
Başmuharriria 

Ahmet Emin Y A L M A N 
VATA.NE\"! - CaplotJa. Molla Fenari S. 5ı 

retefoa: %'1M - Telgnıf VATAN l<ıt. 

Amerikada hazırlık 

26 MAYI S 1941 
PAZARTESİ .,,. .. 

ta:::: 
Fiyatı 5 Kuruş SiYAST SABAH GAZETESi Yıl: 1 - Sayı: 273 

Nevyork muhabirimizin 
mektubu 3 üncü Sayfada 

Milli Şefimiz 
At yarışlarında 
~ Z;~a~a, 2 5 (Telefonla)- Mil 

1 ~~ bugün atla şehirde bir 
~ Yaptı'l.."lan sonra k~,ııu rna· 
l'ltl §Creflendirtmiııler ve at ya. 

~'lll\ takip buyurmuşlardır. 
de lii Şefimiz gerek teşriflerin
ltııfı'Ve _ger~k av.detlerinde koşu 
~r ;Uın,i dolduran binlerce haik 
~ hldan coşkun tezahüratla al
~ar.dır. 

Suriye 
etrafındaki 

nıünakaşa 

Muğla'nı.n üç köyünde 
Evlerin yüzde o·nu zelzeleden harap oldu 

Ankara'da da şiddetli sarsıntı hissedildi 
Muğla, 25 (A.A.} - DUn goce şch· 

rimlzde muhtelif fasılalarla yer sar
ı sıntısr kaydcdilmiştiı·. Bunlardan sa

' at 24,2·1 te vukua gelen yer sarsın
tısı çok şiddetli olmuştur. 

Yer sarsıntısından Muğlaya bağlı 
Pisi, Kcdoca, Bayrr köylerindeki ev-

!erden yllzdc onu oturulamıyacak de_ 
recede harap olmuş ve yüzde yirmi 
beşinin de bacaları ve duvarları yı-

kılmıştır. Bir çocuk ölmllş ve bir 
kişi de yaralanmıştır. Gerek Muğla 
ve gerek bu öyler halkı dUn geceyi 

dışarda geçirm lşlcrdır Zcl&ele !ası· 

lalarla devam eylemektedir 
Ankara, 2S (A.A.) - Bugün 11 ı 

2 dakika geçe Ankarada dipten gel· 
me kuvveUice bir yer sarsıntısı his
sedilmiştir. Hiçblr hasar ve hiçbir za. 
ylat yoktur. 

ı ~·. Ç_ö~Ç~I ·y~~!-m~~~~~mi!~~,~~e!ü~k~,~~~.~~~~ 
· ISttlA ıhlımah rasındaki ticaret anlaşması imek üzeredi r: An laşma haf-

~elllleketiınlzde iyice şekil 
"fllış bir hakim cereyan 
,ar. Fakat ifrat cereyanta
~trın da serbes1çe ifade 

Alman a&kerler.i, limanlara asker ~line •abıus ~üyük deniz tay yarelerinden b Mne biniyorlar 

karşısında için Ankarada yapılmakta ta sonunda ımzalanacaktır 

İngilferedeki Hadden aşırı harp karları 
lırıası bir faydadıf". 

~..._____ __________________ , 
lllllt: Ahmet Emin YALMAN 

Q azetclerimiz açık bir U
li . 8a.nla harici ve hatta aske
lar ış~mizi münakaşa cdiyor
~useyjn Cahit Yalçın. her 
)1>r n çevrilmcmizden korku
~":~ çemberi iptidadan kır
~ 1 .. ıçın Suriyeyi işgal etmemi
~ı~rn gösteriyor. Diğer ga
~ erımiz bu fikre taraftar 
~1, ~Kimi Suriyeyi miista
~ · hür Fransanın elinde 
~ ek istiyor. Kimi de harp 
tıiıı 1~rı .hakkında karar verme
~'Uk~metc ait bir mesele ol
~ ı:ıu ıleri sürüyor, fakat ma
~ Yollarına atılmamıza her 
ı"~- taraftar çıkmıyor. 
~harp ve buhran ka.r§I
~evam eden bu açık mü
' Yt okuyunca kendini İn
~ ~m kamarasında sanıS ek ti, zihinlerde yer 
~ \'atanda.c;lar arasında hu
~le 8\ırettc konuşulan bir me
~ ln~ıterede gördüğümüz ve 
~ :~ıgimiz güzel ruhla bizde 
~. Unakaşa mevzuu olabili-

~~ilnakaşa hürriyetinin bu 
~%ı:ı. llıemieketimiz için yenidir. 
' n . kök tutmağa başlama
() da ?,ır tek izahı olabilir ki, 
'il'a&ihukumetin Türk milletinin 
lla, l olgunluğuna, uyanıklığı
~} 1th seli!Jline tam bir itimat 
lılUnernesidir. Öyle olmasaydı, 
~d~k~a neticesinde halkın te
lıis~le de .. düşeceğinden ürkseydi 
'Ilı lrıunakaşalara seyirci kal
'~ mesuliyetini göze ala
~lt ~· Demek ki, Türkiyede 
~lbatıle ~ükumet arasındaki i
"1ı1tı d bır taraflı değildir, kar
~leı 1 ır. Belki de yann müca
~ ~~ atılmağa mecbur kala
~ ır. tnemleket için bundan 
~it~ ve mü~emmel bir des-
~ir VVur edilemez. 

-
Alman haric]yesi 

Türk ve Sovyet 
topraklanndan 

transit istendiğini 
temami le yalanlıyor 

Berlin, 25 (A.A.) - Alman 
hariciye nezaretinde, Almanya
nın Türkiyeden ve Sovyetler Bir. 
liğiırden b.ir 'trar.~it talebinde bu. 
ıunduğuna dair Corrjere Della 
Sera· nın neşrettiği haberlerin ve 
Roma'dan gelen d:ieer haberlerin 
tamamiyle asılsız olduğu 'bildiriL 
mokted.ir. Gazoette de Lausanne'ın 
Bertin muhabirinin verdiği haber
ler de ayni tarzda tekzip epilmek. 
tedir. 

Amerika 
Silahlanmak için 
mü~hiş gayretler 

sarf ediyor 
V:ıı,,.Ungton, 25 (A.A.) - Bir. 

l~ik Amerikanın milli m üdafaa 
gayretleri hakkında resmi istatis. 
ti~ler şu rakamları vermektedir: 

1625 endüstri müenesei faa : ı... 
yete getirilmiştir. Bu mü.?sseııele. 
rin işletilmesi iki milyar 840 m:i_ 
yon dolara mal olmu§tur. Hüku· 
met 1 5 milyar 200 milyon dolar. 
lık .siparişler ya}'.llllıştır. Ordunun 
mevcudu 264, l 28 den 1,400,000 
bahriyenin m;vcudu da 178,694 
ten 242 bine çıkarılmıştır. Tay
yare imalatı takriben yüzde 400 
artmıştır. Resmi makamlar ıim
diki tayyare mevcudunu bildiri
yorlar, fakat nisan ayındaki ima. 
latın 1376 tayyare ve o zaman· 
ki mevcudun da 5 200 tayyare o l. 
duğu bilinmektedir. 

Girit' de 
Almanlar zayiata 

ehemmiyet 
vermeden hücuma 

kalkıyorlar 

Hanya, Retimo ve 
Kandiyeyi 4 saat 
bombaladılar 

Yunan Krahyle 
hükOmet 

Kahireye gitti 

Yunan kralı JorJ 

Kahire, 25 (A.A.) - Alman tay. 
yareleri cumartesi günü saat 14 den 
18 e kadar kütle halinde fasılasız o

Deniz muharebesi 
Alman kuvvetleri 

takip ediliyor, 
bir gemiye torpil 

isabet ettirildi 
Lonclra, 25 (A.A. ) - lngiliz 

amnralliğinin tebliği: 
Şimali Atlantikte dünkü muha. 

rebcden sonra düşman kuvvetleri 
takip eden kuvvetlerimizden kur. 
tulmağa çalı~mı~larclır. Ak§am 
üzeri bahriye tan:areledmiz tara. 
fından yapılan taarruzda hiç de
ğilse bir ıtıorpil düşmana isab e' et
mİ§tir. Düşmanı harıbi kabule 
mecbur etmeği istihdaf eden ha
rekat devam etmektedir. 

Hood'un ziyaı Amerikayı 
hayrete düşürdü 

Vaşington, 25 (A.A.) -Müa. 
takil Franaız ajansı b.ildiriyor: 

Hood'WD ..q..nclan h.,,.-et 
iç.inde kalan Birleşik Amerıka bu 
deniz muharebesi hakkında ve 
8.ismardk zuıhlışının takibıne dair 
sabırsızlıkla yeni haberler bekle- • 
mektedir. 

En modern Alman zırhlılarının 
(DevarnJ Sa. ı'S, Stı. 2 de) // / 

' Be· grat set aretimi 
erkanı şehrimizde 
Bclgrad sefirimiz Tevfık KAmll Ko 

pe:ler ile sefaret erkli.na Vama yolu 
ile şehrimize gelm~lerdir. Başkatip 
Füruun Selçuk, ikinci kAtip Şemset
tin Maı·dtn, üçüncU kli.tlp Mustafa · 
Kayagıl ve ataşemiliter Kurmay bin
başı KAml GUrtan ile Belgradda bu
lunan 20 kişiden mürekkep TUrk ko. 
lonlsi de gelenler meyanında bulun
maktadır. Yugoslavyadaki işlerimizi 

idare etmiye ÜskUp konsolosumuz me 
mur edilmiştir. Sefirimiz Ankaraya 
gidecektir. 

bütün halka Milletin olmalı 
vazifelerini 

bildird' 

"Sı~ı durunuz!,, 
" işinizle meşgul 

olunuz,, 
Tavsiyeler, önümüz 
deki hafta 14 milyon 
nüsha olarak halka 

dalıtılacak 

B. Çörçil 

Bir ihracatcımızın mühim teklifi 
4hracat işlerimizde mühim bir 

mev'.kii olan bir Türk ticaret mü
essesesinin miımessili dün bir mu_ 
harririmize §U mühim beyanatta 
bulunmU§tur: 

H arp tk.areti çok karlı şekiller 

Çin muharebesi 
Çin kıtaları 

muvaffakiyetler 
elde ettiler 

alıyor. Mesela rnemleketinüzde 
yirmi kuruşa satılan fasulyeyi ha. 
rke kırk :kuruııa satmak mümkün. 
dür. Bundan müstahsilin istifade
si olmaz, bütün kar açıkgözlük 

(~·amı: Sa. 5, sn. 6 t.fı) -

Habeşistanda 

iki ltalyan 
furkası mahsur 

vaziyette 
Ç11nkintr, 2S (A.A.) - Cep- Kahire, 25 (A.A.) - Kahire aıı-

heclen selen h81Jerler Çin kıt.ala- ~eri. mahfiller~ rnmeraı Cünnmghll.. 
rının Kuvantung ve Şckiang'dc& nun Habe.şr.ıtanda idare ettiği sefe
muvaffakıye'tler elde ettiklerinı rin, fena hn~ıı şartlarına rağmen 
bildirmektedir. parlak mnblyctlni tcbarllz ettirmek-

Çinliler 2 1 mayıs tarihinde tedir. Sefer semerelerini ı;crmekte
Kuvantunog'da Viayang ıle Polo· dlr. 
yu Japonlardan geri almışlardır. General Gazzara kumandasındaki 

Şekiang' da Çin kuvvetleri Şu- iki Italyan fırkası muhasara edilmiş
ki'yi zaptettikten sonra Ningpo- tir. Soddu'nun zapb, çok mühimdir. 
nun ganbind e •bu mühim limana Çünkü Soddu, mUhim bir yol iltisak 

noktasıdır ve Jumma civarında !-
doğru ilerlemektedir. 

• talyan tahşı'da•· i"in mevcut bUtUn 
Şanai' ni.n cenubunda Sungtiro_ "' .. yollar buradan geçmektedir. 

aan dağlann.daki Çin kuvvetler, 
yeni m evzjJ-crine varmışlardır. Bu. 
rada b ir rnukabH taarruza hazır
lanıyorlar, şarki ve garbi Şans.İ· 
deki Çin kuvvetleri cenubi Şans.i. 
d e Çin kuvvetlerine daha şimdi
d en müzaheret gösteriyorlar. 

Londra radyosu 
Türkçe neşriyatı 

dörde çıkardı 

1 Veni sene bütçe 
müzakeresi 

bugün başlıyor 

~t', u lrıemıeketteki bütün fikir
tııallı llıUzni bir kalıba tam ta

llıa uygun diye gösterilirse 
~aııu: Sa. 5, Stl. S te) / - / 

13 bin bombardunan ta yyaresi 

Vaşington, 25 (A.A.) - Ti· 
mcs gazetesinin Nevyor'k muha
birinin tdgrafla verdiği bir haıbc. 
re r-öre, A m erika Harbiye neza-

larak Hanya, Retime ve Kandiyayı ============= 

Londrağ 25 ( A.A.) - Baıve. 
kil Çörç.il , İngilteredeki bütün er. 
kek ve bütün kadınlara hıtaben 
neşrettiği bir şahei mesajında, bir 
istila ih timalinde bütün erkek ve 
kadınların vazifelerini b U:Hrmif v e 

Londra, 25 (A.A.) - İngiliz rnd. 
yoeu 26 mayıs pazartesi gününden 
itibaren Türkiye saatile 13,30 dan 
14,~ e kadar 19 metre Uzerinde bir 
dördüncü tllrkçe haber bülteni neş
retmeğe başlıyacaktır. 

Büyük Millet Meclisi 
bugün yeni sene bütçe
sini müzakere edecektir. 
Müzakereye Maliye Ve
kilinin nutkile başlana

caktır. 

~, 
~-/14~ 

(De,·amı Sa. 5, SU. 6 da) l**] 

, .. 
~~ doktor - ZavaDı çOk çekti, Azrail de 'bir türlü canını 
~ ... 
~ Cİ doktor - Mazur aör azizim, Azrailin bugünlerde iti o 

SOk .ki, bu ta,raflara uia1amı.- vakit bul~Jor olmah! 

bombardıman etmişlerdir. Buraların 

imhaısı Rotterdamdakl vüı:ıatte ol
muştur. 

* Kahire, 25 (A.A.) - Resmen bil. 
dlrlldlğlne göre, Yunan kralı ve hü
kQmeti, askeri harekAtı işkAl etme
rnek için Mısıra gelmek üzere Girit
ten ayrılmışlardır. 

* Londra, 25 (A.A.) - Girit muha-
rResı devam etmektedir. Alman ve 
ltalyanıar bu llususta Jıemen hemen 
hiçbir 11ey söylemiyorlar ve lnglllz
ler de dünkü haberlere fazla bir şey 
lllve etmiyorlarsa. 

0

da ~uharebelerin 
devam ettiği ve Almanların tutun. 
maya muvaffak oldukları mevzileri 
takviye için nevmldane gayretler sar 
fettiklerı ~lkardır. Almanlar usulle· 
rlne sadık kalarak feda edilen bin
lerce insanın ölllmlliıe bakmayarak 
kuvveUerini hücuma kaldırmaktadır
lar. 30 30 gemilik Alman kafilesine 
ka~ yapılan hUcum esnasında Al
manların 4000 kişi kadar zaylat ver
dikleri tahmin edilmektedir. 

Glridin 3.kıbeti donanmanın yapa... 
bDeceklerine bağlıdır. MütehlUll!ısıa

rm fikri de budur. 
Dally Herald gazetesinin deniz mu 

hablrl diyor ki: 
Girit muharebesinin anahtarı şim

dilik adada değil, adayı çeviren su
lardadır. Donanma dlljman tarafın-· 
dan ihraj yapılmasına mlni olmıya 
devam edebilirse Almanlann adayı 
işgal için yaptıkları bu ilk teı,ebbU. 
siln akamete uğ'l"ayacağını söyliyebi-
liriz. 

(Devamı: Sa. 5, Sil. 7 de) / // 

Kral naibi 
lraka dönerek 

muvakkat hükumet 
kuruyor 

Bir kısım kıtaat 
Naibe iltihak etti 
Londra, 25 (A.A. ) - Röy· 

terin Iraktaki hususi muhabiri bil. 
diriyor: 

Irak kTB.h naibi, Emir Abdul
lah yanında bir çok Janınmı§ 
lraidılar olduğu halde, memleke
t.ine <lönmüştür. 

Irak general üniformasını giy
mİ§ bulunan ErnJr, Raşid Ali bü
kUınetinin lrak ordusunu manev 
ra bahanes.ile iğfal ettiğini ve İn: 
giÜzlerle harbe sevkettiğini anla.. 
yan bazı Irak kıtalarının Bağda
da döndüklerini nıemnunjyetle 
öirendiğini ve bu kıtalann §imdi 
kendi emri ahına girmek istedik. 
!erin söylemi§tİr. Avdetinin, Bai
d at ha1kı tarafından iyi karııılana. 
cağına emin olduğunu ilave ede· 
rek demiştir ki : 

- Irak tıonraklarında muvak
kat bir hükumet kurmak derp:ı 
e~rnmektedir. · 

Gayem lraıklı, İngilterenin düı
manlarından kurtarmaktır. lngi!. 
tere ile .müttefik olduğumuzdan 
onun dü•manları, frakın da düı· 
manlarıdır. 

<Devamı Sa. 5, 8L ' te) x 

Dünkü spor hareketleri 
• 

. 
Dünkü Fener • Gençler birliii m açıncian a'bel b ir enstantane. 

Dünkü milli küme maçlanna j birliiini 4 • 2, Calat.aaaray da duyu 5 _ 3 mağlup ettiler. ı...... 
latanbul ve lzmir'de devam e- Etkifebir Deminporunu 3 . 1 yen buJspor Altaya 5 - 1 yenildi. 
dildi. t.tahbulda yapılan maçlar- di. Maçlann tafsilata d ör.iimdi aaJ 
da F enwbahçe AnlJara Gençler- ' t.nircle Betiklathlar Altanor• faamdadv. 
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---
Geç~ \Vekalet, kahve darlığına meydan 

Beri indeki ilk ayın manevı k · · t d b · 1 1 
.-. .,.. .............. ~ Nasıl 

kuvveti arttıran bilançosu. vermeme ıçın e ır er a ıyor -
Yaıan: Bebla Tevllk BAŞOKÇU 

Telif ve tercüme hakkı tamamile 
\ 

mahfu21dur 

-40-
!"ntza, ağZı öfkeden köpürerek ka 

• ıı .. rı yUzUmUzc çarparak bohçasile 
v .rdbcr odadan çıktı. 

bir yer buluncaya kadar bu e\'de pek 
tı.ıa. oturabilirdim. Hiç olmazsa ev sa. 
hlbi derdi olmazdı. Bu, Berlin içtn 
en bUyilk bir saadetti. Çünkü Annl· 
nın anlatışına göre Berllnde ev sa
hiplerinin zorbalığı darbımesel halıni 
almıştr. 

Başlı başıma bir yer buluncaya 
kadar da kazanca Sadlkofu ortak 
etmekte bir mahzur yoktu. O giln 
samur kUrkilmU Sadikoftan tekrar 
istediğim vakit, Sadikof: 

Kahve v~ çay birliği, tevzi ettiği kahvelerin çekilmiş· 
ve saf bir ha!de halka satışını temin edecek 

Eğlence yerleri 
tarifeleri 

Yeni tarifelere yüzde 
yirmi beş zam 

yapıldzgz söyleniyor 
Gazino, lokanta ve emsali içki. 

I Ticaret Vekaleti, kahve darlı-! tıyordu. Bu tarz son za~anlar.da ·---·--·--------

! ğına meydan vermemek için tev. şehirde gizli b:r kah~e tıcaretme Vapag""'ılara konan 
1 

zi şeklini bazı esaslara istinat et· yol açm!Ş. ötede bende hem de 
tirerek değiştirmiş ve bu hususta yarı yarıya nohut veya kuru bak .. 
İstanbul çay ve kahve birliğine la ile karışık olduğu halde kilo• fı•yat}ar 
yeni emirler vermiştir. beş liraya kadar kahve satılmnğa 

Çay ve kahve birliği, şimdiye başlanmıştı. 

Tüccarların zam 
talebi alakadar/arca 

reddedildi 

Anni de ben de şu vak'adan çok 
.ıutecssir olmu,tuk. 1klmiz de ağlı· 
~.. k gibi birbirimize bakışıyorduk. 
.u • teessür, nihayet çok kaba ve ter· 
bly sız bir kadın olan Fritzanın ba
,..1t ıp çağırmıı.smdan ilen geliyordu. 
Annı ile ayrılacaktık. Annl benim i
çin bir teselli meleği olmuştu. Ben 
c.le onun yalnızlık içinde geçen hazin 
iıayatına biraz heyecan ve hareket 
;catmıştım. Annl çok cansız bir kız
dı. Kendisine cesaret vermek !Azım. 
tlı: 

- Annl, dedim. 'OzWmeye değmez 
ben Madam Arnonun ıınnesinin evı
ııe taşınırım. sız de her gtln oraya 
~elirsınız, yine daima bernber olu
ruz. Şımdı sizinle beraber çıkalım 

1a şu ev! bulalım, pazartesi gUnU 
~clcceğiml haber vereyim. Sonra da 
:rlncmaya gider derdimizi biraz unu· 

- Hanım Erendi, bizim satıcı kız 
yazlığa gitti. Emanetler ondadır. 

Dört hafta sonra gelecek. Siz çok. 
tan gözilkmemlştiniz. Ben de dola· 
bın antıhtarlarını ondan almadım. 

Dedi. 
Neticede on beş gün sonra Sadi· 

kofun apartmanına yerleştim. Bana 
evvelce söylediği gibi, yanıma her i
şimi, hattt'I. katiplik hesap memurlu
C\ı do. yapmak için bir Alman kızı 
verdi. Ve iki tane tahta mankenle 
bir de taksitle dikiş makinesi aldı. 

İi ve içkisiz eğl~nce yerleri ile 

bahçelerin bu yıla mahsus tarife· 
}eri aliıkadarlarca tanzim edile. 

kadar tevzi için kendisine veri· Ticaret Vekaletimizin büyük 
len kahveleri, muayyen nisbetler bir isabetle verdiği bu :teni kara. 
dahilinde kuru kahvecilere ver- ra göre. badema kahve ve çay 
meklc> iktifa ediyor ve bu kahve. birliği, tevzi ettiği kahvelerin c;e· 
lerin çekilmiş bir halde halka sa. kilmiş bir halde ve saf olarak hal. 
tılıp satılmadığını takip ve kon· lca tevzi edilmesini de temjn ile 
trola lüzum görmüyordu. Halbu. mükellef ve mesul tutulacakhr. 
ki. - birlikten bu suretle kahve Memleketimize geldiği söylenen 
alan kuru kahvecilerden bazıları, 30 bin çuval kahve peyderpey 
ele geçirdikleri ibu kahvelerden piyasaya verilecek, toptan ve p~· 
bir kıa:nını çekip Batıyor, di~er rakende tevziat, yazdısımız g,bı, 
bir kısmını da yüksek fiyatlarla birliğin nezaret ve mesuliyeti al· 

Sümerbank tarafından satın alın· 
ması mukarrer yapağılara konulan 
fiyatlar bazı yapağı tüccarları tara
fındn itirazla karşılanmıştır. Bunlar 
tarafından yapılan müracaat ve fi
yatlara zam dilekleri lli.kııdarlarca 

reddedilmiş ve mıntka ticaret mUdUr 
lllğü tarafından verilen cevapta, bil
hassa zam yapılmasının imkansızlık
ları açıkça. bildirilmiştir. Yalnız. ev· 
vclce mubayaa fiyatları tesbit edilmiş 
olan gUz ve kuzu yilnleri için kilo 
başına 7 4 kuruş ve randımanı yilz· 
de eııı beşten yüksek olan mallar I· 
çin de pu\·an başına otuz kuruş fıyat 
kabul edilmiştir. 

turuz. 
Madam Arnonun annesinin evi e• 

?eyce uzakmış. Evde karı koca iki 
ihtiyarla bir hizmetçi var. Ö~le yc
ıneğinı onlarda yemek şartile bana 
~yı vermeğe razı o1dular. Fakat 
e\1erinde dikiş makinesi yok. ve dl. 
ltış için gelip gidilmesini de lsteml-
1orlar, tabii kızları bundan milstes-
na .... 

Tereddüt edecek zamanda değil
d\m. Her şartı kabul ctmeğe ve ba
,mu sokacak bir odrıl'O. muvakknt 
•\ırtıttc yerleşmeye karar verdim. 

Berlindekl bu ilk ayın tılfınçosu 

manevi kuvvetimi arttırmıştı. Artık 
gclzdcn ölmlye<:eğine inanmıştım. 

Sadikofun Uç bin markı ödenmişti. 

~,imde daha bir aydan fazla beni 
ya atncak para vnrdı. Gece gtlndüz 
delicesine çalışmak şartlle dört haf· 
ta. içinde on dokuz kat elbise çıka. 
rabllmlştlm. Sonra da Annl gı1ll sa
dık, ıyl bir arkadaş bulmuştum. 

Pazartesi sabahı valizlerimi kapat 
mıya ı;nlıfırken yeniden odama Frlt
za. bUyük bir hışım ile girdi. Bu 
defa elinde banyo odasındaki mus
luğun önündeki küvetin kırık parça· 
sını tutuyordu. Bu parçanın geldiğim 
gündenberl kırık bulunduğunu, ve 
birkaç defa yapıştırılan yerlerinin 
elmslyah olduğunu görmüştüm. An. 
niye bu evin çolt kirli ve tertipsiz 
olmasından şikAyet ettiğim vakit 
banyo odasındııkl kUvet için. «O bir 
eenedlr öyledir. Frltza yenisini paha
lı diye almıyor.> Demişti. 

AnlB.ŞJlan bug\ln bu cmclun> ecne· 
biden mutlaka fazla 'bir şey kopar
mak azmile odaya geldi. Ve elindeki 
kırık parçayı baniı. uzatarak: 

- Bu kUvctı siz kırdınız, dedi. 
l3u evden çıkmadan &lcmellslniz! 

Bu söze Annl de ben de itiraz ct
Uk, Bıı pek açık bir yalandı. Fakat 
ltlrazlarımız onun cUrctlni eksiltme. 
di. Daha ziyade bağırmaya. başladı. 
Tekrar: 

- Bu kUvctl siz kırdınız, dedi. Fi· 
yatını sordum. Yenisi yUz elli mark. 
Eğer bu parayı .şlmdi vermezseniz 
gider, polis çağırırım. 

HattO. ilk npartmo.na geldiğim gUn 
de 4!Sefa geldiniz.> makamında bana 
bir tencere Acemlerin <Çllan dedik 
lerl etli, baharlı, lımonlu bir pUi.v pi· 
şirmiş, hazırlamıştı. 

Alman kızı her sabah geliyor ve 
akşamlan evine gidiyordu. İlk gUn· 
!er iyi geçti, fakat bir gtln dikkat 
ettim ki evden yavaş yavaf benim 
kUçUk eşyalarım yok oluyordu. Pa
rlsten getirdiğim bir çift uzun eldi· 
ven, mendıller, bir de kUçUk seyahat 
iltüsü yerlerındcn aşırılmıştı. 

Bir gün yanm yamalak Alman· 
camla kıza eşyalarımın yok olduğu
nu. eğer bir ı.;öp daha kay1)olursa 
derhal Sadlkofa haber göndereceği. 
mi söyledim. Bunun üzerine Alman 
kızı elime ve boynuma sarıldı, Sadi· 
kofun bunu duymamııııını rica etti. 
Ve çaldığı ,eyleri geri geUrdl. Fakat 
ben bundan sonra bu kızı yanımda. 
tutmak istemedim. Bir gUn Annlnin 
tercümanlığından istifade ederek be 
nim henüz para kazanmadığımı, ne 
hizmetçiye, ne de kAtlbe ihtiyacım 

olmadığını artık gelmemesini söylet
tim. Zaten bu kız çok sevimsiz bir 
mahlüktu. 

Evde yapyalnız olmayı bin kere 
tercih ediyordum. Esasen Anni beni 
hiç yalnız bırakmıyordu. Sadikof ta 
ara sıra uğruyor, işlerden haber so· 
ruyordu. Ben de: 

- Boş oturuyorum. Gelen giden 
yok. Siz reklam yapacaktınız ku· 
maşlar alacaktınız, ben de modeller 
yapacaktım. Ne -.·akit bunlara baş
lıyacaksınız? 

Diye sorduğum valdt Sadikofun 
cevap bulmakta gtlçlUk çektiğini ve 
atlatma yoluna saptığını görüyor. 
dum. Sadiko!un hazır parası olma
dığına, iyice kanaat getirmiştim. Fa. 
kat eğer bu günlerde bir kimse ge
lip de elbise yaptırmazsa va~yetim 
yine fena bir .şekle girecekti. Yine 
cebimdeki paralar suyunu çekmek 
Uzcre idi. Her dakika gözlerim pen· 
cerede. kulaklarım kapıda bir insan 
bekliyordum. Yeni bir haliiskar ... 

Aman yarabbi, ben ne belalı in
sana çatmıştım. Acaba Almanlar 
hep böyle fena adamlar mıydı? Bu 
bclldan kurtulmak iı;;in bile bile yUz 
elli markı katnsına attım, ve oradan 
çıktım. 

Nihayet ~kUr. bir gUn süslU gi
yinmiş bir Rus kadını yanında. bir 
erkekle geldi: 

- Sizi bır aydır arıyordum, dedi. 
Bir tUrlU ndrcsln!zl ele geçiremedim. 

- Niçin? Dedim. Benden size kim 
bahsett1? 

rek belediye daimi encümenine 
verilmiştir. Bu tarifelerin eskile

rine nisbetle yüzde yirmi beş de· 
reces.inde yüksek olduğu söylen· 
mektedir. Hattu kır kahvelerinde 

bir fincan kahvenin beş kuruşa 
verilmesi de münasıp görülmedi. 
ği için buua. da münasip bir ~am 

yapıldığı i~itilmiştir. 

Dün, kendisı ile görü~en bir 

muharririmize içkili bir bahçe sa
jı!bi §unları söylemı~tir: 

«- Bu seneki tarifede içkıle
rin evvelce olduğu ı;ibi y.ine me;ı:c 

ile beraber verıımes.ine ve fakat 
meze miktarlarının bahçe sahip· 
!erinin takdirıerıne terKedu.nesı
ne dair bir kayıt bulunduğunu 

işiltim. Bence, bu tarz hıç mı.ina· 
s.p değıldır, <;ünkiı, mu~terııer 

ile bahse ve gaLlno sahipleri ara. 
sında bır çekışme zemini olacak· 
tır bu. 1 arıtey1 yapanların meze. 
!erin cins ve miktarlarını da tayın 
etmeleri ve bu şureue zuhuru her 
vıtkit muhtemel bulunan talep ve 
tenkitleri önlemeleri herhalde la
zımd;r. Kahveye de bir miktar 
zam edileceği eğer doğru iıe, bu 
L .rar bizi ~k müşkül bir vazjye. 
te sokacaktır. Çünkü, bugünkü 
tarifeye göre verdikleri P.,araya 
mukabil ıpck haklı olarak haJ:s 
kahve istemekte ısrar eden müş· 
terilere bu yeni ve zamlı tarife 
ııe, halisini buFmak imkanı mev· 
cut olmadığına göre, nohutla ka· 
rışık kahveleri veya safi nohut 
ki!hve taklitlerini nasıl içireceğiz 
ve karşılaşacağımız itirazları nası. 
önliyeceğız bilmem. 

Taksim meydanındaki su 
hazinesi 

Taksim meydanında bulunan 
su hazneainin kaldırılıp kaldırıl· 
maması hakkında belediye ile §e· 
h.ircilik miitehassısı aruında bir 
noktai nazar ihtilafı çıktığı haber 
alınmıştır. Öğrendiğimize göre 
mütehassıs, me,Y'danın genişletil· 
mesi ve daha ziyade güzelleştidl. 
mesi için Öu haznenin kaldırılma. 
aını istemekte, belediye de bazı 
düşüncelerle bu dileğe taraftar 
görünmemektedir. Keyfiyet tel· 
kik edilmekte ve bir hal çaresi 
bulunacağı ümit olunmaktadır. 

gizlice bazı muhtekir ellere da~ı. tında jcra edilecektir. 

Yardım Sevenler Cemiyeti 
çalışmalarına devam ediyor 

Milli müdafaa için hazırlanacak peksimet 
torbaları dikişine başlanıyor 

lştanbul Yardımsevenler cemi., Bu kuma~lar bugünden itiba· 
yeti azaları, son toplantılarında ren biçilip dikilmeğe ve torba 
yardım işlerinin tevsii etrafında haline gctirilrpeğe başlanacaktır. 
göırü~eler yapmıı:ı ve bilhasşa Cemiyet bugünlerde Eminönü 
milli müdafaa jşled için hazırlan. Halkevinde toplanacak ve gönül. 
ması istenilen peksimet torbaları- lü haı;tabakıcı mekteplerine dahıl 
nın dikilmesi işi için bazı tedbir- olmak üzere müracaat eden ha· 
ler almışlardır. yanların mekteplere taksimi işi 

Bu toplantıda şehrimiz Sanat ile meşgul olacaktır. Yarın da 
okulları müdürleri de bulunmuıı· idare heyeti toplantısını yapacak_ 
tur. Dikilmesi taahhüt olunan tor. tır. Bu toplantıda bilha sa, cemi· 
balara ait kumaşlardan bir mik· yete Taksim'de Beden Terbiyesi 
tarı Sanat okul müdürleri arasın- direktörlüğüne ait binada tefrik 
da taksim edilmi§, bakiyesinin de edilen daire için yapılması lüzum. 
Halkevler.ine gön_ğerilmeıi rnüna. lu bulunan hazırlıklar cörü~le-
şip görülmüştür. cekti:. 

Turan Barda başlayıp Yeni köy 
Palasta biten bir macera 

İki bar artisti iki Norveçlinin cebinden 
180 doları nasıl aşırdı! ar ? 

Evvelki gece şehrimizde zabıta 
ve adliyeye intikal eden bir hır· 
sızlık ve fuhş hadisesi olmuştur. 

Öğrendiğimiıe göre hadise 

dığını farke~erek Tokatlıyan ote. 
line meseleyi anlatmış, otelden de 
polise haber verilmiştir. 

Polisin araştırması üzerine, Ma. 
tild tarafından aşırıldığı anla§ılan 

iç Ticaret Umum müdürlüğü 
Geçende iç ticaret umum mUdUrlU· 

ğUnc tayin edilen Vişidekl ticaret mU 
mcssliiğim Cemal Ziya, vckflletçe gö
rülen !Uzum tizorine Vişi ticaret mU· 
messllllği vazifesinde ibka edılmlş ve 
keyfiyet elyevm Vişide bulunan mu
mıılleyhe bildirilmiştir. İç ticaret U• 

mum mUdUrlUğüne dış tıcarct daire· 
si reis muavini Celal Yarman tayin 
cdilmiştır. 

İplik tevziatı üzerindeki 
tetkikler 

Şe'llrimlzcıe yapılacak iplik tcvzia· 
tı üzerinde tetkikler yapmakta olan 
lktısat Vekı\lcti sanayi tetkik heyeti 
ı eisi Şevket SUreyya, tetkiklerini nl· 
hayetlendlrerek Ankara.ya avdet el· 
miştlr. Alı\kadarlar arasında söylen· 
dlğine göre. Şevket Süreyya tara· 
fından tanzim edilen rapor vekAlet.çe 
tasvip ve kabul edildıkten sonra, şeh· 
rimizin batı evlerinde çalıştırılmakta 
olan çorap makineleri için de, diğer 
lınalfıthanclcr gibi, muayyen miktar
da iplik verllmlye başlanacaktır. 

Köylü Bez Amilleri 
kooperatifi kuruluyor 

şöyle cereyan etmiştır: 
Tokatlıyan oteli,nde oturan ve 

Norveçli oldukları cıöylenen iki 
genç o gece Beyoğlunda Turan 
bara gitl:nişler, bir müddet sonra 
bar artistlerinden Maıya ve Ma· 
tilda ile dans ederek masalarına 
çağırmışlar ve ge<:e yarısına kadar 
beraberce içerek, dana ederek eğ· 

dolarlar Yeniköy palasta Norveç. Yerli bezler imali hakkında 
li gencin Matildle birlikte yattığı Şile kazası ile ÖmerlL nahiyesine 
odadaki koltuğun minderi altınQ bağlı köylerde tetlkikler yapma· 
saklanmış olarak bulunmu§ ve ğa memur edilen heyet, vazifesi· 
sahibine iade edilmiştir. ni ikmal ile şehrimize avdet et· 

.~nm.işler. 
Gece yarısı bar kapanınca, ka. 

dınlara bir otomobil gezintisi tek. 
lif edilmiş ve bu teklif kabul edi
lince iki gençle jki kadın bir tak
siye atlıyarak Boğaza. açılmışlar 
ve Yeniköy palasta inmişlerdir. 

Orada eğlencelerine devam 
ederlerken Norveçli gençlerden 
biri cebindeki 180 dolarıı aşırı!· 

İki kadın polisçe alıkonulduğu miştir. Öğrend_iğimize göre bu he. 
gjb.i otel müstahdemlerinden Yor. yet, merkezi Şilede olmak ve bir 
go, A1is ve Kadri hakkında fuhu§ şubesj de Ömerlide bulunmak 
maksadile oda göster'.ııek ve ki- üı:ere köylü b12: amilleri arasında 
ralaır.ak suçundan zabıt tanzim bir koopı:ratif teşkil edilmesini 
edilmiş ve maznunlar Sarıyer muvafık bulmuş ve mahallerinde. 
müddeiumumili~ine verilmiştir. ki müstahsiller ile de bu hususta 

Müddeiumumi Kemal Bora mutabık kalmışlardır. Bu civar 
otel sa.hibi hakl:ında da tahkikat köylerde bulunan tezgahların 
açmıştır. miktarı arttırılacak ve hurda ha· 

Tahkikat ıkmal edilince maı- \inde bulunan tezgahlar da tamir 
nunlar mahkemeve verilecekler. ettirilerek kullanılacak bir hale ao. 
<lir. kulacaktır. 

- Blllyonun. Bolden değil mi'? 
Genç kızın güzleri ha) retten a~ıldı: 

Muhitin tesiri 

Ş ili dahiliye nazırının ıs; 
rettiği bir emirnaaıe le' 

şili Nazi partisi lider Go~,,.,. 
von Marses bir akıl basl~-
ıine yatırılmı~. old 

Havadisin buraya kadar f,. 
noktası bizi ala&(adar etıne~1 • ...
kat bu ha'~er !Öyle tam•~ 
y~: . 

«Hhrlardadır ki bazı ~ 
mata nazaran Yon Maraet 
timarhanede doğmuıtur.> ...:.ti 

Ha, §İmdi itin tekli ~~.,..il' 
demek ki, doğduğu mu~ı~-.dl 
insan üstünde mühim bır iP" 

oluyor. •• ~ 
Böyle bir nazariyeye gor_'~ 

nıdıklarımızın nerede doP"J 
olduklarını tahmin etmek .,...-

kabildir. • • ., • ~ 
Mesela B. Halıl Lutfı ~~od'! 

bankanın tasarruf servıt_:-~ 
radyonun bayramlar ve ~ 
spikeri B. Sait Çelebi'nU:.,cir. 
berber dükkanında, B. fi!.. 
Fazıl Kısaküreğ'in bir d~v .• ~ 
sının önünde, B. Velid'~ 
tadırvan altında, B. ti ~ 
Yalçın'ın Tellitabyede, •·-~ 
B. Rami'nin Karagöz perd~ 
dibinde, 8. Abidin Daver'~ 
dretnotun çanaklığında dor""
olmalan hatıra gelebilir. ··~ 

Tanıdıklarınızı §Öyle ~ 
ıeçiriniz ve onlara yuk ~ 
nazariyeye göre birer ~-LM 
yeri tasarlayınız, üç bet ~ 
hoş bir vakit ıeçirmiş oluro& 

KÖR~ 

Vapurlarda yeni yolcu "' 
navlun ücretleri ~ 

Denizyolları umumi mUduril~ 
him Kemal Baybora. vekalet JI 
dan vdki olan bir davet üzerin" ~ 
karaya gitmiştir. Bu davetin. ?Jlt; 
misyon tarafından tesbit edUe~ 
purların yeni yolcu ve navlun ~ 
leri ile alakadar olduğu söylen..-J 
tedir. Bu komlsyon kömür fi~ 
nm artması Uzerine bazr Ucl' f. 
yl\zde on beş nlsbet!nde bir z? 
pıhnası itibarile diğer kmm uc-; 
de tesbit ile meşgul bulunma~ 

Nafıa Vekili Ankara)" 
'döndü 'I 

Bir kaç gUndenbcri çehrım1' ~ 
ıunmakta olan Nafıa Vekili ~11 
Cebesoy İstanbul ve Tıakyad~ 
klklerlnl 'bitirmiş ve dUn il 

trenle Ankarııya avdet etmişti"-

~ Bursada bir kooperat 
köyü kuruluyor ·e 

Bursa, c Va tar. l - Bursa '.~ 
dağ bahçeli f'VlC'l· J•oc r erattfl ti 
da Karabcıcn ve I{ırazlı yaY1'

11 
JI.. 

takalanndo. bir kooperatif J<ö)~ 
mağa karar \crrnı,ur. Bu s~lt~ 
zel ve sıhhi evler inşa edıl 
lsUyen vtandaşlar kooperatife 
racaat etmektedirler. ~ 
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X\'111 
Bu ikııdtn bana evvela. bUyUk oda

yı Uç yüz mark aylıkla kiralamış, 

sonra orndıı dikiş dıktirmem dıye o 
daracık odayı da ayni fiyatla ver· 
mlşti. Halbuki kUçilk odanın fiyatı 
yUz elli markmış, bundan mada ge. 
ce çok oturuyorsunuz diye benden 
ayrıca yUz mark ta elektrik parası 
almıştı. Şimdi de odanın gelecek a· 
yındaki kirasını da benden alıyordu. 
Bu hesapça bir ay bana beş yUz elli 
mark oda kıra.sına mal oldu. Hem 

- Size Frltzarun C\ini tavsiye e. 
den Rus Madam ... Ben bir pansiyon
da oturuyorum. O da orada oturur. 
Slzl Acemlerin dükkanında görmüş, 
acımış, pansiyonda anlatıyordu. Ben 
hemen adresinizi istedim. Fakat ver· 
medl. Nihayet birkaç gUn evvel Frö· 
layn Frltza bizim pansiyona gelmlıJ, 
oradaki ahçının ahbabı imiş, sizden 
bahsetmiş. «Almanların parasını ka· 
zanıyor> diye size pek öfkesi var
mış. Bunu işitince ben de oraya te. 
lc!on ettim. Telefonda karşıma mat-

- Xt'rtoelen hlll)Orı.ıınuı.'.' l'alnıı. olen o 
değil ki .. Gazete birçok olenlerin lsnılnl ya. 
ıı3or a .. Şimdi anladım. Biraz en·el bir dü· 
tUn hakkında malCımat almak t.ı.tedlibnl 
aöylcmtı:tını. Onılan anladouı:, deiil mi'? 

YEŞiL GOL R.\Ll' l'OLiS ~I0D0R1\'J:.'TL"E 
ED1l'OR 

ne oda ... 

* Madam Arnonun yetmlf beş yaşın 
daki ihtiyar babası elinde bir defter, 

• her gün benden Fransızca kelimeler 
oğrenmiye kalkmıştı. cVaktlle mek· 
tepte öğrendiklerimi hatırlıyorum.> 
Diyordu. Almanlann ecnebilerden 
azaml suretle istifade etmek istedik 
ıerlne tnanmıya başladım. Alman 
orta hallllerine mahsus bu evi ben 
hiç sevmedim. İşsiz, gUçsUz sabahtan 
akşama kadar dUşUnceler içinde va
kit geçirmek beni ı;;ok sıkıyordu. 

Bir gUn SadlkofUn dllkklnına git
tim. Bana işte ortak olmak şartile 
tt'rketmek istediği dairesini görmek 
ıstedlm . Acem buna çok memnun ol. 
du. Hemen evine geldik. Burası 'bU· 
yUk bir binanın iç taşlığına bakan 
kUçUk, sevimsiz bir daire idi. Fakat 
ıstıliıü bu·ıız d1ha. tarullP mUnasıp 

mazel Tarnopol çıktı ve bana adre· 
slnlzl verdi. 

Be\l bu kadını cökten düşmüş ye
ni bir nimet bulmuş gibi sevindim. 
ÇünkU bir paket içinde kuf1Unl ka· 
dlfe kumaşlar getirmiş, bir gece el· 
bl.sesl ile bir gece kabı istiyordu. 

- Bundan sonra, diyordu. BUtün 
tanıdıklarıma sizi tavsiye edeceğim. 
Bllseniz biz Ruslar giyinmek içlı'I 
Berlinde ne sıkıntılar çekiyoruz. Al. 
mantar hiç modadan anlamıyor, el· 
terinde zarafet yok. Biraz lyiceleri· 
nin de pahalılıktan yanlarına varıl· 
mıyor. Siz iyi yaparsanız Berllnde 
çok para kazanırsınız. 

- Berllnde şimdi beni en çok kor
kutan ev meselesidir. Eğer rahat o
turup çalışacak yerim olmazsa hiç 
bir iş çıkaramam. 

- Hayır ... Ondan delil ... Bunu bana sl.ı; 

dün ameliyattan en :el anJattıruı:. Ben Bol• 
den'ln arkaj laş1ynn. HattA düğllnilnılo şa· 
hldi olarak bulundum. 

- Slıe ne ııöylemlş olablllrlm ': Diin at~
şlm ,·ardı belki de aayıklad.Dn. t'akat ne eöy· 
lecllm aeaba' 

- GWll talanış nu ldl ! Diye sorclunuı:. 
- Ya.. Siz ne cevap ,·erdiniz'? 
- cE\·et, taknuştı.» Dedim. 
Ralf balecan l~lnde Rodanın ce,·abnıt 

bekliyordu. Fakat o ııes ~ıkarı111yor, ııakln 

, .e sessiz yatıyordu. Ce,·ap ,·ere<'ek hali yok. 
tu. Raif kızı fazla \izdlljtUnden dola~·ı mü
t eessir oldu. Odadan ı:ıkmağa haıırlarurken 
Roda gözlerini açtı ve dedi ki: 

- Sizden bir şey rica edeceğim. Şu mek
tubumu IMl!ltaya ,·erir misiniz? 

Yastıjtın altından kapalı bir zart ':ıkara
rak Ralf'a uzattı. Raif ı.arfm Ü!oıtünde şu 

adresi okudu: 
«)lalden Mkağında X 109S numaralı taksi 

otomoblll şoförüne» 
Kız, izahat ,·erdi: 
- Bu taksi şöförünUn arabasmda saati

mi tHişürdUm. İ) 1 ki otomobilin num&1"88Jnl 
aımı, bulunu.) ordunı. Saatlm bence pek IPY.-

Yazan: Roy W.ikera :;.... 21 - Çeviren: Re-..,n A E. Y&lmu 

metııcllr, bir hatıradJr l}Öföre uatlml but. 
duysa bana iade etmefıl için 3-udan. Acaba 
bu mektup potit& ile rlder mi'? Yoksa polis 
,·a_o;ıtatolle elden ml göndermeli'? 

- Siz merak etmeyiniz:. Ben çare&ine ba• 
karım. 

Raif mektubu göndennek tarattarı de
~lldl. ~beblnl sonra Ro~·a izah edecekti. 
Gen9 kıı: o kadar heyecan içindeydi ki biraz 
daha hıçkmklarl• ağlamafa başlıyacaktı. 

Raif: «GtJ9ml' olııun»- diyerek odadan çık
tı. Dıprda tannnadıA't bir atlamla karşılaş
tı, adam kendisini tanıyarak: 

- Ben polis mUfetu,ı Ruon dedi. 
{ T'}ak WaJter'de ıtöze karıştı: 
- Pollfl mUfettllfl dUn akşam da gelıli. 

Yaralı Ba)·an ile görllıpuek istiyor. 
Ralf tıl\k<lnetlnl mulıafıuaya çalı,arak ce· 

'1ll• verdi: 
- Zannetmiyorum ki ~illi Roda. siz.inle 

;örüşe<>tk halde olsun. Fakat ulana buyuru 
nuz. konllf&lmt· 
Xakııadı vakit kazanmaktı. Jlodanın et. 

rafında e11rarlı bir ı, ''ardı. Bunu kendi ken• 
Cllne halletmete ne kadar !;alı!j6a buna mu· 

vatfak olamıyordu. Her halde bu işe polis 
kant8('aktı. Belki kendisini de florguya çe• 
keceklerdl. Onun için karşı ında ııolls mü
f ettlı:l Jtason'U görilnce ha.)Tet etmedi, Sa., 
de<'e müfettll}ln Rodayı görmesine manl ol. 
malıydı. EvnlA. böyle bir heyecana ta.bam• 
n1Ul edecek kuv,·etı yolatu. Sonra da tehll· 
kenln farkında değildi. \ ·akit ka:11&D111ak 
mak adile Rason'u bir müddet atlatmağı 
nlU\'lLhk buldu: 

- :'.\fl!ıı Rodayı sorgu:ra ~ekmenl:ı:e mAnl 
olamam. Fakat bu genç kız yeni ameliyat 
oldu. Zayıf ,·c halı.ILıllr. 

'msııade ediniz d~ doktora telefon edeyim, 
eğer o izin ,·erirse konuı:urımnuz. 

Telefonu ac,:tr, nwnarayı çe,·lrdl. Doktorun 
ce\ap , ·ermesini beklerken Ranson'a yan göz 
le baktı. :\IUfettış telefonun yanında duran 
,.e taksi şi.ı!ürüııe l'az!ılımş olan mektuba 
baluyorııu. 

Raif bu zarfı oraya masanın Uzeriııe hı· 
rakmıttı. Zart almak üzere elini uzatırke:t 
Raııon ondan e' vel ~erinden fırladı , .e zarfı 
kaptı. 

il. 
Bir an Rıılf olduğu yerde doıııı ;!... 

Mektubu posta,>"& ,·ermeğe tcrcddiit ~ 
ken ~bndl o mektuı> ııoll!llu eüııe 1 

~ ' Telefon nmnarasının meşgul oldu~ 'I 
layınt-.a kapattı , .e Ruon'a hltabeP 

ıeı.le: ,JI' 
- Bana bu mektubu lıeıııcıı ıadC r~ 

dedl. / 'lft\; 
- Alfederıılnlz, fakat \'ulfem bU 

ba el koymağı emrediyor. I 
- Pek dili. demek ,·emıcınektc b,,,-

yonıunuz, ö,>le mi\' 1~ ti_ 
Raif hemen telefona koştu 'e P01~ 

dllrlüğUnü aradı. Polis mlidürlle go ;_f 
ı.tedlğlnl ııöyledl \'e f}U şekilde söıl' 

Tesekkür ederiııı. 

Sonra telefonu Rasnn'a uı,atarııı-: ııJC! 1 
- Polis mUdurU Slr Willaın tılı:I 

den bonra Ralf'a tlönerek: 
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J:!arp Vaziyeti Adliye Koridorlarında: 
---:::::::::: 

• YAZAN: 

lbıan BORAN Hop ... Bul papası, al lirayı ... 
<Eıneklı Kurmay Subay) 

~ Al bir lira, ver bir lira diye 
"-~diye ve Reamo civarları· d İ Ye ad a m C a ğ 1 Z 1 n 
ı._ inen Alman paraıwçüleri im· 
l-1 ~ eeir edilmit, Kandiye • 11 · 1 • '' f "' ~ " 1 
n:Y• amaJ ve ırnuvaıala yolu· e 1 1 r a S 1 n 1 g 0 U r 1 1 1 U Ş e r 
~d~~:tk:::,n:d;ı~ı::~ Ba~ındaki jjapkası daha heni.iz raeı ne biçim yer} Adama türkü 
~ÇÜ)eri tutunmaia muvaf· fabrikadan çıkm~ -gibi hiç biçı· bile söyletmiyorlar. 

1 
. ob.ıardt, •danuı garp böl· ı me girmemış ,adet olduğu uze· K3?kttk. çıktık. Garanhk btr 
~e bulunan ımüdahlerin ka· 1 re sol tarafa .gelen kurdelirnın 11ol:aktan geçiyoduk 'bize merf a· 

,_ Yol-. inhi1ar eden ikmal ve düğwnü başının sağ ve ön tarafı. kat eden adam: 
~........ keıilecek, takviye na doğtu eğilrniştj, Yakalıkaız - Yorulduk. gelin biraz: §U 
.._-nelerine kolayca imkin kal- gömleğıni paslanmış bir yaka kahvede dinlenelim, dedi. 
ı... ~taktı. Denilebilir ki Alman· düğmesi tutuyorsa da haU ve et• Naz etmedik, o köpüklü §ey 
.._.. lftal plinmm bu kıanında varı onun pek ölye züğürt bir a· de bizi biraz sallamağa başlamı' 
t.a.__ •ff.k olamamıılardır. Fakat dama bcnıemecliiin.i ~öııterjyor· tı. Girdik, kahveye oturduk. Q. 
ı;r- etmeleri ve bu sefer da- du. turanlara (merhaba, dedik) on-
...._LÇok kuvvet indirmeleri çok Yanındaki arkada§ına: lar da bize: 
~t~eldir. Adanm garp böl· - Ülen Mehmet, diyordu. ,u - Hoş geldiniz. Ağalar, de-
~~ flnldi her iki taraf için de koca İstanbula geldi•k de gittik diler. 
ı..l ."etice yeridir. Adanın mu· sazitolardan gözünü çıkardık. He. Arkadaıtma: 
~~ı, buradaki muharebe- le ben sana <iimedım nıi? Şuraya - Len, dedim, :bunlar bizim 
-...._ "'eticeainde belirecektir. Al· girmiyek dedim. İlle de girek di- ağa olduğumuzu ne biliyorbır~ 
~'-. bu kati netice bölgeıİn· ye tutturdun. Gördün mti? Şim- Oda bana: 
.,_ hıaı Suda körfezi. Melame.. di başımıza geleni. - Hadj len, dedi. lstanbulda 
·-...,. ·· JI · • · d •- l H:ılindcn varlıklı bir ta§ralı oi. Beylere itibar kalmadı. Ne varaa illi.. -• ınuse eaı ıçm e aa an 
~da tutunmaia, Melame hava duğ!1 anlaıJıl:ın bu adama her hal- ağalarda var. 
t;"1' llluu İfıale, farka, cenu· ae J.stanbul ac;ıkgözlerbfo bir İş İşte ıbu ııırada bizi ı;czdiren a· 
111.ı~e. &arba do~ bir kavia ettiklerini tahmin etmek güç de· dam, uzakta köşede duran ada-
~e kuvvetli bir köprü batı iildi. ma: 
oi:~de ,yerlqmeie muvaffak OnJara ne olduğunu ııorduğum - Var mısın? Dedi. 
~-dll'. Buradaki bölıeye zaman. yanlarında duran ufak O keyifsiz bir tavırla: 
elit ~ar top da indirmİfler· bir çocuk külhan ağzile: - Bu akşam şanı•m yok, dedi. 
....._. ~u.v · iktar r - Mandepsiye bastırmışlar a. Beriki israr edince, cebinden bir 
......._, L __ etin m ma ıe mce, bi. dedi ve dile bir .. eyler yapa· deste iskambil kagwıdı çıkardı. İ-....._ -zı muharrirler 111>i 5 tü- ~ 
~ hQi 35 b. · b • rak ilave etti: çinden dört tene ayırdı ve onları 
~~~bunun ~e t;O~yi~; - Hop, hop .. Hop. Bir iki, parmaklarının arasına yerle§tİr· 
~~i. kabul ederek 25 • 28 üç dört ••• Bul papazı. Birdenbire dikten sonra önündeki maaaya 
~~ çal'PlflD&Ya devam şa§ırmıştım. Fakat bu pşkınlığım bırakmadan evv-cl: 
~ be.ap_etmek, lnıiliz do· geçince derhal anladım. Demek - Kaçar paraya, dedi, 
.ı_ ~ ve müdafilerin deve. bu zavallılar da papelcilere kur· Bizimki: 
Jı.:ı ....._ kaWJ• d b" muka ban gitmişlerdi. - Papel, diye cevap vereli 
~~ huJ-~ ~etmek İri boylusu anlatı&en baya~ı Adam elindeki kağıtları bıra· 
l~ j dirilen ha utanıyordu: imken: 
-.. L.ı. • •• n. A zaten - B""""' d~yordu. l•tan,_ulu H H H...... B' ik' ~ ~ kİliyi almu; ha kadar ---·· • .. o - op... op... -..... ır l : 

lihu~'IYYet Wiren Almanlann methede ede ıgöz.ümdc büyüttü- üç dört, diyordu. Bizim adam li· 
'-1-.....,e kadw laıaaı mevkileri it- ler. Ben küçüklüğümden ıberi kö. rayı b.ir ka~ıdın üstüne kodu. 
lb..ı ed_eınea.eleri de unutulma• yümden hiç çıkmadım. Gec;endı: Kaldırdılar. Papaz: çıkıtı. Kağıt· 
~ liıuı.dır. Girit muharebe- dayımın oğlu ile (Gel gidelim gu larla oynıyan edam bizimki.ne 
~!~ afbumda okluğuna. yere nedir, görelim) dedik. Kalk bir lira verdi. Bir daha ... B;r da
~ hükmedemeyiz. Al· tık gel-dik. O da yalban ben de ya ha ... Derken bizim adam on lira 
~ •danın dij'er mevkile· ban hir türlü bir doata rastlama· kazandıktan sonra: 
f\.~ar paraıüt kttalan indi· dık. Sirkecide otelin 11okağından - Ben artık oynamam bu ge· 
'- -un vaziyetler kazanmadık· çıkamıyorduk. Neyse bir gün blr cenin karı yeter, Dedi •. Bizim her 
tj "t tarp bölgedeki müdafıJe. adam halim.ize acıdı da bize: ik~mizin de göıledmiz açılmıştı. 
~,_tazla mailüp etmedikçe - Siz ~czme~e ~eldiniz ~ali· Köylüme: 
~ia aon aafbaaı bahia ha, dedi. - Len dedim. Herif bir çır· 
,~ olamaz. Bilikia İnıiliz· Biz de: pıda on lira kazandı. Gel biı de 
~~. Aıelame bava meydanını - Ya hcm§eriro, dedik. oynıyahm. 
~ ~e oradaki Alman kıta· - Ne aezmİyonuz) Ded.i. Kağtt yapana: 
~ lbaifup ıebnek mabadile - Bil'mjyoruz, dedik. - O oynamıyor biz oynıya-
~ etmeleri mümkündür. - Nereyi biliyorsunuz} O.iye hm dedik. 

~. aletin bunu yapmau limn• sordu. - Yok olmaz: §ansım yok, de. 

~ - Şehrin yabanıyız. dedik. d' . ~ 

~ ı..ı. •. ~ kanaatime ıöre, vazi- Derken efendim uzatmıyam. _ O nedir ki? Dedik, bizde 
lı.:. .. ~eli ohnakla beraber - Ben sizi gezdirir.im, dedi 
~ için muvaffak olmak ve gece bizi aldı sokağa çrktık. yok. 

d k d B. · B yl .. ·· d" C 1 - Talihim yok deyince, biz ıı...... .._ iir. Bu da anca , O• .rzı e-rog una gotur u. am ara 
~d"-1\tn vazifeıine ayni azim· camekanlara baktık. Lambaları y.ine israr etti1'. f>eki oynıyalım 
~ ~anı etmeaı1e ve müdafile· .gördük. Nihayet bizi bir yere gö. dedi. 
~ -=~i- netice 1yerinde dunna· türdü. Kadınlar aıra sıra oturmuş- Bize papazı gösterdi. 
~ ~z .etmesile elde edile· tar türkü eöylüyorlardı. Herif •bi. - Ben lbunu karı~tıracağım 
~ ( ~~ .Alınanları calip ve ne ze köpüklü ~ir şey içirdi. Arkada. siz bulursanız papeli alırsınız !bul. 
~"'tılız)erj mailup teli.kici et- şa: mazsanız pa.peli alırım. dedi. 
~ ~i henüz celmemiftir. - Ülen içme, .dedim. Ya ıehlr Araza ettik, oyun başladı. 
~ tı...___ _,. hakiki indirme yerin· ise - Hop ... Hop .•. Al bir lira ... 
~Utfur. Bu bir muvaf· - Korkma, dedi, bak herkes Hop .•. Hop ... Hop ... Der bir li-
~ • Fakat tekmil adanın içiyıor. ra ... Hop ... Hop ... Sen.in anlıya
~ ı., aebep olacak kadar bü· Ba.ktım, aahiden herkes köpÜk cağın itarde§ biz gözk kaş ara
.._~ ıalibiyet deiildir. Eier lü şeyıden bardak bardak içiyor- 81nda 50 lirayı veriverdik hop ... 
~)l -1yalı General Freyberı du. Gönlüme ferah geldi, ben de Hop .•• Diye diye hop ede ede •• 
~ "e Melame'deki Alınuı jçtim. Arkada§ da içti. İçt,ikçe Kahveden çıkarken biı:e merfa. 
~i ~.etlerine taarruz etmezse, içtik. Bir ara kızlar bizim köyün kat eden adam: 
~;~ fıraat kaçırdıima ve bata türkülerinden birini tutlurdular. - Durun ben §lındi geliyom 
~~ hiikmedebiliriz. Bu böl· Biz de ~!emek istedik katron dedi. 
~. ~~llbarebeıdevam etmekte- mu ne diyorlar~ O herif geldi: Dönünce: 
Sİ ' tarafın da kazanması ih· - Bay §arkı eöylcmek ya.ak- - Paranın yarısını istedim ver 
~ d.lh~ndedir. Bu mubare· tır. mem dedi, diye bize sösteriş yap. 
' ı~etıceai kati aurette ma- - Len, dedim. O kızlar söy- tı. 
'0~\llctan aonra, aon &ÖZÜ• fiiyo da biz neden euaacakmışız? Sonra.dan öğrendik ki bu gibi. 
~ ~Yliyebiliriz. - Olmaz aize yasak onlar i- lere papelci derlermiş. Bunlar 
~ bataraf mütabitleriz. Baı:ı· zinli -demez mi. yo)unac4k kaz ararlar mı§. 
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VATA~ 

Amerikada hazırlık 
50,000 tayyarelik imalit 

1 programı nasıl gerçekleşiyor 
1940 da yapdan 2685 tayyareye karşı 

bu sene en az 24,000 tayyare! 
N evyork muhabiri yazıyor: 

Nevyork, 15 Mart - CltS· 

zUmle görmüf gibi biliyorum: Av-
rupada ve memleketlmlzde herkes 
şu suali sormakla meşguldür: cA. 
merıkan yardımı ne oldu? Neden 
Bevklyat bu kadar geç gidiyor?> 

tnsan Amerikada yapılan hazır· 
lıkları yakında görünce yavaşlığa 

değil, Bürate hayret ediyor. Yalnız 
~urası var ki, yemek için evveli ek. 
mek lazımdır. Ekmek için de yeni 
binalar yaptırmak, tezgl\hlnn ve fi· 
!etleri hazırlayıp kurmak, mastar 
\'e kalıplan !mat etmek, işçileri bir 
araya getirmek icap eder. tşın bu 
temel kısmı çok vakit alır, fakat 
bir defa binalar, makineler, kalıp
lar, işçiler ve ham maddeler hazır 
edildikten sonra bir düzlye mahBuJ 
alınmağa b~lar. 

Amerikalılar elli bin tayyare {}. 
zerine 'bir program hazırlamışlar. 
dır. 19ill haziranında en bUyUk tay 
yardcr dahil olmak üzere aylık 

tayyare imalı\tı iki bini geçecek vo 
bir sene içinde tedricen artarak ay
da üç, dört b!.ni 'bulacaktır. 1940 
senesinde yapılan tayyarelerin ye. 
lcQnu 2685 ten ibaret olduğuna gö
re, ima!Atı.n senede 24 'bin, hatt4 
40 bin gibi miktarlara yilkselmesi 
ekilen tohumların birdenbire mah· 
sul vermlye başlaması minasına 
gelir. 

Ne\'yorkun içinde okadar belli 
olmuyor, fakat otomobllle meaelA 
Vaşingtona ı;itmek Uzere yola çı· 

kıldığı zaman, insan Amerikanın 
bir tek atölye ve tersane haline 
getirilmiş olduğunu farkediyor. Öy 
le bir atölye kJ, Kundsen adında sc. 
nede bir dolar maaşlı bir istlhsaJAt 
rnUdürU ve Nelson adında yine se
nede bir dolar maaşlı. yani fahri 
bir sipariş müdürü vardır. Bu Ne!· 
sonun nasıl çalıştığı çok merak e
dilecek bir şeydir. Memleketimiz
deki kırtasiye meraklılarına ithaf 
edllmek üzere gelecek mektubumda 
bunu anlatacağım. 
Amerikanın tayyare ısanayilne 

flllen verilen sipariş 12 milyar do
lar kıymetlnde 33 bin tayyaredir 
ki, bunun 14 bin adedi İngiliz, 19 
'bin adedi Amerika ordularına mah. 
sustu. On dokuz binin yedi bin a
dedi talim tayyaresidlr. Bunlarda 
Amerika hlikiimeti derhal yedi bin 
pilot yetiştlrmiye teşebbüs ede· 
cektir. Sonradan İngilizlerin hisse
si çoğaltılmış, istihsal edilen tay. 
yarelerden beşte UçU İngiliz, beşte 

ikisi Amerikan hava kuvvetlerine 
gidecektir. 

Amerika hava sanayllnln ne ka· 
dar genişlediği hakkında bir fikir 
vermek için şunu söyliyeyirn ki, 
Rayt tayyre motörü fabrikaaı 1936 
da 7642 işçi kullanırken bugün 40 
'bin işçi kullanıyor. Prat ve Vilni 
malör fabrikasının istihsal yekClnu 
ayda 66 bin beygir kuvvetinde mo. 
törden ibaret iken bu miktar ayda 
bir milyon beygire çıkarılmıştır. 

Fakat bir fabrikanın imalltrnı 

senlşlelmeslnin nihayet bir hududu 

bir lira hop... Hop... Hop ver ( 
elli lira .... 

Ne yapacaklannı ıorduğum za. 
man: 

\'ardır. İmalatı birdenbire bir kaç 
misle çıkarmak için muazzam A· 
merlka otomobıl ve dığer sivil ııa· 
nay!lnln kısmen ha\'a sanayii ha· 
llnde seferber edılmeslne ihlıyaç gö. 
rU!mUttUr. Meseli Rayt fabrika· 
sının yeni 14 sılindirll 1700 beygir 
kuvvetındeki tayyare motörlerlnln 
daha çabuk lmalAt safhasına kon. 
ması için bir çok fabrikalar ara· 
sında ifblrliği kurulmuştur. Bu a
rada Graham Peyç otomobil şirke· 
ti 10 milyon dolar kıymetinde pis· 
ton kolu, Hadson fabrikası piston 
ve supap mekanizmasına alt pa?'Ça· 
Jarı, Ohayo fabrikası krank şaftları 
ve Otis Asansör fabrikası da 8,5 
milyon dolarlık muhtelif dokUmle. 
rı nzerlne almıştır. Tomson fabı·i· 
kası da esasen yapmakta olduğu 
parça imal~trnr arttırmak için ken. 
di sermayeslle 11 milyon dolar mu 
rafla yeni bir tayyare supapı fab
rikası kurmuştur . 

Bu lı, birliği sayesinde yem fü • 
çlideld mat'ör imal!tı - 57 milyon 
dolara mal olan yeni bir montaj 
fabrikasında • 19U yaz aylarında 
başhyacak ve 1942 tienesi iptida· 
sında yalnız bu kısımda ayda bin 
matör imal edilecektir. Bu suretle 
Rayt fabrikasının bir ay içinde i
mal ettiği tayyare motörlerlnln bey 
gir kuvveti yekQnu 3 milyon 750 
bin beygir kuvvetine çıkacaktır. 

Murray çelik karoseri fabrikası, 
Duglas bombardıman tayyareleri· 
nin muhtelif gö\'de akııamının ima· 
lini Uzerlne almıştır. Bu sipariş 30 
milyon dolara baliğ olmaktadır. 

Brlggc çelik karoseri fabrikası da 
:?O milyon dolarlık Vot • Sckorsky 
tayyarelere mahsus gövde aksamı. 
nın imalini taahhUt etmiştir. 

Saginav fabrikası, frijider buz 
dolabı !abrlkaııile Gayd ve AC fab· 
rıkaiarr mUşterek 61,319.825 dolar
lık makineli tilfek siparişi almış. 

tardır. Fabrikalar bu paradan 20 
milyon dolara seri lmalAt temin e
decek yeni teqAb ve Aletlere sar. 
fetmlşlerdlr. 

Amerikan otomo61l Banayilnin 
cUç bOyUkleri> diğer milll mUda· 
faaya alt slparlşelere ilAve olarak 
tayyare aksamı imalini de Uzerleri
ne almıtlardır. Ford dört motörlU 
B • 24 Consolldated bombardıman 
tayyaresi parçalan. Kraysler gru. 
pu B • 26 Martin çift motörlU bom· 
bardıman tayyaresi aksamı, Ge· 
neral Motors grupu da çift motör· 
lU B - 25 Norlh American bombar
dıman tayyaresi ayaamının imalınl 
Uzerlerlne almıtlardır. 

Vlly'e otomobil fabrikaaı 20 mil. 
ybn dolarlık k~if arabaları ve cep 
hane. muhtelit tank ve tayyare 
parça ve dökUmleri için sipariş al· 
m14tır. 

Bulck fabrika~ıı 14 silindirli Pratt 
\•e Vilni motörlerinln imali için 24 
milyon dolara mal olan yeni 'bir fab 
rika l<urmu,tur. Studebaker, Vriyht 
2600 tipi tayyare motörleri imali 
için :Amerikanın muhtelif mahalle
rinde Uç fabrika tesis etmektedir. 
Ford fabrikası da. Pratt Vitni tay
yare motörleri imali için 21 milyon 
dolara mal olacak bir fabrika kur
mu,tur. 

tedlr . Yeni motor btiyilk a!Aka u
yandırmıştır. 

Coodyear listık fabrikası hUkQ. 
metinden barut torbaları siparlşı 

almıştır. Siparış yckCınu 14 mılyon 

dolara balığ olmaktadır. 

Hadson fabrikası 12 mılyon do
larlık cephane, top aksamı ve tor
plto kovanı sıpanşi almıştır. 

Kraysler tank fabrikasının bu· 
&ünlerde imalAtı ba~lamı11 buluna
caktır. Fabrika tankları 66 şar a. 
detl!k serılerde imal edecek ve se
kiz saatıık çaıı,ma müddetinde 25 
tank 24 saatlık ıstlhsal müddetin· 
de tamamlyle teçhiz edilmiş ve ça· 
lışmağa mUheyya 66 tank teslim 
edecektir. Tanklar 2:i tonluk, 6 
metre uzunluğunda ,.e 2,75 metre 
genişliğinde ve motörleri 400 , bey
gir kuvveUndedlr. 

Amerikan ordusunda yeni • bir 
kapalı romörk tecrübeııl yapılmak_ 
tadır .Dört tekerlekli olan bu ro· 
morklar kamyon \'eya otomobil ar
lcasında çekl!mekte ''e seyyar bır 
oda manzarası arzetmektedir. Bu 
romorkların tecrUbest iyi netice ver 
dlğl takdirde orduda çadır yerine 
ikame edilecektir. Seferi kadroel!e 
bir bolöUk için 6 romorka ihtiyaç 
olacaktır. 

Kanadada Kanadyan Paalflk de
mlryolu atölyeleri çok ağır tank 
imaline başlanuttrr. Bunlann ağır
lığı. en ağır Alman tanklarına Qs. 
tUndUr. 

Doç - Krayııler grupunun Nisan 
1941 spnunda teslim etmiş olduğu 

huııuıır ordu tipi kamyonların ye
kQnu 69 bin adede baliğ olmu'1ur. 
BlltUn kamyonlar dBrt tekt"rlt"fi 
Motris tipindedir. Yüzde 60 meyle 
çıkmaktadır. Slparl~ yekQnu 68 mn 
yon dolara baliğ olmaktadır. 

Teslimatı ikmal edilmiş olan bu 
komyonlara i!Aveten ayni fabrikaya 
ve diğer muhtelit fabrlfcalara sipa
rlf edilen ordu tfpl nakUye vasıta. 
lan fuıılardu.: 

27000 KotoeikleC: 
4~ Küçilk 1/4 tonluk kamyon. 

lar 

5900 Binek otomoblH 
3t00 

44000 

:i8000 

3800 

3800 

Huta nakline mahsua kam· 
yonlar 

1 112 tonluk ııaklire kam
yonu (arazi tipi) 
2 1/2 tonluk nakliye kam· 
yonu (arazi tipi) 
4 tonluk nakliye 
(arazi tipi) 

8 tonluk nakliye 
(arazi tipi) 

kamyonu 

kamyonu 

37800 Arkasında romork bulunan 
2 1/2 tonluk arazi kamyo
nu. 

Bu kamyonların tealimaUle Ame
riyan orduaunun kamyon mevcudu 
l temmuz 1941 de 19 bin, ey!QJ 1941 
de 260 bin adede baliğ olacaktır. 

Bu adetler. Amerikanın kendi he 
aa.bına da, İngiltere hesabına da n; 
kadar genilJ llçUde lstihsallere gi
riştiği hakkında epeyce fikir ve
rebilir. Bu tnahauı alınma.ta başla
nınca Almanyanrn bir kaç senelik 
avansı bir sene içinde ortadan kal· 
kacak, teçhizat ve cephane tıstün. 
lilğtl demokrasi tarafına geçecek
tir. Yarış devam etükçe üstünlük 

• 
.... - , 

1 SiY ASİ iCMAL 1 
Akdeniz 
müdafaası 
Yazan: M. H. ZAL 

A imanlar zamanla yanp 
çıkmıtlardır. Amerika· 

nın yardımı teairli tekiller alma. 
dan evvel iti netıcelendırmesi 
akıllanna koynu11lardır. Bunun 
için hiçbir f edakirllİl eıirıemi· 
Yorlar. Girit aduıru mHbahay• 
çeviren hareket bqka türlü ıoac 
alınmazdı. 

Ö,le iÖrünüyor ki ln.iltse, 
prki Akdenizde bir kaç yiia 
fazla tayyarai olmadıiı için in
aan ve harp gemileri ve Akdeniz 
hakimiyeti balmnmclan .p •· 
rar ve tehlikeleri ıöae almak 
mecbW'iyetinde bulanuyor. Al· 
manian Giricle aolmlmaktan me. 
netmek vazifesi deniz ve k.ra 
kuvvetlerine .kalmayıp lnsiliz ba 
va kuvvetleri faal bir ıurette iMi 
ite kantabilıeydj Girit macerue 
Almanlara pek pahah)oa oturw, 
lnıütere kolayblda parı.k bir 
zafer kazanır ve Akdeniz üki
mİ)'eti maaun kahrdı. Demek ki 
bu dakikada Akdeaizde bir kaç 
yijz fula tayyarenin yoldusu. 
harbin cereyana üzerine teair 
edecek kadar mühim aeticeler 
doiarabilecek. 

Yeni tip Amerika tayyareleri. 
nin MDarda harekete ıeçtiiia
den bir, iki .giin evvel babia var. 
dı. Herhalde bunların miktarca 
u olduğuna hükmetmek lazım .. 
dır. Kifi oıa.ydı Girit itinin 
manzarau değifirdi. 

lngiliz adalen muhakkak INr 
tehlikeye marn bulunclaiu ... 
rada İnıiltere Alr.denia ....... 
ehemmiyetini paöniiade tat. 
mut. o zaman pek u olan tec
hizattan bir loamnu M_.. ayı
rarak İtalyanlara kar§i ola u
fer)eri temin etmİflİ. H.u.ald 
barin !ngiliz adalannda mile 
yonlarca uker baJundujundu 
bahaediliyor da Şarki Akdeair 
için bir kilit mahiyetinde olu 
Giride ait mücadele, on binlerle, 
hatti binlerle alker ve yüslerle 
tayyarenin . yolduiu yüijnd• 
hem tehlikeli aafhalar geçiriyor 
ve deniz kunretlerinin ileri aii
riilmaine ve kıamen fedaama 
sebep oluyor. 

Ba itin içinde ne var? Bma 
helki de barptaa aonra abralar 
....,..dDclili ..... c1a anlıyacaiız. 
Eier meaele yoluu.zluktaa İba· 
retse kim ne diyebilir? lnsüte
re bazırbluız harbe cirittiiini ve 
ihtiyaca kili techizata henüz aa. 
bip olmadıtını cizlemiyor, fa. 
kat itin için!le idaresizlik vana 
yazık._ 

Dünyanın en büyük zırbbu 
olan Hoocl'un kazaya ujramuı 
bqünlerde İnıltereyi ve dostla
rını teeaaür içinde tutmaktachr. 
İnciliz donanmaamm böyle yeri 
kolay kolay dolmaz bir :ıiyu 
uiragıua bir felakettir. Fakat 
buna bir talihıizlik demeld• 
batka çare yoktur. Zırbbmn 
cephane deposuna tam bir i•· 
bet olmaas, kartı tarafın nitanca. 
Liından ziyade İngiliz donan
maımm bir talihsizliğidir. 

Askeri ve mülki tekaüt 
kanununda yapılacak tadilat 

~ 1aptıp gibi ne bir taraf Arkada~ ve o herife: Ya !hemşehrim: 
~,.~eti vaktinden evvel - Hadi kalkın len, dedim, bu - Hop... Hop... Hoppp Al * * 
~ .. .,~i bir ,.auJde göaler· 1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!1!!1!!1!!!!1!!!!!11!11!11!!9m .......... 1!!!!11 ..... l!m!~l!!!!ll .. !!m ...... !!lll!m!! .... m!l! .... l!Blmıl!I~ .................................................. .. 

Müdduma vcrecez. dedi. Pa· 
pa~ı ıbiz bulamadık o buluversin 

Mtat PERİN 

Kraysler fabrikasının milhendla. 
lerl tarafından imal edilen mayi i· 
le soğutulan bUyllk yeni tayyare 
motörU. ordu \'e donanma mUtehas. 
6ısları tarafından tecrUbe edilmek· 

artacaktır. 

Ankaradan alınan bir haıbere 
göre, askeri ve mülki tekaüt ka· 
nununun 61 inci maddesı görü· 
len lüzum üzerine değiştirilecek 
ve kanuna bazı fıkralar ilave edi. 
lecektir. Buna ait layiha Büyük 
Millet Meclisine vcril~tir. Bıt 
değişiklik Mecli9Çe kabul ediklii.i 
takdir<le. ibütün ~meklilerle maaf 
saMbi dul kadın ve yeti'mlere lü· 
zuımwz bir külfet olmaktan baş· 
ka bir faydası bulunmıyan yokla. 
ma usulü büsbütün kaldırılacak 
tır. Badema maaş ıahiplerini biı 
defaytı ma'hsuı olmak üzere maq 
aldıkları malmüdürlüklıerine mü· 
raca.atle nüfue kijıtlarına vaziyet. 
!er.ini teebit ettireceklerdir. 

~"; ne de öteki taraf için seni temin ederim ki, !bunu dilftln- EDEBİ ROMAN TEFRiKA No. 56 S en evvel yerai:ı ve ümit. dU
0
i:\lm zaman ve hattA İetanbula ilk geldi-

~ tevehhüm etmeli. Euaen 
ıı. ~i mütalaalar yürütmek, ğim günler, bir daha Kastamonuya avdet 
~~d etmlyeceğlml aklıma getirmiş değildim. Bi· 
~ dit zihinlerde fena te· lAkls, bir mUddet' serbest yıı.şadıktan sonra 

\.-ıı~~ intibalar bırakabilir. tekrar oraya döneceğime inanıyordum. Be-
~i iZierin Hanya • Melame nim anlıyamadığım gizli dUşUncelerimi me. 
~ ~e kuvvetli bir taarruz· ğer Hacer hlssetrnlşmlş. lstarlbula geldiğim-
lıı:. ~ti rnalanna intizar edelim. den bir ay sonra ondan bir mektup aldım. 
~ ıar.rnı:ı h9ta ıiderse, Bir sokak Mtibine para !le yazdınlmıf olan 
~~- IOnra Girit adasuun mu· o mektubun benim nzerlmde ~aptığı kar-
~tı .~~kkm~~ daha genİf ma )farışık tesiri sana tarif ~demem. Bana 
lr., ~tebilirız. şöyle diyordu: 
"lit\i 

Phane haline konacak bn~~:~!:r s~:::n &ee\~e1i:~~::1

1~. ~~ !u~: 
~ medreseler 

'~'tıf Vekaleti, muhafazası 
~l b lıl bclediyesme ait olan ta. 
~~qtrıill•lar araaındaki medrese
\ııt h ~•z:ılarını tamir ile kütüp· 
~t tt tı.ne koymak arzuaunu jz· 
lııqt ~ ve bunu bir teklif ha· 
~t tlediye reısliğine bildir
i\ teİt1 .Belediyece tasvip edlen 
~l ıf iızcrine, V ekaletc;e İs· 

~I tcf ~aarıf müdürlüğünde te~
~t ~I n bir komisyon, kiıtÜp· 
t~ ?rıağa elveri lı medresele. 

yıı t Jte baıılamı~tır. Komisyo· 
'~&! tfrık edecesı medreseleri 
ıfı&t~ beledi) eden istiyecek ve N ,11ıcap eden tadılleri yaptır· 

"ııt b t~~le hepsm~ bırer kutup. 
'Lllle geUreccktır. 

gelme, ne yapalım?> 
Ona acıdım, kendime l!net ettim. Fakat: 

bir daha oraya dönemedim kızım. Kendi 
muhitim, buradaki arkadaşlarım, buradaki 
çalışma hayatım beni zlnclrledl ve nihayet 
her şeyi tamamlle kırmak, mazimle alaka
mı büsbUtUn kesmek için onu ~adım. O 
Yaltit mcdcnl kanun henüz yoktu, bir erkek 
hiç bir sebep gbııtcrmeden karısını boşuya· 
bilh'di. 

Bu hareketimin çok vicdansızca, çok al· 
çaitça bir hareket olduğunu biliyorum Kez.. 
ban ve herkesten evvel ben kendimi telin 
ediyorum, fakat başka tUrlü yapmama imkan 
tasavvur edı!emezdl. Bılc bile ben kendimi 
hapisle yaşatamazdım. Bana çalışmak için 
ı;eniş sahalar ve ufuklar lAzımdı. 

Goruyorsun ya, kendi kabahatlerimi açık
!:& ıtıra! cdıyorunı 'e bunda. müdafaa. edı· 

lecek bir nokta. olmadığını bl!iyoruın. Şim· 
di gelelim meselenin öteki yUzUne: 

Zavallı Hacerln kabahat! do 'benimkinden 
küçük detıı. Kastamonudan ayrılcbtrm za· 
man meğer o anne olmağa !hazırlanıyormuş. 
Bunu benden gizledi. Sen doğduktan sonra 
da seni bana gb&termedi, senın .me\'cudiycti 
nl bana bildirniedi. Benim baba vazifemi 
yapmaklığnna mAnl oldu. 

Kim bilir? Belki de lblr çocuğumuz olaca. 
ğını bilmiş olsaydım Kastamonudan ayrıl· 

mazdırn. Muhakkak olan şu ki, seni kendim· 
den uzak tutmaz ve sana karşı maddi '\'e 
m4lıcvi yakınlığımı gosterlrdim. 
Dünyanın bir kÖŞt"Sindc bir kızım olduğu· 

nu ben ancak annenin öJUmUnden sonra ha· 
ber aldım. Nasıl öl;rendlğimi bi!C1hare sana 
anlatırım. 

O zaman vaziyetim pek nazikti. Bir e\'im, 
karım, ç6cuğum vardı, içtimai bir mc\'kilm 
vardı. Kimsenin bılmcdlği bir hayat sırrını 
birdenbire ortaya çıkarmakla kendimden 
başka birkaç Jdşiyi de bedbaht edeceğım 

şüphesizdi. Diğer taraftan sen de beni ol· 
mUş sanıyordun. 'bırden bıre ortaya çıkar. 

sam benden nefret edecektin. O zaman ha· 

yatı tanımayan görgtlsüz bir kızdın. l9te 
bUtUn bunları düşünerek seni yanrma çağtr· 
dığrm halde kendimi eana tanıtmadım. 

Bir glln seninle açık kon~acatınu bili· 
yor ve ·bu günü bekliyordum. Haatalandığı· 
mı, daha uzun zaman yqryamıyacağımı bil 
meseydlm belki bir müddet daha sana bun• 
lan söylemezdım. Bu gece yalnızııtmuz, ae. 
nin fedakdrlığın ıbenl konu~at'a mecbur 
etti. 

Şimdi her şeyi biliyorsun Kezban. Hak· 
kımda vereceğin !ıUkmU bekliyorum kızım. 

Ali Bey konuşmata ba~ladığı vakit Kez
ban cvvelı1 bUyUk bir heyecan ,.e ıstırapla 
onu dinlemişti. Yavat yavaş sUkanet huldu, 
çenesini yatağa dayadı, gözlerini onun yU. 
zUne dikti ve bütiln kuvvetini kulaklarına 

vererek onun kesik cümlelerle, dinlene din· 
lene, dllşUne düşüne '6Öylediğt sözleri dinle· 
di. Arada bir kendi kendıne şu kelimeleri 
tekrarlıyordu: 

- Demek o benim babammış. .. Demek be. 
nim babam o imiş ... Babam sağ ... Dünyada 
yapyalnız değılım. 

O anlatırken Kaatamonuyu, evlerini. an• 
nesini görüyor, oradaki hayatını hatırlıyor· 

du. Bir dakika annesinin ölümünü dllfUndü. 
HenUz buldulu babaaınrn da yakında öleçe
ğinl hl•ettl. Sonra ytne eenelerdenberi se
çen yalnız ömrünü hatırladı. Anneaile ba
basının kabahatleri yüzUnden onun çocuk. 
lufu kederli. gençllti ııqeatz geçmı.tt. 

Hanglal kabahatli idi? lkiSi de." All Genç 
lik atqlne kapılarak Hacerle evlenmişti. 

Hacer de kendi bodblnlitinl tatmin için kı
zını babumdan gialemi~ti. 

- Seni dinliyorum Kezban. Hakkımda 
verecetuı hWanUn bence ibilytlk blr ehemmi· 
yeti vardır. Zerre kadar tereddüt etmeden 
bana fikrini söyle yavrum. 

Bu ha.ata sea, bu soJuk ytız, bu keailc ne
fesıt götUs ... 

Genç kız bir •aniye onun yüzüne baktı. 
Birdenbire yerinden kalktı, kollannı onun 
boynuna doladı, bquu onun cötsUııe daya· 
dr: 

- Babacıfam, babacıtun! 
Gözlerinden yaşlar !boşanıyor, başka bir 

şey söyUyemlyordu. 
Ferit onları bu vaziyette buldu. 
- Hanım Efendi pek mer&k ediyordu. 

Doğruaunu isteNeniz ben de biraz end~e 

ettim, sizi gellp bir defa yoklamak istedim. 
Ali Beyin titreyen dudakl&mıa, Kezbanın 

hıçkırıklarla aaraılan omuzlarına, yqh göz. 
!erine hayretle bakl)'Ordu. Bunlara ne olmuf. 
tu? 

- Sizi bir defa muayene etmek istiyorum 
- Niçin oğlum? Bir feyim yok benim. 

!(Aılraa ?S). 

Kanuna ilave edilen yenj fık· 
ralar, mütekait memur istihdam 
eden devlet. vilayet ve belec:IW 
daireleri ile diğer müesseselerfl 
iıtibdam ettikleri memurları ve 
bu memurlara verdikleri maaılan 
malıeandıldanna b.itdirmek vazi. 
fesini tahmil etmektedir. Maq 
sahibi bulunan kadın ve kızların 
evlı:nme vaziyetleri de evlenme 
ve nüfus memurları tarafından 
malmüdürlülderine bildirilecek· 
tir. 

Radyo vergderi 
Radyosu bulunnlardan her yıl oJ

dutu gibi bu yıl da haziran lptıda
sında on lira Oeret alınacaktır. Ha· 
dran ayı içinde bu Dcretl ödemlyen
tt"l'den ytızde yirmi fazlasıle taban o
lunacaktır. 13 atustosa kadar bcJro. 
larmı 6demlyenlere birer ihbvn~me 
gönderıle~k ve ta~'fn olunan mUhl .. 
Un Jutammda mak111elerl nılllıılıluıe. 
cektlr. 
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( Yazan: NeclA MARAŞ 
O ı;ece kö}'<ie büyük bir cün· ı dık.ları atlılar dönmü1 genç kız· 

ı,~ vardı. Kuzu].., doluyor, ay· dan hiç haber almamamışu ... Ya.t
·a.nlar hazırlanıp kuyulara •arkı- mak üzere idim. Bahçeye bak.an 
ılıyor, ağaçlann kapladlğı genİıJ \pencerenin t~hta kepengi_ iki dc
ıvluda davullu zurnalar çal1nı· fa vuruldu. Önce ehcmnııyct ver 
.-'ordu ... Köy muhtarı Ömer Ağa- mcdim, fakat vuru~lar tekT•r c
nın kızı Fadime atl.a bir saat Mi- dince: 
ren ba~ka bir köye gel.in gidecek. - Kim ol Diye seslend.im. 
tı aa.l düiün'ün ertcsı gün olma· İnce ve çelimaiz: bir kadın scsı: 
sına raÇm-en çok ı.engın olan ha- -Aç diye inledi. Yava~a 
bası davcdilerine muhteşcnı bir kepengi ittim. Dışannın karanlı
kma gecesi yapıyordu. Güneş c- ğında Fadime duruyordu. Ha.>·
kin taılalannın ufka dayanan u- retle bağırmaktan kicncÜmi zor tu 
cundan be.tarken sabahtan ber~ tarak: 
ı. ıluız çalan . davullar durmuf. I - Fadime, bu ne hali Diye 
her tarafta yenı. bir tela~ ba~ c:ös. söylendim. . .... 
termi$t:İ. Etrafına y.irmi beş • otuz Elini dudaklarına gOturup 
Ü)i alan sı.nitcr d1vanhane dedik.. t'SUS"» işareti. yaptı. Sonra etrafı 
lerı sofalara kuruldu ve yine y:c- dinleyerek: 
nu otuz eteii örten peşkiri üstıi- - Aba, de<li. Allah a,kın~ 
müıe çekerek oturduk. 'bana acı. biraz ekmek v~r. 

Yemekler o kadar nefioti ki bir - Söylediklerinden bn ~ey 
aürü kolun uzandtğı ki.seden tah- anlamıyorum. Fad~me. sabahtan 
ta ka..,ığım, dar b.ir aralık bulup beri herkea seni arıyor, Nerede

bir yudum çorbayı ağzıma g~Lr.. sin"? 
diği zaman. açıkgözlülük rtıneyip Telaşla etrafına bakındı: 
aiır davrandığıma adeta esef et- - Aman, aba. ded1. Kım~eye 
t.ım. Ben 1k.inc.i defa kolumu u- deme1 sana hepsini a~lat~cagırn. 
zatıncaya kadar kase bo,aldı, ye- Genç kızı pencereden ıçerı aldım'. 
rine ba.ka bir yemek gelm .:ti. Evde herkes yatmıştı. Sofadaki 
Ben ke~di hesabıma bulgur p!;. topuzlu saat ağır <!.arbelerle __ o~ 
vını, ke;}keii bekliyordum. rfrl. ikiyi vuruyor. uzak\ardan kopek 
buki onlar daha ziyade •eh.ir Y"" havlamaları aksediyordu. Ona hı. 
meklerini tercih e.tmişlerdı. En- raz ekmek bir kase .•Üt .bulup ge· 
fea bir yaprak dolmasını acele ile tirdim. ,Kendine gelır g1b1 olunc~ 
)·utup tekrar uzanınca kendi ken- anlatmağa ba§la~J~ .. 
cLme güldüm. Yemekler birbirini Baba.eının kendıs~ı zorla ver· 
takıp ederek belki on bef tiıılü mek istediği k~ .a~aaınwa varmı
olduydu ve bütün bu yemek işı yacaktı. O emmJSJnın ogl~n~ .. ~e
bir çeyreğın içjnde biterek heı- viyordu, Herkes bunu bıldıı;:m· 
kes yerinden kalktı... den ona kaça"":k bir fırsat bıraK-

Yukat"ı sofadaki kadınlar alc- mamışlardı. Dun gece musaıt 
mı yemek faslından sonra daha bir zaman bulunca kaçmı~. aşa
ziyade kı .. 1tı, neşelendi. Ortada ğıki bodruma saklanmıştı, Her
dar hır yer bırakarak davethler kes onu daha uzaklarda arıyor. 
minderlerle üst üste yı.ğıhnı.şlar~ emmiainin oğlu Osman ortada ol
en önde oinde zilsiz bir deAe duğundan kimse ondan şüphelen. 
şarkı ıııöyliyen kadın çat'lak scsile mi;rordu. F .. kat Ooman kızı bod
bağırıyor. .,., sahipleTinin yakı· ruma kapattıktan soma hır dah~ 
nından orta yaşl1 bır kadın oyu· gelip bakamamış, o da aç kaldı
na kız çek,iyordu ... Merdiven ba• ğından çıkmağa mecbur olmuş· 
şııtda birdeplbire bir el şakıTt1"ı tu. . .. . . 
ol~ Ba.ılıtT o yana döndü. fkr- Fadıme sozlerının_ bur~sında 
keste hır kıpıl'dama ba, gösterdi: k•n<lınj tuta;madı. Aı;lamaga baş 
cGefu; geliyor-. mor krep damor la.dı. 
üstilrıe eflatun dal i!lcnmit kalça· - Aba, decL.lstcrsen benı ha.. 
dan büzgülü entarisilc gel•n gö~ bcr v.e~, ama ~ h~!ıfl.~ .~".'~enmc .. 
ründü. Sab8 bleyjn gördiiğümiiz mek ıçın kendim, oldururum. 
Fadime sanki o değ.ild~ Yüzünün Aman yaraıhbi nereden ç~ttıkl 
tabii parlaklığını, taravetini adet Benden 'başka yakı_n kımsesı yok 
l•rini yapmak için kullandıkları ""." idi bukızın:··. 1:fab.er ver, teh• 
bir takım şeylerle kaçırmışlardı. ~t hazır kend~ı oldurecek .. B~l
"imdi aldıklan \,.,- tüyün yerinde ki de yapar. Soyleme, ya buyuk 
1tı.içük aiv.ikeler ha., göstermi1ti. bir felikcte sebep olur.am 1 
Wı aaçtanna fes taıbir ettı"kleri . Hayatın .~n azaplı. Z3:~.anı h:\ .. 
attın külçelerini oturtmuşlardı ör. kı. de ·o koyde g_eçırd.ıgım dort 
,ol~inin arasından yine altıı> eli· gun _olmuştur .... Q .geceden sonra 
~1eri sarkıyordu. Ba.ı!ı önünü gör. Fadııneye eı'te11 gun de yemek 

tyecei<. derecede eğilmi,, çen"11i verdım. Sonra ortadan yok oldu, 
;iiısiine yapoşmıştı. Orta. yere Ob, yarabbi şükür, h.iç olmazıı:ı 
tahıa bir sandık kondu. Ve bir- be_n de bildiğim bir gaiple karşı 
kaç k...;nin y.ardımile gelin üıtü· karl"yayım. Köyde daha fazh 
ne çıktı. Defin çatlak s091i aalU· durauıadım:. B~tün davetlilerle 
besi avan çıktıS'ı kadar bağıra· kasaba.ya donduk ... 
rak prkı eöylüyor, sandığın üze- Aradan on gün geçti mi bil· 
rinde döndürülen Fadimenin ~- mem. Fadimenin babası Hacı Ö· 
line kına konuyordu. Etrafta ay· mer Ağadan uzun bir mektup al. 
nı tempo ve ayni fasıla ile el çır· dım. Kızını bulduğunu, anlayıp 
pan kızlarla, kına tıiTlruaü söyle· dinledikten sonra karde}İnin oğ· 
yıp def çalan kadının semnden lu Osmana verm.eğe razı olduğu
başka hiç bir hareket duyulmu· nu anlatıyor, beni de bu hafta i· 
yordu, çinde olacak yeni kına gecesine 

Altuı tas içinde kınam ezildi davet ed.iyo..dy. ~öyden geldik
Gümüı tas içinde yüzüm ya:tıl. tenberi .içi'tni kemiren kurt bu 

dı mektubu okuyunca aükünet bul· 
Ellerin evinde anam bqım bo- du. BÜ')'Ük bir ferahla nefea al

zuldu dım. 
Anam ı,ıarip kaldm ben gidem - İkiqci kına gecesine gitmemek 

deyu olmazdı. Gittiğime pek memnun 

Baktım lıerkeo kulak kesilmiş oldum. Birinci defada olduğu gi. 
dinliyor, defçi kad.Jn >Öy]üyor, bi, ya§la sızan bulanık gözlerle 

kar~ılaştım. Fadime şendi, mes· 
F'aclime orta yerde dönüyor. göz 

uttu. Bu halile bana bütün çekti
lerinden aı.cim gibi ya,Iar akıyor_ 

ğim üzüntüleri unutturdu. 

du_. - Gelın ağladı, ı;eLın ağladı. . Necla MARAŞ 
Meğer bu büyük muvaffak.i· 

yetmi' ve ça.lgııcının namını yük
sdtirmiş. Elkr daha kuvvetle 
vuruldu. s .. ter atqlend.i. Onu 
üzmemek için makam dcği~ti; 

Öyle olur böyle olur nazlı ııü
zelim 

Ban.. i<>ban derler yaslı geze· 
rirn 

Bir kızın derdinden yaslı ıe
zerim 

Hepsinin gözlerinde Anadolu. 
nun aaf ve temiz havasını payla· 
ıan her bir alem aaklıyd.ı, hepsi 
t-n yüksek bjr muslki parçasının 
karşıoında gibi ga»'olmu~. dal· 
mı !ardı .... 

* Ertesi şa'b8!h uyandığımız za-

Saç muhtekiri Andon 
cezalandırılacak 

Yük.sek fiyatla galvanı;ı:lj saç 
satmaktan suçlu Y ordan ile An
don haklarında milli korunma 
kanununa aykırı hareketlerinden 
dolayı açılan davaya ;kinci asliye 
cezada bakılmıştır, Suçlulardan 
Yo..danın ölmesi dolayı.ile hak
kındaki Amme da.va.sı sukut ctmi~ 
ve diğer suçlu mevkuf Adonun 
mulıakemesine devam edilerek 
cezalartdıTılması istenilmiştir. 

Suçlunun avukatı tarafından 
yapılan müdafaayı dinleyen mah
keme karar vermek üzeye dosya .. 
yı ı.tkike lüzum görmüs ve du
ru,rna başka bir güne tehir olun-

man akJamki neşen.İn yerini bü
vük bir matem kaplamıı. kına muştur. ----o--
gcesinin ka.hramanı Fadime or
tadan ka.ybolmuştu. Köyün içi bu 
beklenmedik hadise karşısında 
bırbirine girdi. Herke• türı-u tah
minlerle fi1Urlerıni yürütüyor, ki
mj onun atla sevdiğine kaçtığını 
kimi ıntihar ettiğini, kimi de zor~ 
.a biri,,i tarafından götürüldüğü~ 
nii ııöyleyip duruyordu ... 

O gün hep ara•tırma ile geç· 
ti. Ortalık kararırken etrafa sal• 

Bono sahtekarları 
Mübadil bonoları Üzerinde 

.. htekiırlık yapmak suçu ile ikin. 
ci ağır cezada sorguları yapılmak. 
ta olan on dört suçlunun muha
kemeleri devam etmektedir. Son 
oafhaya gelen bu muhakeme, celp 
müzekkereleri yazılma~ına rağ. 
men bir kısım ,.bitlerin gelme· 
mui yüzünden talik edilm~, 

VATAN 

( __ •_S __ P_O_R_•_) 

Dün oynanan Gala tasaray • Gençlerbirliği maçından !ıeyecanlı bir enatantane 

Dünkü milli küme karşılaşmaları 
F.bahçe Gençleri 4-2, G.saray 
Demirsporu 3 - 1 magliip etti 
lzmirde Beşiktaş A. orduyu 5-3 yendi i. spor Allaya 5-0 yenildi 

Milli küme maçlarına dün Fe
nerbahçe stadında devam edildi_ 
Y cmycş.i1 Fener stadını çerçeve· 
leyen tribünleri dört beş bin kişi_ 
lik bir seyirci kütlesi doldurmu~ 
bulunuyordu. ~ 

Dün Fenerbahçe 'Gençler bir1 İ
ğile, Galatasaray da Demiraporla 
karşı!O"lı, bu maçlarda Sarı Lôci
verdliler 4 _ 2, Sarı Kırm:zılılar 
da 3 • 1 galip geldiler. 

Galatasaray • Demirspor 
F encrbahçe •tadında ilk milli 

küme karşılaşması Galatasaray .. 
Dcmirspor arasında oldu. Bir gün 
evvel Gençler birliği Önür.de g~ç 
bir galibiyet elde eden Sarı Kır
mızılılar sahaya küçük bir tadi· 
!atla ve şu kadro ile çıktılar: 

Osman. Faruk, Adnan - Musa, 
Enver, Halil • Muotafa, Bülend, 
Turan. Eşfak. Mehmet Ali. 

Ddmiıspor]ular da tam kadro 
larile Ga!ata3aray karşısına dizil. 
diler. 

Üyun, Samih Duran.oy' un jda. 
resinde b~ladı. ilk anlar müteva. 
zin geçti. Daklkalar ilerliyor, fa
kat her iki taraf ta oyunda bir ha
kimiyet tesisine muvaffak olamı .. 
yorla.rdı . -

Galatasaray hücum hattında 
yalnız Eşfak ve Mehmet Ali gÖ· 
züküy-0r, diğcrlt-ri ise adeta se· 
yirci vaziyette kalıyorlaTdı. Sağ 
açık M_ustafa. daha pek tecrübe
siz., Bülend de daha henüz çok 
tecrübesiz olmakla beraber birin. 
ci sınıf bir oyuncu gururu vaT. · 

Ortada Turan, bir hücum hat· 
tını idare !}öyle dursun kendisi 
idareye muhtac bir vaziyette. Bu. 
nun iç.indir J. bu hat netice almak 
tan biraz _uzak görünüyor. 

Galatasaray hücum hattının bu 
semeresiz oyunu nihayet Dcmir
sporlulara da hücum fıTsatları ver .. 
di. Bilhassa sol açıkları tehlikeli 
inişler yapıyor ve Faruk bunları 
kesmek_te gÜçlük çekiyordu. 

Nihayet Musa' nın ortaladıi::ı 
topu yakalıyan E.~ref, Mehmet 
Aliye güzel bir pas verdi. Meh
met Ali de yirmi metreden altı· 
ğı eıkı bir §\itle Galatasarayın ilk 
golünü kaydetti. 

Bu gole rağmen yine oyun mü. 
tcvazin bir şekilde cereyan ve iki 
taraf ta hır türlü hakimiyet tesıs 
edemi,yordu. Oyun karşılıklı hü· 
cumlar arasında geçerken devre 
de 1 • O Galata!'l~ayın lehine 
bitti. 

ikinci devre yine çok canlı. 
Demir porlular mağlub.iyetten 
kurtulmak jçin bütün enerjilerini 
sarfediyorlar, fakat Galatasaray 
müdafaası her şeye rağmen gol 
fırsatı vermiyordu. 13 üncü <laki
kad~ Galatasaray takımının ye· 
gane sürükleyicisi Eşfak takımına 
ık-inci golü de kazandırdı. Bu 
golden sonra San Kırmızılılar· 
oyunda tam bir hôık.imiyet teais 
ettiler. Fakat yukarıda da kay· 
dettiğ:imiz gibi hücum hattının 
bitaraf müşahitlere benziyen ha· 
li gol adedini arttırmağa mini 
oluyordu. 

Demirsı><>rlular 36 ncı dakika
da sağdan yaptıkları bir hücum· 
da bir de g,ol kın:andılar. Fakat 
çok geçmeden Galatasaraylılar 
yine E~fak vasıtas.ile üçüncü gol· 
!erini ele yaptılar. Ve maç ta bu 
suretle 3 • 1 Galatasarayın gali
biyeti ile neticelendi. 

Fener bahçe • Gençler birliği 
Günün son milli kü'me maç! 

F enerbahçe • Gençler birliği ara
sında idi. Galatasaraylıların bir 
gün_ evvel bu takıma kar,ı .1 • O 

güç galip gelı~leri bu maçın ala· Bir Fener hücumunda Lebibe 
kasını arttırmış bulunuyordu. kasdi bir hareket yaptılar. Ha-

Ankara, bu maça Bahaeddin kem bu hareketi penaltı ile tec· 
Uluözü hakem olarak tayin etmi~-, ~iye etti. Fakat F.ikret bunu dı
ti. Fakat An karada bulunan ha·' şarı alımak suret.ile büyük bir far. 
kem lstanbula çektiği bir telgraf-! kı kaçırmı~ oldu. Ve devre de 
,a gelemiyec,,ğini bildirdiğir.den Z • 2 beraberlikle sona erdi. 
futbol ajanlığı bu vazifeyi Adnan Fenerliler ikinci devrede daha 
.\kın"a teklif etti, o da son daki- canlı bir oyun oynamağa başla
kada mazeret beyan edince, mü. dılar. Bilha..,,a Niyazi eski günle· 
sabakanın idarcs.i ikinci maçı .ola~ rini hatırlatacak ve İyiye doğru 
Tıak Samih Duransoy'a kalmışt . gittiğin gösteren bir oyun oynu
Su aYkadaş yorgunluğuna rağmen yordu. Nacinin devam ~dip giden 
bu teklifi kabul etmek sportmen. çalım inadı, bu hattın en i~ gö
li~ini de göstcıtmi~tir. recek oyuncusu Fikreti de felce 

Takımlar sahaya çıktıkları va· uğratıyordu. 
kit, Fenerlilerin Ş!J şekilde olduk. Ali Rızayı yine bir gol peşinde 
lan görüldü: görüyoruz. Fakat büyük bir fır-

Cihat • Cemal, Murat • Ömer, sat kaçıTdı. Bunu ikinci bir fırsat 
Zeynel, Aydın. Fikret, Naci, Ali, takip etti. Bu defa hakikaten eski 
Rıza, Niyazi, Lebip. bir oyuncu soğukkanlılığı ile topu 

Buna mukabil Gençler de şu Gençler birliği ağlarına t•ktı ve 
takımla F enerb1;1.h e karıısında. t.e..lım1na üçüncü galibiyet golünü 
yer aldılar. · kazandırdı. 

R:him • Rıza, Ahmet • Selim, Bundan sonra oyun tamamen 
Halit, Keşfi • Salahattin, Adnan, F enerbahçe hakimiyeti altına gir. 
Ali, Mustafa, Fahri. di ve Gençler nısıf sabasına inti· 

Oyun çok canlı başladı. Her kal etti. Bu hakimiyet ancak 
iki taraf ta muhakkak netice al· 34 Üncü dakikada eemercsinı 
mak üzere enerji oynuyorlardı. verdi. Niyazi güzel bir tütle dör
F akat ilk dakikalarda Gençlerın düncü Fener golünü de yaptı. 
daha canlı oldukları görülüyordu. Maç ta bu suretle 4 • 2 Fener
Nihayet yedinci dakikada geriden bahçenin galibiytti ile neticelendi. 
Fener kalesi önün• düşer\ top" F enerbahçe • Gensler birliği 
Cihat çıkış yaptı, fakat top ken· oyunu hakikaten güzel oldu ve 
disini a~tı. Müdafilerin, kaleci çı- futbol meraklılarının futbol zev· 
kış yapınca kaleyi kapatmaları kini tatb.ik edecek bir şekilde 
icap ederken bo, bırakmışlardı, geçti. 
bundan da i.ı.ifade eden Gençler F enerbahçe takımında dün en 
merkez muha.cimi takımına ilk ziyade aksıyan oyuncu Aydındı. 
golü kazandırdı. 

Bu gol F enerbahçelilere bir Bu genç ilerisi için bir istikbal 
kamçı tesiri y&ptı ve derhal hü- vaadetmekle beraber zaman za· 
cuma geçtiler. Ve Gençler kalesj man sinirlendiğini ve sahada ne 
bir tazyik çernberi içine alındı. yaptığını bilmez bir hale geldi· 
Oyun büyük bir hızla cereyan ğini görüyoruz. Muavin hattmCla 
ediyordu. Zeynel her gün biraz daha düze-

Dokuzuncu dakika bir Fener 
hücumu kornerle neticelendi. Fik. liyor. ÖmCT bilerek oynıyan bir 
relin korner atı11nı Nacı kafa ile oyuncu ve vazifesini yap:tı. 
gole çevirdi. Bunu Ali Rızanın Hii<:um hattında Fikret, maaıe. 
yaptığı ikinci Fener golü takip oef i,letilmeyip felce uğratılıyor, 
etti. Gençler bu suretle dört da· Naci futbol sahuının bir gayya 
kika içinde galip vaziyetten 2 • 1 kuyusu vaziyetinde idi. Ayağına 
mağlup vaziyete düşmüşlerdi. geçen top bir türlü çıkmıyordu. 

Üstüste yapılan bu iki gol, F e. Topla dönmekten hem kendinin 
nerbahçenin farklı bir galibiyet ve he mde etrafının başı dönü· 
elde edece ~i ümidini uyandırdı yordu. Ali Rıza uzun zamandan
se de Sarı Lacivertliler bu can- beri bu mevkide oynamamasına 
lılığı pek fazla sürmedi, bir sabun rağmen bilgisi sayeainde üzerine 
köpü 'ü gibi parlamaları ile sön- düşen vazifeyi. bihakkın yaptı ve 
meleri bir oldu. bu galibiy~_tt~ ba,lıca amil oldu. 

Bir Demir~or hiicumu hatalı Nıyazi yukarıda d"a kaydettiğimiz 
bir ~ekilde durduruldu ve hakem gibi her gün biraz daha düzeliyor, 
frikik cezası verdi. Ke•fi mükem. Ve §Üt kabiliyeti artmaktadır, Ea.. 
mel bir vuru,la topa köşeyi bul- ki giinler<leki vole ~ütlerini tek
durarak !beraberlik golünü de rar görmeğe başladık. Topu sol· 
kayde muvaffak oldu. dan sağa geçiritlori mükemmel<li. 

Bu beraberlik golü Fenerlileri Lebip için muvaffak oldu diye. 
tekrar gayrete getirdi. F •'kat hü- biliriz. Onun vaziyetindeki her 
cum hattında Nacinin çalım yap- ha~i br oyuncu daha fazla bir 
mak hususundaki inadı bütün hü. şey yapamazdı. 
cumları netice5İZ bırakıyordu. Na. Hakem Samih Duransoy ikinci 
ciye geçen her top kuyuya düş· maçı olmajdı. berl!!ber maçı güzel 
mü~ gibi bir türlü çıkmak bilm:- idare etti. 
yordu. 
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( Maziden canlı masallar 

Çocukların çırıl çıplak 
yatırıldıklan bir ziyaretgah 

Evkaf Edirnekapı dışında Mimar bi şıp diye kesilecek, bir daha gor .. 
$inanın eserlerinden Emir Buhart miyecek! .. 
me.-ıcldini satmı.ş. Enkazcı yıkıyor İhtiyar kadının cevabında meraıtı· 
dediler. Dün l!iabah erkenden buraya rnr tatmin edecek ifSl'etıer vardı 
gittim. Daht sanatka.r Sinanın yaptı- Gencin saralanması bana bu kala:bS .. 
tı bu eserjn yerinde yeller esiyordu. hkla temas imkA.nını vermişti. 1hll' 
Kadri isminde bir enkazcınrn araba- yar bayana sordum: 
ları mfıbedin pırlanta değerinde ol- - Kemal dede klm., 
ması 18.zrm gelen ta.,ıarını ta.şı:yor. - EvlA.dmı. dedi. O pek büyilk bır 
lardt. Stiltin endamile dillere destan zattır. Saralılar, aria mE'meel aınıı· 
olan minaresi de küpüne kadar yıkıl- yan ve yaramaz çocuklar Uç curnar 
nul}tı. Yalnız avlu kapısının 6ağın .. lesi onun mezarına yatırılırlar, rne· 
daki • yine Sinanm eserlerinden • zar toprağ"ından yapılan ı;amur rrıJ
ÖksUz çeşme bu semtin eski ümranı- cunu ağızlarına verilirse hiç bir ft). 
na ağlryordu. Tekkenin l!lon .şeyhi IE-ri kalmaz. Çocuk i.sliyen ka.dınlaı' 
1939 yılında ölmU~tU. Oğlu Hafız da. mezarının üstüne yatarak çıpl&Jı 
Hakkr katledilen mabedin son müte. karınlarını toprağa ::;Urerlerse onl3

" 

velllsi idi. 1~1cnen cinayeti hafiflet- rın da muratları hasıl olur. Elbi•t 
mek için mA.bedin on macerasını bir dünya yükü ve kiridir. Kim pilif 

şöyle anlattı; belki de haram para. Ue yapıını1'· 
Umumt harp senelerinde )llinzcvi tır. Onun için murat isti)""eDler :ı;~ 

kı,,ıasır.ın önünde Ramazan topu a- yunurlar. Çocukları da soyarlar :ı 
tıhrdr. Bir gün fazla barut konduğu ratları olanlar Kemal dedeye üç gır 
ve çok sıkılandığı için top param bek atarlar, o kadar, kudreti yete" 
parça oldu. Ba.zt parçaları da mes- ler horoz da keserler. 
cidın pencerelerinden girerek çatı Avam 1stanbulluların Kemal de"" 
direklerini kesti, dört gün sonra dn de efsaneleri yeni değildir. oordD.ıt: 
mAbet çöktü. O vakitten beri tamir cü l\turat zamanında da buraya ~. 
edilmediği için duvarları da. yıkıldı. ralıtar getlrillrdi. Evliya Çelcbı J\.f;· 
Artık kurtarılamazdı. Enkazcıya sa- mal Paşa Zade Şemseddin AhJlltt 

9 
tıldr. fendinin haB tercümesini ya.zarl<t 

Ben bu hazin hikt.yeyi dinledikten der ki: 
sonra karşıdaki mezarlığa daldım. tt·ı<t•r •Kemal Paşa Zade vefat e ıt,a.ri• 
Büyük Türk Alimi İbrahim Çelebi- sonra Edırnekapısı dışında. bir 

Edirnekapı dıtında Kemal Paf& :o adenin mezarı önünde ziyaretçı1" 
nin ı_nczar ta~ı~I o_~umak iç~n çöm~l.. ~i A~ Uz~rindo bir demir P~.n::: 
mi~tim. ?ıılescıdın onUnde yüksek so- ıt:ersınde ustu açık bir yere '° tt' 
fadaki kaim taş parmaklıklı bır tur.. müştti. 1nsü cinnc fetva vcrdil'1 

benin önünde bir kalabalık gözüme C için her cumartesi 6ehar vaıcU ~ 
liıJtl. Ku~kl_an çoc.1.~Jd~. bır<;ôk .. l<a.· çok saralılar gelirler. üç hafl~ 
dınlar bır dıspanscrın onündc nobet yaretine devam ederler. Bieınt"' ..... 
bekler gibi türbenin arkasında sıra saradan kurtulurlar. Kabirleri .~ 
bekliyorlardı. Bunlar birer birer ttir ve havasın. ztyaretgiıhıdır.:t- tP' 
benin soldaki dar kapı.sından girı· Halkın dıhnde Kemal dedo 
yorlar biraz sonra çıkıyorlardı. Bil. zat Türkün en büyük Alimi ı:e ~ 
t~n dikkatımi gözlerimde topladım. olan Kemal Pa.,.a ZadOOlr. :?iO 1'9 ı;e" 
Türbeye kunda.kir gırcn çocuklar çıp kitap ve risale yazmıttır. İkiJ"IC: 1 t.J" 
lak çıkıyorlardı, arka tarafta ÇaJ11&f yazıt, Sultan Selim devirlerı.ndO_ ,;. 
lt bir -~adının bir şe~ler mınldana- nınmrştL Kanunt zamanında. cı?ı ~· 
rak gobck attığını sorUnce EUıem saran bir şöhret yaptı. ona Jf tf' 
dede hlk.8.yesini hatırladım. Burada tüsslkalcyn:.. dediler. Yavuzla ~.l.i 
da. bir şifa kaçakçılığı yaptlıyordu. ber Mı.sırın fethine iştirak cf.Jlli;61 
Yerimden doğruldum. Parmaklıkta .. Mı.sır dönüşünde atının ayttı;ut~.p 
nn arasından yaşlı ağaçların gölge~ sıçrayan çamurlar Yavuzun bl'~,r 
lcdlği türbenin ic;ine baktım. }rfinı k_aftanını kirletmiı:ıti. Ağalar elb~t., 
mini yavruların anadan doğma ı;o- sıni temizlemek ıçin koşaI"I~ 
yularak ta..ıı bir 11!.hdin içine l>e.şik gı- Padt~ah: d" 
bi yatırıldıklarını gördüm. Bu ame. - Dokunmayın. Ulema. ayaı:11 t' 
liyc sessizce devam ediyordu. sıçrayan çamur benim eJbi6<lnliD 1 

Türbenin merdivenlerine tırman.an süsüdür. Ben onunla iftihar edefl tfl' 
genç ve levent bir erkek kalbinden Bu kaftanrmı saklayınız. ötdtl1'~ 
vurulmu!J gibi birdenbire yere yu~ sonra. sandukamın üstüne örtef51 

varla.ndr. Bütün kadınlar onun ba,ı~ Demişti. 

na toplandılar. Alnına kolonya 8ti· Yavuzun vasiyetı yerine ge~ 
renler, nabzmı tut.a.1:ar ve &'lllc;laı:ı- mı~tl. Geçen gün o beyaz atla! 
nın içine çivi gibi batan parmakla.- tanı Sultan Selimin sandu}C;a,Slf 
rmı açmaya ça.Iışı:nlar vardı. Bal. ba~mda. gördüm. Asırlardanberi f# 
mumu re.nkli gencin ağzında köpük laklığını muhafaza l'den bu J<U~ 
dalgaları titriyordu. İhtiyar bir ka· tetkike ~ayandır. Ya.Jnız bir %3~ 
dın: lar bakın1sız kııldı~ı içln guverC g~' 

- Sarası tuttu! Diyordu. kirletmiı;tir. Kemal Paşa. .za.dC f 
Bu teı.ru, ve heyecan arasında. ben H. yılında vefat ettikte burs)..,. t , 

de kalabalığa karışm.If bulunuyor- mUlmW,tü. !Jme ve &linte htirJ11.e 
dum. Biraz sonra. genç; sara nöbetin den eski dedelerimiz zaman Si~ 
den e.yıldL Genç bir kadın: onun kabri başında saygı rnerV~ 

- !nşallah bu son nöbetidir. Di- yaparlardı . .Aradan geçen asırl$1°1tp 
yordu. Altmışlık bir ihtiyar ona ce- bil kadın muhayyelelerini hıı.rt' ~ 
vap verdi: geçirmi!J, Kemal Paşa Zadeye t 1~ 

- Evlıl.dım! Himmeti hazır Ol· nevi bir mahiyc.t vermi!11ir. O-., 
aun!- Kemal dede bir defa sıkmayın_ htr eseri. ayrı bır kıymettir. '.J 
ca tmda.da yetişmez. dan (lI 895) yılına kadar o..,..,, 

Yaramaz çocuklar da ... dedemin vukuatını tesbit eden kitabı a.11• 
htmmetile - huylarını düzeltmezden Türk tarihidir. >' 
btr kaç gün evvel böyle nöbetler ı:•· Cümhuıiyet devri her ıuynıetl f 
çirirler. Göreceksiniz bu arslan oğ· kikt ölçüsüne vurmu' ve başt' f 
lumun sarası ustura ile doğranır gi- ms.r Sinan olduğu baldı& bil'~ 

Türk ulularının mezarlarını. tJ)._ 
lerını tamir ettirmiştir. tsts" ,ı!' 
sevenler cemiyeti de şair sıl',-r 
muhteşem bir lAlıit yaptırın•ı" 

Galataaeray - F enu B. ve 

ıenç takıml.ar maçları 

Dün Fener stadında milli küme 
maçlarından evvel Fener • Gala. 
tasar ay B ve genç takımları karşı. 
!aşmışlardır. 

GençleT karşılaşmasında. F e. 
nerl.iler 2 • O gali2 gelmişler. B 
takımlar maçı da baştan nihayete. 
müaavi cereyan etmekle berabl!t 
] • O Glatasara.yın lehine netice· 
lenmi~tiı;. 

lmı.ir maçla.n 

J,tanbıılda Fener • Gala tasa· 
ra~ Ankara takımlarile kar~ıla
ftrken lzmirde milli küme maçla. 
rına devaın edilmi,tir. 

Yapılan maçlar neticesinde Be_ 
' •·· Altınor<luvu 5 • 3 mağlup 

etmi~, İstanbulspor da Allaya 
5 • O gi'>i büyük bir farkla yenil-

rar vermiştir. pi 
Sakınılan göze çöp batar öt lJ . 

Yazı1annda çok titiz davra.n&l' ~ 
bir dil ve imla. yanlJlllığr yaP ,t>'' 
birçok adamların mezar kitabd ~ 
de öyle hata.Iar yapılmış J<i ~ 
hayrete düşüyor. tl'sküdardald ı• <' 
si Paşanın türbe kitabeleri <U.~ fi 
tmliL hatalaıile dolu tdl. ıı:eın- ,.~• 

şa Zadenin mezarına konan ~/ 
!ardaki hatalar ise arfedilıTI'· ıı1f 
kadar büyüktür. Lcvha.Iardıın r" 
sinde bözuk bir Arapça ııe 1'11ı<'ıl' 
nın Süleyman Kemal p~ın ıt 
oldu~ gösterilmiştir. Diğer bit p 
haya •Burada Ahmet Mu•uıf~ ( 
Kemal metfundur ... Şeklinde ~ 
yazılr.ı.u;tır. Bu ihmale a.lAk ;,f 
na.zarlarını çekmeyi bir borç 

run. '1~ti 
lbrahlm Ha~ &O!' . 

g 
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Telgraf, Telefon ve Ajans Haberleri 
~ 

~ Bahaeddin oğlu B. Emin Bursalı GI. Veygand 
· ölmüş, aile kabristanına gömül-

t Isparta f'!afıa şose ve köprüler mü~tür. (Ba,. 1 indıle) f**' Alman - Fransız Tayyare meydanına Hava meydanına oa§ fe l w Ali Rıza 
l\uı n memur uguna EVLENENLER: inanmayınız. Böyle bir şeyin iş b·ırl'ıgv 'ın'ı tasv'ıp lngilizlerin akını 1 .,. 1 • ak nı 

Halep Şam 

ay. h.yjn cdÜmİ§tİı-;. hakiki hayatta yeri ve imkanı I n 91 1 Z e rın f 
~NLER: Tüccardan İspartalı B. l\fosta· yoktur. Kalıba uygun gibi gös- ediyor Kahire, 25 (AA.) - lngiliz :-\evyork, 25 (AA.) - Uni· 
~~ fa Serter"in kızı Bayan Necmiye t ·ı . tl k U teblig.indc denili\.•or ki: 
Eznckli b 1 d Serter'le Nafıa konkodtörlerinden en en vazıye er anca m na- ted Press"e Beyruttan bildirildi· 

ltr . topçu yar ay arın an f "' d S . 1 nmis kaşa hürriyetinin yokluğunun Vişi, 25 (AA.) - D. _N. B.. Surıvede, İngiliz hava kuvvet. ğine gö,.ce, .Jngiliz tayyareleri 22 
•t Çakır, Haydarpaşa Nümu· Mus.ta a nec et erg ın eve ~· bir neticesidir ve z~hiridir. Bir Dün Fas şehrine gelen Fransı.z )erine mensup bomba tayyarele- mayısta Şam hava meydanını 

rıc ~aata:'hanesinde ölmüş, Kara- lerdır.R h 1· N k P oru. millet içinde daima hakim bir ş:mali Afrikıı fevkalade mümes~ı- di Halep tayyare mey.danında bu bombardıman etmişlerdir. ~aa lllet mezarlığına gömülmüş· * a met ı 1 amı aşa t . • b d lı general Veygand Fas sultanıle lunan müteaddit Alman tayya· Irak hava kuvvetleri Habbani. 
ur. nu Adviye Serb..A· jle orta mek- sıyası cereyana ve un an ço- F · ı ··ı·k tlar 1 h ._, d. s· 

"J • • d d ve as paşası e uzun mu a a - re erine ücum etmı~er ır. ır ycdeki lngiliz hava meydanını * Bursa eşrafından, eski bele. tep muallimlerinden 1 laluk Gur-ı ga ~c al za dtpgrud .. ferd~l~ ere~e 1 da bulunmu~ur. dü,man tayyaresi tahrip edilmiş, bombardıman etmiş ve Basrada 
~Ve Tıcaret odaısı rcisl~rinden ses evlenmişlerdir. a:ı.-:rı ~d~ ara esa

1 
u ckı 1~· u~ - General Veygand, Fransız ve >ır çoıc t-·-·arc de hasara uğra· lngiliz ıopçckenlerine taarruz et. 

""'!!!!!!!1!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"'!!!'!!!!!!!!!!!!!! mı gı ışten ayrı ış ne a ar. az- Fas mutebe;anı önünde sö~1ediği tılmı .. tır. Bir bomba bir hangara d 
l l f • f'k 1 ,.. mişler ir. 

T ~ ~ ursa böyle mü rıt 1 ~r er~ 1 
bir nutukta, Mareşal Peten ka- isabet etmiş ve infilaklar olmuş- A~!!ociatea Press· e göre, Kahi-. •• k B tabı olanların miktar ve nısbetı rar verdiği jş birliği siyasetinin e. tur. . re askeri mahfilleri Jngiliz ku-u r a S 1n1 de O kadar azdır~ saslarını anlatmış ve Franııa im- lngiliı. hava ~uvvetlerı~e m.c~- mandanlığının Faluca'dan iraka 

Harp meselesinde, memleke- paratorluğunun istikbalini düııü- s~rı tay~ar~l~r Kermet Alıdekı a 
1 

doğru ımakineli müfrezeler sev
timizde hakim cereyan şudur: nen 'bütün Fransızların bu jş bir- sı mevzılermı bombardıman ede.· ketmis olduğunu zannetmektedir 

Hakkında bı•r eser Kimseye meydan okumamak, !iği siyas.c:_~n} tasvip e_tmeleri la· rek yollara ve siperlere tam isa- ler ~ • 
kimseye tec·aviiz etmemek, fa- zım geldıgını kaydetmı~tr. . betler kaydetmişlerdir. Asilerin • 

Lord Ha lif aks 
8. Voller'le Fransa 

işini görüşmüş 
Ne\'york, 23 (A.A.) - D. N. B.: 
Vnşlngtondnıı bildirildiğine göre, 

Lord Hallfaks, haıiciye nazırı nıua· 
\'mi Velles ile gorUşmUştUr. Görüş· 
me Fransız - Alman anlaşması il< 
alı\kadnr olarak şınıal \'C batı Afıi. 

kalarındakl vaziyet hal:;kında cere
yan etmiştir. 

Nevyork Heral Trlbuna gazetesi· 
nln aldığı malQmata göre, Lord Ha
llfaks, Mareşal Peten ile Amiral Dar 
lanın beyanatları hakkında lillrle~Jr 

Amerika hükQmctının noktai naza· 
rııu öğrenmiştir. 

kat tecavüze uğrarsak ferdi ha- General ,Veygand ile General motör!ü nakliye kolları Habbani- Irak Tebliği 
yat ve menfaate ait her türlü Nogues bu to~lantıd~n sonra ya: ye mıntakasındaki yollarda hücu. Beyrut, 25 (A.A.) - 27 ı:• G . h d . 

~ • .. .. d l k nında baş vezır Mevlayı 1 lasan u ma uğramıştır. maralı Irak tebliği: ırıt a isesi ıçin 
P'I em 1 ek e1 İ m İzde bug Ün 5 7 a~~ka ve du~unce ~~ sıyrı ara duğu halde garbi Fasta tefti~ se- Dü~ıman tavvareleri dün Hab· Garp cephesinde: Kıtalarımız 

İngiliz gazeteleri 

hur yaşayabılmek ıçm ~e~e se- h t• • akta olan Sultana b niyedek: tavvare mevdanını ik, 5cria"dan gelen motörlü düşman ne diyorlar ··ı k h"'kA f b h yn a ı yapm • J • 

gu•• ndelı"k, ·59 gu•• nde't"ık olmıyan ve o me ; u ume ınd ızı lar: Tafilalet"te de mülaki olmuşlar, defa mitralyöz ateşine tutmu lar_ kıt.ılarına te .... düf ederek taarhruz Londrn, 
25 

(A.A.) _ Sunday Ch. 
11 be sokmamak için el en ge em ve orada da sultanla bir mülakat dır. Tayyareleri Gondarireketay .!ylemişlerdır Anudan~ bir mu a. 

ronlcle yazıyor: '"'apacai!'ına inanmak, yarın ha- daha ·vapmışlardır. dır. Yapılan hasar ehemmivetsiz- ıl'bcden son•ıı düşman çekilmeğe 216 k J ~ J _ o1 Hood zırhlısı hfı.dlsesi Atlant!kte gazete, mecmua ÇI lyOr rek:t işareti verirs.~ .?unun i_s- Fas Sultanı seyahate çıktı dir. mecbur edilır:ış ve mii:eaddit ya. tehlikenin azaldığını zannedenlere bir 

29~a.t.buat Umum Müdürlüğu 
19 ılkte~rin 19 2 3 jle 31 ilk kanun 

tiklal bakımından onune geçıl- R b t 15 (AA) - Seya· Habeşistanda, hür Fransız taY ralı ile hasara uğramı~ arabaları ihtar ise, Girit muharebesi ondan da 
yası gazete, yanı ye un o ara ., .. hate çıkan ve Alevi hane anının k l " " • · k" 1 k mez -=ebeplerden ileri geJdigı~"ni a a • - · · d yare!eri Gondar mıntakasında Co 1 muharebe sahasında bı!akmı~tır. "ok daha \ahı·m blr lhtnrdır. Çünkü 

40 arasında çıkan ve kapanan 
550 <>azete çıkmıştır, iptidadan kabul ederek Turkle- makarrı olan Tafı'lalct te. gitmek- ang"ta bir düsman kalesini ve Kıtalarımız kaçma ta o ıın düş- Almanlar Yunan adasına ender gö-

a k d düsman kuvvetlerini bombardı. manı takip ermektedir. Mecmuaların sayısı 1008 <lir. re yakışır surette sonuna a ar te olan Fas sultanı dün sabah - C h . d K 
1 

görUIUr bir cüreUe \"e ayni zamanda \'c h"IA 1 
1 a a ıçıkmakta bu unan gaze· 
tc "c mecmuaların listelerini neş. 
e~ıştir. 'Bu listeler l 32 büyük 

man etmişlerdir. enup cep esm e: .ta arımız bUyllk bir maharetle taarruz etmek Bunlardan 2 7 si siyasi, 1O7 res- vuruşmak... l\1eknes' den hareket etmiştir. Bıış Bundan bı'r gu··n · ev"•l de ce· Basra mıntakasında hareketlen· 
288 <l b. k""l t ı· b" p 'A ı· H •.. surctlle bir adaya taarruz iiçn de-mi, sanat, e e ıyat ve u - Buna karşı, kanı a :Cş ı ır az- vezir rens mev ayı a!an, mın- nub"ı Afrı"ka hava kuvvetlerine ne devam etmi,...lerdir. 

~>'!alı lbir eser teşkil ediyor ve 
d eııdun fazıl Tülbentçi tarafın
h •tı hüyük bir gayret ve ;tina ile 

1 ~r_lanml§tır. Türk matbuatının 
'l'fııni yaı;mak .isteyenler, bu 
j"rde kıymetli malumat bulabi
~ckferdir. 

1 - 8 1 k 94 k d } nlz hı'l.k!mlyetlne lüzum olmadığını tür, J mes e mecmuası, :!ık, beklemeden harbe arışmak takaya kumanda e en genera ve mensup av "'e bon
1
ba ta'-"'L·arelerı· Irak ta'-'Vareleri Hıı.bbani.ve 1 b 2 6 1 f k o1 J "" isbat etmişlerdir. Girit yerine Büyük çocuk ve ta e e anecmuası, taraftarıdır. Müdafaa harbini Arap muteberanı :;u tana re a at müteaddit yerlerde düşman mev meydanını uçarak yerde bulunan Brltnnya, Suda körfezi yeMne Can-

spor mecmuası, 145 <Sinema, mi- bile göze almak istemiycn, hu- ediyorlardı. Sultan . Rih"de .bJr zilerj ~e otomobil nakliye kolla- Gliııdiator tipinde beş Iııgiliz kuyunuz \'e işte Ciritten aldığımız 
zah, aile ve salon mecmuası, 163 

susi menfaat ve rahat ıpcşinde müddet durmuş ve cıvar kabıl~· rını muvaffakıyetle mitralyöz a- tayyaresini mitralyöze tutmuşlar terbury lda dağı yerine Douvns o
ticari, mali ve diğer mecmualar- giden, ruhu gevşemiş bir azlı- !erden olup oraya gelen 20 bı!ı leşine tull:nuşlardır. Omo ırmağı ve ateşe vermi~lerdir. Hava dafı kuyunuz \'e işte Ciritten aldığımız 
dır. ğa da büyük sehirlerde tek tük atlı tarafından alkışlanmıştır. Dı~ kenarlarınd~ bulunan düşman ha bataryalarımız asker nakline mah. ders bu olur. Girit tecrübesinden, 

Bugün Türkiycde elli gündelik t adüf etmek mümkündür. ğer tııraft~n gen.eral Veygand ile: va dafi bataryalarına tam isabet. sus d.ört düşman tayyaresini ha- mu\•affak olsun olmasın, alınacak u-
gazete vardır. Yani çıkan 21 1 es · · Gen ral Nogues de sultanı bekle- ler kaydedilmiştir. sara uğratmışlardır. Düşm~n mev. mumı ders hiç şüphesiz budur. Tek. Bundan başka çıkan ve kapa-

11'n gazeteler hakkında bir araya 
. . 1 ki Kanı atcşlıler. umumıyetle mek üzere Fastan tayyare ile Bu""tün bu hareketlere ı"ştirak e. zileri üzerinde bir çok keşıf uçuş- nlk netice ise bundan daha az vahim ~azeteden yalnız ellısı var ı arı- pek O'cnç kimselerdir Fakat K ı k" ı 7 d rm 

. . . 1 b • ' sare su a ~aat e va ış ve den tayyareledmizden ancak bir lan yaptık. değlldlr. ~a devam e~ebılmış~~rd.~r. Bu e • ı bunun bizde ~elli b_~şh ~ir isti~- Fransız Fası makamları tarafın- tanesi yukarda da bildirildıği ü- lng.iliz tayyareleri Bağdad ve Sunday Times ve Obser\·er gaze-
•~tir•ı • . d . 1~n malumat, bız e neşrı-
l'tt f .. li l . .. ·ı )"k \ .. a yet erıne gosterı en a a a 
ı ~ında çok meraklı bir ölçü 
ı:ı 1 e•mektedir. Pek çokları 
\o ' derecede nikbinlikle gazete 
~ lrlecrnua i§lerine ısermaye bllğ. 
~1 •ra.k ortaya atılmı~lar. fakat 
\o:.._lniiddet sonra teşebbüsten 
d1.,Cçrneğc mecbur kalmışlar-
1;129 ilkteşrin J 923 senesi~n 
~O ~nesi •onuna kadar Tur• 
it Cdc 21 1 gündelik siyasi gaze
~ Eiindelik resmi gazete, 1 O 
~elik -gayrisiyasi gazete, 2 1 6 
So ~lilc olmayan ııiyaai .gazete, 
~t lündelik olmayan resmi gaze. 

lıden kırkı turkçe, dordu fransı~- ı nası vardır kı; Huseyın Cahıt dan karşılanmıııtır. zere üssüne dönmemisitr. diğer arazi üzerinde uçmuşlardır. telcrl Girit muharebelerınden bah-
ca, üçü erımenice, :ikisi rumca, bı- Yalçındır. üstad senelerin akı- ' · Çölde vaziyet değiş_memlştir. sederek tayyare meydanlannda da· 
~i. alma~cadı~. B_un~~rddal~kbaşka şını valancı çıkarmış, uzun sc- B ç •• •ı Suriye üzerine atılan ha fazla dafl bataryalan, daha fazla 
ıkıresmıves!~ası~u~. ed

1

1.kgaze_ nele~denberi her milli mesele- • orçı Hadden aşırı beyannameler layayrc elde bulunması ıuzumunu te, beş, gayrısıyası gun e ı ga- . 
k G .. d l 'k 1 k de pek gene ve atılgan ınsan- (Ba-:ı 1 incide) X Hayfa, 25 (A.A.) _ İngiliz kaydediyorlar. zete çı ıyor. un e J o mayara • . h k ,.. Ob ı h l " h •· i d" 

C .. h . . ·ı· d b . k lardan biri halınde kalmıştır. . arp ar 1 tayyareleri Suriye üzerinde uça- Server n avacı ı .. mu arru ı-um unyetın ı anın an erı u- . . .. . hulasaten «sıkı durunuz, iıılerı· yor ki· 
rulan 2 16 gazeteden elli dokuzu Harbın başındanberı Huscyın . l I lunuı."'" dep1ı'etı'r rak bütün namuslu Fransızları · 

- . I . . b nıı. c mesgu o ., :;o • h.. F d ·ıt"h k da Gırit hldisesl ihmal edlllrse netı-
bugün yurdun ınuhtelıf yer erın- Cahıt Yalçın, har c derhal ka-ı B k'I" b . .. .. .. (Ba..,ı 1 incide) ur dransıbz avasınalı ı at a 1 r· ı cesi fe!Aketll olnbllecek elim bir tec. 
d k B d ' k 37 'k .. d f l 1 k aşve ·ı ın u mesa11. onumu.G- l . . t n eyanname er a mış a 

e çı ıyor. un an oaş ·a rışmamız fı rını e a ara açı d k" h f 14 ·ı d f 1 edip mal top ıyan tüccara aıttır. vde ese 1 h'" F .: rUbedlr. Askerlerimizin ve denlzcı-
d v 1 k J k .. k l b" k"ld ·1 . .. e ı a ta mı yon an aza A k .. k.i 1 b" .. ır. eyanname er, ur ransı... . 

rJer)ke, _çogu ay il okma 1 uzere; veya apa 1 ır şe 1 e 1 en SUr-ı nüsha olarak halka dağıtılacak bir ÇI goz, ze , atı gan ır tuc- k 1 "J 'h k t k .. lerlml:aıın kahramanlığı ile övUnınek 
• a evı ırnecmua arı ·uru muştur. mt·ı·ştu··r Her defasında berr."k . 1 b . k • car sermayesini, zamanını ve ze· uvvct eırne ı ti a · e me uzere d ğ!ld MU d 1 ... .. k d 

· " t eyannamesının mu aa F"I" . h d d lb sırası c ır. • ca e e:,. ıuu a ar 
B ·· k • ala · a\·sıye er kasını kullandıktan sonra geniş 1 ıstın u u unu geçen a ay gU,.. \'e çetin kılan ah\'al \"e ıoeraltl udgudn· ~ 7adn. res4m7ı meclmku 7" mantığıyla harbe girmemiz ıçin dime:ıini teşkil etmektedir. il • . . Ltad .. T 

rın a e ı _, ır m~ e be l b l •. l . t" .bir kir temin etmesin. demiyo- o el nın Jmzasını ta§lmafi: ır. mfuıamahasrz muhf,kcme etmek za-• ~ ' . se P er u muş, soy emış ır. Ba,.vckil, bu mesajında c.zcüm. 
spor. 19 çocuk ve .!al.~be, 1.8 mı- Öyle tahmin ediyoruz ki, hadi- " l"um. Yağ çıkarmağa mahsus su- manı gelmiştir. 

' 5 7 gündelik olmayan gayrisi-
zah ve salon, 31 kultur ve ıktısat selerin ondan sonraki cereyanı le şöyle demektedir: sam falan gibi maddelerin para Gest&po tefi Norveçten döndü ----o------
mecmuası vardır. karsısında, bu yolda bir atılgan Eğer istila vukua gelirse, mem. edeceğini hesaplıyarak bunları 

lstanbül Sehir TiyatrOsü An karada 
~ leketin en büyük kısmı bundan iptidadan toplıyan bir tüccar iyice Londra, 25 (A.A.) - Norveç 

lığın memleket hesabına iyi ne- derhal müteessir olmıyacaktır. bir kara layıktır. Fakat harbin te. ajansı bildiriyor: 

~1'uı Şehir tiyatrosunun Anka- slllerde 13 bin seyirci hazır bulun. 
~it "•nnekte olduğu temsiller bil- muştur. 
~ bır altka. görmektedir. Muvaffakıyetli temslllerllc halkı-

ticcler YCremiyeceğini kendisi Halt~ sahillerimiz boyunca dahi, ınin ettiği hadden a~kın karlara Him~ler bi~ Noı:.eç nazi mu
de görmüş, takdir etmiştir. }l"a· en büyük kısmı müteessir olma- layık sayılamaz. Bfr defa böyle .hafız mufreze~ı ~eşkılme matuf 0 -

kat bu tecrübeler, yeni yeni va- mıt kalacaktır, fakat dütmanın ih bir kara hak kazanacak ~ekilde lan eaas gayeaını ~aşa~_dı~tan ~on. 
ziyetler karşısında ayranının raç yapacağı ve yahut ihraca te- emek ve riski yoktur. Saniyen ra Almanyaya donmuştur. 
yeniden kabarmasına mani ol- ,ebbüs edeceği yerde çok ıiddetli bunlara karşı gelen imalat eşyaııı 
mamıştır. çarpıtmalar olacaklar. Muharebe. da çok pahalı olduğu için arada· ~lıı tlnbıtı Şehir tiyatrosu, hıılkevi- mızın takdirlerini toplıyan sanatkllr

llıllı~tdnnı ile her ııene turneye çık- !arımız haziranda. yeni bir turneye 
>ttı~ ~ır. Şimdiye kadar muhtelif çıkacaklar ve sonra lstanbula döne· 

-""'l'Uc on temsil Yermiş \'e bu tem- ceklerdlr. • 

önümüzde uzun bir harp ler, yalnız dütman sahile çıkma· ki fiyat farkını hakikatte ecnebi
\'ar. Yarın ne gibi yeni inkişaf- ğa te§ebbüs ederken vukua gel- ler değil, hükumet veya halk ödü. 

k" miyecek, fakat, bilahare, dütma- yor. 
!ar karşısında kalacağımızı ım nın ayak basabileceği noktalarda Ben bugünkü şekildeki ticaret_ 

Havzada Atatu•• rk gu•• nu•• sc kestiremez. Ne kadar zaman çok ıiddctli mukabil hücumlar ya. ten şahsen istifade ettiğim halde 
harp harici, sağlam. hiç yıpran- pılacak ve bu noktalar mütemadi. bunu haksız buluyorum. Ticaret-

lfa mamış bir halde kalırsak kardır. yen İngiliz bombardıman layya- teki kiir ölçüleri makul haddi aş-~ lıt\'ıa, 25 (A.A.) - AtatUrkUn yedcki Atat Ur kodasma konulmuştur. k . d · anıyoruz · 
}.{ Demo raı::ı avasına ın · r...lerinin çok ağır hücumlarına he mamalıdır. Aşarsa kazanç temın ~~- licadelc başlangıçlarında Hav Bunu 1stiklı\l marşı \'e sunun ehem- Fakat harbin geçici safhaların- def tetkil eyliyecektir. Bu mınta· eden de hayır görmez. Tecrübe ~ ı.. ttlı!Jlerinln 25 inci yıldönUmü o. 1 t k ti 11 t b il ttl · h · 1 k 

"U u m ye ve ryme 
1 

c aı z e ren nu dan birinde, demokrası cep esı kalarda, kalmaları icap eden eaaı. bunu gösteriyor. Ko ay para ·a-~ltıı g n bUtUn Havza halkının coş-
taM ttıahUratı ile kutlanmıştır. l'ıle- tuklar, asker mekteplllel', gençlik tc- üzerindeki tazyiki muvakkat su- h vazifedar İ§çİler hariç olmak Ü- zanmağa alışanlar, ya zevk ve sa. 
"'

1

tıı ti kö ıu1 ı re' tte hafifletmek i"in kendimi- zere ne kadar az sivil ve gayri faya kapılarak hayatlarını yıkar-aL e atılan lblr topla başlanmış, mU şekkUUeri yayn. ve n ı Y er ıı &c. .,,. 

"'llbtn AtatUrkUn resimleri beledi- çit resmi takip etmiştir. · zi feda etmiye ne biz razı olma- muharip bulunursa, bu o kadar i- !ar, yahut kumar kabilinden tica. 
~ Iıyız, ne de demokrasi ~u_nu i~- Yi olacaktır. Şu halde, eier rea· ret muamelelerine girişerek ka-'\a •d D • J•d •ı temeldir. Nitekim de bızım gı- mi makamlar sizlere ikametsih· zançlarına darı ekerler. Umumi yserı eve enız ı e sergı er dişimizi doğru buluyor ve mev- ıarımzı terketmeniz tavsiyesinde harbin bütün tecrübeleri bunu 
~ cut hal ve şartlar karşısında bulwıurlarsa, vazifeniz, hareket göstermiştir. Umumi harpte par.ı ~kara, 25 (A.A.) - Aldığımız Bundan başka Denizli halkcvin!ıı bundan başka bir şey istemeyi etmeniz söylenince baıka bir ma kazananiar içinde bugün ailesi 

~~~ller fıntlhanların sona ermesi do açtığı dikiş ve nakış kursunun ye- hatıra getirmi,,•or. Biz, harbin halle gitmektir. Hücum baıladı- ihtiyaç içinde bulunmıyan kaç ki. 'h <llğer vilAyet merkezlerinde dinel de\Teıılnln sonıı. ermiş bulun- J l iı zaman hareket için çok geç ı:ıi kalmıştır. Diğer memleketler
~ gibi Kayseri ve Sıvas kız ens- ması dolayısllc hıı.lke\'İ salonunda da muayyen bir istikamette ~a~ı - olacaktır ve 

0 
zaman sizlere sa· .deki tecrube de bunun aynıdır. 

~:ıııde ziyaretçilerin bUyUk bir bu kurstan kızlarımızın elde ettlklc- maması mesuliyetini üzerımıze rih aurette bafka bir yere ıit· - Benim teklif şudur: Her türlü 
~Ve alO.ka ne tetkik etmiş ol- rl bilgi ve soıgUlerln güzel birer nU· almış bulunuyoruz. Harp harici meniz talimatı verilmezse, vazi· ihracatta maliyet fiyatı tesbit 
~ 

1 
eserlerden mürekkep sergi. munelerini toplayan bir sergi açılmış vaziyetimizle bu vazifenin. al- feniz, bulundujunuz yerde kal- edils.in, tüccara da geniıçe bir kar 11

t11tını bildirmektedir. tır. tından en münasip bir §Ckılde maktır. O zaman, bulabilec:eji- konsun, ihraç lisansına geçecek 

M k 1 At k•ı· A t k d kalkıyoruz. niz en emin mahallere cirmeniz fiyatın artacak kısmı. • Merkez Una a a ve 1 1 n a ya a Hüseyin Cahit Yalçın gi~i .a- ve muharebe bitinciye kadar O• bankasında mevkuf bir hesaba 

~'4.ııta tecıli ve atılgan ruhlular, bakım rada kalmanız li:ıımdır. yatırılsın ve memleketin ink1şaf ı. kya, 25 (A.A.) - Dün 1s- yl orada geçirmiş \'O bugün şehri- ~ h · • · • · · · 1 f d ·ı ı· yal ı'7 t" 
eı-.._ ı cereyan haricinde kalem oynat- Demek ki, epamıa: açın emır na aıt Jf ere sar e ı s n, n .. ı· ~ili ""'1 a gelmiş Q]an Münakalat mize gelmiştir. Vekil şcre!lne Defne- "f I kt Sak d careti kırtaei muameleler yüzün· 

Cevdet Kerim lncedayı, gece- de bı·r ö5 le zlyafttl verl'-l•tlr. maktan ve ifrata b<>'itmektcn vaz ve vazı e fU o aca ır: ı u· 
"' "'" y runuz. den vakit kaybetmek tehlikesin· h · mı geçsinler? den korumak için bu kontrol ve 

U"'ak Doku· macıları Denı·z mu· harebesı· Katiyen değil.. Memlekette, Çörçil mesajına şöyle devam muameleler bizzat tüccar tarafın. 9 bu fikirde olanlar da bulundu- etmektedir: dan yapılsın. tüccar ifin iç yüzünü 
ğuna göre fikirlerinin açık su- Memleket dahilinde, mühim bildiği için prensipi hakkile tat-~lc, 2:S (A.A.) - Uzun zaman- (~ı ı incide) /// rette ifade bulması her halde i- r •• iktarda parafütçülerin ve bava bik eder ve bu suretle ticaretimi· 

~~~i faaliyette bulunmakta olan Amerıka kıtasının ne kadar ya- yi bir şeydir. Zaten bir mcmlc- yolu ile • .akledilen katalann ci· ze hususi menfaat ölçüsünden 
'~ •cnar blrlltf dUn yaptığı fev. kınlarında hareket edebilecekleri kette hakim cereyanın akışına '.ırlara inmesi takdirinde, bura• ba§ka bir umumi menfaat ölçüsü 
S:, bir toplantıda aonradan art- cihetini Amerikalılar anlamağa ahenk ve düzen vermek husu- larda oturan halk için de vazi· karı§mıı olur. 
~~ Uıcre ıo bin lira sermayeli başlamışludır. Vakıa henüz bu sunda ı"frat cereyanlarının dai- yet aynidir ve hareket tarzı ayni Bu mesele çoktanberi zihnimi ~~ \' cııar kooperatifi teşklllne ka- obnalıdır. Bilhassa halk, yollan 
"'! ,, e11nııs1er ve bu aermay•yi der- bapta resmi hiÇbir ımütalaa yü- ma faydalı bir rolü vardır. tıkamamalıdır. işgal ediyor. Remni makamlardan 

~•·· rütülmüyoraa da gazeteler, Bia· ·· U 1 h"" · t' · b"ld' ~ "rınıtlardır. Şu kadar ki, bu geniş gor ş Anavalan muhafızları, kuv- soru ursa uvıye ımı ı ınnege mardk'ın üsaünden kırk saatlik 
ıt,l' kayaeride Ekmek mesafede ve kuvvetli lngiliz do- ve telakkiye mukabil hakim ce- vetli seyyar kolların müzahereti ve fikrim hakkında daha fazla 
bar Seı1, 25 (A.A.) - Dlindcn 1- nanmasının ortasında çok tehli reyana ait fikir firenlerinin ile, icap eden yerlerde, derhal izahat vermeğe hazırım.> 
~ :rı burada tek tıp ekmek vezni keli bir a'kın yapmakta olduğunu hassas ve uyanık bir §ekilde i§- müstevlilerle temasa geçecektir. 

Amerika 
<Batı 1 lnclcle) ı-ı 

reli 1 3 bin bombardıman tayya
resi mübayaa etmek üzere kon
greden 625 milyon İngiliz liralık 
tahsisat istiyecektir. Bunlar ha
len ordunun programında bulu
nan 2 1 bin wsyyareden hariçtir. 
1 3 bin bombardıman tayyaresi
nin mühim bir kısmı ödünç ve 
kiralama kanunu mucibince ln
giltereye verilecektir. 

Bitaraflık kanununun ilgası 
taraftarı 

Vaşington, 25 (A.A.) - Va
şingtonda bildirildiğine göre, A· 
rr.erika Birleşik <levletleri Hari 
ciyc Nezareti, bitaraflık kanunu
nun ilgası hakkında kongreden ge 
lecek her türlü fikir ve düşünce
leri kayda hazır bulunmaktadır. 
Resmi mahfiller, RoO'Sevelt'in pek 
muhtemel olarak salı günü yapa. 
cağı cocakbaşı musahabesi:tnde 
bu mesele hakkında fikrini bildi· 
receğini tahmin etmektedir. 

Ayan mecliıinin hariciye en
cümeninde, bitaraflık kanununun 
ilgası taraftarları, ona karşı 13 i
le ekseriyette bulunmaktadır. 

Yeni bir blok propagandaıı 

Londra. 25 (A.A.) -Sunday 
Times"in dıplomatik muharriri ya. 
zıyor: 

Alman propagandası lngiliz ve 
Amerikan efkarı umumiyesini ya. 
kında Almanya, ltalya, Fransa, 
Ruııya ve Japonyadan mürekkep 
kuvvetli b.ir blokla karşılaşacakla. 
rına lnandınnak istiyor. Öyle mu
azzam &lir blok ki Birleşik Ame
rika harbe girmekten sakınma-
lıdır. 

•tam ehemmiyetle kaydediyorlar. lemesi §artile... Ana vatan muhafıılarının bu ~tıı a lndlrllmlt ve fıyatı da bir , 
' ' N k T· • · V · Ahmet Emın' y ... LMAN müıtevli kıtalarun ıüralıe iıale ı:aıtılmıttır. evyor Jmes ın aşıngton "' 

nihayet bulmaktadı~: Al'manya ile Rusya ara:ıındıı. 
guva müzakereler yapılmakta ol. 

111,~ııt,~lalyada konferans 
muhabiri diyor ki: edec:eiinden fÜpbe yoktur. 

Q~ Ya, 2:5 (A.A.) _ DUn şehri- lngiliz deniz hakimiyetne indi_ 
lıııı11 t<ltlen Ankara Siyasal Bilgiler rilcn darbenin a);ırlığı, Hood·un 

oÇ llatmasının yalnız lngiliz büyük L.. ~loıı entı l<'ethi Cellkbaç halke. 
~'-! IUıaa kalabalık bir dinleyici elçiliğinde değil, Amerika bahri. 
ı.~l,Jc lıuıurunda harp lktısadı \'e "e nezaretinde de kati bir sükut 

t~t ttımlZde tatbik mevzulu bir ıle karşılanmış olmasile izah edi-
1flır.' 8 ~ermış \e alllkn ile dınlen lebilir. 

'Semi kafilesi siste'minc muaıız 

olanların bu hadiseden kuvvet 
bulara:k Alman filosunun, bu son 
muharebede de aabit olduğu üze. 
re, Atlantikte serbestçe dola§tı
iını ve kafile aiateminin Almanya 
ile Amerika arasında muhakkak 
bir harp çıkaracağını ileri sürme. 
leri muhtemeldir. 

Memleketin, çarpıtmalar vu
kua ıehniyen ve yakından top 
ve tüfek .sesleri iıitilmiyen bü· 
tün diier aksamında, herkes, 
hattı hareketini ıu, ikinci .emir 
ve vazifeye tevfik edecektir: lı-
lerinizle meıırul olunuz. 

Çörçil"in mesajı şu ci.ımlelerle 

Müstevlinin tamamile yok e- " 
duğu hakkındaki haberler mÜp· 

dilmeainden, yani memletekiti- hemdir ve bir.igirini naksedecek 
mize 'çıkabilecek en son aıkere mahiyettedir. Maamafih gerek 
kadar öldüriilmeıi ve yahut ~İr Londrada, gerek Moskovada So\· 
edihneıinden evvel, kolayca bir yet ma'hfilleri bu müzakerelere 
kaç hafta ıeçebilir. Bu esnada, dair çıkarılan haberleri tckzib e.· 

diyorlarsa da muhak4kak olan bir 
çalıtmaia azami niabette devam ıe~ varsa o da Almanların bu 
olunmalıdır ve vakit kaybedilme müzakerelerin ehemmiyeti üz.e
melidir. . rinde ısrar e~elcrid.ir, _ _ 

Irak 
Maliye, Münakalit ve Nafıa 
nazırları ailelerile birlikte lrana 

gittiler 

Londra, 25 (A.A.) - Reuter 
ajansının öğrendiğine göre, Ra
şit Alinin Maliye Nazm Naci Sü
veyd; guya resmi işler için hanca 
giderken ailesini de beraber gö
türmüştür. Yine Raşit Alinin mü. 
nakalat ve na.fıa nazırı da ailesile 
birlikte lrana gelmiştir. 

Girit' de 
<Batı ı incide) /// 

Dally Ekspress askeri muharriri de 
şöyle yazıyor: 

General Freyberg bir kaç gUn da
ha dayanır ve İngiliz fllos:u da deniz
den ihraç hareketlerine mani olmıya 
dc~·am ederse muzaffer olmamız der
piş edilebilir. 
Vaşington, 25 (A.A.) - Sallhiyet

tar bir membadan öğrenıldiğlne gö. 
re, Amerikan askeri mahfıllerl, Al
manların. iki gün içinde Ciridin zap
tedıleceğini tahmin ederek bu ada
ya hücum ettiklerini haber almış

tır. Maamafıh Glrltte lnglliz a'·cı 
tayyareleri bulunmaması yUzUndcn, 
bir çok a11kerl müşahitler Almanla
rın Glrlde ağır teçhizat ihraç etme.. 
feri ihtimali üzerinde durmaktadır-

lar. 

lngiliz avcı tayyareleri harekata 
yeniden ittirik ediyor 

Knhıre. 2.'i (A.A.) - İngiliz u·cı 
tayyareleri, Girit üzerlndekı hareki
te yeniden iştirak etmektedir. Bu 
yen! ınklşar, Kahlrede bugUn blldiril· 
ın'~lır. !nglltz uzun mesafe avcı 
tayyareleri, Alman Junkers - 52 a.s· 
ker nakliye tayyarelerinin bazıları. 
kUçUk plı'l.jlarda yere inmekte idi. Bu 
ralarda, çıkarılan kılalann hareket.. 
ltı 'bulunması \'e bu nakliye tayyare
ler!ııir. yeniden havalanması çok güç 
tıuoıınuyordu. lşte, bu tayyareler, ln
gllıa avcıları tarafından mitralyöz a
tcı;ıne tutulmuştur. 

İngiliz tayyarelerinin Girit sema
sında yeniden gözükmesi. Girit mU
<iafll<::ri üzerinde mühim mlnevı tesir 
yapmaktadır. 

Gayri resmi lntıba, vaziyetin iyi.. 
leşmiş oldu~ merkezindedir. ÇünkU 
Almanlar şlmdıye kadar Malcme'de 
ancak tak\'lye kıtalarınm gelmesi 
sayesinde kalabllmlşlerdır. Diğer ta• 
raftan Kandlyenin \'e Resınonun ye. 
niden zaptı. müttefik kıtaları Ma
lenıeye karşı hareklt için serbest bı
rakacaktır. 
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n~ida, Denizde, Her Yerfe 
:-· ~ /'-.. ~ /' ----.. ______ ......_ 
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Aç Kalmaz İşinden Olma.ı.~ın 
Tavuk v~ et suyile mamul bir aded 

ÇAPAMARKA 
l:IııbuhRt komprimcsllc 2·1 saatltk kalorinizi temin edersiniz. 

BüJük Ba.k:kall.)·e ~lağaL8.lanncLJ. '"·ardır. 

iyi ve güzel tıraş 
olmak ist~rseniz: 

ER ~!;>b,ça!;~ 
~tl.'HAKKAK KULLA1''1NIZ 

ve her yerde POk.ER Ur8.f 

1 bıc;akları isteyiniz. 

Kartal gençleri çalışıyorlar 
Karta1 gençlerinin teşkil ettikleri bando 

halkın müzik ihtiyacını karşılıyor 

Karta! Gençler Bir liği bando kolu 

Kartal Genc;lerbirliği çalışmalarına ı tında bir toplantı yapılmıştır. Bu 
hummalı bir tarzda devam etmekte, toplantida., Kartal ve civarının bUtUn 
sık aık ortaya. koydukları muhtelif münevver bayanları bulunmuş ve ce .. 
eserlerle Kartal ve civarı halkının miye<in teşekkülü etra:fmda. saatler· 
takdir ve minnetlerini ce1bebnekte· ce konuşulmuştur. Bir iki gün sonra 
dir. Birliğin güzel ve faydalı eserle- yapılmasına karar verilen diğer bir 
rinden biri de, bu sayımızda resmini toplantıda idare heyeti seçilecek ve 
dercettlğimiz bandodur. Bu mutevazı hemen yardım faaliyetine geçilecek· 
bando, sebatkAr azalarının büyUk tir. 
himmet ve ga.yretlerile günden gUne 
terakki etmekte ve muhitinin mUzik 
lbtiyacını karşıhyabilecek bir mü
kemmeliyete erişmektedir. 

Kartal kadınları da memle
ket müdafaasına 

hazırlanıyor 
Kartalcl&, yardım sevenler cemiye. 

tinin t~ekkUlU için gençlt•r birliği 

salonunda kaymakamın reisliği al-

Kartalda ekmekler düzgün 
çıkıyor 

Kartalda bulunan ekmek fırı
nı belediye tarafından sıkı b.ir 
kontTola tabi tutulduğu için ek
mekler çok .iyi ve pi.,kin çıkmak
tadır. Belediye çok zamandanbe. 
ri kapalı bulunan diğer fırını da 
faaliyete geçirmek için lazım ge· 
len tedbiri almıştır. 

Bursada Çelik Palas bahçesi Matbuat Umum Müo~Lirlüğü 
açıldı Bursa Dağcılık klübüne iki 

Buru. (Vat,n) -- Çelik "f'.•ı·ı<.> bin lira Verdi 
ba.hjto~i bı•gün açllmi.ştır. Barı..;edt"> 
btr ~ok yeni d~ğ ~iklikler yapıı'll"' l'· Bursa, <Hususi) - Öğrendiğime 
t:..ırma ycrl~ri c;o"aıt•'mış, dans lfıJ· göre, Uludağ"ın turizm bakımından 
rc!itıin köfiE"IErino g:•zli ziya tatbikıtı almakta olduğu ehemmiyeti tebarüz 
itAve edilm~tir 1 l'.l.r:buldan da gU.Z<>I ettiretek, Dağcılık klUbUmUzUn nok· 

bir caz getirtilrn ~!ir 

Mardinde bir idam kararı 
Mardin (HUMJ i) - iki ay 

evvel. evine çağırdığı mücevherat 
ıatıc:ısı Mansurayı, üzerindeki al ... 
tınlara tamaan iple boğarak ce
~ini mağaraya gömen meşhur 
sa'bıkalılardan Ahdi .Şamtın şeh
r.1.md ağır ce7a m.ahkemesindeki 
muhakem~i sona ermiş ve katil 
idama mahki.ım rdilmi,tir. 

İdam hükmü katile tefhım edil. 
d~ği zaman zerre kadar mütees
~.r oJJTl_Ctmtş, \t: heyetı hikimeye 
teşekkür etm:şrir, 

sanlarını ikına.I ve turistik ct>pht-s!. 
nf takviye için bu klUbe yardımda 

buiunulmn.sı için muhterem vali'li.'Z 
Refik Koraiıan, ?tiatbuat umum mU· 
dı.irJ~gUne müracaat etm~tir. Bunun 
t~'.':~rın.,. n·;....tbuat umunı mUdtlrl.\ fO 
d~cııık J.i!tibümUze ıh.i bin li:a gt..n 
der~l~t:r. 

Bursa süt tozu ihraç ediyor 
Bursa, (Vatan) Şehrimizin en 

gUz"l ve faal müesseselerinden biri o.. 
lan Süttozu fabrikaları ,ımıil Alınan 
yaya 100 ton sUttozu ihraç edecek· 
tir. Bu ihracat için fabrikaya mUsa. 
ade edilmişt.lr. 

%6 • 5 • 941 

lstanbul Defterdarlığından : 
Beşiktaş, Beyoğlu, Üsküdar, Eyüp, Eminönü, Kadıköy, Fatih 

ila Ağustos - 1941 
kazaları 

( 3) aylık Malmüdürlüklerinin Haziran - 1941 

TAllUtt 

3.6.941 Salt 
4 6.911 Ç&rfllJllbO. 
5.6.941 Por"""1be 
6.6.911 Cuma 
7.6 911 Cumartesi 
9.6.911 Paza.rte6i 

TA111Ht 

3.6.9.Jl Sair 
4.6.911 Ç~amba 

5.6.9 l1 Pe.....,,be 
6.6.941 Cuma 
7.6.941 Cuma.rteai 
9.6.941 Pazartesi 

Tekaüt ve Yetim maaşları tediye cetvelidir. 
Beşlkta., Malmlldürlüğünden: Beyoğlu Malmüdürlilğümlln: t:sklidar Malmüdürlüğünden: 

l\tülklye yetin Askeri yetinı •tilkiye yetim Askeri yetlrn :'\Iülklye yetlnı Askeri yetim 
'\-e tekailtıeri ve tekaUtleri ve tekaUtleri ve tekaütler! ,.e tekaUtlerl ,.e tekaütlerl 

1-150 
151-350 
351-500 
501-650 
601-800 
soı-ua. 

1- 350 
351- 700 
701-1000 

1001-1300 
1301-1600 
1601-füı. 

1- 200 
201- 550 
551- 800 
801-1050 

1051-1300' 
1301- il 

Emfnonlı J\lalmüdürlüğ°Unden: 

I\lülklye yetln1 
'\'e tekatitleri 

~- 400 
401- 800 
801-1200 

1201-1600 
1601-2000 
2001-2800 

Birıncl Gi~c: İkinci Gi.Şe 
Askeri yethn Askeri yetını 
ve tekaUtlerl '\-8 tekailtleri 

1- 400 
401- 800 
801-1200 

1201 -1600 
1601-2000 
2001-2800 

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

1- 600 
601-1200 

1201-1800 
1801-2400 
2·101-3000 
3001-ilıl. 

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

1201-1500 
1501-ila 

l"atib l\lalmüdi.irlüğünden: 
Birinci Giı/<l 

l\lülkf)'·e yetim Askeri yetim 
ve tekailtlerl ve tekalltlerl 

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

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

4001-4500 

1- 600 
601-1200 

1201-1800 
1801-2400 
2101-3000 
3001-ila 

lkin..:i Gişe 
Askeri l·ettm 

'e tekaütlerl 

4501-5000 
5001-.5500 
5501-6000 
6001-6250 
6251-6500 
6301-lla. 

Eyüp !lfalmUdürtiiftınden: 
?\fülklye yetim Askeri yetiP 
ve teka.üUeri ,.0 tekailUeri 

1- ·10 
41- 80 
81-120 

121-160 
161-ila 

1-loO 
101-2o0 
201-400 
401-soO 
501-600 

601-tlA 

Kadıköy l\laln1üdürJilğünden: 
:'\IUl.kişe yetln1 Askeri yetlJıl 
"·e tekaütlerf ve tekadtıeıi 

1- !100 
401-1000 

1001-1400 
14(\1-1800 
1801-2200 
2201-llA 

1- 5oO 
501-1ıoO 

1101-1so0 
1so1-2ıoO 
2101-21WO 
2601-ilA 

1- Zat maa;<ıan sahiplerlnın muayyen günlel'de gişelere m!iracaat:l& ınaa.şlarmt alma.lan lılzmıdır. Ak.ı takdirde 1.stihkakla.n uıııuml tedıyaıttan sonra verilecektir. 
2 - Tediyata sabahleyin saat DOKUZDAN itibaren başlanacak ve ON l:KlYE kadar devam edecektir. Ve ögleden sonra saat (13,30) da. tekrar başlanara.k ON YEDIDE ııl• 

l>ayet bulacaktır. 
3 - M~a.rmt Emllk Ba.nkasından alacak ola.11 Zat maaşları sahiplerinin cüzdanlarının Malmüdür!Uklerlnce vize.'<ine lüzum yoktur. Bunla.r doğrudan doğruya Ba.n.ka,y& nıU· 

racaatıa istlkraza.tta bulunabileceklerdir. 

,--------------~~ !?evlet DellfzyoUarı 

İşletmesi baaıarı 
25 M AY f S TAN j Bugünkü program 

T.30 Program ve saat ayarr 7 .33 
2 Hazirana Kadar Hatl! Müzik cPı.ı 7.45 Ajans haber 

1 
!eri 8 Haydn • Senfoni (Pi.) 8.30/ 

Muhtelif Hatlara Kalkacak Vapurların simferi 8.45 Evin saati. 

Kalkıs Gün ve Saatleri ve Kalkacakları Rıhtımlar 12.30 Program ve saat ayarr, 
12.33 Karışık ~arkı ve tUrkWer 

Karade~ ha.lhu - Salt 12 de (CUmhurlyet). Perşembe 12 de 
(Ege) ve Pazar 16 da (Tarı). Galata rıhtı· 12.4~ Ajana haberlerl 13 Karışık 

program (Pi.), 13.15 Karr~ık oyun 
11ıından. 

ha.vaları, 13.30/14 Karışık program 
Bartın hattına Salı 18 de (Çanakkale), Cumartesi 18 de 

( 
(Pi.). 

Anafarta). Sirkeci rıhtımından. 
Mudanya tattıu Pazar, Pazartesi, Sah 9,50 de, Çarşamba, 18 Program ve saat ayarı 18.03 

Perşembe, Cuma 16 da (Sus), Cumartesi 14 Fasıl sazı 18.30 Ziraat takvimi ve 
de (Marakaz). Tekmil Mudanya postaları toprak mahsulleri borsası, 18.40 
Galat& rıhtımının Karaköy cihetine yana· Seçilmi~ şarkılar 19 (Mehmedin sa. 
•ır v · h ld k Ik 1 ati). 19.15 'Uvertürler (Pl.) 10.30 -r e ayn1 ma a en a ar ar. 
(NOT: Perfembe postası tstanbula gelir- Saat ayarı ve Ajans haberleri, 19.!5 

Radyo caz orkestrası 20.15 Radyo ken ve Cuma postası Mudanyaya giderken 
UA.veten tn1ralI adasına uğ'I'ayacaktır.) gazetesi, 20:45 Haftanın türkUsU 

Ba •-- laattma ?tlenekşe buldum derede~ (Adana) 
ıı~ - Pazartesi, Ça.rşamba, Cuma 8,00 de (Mara-

kaz). Galata nhtrmından. Ayrıca Çarşam· J\.lenek~ buldum derl"de 
Sordmn e\:Jerl nerede'!' 

ba ve Cumartesi 20 ·de (Konya). Tophane 
nhtrmından. Uç beş gtlul bir arada,. 

ltAr.ı:.~ Ip ~.attma -Salı ve Cuma 19 da. (Mcrsın). Tophane nh.. Ditber, dilber, <.'AilUU dilber, 
tımınde.n. Canan yayla.fit dllbeT. 

Gönlt.tmlln eğleıd dllbN'. 
lmroz hattma Pazar 9 da tTayyar). Topha.ne rıhtımın· 

Mene-kşelf'lr tutam tuta.m, 
dan. 

Ara.sına güller katanı, 
Ayvalık h::.~tma Çarşamba 15 de (Bursa.). Cumartesi 15 de 

Nlee g11rbet ilde yatanı. 
(Saadet). Sirkeci. rıhtrmından. 

•-•- t Nakarat. .. 
&&allll' ıürat hattına - Pazar 11 de ( zmir). Galata rıhtımından. 

21 Memleket posta.•u, 21.10 Saz e
h.mir 2. sürat postası - Perşembe 13 de (Kadeş). Galata rıhtımın· 

serleri ve takvimler, 21.25 (Hoş. 
dan. b 

eş), 21.45 Radyo senfoni orkestra. 
Çanakkale 116.ve pos
ta~ı 

NOT: 

Perşembe 9 da (Seyyar). Tophane rıhtımrn
dan. 

Vap:ır ıeterlert l..akkmda her tUrltt maltı.mat &fağıda telefon nu· 
maraları ~ acentc~~n öğren.llet'·:r. 

Galala U,.. Acententı - Galata nhtrmı, Llmanlc 
Umum MüdilrUı!11 blnas> 
altmda. !2382 

G&II.ta Şube Accnteutı Gıılata nhtirru, Mmtaka LI· 
ll'&n Reisliği binuı altmda {0133 

6lrlı:ecl Şnbe Aceat.eılfl - Sirkeci, Yolcu l!lalonu. 221' ') 
(4049) 

Bayanlarımızın istidat ve kabiliyetlerini 
ortaya koyan sergiyi binlerce h;ılk gezdi 

"'mir AkfUI\ Kız Sanat okulu ser sisinden güzel bir çiçek 

sı 22.30 Saat a.ya.rı ve Ajans ha
berleri 

' Dr. IS. de 
TARANTO 

DABtLl HASTALIKLAB 

(Mide ve Bareak) 

11ı10TIB.&SSISI 
TOnel Şahdeğlrmeni Sok. No. ~ 

Tel !19206 
:Z den 6 ;ya kadar 

Etıbba Odası kütüphanesi 
zenginle§tirirıyor 

Öğrendiğimize göre, ş:ehrimjz 
Etıbba odasına ait kütüphanenin 
6752 cilde baHğ olan kitaplarını 
okumak üzere gelen ve adetlcrj 
gün geçtikçe tezayüt eden okuyu. 
cuları istiaba ki.fi gelmiyeccği an .. 
!aşılmıştır. Oda heyeti bu kütüp· 
haneyi geni~letmek ye biraz daha 
zenginleştirmek kararını vermiş
tir. Bu kütüphaneye aon yıllar 
içinde 54 bin 908 okuyucu geldL 
ği aöylenmektedfr, 

1 İnhisarlar Umum Müdürlüğünden 
ııi' Jltuhaıwııeo B. % 7,5 temlna.h Eksiltııı• ,,_ıl 

Miktarı L. iL L. iL Şekil ;_,,, Cinsi 

Elektrik malzemesi 28 kalem 509 31 38 19 Pa.zarltk 
> > 16 > 40810 3060 > 

Somunlu cıvata. 4800 Adet > 
ve demir destere 30 dUzinc > 

ı• 
ıı.ıl 
ıs 

ıs 

1 - Mevcut müfredat listeleri mucibince yukarda cins ve ınilttsfl 
yazılı maJzeme pazarlıkla satmalmacaktır. 

..,,ı• 
2 - Elektrik malzemelerinin muhammen bcdelJ, muvakkat ı~-

natlan hizalannda yazılıdır. 

3 - Pazarlik 28/5/941 çarşamba. gtlnü hlzala.rında yazılı saa.tıerd' 
Ka.bataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım koml!yoıııll' 
da yapılacaktır. 

4 - Mutredat liıteıeri 8özü geçen şubeden parasız alınabilir· ) 

5 - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatlerde ~ 1 

güvenme paralarile birlikte mezkO.r komisyona mUracaaus.ı1' 
(395Zl 

Devlet Demiryollan 

Hususi Muallim 
---·DOKTOB 

ÇIPRUT 
CUdlye ve Zührevlye 11ıuwı' 
sm Beyoğlu Y erll MaJJal' .~ 
7.&rl kar!'ısmda POBta ~. 
kö,eslnd; 1\-leymenet a~ 

Tel: fSS5S 

Eleme ve ikmale kala.n tale

beye kimya, fblk, riya.z\ye, ta. 

bilye, llı!i&i11 der!'deri verilir. Saat 

lO - ıı ararsında. Tel: ·10110. 

""""""""""' ........................ ~~ ................................... ~ 
Sahibi ve Neşriyat Müdürü: AHMET EMİN YALMAN 

Bastldığt Yer: VATAN MATBAASI 

Soldan sağa: 1 - Su kabı; mu. 
kaddes değnek. 2 - Münacat kasi
desi; Yatağ'ın içi. 3 - Tabiat; Usta. 
4 - Bir notanın tersi; Bir nevi pel· 
te. 5 - Eski bir mabut; Bir yanar 
dağ. 6 - Geri verme; Kısa zaman. 
7 - Anadoluda bir şehir; Halis. 8-
Bir Arabi ayı; Pek sarp. 9 - Vilft· 
yet. 10 - Şartlar listesi; Bir gıda 
maddesi. 11 - Şart edatı; Alçaklar. 

Yukardan aşağıya: 1 - BUyU ya. 
pan; Ters iş. 2 - Köpek gibi agla
ma; Ölüden kalan. 3 - Demlryol; 
Bir renk; Bir nota. 4 - Tahassür 

tır. 

Yüksek lktısat ve Ticareti 

44 genç mezun old~ 
.• ı.· 

Yüksek iktısat ve ticaret ol\ Z 

İzmir Ak~am Kız Sanat oku· 
lunun ders yılı eonu münasebeti ... 
le hazırladığı sergi 'bütün l:r:mirde 
cidden büyük ve derin bir alaka 
toplamıştır. Genç kız ve bayan
larımızın istidat ve kabiliyetlerini 
açık bir surette g'c>zler önüne ko .. 
yan bu sergi hergün binlerce 
halk tarafından ziyaret edilmiştir. 
Zengin ve cidden rengin. nakış. 
çiçek, <liki~ i~lerini ihtiva eden 
kısımlar herkeste iftihar uyandır
makta, bu gÜzel sergiyi meydana 
getiren ve yarının annelerini ye
~tiren Kız Sanat okulu direktö
rü Bayan Muzaffer Erişle mesai 
arkadaşları olan kıymetli öğret· 

menleri tebrik ve takdir içln her. 
kes çırpınmaktadırlar. 

Floryaya yeni tren seferleri 

ilave ediliyor 

1 1 edatı;• Susturma. 5 - Asya dağla· 
thalat ve hracat Birlikleri rmdan; İstifham. 6 - Bır renk: Ta-

tihanları bitmiş ve netıceıer tııl · 
darlar& bildirilmiştir. Okuldfl.J\ ,F 
onu kız, otuz döt'dil erkek 0111\ıf' 
zere 41 kenclmiz mezun olf1l ,.r 
Bunlardan yirmi ikici iç Ucl tıı" 
maliye, on dokuzu banka ..,e 
aebe, 1.içUç de dış ticaret ve ~ıf· 
Juk ~ubelerini ikmal etrniŞle rıııf 
gençlerden askerliklerini Y8~~ 
lanlar BaşvekAiet umumi rrı 
heyeti. Ticaret Vokôletl "'~ f" 
teşkilıl.tr, İstanbul Ticaret 01 ./ 
terdarlık hesap mütehaet•l.S~e r 
su, SUm~rbank müesses~ıer~:ıerJ= 
telif vazıfelere tayin edılnıı.; 

Flo1·ya plijlarına. halk tarafından 
göStf'rilen rağbeti nazarı dikkate a,.. 

lan Devlet Demiryolla.rr 9 uncu iş~ 

letme mUdürlüğü, haziraııın birinden 
itibaren tatbik edeceği tarifeye, Sir· 
keci ile Kil<;Ukçekmece arasında. bir 
kaç tren daha ilAvesini kararla.ıştır· 

mıştrr. Bu trenler sabah ve akşam 
seferlerine tlAve olunacak ve pazar 
günleri daha fazlalaştırılacaktır, 

Umumi Katibi istifa etti zallüm; İsim. 1 - Ceylan: Bir mey-
Bi.r müddettenberl Ankarada bu- va.. 8 - Asılmış şey; Genıı;ılık. 9 -

lunmakta ola. nithalfl.t ve ihracat bir. Kopya; Bayağı. 10 - Sanat~ Be)'. 
likleri umumi kAtlbi Salih Bankooğ· hude. 11- Kazaya uğramış bir trans 
lu, Ankaradan avdetinl mUteakıp an- atlantik; Uzak işareti. 
sızın kAtibi umumilik vazifesinden Dtl~"Kti BULXAC~~ llALLt 
çekilmiştir. Salih Bankooğlu, istifası Soldan hağa.: 1 -- Cimcıme: Ser. 
kabul edlldiği takdirde Takas şirke· 2 --- İse; Reva . .3 - Valide: 1s. 4. -
tindeki vazifesinde kalacaktır. Bu Enişte; Si. 5 - İlk; Her; Set. 6 
iatlfanın kabul edilip edilmiyeceği ve Ve; Yalabuk. 7 - Bu; MekA.re. 8 -
edlldiğl takdirde kltlbl umumillğe Elma; Yeni. 9 - Medine; El. 10 -
kimin tayin edileceği hakkında henüz J Ebet; Kral, 11 - Ki; Araba. 
bir maltlmat yoktur. Yukardan a~ağıyu: ı - Civciv; 

/ 
Emek. 2 - İsat; Leblebi. 5

5 
.. 

!ek; Umde. 4 - in: Aait. 
diham. 6 - E,elemek. 7 -' •• S•'' _,i Ra. 8 - Rie; Baytar. 9 - p 
La. 10 - Ev; Sekene. 11 _.. 
Ilga. 


