bunlar yapılın- gibi, ekim zamanı geçmek llzere ol
ukerlerlnl uııandırmasından, bezdir- ca şimdi her sene, kırk e11! lira. ka- duğ'u halde muameleler ve tekil işle
mealnden korktu. ordusunu alarak zanabilmek için b~ka diyarlara gi- rl biı· tUrlU tamamlanamamıştır. Bu 
Bahçe boğazındıuı geçip (İsue) ova. den kırk elli bin Hataylı, olduldarı ayın on dördünde Maraı;ıta rastıadı
sma indi. ve ı~·e orada Makedon· yerde ı, bulacaktır. • tım bir çeltikçi henüz ziraat vekl· 
yalı serdar ile lrnrşılaştı. ve şarkın Şüphesiz nü!uau da artacaktır. Ve !etinden son müsaade emrinin sel· 
mukadderatlnı tayin eden meşhur bu mübarek topraklar, aaırlardanbe- meditlnl tıöyledl. Ekin geçtkhıce 
muharebe vukubulı:_u. Daha sonrala- ri saklamakta oldukları bftmez lü· mabsulUn idrak zamanının yafmur 
rı Romalılarla İranlılar, Araplarla kennıez trömüleri ezeli ve ebedi il&• mevelmlne tesadllf edeceğini dU.U
Bizanshlar, Selçuklarla haçlılar asır. hip mUalahakları Türklere teıllm e- nerek korku ve halecan 1çind6 bu-
larca buralarda döğllştUler. Nihayet deceklerdlr. lunuyordu. 

nun 102,607 lirası maa§ tahsiıa
tına, 471 19 .3 Üraın ec:nebi mem
leketlerine çekilecek telgraf ve 
gönderilecek mektup ve paket 
tahsiıatına ilave olunmuştur. 

Srhlhat Vekaleti ıbütçesindc. 
3, 7 40,000 lira fazlahk var, bu 
fevkalide bütçe ile idare edilen 
lsUn ve Ankarada Tıp FakUlteııl 
in~aaı tahsiaatının adi lbütçeye a· 
lınmuından Jleri gelmi~tir. 

Maarif bütçesindeki far.talık 
bir 'buçuk milyondur. Bunun ç.o• 
ğu köy enstitülerine ayrılmıştır. 

Nafıa Vekileti l>ütçeslnc 1 O 
milyon 22, l 52 lira ilave olun
mu~tur. Bundan üç milyon kada. 
ı ı .>eni şoacler inaHınıı ve zen 
kalanın çoğu demiryollar ıçın 
.nüteahhitlere ver.len ve bu ıene 
vadesi gelen poliçelerin tediycıi• 
ne haerolunmu:ttur. 

lktı.at Veklleti bütçcjj geçen 
seneden 300,000 lira fazla, TJca. 
ret Vekalet.i bütçeii .36,000 lita 
nokıandır. 

1941 V ARlDA T T AHM1Nl.ER1 

Varidat bütçesi geçen seneclen 
36, 7541000 lira fazladır. Bunun 
bazı vergilere zamlar yapılmak 
ve bazı maddeleri vergiye tab.i 
tutmak ıurctilc temini beklen• 
mektedir. l 940 bütçeainde tah· 
mlhlerc ni$betle fazlalık olmakla 
beraber hilktimtt muhtelif s•bcp_ 
lerlo !böyle bir faılalık ümkllnı 
heıaba katmamaftı ve b~edekl 
artı~ı tarrıamlle )'eni varidatla 
karşılamağı tercih etmektedir. 

Kaun9 verglaınde buı mü
kelleflerin ruhsat takerclerine 
yapılacak raımlarla geçen eene• 
don 300,000 Ura fazla v•ridat 
lemin edılebileeeklir. Ticari ve 
8lnai le§tbbüalerin kaıanç verıi· 
lerine yapılacak tamlarlıt ıı•çen 
seneki 21,256,666 liralık varida. 
tın - 4,300,000 l.ira fazlaalle 
25,500,000 liraya çıkması tah
min edilmektedir. 

Hizmet erbabının kazanç vet
&iain.de ı.am yoktur. 

Davar, deve ve c:lomw: vergi
sine yapılacak zamlarla S milyon 
ve diier hayvanlara olan zam
lardan 300,0_00 lira fazla varı
dat temini bekleniyor. 

Veraact ve intikal vergiainin 
niıbetleri tezyit edileceğinden bu 
sene 290,000 lira fazla varidat 
tahmin edilmi§tir. 

Muamele vergisinde 1941 yı
lında bazı tnuafiyetlerin kaldırıl
ması dü§ünüldüğünden bu yüz
den 2,250,000 lira fazla aelir 
bekleniyor. 

1940 yılı teker istihsalatımız 
68, 700,000 kilodur. Vergi nisbe. 
ti IUloda 7, 3 7 kuruı tutuyor. Ye
ni mali yıla on milyon kilo dev
redileceii tahmin cdilmittir. Bu 
&cno 80,000,000 kilo teker ,iıtih. 
sal edilmeei bekleniyor. Şeker is
tihlak resmi on alt1 milyon lira 
tahmin edilmiştir. 

1941 senesinde bazı ithal!t 
maddelerinin istihlak vergısınt:: 
y.a.pılacak zamlardan 1.300,000 
lira ve bazı .imalat maddelerinin 
vergilerine olan z&mlardan 600 
bin lira elde edileceği hesap edil. 
mcktedir. 

Tütün ve tuz ve jçlcilerden alı. 
nan müdafaa vergJıı 1940 ta 
10,439,000 lira iken bu sene ya
pılacak zamlarla ıekiz milyon !ı
ra fazla hasılat temini memuldür. 

Kfürlt 'Ve çakmak vergısmc 
yapılacak zamlar sayesinde 1 mil 
yon 100,000 lira fazla varidat 
bekleniyor. 

Devlet Demiryollarile Posta, 
Telgraf ve Telefonun varidat ve 
masralları bütçeye konmllmıştır. 
Buna sebep olarak bu jdareierJn 
henüz Hazineye. hasılat temin 
edecek vaziyette olmadıkları ıleri 
sürülüyor. 

Musul ıpetroltarından alınan 
hissemiz i'tihsal ve satıııların .in· 
klşalı heaaba katılarak bir milyon 
lira diye tahmin edilml~lir. 

Askerlık mükellcliyetı varlda. 
tında 1940 senesinin ilk sekiz a
yında 14,62 7 lira tahsilat yapıl
mıştır. 1939 sencsinln sofi dört 
ayındaki varidat 513,295 lira ol
makla beraber bugUnkü ahvai 
do]ayıııile hu varidatın alınması 
mUınkUn ğ{Srülmf!dİğinden 1941 
yılı için yaln.t:ı 20,0ÖO lira tahttu_ 
nl muvafık glSrUlmUtttir. 

Hizmet erbabındah alıhan ik. 
tıtadi hühran vergWnde 1941 
için ba:tı dairelerin maaş tertiple. 
rine yapılan zamdan iki mtlyon 
lira temin edilıceği hesap edıl
mi~tfr. Muva:ıene veraieinde fark 
yoktur. 

Buğday konama verıiaind~ 
l ,.360,000 Liral.ac bir nokaan tah. 
min edili)'ot. Sebebi flldur: Jatan• 
bul. Ankara ve lzmirde <ıı 84 • 
66 randımanlı unlardan tek tıp 
ekmek yapılıyor. Bu nevi unun 
çııvahndan da ancak bir lira ver. 
gi alınması lazımdır. 
HARP İKTiSADİ SiSTEMiMİZ 

Biitço enci.imerurun hazırladıiiı 
mazbatada ithalatın harp dolayı· 
sile azalmaaından lbahıedildiği 
sırada deniliyor ki: 

cBu vaziyet karıııında nüku_ 
met tedbir ıılmakta ıccikmedi. 
1tha1Atı kolayla§rtmııak ve hatta 
lütumunda dotruden dotruy.a 
ilbalit ;yapmak üzere bir harp ik. 
tı&&di ıiıtemi kurulma11 icap cdı· 
Y,ordu. Milli koruma kanununun 
eaaslarını. kurduğu bu sistem 
aayesinde mafwuner.lmiz lnymet
lerıdirilerek mU.ı.abaillettıniz kuv. 
vetlendirilrniı, bu ıurotle iıt.ib
salleri çoğaltmak için en teairlı 
tarzda ıe§vlk edilmiştir. Alınan 
bir çok tedbirlerle ithalat elden 
geldiği kadar temin edilmiş. sı
nai imallt, hele milli müdafaa 
ihtiyaçları için yapılan mubayaa. 
larla büyüls_ .inki,aflar söttermi~
tir. Bütün bu gan:et ve hareket
lerin feyjzli semeresi olarak baş
ta kazanç, dahili muamele ve is
t.ihllk vergilerlle lnhiNrlar vari
datı gelmek üzere bir kısım ver
gilerde temin edilen fazlalık itha. 
lat ~rıilerindekl nokaanın bir 
kımunı tellfi etırnittir.> 

Bütçe encümeni mazbatasında 
verilen diğer malUınaltan yarın_ 
ki sayımızda bahsetmekte devam 
edeceiiz. 

Adliye katiplerinin maaıla
rının arttırılması için bir 

kanun projesi 

Darlan, Alman zaferane imaa 
etmİf, koyu bir Alman taraftarı 
11fatile konUfUyor, bununla be
raber Almanlara ıöaterilec:ek 
mÜlaadeler haklonda ortada do. 
latan rivayetler ve hele Ameri
ka tarafından ileri aürülen tela
ditler derin bir teair uyaadJnmt 
placak ki Amiral, ortalıiı t..kia 
etmek ihtiyacım auyuyor. Uç 
mühim nokta hakkında da açdl 
teminat veriyor. 

En bqta donanmanuı Al
manlara verİlmiyecetini .ö,lii
yor. Hatta kend11İnin bunu yap. 
mayacağma lnailizlwi de phit 
ıoıteriyor ve diyor ki: «Benim 
donanmayı Almanlara talaa 
etmiyec:eııiıni İngilizler de bilir· 
Jer.• 

Sonra Frama& müat.:mlekele. 
rinin Almanlara verilmiyecejini 
temin ediyor. 

Üçüncü nokta olarak da Vifl 
Franauınan, Almanyanuı mütte. 
fiki sıfatile harbe klll1flD&yac:a. 
tından bahaediyor. Buna da .
delili aöateriyor : «Almanlann 
•len bize ibti)'açlan yok, bar· 
be tek batlanna ba,ladılar, tek 
baılarana bitirebilirler.• 

Amiral Darlan Alman~ 
Franu ile bir mütareke ~ 
i• teneuül etmeainden •e F ..... 
... blikionetini IHilbütün aria
dan kaldumamumclan dolaJ'I 
Almanlara minnetini bildirdik
ten aonra, de•am eden müsallıe .. 
relerin Franaa için bir ..,.Jlk ft 
yokluk meHlni olduğunu de 
anlatıyor. 

in.an, ba IMyanab okayuaca 
fU noktaya akıl erdiraniyorı 
«Eter Franaaalar donanma " 
müatemlekelerini venniyCGek. 
ler.e, Ahnanlarla beraber har
be de 1rirml)'eceldene AJmaD. 
1arc1aa belrWllderi ~ 
nn bedelini nuıl ödey.-.... 
dir? Yalnıa tayyarelere pçit 
vermek, lraka •ilah kaçırmak 
gibi fedaklrlddar Almanlarr 
memnun etnMie klfi midir?• 

Anlatmanın tam mahi)'etinl 
beniia bllmiyorus, fakat fU11A 
hükmetqıek caizdir ki Amerika. 
nın tlddetli hareketi, ilk anlat
ma projelerini tadile uğratmat, 
dOh&nmaYJ ve müatemleke ..... 
mek ıibi 19yler dUf1in~ 
bir taraftan Amerikanın protee. 
tolan, diler taraftan F......m.. 
rm hotnubualuğu karpamda 
fimdilik pek ileri aidiJ-nmait. 
tir. 

Fakat Darlan'm aöyleclilıı.t 
ister dotnı ot.un İlter olmum 
bundan IOnra Vİfi FranH
Peten'l de;;.:1 Darlan'ı t..a 
ettiğine ve imkinm müaaadelİ 
derecesinde Alman emelleriae 
alet olacaima hükmetmek ca• 
isdir. 

Adli;ye Veklleti, adliye katipleri 
maatlannm arttırılması hakkında Şehir bahçelerine yeknese~ 
bir kanun projesi hazırıam.,tır. Bu L f ı· h d I k 
ı&ytha mtkldetıni doldurmUf, vazife. ••ya et ı a eme er onacak 
sinde muvaffak olmuş kA.tiplerln ma- İstanbul belediyesi şehir dahilinde
aşları birer derece yükseltilmekte- ki bahçelere yeknesak kıyafetlı ba
dir. 1941 yılı bütçeJıinde bunun için demeler konmasına karar vermiştir. 
19 bln liralık bir taheiıat aynhmş- Bunun için bir teklif hazırlanmakta· 
tır. dır. Derhal faaliyete geçılecektır. 

yirmi Uç sene evvel de Amuk ovası 
Türklerin son mUstcvlilerc ~ar~ kah 
ramanca müdafaalarına şahit oldu. 

temiz 'bir aileden ol&n o kızı b&fka lUrlU el
de edemlyecqlmi &nlıyarak onu n1klhladım. 
Bu, deliliklerin en büyülü ldl ıın>a ona ma
?lk olmak için b&fka çart' yok1u. 

EDF.BI ROMAN TEFRiKA No. 55 TeessUrllmü ızlemek maksadile yıne a.o 
!ay ettim: 

Amuk ovası, bir mllyon (600) bin 
dekarlık bir sahadır. Bu tıahanın 

(100) bin dekarını Antakya. gö!U kap 
lıyor. (250> bin dekarı bataklıktır. 

(300) 'bin dekarı ekime elverişli de· 
ğildır. Geriye (950) bin dekarı kalı
yor. Fakat bu genı11 ve pek kuvvetli 
topraklardan bugün hakkıle istl!adc 
edılememektedlr çünki: 

1 - Bataklıklar havayı bozuyor. 
İçindeki nebaUa.rın çürümesinden 
doğan çok fena bir koku neşredıyor. 

Biz bile otomobille geçerken bur
n~uzu tıkamak zorunda kaldık. 
Si lsinekler bulut halinde. Bayan 
H ticenin dediği gibi buralarda ya
şamakta inat edecek veya yaşama
ğa zorlanacak olanların az zamanda 
toprağın altına. göç edecekleri mu
hakkak ... Bir aralık l<'ransızlar bu 
bataklıklaıt_ kurutmak· tasavvurun· 
da bulunmuşlar. Sonra nedense bu 
tasavvurdan vazgeçmişler. Ben de 
(nedense) diyorum, neden olacak, 
buralarda kalmış olan bu toprakla
ra sahip bulunan TUrlderin ölmelcrı
ni yahut savuşup ba ka taraflara 
gıtmelerlnl beklemeyi menfaatlerine 
daha uygun bulmu lar da ondan ... 
Tilrkler kalmıyacaktı. Ondan sonra 
bataklıkları kurutacaklar, bu kurut
m rh nı"yı'k>n:ı çık <':ık \C ahip iz 

Onu eevmlft.im Kezban, sana yemin edi
yorum ki genç kalbimin en ta'km heyecan 
ve arzusile onu ııevmı,um. HAIA. bugUn, yir
mi 'bef sene sonra onu hatırlarken heyecan
lanıyorum. Ancak bu sevgi çabuk ıısnmeye 
m&hkQm bir alevmiııı meğer! Aşk yalnız ar
zu ile idame edilemiyormuş. aynı zamanda 
erkekle kadının karşılıklı anlaşmaları, fi. 

1klr teaUleri, muhit ve seviye yakınlığı da 
la.zımmış ... Bunu sonradan anladım. Geç kaJ. 
mıştnn. 

O, yavaş yavaş nazarımda gUzcı, sevimli 
bit• oyuncak mesabesine indi. Elimi her uza
tışta onu buluyordum. Yalnız bu kadar. O· 
nun benim için bir hayat arkadaşı olmasına 
imkan yoktu ve olamazdı. İkimiz başka dil
den konuşan ikı insan olmuştuk. Birbirimizi 
seviyor, fakat anlaşamıyorduk. Gitgide ben. 
deki ateş derin bir acımaya mUnkallp oldu. 
O bunu anladı. Çok hassas ve ince ruaıu bir 
kadındı. Anladı ve bana hak verdt. Onu bav. 
ka bir kadıııla aldatsaydım belki de beni 
haksız bulacaktı. ÇUnkli se\•gı bakımından 

benl tatmin ettlglnl çok ıyl biliyordu. Ara
mızdaki boşluk, fikir H se.,iyc farkı, tahsıl 
ve görUş farkı ıdi. Kendisinin bu derin uçu
rumu dolduramıyacağını tok iyı takdir edi· 
yordu. 

Zavallı Hacer, bır defa bana nasıl b r tek
lifte bulunmu tu bil en! Bunu bugün yeti • 

Yazan: Muazzez Tahsin lH:t<.KAND 
kin bir kız olduj'un için sana söylemeği 
mahzurlu bulmuyorum. Belki de onu ve be. 
ni daha iyi anlamana yardım eder: 

Odamda kitaplarım, gazetelerim arasın
da idim, ayaklannın ucuna basarak yanı
ma celdi. Kitaplarıma. kflğıtıarıma uzun u
zun baktıktan sonra gözlerini 'bana dikti. o. 
na her zaman bir kUçUk 'kız muamelesi e
derdim. Bu defa da: 

- Ne var Hacer, bir şey mi istiyorsun? 
Diye sordum. 
Ayaklarımın ucuna, halının üzerine diz 

çbktU, kolunu dizlerlnJe doladı, ateş gözle. 
rini bana kaldırdı. 

- Ali, dedi. Sen bana bir ortak getirme
lisin. 

İlkin maksadını anlamadım, bir yardımcı 
istiyor sandım. 

- Nasıl ortak Hacer? Evin lı,ılerlnc yar
dım etmek için mi? 
Yanaklarını geren sevimli bir gWUşlo gW

dü. 
- Hayır, biz köyde kuma deriz. Yani be

nim ortatun, senin karın. 
- Bir bqka kadınla evleneyim mi de

mek istiyorsun? .... 

GöJAerini l'ÖZltrimden çekmeden cevap 
verdi. Bu sa.terinin uzun muhakemelerin 
netıceai oldutu Afiklrdı. 

- Evet. İstanbullu okumuf bir kadın. 
Sözlerıni ciddiye almak istemedim. onun. 

la alay ettim: 
- Bir karı yet.işmlyormuf gibi batıma 

ikinci bır bela mı cetıreceğlm? 
Fakat o şakadan anlamıyacak kadar cJcl

dı idi. 
- Erkek delil mlain? Dört kan alablllr• 

sin. 
Sözlerini cevapsız bırakırsam gücenece

ğini anlamlflım. Sordum. 
- htanbuldan okumuş kadın gelirse .sen 

ne olacaksın Hacer r 
Dudaklarının tıtred!tf nl g6rdtım. ..ulm• 

kAr bakllJlannı benden ayırmamqıtı. 
- O gelirse sen artık gitmez, burada ka· 

lıı sın. Ben de slze hlzmet ederim. 
- Sonra? 
Yanakları kızardı, göıl kapaklaruıı indir. 

di. 
- Sen ikimizin de kocanıız olursun. Be

nim anlıy&madıllm tefleri ona aöyleraı.n. 
evde için sıkılmaz. 

- Ya onu seversem? 
Böyle ••kaya tahammUl edemıyoceğlni an

latınak için katlarını çattı. 
- 'tki gönliln yok ki senin. Hem beni hem 

onu seve.ıııezııln. 
- O halde onu niçin alayım? 
- Konuşmak için, beraber okumak için 

A1L 
Bu sözlerde gizlenen faciayı ve Hacer 

ya.şma rağmen, ne kadar çocuk ve tec 
besiz kaldığınr takdir edeblllyor musun Kez 
ban'! o bana kl!l selmedlğlnl anlamı,, bQ. 
yuıc bir fedakArlık yapmak icap ettltlne L 
nanm1', fakat bu fedak!rlığr tatbik sahaaı· 
na çıkarmak isterken bUsbUtün çocuklq
nuştr • 

Ona çok acıyordum. Ancak, basitHtınr 
Jıer gün biraz daha anladılJm ve gGrdQIGm 
bir kadının bUtUn hayat yolunda benim 7&· 
nunda kalmasına lmkdn olamudı. 

Aylar geçtikçe, kendimi anladıtrm gUnden 
beri kafamın içinde yqıyan projeler yeni
den canlanmağa bqlaqıı,tı. Genç ve sıhhat. 
11 bir mUhendıs, bqıDda bin bir emel ve ıs. 
tek yaşatan bir !en adamı, &nrUnU iptidai 
bir fekılde geçlremezdL Bunun maddeten 
inıkbı yoktu. 

Nihayet kat'I karanmı verdim, aylart!an
berl uzak kaldığım hayatla temaa et'ınek J 
çln bir defa lstanbula gitmek lılecl1tim1 on 
.eı,ıecum. 
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·------------------------------------------ .'"VATAN 25. s. 941 

• 
Nezaket iktizası! ... 

c- Yazan: Morls Dlkobra 
J.t.isyü ve !\'ladnm Salamanj, - Hangi angaryadan? •. 

L\nıumi Harple çok pa!!il kazan- - Canım §U, nezaket iktızasi 
mı ar, halın sayılır zenginler sı- komşuları ziyaret. .• 
rasına geçmişlerdi. Toptan yjye- - Buna lüzum var mı dersin'? 

( • ! • 
ft 

DünkQ mnliküme karşdaşmaları 

F enerbahçe Demirsporu 3- 1 
G. saray Gençleri 1- O yendi 

Yakın tarihte deniz harpleri 

8 - 13 Nisan 940 da 
lngil1z ve Almanlann batan harp 

gemileri hangileridir? r Yazan:!,~!'~~ ÜLSEI. 
t.rtesi gUnü (9 nisan salı {;UnU) den biri batırılmış ve Uç tanesı 1;:. 

C"r-k satanlar muhitınde cMeku· - Evet, evet. .• cMua.şeret e-

'" ıcralı \C kraliçesi> unvanını al depleri> kitabında okudum. Yeni ·ızm ,· rde 'sta n bulspor Altı nord uya 4 - 3 yen ı' ld"ı 
.. 11ı1lardı. bir köşke naklolundu mu. civar- 4 

t-lcrkes. ~öhreti Fransanı~ d~rt 

1 
daki köşklerd~, ?8tolarda oturan 

Inglliz filosu Norveç sahili boyunca mıştı. DU.,ma.n gemllerınln U>P • 
seyrederken takriben (Bcrgen) a· kalibre ltıbarile daha buyuk "e 
çıklartruıa çok kuwetıı Alman ha.va detı;e daha !azla idi. gır 
lC'şekküllcrinin taarı"Uzuna uğradı.İki lngllız !llotllUısının lıderllği.ll!,.r 
kruvazör hafü surette yaralandı. ren (Hardy) son derecede h ) 
Fakat her ikisl de donanmadaki uğradığı için baştan kara cdil111

'" 

a..>sc&ne )ayılan cSalaman) .ış- lan c~ezaketıktızası> zıyaret et- Beşiktaş Alt ayı 2 - 1 mag" lup etti 
.en:,e.erı konservesi> ni biliyor- mek medburidir. 

mevkllni muhafaza etti. Amiral mecburiyet görüldü. Ve komodor 
gemisi (Rodney) yo .ağır bir bonıba IUİn derecesinde yaralandı. ttl 
isabet ettiyse de güvertesinin kuv. Eski bir destroyer olan (itan 6" 
\·etli zırhı, gemiyi !azla hasardan battı. (Hotspor) ve (Hostile) 
kurtardı. Gemide yalnız dört zabit troyerlerl hasaı·a uğradıysa da ' 
ve Uç asker yaralandı. (Aurorıı.) ltnı !arına. devam etmcğ'e muvaffak 
vazörU beş defa bombalandıysa da dul.ır. lngiliz !llosu harp sahne::; 
hiç bir isabet almadı. :Fakat buna den dönerken Almanların (Raunf tıt· 
refalmt etmekte olan (Gurkha) des· ısmlndei<l mUhlmmat gemisini batP. 

(f'J. 'r .ne herkes, bu konserve.nin Kibar aleminin adetlerinden MiJU küme ınaçlanna dUn Şcrer 
, n d.masının. bozul'mamruıından pek hoıılanmıyan Salamanj: stadında devam cdılcU. Sahada ancak -- ......,.-......... _..:-

• v. 1 uzun :niıddet dayanmasından - Ne can sıkıcı §ey bu?·· bin kişllik bir seyirci kütlesi bulunu· 
•. en "eıoığine emindi. - Yok <:anım.: • .)' alnız birer yordu. Galatasaray Gen~lcrblrllğ'llc, 

t akut, h:ç kimse, konservelerin kart atmak.la iktifa ederiz. olur Fenerbahçe de Demırsporln karsııaş
•• ftcıen ynpıtdığını, iç.ersinde neler 1 gıder. Fırsattan jstifadc eder, kö- tı. Sarı lüclvertlller 3 • ı. sarı' kır. 
bu unduğunu, mesela iç yağı, hal 1 yü de gezeriz. . ı mızılılar da ı - O ıcazandılar. 

Fenerbahçe - Demirspor 

·p e troyerl aldığı isnbctlcrden -t,5 saat dı 'e altı nnkllycstni taıırı ıı.ıl n ..... nu. baline eti vesaireden iba. ı Müsyü ve Madam Salamanı. 
r : cılduğunu bilmiyordu. Hoş, öğle yemeğinden sonra bir parlj 
Lıı ..ı u ait b;r şey değil a... iskambil oynadılar. Sonra kartla_ 

IJ z. sadece. Madam ve Müsyü rını bırakacakları kom:uların İ· GUnUn ilk karşılaşmıuıı Fcnerbah· 
;:, ı am.:ınf ın beş senede 20 mil· s~Tllerini bir kağıda yazdılar. Fa_ çe • Demlrspor orasında olda. scıa.. 
) on kaLandığını 8Öyliyelim kafi... ıkat aralarında münakaşa çıktı. mi Akalın idaresindeki oyıına Fener· 

,:, .. ,aman) "lar zahmetsizce ka. Kartları na,ıl bırakacaklardı? Q. bahçelilCT yeni ve genç bir kadro ıle 
1 çıktılar ,.e takrm şu şekflde Demir· 

... a.ı<.ııktarı bu sen el saydnde tomobjlden inip bizı:at vcrmt erı spor karŞISinD. dlzl'ıdl: 

sonra. bıı.ttı \'e mürettebatı kurtarıl- lltinei N:ıı·vlk deniz ınuhare (r 

dı. 1 ıs nisanda. başladı. 1ngUiz iJdnC~ 
(Nan·ik) açıklarında hava şeraitı lotllllısı (Nnrvlk) 'de Alman !~ıcıı:· 

pek fena ve fecir yavaş. ya,·aş be· ııun muhasarasına devam etti· 111 
lirmekte idi. (Benocan) harp kru· el fllotıllıl. l\Varspıte) zırhlısı ,eedfl 
vazörU kendi ufku dahilinde (Scharn teaddtl destroyerler ile takvıye r" 
horst) ile (Hipper) sınıfından (10) mlşU. ıs nisanda bu fılo .ı\111114 
bin tonluk diğer bir kruvazörU ı;ör- (Whıt Vorth)ldareslnde olduğu ııa 1f 
dU. Kar km'Vetli bir halde yağ'ıyor Alman dentz lm\·vctme ııucuın dol 
ve şiddetli bir fırtına csıyordu. tRe· taarruz etme!~ Uzcre (Narvlk) c 
nawn) Knıvazörü (18) bin nıetredeıı ru hareket etti. Taarruz netıco.' ,.ı. 
ntcş açtı. Düşman ateşe cevap ver- sinde (Narvik) körfezinde dört ı' 
dl. Fakat Uç dakika geçmeden der- man destroyeri batırıldı. il~ .ı\1~, 
hnl geri döndü. Düşmanın Ust gUvcr destroyeri (Narvik) şehrlnUl e1 ti" 
teslndcn isabet aldığı ve duman sU- sında bulunan dar bir FyorcU: ~r 
tıııılarının yllkselmekte olduğu gö- etmişti. Fakat İngiliz kuvveti ediJdl
rülmekte idi. Düşman ateşini k<'S· fmdıı.n takip edilerek tahrip tto' 
mek mecburiyetinde kalmıştı. Yal· 1nglliz -deniz kuvvetinden Uç de! 
nız ara. sıra tek tUk ateş edebiliyor_ yer zararzede olmuş idi. ..od 

du. Alman kruvazörUne Tcfakat e- (Harton) • kt Oslo F)'OrdıJI'~ 
d~ dığ'e'. (10) bin tonlu~ kru,·azör garbındadır _ açıklarında. ıo ?f;;:: 
de~ hal bır duman perdesı yaptı ve da Norveç mayn gemisi (AlaV rf' 
lltı kruvazor de bu duman perdesı f;V&son) Almanlann (Emden)~ 
arkasında. firara muvaffak oldular. vazörUnU batırmıştı. Alm ,r 

enı bır ı.alıba rd:ler. mı lazımdı}... Cihat. )loııınıner, )lurat - Ali Uı· 
1 k ,., vel f'Sc-n Mande» mahal- Müsyü Salamanj, te!lrif at usul_ 

~ 8,ndekı küçük evlerini bıraktı- !erine riayeten boyle yapı.ması 
.:ı.r, cMajenta> caddeainde gü- lazım geldiğini söylüyordu. Kar:. 

zel "e konforlu bir apartmana sı itiraz ediz:ordu. Servetleri, mev 
geçtiler. Sonra bu apartmandan kileri, şato sal!ibi olmaları ıt.ba· 
çıktılar, <Malakof> civarında bir rile kartlarını, şöförleri marifeti
~onnğa naklettiler. Onlann yer.İn. le bırakmalarında mahzur yoı.tu. 
de bir ba-kası olsaydı, bu güzel * 
konakta yan gelir oturur, rahatı· Tam saat üçte otomobil, §alo· 
na bakardı. nun mermer merdiveni önüne gel 

IBir gün, Madam Salamanj koL di. Karı ve koca, kadife yastık· 
\arını kocasının boynuna doladı: lara yıı.slandılar. Şöföre lazmı ge. 

- Sevgilim. dedi. Biliyor mu- len talimatı '·erdiler. Birden ime, 
sun, ne .istıyon.ım? Son arzum Madam Salamanj: 
ne?... Sen nehri kıyılarında bir _ A\lahım, diye bağırdı. Kart 
.ato... Kocaman bir parkı ye~il ları almayı unuttum... Frederik, 
rımenler:·. bodur ağaçlan olsun, çabuk odama çrk ... KC:çük masa
parkın o • 'ında 'bir havuz bu- nın üzerindeki kartıarı al. get,r .• 
un'1ırı ;c nde de kırmızı kırmızı Fredenk ko_tu, .;itıti. r\Z son-

bal kıar ... farkın tuhc.yetinde bir ya geldi. Yerine oturdu, otomobi_ 
av mahalli ... Hani, g;çen •w~e~e le yol verdi. 
g .. zctr-lc mcral.:la takip ett.gımız M d S I · .._ .ı.. 

A
·• ·t· d k" şa a am a amanı nayran nay_ c g14an o u.ı> romanın a ı • f .:ı:... 

k 
" .ı t gı'b· bı"r 1 ran etra ı seyre.....,,or: to vo mur ış e onun ı 

· - Ne güzel 1 Ne güzel! .•. 
Ş"Y··· -

Müll)'Ü Salamanj .iyi pir koca Diyordu. Frederik, gidilecek, 
di. Karısının !bir dediğini jki yap kart bırakılacak yerleri biliyordu. 
mazd~. Bu arzusunu da yerine ge. Kö,,klerin, ~atoların önünde du
tirdi. ruyor, kapıyı çalıyor ve gelr-n 

Emlak acentelerini dola~ı ve . . 
bır pazar günü kaOa1nt cVeron> hızme~Çl)·e şapkasını çıkararak 
a götürdü. cMot Brcz ~atosunu selamlıyor, sonra: 
gösterdi. 1 - Mot Brcz §Btosunun yc.ııi 

Bu ~ato, 16 ıncı Lui mimarisi sahipler.i Madam ve Müsyü Sala_ 
•ında vapılmı~tı. Akar suyu. 

-·ıa gazı, kaloriferi, banyosu, 
..arap çıkarmaya mahaus makine
le i, altısı çilek .tarlası olmak il· 
zere 40 hektarlık da arazisi var
dı. 

Şatoyu uezdıler ve pek çok be_ 
iendiler. Der.h01l peyini verdiler. 
All\.n ve satım muamelesi iki gün 
de bitti. Üçüncü gün şatoya ta
şındılar. 

Salamanfların, aı;ık kırmızı 
boyalı ve altın ç.ixgili, nar çiçeğj 
kadife dö~emeli, radyatöründe 
platin bır dragon bulunan ~ık b.ir 
otomobilleri vardı. 

manj tarafK>dan ..• 
Diyor, efendilerinin kartını ve

riyordu. Karı kcxa yeni şöförün 
terbiyeşin.i, nezaketini takdir edi
yorlardı. Frcderik birdenbire oto 

mobili durdurdu. 
- Ne o, Frcderik. lut.ik mi 

patladı? 

-Hayır, Madaım ... Daha kaç 
yere kart bırakacağız? •• 

-Üç ...• 
- Üç mü? Fakat, madam •.• 

Bende yalnız iki kart kaldı. Maça 
Beyi ile kupa yedilisi ... 

Şöförün yanlı§lıkla, iskambil 
kağıt~arını aldığını, ve kartvizit 
yerine bunları ver4iğini söyleme. 
ye lüzum var mı? •.• 

Moriı DÖKOBRA 

Söförleri şatoya gelmek iste
me~i. Sevgilisi, Pariaten aynl
mastna razı olmam~. Salamanj, 
garaJlar.dan birine telefonla bir 
,Oför göndermelerini emretti: 

- Genç ve namuslu 'b.ir ~för ============== 
isterim. Açık GÖZ olmalı. elinden Eyüpte bir cinayet 
hırsızlıktan baııka her şey gelme· 
lı ! .. 

Üç gün sonra ıatoya bir deli
kanlı geldi. Yeni 11ato sahipleri 
lc:C"ndisini uzun uzadıya sorguya 
çr-ktilcr. Genç- ~för bu sorculara 
sıkılarak cevap veriyordu: 

- En son kimin :yanında ça· 
ı•tın? . . 

- Düşes Morcnfil'in ... 
- Ala! .• Haydi garaja lide-

. m, otoı-nobili göstercüm ... 
Şöförün kııbulü, otomobilin 

devir ve teslimi muamelesi kısa 
urmüşıü. Salamanj karısına: 
- b i bir şoföre .düştük, zan

ncder.iın, dedi. Vakıa biraz ziya
de-ce aaf ama ... Söyleşi daha .iyi. 
l 1iç olmazsa benzin çalmayı akıi 
etmez ... 

Ertesi gün genç şöför Frederik 
ajın önünde otomobili temiz· 

)erken, Madam Salamanj, sigara 
aalonunda ka-'hvaltı eden koca
sının yanma geldi: 

- ScVogilim, .dedi. Mademki 
otomobil hazır, şu angaryadan 
kurtulsak oLnaz mı? .• 

Eyüpte, Bülbülderede oturan 
sabıkalılardan arabacı lbrahim 
ayni sokaktaki Tahirin fırınına 
gitmi,tir. lbrahim fırında pİ§İri· 
cilik yapan Abdullahtan ekmek 
istemİ§se de, herhangi bir ısebep· 
ten dolayı Abdullah kendisine 
elemek vermek i.sreme.mi~tir. Bu· 
nun üzerine furahim kızarak pişi. 
rici Abdullaha küfür etl.Tliş ve 
kavga kızı.,,<rtığı bir sırada çak1sını 
çıkarmış, .Aı'bduHa'hın sol kolu· 
nun altına sokmu~ur. Bu vaziyet 
karşısında ustasına yardnn e~mek 
isteyen çırak Mahiri gören lbra
him onun üzerine saldırmış ve 
Mahiri göğsünden ve sol baca· 
ğından yaralamı~tır. Fınncılar da 
ald1kl;m bir odunla lbrahirnin 
kafasına vurmuşlardır. Bu suretle 
kavıgacılann üçü <le ya.ralı olarak 
hastaneye kaldırılmı§lardır. Çırak 
Mahirin yarası oldukça ai1Tdır 
ve hayatı tehlikede bulunmakta· 
dır. 

Müddeiumumilik had.ise hak-
kında tahkikata başlamıştır. 

~-------- B UGUN 

MELEK Sinemasında 
% ~ve zearta rom birden: 

.ıoAN CRAFWOR~ ,.e 1 ALtCE FAYE ,.e DON k'IECH 
CLARll GABLE taralıadan tamfmdan oynanan 

)-watıluı 

MAHKOMLAR SON BESTE 
l GEM L!Lııdet.n~:.::- fUm 

u, Zeynel, AJ dın _ Kil!,.iik rlkret, 
Xacl, Yaşar, XiJ uzl, öıner. 

Buna. mukabil Demirsporlular da 
tam kadrolarını muhafaza etmekte Dünkü Fener bahçe • Demir spor maçından bir enslantane 

idiler. kaya kadar 2 _ O vaziyette devam et· mile harekt>t ettikleri &öril!Uyordu. 
Oyun ~ok sert başladı. San llıcl-1 tı. Fakat 36 ıncı dakikada 1skendcr 1 Eşfakın tekrar takıma girl11i hücum 

vcrtliler daha nk dakikadan uzun 1 giizcl bir şiltle Demırspora bir gol kabiliyetini de arttırmıştı. Fakat ya_ 
paslarla demlrspor kalesini bir taz- kazandırdı. !ki dakılta sonra. da Fe· pılnn bUUin htic•umlnr Gençlerin 
ylk çemberi içine aldılar. Bilhassa' nerlller. ~!yazının uzalttan ve sıkı bir canlı mUdafaası önUnde neticesiz ka
sağdan Küçük r'ikretin yaptığı hU· şutu ne tıçUncU go11c:rini de yaptılar, lıyordu. Nihayet dokuzuncu daltika· 
cumlar Dcmlrspor için dıı.lmt tohll· Maç ta bu sııı·etıe 3 • l Fencrbahçc-· da bir Galata.saray hikumunda BU· 
ko oluyordu. Nihayet bu tazyik on nin galibiyeti ile netıcclcndi. lend ı;UnUn yegl'lnc ı;olUnU kaleciyi 
ikinci dakikada semeresini '"erdi. Sol ,, n.vlıyarak kn.ydettı. 
dan bir hücumda, Ömer kcndısi ka· Galatasaray - G. Birliği Oyun bundan sonra. mUtevnzln bir 
leye atacak vaziyette olmo.sma rağ. şekil alır gibi oldu. HUcumlar karşı. 
men topu daha mU.Sait olan Yaşara CUnUn son maçı, Calatnsnrny - Iıklı oluyordu. Devre bu ısuretlc l·O 
geçirdi. Yaşar da güzel bir şUUe Fe· Gençlerbirlığl arasında oldu. Şazi Galıı.tas:ıray lehine neticelendi. 
nerin ilk golUnU kaydetti. Tezen.nın idaresindeki bu oyuna sa- İkinci devre baştan nihayete kıı.. 

Oyun, bundan sonra yine Fenerin n kırmızılılar şu kadro ile çıkmış dar zevksiz geçti. Her iki takım da 
hllklmlyell altında cereyan etti .. Fa· bulunuyorlardı. semeresiz bir oyun oynuyordu. Yal· 
kal sarı Ui.civerllfier de bir kaç teh· Osman - Faruk, Adnan • l\hıııa, nız devre ortalarına doğru Galala
like aUattılar. Blr tanesinde Murat Em·er, Halil, Mu!>tara, Arlf, Uiilend, saray lkıı.lesi tehlikeler atlattı. :Fakat 
kaleye ginnek Uzera olan topu uzak· E~fsk. Mehmet Ali. ııettee değ'lşmedl. 
laştırarak taknmnı muhakkak bir Gcnçlerblrllğt de en kuvvetli şek· Oyunun son on beş dakikıu;ındıı. 
golden kurtardı ve devre de bu su- lile Galatıuıaray karşısında yer aldı.

1 
Gençler işi bir parça sertliğe döklU· 

reUe 1 _ o Fenerbahçenln lehine ne· Geçen hııfta Ankara.da bu lld ta.kını ler. Lüzumsuz hareketlerde bulun· 
ticelendi. araşında yapılan maçın bera.berc ne· dular. 

lkinel devrede h!'il<lmlyet linc Fe- ticelenmesi bu mtl!abnka üzerindeki Zayıf bir haltem olsaydı belki de 
nc-rbahçeCle idi \"e zevkli bir oyun ol· alAkayı daha ziyade arttırmış bulu- bir hfıdise bıle çıkabllirdt. F akııt Şa· 
du. San ltı.civerUiler 10 uncu dal<!· nuyordu. zi Tezcanın güzel idaresi bir hlı.dlse. 
kada Omer vasıtıuıile lklnci golleri· San kırmızılılar oyuna çok canlı r.ln ıkmasın& n\A.ıll old~. Maç ta. bu 
ni de kaydettiler. 0)ı.ın '35 inci daki· ba~adılar. :Muhal<kak kazanmak az-

1 
suretle ı-O Galatasnra~'In galibiyeti r ı ile sona ~rdl. 

Milli kime pavaa cetveli lzmir maçları 

Takım 

Beşiktaş 

ener 
ralatıısaray 

stanbulspor 
ltınordu 

emirspor 
Altay 
cnçlcrblrllği 

aı'biyo 

Maske 

12 
10 
10 
12 
12 

14 
12 
14 

!) 

9 

G. 

10 
7 
6 

,4 
1 
3 
3 

n. 

2 
2 

2 

2 
2 
1 
1 
2 
4 

ıu. 

1 
2 
fı 

5 
8 
7 

10 
4 
5 

A. Y. P. 

32 11 34 
21 12 26 
25 21 
28 25 24 
22 30 24 
22 21.l 21 
16 21 21 

17 2~ 21 
12 16 17 

14 2<> 13 

K.P. 

2 
4 
6 

12 

ıs 

ı::ı 

21 
10 
u 

lzmir. 21 (Telefonla) - İstanbul 
ıJampiyonu Bcş!ktaşla, lstanbulspor, 
bugün İzmir Alsancalt stadında Al· 
tay ve Altınordu Jle karşıl~lar. 1 

Altlnordu _ 1stanbulspor karşılaş
masında birinci dc,·ro 3 • 1 lstan· 
hulspor lehlno nctıeclenmcsine rağ· 

1 men ikinci devrede Alt.mordu 3 gol ya 
, parak maçı 4. • 3 kazandılar. 

lstanbul şampiyonu .B<-şiktaşla Al. 
tay maçında da birinci devre 1 - 1 
berab<'rlıkle neticl'1endl. İkinci dev
rede bir gol daha. yapan Beşiktaşlı· 
ınr sahadan 2 • 1 galip ayrıldılar. 

Çocuk Esirgeme Kurumu İstanbul merkez kongresi 

Bu yıl 11 yeni müessese Kurum 
teşkilitında .faali ete geçt ____ i 

Çocuk Esirgeme kurumu İstanbul ' 
merkezinin yıllık kongresi diln saat 
14 tc merkez bına.c;ındıı. yapılmıllbr. 

Kongre relslığinc Cevdet Hamdi 
Balım seçildikten sonra merkezin bir 
senelik mesaisini ve lstanbul içinde 
me\'C\Jl 35 fUbcnln faaliyet raporu 
Dr. Fethi Erden tarafından okun
muştur. Raporun muhteviyatına nıı.

zaran çocuk esirgeme kurumunun bu 
seneki faaliyeti. cidden nazarı dik· 
kati celbedecek derecede inkişaf et_ 
tiği görUlmUştür. EzcUm1e bu yıl i
çinde tamam 11 yeni müessese ku
rum tcşkilAtınde. faaliyete başlamış· 
tır. 

ı - - Eminönü kazasının DarUssua
dc ağası Amber ağa medresesinde 
her ı;Un 10 • 20 çocuk yıkanan (Yı_ 
kama mU~csl). 

2 - Beyoğlu ha.zasının Taksim na 
hiyesl ile müşterek mUstakll bir bi
na dahilinde ,ırndillk yalnız illçlarını 
meccanen temin eden bir (Çocuk dls-
panseri), 

3 - Eminönll kazasının Çar.şıka· 
pıda. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa 
medresesinde tesis ettikleri bir (Ço
cuk dispanseri), 

4 - Şişli nahiyesinin yeni kirala
dığı bir bina dabllindl' Uç ·vaziCeyi bir 
den gören bUyUk sıhht bir mucssese, 

A - BUtUn ilAçlarını temin eden 
bir çocuk dispanseri, 

B - Şlmdıllk kUçUk bir kadro ile 
çalışan bir sut damlası, 

C - Beyoğlu 'bölg<'sinln bUtün 
mektep çocuklarının dlşlcrıni tedavi 
eden bir diş bakrm evi, 

5 - Sarıyer kazasının bütUn mu
hit çocuklannı tatmin l'debllecek 
muntazam blr Şi!kilde tesise muvaf-

Dün yapılan Çocuk Esirge me Kurumu toplantısından 

fak oldukları çocuk bahçe-si, 1 na. geçllmi.,Ur. Yapılan lntıhapta mer 
6 - Eminönü kazRsının şınıdlllk kez heyetinr: 

JO bikes yavruyu barındıracak bir Doktor Ali ŞükrU Şavlı, Doktor 
şekilde tesis ettıklerl Alemdar çocuk Fethi Erckn, Bayan Hayriye Krrdar, 
yuvasr, 

7 - Kadıköy kazasının şlmdılik kil 
çük bir kadro ile çalıştıkları bır sUt 
damlası, 

8 - Kadıköy imzasının faldr ço
cukların tedavisini yapan ve ilaçları-

HUsıı.mettin Sunol, Doktor İbrahim 
Zati Öget, Doktor Kutsi Hanıakçr, 
Bayan Maşuka Jpckçl, Bayan Naile 
T. Sıı.ğ1am, Reşit Çavdar. Bayan Re. 
fika Hulösl Behçet, Bayan Reşide 
Mithat Recai, Bayan Semiramis Tel 
zel, Şemsettin GUnaltay. Tev!ık Kut, 

nı meccanen temin eden blı· çocuk Ztihtli İnhan. 
dispanseri, 

9 -- Erenköy nahıycsinin fakir ço
cuklara elbise temin etmek maksa. 
dıle 20 kadını çl\lıştırabilccelt bir şc
kılde örme \'e <lıklm evi. 

Bütıin bu mesııl taltdırle karşılan
mış ve rapor tas\•lp edilmiştir. BU· 
tUn şubelerin lllıll sene-. i btıtçesını 

teşkil eden 730:i6 lira 11 kuruş tas
dik olunarak mcrhcz hcyetı lntıhabı-

Seçildikleri anla.şılmıştır. Ankara· 
da. Genel meı·kcz kongresinde 1stan
bu1u temsil etmek üzere Şemsettin 
Günaltay, Doltlor Pcthi Erden scçll· 
ml!Jlir. Murahhaslıırın önUmUzdekl 
sene zarfında tatbik edilmesini mu· 
varık buldukları dllclderl dınlcnml.ş. 

ve bliyükkrc ta.zim telgrafları çekıl· 
mesine karar verilerek celseye niha· 
yet vcriln1iştir. 

Yine nisanın dokuzuncu giinU ze· lBlucher) kruvazörU de NoJ"\'~ #' 
valden sonra İngiliz ikinci destroyer hll bataryalarının ateşi ile ve -~ 
CllotUIAsı komodor (Warburton Lee) kUlmUş mayn tarlalarına çaı?'
kumandasında olduğu 'halde (Nar- bn.tmı:vtı. ~ 

vik) limanına v n r a n (Ofet) Almanlar (Karlsruhe) kJ"U\'~ ~ 
Fyordinin gart>lannda bulunmakta nU de (Kristiarunnd) açrıcıaı;.r 
iken (Ofet) Fyordindc çok kuvvetli sahil bataryalarının ateşlerlle 'il' 
bir Alman destroyer filosunun me\'· bcttlkle:rfnl itiraf ve kabul etJ11 f 
cudiyetini öğrendi. Ve derhal Lon· Bilahare öğrenildiğine göre b~ 
dradan telsiz ile talimat istedi. Lon nı! (Traunt) İngiliz denızal~ 
dradan aldığı cevapta kendi mesu- Uç torpltosunun isabetine 
liyetl altında harekette serbest: ol· kalmıştır. 

duğu bildirllmekte idi. Komodor ·ver- Alman lmıvazörU lBlucııet 
dlğl cevapta: cHarbo giriyorum> dl· Alman deniz kumandanı oi!,. 
yordu. ıstlll. ordusu kumandanı ve , 
Nisanın onuncu gUnU zevalden ev- Baş Kumandanı bulunmakta idi-1 

vel saat 4,SO da ikinci destroyer fi· geminin (1~00) kişiden ibaret .; 
losu Narvik açıklarına varmıt ve mUrettebatından ancak kırk kifl 
harbe girmişti. 9 dllşman gemisin· tanlabilml~ir. 

~r~~~~~~~~~~~~ 
SBBBBST SfJT U N 

Moda - Kalamış Koyunda 
Sandallarda çirkin hareketler 

ve sarkıntılıklar oluyor 

Ahlak zabıtası, buralarda polis 
"ıı 

sandalları dolaşhrmah " >a~ 
mektubu lU bir vaziyet dalla göze çarpı1ltl' ıf C\ııı Ewelkl gün a~daki 

aldık. Aynen n~edlyoruz: 
cBlr müddetten beri Moda. Kala-

mış, Suadiyc ve sair plAj yerlerinde 
ve deniz kenarlarında türeyen yeni 
modaı bazı Bobstll ve belki onlardan 
da.ha liltra modern kUçUk zUppelcrin 
hal ve hareketlerine dikkati cclbet-
mek isterim. 

Mektep veya aile kaçkını bir ta
kım genç çocuklarla kızlar birer san 
dal:ı. binip koya açılıyorlar ve ekser 
ne çok uzaklara ve ne de sahilin bir 
kuytu yerine barınmağa ihtiyaç his
setmeden adetA herkesin ortasında 

birbirlerine sarmaş dolaş oluyorlar! 
Bu hallere hele Moda Kalamı' k'O
yunda sık sık şahit oluyoruz. 

Gençliğin aşk ve .ııevlşme hak ve 
ihtiyacını lnklr etmek niyetinde <ıl· 
mamakla beraber bu vaziyetlerde 
herhangi yUksek hislerden pek uzak 
bir sünillk ve Meta bütün mlltevazı 
fııBanlara. meydan okuyan bir kils· 
ta.hlık göze battığından bu hallere 
sinirlenmemek kabil olmuyor. 
Korkanın ki bu zDıniyet bu gibi 

tavır ve harekeUer Avrupadan fi· 
kir ve malumat sermayesi t.cdarlk 
edemeden memlekete dönmüş bUı 

zUppe gençlerin orada ııerbesUık klı. 
vesi altında gördükleri ahlAlaıızlık-

lan burada teŞhir etmek istemelerin. 
den meydana gelmiş ve maalead 
aklı krt bazı gençlerin özendikleri ye 
nillklcr meyanına girerek umumılc~ 

mck istidadını c;östermlştlr. Eter ser 
bcsUik bu gibi harekeUc.rinln herkes 
arasında sıkılmadan icrasilo ölçUle· 
ccl<se bunun için Avrupa.dan ders al• 
mayıı. hiç ihtiyacımız yoktu. Bizde 
eskiden sokak kedi ve "köpekleri bu 
dersleri o kadar uzaklara gitmeden 
beda\•adan gösterirlerdi. Bu hallerin 
A\'rupa medeniyetinin bugünkü lnhi
liılinde çok mUhlm bir an11l olduğu da 
~phesizdir. 

Bu yerlerde ayni zihniyet mahsu-

dır ki o da c;ofu kUçUk yaşta ~ ~Itır 
kım mektep çocuklarının san ;, tıııc 
da. tesadUf ettikleri genç k~ı:ı.r• 1. t:"r 
kıntılık etmeleri ve çam saki~ a· ~ 
pe~lerlni bırakmamalandır. 'trıı 
ana ve babaları veya. akrabalııt' ~rj• 
nında sandalla gezmeye çıkan ~ ~~a 
dl akranları olmıyan genç kııl~ ~Ilı 
hanımları bile 1lizar edecek de y 
yapışkanlık gösteriyorlar. :BU 1 t~I 
me1<tcplerımizdeki ahlak teııdJI ı, l' 
nln klifi gelmedığine mı yokd ~ itı ~ 
terbiyemizin noksanlığına ını 

!etmek lAzım geldiği de ayrıc& ' 
kike değer bir meseledir sanırıı'1 ~ t 

Sokaklarda yapılan her uırtU ~ k 
kıntılıklan nokta veya ıcaraıtol -t d 
polis memuruna şikayet yo1Ue ~ ~ 
mek kabil iken denizde fırsatı ~ ~'11.i 
mile bu yılışık küçük kWhan "I_ ~ d 
rlne bırakmak. onlarm bu P~ ,;J 
yalarınm serbestçe inkişafını 'ltıı ~ 
etmek demektir. / ~~ 

Biraz hava almak ve t>qlarııs' I ~
lendirmek için bir sandala biJI~ f r,t 
nize çıkan bir aile kızının bU ıf ' tı- •ı 
1rşık züppelerden kurtulmak içil' 1 ~ lııı 
ları yakalann<ian t:utup bir pc>l~ '.\ 
tasına götürmesi tabii kabil . '::JI ~ l-r 
clir. Fakat böyle mesire ve ~ I ı 
esasen bqka sebeplerden do ~ ~tı 
bulunması lktıza eden blr tel' ~ ~ 'ıı 
sandalı ikamesi derhal mnrac-" -1 f clı11 
icabında müdahale cdebileC;!ıı.I ~~t 
merci teşkil edeceğinden bu I'_ <ı 
onilne geçmek için en kesUrJ111

,,. ~ ~
olduğuna kanaatim vardır. /. ı.ır lı 
velevki muvakkaten olsun. ~ t 1 lr.1 
mevsim zamanlarında ahlA1' '- lır 
nıız tarafından böyle veya. bun•~ ~ 
masil bir tedbir lttıhaz oJU11 ;I, "~ 
mı? Bu suretle belki ahı.Akı uııı~ 1~ 
ycmizdc sukuta doğru giden tııt~ "' 
11 önlernlf ve kendi hallerınde 11 of ' 
lu aılclerimize do rahat bir ne! tıc11 

ı 



s 

İmtihan 
Faciasi 

Telgraf, Telefon ve Ajans Haberleri o 
1 
öğle namazını müteakıp Mevludü / (Bıışı ı inl'iıle) -

d Yuksck mimarlarımızdan 
Seril okunacaktır. j sımf çıkıyor. Bunlar için ders-

Se- ÖLENLER: hanelerde oturacak değil, dura-
lt ç t' ,.. c ınta~la operatör doktor 

'-afer T 
,, llyyar Kankatın kızı Ba-
.rlrı İ" k Ur an nikahlanmı:ı1ardır. 

~ 

. cak yer bile yok. Eğer derse de-
Eski . Bnhrıye Nazırlarından vam ederlerse uzaktan uzağa 

rahmet~ı Ahmet Paşanın torunu bir hocanın takririni duyuyor
v~ denız yarbaylanndan Bay Ce. 1 1. ~ı s t M" d ı e ar, sene sonunda notları elden ma ın og u ı ma uca e e m - . . . 

1 d H ti . cu··ver ö1 geçırıp hafızalal'ının kuvvetıle mur arın an ayre ın •- f 
müş, Ortaköy mezarlığına eö ısım tırn:anmağa ve diplomaya 

.. 1 .. ..:: , kavuşmaga bakıyorlar. Buna 

Bom bayda! 
lslamlarla Mecusiler 
arasında çarpışmalar 

Sovyetlerin 
hazırlıkları 

1941 sınıfının yüzde 
78 zi şimdiden 
talim görüyor 

Tiranda 
bir suikast 

ltafya kralının 
bulunduğu bir kitleye 

ateş edildi 

ırakta 
lngiliz hava kuv
vetlerinin faaliyeti 
Kahire, 24 (A A.) - lı gıllz hava 

lrnvvetleı ı Orta şark umumi kararga 
hının 1rak harckı\tı hakkında dl.ın 

akşam nesrcttığı tebliğ: 
Oi~i:i Maarjf Nazırı Zühtü Paşa 
h 11 merhum Rif at Zühtünün ru. 
~rı1.. ıthaf edilmek üzere, mayı
~1 1 :Yırıni be~ pazar günü, Kı
~rakta Zühtupaşa camıınde 

mu mmı.ur. '- , .. * Ankara l:.rkek Mesl~l; Cğ- (yuksek tahsil) adını vererek 
retmen okulu ıalebesinde:ı ilyas kendimizi aldatmamız yazık de
Erdoğan Ankarada ölmiıs, Y enı ğil mi? üniversiteden maksat, 
mezarlığa gömülmüştiır. kafasını müstakil surette kulla

Bombay, 21 (A.A.) - MUSIUman
larla .Mecusıler arasında Bombayda 
dün yeniden nrbcdcler çıkmıştır. Po
lis halk üzerine yine ateş açmak mec 
burıyetinde kalmıştır. Per,cmbe ak
şamı da bir kargaşalık zuhur etmiş 
\'e polis bir yerde silah kullanmıştır. 

Moskova. 2'1 {A.A.) - Reut•: 
Sovyetıer b!rlığlndeki askcrl ha

zıı lıklııı· hakkındaki son aUtmet, son
bahaı da hizmete çağınlacak olan 941 
sınıfına mensup gençlerin yüzde i8 
inin l\toskovada şimdiden talim göı _ 
mekte olmalarıdır. 

'J'jran, 21 (AA.) - Stetanl ajan
sından: 

Irakta, tıs, kuwetler, dün Fallu· 
ja'~a hücum ctmı leıdir. Fakat şıd
dctlı b r bombardımandan sonra, es
ki mevzilerimiz kıtalarımız tarafın. 

dan ye den işgal edilmtııtlr. B•r mık
tar kamyon 'c t nk al!'lmıştır. 

--:az 

17 asırlık bir hamam 
nabilir, hakiki ilmi alakalar du
yar idealist bir gençlik yetiştir
mektir. üniversitemizde ~u nevi 
gençler yetişmiyor değil, iftihar 
edebileceğimiz kadar iyileri ye. 

Çan kın kapısında meydana Çıkarıldı • tişiyor, f~~a.t az.miktarda ... Ta-

llebeden buyUk bır kısmı. Barem 
ı,_ l'\lrk Tarın Kurumu, Çankırı-' Hafriyat sıı.has.ındaki 1-ıam~m 

1 

kanununun yüksek tahsil sahip 
~l&ınd 'd h f . t b 1 ve etrafındakı bınnlar tamamıle lerine verdi°'i yüksek maaşı ve 
ı._ a yenı en a rıya a aş- d k ld k . ; b 
°'l'tııştı B 7 ık b mey ana çı arı 1 tan sonra ııe:ıı- haklan elde etmek için diploma 
ı r. ur.ada 1 asır ı ır hl ı-k d J akları mu- ı · 11•rııaın j ya arın a a a ar 0 ac avına çıkmışlardır. Bu nıyetle 

meydana çıkarılmıştır. hakkaktır. , kt b · d'kt nra hoca - me e e. gır ı en so -

Çivi sıkıntısı önleniyor 
Çay fidanları dağıtıldı 

fırı Pvta.dcni eşya it'ha?atçılan tara_, Ziraat Vekfıleti, çay ihtiyacını 
~ ~a~ getirilen çivj)cr memleket. karşılamak için ted~irler almıştır 
ille ilgftılrnı§tır. Çivi sıkıntısı çekil ve geçen se!leye nısbeten daha 
riJ....~c~ iç.in yeni siparişler de \'e · ı çok fidan dağıtmaya muvclffak 
~•uttır. olmuştur. 

Fiyat mür~kabe kadrosu 
t Ankara, 24 (Tele Fonla) 
~ .. t ..... .. k b . 1 . . . b' 
~ •••Ura a esı js erı ıçın r 
t\i, ~fi, kırk iki fiyat kontrolö
)1 .dort daktilodan müteşekkil 
·~ hir kadro, Vekiller Heyeti 
'v~ilc kabul edilrni§ Ye T.i.caret 
19

4 
lctj emrine lbu kadronun 

1 
•cnesi nihayetine kadar 1 

aylık kar~ılığı olmak i.izcre 48,5 1 O 
lira tahsis olunmu!itur. 

Vilayetler Fiyat Mürakabe ko. 
misyonlarının idare masrafları 
için de 15,000 lira ve fiyat kon-
trolörleri için' açılacak kurs mas
raftan kar ılığı olarak Ticaret Ve 
kaletj eımrine 7,500 lira verilmiş. 
tir. 

Gümrük ithalat fihristi 
I~ .\nkara, 24 (Telefonla) - Gümrük lor, :Pazarteei -gunun
~ ... 'lit eşyasının gümrük ithalat den itibaren ithal olunacak eşya-

ların azlığı dolayısile bilgi ve 
meslek alakalarının hızı ve ha
rareti 'kendilerini kavrayamıyor. 
Bir çoğu mektepte bir şey öğ. 
renemiyorlar ve ilk sene imti
hanında yere seriliyorlar. İm
tihanda muvaffak olamıyanlar; 
avare, menfi bir kütle haline 
düşmek istidadını peyda ediyor
lar. 

Bunun iyisi, bir fakUltedc kaç 
talebeyi hakkile yetiştirmiye im 
kan varsa ona göre, iptidadan 
miktarlar tahdit etmek ve tasfi
yeyi bir çok gençlere, bir sene 
kaybettirdikten sonra yapacak 
yerde fakülteye girerken yap
maktır. 

Bundan başka imtihan usul
lerinin iyi bir ölçü şeklinde kul
lanıldığına ve mütecanis oldu
ğuna da emin değiliz. Kimi pro
fesör lüzumsuz bir derecede ha
fıza arıyor, kimi de anlayış ve 
kavrayış kabiliyetine ehemmi
yet veriyor. 

··•ı.ırrı· yı bu fihristte göster.ilen tarife 
"ı 1 tarifesine tatbik sekil ve nunundadır. Bu kanun bir nevi 

'cı} · . .. . vaziyetll'ri ·üzerinden resimlendi. 

Fakat asıl kabahat barem ka-

ktitı crını .gosteren ve eşyanın receklerdir. Mükeltefler, gümrük. yolsuzluğu düzeltmek gayesini 
~ 'ri üzerine alfabe 11ırasınd lcrce bu fihriste göre yapılacak takip ederek yapılmış, fakat di
' gi.iınriik ithalat tarifesine tarife tat'bikatını kabul etmedik- ğer taraftan o yolsuzluktan bü
~ l\ıa c~·a fihristi hazırlanmış- leri takdirde kıymet takdiri yolu. yük mahzurlar yaratmış, cliplo-

na müracaat edebilcceklerdır. ma avcılığını kurmuştur. E Her sene imtihan zamanları 

tnniyet U. Müdürlüğünün bir ricası ~~~i;e~vis:~keay~~=~i;c~~rıf!ii~ 
I' ~ • U M"d" 1 .. ~.. bunları kendisine bir tariz diye 
'"'ırtn ara, 24 (Telefonla) -ı Emnıyet mum ~.ur u?.u· kar.şıhyarak kızar. Sonra ertesi 
ıı_ llr ınuhare~eden kalan bom: ı h~lkın. hayatını. sıyanet ıçın:. gor- ı sene icin ayni hatalı gidişe de-
~, 'b Ve mermı kovanlarına bag duklerı bu gıbı şeylere kat ıyyen dT 
~iı· llhçeJerde az ve çok tesadüf dokunmamalarını ve hemen en vaom te dl ır. 1 b' M 'f v 

l'or ç 1 b 1 k 1. k k 11 r a a ya nız ır aarı c-'tı..ı · ocuk arın un arı a- yakın po ıs ara ·o arına veya k• l t• 1 . d ğ.l d ll b 
L • '"ıkl b .. d b' k k • k 1 h b a e ı mese esı e ı , a ı u-~~ .. 1 arı ve u yuz en ır ço • as ·en ma anı ara a er verme· d kl b' l k t l . 
1ııı... --ll,r vuk ld'·· .. "l" ı · · · t ektedı'r a ı ır meme e mese esı var ~ ua ge ıgı goru uyor. ermı rıca em · d 

l<aynana yüzünden iki 
ocak birden söndü 

~feryat 
\ı, 

(Ba.'ı ı incide) C=l 
"e figan içinde ağlı-

~ ~ralan kocam, dağ gtbi ko. 
~ırq&itti, Kör olasının ağu g.ibi 
tİııc .. 1 onun hançer gibi yüre 
>,~'>lannu,tı. Hazmedemedi, 
'-r ii\ı' akşam yatak içinde dev· 
~ '. kükredi, gözüne uykular 
fıtı_;1°1 • Sabahle •in erken erken 
~Q/' :Y~taktan gitti. •Ah. ah ... ~ 
lıııı ; ~oviinüyor, çırpınıp saçla. 
y11~ l.ıYordu. 
~ 1.1 bir kadın da bir kenara 
~ ,,(~· ellerini dizine vura vu
tr \ı·'l-or ve adeta uluyordu. Di. 
, lr kadın yanıma sokuldu: ''t Bunun gözyaşlarına ehem

' .~cl'irrıeyiniz, dedi, hep bu
" k~Ünden çıktı. Bu yok mu, 
~.ded~dır, bilmezainiz, ne fesat, 
~ ~oducu acuzcnin biridir. 
lLlıı.i ~~n akfam ezan vakti el
~ d,rke kaldırarak dua etti. 

......_ 1kanJıya birden: 
1
, ~ l'ltallah Ral:Jbimden dile
~~lilr iı de bıçaktan gidin, bı· 
~le altında geberin, dedi. 
~crrıcadının dediği oldu. 

~i d ~. Yalnız kızının, oğlunun 
t l\lı tgı}, bütün mahallenin bi. 
4.'ft._'tırıı boz.ar. Ona., bayanım, 

' rr"cı Hatice> derler. Şirret 

lar, horoz gıbi birbirlerinin üzeri. 
ne atılıverdiler. • 

- İlk kav:ga nasıl ba~lamış. 
bunu biliyor musunuz'? 

- Nasıl hilmeyrz. Feriköyün
de yedi mahalle bunu bilir. Za
vallı Hüsnü ne iyi bir çocuktu; 
Hüse-yinin de ahlakı ~na değildi. 
Lakin çocuk evlenmezden evvel 
anasına çok uyardı. Yine bu ka· 
dının yüzünden daha 13 yaşında 
iken bir adamı yaralamıştı. 

Bundan bir kaç sene evvel 
Hüseyin evlendi, bir çocuğu ol· 
du. Bir müddet annesilc beraber 
oturdular. Sonra gelin Semihamn 
annesi Emine ile uğraşmağa ba~
layınca kızı ihsanın yanına gitti. 
Gittj amma yine dili durmadı, 
iki tarafı da ateşe verdi. 

Hüseyini karısı Semiha, Hüs
nüyü de karısı Ihsan birlbirlerine 
tutusturdu. Dün akşam ağız do· 
lusu birbirlerine küfür ettiler. 
Eğer kahveci Mahmut Efendi on. 
lan ayırmamış olsaydı cinayet 
akşamdan olacaktı. :Fakat ayrıl
dıklan halde ~yarın sabahleyin 
görüşürüz:. <:!iye uzaklaştılar. 
Akşam hiç uyumadılar. Göz 

lerfoi uğustura uğuştura sokak or. 
tasında kimsenin onları ayırması. 
na meydan kalmadan canlarına 
kıydılar, gittiler. 

ır. 

İmtihan faciasının sebeplerini 
cesaretle araştırmak, el birliğile 
buna esaslı çareler bulmak la
zımdır. Teskin edici, muvakkat 
tedbirlerle uğraşmanın manası 
yoktur. 

Te§his ve tedavi yoluna gir
mekten çekinmemeli, daha fazla 
vakit öldürülmesine razı olma
malıyız. 

Ahmet Emin YALMAN 

Japonya Hindiçiniye heyet 
gönderiyor 

Tokio, 24 (A.A.) - Hüku
met, Japon ekonomik menfaatle. 
rini ıterik maksadile Fransız Hin. 
diçinisine bir heyet göndermeğı 
kararlaştırmıştır. -Japon yanın Londra elçisi 

Tokio, 24 (A.A.) - Harici· 
ye Nezareti Londradaki Japon 
büyük elçisinin hükumetle temas 
etmek ve rapor vermek üzere 
Tok)o'ya davet edildiğini bitdir.
mi,,tir. 

ıiki günlük ömürlerini onların saa • 
dc;tleri uğruna harcayamazlar 
mıydılar? ... 

Bütün analar, kaynanalar bu 
cinayıeti okusunlar, ibret alsın
lar. 

Mahalleden ayrılıyordum. Ya
nıma yaşlı bıir adam sokuldu: 

* Bombay. 2t (A.A.) Son gün-
lerde Bombayda mUs!Umanlarla me. 
eusiler arasında zuhur eden kavga
larda 11 kişinin öldUğ1.i \'e 00 kişinin 
yaralandığı tesblt edılmlşttr. 

Ahmetabatta 
Bombay, :!4 (A.A.) - Ahmet - A-

badda mlls!Umanlarla mecusiler ara
sında son günlerde vuku bulan arbe
deler Uzerine gece ışıkların söndU. 
rUlınesi emir \'e sokağa çıkılması ya. 
sak edilmiştir. Bugün sakin geçmiş
tir. Şimdi tesbit edildiğine göre mev 
zuubahis kargaşalıklar esnasında 9 
kişi Ölmüş, 75 kişi yaralanmıştır. 

Mecliste bütçe 
müzakereleri 

(Ba,ı 1 incide) X 

Varidata gelince irat ve servet 
vergilerinin yekunu 64, 140,000 
liradır. Bunlar arasında kazanç 
vergisi 40, 700,000, hayvanlar 
vergısı 2 1, 900,000, veraset ve 
intikal 790,000, madenler rüsu· 
mu 750,000 lira tutuyor. 

Muamele ve istihlak vergilerin· 
den beklenen varidat 106 milyon 
661,000 liradır. Bu arada güm
rük 16,390,000, muamele 32 
nıilyon 600,000, dahili istihlak 
38,500,000, damga resmi 9 mil
yon 300,000, mahkcı:ne harçları 
1, 900, 000, tapu harçları 1 mil
yon 700,000, noter harçları 
750,000 lira miktarındadır. 

lnhisarların safi hasılatı 5 8 
milyon 920,000 liradır. Otuz do. 
kuz milyonu tütün, tuz, ispirto, 
rövelver, fişek ve patlayıcı mad
delerden, on yedi milyonu bun· 
!arın müdafaa ver,gisinden, 2 mil. 
yon 780,000 kibrit ve çakmak
tan, 40,000 lira oyun kağıdından 
be)Cleniyor. 

Devlete ait mal ve emlakin ha. 
sıfatı 2,080,000 lira tahmin olu· 

Moskova askeı1 komiseri Çcrnlk, 
işçi tcşekkUllerlnln organı olnn Trud 
gazetesinde yazdığı bir yazıda, gele
cek sonbaharda hizmete alınacak o· 
lan 'bir çok gençlerin şimdiden ıyı 
bir pilot, diğerlerinin de iyi bir asker 
olarak yetişmiş olduklarını blldlrı· 
yor. 

Çernık, askerlik tahmlerinln Fın

landa harbinden alınan derslere da. 
yandığını 111\ve etmektedir. 

Girit' de 
(lla.'ı ı incide) * 

kuvvetler getırmlye muvaffak olma
lnrıdır. 

dngiliz donanması buna ilk gün
lerde mlı.ni olmuştu. Fakat bazı klL 
çUk gemiler, donanmanın gözUnden 
kaçarak Ciride mllhımmat ve slldh 
çıkarmağa muvaffak olmuştur. Gi
rit harbi hakkında lngllizler katı bir 
tahminde bulunmuyorlar. 

«Almanlar, Mora ile Gint aı asın
daki dar yerde hava kuvvetlel'inin, 
deniz kuvvetlerini mağlflp edeceğini 
iddia edıyorlardı. İngilizler de aksi
ni... Almanların G!ritte böyle şid

detle kar~llanmaları üzerine, ayni 
tabiye ile Kıbrısı ele geçirmiye, Su
rlycye sıçramıya teşebbüs etmelcl'l 
biraz şüphelidir. 

<Almanlar, dUn de Girit adasına 
kuvvetler indırmiyc devam etmişler. 
dir. Maleml haltı. .Almanlann elin
dedir. Kahin• radyoSfl, burada şiddet
li muharebelerin devam ettlğtni bil
dil'mcktcdir. .Malemı, Hanyanın 16 
kilometre cenubu garbislndedir. ln
gil1z bombardıman tayyal'eleri dıln. 

Malcmiyc taarruzda bulunmuşlar, 

meydandaki 10 tayyareyi tahrip et
ml!ilcr ve bir J;Oklannr da hasara uğ_ 
tatmışlardır. Av tayyareleri de dört 
Alman nakliye tayyaresi dUşUımUş
lcrdir. 

nuyor. c!nglllzler, Maleml meydanını bom 
Devletçe idare edilen müesse- bardımana de\•am ederlerse Almanla

eelerdcn 1,082,000 lira varidat rın burada uzun mUddet tutunabil
bekleniyor. Devlet Demiryolla:ı meler! gl\çleşecektir. 
ve Limanlarile, Posta, Telgraf ve cGlrltlek! mücadele, İngilizlerin le
Telefon bu yeküna dahil değil· hine olmak üzere devanı ediyor. Bu 
dir. mücadele ,ııeticesinde adanın kimin 

Umumi müee-sese ve şirketler elinde kalacağl bilinemez. 
hasılatından devlet hissesine ge- tGlrit adası, Almanların Mora ve 
lin<:e yekunu 1,075,000 liradır ki Yunan adalarım işgalinden sonra ye. 
bunun 700,000 lirası Musul pet- gline ve bUyUk hail olarak ortaya çık 
rollarından, 150,000 fener ha- mıştır. Girit, İngilizlerin elinde kal
sılatından, 225,000 lira •mükerrer dıkça.. Almanlann, işgal ettikleri a
a.igorta ~rketindendir. dalardan ve Rodostan Kıbrıs ve Su. 

Müteferrik hasılatın yekunu rlye üzerine atlamalarına mAnl ola-
11,535,001 liradır ki bunun eaktır.> 
90,000 lirası İstanbul Üniversite. 
sinin hasılatıdır. -

Fevkalade varidat 64,250.000 
liradır ki 19,500,000 jktısadi 
buhran vergisi, 19,600,000 iktı
ıadi muvazene vergisi, 13 mil· 
yon 300,000 hava kuvvetlerine 
yardım vergisi, 6, 750,000 buğ
day koruma vergisi, 1. 900, 000 
binalardan müdafaa vergisi, 2 
milyon 300,000 ihracattan mü
dafaa vergisi, 900,000 posta, 
telgraf ve telefondan müdafaa 
vergisi bu aradadır. 

Amerika Hariciye encümeninde 

Vaşington, 24 (A.A.) - Mü. 
messiller meclisi tJariciye encü
meni reisi B. Sol. Blull_l, dün şu 
beyanatta bulunmuştur: 

«- Eğer hükumet azası, bita. 
raflık kanununun heyeti umumi
yeşi~in ve yahut bir kısmının kal. 
dırılmasının sarih bir ihtiyaç ol. 
duğu hakk~nda 'heni ikna eder
lerse, encümen, bu kanunun ta· 
dııı bahsinde mütalaaları derha. 
dinlem~~e ba~lamağa ha-zırdır.> 

B. Blumı.. y_!lkınlarda Bahriye 
Nazırı albay Knox, Harbiye Na
zırı B. Sti'mson ve Hariciye Nazırı 
B. Cordell Hull He konferanslar 
tertip etmiş olduğunu ilave eyle 
miştir. 

Amerikanın Çin elçisi 

(Radyo Gazet~I) 

Alman gazetelerinin makaleleri 
Bcr~ln; 21 (A.A.) - Bir husust 

muhabir bildiriyor: 
Gazeteler, Alman efkarı umuml

yesini Almanyada henüz blldlrllme
m!ş bulunan Girit hareketine hazır
lamak maksadlle. Girit adası hak. 
kında uzun makaleler neşrine 'başla
mışlardır. Maamafih, Almanların bir 
tebliğ neşrctnıelerinl daha !beklemek 
lAznndır. ÇUnkU İngiliz mukaveme
t! çok çetin ve şiddetli olduğu için 
netice hAl!t tebellür etmemiştir. 

Pariate sebze döküntülerini 
yiyorlar 

Budapeşte, 24 (A.A.) -Tass 
ajansı !bildiriyor: Magyar Nem· 
zet gazetesi, neşrettiği bir maka
lede Fransız halkının feci vaziye. 
tini tavsif etmektedir. 

Gazete diyor ki: 
Fransız miHeti müthiş zaman

lar yapmaktadır. Kadınlar ye
mek hazırlamak için sebze dö-~ 
kün'tülerini toplamak mecburiye
tlndedirlcr. Haftalarca et, hatta 
patatcş de bulmak imkansızdır. 
Esasen patates halkın satın alamı
yacağı kadar pahalıdır. Süt ve te. 
reyağına gelinee vaziyet felaketli 
bir şekildedir. Halk aylarca bu 
maddelerin yüzünü gör'memekte. 
dir. 

17 mayısta kral \'e maıyetı Tıran 

ha,·a meydanına gıderlerken Yunan 
tebaasından b.r meczup kralın ~a

nında bulu11an Arnaqıtluk Başvckıll 
Veı laci'yc tabancaslle bır kaç el a
teş etmıştlr. Mermiler kimseye ısa

bet etmemiş \'C l\fıh:ıılof Vasi! Lası 
ismini taşıyan mlltecın·ız der hal te,·
kif edilerek hcl.kın ıntıkamınd.ın kur 
tarılmıştır. 

Tahkıkatı lşk(ıl etmemek ve mU. 
tecavızln muhtemel cürUm şcnklcrı

nl meydana çıkarmak ıçın bu htıd c 
şimdiye kadar gizli tutulmuştur. 

lstıcvabı e nasında mevkuf Arna
\'Utltık hUkOmeti erkflnına karşı şah
sı husumeti olduğunu ve maksadının 
Arna\-Ut rnllletınln neşesini kaçır

maktan ibaret bulunduğunu söyle. 
mlştlr. f 

Mlhallot'un davası pek yakında Ar 
navutlukta askeri mahkeme tarafın
dan rOyet edilecektir. 

Londrada 
Bir haftada 100 
milyon İngiliz 
lirası toplandı 

Londra. 24 (A.A.) - cHarp 
silahları haftası:& j.mü verilen bu 
hafta zarfında Lo;drada tasar
ruflardan toplanan para, hafta
nın henüz bitrnerni olmasına rağ. 
men 100 milyon sterlıne babğ ol. 
muştur. 

Çin 
Komünist kıtaları 
Şan -Kay -Şeke 

ye rdım eaiyorlar 
Çunldng, 24 (A.A.) - Çin komU

nlstıerl lideri Şuan Lny, komünist 
kıtalaı ının Çinin şımalinde Japonlar
la muharebe etmeltte olan Çin mer. 
kez hUkQmetl kuvvctll'rlnc yardım 

için harekete geı:mış olduklarını dün 
söylemiştir. Şuan Lay, komünist ku\' 
vetıerlnln bir kaç ay evvel Şan Kay 
Şek'fn emri Uzcrlne Şlang nehrine çe 
kildıklerıni iUtve etmiştir. Şan Kay 
Şek bu emri verirken bu sene ba
şında dördüncli Çin komünist ordu
sunun terhisini intaç etmiş olan ka\• 
galardan sonra yeni ıhtll(lflar çıkma
sını önlemek istemiştir. 

Bazı haberierc göre, komünistler, 
Şansi ve Hopel eyaletlerinde Japon 
münakale hatlarına şimdiden hUcum 
etmişlerdir. 

Yeni Hırvat huduttan 
Zagrep, 24 (A.A.) - Stefanı 

ajansından: 
Matlbuata beyanatta bulunan 

Paveliç Macar • Hırvat hudutla
rının galip bir ihtimalle Avustur. 
Ya _ Macaristan İmparatorluğu 
zamanındaki :idari hudutların ay. 
ni olacağını sövlemiştir. Hırvatis. 
tan ile Karadağ arasındaki hu 
dutların da iki memleketin tarih. 
!erinin tahdit ettiği hatları talop 
edeceği mıi}ıakkaktır. 

Romanyada mısır ve buğday 
mabıulleri mUNdere ediliyor 
Bükreş, 24 (A.A.) - Ro 

manya hükumeti 1939 ve 1940 
seneleri buğday, mısır ve diğer 
hu'bubat mahsullerini musadere 
etmiştir. Müstahsillere ailelerinin 
ihtiyaçları için nüfus başına ayda 
,20 kilogram hububat bırakılacak. 
tır. 

Bu tedbir müstehlikler arasın
d .. hububatın daha haklı bir su· 
rette tevziini temin maksadilc 
ittihaz edilmiştir. 

-0-

Yunaniatandaki Avustralya 
.zayiatı 

Bağdadın 20 .kilometre kadar Şı· 
linde Kasseıs karakol mevkıınde 

bır lrak petrol deposu bombardıman 
cdilmlş \'e mitralyöz ateşıne tutul
muştuı. Burada dort -.l>Uyuk yangın 
çıkarılmıştır. 

• Avcı tayyarclcrlmlz, .Musul tayya-
re meydaıuıu mitralyöz ateşıne tut
muşlar dır. lkl dUşman tayyaresi tah 
rip edılmiş, dığer bırısi hasara uğra. 
tılnııştır. 

Alman tayyaı clerJ, Habbaniyeyi 
bombardıman etmişler ve mitralyöz 
ateşine tutmuşlardır. Bınalarda bazı 

hasar \'Ukua gelmiştir. Zayiat ha!i!
tır. 

BUtUn bu harektı.ttan iki tayyare
nılz dönmemiştir, 

Amerikadaki 
Ecnebi gemilerin 

musaderesi kanunu 
tasvip edildi 

Vaşington, 24 (A.A.) - Mü. 
messiller meclisi ile ayan mecJisj 
azasından terekküp eden hususi 
encümen. Amerika Birleşik dev
le-tleri limanlarında atıl bir vazi
yette bulunan 60 kadar yabancı 
geminin hükumet tarafından mu. 
saderesine müsaade eden kanun 
projesini tasvjp eylemiştir. 

Şimali İrlanda Baıvekili 
Londrada 

Belfast, 24 (A.A.) - Şimali 
İrlanda Başvekili B. Andrcws, B. 
Churchill'in talebi üzerine tayya. 
re ile Londraya hareket etmiştir. 
Londrada B. Churchill'le şimali 
İrlandada mecburi askerlik me
selesini müzakere edecektir. Baş. 
vekile kabine arkada~larından 
bazıları refakat etmektedir. 

---0-

Fransada mahkUnı olan subaylar 
Clermont F<'rrand, 24 (A. 

A.) - On üçüncü askeri mınt .. -
ka harp divanı asi subaylardan 
iki kişil'.,t gıyaben idama, üç su· 
bayı 20 sene, üç küçük subayı da 
5 sene hapse mah'kum etmiştir. 
Bu hükümler de gıyaben verıl
miştir. 

Mahkumların askeri rütbeleri. 
nin ref'ine ve mallarının haczin~ 
ayrıca karar verilmiştir. 

Amerika Nagazaki konaoloalu
ğunu kapatıyor 

Nagazaki, 24 (A.A.) - A· 
merikanın Nagazaki konsolosu B. 
TQWer Nagazakj valiaini ziyaret 
edere'k Amerika hükfunetinin bu 
§eilıirdeki konııolosluğunu kapa· 
mağa karar verdiğini bildirJl!iı. 
tir. 

Amerika Hariciye Nazırmın 
;beyanatı 

Vaşint:ton, 24 r A,.A.) - Ha 
riciye Nazırı B. Hull, • matbuaı 
mümcssıllerinin bir sualine cevap 
olarak, kendi kanaatine göre Pa. 
riste bulunan diolomatik mümes. 
sillerin qeri flınması hakkında 
Alman talebinin konsolosluk me. 
murl: rma samil olmıyacağını bil
dirmiştir. Halen Pariste .Ameri
kanın 5 konsolosluk memuru mev 
cuttur. 

Ünited Press, Almanya bunla. 
rın Parlııten geri alınmasını istedi 
ğ.i takdirde Birlesik Amerikanın 
mukabil tedbir alması mümkün 
bulunduğunu bildirmektedir. 

Filistin de 
(Başı 1 incide) /// 

meselesini tasfiye etmiye çalışmak
tadırlar. Suriyede bulunan hava kuv
vetlerinden 'bir filo Ftlistıne geçmiş
tir.> 

~ıı ~11~· ) albi hasta olmasa ~
~~l kından biz de gelırız 
~illa b~anundan korkuyoruz, 
~~e 

8
• ~r şey olur da mahkeme. 

">'Qr ıırtinurüz diye ödümüz ko-l\ . 
' 'dıtı L • "k .11iı.ır • 'l;Omşunun evıne ço en 
'İııırı,r. •uıluktan harap olmuş, 
r tit t~ bozul'ımu" bir vaziyette 

ıt . ,.. 

Kadın bunları anlatırken ·aynı 
zamanda bütün kuvvetile bağırı
yordu. Cinayet mahallenin üze
rine bir kabus gibi çökmüş, dün 
çoluk çocuk herkes sokaklara dö. 
külmüş, ölen Hüsnünün 1 7 nu
maralı evi ziyaretçilerle dolup 
boşalıyordu. 

Ne oldu? lk.i geç.İmsiz kayna
na yüzünden iki kadın dul, 6 ço
cuk bakımsız kaldı, iki evin ocağı 
söndü. Bu analar çocuklarını se· 
viyorlar mıydı? Bir takım geç· 
kin kadın kaprislerine mağlup o· 
lup da bu gibi neticelere vara
caklarına kaderlerine boyun eğip 

- Bayan, dedi, §unu da yazın 
ki hu Ayrancı Hatice denile!" bu 
kadın hep mahalleliye beddua 
eder, durur, hep ezan vakti elle
rını göke kaldırarak beddua 
eder. 

Biz de nefretle ona sadece: 
- Bütün bu aöyledikler.inin 

hepsi senin başına gelsin. der
dik. 

Çunking, 24 (A.A.) - A
merikanın Çin büyük elçisi B. 
Clarence Lauss perşembe sabahı 
tayyare ile Honğkong' dan Çun· 
king' e gelmiştir. 

--0.

Almanya Mısırın proteatoıunu 

almamıt 

Berlin, 24 (A.A.) - Yarı 
resmi bir membadan bildiriüyor: 

Melburne, 24 (A.A,.) - Orta. 
şark orduları başkumandan mu
avini General Blamey verdiği bir 
raporda Yunanistandaki Avus
tral:ya zayiatının 3. 963 kişiye ba
liğ • lduğunu eöylemıştir. Bu ye
kundan 3,560 kişi imparatorluk 
kuvvetlerinin Yunanistam tahli
yesi sona erdiği dakikaya kadar 
Yunan topraklarında bıraktlmış 
oran ölü, varalı, esir ve kayıp 
miktarını göstermektedir, Y.edi 
askeri doktorla muhtelif sınıflara 
mensup 150 er de kurtulmalarına 
.imkan olmadıi.?ını bildikleri halde 
Yunanistandaki. yaralılara bak
mak için kalmışlardır. 

(Radyo Gazetesi) 

Almanya • Irak siyasi 
:m.ünaıebetleri 

Berlln, 24 (A.A.) Yan resmi bir 
membadan bildiriliyor: 

Almanya ile Irak arasındaki dip. 
lomatik mUnasebetlerde hlc;; bir de
ğlşıklik \'Ukua gelmemiştir. 

'- ~ 1lYordu. 
'-~~il}a elti, bu iki akrabanın bu 

) !f ~~nı kimse önleyemedi 
~'"ıın. 
'- Öj• iki elini kavuşturarak: 
~dı. 8.'<:ak varmış! diye cevap 

iltııı 1~ ~eresinde ayırdılar, fa_ 
cıaınde vakıt bulamadı-

Evet, bu onun başına geldi 
amma, ne yazık ki zararlarını kı. 
zı ve torunları çekeceği gibi ars
lanlara misal oğlunu kaybetti. 
Bilmem acaba uslanacak mı? .. 

Artık uslansa da faydası var 
mı ki?!.. 

Neriman Hikmet 

~----
Kral Karol Küba'ya gidiyor 

Port de Espanas cTrinidad:& 
24 (A.A.) - Sabık Romanyd 
Kralı Karo!, refakatinde Bayan 
Lupescu olduğu halde, dün Tri
nidad'a gelmiştir. Sabık Kral Ka. 
rol, buradan Küba'ya gidecektir, 

Hariciye Nezareti mahfillerin. 
de, sorulan bir suale cevaben, ec. 
nebi kavnaklardan gelen bazı ha. 
berler hilafına olarak, Mısır bay. 
rağını taşıyan Zamzam vapuru
nun batırılması hakkında Mısır 
hiı'1tumetinden hiç bir protesto a. 
lmmadığı bildirilmiştir. 

İspanyanın yeni Fas komiseri Bu hususta sorulan bır suale, Al-
Tctuan, 24 (A.A.) - Stefanj man hariciye nezareti yukardaki ee-

ajansından: vabı vermiştir. Irakm bir hususi mu-
İspanyanın yeni Fas yüksek 

1 

messihnln Almanyadn bulunduğun. 
komiseri General Orgaz bugün dan, Berlınde hiç b r ey biliıımed· 
Te-tuan'a gdmi tir. dr ıl \c <11 t 
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Kayseri Tayyare Fabrikası Satınalma 
Komisyonundan : 

l - Fabrika civarında iki erat pavyonu, mUştemilil.tı ve kanalizasyonu 
kapalı zarf usulile ihale edilecektir. 
A - İhalesi 6.6.941 cuma gUnü saat (11) on birde fabrika satın 
alma komisyonu binasında yapılncaktır. 
B - İlk keşif bedeli 72621 lira lH kuruştur. 
C - Muvakkat teminat 4882 lira, katı teminatı 9i64 liradır. 
Ç - Şartname, pl4.n ve keşifname maliyeye yatırılacak 363 ku
ruşluk makbuz karşılığında fabrika satın alma komisyonundan 
mesat zamanında tedarik olunur. 
D - Teklif zarfları 6.6.941 cuma gUnU saat 10 a kadar komisyon. 
da kabul edilir. Her ne suretle olursa olsun saat 10 dan ııonra ge
len zarflar .rcddcdıltr. 

2 - isteklilerin şartname almak isterlerken bu işe liyakatli bulunduk· 
larınn dair Nafıa ve Ticaret odası vesikalarım göstermeleri rncc· 
burldir. Gerek şartname isterken ve gerekse ihal~ 4i;-Unü vesika 

ibraz cdemlyenlere şartname verilemiyeceğl gibi ihaleye de iştirak 
CdCiljeZ, (3823 - 2677) 

Gayrimenkul Sahş İlanı 
İstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden· 

Mehmet Cemil ve Cafer ve Hediye Bekir oğul1nnnm 3/6140 hesap 
No. sile Si'-ffllığtmwian aldığı (262:i) liraya knrşı birinci derecede ipo. 
tek cdıp \ adesınde borcunu \!crmcdiğindN1 hakkında yapılan takip Uze
rlne 3202 No. Iı kanunun 46 ıncr mu.<.1dcsinın matufu 40 ıncı maddesine 
ı;-ore satılması icnp eden Uskudarda Alunct Çelebi mahallesinin U:z;un
yol sokağında eski 10, yeni 16 numaralı kayden 990 metre 50 desimetre 
mesahası olan bahçeli ahşap e\·ln tamamı bir buçuk ay mliddctle açık 
arttırmaya kor.muştur. S.:ıtış tapu sicil kaydına göre ya-
pılmaktadır. Arttırmaya girmek istlyen 375 lira pey akçesi 
verecektir. J.11lli bnnkalarrmızdan birinin teminat mektu'bu da kabul o· 
l'llnur. Birik.mış bütün vcrgllerlc belediye resimler! ve tclı;ııye rüsumu 
borçlu:ya alttıı-. Arttırma. şartnamesi 25.5.911 tarihinden itıbaren tetkik 
etmek ıst.ıyenlcrc Sandık Hukuk tşıeri servisinde açık bulundurulacak. 
tır. Tapu s.ıcil kaydı ve sair lüzumlu malfl'mat ta ~I'tnamcde ve takip 
dosyasında vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunları tetkik ederek 
satılığa Çlkıı.rılan gayri menkul hakkında her ışeyi öğrc.mniş ad ve te
IAkki olunur. Blriııci arttırma. 14.7.941 tar.ihlne mUsadif pazartesi Ca
ğaloğiunda kain Sandığrmızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. 
Muvakkat ihale yapılabilmesi ıiçln teklif edılecck bedclln tercihan alm
ması icap -eden gayri menkul mükellefiyctile Sandık alacağını tamamen 
geçmiş olması şarttır. Aksl takdirde son aı·tıtıranın taahlıUdli bakı kal. 
mak şartfle 30.7.941 tarihine mUsadlf çarşamba günü ayni mahalde ve 
ayni saatte son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada. gayri menkul 
en çok arttıramn üstünde bırakrlacaktır. Haklan tapu slclllerile sabit 
olmryan nlakadarlnr ve irtifak hakkı sahlple11inin bu haklannı ve hu
susııe faiz ve masarife dair iddialanru il!ın tarihinden itibaren yinnı gün 
içinde evrakı mUsbiteler1le beraber dairemize lblldirmeleri ıa.zımdır Bu 
sureUe haklarım bildirmemiş olanlarla haklan tapu sicilleı:lle sabit ol
mryanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla 
malQmat almak istiyenl-erin 38/1699 dosya No. sile Sandığımız Hukuk 
İşleri Servisine mUracaat etmeleri ıuzwnu ilan olunur. 

DİKKAT 
F.mnfyet Sant!ıfı: Sandıktan alman pyri menkulü ipotek göster

mek l!ıtiyenle.re m Uhammlnlerimt.rln ko)'lnu' olduğu kıymetin yüzde .ıo 
nı tecavüz etmeınek üzere ihale bedelinin yansma kadar borç ,·er
mek ııuretUe kola,lık gostemıcktedlr. (403'?) 

Basası Maaııım 
E leme '\"e ikmale kalan tale

beyi! kfmy-. f"tzik, riya.zlye, ta. 
bilye, U.ıa.n denılie.ri verilir. Saat 

1ıe - 12 anıısmda.. Tel: 40110. • 

..... DOKTOB 

ÇIPRUT 
OildJye ,.o Zllhrevlye Mütelıu
ııısı Beyo~lu Yerli Mallar Pa
zan karşrsmda Posta ~ 
köşesinde Meymenet apartmanı 

---· Tel: OMS ••' •I 

VA TA N --~------~~-------------------------------------- ·2s:s_941 

lstanbul Defterdarllğından : 
Beşiktaş, Beyoğlu, Üsküdar, Eyüp, Eminönü, Kadıköy, Fatih kazaları 

Malmüdürlüklerinin Haziran - 1941 ila Ağustos - 1941 ( 3 ) aylık 
Tekaüt ve Yetim maaşları tediye cetvelidir. 

TARtHI 

3.6.941 Salı 

4.6.941 Çarşamba 

15.6.941 P-cr"Ş'Clllbc 

6.6.9U Cuma 
7.6.941 Cumartesi 
9.6.9.U Pazarıtcsl 

Beşiktaş l'llalmüılürlü.l;ünden: 

)tülklye )·etin Askeri yetim 
'e tekaüUcı ,.o tekaütleri 

1-150 
151-350 
351-500 
501-650 
651-800 
801-itı'l. 

1- 350 
351- 700 
701-1000 

1001-1300 
1301-1600 
1601-dlt\ 

Beyoğlu Malınüdlirlüğündln: 

Mülkiye yetim Askeri yetim • 
'c tokalitlerl ,-e tckaütleri 

l- 200 
201- 550 
::ısı- 800 
801-1050 

1051-1300 
1301- ilfı. 

1- 600 
601-1200 

1201-1800 
1801-2400 
!!401-3000 
3001-illı. 

İT!.küdar MalmlidürlUğünden: 
l\IUl.klye yethn Askeri yetim 
,·e tekaUtlerl ve tekaütlcri 

1- 300 
301- 600 
601- 900 
901-1200 

1201-1500 
1501-ila 

1- 600 
601-1200 

• 1201-1800 
1801-2400 
2t01-3000 
3001-111 

Eyüp MalmUdüıiüğilnıled: 
Mülkiye yetim Askeri ,eıld 
,.e tekaütıeri ,.0 tekautıerl 

1-40 
41- SG 
81-lW 
121-16(İ 

161-illl. 

--------
1-100 

lOı-200 
201-400 
401-500 
501--eOO 

601-na. 

EminönU l\lıliınüdlirlüğiinclen: Fatih Malmüdürlüğünden: Kadıköy l\lalmlidllrJUğündell: 
l\lillklye yetim A keri ye~ 

TARiHi 

3.6.941 Salı 

4.6.941 Çarşarriba. 

5.6.941 Perşembe 
6.6.941 Cuma 
7.6.941 Cumartesi 
9.6.941 Pazartesi 

l\lulki c yetim 
,-e tekaütlcrl 

1- 400 
401- 800 
801-1200 

1201-1600 
1601-2000 
2001-2800 

Birinci Gişe: İkinci Gişe 

A kerı yetim Askeı;j yetim 
'o tekniitleri 'e tekaütleri 

1- 400 
401- 800 
801-1200 

1201 -1600 
1601-2000 
2001-2800 

2801-3100 
3101-3400 
3401-3550 
3551-3700 
3701-3800 
3801-4000 

.l\lülklye yetim 
,.e tekaütlerl 

1-1000 
1001-1750 
1751-2500 
2501-3000 
3001-3500 
3501-ila 

Birinci Gişe 
Askeri yetim 
' 'e tekaütlerl 

1-1000 
1001-2250 
2251-3000 
3001-3500 
3501-4000 

4001-4500 

lkmcl Gişe 
Atıkeri yetim 

ve tckaütlerl 

4501--5000 
5001~500 

5501-6000 
6001-6250 
6251-6500 
6501--fü\ 

'e tckııUtlerJ ,.o tckaUtlet• 

1- 400 
401-1000 

1001-1400 
1401-1800 
1801-2200 
2201-ilA 

, ____ ___.,,_ 

1- 5()0 
~01-1100 

1101-1600 
1601-2100 
2101-2600 
2601-!19. 

1- Zat maaf!arı sahlplerinın muayyen günlerde gişelere mUracaatla maaşlarını almalan lazımdır. Aksi takdirde istihkakları umumi tcdiyattan sonra verilecektir. • 
2 - Tediyata sabahleyin saat DOI~UZDAN itibaren başlanacak ve ON İKİYE kadar devam edecektir. Ve öğleden sonra saat (13,30) da tekrar başı:urarak ON YED1D:S: rıl 

hayct bulacaktır. 
3 - Maa.şlannı EmlA.k Bankasından alacak olan Zat maaşları sahiplerinin ctizdanlarırun l\lalmüdllrlüklerlnce vizesine lüzum yoktur. Bunlar doğrudan doğruya BankSô"a Jllil

racantıa istlkrnzatta bulunabilcceklerdil'. 

Sıvas Ceza ve Tev:~if Evi l\1üdürlüğ :n:len: 
1 - Sıvas merkez ceza evinin 1.6.9U tarihinden 31.5.9•12 tannine ka. 

dar bir senelik ihtiyacı olan en az 100,000 ve en çok 130,000 kilo 
ekmeği 2490 sayılı kanun muclblnee ve kapalı zar! usullle eksl.lt
mcye konulmuştur. 

2 - Eksiltme müddeti 12.5.9H tarihinden 2.6.9H tarihine kadar 20 
gUndür, 

3 - Ekmeğin hali hazırdaki kılosu belediyenin çarşıda sattırdığı bir 
nevi ekmeğin rayici bulunan 10,5 kuruş tahmin edilmiştir. 

4 - Auun1 .ihUyacın tutar bedeli olan 1365 liranın yüzde i,5 teminatı 
mu\"akkatesl olan 1023 lira 75 kuruşun emanet olarak maUycye 
~·cya Ziraat Bankasına teslim e~Hlerek mukabilinde alınacak mak. 
buzun tekllf mektubuna bağlanması 10.znndır. 

5 - !dareınlzde mevcut ~artname ve mukavele formillünU öğrenmek 
lstlyen talipler her gUn mesai saatlerinde ceza evi mUdUr!Uğünde 
görüp anlayabilecekleri. 

6 - İhale 2.6.941 tarihine mfüıadlf pa:z;artesi glinü saat 15 le Sıvas 
CUmhuriyet MUddeiumumlllk makamında teşekkUI cde<'Pk lto
m1$yon huzuıı.ın<ia yapılacaktır. 

7 - Talipler teldi! mektuplannr ihale günü saat 14,5 a kadar komisyona 
vermiş olriı.alan ilAn olunur. (3693) 

İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 

Sabş Müdürlüğünde Sahipsiz 
ve Kaçak Eşya Satılıyor 

Sirkecide ~diye caddeııt Ha1ı antreposundaki sa.hş müdürlUğU 
fül.n talı.tasında, 1.stanbul Be1'edlyesi Mezat mtidürlüğUndekl ve Kuru
çeşnıc antreposundaki llAn tahtalannda asılı listelerde müfredatı ya:ıılı 
muhtelif cins eşya 27, 28/5/941 günlerinde saat 13 te GUmrük kanunu
mın 1519 sayılı kanunla değifUrllen 43 UnoU maddesi mucibince o.çık 

arttırma. usuıu ile satış yapılacağı dldn o1unur. Tulefon: 23219 (4030) 

1 1 BO RS A 1 

1 Sterlin 
Dolar 
İsviçre Frc. 
Drahmi 
Peçe ta 
Dinar 

Kapanı, 

5,22 
130 
29,95 

0,995 
12,89 

-.-
Yen 
İsveç Kronu 

31,175 
30,98 

Esham vu ·:aı.\lldt 

1933 Türk borcu I 
1918 lstlkrazı dahili 
1938 İkramiyeli 
1933 İkramiyeli Ergani 
1934 Sıvruı - Errunım 

Anadolu Demlryolu Tahvili 
Demlryolu Mümessil Senet 
T. C. Merke:z; Bankası 

1 h 

19 30 
21 ... o 
19 10 
19 20 
19 50 
42 40 
40 70 

108 50 
T. lş Bankası (Nnınn. muhar.) 9 70 
Osmanlı Bank.uıı 27 00 
Şirketi Hayriye 26 00 

.NUKUT 
Türk Altını (Reşat) 
Türk Altını (Hamit) 
TUrk Altını kUçük (Hamit) 
Türk Altını kUçUk (AZIZ) 

Kalın beşi bırlik 

> > (Hamit) 
> > (Reşat) 

27 35 
25 00 
25 80 
24 8S 

116 00 
118 00 
122 00 

İstanbul Beled_iy_e_!_i _ı_ıa_n_I~ 
T ahmln 
bedeli 

550,00 

660,00 

Teminat 

41,25 Unkapanmda Haraçı;t Kara Mehmet mahal~ 
Elvanzade çeşmesi sokağında 11, 11/1 mımnraJı 
na ertkaZımn satış. •* 

49,50 Unkapanmda Kasap Demlrhun mahan@nin ) ~ 
Tulumba sokağında 21 numaralı bina enkazı 
satışı 

Tahmin bedelleri ile llk teminat miktarları yukarda yazıl! iJ' 
parça enkaz satrlmak üzere ayrı ayn açık a.rttlr.ınaya konulJ11U~. 
Şartnamele:ıi Zabıt ve Muameltl.t MüdUı'lllğü kaleminde gl5rülcbillr· 1;: 
le 9.6.041 pazartesi günü saat 14 te Daimi EncUmcndo yapılncnkUl'· 

51
• 

liple:ıin ilk temlna.t makbuz v~ya mcktuplarlle iha'lc gUnü muayyen 
atte Da.im.t Encümende bulunmalarL (4047) 

-----------------------------------------------------~ 
VAT.ili Gazeteli 

tlAN F1YATl..AIU 

1 • 

' . • • • • 
• 
• • • 

• 
• 
• 

Abone Ücrell 

24 ayar altın gra:mı 
Mecidiye 

3,43 "111 .. ____________ ~ 1 
74 

2100 1410 

A 

,~H~af~ta~lı~k~R~ad~y~o~P~to~gr~a~mı~ ıız~~Enternasyonal 
Fuarı hazırlıkları 

Poliste: 

Feci bir kamyon 
kazası 

l Ul MAC:A 

1 
t--+--+--

Pazar (25.5.941) 
8.30 Program ve saat ayan 8.33 

Marşlar (Pi.) 8.45 Ajans haberleri 
9 Hafif parçalar (Pl.), 9.30/9.'15 
EV'in saatL 

12.30 Program ve saat ayarı, 

12.33 Hafif ~rkılar 12.45 Ajans 
Haberlcı1, 13 Saz eserleri 13.30 Ko 
nuşma (Dereden - Tepeden), 13.45/ 
14.30 Radyo salon orkestrası 

18 Program ve saat ayarı, .18.03 
Radyo caz orkestrası 18.30 Ziraat 
takvımi ve toprak mahsulleri bor. 
sası, 18.40 Radyo caz orkestrası. 

19 Seçılmış şarkılar 19.30 Saat a
yarı ve Ajans habf·rleri 19.45 Zara 
Leander ve Pota Negrl (Pl.) 20 
Yurt saati} 20.15 Fasıl heyeti, 21 

Memleket postası, 21.10 MeŞhur o
peralar (Pi.), 22.30 Saat ayan ve 
Ajans haberleri, 22:i5 Ajans spor 
servisi 23 Cazband (Pi.) 23.25/ 
23.30 Yarınki program, ve kapanış. 

Pazartesi (2ô.5.94 I) 
7.30 Program ve saat ayan 7.33 

Hafif Müzik (Pl.) 7.45 Ajans haber 
lerl 8 H~dn - Senfoni (Pi.) 8.30/ 
8.45 Evin saati. 

12.30 Program ve saat ayarı, 

12.33 Karışık şarkı ve türküler 
12.45 Ajans haberleri 13 Karışık 

program <Pi.}. 13.Ui Karışık oyun 
havaları, 13.30 14 Karışık program 
(Pl.). 

18 Program ve saat ayan 18.03 
}<"asıl sazı 18.30 Ziraat takvimi ve 
toprak mahsulleri borsası, 18.40 
Seçilmiş şarkılar 19 (Mehmedin sa
att), 19.15 Uvertürler (Pl.) 19.30 
saat ayarı ve Ajans haberleri, 19.45 
Radyo caz orkestrası 20.15 Raı'lyo 
guPtP_c;i, w t5 Haftanıtt tilrkUsU 
cMenekşe buidum 1e.redc~ (Adana) 
Menekşe buldunt derede 
Sonhun e' leri ne.rede! 
t }ç beş güzel bir arada, 
Dilber, dOber, canım dllher, 
Canan l'&3lası dilber, 
Gönlümün eğlesl d!Jbe.r. 
MenekŞeier tutam tutam, 
Arasına gUller katam, 
N ice gurt>et !Jde yatam. 
Nakarat •.. 

%1 Memleket postası, 21.10 Saz c-

serleri ve takvimler, 21.25 (Hoş. 
be.ş), 21.45 Radyo senfoni orkestra
sı 22.30 Saat ayarı ve Ajans ha
berleri 22.45 Dans MUziğl (Pl.) 
23.25/23.30 Yarınki program ve ka 
panış. 

Salı (27.5.941) 
7.30 Program ve sa.at ayan 7.33 

Hafif parçalar (Pl.) 7.45 Ajane ba
berlerı .8 Strauss'un şarkılı valscleri 

(Pi.) 8.30/8.45 Evin saati, 
12.30 Program ve saat ayan, 

12.33 Türkçe plft.klar 12.45 Ajans 
haberleri 13 Hafit sololar (Pi.) 

13.15 Türkçe pl4.kla.r, 13.30/14 Sen 
!onlk 'Program {Pi.) 

18 Program ve saat ayarı 18.03 
Fasıl sazı 18.30 Ziraat takvimi ve 
toprak mahsülleri boraası, JS.40 
Oda musikisi 19 {Yuva saati, 
19.15 Radyo salon orkestram, 19.30 
Saat ayan ve Ajans haberleri 19.45 
Radyo salon orkestrası 20.15 Radyo 
gazetesi 20.45 Radyo salon orkes
trası 21 Memleket postası 21.10 
Sonat saati • J. S. Bach. 21.30 Ko
nuşma 21.45 KIAsik program 22~0 
Saat ayarı ve Ajans haberleri 22.45 
Cazband (Pi.) 23.25/23.30 Yarınki 
program ve kapanış. 

Çar§amba (28.5.941) 
7.30 Program ve saat ayarı, 7.33 

Hafif Program (Pi.), 7.45 Ajans 
haberleri, 8 Operetlerden seçilmiş 

parçalar (Pi.}, 8.30/8.45 Evin sa
ati. 

12.30 Program ve saat ayarı 12.33 
Seçilmiş ,arkılar, 12.45 Ajans ha
berleri 13 Radyo salon orkestrası, 

13.15 Seçilmiş şarkılar, 13.30/14 
Radyo salon orkestrası 

18,00 Program ve saat ayarı, 18,03 
Solo şarkılar, 18,15 Ziraat takvbni 
ve Toprak mahmllleri borsası, 18,25 
(Dış politika hAdiscleri), 18,45 Ço
cuk saaıu, 19,30 Saat ayarı ve Ajans 
habe:ı'leri, 19,45 Kadınlar faslı, 20,15 
Radyo Gazetesi, 20,45 Hafta.nın tür
kUııU: «Meneqe buldum derede~ (A
dana). 21,00 Memleket postası, 21,10 
Gitar konseri, 21,25 Rlyaseticümhw· 
bandosu, 22,10 Şarkılı ve şarkısı:ı o. 

yun havaları, 22,30 Saat a.yarı, Ajans 
haberleri, Borsa, 22,45 Dans mUziğl 
(Pi.) 23,25/23,30 Yarınki program 
ve kapanış. 

Per§embe (29 .5. 941) 
7.30 Program ve saat ayarı, 7.33 

Hafif parçalar (Pi.) 7.45 Ajans ha· 
berleri 8 Hafif program (P i.) 8.30/ 
8.45 Evin saati. ı 

12.30 Pr<>l,'Tam ve saat ayan. 
12.33 Hafif şarkılar 12.45 Ajaıııı 1 
haberleri ıs Karışık program (Pl.)J 
13.15 Hafif şarkılar 13.30/U Karı

şık program (Pl.) 

18 Program ve saat ayarı, 18.03 
Fasıl heyeti, 18.30 Ziraa t takvimi' 
ve toprak mahsulleri borsası 18.40 
Radyo caz orkestrası 19 (Dertleş. 

, me ~matı) 19.15 Radyo caz orkes
trası 19.30 Saat ayarı ve Ajans ha 
berlcri, 10.45 (Sanatklrlanmız ko
nuşuyor). 20 DUnya şarkıları 20.15 
Radyo gazetesi, 20.45 Ankara Hal· 
kcvinden naklen neşredilecek olan 
Madamc Butterfly temsilinin tak
dimi. 21 Madam Butterfly Ankara 
Halkevlnden naklen 21.50 Saat a_ 
yarı ve Ajans haberleri, Borsa ha
berleri 22.05 Memleket postası 

22.15 «Madame Butterfl~ temsili· 
nin ikinci ve Uçüncü perdelerinin 
Ankara Halkevinden naklen neşri, 
23.25/23.30 Yarınki program ve ka 
panış. 

Cuma (30.5.941) 
7.30 Program ve saat ayarı, 7.33 

Hafif program (Pi.) 7.45 Ajans 
haberleri 8 Hafif program (P l.), 
8.30/8.45 Evin saatL 

12.30 Program ve sa.at ayarı, 

12.33 Kadınlar faslı 12.45 Ajans ha 
berlerl, 13 Kanşık program (P l.) 
13.15 Kadınlar faslı 13.30/H K a· 
rışık pl'ogram (Pi.) 

18 Program ve saat ayan, 18.03 
Fasıl sau 18.30 Ziraat takvimi ve 
toprak mahsUlleri borsası 18.40 Kla 
sik program 19 İktisat saati, 19.15 
Mozart - KIA.rnet konçertosundan 
Allegro 19.30 Saat: ayarı ve Ajans 
haberleri 19.45 Radyo Swing ve tan 
go orkestrası 20.15 Radyo gazetesi 
20.45 Peşrev ve saz semaileri ;?l 
Memleket postası, 21.10 TP..msil 22 

Fuar bu yıl her bakımdan diğer yıllara 
nazaran daha çok zengin o:acak 

lzıntr Fuarının gece manzara sından ,Uzel bir &'orunUf 

O n birinci lzmir Enternaayö- bir takd ir ve h ayret uyandıracak
n al Fuarına ait haz ırlıklara de- tır. Bütün yollar a&faltlandırılı
vam edilmektedir. Fuann bu yıl yor, yeni ağaçlar ve ta11hlarla sa. 
h er bakımdan diğer yıllara naza. h a b üsbütün yeşill~ndiriliyor. Bir 
ran <:!aha çok zengin olacağı ımu. çok zarjf pavjyonlar yapıl ıyor ve 
h akkak görülmektedir. eğlence vasıtaları çoğaltılıyor. Bu 

T icaret v e lktısat Vekaletleri eğlence vasıtalarının başında h e . 
de, Fuarın diğer yıllardan daha nüz yapılmakta olan şeytan dön-

me dolabı bilhassa dikkati calip 
m untazam olma~ıı jç.İn her türlü bulunmaktadır. 
yardımları yapmaktadır. B u se· Belediye R eisi doktor Behçet 
ncki Fuara, yurdumuzdaki Tica- Uz, vakit ve faaliyetinin en ço
r et O dalarite bütün sı~ai mü~ss:- ğunu şimdiden Fuara hasretmİ§• 
selcrin iştirakleri temın edılmış tir. Bu vaziyette yeni Fuarımız 
!bulunmaktadır. Türklüğün çS>k parlak ibir eseri 

F uar, bu yıl bir çok :yeniliklere ı olacak ve ziyaretçileri bir çok 
sahne olacak ve herhalde umumi sürprizlerle karşılaştıracaktır. 

Radyo salon orkestrası, 22.30 Saat 
ayarı ve Ajans haberleri 22.45 Rad 
yo salon ·orkestrası, 23.15 Cazba.nd 
(Pi.) 23.25/23.30 Yannkl program 
ve kapanış. 

Cumartesi (31.5.941) 
7.30 Progroıı ve saat ayarı, 7.33 

Hafif program (Pi.) 7.45 Ajans 
haberleri 8 Hafif program (Pi.) 
8.30/8.45 Evin santı. 

13.SO Program, saat ayarı 13.33 
Türkçe pl(lklar 13.45 Ajans hab~. 
lerl, 14 RlyasetleUmhur bandosu l 
14.45 TUrkçe plO.klar, 15/15.30 Dans 
mU:ıiği (Pi.) • 

ıs Program ve Saat ayarı 18.03 
Karışık program - Piyasa ve Film 
şarkıları, 18.30 Ziraat takvimi ve 
toprak mahsUlleri borsası, 18.40 
Radyo caz orkestrası 19 Konuşma 
10.15 Radyo caz orkestrası 19.30 
Saat ayarı ve Ajans haberleri 19.45 
Çifte fasıl 20.15 Radyo gazetesi, 
20.45 Seçilmiş şarkılar, 21 Memle
ket postası, 21.10 Dinleyici istek· 
leri, 21.45 (GUnün meseleleri) 21.55 
Radyo salon orkestrası 22,45 Radyo 
ayan Ajans haberleri 22.45 Radyo 
salon orkestrası 23.15 Dans mUzl· 
gl ( P,.), 23.25/ 23.30 Yarınki prog. 
ram ve Kapanış. 

D ün sabah Anadolufcneri cı· 
varında: bir kamyon kazası ol· 
mu~ ve Yakup adında birisine 
ait taş yüklü bir kamyon hüviye· 
ti meçhul bir adama çarparak al. 
tına almıştır. • 

Kamyon adaımı tekerlekleri aL 

tında bir müd det sürükledikten 

sonra durdurulmuştur. Fakat za. 

vallı a dam k amyonun altından 

ölü 6larak jıkartılabilmiştir. Şo· 
för yakalanmış, ölünün cesedj 
teıhir edilmek üzere Morga kal
dırılmıftır. 

* D ün eaat 20~5 te Heybe!L 
adanın B üyüktur yolundaki köp· 
rü civ.a.rında bir takım fundalar 
tutufmU§ ve çamlara sirayet teh· 
likcsi banöstermiştir. Yangını 
haber alan itfaiye derhal hadise 
mahalline gelerek yangını pek az 
b ir-umanda 9ÖndürmÜ§tÜr. Yan_ 
gının sebcbj anlaşılmamıştır. 

* Göztep ed en Kadıköyc gel
mekte olan traımrvaya asılı olan 
1 1 y~ndaki Mehm et isminde bir 
çocuk, tramvayın hızlı olarak 
gittiği ·bir sırada k uvveti kesile
rek e llerini bırakmış ve düşmüş
tür. Düşm~ n eticesinde Mehmet 
muhtelif yerlerinden yaralandı
ğından Nümune hastanesine kal
dırılmıştır. 

* D ün, İstanbuldan Adalara 
gitmekte olan Bura vapuru, 
~urgaz adası iskelesine yana~ıı(· 
ken vapu run kamarotlarından 
H aül oğlu Münir m uvaz enesini 
kaybed erek denize düşmü§lür. 
M ü ni r e traftan yetişen sandalcı
lar tarafından kurtanlmııtır. 

* Fatihte Salmatomruk ma
h allesinde 14 n'*1la rada oturan 
İbrahim oğlu 4 ya§ındaki Nu· 
man, evi.nin b a hçesinde oynar· 
k en farkında olmadan, kapağı 
açık bırakılan kuyuya düşmüştür. 
Numanın feryadı üzerine yetişen 
ev halkı ve konl§u lar çocuğu ku· 
yud an çıkarmışlar ve yaralarını 
tedavi ettirmek .için hastaneye 
kaldırmı,lardır. 
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Soldan sağa: 1 - Bir cl.nS I<,,,.' ~ 

Baş. 2 - Şart edatı: I.Aytk· S ~ ~~ 
na; Kurum. 4 - Kız kardef l<~ ~· 
Nota. 5 - Birlncl; Beher: ~ ~l' 1 

6 - Edat; GUzcl. 7 - İşaret , ~ 
Kira ile tutulan hayvan. 8 ..... i' 
mey\'a; Eskinin düşmanı. 9 ...... ~ 
kaddcs şehirler~ biri; :Sil' ş11' 
muz, 10 - Sonu olımyan zıırıt • 
hUkümdar. 11 - Rabıt ccıatJ• 
nakil vasıtası. ~ 

Yukardan a.,ağıya: 1 - Sil' f, 
van yavnısu · Zahmet. 2 - :Pi' , ..... 
gamber; Kavrulmuş nohut. S 4 
güzel veya pek masum; Dire!'-~ 
Ayı yuvası; Raci, 5 - I{~ 
6 - Y..a.ı·ıftırmak. 7 - Bit ~ 
muz· Eski b:r mabut. 8 - }.. .,,-..1 , ~ır 
Hayvan doktoru, 9 - Sada-: J • 
ker.ıın fa.sıllannııı beheri; :Not-:';/ 
Hane; Otura.ntar, 11 - Dtırırı1'' 
dmna. .ıJ 

D ÜNKÜ BULMACANIN ::::2: 
Soldan ı;ağa : 1 - K& 1; 

Ma. 2 - Ayı; Ko.rayel. 3 _. 

Ka. 4 - I'. jağıdııkl, 5 - Sıl .v 
6 - KJ; Gul'Ur. 'i - çnıtı• ~,. 

8 - İdare; Rol. 9 - Nc\·s: 
J{I 

10 - Annenizin, 11 - EJA: . .,,ı 
J'llJ'" 

l'ulmnlan aşağıya: 1 - jıl' 

çinıı, 2 - Aya; İnde. S - ,ı\I< 

Maval. 4 - A'j; Rana. 5 - ~ ,.,,.,, 
sudc. 6 - Kanguru; Kem· 1 ~ 

Urgan. 8 - :Mandıra; su·. 9 ....- J.'f ~ 
10 - Mckke; Olik (kilo). 11 .,.... - r. 

im; Aleni. ~ 

- --- ,,1 ...,. > 
&bllt: "' N~ı.-.ı l'Jfad.
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