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ı Bismark 
! battı 

Almanlar da 
bu en büyük 
gemilerinin 
batırıldığını 

kabul ediyor 

Londra, 27 (A.A.) - Al

! man Bismark zırhlısının batı
' rılmış olduğu resmen bildi

rilmektedir. 
1 

1 
Muharebenin 

tafsilatı 
1 Londra, 27 {A.A.)-Hoodun 

1 

tahribi1c başlayan ve tBis· 
mark> ın tahribi ile nihayet bu· 
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İngilizlerİn 
mukabil 
hamlesi 

llıı hadisenin, Bay Roose
VeJt•· 

ın heyecanla beklenen 
!\utkunun arifesinde vukuu 

~a uyandıracaktır. 
'< 

Bütçe müzakeresine devam edildi 
Hatiplerin bazı 

vekillerin 
tenkit ve 
c~vap ve 

alakadar temennilerinden, 
izahlarından sonra : 

Dahiliye, Sıhhat, Hariciye, Adliye, Maarif Vekaletleriyle Emniyeti Umumiye 
ve Jandarma Umum Kumandanlığı bütçeleri de kabul edildi 

Girit' de 
Hanya garbinde 
İngilizler yeni 

mevzilere çekildi 

Yeniden 27 Alman 
tayyaresi tahrip 

edildi 
~illı: Ahmet Emin '\'ALMAN Ankara, 27 (Telefonla) - Bugün ı recek çarelerin arandığını söylemiş- ri suren Mazhar :Müfıt'ten sonra !erin U.tünde ve vflAyetıerde tecrübe 
~ İ&ınark harp gemisinin saat U de toplanarak bütçe müza-ı tır. kUrslye Rasıh Kaplan gelmiş, bUtUn görmüş, teftiş heyeti kadrosunun iş Kahire, 2 7 {A.A.) - Orta· 
Q kerelerine devam eden BüyUk Millet Bu beyanattan sonra General İz. vilA.yetlerin yük8elmesinin tamamen ba..,ına getirilmesı lA.zmı. geldiği. ka- şark İngiliz umumi karargahının 

\eti batması, İngilterede, A- Meclisinde sıra.stle Dahiliye, Sıhhat, zeddin Çahflar söz e.Jmış, maiyet fahıslann iyi veya fena kalitede bu- naatinde olduğunu söylemiştir. tebhği: 
tıJ.. ka.da ve demokrasi zaferi- Hariciye, Adliye ve .?\taarit VekAlet- memurlarının nahiye müdtirlUklerlne lunmalarına bağlı bulunduğunu söy. Dahiliye Vekili, UçUncU defa ola- .Girjtte, Alman kıtaları yeni ve 
~ lstiyenler arasında büyük bir lerll_e Emniyeti umumiye mU.dUrlUğU verilmesinin faydalı olacagınt, siya-

1 

lemiş, dürüst bir teftiş esası kurmak rak kUrsUye gelm~. Dahiliye işleri kesif bir hava horn'bardnnanının 
ttlnuniyet uyandıracaktır. ı ve Jandarma umum kumandanlığına sal bilgiler okulundaki talebe mikta-. 18.zım geldiğini anlatmıştır. hakkında uzun uzadıya izahatta bu- ı müzaherctile Hanya·nın garp 
lıı&iliz d . k t' b ... ait bütçeler kabul edilmiş ve bu sı- rının ar.ttırılması.lAzım.geldiğini, na-ı Biı- iki hatip daha söz aldıktan lunarak hazırlanan teşkilA.t kanunla. mıntakasında dün ak .. ~m tekrar 

enız uvve ıne ag- d · t· ~ iti at H od' b t ra a canlı münaka..,aıar gec:;mış ır. hiye mi.ldUrU tayın edılecek yüksek sonra Kemal Turl!ın. bütün müfettiş- rından bahsetmlştir. Bu kanunlarını bir hücum yapmtşlar ve müdafaa 
~ Citit ~ ;. d 0 u.~ a m~sı Jı.iuhtelif hatipler söz almış, bir mektep mezunlarının beş sene nahi- lerin, valilerin altında bir rUtbede bir tanesine nazaran nahiye hudutta- hatlarımıza olan giri~lcrin:i geniş-
~Ceıı· uzenn e verı en zayıat çok temennilerde bulunmuflardır. ye müdürlüklerinde kalmasını teklif bulunduklarını, b hun için teftlt it- rı küçWtWecek ve bu sureli• nahiye letmi('lerdır. Bu, kttaianmızın ıı:e. 
S', ~nde_ rsıııt:Ja.r geı;ir-' • • V kA • ctmlftlr. erfo n iyi liflem tını, 11-1 ....U· (Do'""'' l!IL 5, SU. l de) /// rile«leki ırM>Vrilere çckilıTıcofoı 
!,e~e Yle bir tamir ve muva- Dahılıye e aletı Dahiliye Vekili cevap vererek Oe- =========================== icap ettirrn~ir. A·man takviyele. 
li. tı Ye IDuhtac bir hale gelmiş- Dahlllye VekAletl bütçesinin fasıl- neraJln flklrlerlne kısmen ıştırAk et. ri hava yolile Ciride gelmekte ve 
~IJ.ndan başka İngilizlerin git larr reye konmadan, Antalya mebu- tlğinl, bu gençlerin vi!Ayetlerin diğer B. ço·· rç·ıı Gı·rı•t'de muharebe de şiddetle devam et-
": ~esaretlenen püşmanları- su İbrahim kürsüye gelerek 64 nahi· memurluklarında olduğu gibi nahiye moktedıir. 
't!ıııerede olursa olsun bir ders yenin müdürü bulunmadığını hazır. müdUrlUklerinde de çaJışacaklarınm Kahire, 27 (AA) _ Orta-
le ~.6._Ye ihtiyaçları vardı. İrade ıanan raporlardan öğrel'ldlğlnl, bu· ve bunların kaymakamlara refakat Beyanatta Ingı·ıı• Z gemı• şark lngiliz hava kuvvetleri ka· 
l'tıı. ""lebbüsün daima Alınanla- nun sebebinin do nahiye müdürleri- ederek mesleklerini daha lyl olgun- rargiihının dünkü tebliği: 
liıı elinde kalmadığı, İngilizle- nin tel'fl ve terfih ettirilmemeleri yü- laştırmalarının kararlaştırıldığını bil- Ciritte: 
'ehcereyana kapılıp gitmediği zünden talip buıunamamış olduğunu dırmışur. bulundu zayiatı Pün gündüz ve evvelki gün 
~~i~r hamleye karşılık bir mu- söylemiştir. Söz alan mebus SWeyman Sım, bütün gece lngiliz bombardıman 
tııJı hamle hazırhyacak bir Söz alan Dahiliye Vekili, nahiye bu gençlerin iki sene kaymakamlar ve avcı tayyareleri Giriıteki düş-
~~-- \'e cürette oldukları hak- müdürlüklerin• tayin edilec•kl•rin refakatinde, bir sene de nahiye mu- ı· I B k I 1 kı' kruvazo" r m•n mevzilerini ve tayyarelerini 
~la imanın da tam bu sırada ehliyetli olmalarının da arandığını dUr!UğUnde kalarak ondan sonra ng i iz aş Ve j j fiddetle bombardt:nan etmiller· 

... en b gerek bunların ve diğer küçük rUt· kaymakam olmaları tekllflnde bu- (Devamı SL Ş, Sil. 2 de) /// 
11ı1<li e itnıesi çok faydalı bir beli memurları terfi ve terfih etti. ıunmu,tur. Karada ve denizde Dört tane de 
~ıııı r. Çünkü Amerikanın mü- KUrslye Azmi Doğan gelmiş, bu· 
tıı \' !ı:ararıarın arifesinde oıdu- gtlnku haııerııe nahiye müdürl•rin· Geçen hadiseleri Destroyer 
lııııiae harbin bir dönüm nokta- Ankara, 27 (Telefon- den kısmı azamının kendilerine mev_ 
ı.ı, .... bulunduğu şüphe kabul du vazifeyi ifa edecek bir vaziyette anlattı kaybettiler 

"'ez, la} - 941 bütçesi Mec- bulunmadıklannr, bunların arasında 

~ı olduğunu anlatmış, nahiye m e-

Irak vaziyeti 
Iraklılar yeniden 
asker toplıyorlar 

Orta şarkta 

Suriye, İngiltere 
ile Fransa arasında 
harp mi doğuracak? 

B. Rooseveltin 
nutku bu itibarlada 
merakla bekleniyor 
c:Girit harbi, bugün sabahleyin bı. 

rincl haftasını bitirmiş ve ikinci tuu. 
tasına basmıştır. Tam bir haftadır 

bütün dllnyarun heyecanla takip et
tiği. bu muharebe elln. devam ediyor. 

c: Almanlari adanın garp tarafını, 

İngilizler de 9ark tarafını ellerinde 
tutuyorlar. Fakat, geçen zaman İn
gilizlerden ziyade Almanların lehine
dir. Zira, mütemadiyen takvtye kuv
vetleri s.ettrlyorlar A ıar, yolu.. 
nu bulup adaya bazı tanklar da ge· 
tirmeye muvaffak olmuşlardır. Bu 
tankları kısmen havacıan tayyare· 
terle, kısmen de İngiliz donanmatnnın 
gözünden )geçırarak getirmişler 'e 
İngilizlere karşı taarruza. geçmişler
dir. 

•Bugün gelen haberlerde, İngilizle
rin deniz yoliyle kuvvetler getirdik· 
teri bildiriliyor. Bundan anlaşılıyor 

ki İngilizler burayı sonuna kadar 
müdafaa edeceklerdir. 

c!ngilizlerin Girit önündeki bahrt 
(Devamı ısa. 5, Siı. ı da) L=J 

Habeşistan da 
Yüksek rütbeli 
esirler alındı ııı~lterenin kuvvetli görün- liste reye konmadan ev- mikrobu bile bllmiyenlerin mudeUrvclut ı 

til'ıtı Dıi, Amerikalıları harbe vel Baıvekilin umumi be- rinin bilgilerini arttırmak için kun-
>ıt ge·y= teşvik eder, yoksa za- ıar açılmasının faydalı olacagınr söy. 

Bismark'ın battığı 
müjdesini de verdi 

Bunların hemen hepsi 
yeni gemilerdi 

Kahire, 27 (A.A.) - Orta şark Nairobi, 27 (A.A.) - Resml ~. 

il 0runmesi mi? yanatta bulunması muh- ıemiştır. 
~ttı~ 8hUale herhalde • he1;11 kuv- temeldir. Nahiye müdürlerinin terfi ve ter-

' em de zayıf! .. -. dıye ce- fih ettirilmeleri esasının göztinUnde 
~llovıuru, SL 6, Sil. ' te * tutulması !Azım geleceği fikrini lle-

~tto ınubarebe devam etmektedir (8. Çörçil'in beyanatından) 

'll.vtT"""? 

I> Misafir umduğunu değil, bulduğunu yer 

~~•tütçü - Ciride selam. 
•rit ınüdafii.eri - Bit elle olmaz, Jki elini birden kaldır, 

1 B. Roosevelt'in 
nutku 

Çok mühim 
şeyleri 

ihtiva edecek 

Alman Amiralının 
sözleri fena 
tesir yaptı 

Londra, 2 7 {A.A.) - Al
man donanması kumandanı AmL 
rıt! Röder, lngiltereye me.lzem.• 
nakleden Aımerikan. vapur kafı
lelerine refakaıt sistemi tatbik 
edildiği l'a'kıdirde harekete IJOÇile. 
ceğini söyliyerek tehditte bulu
nurken Nevyorktan ve Va~ıı:
tondan alınan telgraflar, lngil
teleye daha iyi yardım etmek 
için yeni kararlar alındığını bil
dir~Lcrdir. 

B. Roosevelt dün zamanını 

bugün söytiyeceği ve şimdiye 
kadar irad ettiği nutukların en 
mühimini hazırlamakla geçirmi,. 

tir. ' 
Daily Mail gazetesinin Nev-

york muhabiri diyor ki: 
(Devamı s.. 5, s~ , "'> r-:ı 

Çörçil'in müjdeli haberler 
verdiği zamanlardaki neıeli 

bir hali 

Londra. 2 7 (A.A. ı - Ba~ve. 
kil Churchill bugün Avam kama. 
rasında Bisn1ark A·mıiin zırhlısı
nın b.,tırıldığını v~ şarki Akde
nizx:le İngiliz donanmasının da 
:oayıata uğradığır.ı bildirmiştir. 
Başvekil esas nutkuna hatladığı 
va'klt Bismark 'ın batırıldığına 
dair olan haber henüz kendi ku
lağt'la varmamış bulunuyordu. 

Chur~hill şu beyonatıa bulun
mu~tur: 

Ciritte kanlı muharebeler 

c- Giritteki muha •ebe 1-'· 
haltadanberi devam etmektedir. 
Bütün bu müddet zarfında o: ada 
bulunan kıtaatımız çok sıkı ve 

{De'\·aını: Sa. 5, Sü. S te) -

B. Çörç1l'in Avam kamarasındaki 
beyanatında, Glrlt muharebeleri es-

1 nasında battığını bildirdiği iki kru
vazör ile dört torpidonun evsafı fÖY· 
ledir: 

OLOUCESTER 
1939 da indirilen bu kruvazör 9100 

tonluktur. Mürettebatı 700 kişidir. 

32 mil sUratindedir. 6 inçlik, 12 ve 
daha kUçUk yirmi topla mücehhez
dir. Sekiz tane dört inçlik hava dafi 
topile, 21 inçlik altı torpido kovanile 
ve üç tayyare ile mücehhezdir . 

}'f.Jt 
1939 da. indirilen bu kruvazörün 

bUtiln evsafı Gloucester'in evsafının 

aynıdır, yalnız 8000 tonluktur. 
JUNO 

Bu destroyer 1939 da indirilmiştir. 
1690 tonluktur. Sürati 36 nıil. mUret. 
tebatı 183 kişidir. 6 ad"d 4,7 inçlik, 
altı tane daha ufak topla ve 21 inç
lik 10 torpido kovanile mücehhezdir. 

GREl'HOOD 
1335 • tonluk olan bu destroyer 

1936 da indirilmiştir. SUrati 36 mil, 
mürettebatı 145 kişidir. 4 tane 4,7 
inçlik, altı adet daha ufak topla ve 
21 inçlik 8 torpido kovanile müceh-
bezdir. 

KELLY 
1695 tonluk Olan bu destroyerin 

evsafı Juno'nun evsafının aynıdır. 
KASR!lllR 

1690 tonluk bu destroyerin evsat'l 
keEa Juno'nun evsafının aynıdır. 

- Vatan -

Alınan tebliği 

Berlin, 27 (A.A.) - Alman tebli
ğine göre şarki Akdenizde, Stuka'lar 
kuvvetli bir lngtliz filosuna taarruz 
etmişlerdir. Bir İngiliz tayyare ge
misine a~r çapta dört bomba isabet 
elmlştir. İki kruvazöre de müteaddit 
bombalar isabet eylemiştir. 

İngiliz hava kuvvetleri karargAhınm tebliğde bildirildiğine göre Soddu. 
tebliği: dan hareket ed~n İngiliz kıtaları Iü-

Irakta: beşistanın cenubunda büyUk bir ke--
Dün Ramadi'deki askeri hedeflere şi! faaliyeti göstererek kiz topı.: 

karşı bir çok çıkışlar yapılmış ve bulunan bir topçu mUfrezesini esır 

yangınlar çıkarılmL!}tır. Musul hava etmişlerdir. 

meydanı bombardıman edlJmiş ve Şimdi öğrenil~iğine i!öre Soddu'da 
yerde mitralyöz ateşine tutulan bazı erkAnı harbiyeleriyle birlikte esir &

tayyareler ağır surette hasara uğra- dilen fırka kumandanı iki yüksek 
tılmıştır. Bakuba yerde bulunan rütbeli zabitten maada liva kuman· 
Alman tayyareleri bomba ve mitral- danı iki yüksek rütbeli zabit ile altı 

yöz ateşine tutulmuştur. Bunlardan miralay da. esir edilmiştir. 
ikisi yakılmıştır. Londra, 27 C~\.A.) - Habeşistan-

Dü'7"an tayyareleri Habbaniyede. dan gelen haberlere göre. Chelı:ıL'da 

ki İngiliz hava meydanına taarruz düşman tarafından yapılan ve tarde .. 
etmi~erse de hiçbir zayiat olmamı.ş- , dilen bir mukabil hücum esn8.Slnda 
tır. . ttalyanlardan 150 asker öimtl.ş ve 

Cenubt Afrika hava kuvvetlerine ı İngiHz imparatorluk kuvvetleri 350 
mensup tayyareler Soma ırmağı el- : İtalyan ve yerli askeri esir almı~lar
varında düşman müdafaalarını ve dır. Nondo zaptedildiği ~ırada. İngiliz 
motörlU nakliyatını bombardrman et- ler 600 İtalyan ve 1,000 kadar yerli 
mtşlerdir. Köprüye ve mavnalara asker esir etmişler ve 7 zırhlı oto-

(De\:amı Sa. :i, SU. 6 da) [**] mobil iğtinam eylemi.şlerdir. 

GONON SES 1 

Heyecansız 
düşünmek 

lazım 

Yazan: 
REŞAT NURi 
Almanyarun Balkan taarruzu 

ba'laynıcıya kamu demokrat dün· 
yaamm tezi f1l idi: 

- Fran51Zlarm beklenmedik bir 
tarı.da yıkdması harbin birinci sat. 
hasını 6nna erdirmı,tır. AJmanya. 
bu safhada blç şilphe•iz muzaffer· 

dir. Demokratlar cephe&l Jan·,·ett .. 
nin ,.e mu\·affakıyet l}8. mın ya
rısını kaybetmı,tır. lncııt.e1tnln 

büthn h~pları bozulmu-:tur. Fa
kat buna rağmen o &llll.lnnı bırak~ 

mamağ& ,.e deruzdeki hılklml~·ettne, 
dominyon ,.. müstemJekeleriod«-k.i 
kaynaklanna, Aruf'rikada.n gth·bl .. 
Jecek yardnn1ara dayaDJLrak barhe 
de\·am ebneğe karar ,·erml~tlr. 

İklncJ safha İngiltere tı:-ln bir 
hazırhk devresi olacakhr. KendJni 
toparlayıncıyo. kadar Alınan bl\
cu1nlarma :ıcar,ı ondan pasif bir 
müdafaadan başka bir şey bekl&-1 

memelidir. Şimdilik onun içln za.. 
fer ayakta kalmak ~tır. 

;o.t~: maJlh bu devrf'n!.n ilk kı'"1· 

( LUtfen uyfayı çeviriniıı) 
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Nasıl Geçti 
192 2 Eylulünün soğuk giden 

son günlerinde ... 

'ı a:1,an : Rebia Tevtlk BAIOKÇD 
Tehi ve tercüme hakkı tamamilc mohfuzduı 

-42-

Çöp işi 

Çöpler denize 
dökülmey .c3k 

Randevucu Atina ve Katina üç ilkokul talebeleri 

'
sene altı aya mahkum oldular . 

, Yaz rh~vresınden na-
. Kar::r okununca iki kızkardeş hu··ngu··r sıı ıstifade edecekler 

Belediye çöp itinı koı'i t•kılde 
halle karar verm tır. 1 ha<.ran· hüngJr anfam~ya başladı far. lstanbul Maarif müdürlüğü 
dan ıtıbaren muteahh'tıe lı ecek ~ _ çok uzun sürecek bir tatil devre-
olan çoo mukave.e..l •·enı rnını- ıind~ talebelerin ıi.atifadc el'meai 
yecek ve Brltdi\'e kendı veıait ıt! ic;jn bazı tedbırlcr ara§tırmakta· 
çö,,lerı l.10ha edecektir. Be;ed:)'e dır. 
bu ifı baıarmak fçm kendi ame· Alınan tedbirlere göre ilkmek. 
l•lcrinden jatıfade edecek ve t•· tep çaıiında olup huta, zoyıf ve· 
hir h•rıcinde a~tıracağı çukurl ra ya hastalığa müsait olan talebc-

Ôdeştiler 
B undan dört sün evvtİ 

İnailizlerin Hood eaffı• 
harp kruvazörü batınldıiı . ~
man lnsiliz tebliıi .bir caliliV 
lik neticesi olarak barut de.,0-
auna vaki bir iıabet üze,.U..~ 
bu seminin battııtını bildinnİfıı. 

Bunu okuyan tanıdıkıard.., 
biriıi arkadatına, briki de ~· 
lı olarak: 

Bu ceceki heyecan ve nete sonu- ı llyeti Uı;crine alamıyıu:a&ııu eter da 
• KadM.r devam etti. Krup fabrika .. ha uzun mUddet burada oturursanız 
ı ı tefleri hattanın sonlarında. btzi nıeseleyl icap ed.en yerlere blldlrme-

ç.öolerı dökerek onları çürütecC"k. lcr, bu yaz devrc•İndc aanıtor· 
tır. yomlarda tedavi edilecek, dinç, 

_Belediye e kıden bu i•• başla. srhhatli talebeler açılacak kamp 
dıııı fakat oınekle mücadele İm· Ve bahçelerde vakitlerfoj ıporla 

«Neden taliıizlik de, Alın"' 
bahriyelilerinin nitancılıiı ,Jr 
iib demitti. ,, 

Aksini isbat etmek 1rÜÇ, "!"• 
nakaıaya ırirmek beyhude id~ er ıe yemece davet ettiler. ye mecbur olduğunu söylüyor. 

ucn onları oturdugum yere davet Anniye aUkO.netle: kanını bulamadığı içın 'imdiden geçirecekler, dliier 'bir kısım ta· 
wcıııedlflm için çok UzUldUtUmü ve - Bir bu ekelktl, dedim. Peki ırl· bu ıı·hi tehlikelere mani olacak lebe ise Maarif müdürlüiiünün a. 

tedbirleri de dütünmtktedir Çöp yıracaiiı aalihiycttar bir ekiple 

Dün Almanların Bio,,...,. 
zırhlıaının da lnırilizler tarafııl" 
dan batırıldıiını .öfrendik. J.h• 
nan tafıilata ıröre Bisımırk ~ 
dümenine yediii bir torPJJP' 
harekehiz kalınıf, ımınaaız 4r 
ireler çizmeie baılamıf, yetif'I' 
lnıriliz filotilli11 tarafından ıı-• 
tırılmıı. 

lı tiz mllna•ip bir ev bulamadığımı derim. Annl, bu kadına. söyleyin, 
öyledi,C'im zaman Krup'un 'eflnin hemen bugUn oda arıyacagım. Yal~ 

!' 1 Y&\'&fCacık kulağıma: nız, bir Jki gün bana IQtfen mUıaade 
Bızım için hiç keder etnıeyln. etıln. 

ıer çukurlara dolduruldukton eon ıehrin tarihi, bedii kıymeti haiz 
ra Üzerlerine krczil dökülecek ve mıntak•larını gezerek oraları 
bunun Üzerine de 50 ıantim h· hakkında izahat alacaklardır, 
dar toprak konacaktır. Maarif müdürlüiü bütün bu 

Bcledive kendi veıaitindcn js-
Dedi Biz •izden davet beklemiyoruz. O gtln dlkl,lerl bir tara!a attım, 
Zaten aız burada yalnl.Z3ınız . .MU•· yeniden sokaklarda oda aramıya 

yU Damıar alzin hayatınızda. büyük çıktım. Saatlerce bo' yere doh1.9tık· 
bir aır old.uğUnu h1.111etttflni bize aöy tan aonra kapıcıdan bana bir oda. 
ledl. Fil.le.at biJ: meraklı deıtuız, •izi bulmasını rica ettim. Sokağın öbür 
aramu:da &örmekten çok memnu· tarafındaki evde bir kUç;Uk oda ol· 
nuz. Hem aiz bizden çok gençılniz, dutunu, faka.t orada c;alııJmaya mU. 
bflinlJnlz ya l'"tnçler, her zaman da. 11aade etmediklerini söyledi. Buna 
h.L çok istenir. rağm.en on 'be' gUn için o odayı tut· 

tı.fade eti ten ba•ka 5 o kadar c-_nç k 1 f 1 t 'k • ı h huouılar için •imdiden bazırhkla. 0 ız arı u.ıoa •ıvı suçı c ma kemeye verilen ırinel 
k d h d "' d At' K ra baılamı•tır. amyon a a te arıA. e ccektir. ına ve a tina mahkemede :1 

Çukurlar şehirden 4 Jtjlomctrc 
uzakta açılacaktır. 1940 scneıının kAnunucvvel Atina ve karde'i Katinanın 

ayında ah.~k zabıtası Beyoğlun· genç kızlara fuhuı yaptırdı~ları 
da, Calatasarayda 1 ütüncüçık· sabjt görüldüiünden uçer ıcnt
mazında bir evi basmış ve evjn altı"ar ay hapiı cezasına çarptı· 
içedsinde me,hur Güzel Atina ile rılmalaiile 2 3 3 er lira para cezası 
karde:i Katina ve yardımcıları vermelerine ve Amelya ve Vae~-

Talebeye verilecek 
cezaları 

Dört ıriin evvel Alman ,,ı. 
pncılıiından bahseden ar1ı1· 
dq bu aefer: 

tum. 

~taııbulda Künde 400 metre
miki.bı çö,, elde edilmektedir, 
Çu.kurlar açılırken bu miktar göz 
onunde tutulacaktır. 

«Taliaizlik, tam dümene İl" 
bet olur mu 7» diyordu. 

Arkadaıın ıarkadaıı c•"•P 
verdi: Haftanın 80nunda Krup 'efleri &· 

rabalarını gönderip bizi aldırttılar. 

Çelindor!a gittik. Orada fevkalAde 
bakımlı, orman haline gelmiş bir 
parkın orta!C;ında btr ~ataları vardı. 

Cidden hayran oldum. Saat beşti. 

Çaylar, bahçenin geniş çayırlığı U
zerındeki bir masada ha.ıırlanmışt'ı. 
Ba memleketin ve bu insanların da 
kendilerine mah!'Juft bir cazibesi var
dı. Burada her şey daha ağır, daha 
sUkünctli oluyordu. Bunlar Parlsln, 
biraz mübalAgah ve adeta bazan ko 
nuşmak rekonı yapıyor zannını ve· 
ren halkına hiç benzemiyordu. 

Sadikofun şu kanunsuz hareketi. 
bunu bildif;t. halde yalnız bh· ay için 
kA.r etmek: maksadile evini bana ter· 
kedlşi içimdeki şUpheleri arttırmış· 

tr. 

Çubuklu parkı yakında Amelya ile Vasilapulo ve Efterpi lapulonun Atina ve Katinaya 
2 1 ya,ından küçük genç kızları randevuculukta yardım ettikler. 

açılıyor fuhta teşvik ettiklerinden ıuç üze sabit aörüldüğünden birer oene 
. Beledıye, Çubukludaki Hldıv ko~· rinde yakalanmıılar :-e genç kız· dokuzar ay hap.ielerine ve yüz on 

kUnUn bahçesini halka açmaga katı 1ar da erkeklerle bırlıktc tutul~ altışar Lira para cezasına çarptı
olarak karar vermi~tir. Koruda çrk-1 mu9lardı. rılmalarına ve diğer suçlu Eftcr
mak ihtimali bulunan herhangi bir Uzun zamandanberi randeyu· pinin suçu sabit görülmedığinden 
yangın tehlikesin~ karfı ıcap eden culuk yapn1akta olan ve b;r çok beraetine alenen karar verilmİJ· 
tedbirler alınmaktadır. Koru dahi- defalar bu yüzden mahkemeye tir. 

Maarif Veklletl tarafından verilen 
ıon bir karara göre, badema ilse ve 
orta. okullarla. öğretmen okullarında 
disiplin kurulları tarafından verile· 
cek tard cezaları mulJ;akkak surette 
VekA.leUn ta.sdlkma arzedUecektlr. 
Haklarında bu gibi atır kararlar ve
rllecek olan talebenin aJJe vaziyeti, 
ana ve babası olup olmadıkt> ailcst
nln talebeye karşı olan aIA.ka dere. 
cest ve geçinme ~kli ne diğ'er kayda 
de~er hususiyetleri ve bilhassa tale
benin göreceği tard cezasın& kadar 
ne glbl cezalar aldığı:, çalışkanhk ve 
sağlık bakımlarından durumları da 
tard talepnamelertnde mufassal ola
rpk bahsedilecektir. 

«Neden tali.sizlik 'de, lnıj)İI 
tayyaresinin niJancılığı deiil!• 

Evet, harpte de tali ver• ,,. 
füizliğin bir hayli rolü var; :ı; 
cihet muhakkak ama meb• 

Bu 1922 eylQIUnUn son günlerin· 
de havalar soğuk &idiyordu. Gecele· 
ri kürke ihtiyaç ı.·ardı. Ev meselesi 
için kapıcının acele gönderdiği ha· 
her Uzerlne biraz sıkılarak o gün 
gelen Sadiko!a; linde yapıln1akta olan yolların kc-j verilnıi,:ı olan Güzel Adna ve a· Muhakeme neticesinde karaı 

narlarına müteaddit kanapeler konu. venesfnin muhakemesi dün dili· okunduktan ıonra güzel l\.1adam 
lacaktır. ye altıncı ceza.da nıhayet buln1u~- Atina ile kız karde~l Katina ağla. 

tur. j mı•lardır. 

. ' ve nı~cılık da var. 
Ne ise ödeıtiler diyeliın oJll' 

lngilizler yine bu iften karlı ~~· 
tılar: 

Varlıktan bir eksikle . y~· 
luktan ·bir eksiii ayni Jır' 
tutnıaia imkô.n var mı 7 

KOR KAD1 

Çayda Almanlar büyük fincanla· 
rın içinde 'kahveye biraz sut koya. 
rak l~Uler. Madam Damgar ile ben 
.;ayı tercih ettik. Konuıııtukça bUyUk 
ıhlamur ağaçlarının kokusu nete.si. 
mizi dolduruyordu. 

- Dadem ki hakkınız yokmuş ba· 
na evinizi teklif etmemeliydiniz, bir 
ay içln bu kadar zahmete yazık de
ğil mı? dedim, 

- Hakkınız var ama. kapıcının 

böyle boşbofazlık edeceği hatırıma 

gelmedi. Diye cevap verdi. 

- Beyefendi, dedim. Havalar so. 
ğudu, artık IQl!en benim kUrkilmU 
bana iade edin. 

Yerebatan sarayının üzerin
deki binaların istimlaki 

bitiyor 
Belediye, Yerebatan !arayının üze

rine te!adU! eden eah11daki binaların 
t!lıtim!Aki muamelesini netlctlendir~ 
mı~tir, Ekserisi harap bir halde bu
lunan bu binalar hemen yıktırılacak 
ve dl~erlertnin de tahliye ettirilme· 
elrıe bn,ıanacaktır. 

Topkapı 
1

arayında hafriyat 
Eski bir Bazilika meydana çıkarıldı. 
İçinde çok kıymetli eşyalar bulundu 

Dokuma el tezgahı 

ve çıkrıkfor 

Askerlik İşleri _... 

EmlnönU Yeril A•kerlil< şu~ 
den: Ak,am yemeğinden biraz evvel içe 

ri girdik. Madam (H) bana göııter
mek bahaneaile ,atonun a1'atı katınr 
bize g-ezdirdt Her salon ba!'lka bir 
ı:<tılde, fevkallde krymetll anİıka eı:ıM 
:ı·a.farJa tanzim edllmtştl. BeUI kt 
ı:.ok gflzmfı.l~r ve çok görmüşlerdi. 

Hele büytik yem~k salonunun Rone
!lan.s tarzı ve tabakların ahengi, f;I· 

ı;ekltrin küme kUme her taraftan fış. 
kmna ı hem gözleri, hem de ruhu 
ç•kerek kadar gUzeldl. Yüksek ta· 
hakadakt Alma:nJarın iyi yaşnmayı 
,., ayni zamanda da. gt>sterişl çok 
Bevdfklerint anladım. 

Bu söz Uzerine Sadikofun ren,ı 

biraz uçtu. Ellerini yüzüne kapata
rak: Son senelerde, Türk Tarih ce· binanın itina i.le yapıldığına ve 

miyeti tarafından Anadolunun j ikonalarla süslen .J:f{ine şüphe bı. 
ve ı·rakya.nın muhtelif yerlerin. rakmamaktadır. Korent tarz 
de ara"'tırmalar yaptırılmaktiıldır. bafhk1ı :ilÜtunlar, ilk. nazarda bh 
Sarayburnun.dakj arıştırmal•r3 galeriyi ta.'}:dıgı z nnını verır. 
da Müzeler Umum Müdürü Bay Halbulı:i bu sütunlar yın kubbeyi 
Aziz Oganla muavini doktor A- tutuyordu. Mimari tarzı ve tez· 
rif Manıel memur edilmişti. yinatı, binanın 5 jnci yüz yıia ait 

1ktrsat Veklleti tarafından mUtc. 
ahhit Öd•rnlşll B. Yusuf d•IAletile 
1.stanbul, İunir ve Öd.emiş marangoz 
atelyolerlnde yaptmlan 3 bin adet 
dokuma tl t~r&hmm \'e bilhassa. ıs. 
tanbul mara"~arı kooperatifine 
yaptırılan 3: bin tlört yüz adet ipl1'. 

bUkm• ftltrtfnun yo.ıuran toertıb.ıer. 
de ~k ki.tllaru~r oktuk?arı anıa,rt

mııtır. Vekalet, y.>ntden 4000 adet 
~ıkrık ile tOOO adet ite el tezgahı 

yaptwmağı karana.ı,t:J'l"Mııı, ve bunun 
!<?in bütqeemıte lılr IRb.o-t ay....., .. , 
tır .. Pek yakında tnr&Jıt ..,,.e qı«:r?Jtlv 

mttnakasaya. konacakta.. !atanbul 
ma.rangozl'an kooperatifi ltu müna.ka 
... y.a ı,tırak lı}m flıncli<taıo hazırlan· 
1naktadır. 

Sınıf 8. :.\fuamele memuru 1~ 
NUzhetoğlu Recai (35489) .,,: 

Yedek piyade tefmen (J ·~ 
Naci Celtl Boranel, Yedek rJ ~ 
l•ğmen Te\'flk •tlu l'teııad ~ 
f~410l. Yedek piyade teğın•P 4ff 
•eyin !t11mt e hı MuM&ta /o ıP 
Bo1ealr (14%13) in kayıtlarr tt~.r 
Mtımek i\zere ntttu..s hUvlyet e~ 
lartte lılrllkte e.ceıe ~bey• 1/1 
ceatlarJ. 

Bu gönden sonra her gün 1\tadam 
l>amgar saat dörtte bana telefonu 
•«:ar, ak~am saat dokuzda kocastıe 

bt-raber beni almaya geleceklcrln1 
,.il' mutlak yemeği beraber .Yiyeceği
mızı söylerdi. Bu ~ok .. de iyi İskan 
dina"yah kadınla aramıZda samimi 
ı.:r yakınlık h d otmu,tu. Buna rağ 
mf'n n zamıtnkl cesareUtzllğ"lm kendi 
\'8Ziyetimi ac;ıkça onlara söylemek .. 
t~ btni mene-diyordu .. 

GUrıdtiz akşama kadar makine gi
bi (alı~yorı akf8mlan Damga.rlarla 
berab~.r ~rlinin en ııeçme ,.erlerinde 
bC'raM-r geziyorduk, za.Un Dami'ar. 
bır on bet &iin sonra tekrar Dani· 
milrka.y<i. dbnec~kl~rdl. 

Fakat difer taraftan neoemt tek
rar kaçnan bir haberle karfıla~trm. 
Bır gün Sadikofun evinın kapıcı~n 

bana. geldi. Ann1ye uzun uzun btr 
l}f".'.'ler anJat.b. Anni: 

Buradan çıkmanız taznn grle· 
tf'k.mif. Bır apartmanda. oturan btr 
kıracının, apartmamnt başka b1riei-
n• terketmell yasakmı~, Sadilwt ka. 
nunsuz hareket etmiş, Kapıer rn.esu-

da 1 ngUtere kendleloden beklenen· 
df"n faz.l nu )'8fJ'""' -Wlhvtt ku\.·· 
,.f'ltl,..rtnl Lll>yamn bir kffrmından 

•llröp ('lkamuık "llttlfte oldıık<:a bir 
taarnu; ka~llly<>tl bUe ı.ı.tcrmı tir. 

Fakat bu mm alfaluyetle katlyen 
11&rbo' ohnamak Jaz.nndır. ('ttrikü 
~m M'ka8ından bahar gtle<'ektlr 
,.e bu baharda imanların mutJa .. 
il:& bir ""'yler ;tapmalan rf1azı lt1r 
ı.arUttttlr. Onlar hPlkl tnıntz ltn· 
rantorlu(;ıınun kanti demek olan 
BrltanJa adaAına kantı bir lkln<·I 
defa .-.aalanıu deM:rerftderd1r. Bu
nu ıoze alamazlarııa _, CtWlllt. 
taııık, BalkanJ&r, AkdeaJı "'et"& Mı., 
mrda koJunWan, b&eafıadan l'-Ur· 

mata raı..,...,llklantır. 
İnlflltere hemi• r.al rf old......,.u 

aklamıyor. Kara "·• ha\ a ku,rvtt
lf"rf itlbarJJe da.,n_1annwlan ayıltır. 
Yard1mlar zaruri olarak afırdır. 
ı:-azıa olarak mi.ı<lafaa va.zl,yetinclc 
buJu.ıutu 'e hangi nokbMlan hü. 
f'mn& utrı)·M'atını kf'!'ıUren1edl~i 

k-in bu ktn\f't.lerı ~ur. but·ak .. ıt: 
huttutlarına )'aymıuthr. IJalbukl A1-
n1.an:va 'Ul'll<'alı noktaJ'I kendi ta
;\·ln f'tmtk &\.·antajrna ....Jıl(l olduıtu 

itin öted~ berlde keuletll ku'"""et-
1rrle- bMkınla.r )·&ptM'ak "·e kı"'mi 
ınuvaffakı;\·eUer ka:1.11na<·aktır. Bif. 
tün bunları C\.' elden bilmrk 'e dal· 

- Ah Hanımetendl, size karşı 

mahcubiyetten ölUyorum. Fakat ar~ 

tık söylemeğe mecburum. Bizinı dük 
kAndakl .ııatıcr kız, kUrkUn bize ema· 
net bırakıldığını bilmiyormuş, daha. 
o zaman dUkkAna gelen bir mU11teri· 
ye kUrkU satmış. lnşallah benim 
rabrikanın işleri dtlzehr clUzelmez 
elze bir kUrk alacağım ... 

Belediye Prost pllnında da oldu
gıı gibi bu sahada güzel bir bahc;e 
va Yerebatn.n sarayına d:ı modern 
bir methal yaptıracaktır. Bu arada 
sarayın dahili de tamir ettirilecek· 
tir. Bu ilJ için mUtehruı11uılara yaptı
rılan etUtıer de ikmal edllmhıtlr. 

Münakalat Vekilinin 
tetkikleri 

Sarayburnu, eeki Bizanslıların olduiuna şüphe bırakma:ı. 
ilk sakin bulundukları yerdir. letanbuld~. bu tıpte ılti Bun;. 
Türk Tarih cemiyetini, buralardd ka vardır: Biri, 325 ı, Büyük 
araştırmalar yapma)'a sevkeden h:ostantin tarafından y•phrılan 
sebep, vak tile burada yaşayan ve oilu Kostans tarafından bil. 
muhtelif milletler medeniyeti .t· yütü1en Ayasofya. D.iğeri SaJnt 
rasındaki temel rabıtaları n1ey- J can Baptist de Stondios" dur k: 
dana çıkarmaktır. ' fetıhten sonra camiye tahvil o• 

Ev meseleıl ve kUrkUn ıatılması 

Sadikofun nasıl bir adam olduğunu 

meydana çıkarmıştı: 

- Sizin alacağınız kUrkU istemi. 
yorum. Dedim. Ben size ttlm&t ede
rek bıraktıtım kendi kUrkUmll lıll· 

yorum. TeeesUf ederim kl bana yar· 
dım zannı veren hareketlerin hepsi 
karşınıza çıkan fırsattan fena suret 
le ıstıfad• etmekmlf··· 

Sadikof bent ikna etmek için çır

pınıyor, muttasıl yemin ediyordu. 

- Beyhude yere çırpınmayın de· 
dim. Bütün teeflSUfUme ragmen bu 
evden çıkınca aize 'bir dava a~ma~a 
mecbur olacağun. Diyorıunuz ki dük 
kA.nda.kU~r ıızi aldatmı~lar, SiZ de 

onlara dav& açın. Ben kürkU onlara 
değil, size verdim ... 

o gUn geç nktt iki ayda dördUn· 
cU adre.tıe taıpndım. Apartmanı ter. 
ketmeden. evvel Sadik.of da\~&dan 

var~~em ve ara bulmak için bil" 
11.rkıııda .. nt g&\dflrmiştt. Bu adan1 
~•blan kürke l1\uka'bn :"atııtlcnf tara... 
Ct•d"" baııa .Y11z yirmi l>ln mark tek 
llt ediyordL 

(Arkut var) 

p ıreldlil uman kendini k&ybct
mi ert'k ODWI a,nıMıaı beı.::kıl'IV"k 

ıaznndır. 

Glud maııtıkl Fakat ..,ur ı ha. 
nl nerede'!' Ub,-a utert~l k•"!•1tın. 
da co,aa demokrat efk&n um&md-
y ı.e k...,. ('i~U k.......,. tal
mıt "T9 dalma fftl&, '* feaa S"i1n· 
tere !Jıfüar etmdı: liz""l'oldlltlnl 
tfokrar etmi ti. Bu omm cesaret lz
nfhıd~n Ueri ~f'Jmf~·ordu.. Korktutu 
, y )'ShUT. P.yth fırtına ba'!'l&.dıJı 

7.&tnfto vukuat daf(ı11Janea. kaf"l!lı bir 
haftf ya.rt' saııdak ka,dar o-yna.k 
olu ef'k.H.11 .....undyeRln kolayca 
UnıJt lfratıodu .)-eıs 1lrahna kay. 
nıa.sty4ı. 

M- ı,ı bu a3lar bı;ilt•. 
renin. en lena a.3·~a.rıtlu. Onun kara
daki Maketini 4enıı.d• de bazı fe
JiıkeUrr taklp etml,..tlr. Fakat bun· 
lar yukarda htıhl a ettntğf' çaıı.,,h

ğın1rz; tezin tahmin buduUa.rını 

a.,an \.C f"oırutını boun şe.llf'r değ-il· 
dir. Bôyle oldofu halde bir kat 
~iddcUl hr)·eranın tefoıl1'lle bir kaç 
ılın C\-\elkl dü.,ilıM:elerfnl unutanlar 
'" demokrat da\·~ n1a. kaybolmll', 
gözUe bakmağa ba,h3anlar ('oktur. 
Bu da\.& bir Glrltle, bir Hood zırh· 
lıfıuun batmıv.ile &onu ge1ec-ek da. 
\·alarden nudır! 

REŞAT NURİ 

Halen Hatayda bulunan ?IIUnakale 
Vekllimiz Cevdet Kerim lncedayının 
tetkiklerine deYam etmekte olduğu 
mahallinden alınan haberlerden an
Ja.•;ıılmaktadır. Vekil, bilha!Js& lsken· 
derun Jlmanna ve bu liman hinter _ 
landrnın vaziyetine kar'ı büyük bir 
alitka g&termektedır. 
İskenderun limanının müstakbel 

plAnı üzerinde bu limanın işletme im. 
tiyazı I<~ranı-;ız "'lrkt'tindeıı alındığın
danbcri yapılan tetkikler ikmal olun
muş ve bu ınkişaf işine ait projeler 
de hazJrlnnmıt bulunmaktadır. Bu 
projel('rin t:ıtbikından evvel 1ıkendc
run limanının bug'(inün icaplal'ına 

'öre tevsi \.'e ıslahı üzertndf'kl etüt
ler de beklenilen neticeleri vermi~tir. 

Topkapı sarayındaki Silah mü- lunmuş ve tE::mirahur camiı> ),.. 
zetinin önünde yapılan kazıla" mj verilmiMir. 
neticesınde es'kj bir Bazjlika bu Bu Bazihka, Helenik devre lllt 
lunmu~tur, bazilikaların hu,usiyetlerini ar" 

Müzeler Umum Müdürü Bay zetmektedır. ihtimal yangınlar 
Aziz Ogan bir muharririm~ze, bu ve yer sarsıntıları yüzi.inden yere 
eıtkı Bazilıka hakkında şu malü- gömülmücıtür. Sütunlnrı, aütun 
matı vermiştir: ba~lıkları, ve diğer n1İmari tez~ 

Xeyttn '(~ zeytfny~ı 
{l'y.ıtları 

le!anbul 'füddelumwnlllğ!nd<P1 

9-10 mall senesinin bitmesi ve ll,6" 
batı umumiyenin 941 sene-sıne d t 
dola.yısile Mayısın 31 ıncl curntt~ 
ve haziranın 2 net pazartesi, 3 iC 
sah ve ·i Uncil c;arıJaınba gUnltrl ~ 
muha...,.e-besinde tah llAt ve tcd ş 
muanıeleıl yapılanuyacagı 1lılll 
nur. 

l'>lf wen1 te~lerd nı V\lkubula.n ta. 
le-pler- ;ey-ti :vefı. ve zeytin tan&Si pl ... -

·a•ıutın1 bn:rek.ete getirmt,tir. Yağ TAKVİM 
•- B.ir, iki metre derinlikte, yinatı kaldırıln11ştır. 

\ e zeytin tanesi fi:ya.tıart ki-loda yir· 
mi para v.e Wr. kuru.ı,: gibi !arklar 
'" •t•r.m .. Ur •. Bu yüklıolme ıabunkı.k 
a.ıyttnyatlarda. da WsReditmektedir. 
P.ır Run1e.n firmaaı.ıun 20 ton l!lf'Jnci 
y('ınıxrK ve 25 ton da. ıal>untuk zey
tır.y~ğı 'e diğer bir Rumen ftrmuı
:ur. da t.tllhyetli mJ.ktarda zeytin ta. 
ı.e.'ii ınübayaa.sı için yaptıkları mun. 
fc1·1t müracaatlar bu y1.lkselmeye 
ba'lıc• ""bep olmu,tur. Yaj iı/l•rl ile 
ilişikli olanlar, fiyatların bugünlerde 6 

kilo b~şında. 3 - -t kunış kadar bir 
tereffü göslerecetıni tahmin etmek-

28 ~lA US Dil 
35 metre uzunluğunda bir Bazili. Bazilikada, d:ğ., bazllikalaı 
ka harab'Si bulduk. Bina üç kıs· gibi menrlar bulunuyer. Ctset 
ma ayrılmıı!ltır. Aralarında altışa;, ler, sadece ta~ le"halar ahına 
sütun vardır. Ayni tiptt>ki diğeı konulduğu ve yine ta!fola örtüldU 
kil' elerde oldujiu gibi bir Nart. iiü için mezariarda ıetk.k• yara· 
hex vardır. S•ıi mcrholi halı ın.v yac•k kafatası ve ke;mik bulm•k 
cut.tur. Bundan, Arrium' a açılan kabil olmadı. Taşların üzC"r'ndt 
üç kapıeı olduğu anla,ılır. yazı da yoktur. Yalnız bir m• GtlNEŞ: 

OGLE: 
tK1ND1: 

~.33 

13,11 
17,10 
20.31 

Vekil, bu 11eyahatinde İ•Jfoenderun 

limanında mtvcut olup ihtiyaçtan 
!azla. bulunan bazı antrtpol11r1n mU
.sait ~artlarla zahire Ye hububı1.t tUc
carlarm11. klnı.1anma~ınr, bunlar11. ko
nUlacık zahire \'f! hubuhAtın Umttn .. 
lar umum mUd.ürlUg-ttrıUn ntzıret vt 
meeuHyetl altında muhafaza olunma
sını m~vafık &"Örm~tUr. 

MC"rmer levhaların çoiu, n.,. ~ar t8!'11 Üı,tünd~ ıt:kapıcı J grj Vt 

ka yerlf"rde kull•nılmak tizere zevct- i Efrosini.t yazısı ve 1 182 
kaldırıknı tır. Mevcut olanlor da, larihi vardır. M'Zarlard• kadın 
mozaik tt>z.yinıta 'benz.eye-n hen- !ara ait "·e kemikten mamul düğ. 
deıi ~e:klllerden .ıbarettir. Freske me, tarak, iliıh . ., gıbi şeyler bu· 
ve mezaikların bak.iyyesinden lunmu,tur.> 

te ve ellerindf'ki malı tutmaA-ı ter· 
eih eorlemektedirler. 

- Bu l"eblnı, saatin çalıruıuıı, olınasına bjr 
df"lll df'~lldlC' ki. Adaıu bunu blri..,iııe vernll' 
olabUJr. 

.._ Demf'k ki ı,iı bir ııze-y ;)aJ-.ınak taraf~ 
rı değll-,tniz ~ 

~lem.ur , kul btr halde Jakeh'a kkı· 
yordu. Yalıudi b~mc Rllryarak dedi ki: 

- Yek .. E'Ia.t bu böyle t>lmR.'li, 'Pel&de fyl 
l'C<"irunek için IJ16an be.zan elli lirayı l>Ue 
fM& eder, bu ttttatl bffi hurada. ahkoyunam. 

- l.'a ... Dl"tne-k poliı;e \:creeekHlalz. 
- lla.)·o-, çocukuft'1, b<.'n lt'rnıl:r«•fflm, 

•tn ken(Un götUre<·ek in. Bu a.k~ı ye<lt"P 
dükkin bı>a.ııdıkha.n bonra alr.r, götUnır· 

!!.Ün. 

ıılakoh dedlğlııl yaı>h \e 'aatl ak':'8Jll po· 
Jl c ~öndf'rdl. l\lUfettl, :Rason çrnlğ& saate 
n1ukabll bir maJtbuz. 'erdi ve te.,ckkUr etti. 
o da: 

- t:-,taıu Jakoh poll-;e ~ardını etıru:" .. tnl 
ııek heler. 

Diyerek nradan uıakla.,acuk iken Ra.-,Jıı 
bir ual daha !\ordu: 

- ~ cetlreın adaının ı.,mne adre .. ı ,·ar. 
Fakat beUtl de yanlı' h;:bn \ern11,tlr. !"'iz 
şeklini hatrrltyor mUAunuz? 

- Evtt.. l"uzun boylu... Şlşmanea, hiyah 
elbl..ell bir adamdı. ~&('la.nnın \."e gözlerinin 
.ren,;lnl hatırlaını.)·orwn, fakat &'Öf'l'iCJU tanı· 

rım. XXI 
MtlFETrlŞ RASON BlR lP rcu 

BULUYOR 
Tcrıibaneıalo co teıılıa saati üJi"lcıe yakın 

YEŞiL GÜL -:- 23 -. (i:eviren; Reqan A. E. :Yalman 

Mtnall iıll. '141..,ıtur terzi lerlln bo tenııa

tıktao Mlfade edettk ırüıeı L~I knlada .,.: 
kalı.tıyordu. Blrtl.eıı9Jre tn bekJemed.Jti za. 
manda k&1"'9ın4a mtt.,tertye hi~ de benze.
n1ı~·tn iri blr adam gördu. 

Bu adıom )'MKDll ~ak kartuıı ıu:at. 

ır. 

Kartda oJI milfetll'l Raeo•• .ııye ya· 
7.ıiJl dı. 

1\I~rlln nR.Llk bir tanr t kmarak mlifet· 
tJ';'I ka11dadı: 

- Buyurunu7., lnna huyunınu.z. 
D1yt-rfk Ra.1on'a yol gö terdi. 
~onra .,aka.<·ı bir tavırla Mil.fi g1r1,ti: 
- Kaınf't benim hakkonda bir takını •U· 

allrr !l)orduıtunuzu &öy1edl. Bunun sebebi ne· 
dJr!' Vtt•l ka.Çak('ılıtı etmiyonun. Buna 
~rmin edeblllrln1. Kazanç vrır:UeriJnl tan1a. 
ınUe \.~Tlyornm. 

- llayrr ... Zt3·arethnin 11('t>pb1 bu df'Jtldfr . 
~ade<'C ten:llıan~Ji geıınek, baır yerlt>ri öh:· 
1nek "·e size blrka.ç sual aornulk i'ltlyorum. 

- TrrT-lhant~·ı geznıeôeo ev\'Cl uallerl 
or .. anı.ı llalta 13 l olınuı. ını 1 

- Pek ıııı., i!yle yapalmı. Bu oda ıı!zla 
ynı odanıs mrt 

- Evet. 
_; D11n ..abalı ..... ı oa baçUlrta lıarada de· 

jtllrllnlz, değil mi? 
MerllA 1ılr an tereddutten sonra c9' ap 

\'tırdl: 

-Uayır.. Fakat bn•u nereden bi.Uyorsu· 
aUL ! 

- Burada ldmAe 'ar mıydı? 
(edin yine tert'ddttt etti. Doğru5unu 

11öyltmek liznndı. Bunu hJ ediyordu. Fakat; 
dofnıyu ıôJ'lemoCI ~ de earu lı!teınlyor
do. 

- Bana balun. E\""\'f'lli. bu suallerin sebe· 
bini bana 80.)iM' mi. htb. ! 

- S.yllJ'eJ'lm· Dlln .... t oo butukt1< tanı 
Pf'nt'tt terinizin dibinde bir &"enç kt-z ,'UruJ
du. Tüh lnu'aılir gibi bu <"l,-ardaJd dJfer bü6 

tün 6\.lert de Jtzfyo1'11Z. Sa'.ltlplel'h\e ayni su 
aJJerl aoruyoruz.. t,te bunun için Alzden tJU• 
nu anlamak latlyorurn: Dıin sabah on bu
~ukta. burada klm ,·ardı? 

- !\Uı l"\Jnt.} a burada ldi. GeUnJlk e!'t\·a· 

ı-'" brnl b•rada giydi, buradan da do.A"ru kl fi 
l'lttl. HOC'.'awı da blraz sonra öldü. uııd1 

bu kadar ... 
- Ttıff'kkür edcrhn. 'll :Slnt;\a3-• 

nJrken ki~ yard1n1 ediyor mu3dd~ 
- Hayrr, yalnız rlylndl. ~ 

...: Derack ki ır•llnllk elbl e-inl giı·erl' 
odada ktnı"" yoktu. 

- Odada 1t(l kızlar \.&rdı. p 
- MI.o lntya •aat kıu:ta buradan çı~ 
~ On bir buı:uğa ı\of;ru ... 
Poll b.afJ~7ee;( bu uaJlrrl orarktn 

da !""eden lowey~ tetkik ediyordu. ıfl 
- Demek ki Mlı Slntya odada ik<P ,I" 

kızlar h~p yanında idi odadarı hiç c:ııa" ~ 
Jar mı!' Mi SJntya odada hiç 3 ıJnıt 
madı Dll ! f"' 

- Kızlar ırfrlp ~·ıkıyerdu. Bir arıılı~ ~ 
~ıııa- takaC•tı llı\ıon ~!tefi eh!lk ıreldl· 
gidip onu dı,ardan aldı, .ı"ı 

- Bu kıı;.ne kMaT zanıan dt,a.rda 1' 
MerDn •lolrlı>mnole baı IAmıştı: r 
- Ylnnl daldka kadar kaldı fak•t •• 

l""ak unkl 1 ıı!' 

- Demek ki Mlll Slntya ylrmJ dal<l~:,ı.ıt 
dar· odada ,ya!DJz kaldı. Bu tanı ...,ı 
ldlf 

- Sut on bu\'uktu! ,_.r 
Baaon, teni lle söz ıö.ıe ı=-r:!lli 'e 1,r 

yetin alduk~a ıerstn otılufwıu '1erl!JJ 
ketti. 

• 

I 
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Çin zaferlerinin 
mana ve tesiri 

~azan: M. H. ZAL 

<Erneklı Kurmay Subay) 

~enizde muharebe: 

ı..~_......ıede •bw tatım çat· 
~L H•bin batm4a Alman 
kL: __ ~bıuun ba...- ıelen fe· 
-eti :'UUlt:madağun için muha· 
~ -.anu bekledim. İnıi· 
.._~ batınca, lnsiliz do· 
~lll eakiliiHıden, açık· 
~ _ llikimiyetini kaybetmep 
~~an. bahseden türeme 
dt~- btzim ınatbuatumz
,.__ lôriildü. Jiatti zırhbnın ~Y· 
~.,. k.rıı Acis olcluiww bile 
~ edenler bullllldu. Bunlar 
'-. ~ her 7..u bir hadile 
..._ ana fikirl•ini defttİ· 
::"il ......... ~....W. t --L'ur" I..,;:"" ... ...,~ e ..... 
~ ~pılan . muh~irl8!"dir. 
~ Iİbi .filuı ve ifad .. ı ta· 
~- uker oı.n muharrirler 
~ .a PM mevaim ve zamana 
~ ~ ,olan ve J'•nİ bir hi.· 
t:!'4 .. enle ailiııip ıiden n=:-- .laeinmiyet venneıler. 
~ ~ ... olan nokta, va· 
~~ bit.raf l:tir muhakeme ile 
~ ve cereyan eden mu· 
~-- tabiye ve aevkulcerı 
... -""""llU ölçmek, ımuharebenan 
~ intiwen ·okuyucularını 
ııı..ı..~ !e itid.Ue tenvire çabt-
~ l 1 

~ JnaUis mrlalıaı. cepane
lL.._--- ı\irbiri ardmca inen dört 
... -.... .......... Groenlud 
~ ~a açıklannda battı. 
'-...., Alman Bitmark zırh· 
~---~Jnrelerin bir teY yapa
, .... ~ ve eeki and~ l!'Si· 
-._~ ela yetitemJYe· 

Q --..ı.r ~·· Bilmem 
.. ~ - Yaaeaklar? iki_ sün 

""li lece .... bir takipten 
~ 4ln.ua Biemark :arhlıaı da 
~ ~.t!eWe Alman filo· 
~ . açaldannda ya-
~ t&. ...-di; lnsiliz donan· 
~ ~ fileaunq zorla mu· 
~ eoiltu. Hem de Alman 
~ \'e cleniz üalerine o kadar 
~ ~ olan Duıiınaıb au· 
-~· Netice; Bilsmark zırhlı
~-~ ~cibete ujrayarak deni· ''-iai l:to;rtad1. Bu muharebe 
\ a.ı~~ ecli,or; Alman ha· 
4'..._~ yalan sularcla 1nsiliz 
~ muharebeyi de· 
'~ sücüne ve ceaa• 
't bir .,.._ delildir. 

llıııl"' '-nere. tek mrhh ile 
~-- edilemez. Tayyare 
~ keyfiyete kartı ancak 
~ .itil.rile iiltiinlük temin 
~ a....=· Bu harpte tek tayyare, 
~~~ ....- ı..tıramamıfhr. 
~ .. -~hh tek tan~~yi 
~daima aqyun dibme 
~· Hakikat budur. 
~ lai.- lanare zırhbya karp 
" tilah ol.aydı, timdi in· 
~ ~ın etrafında hir tele 
~~· kalmayacak, halli. 
~ aon relen ve harp 
:'~ ...::.u•• lan 50 -i ....... ~ .ıruwuU O •-·· 
~ ~ dil.ini ho7lanuf ola· $.. a..-t limanında dman 
~ ~örat •• Gnaysetav 
~ aaWt 11edef olduklan 
\ ~ bom1'ardımanla· 
'9...:-"' dei'Jdirler. 
~ ilci taraf da "u denia 

· e hüyiikçe mUTaf. 
~ennittir. Fakat Al· 

bir zırhlı kaybetmeai, 
tayıf Alman donanma· 
~ bir zıyadır. Eier 

W. remi kayltetmele· 
-..,'hil bir Alman pmiai 

-, hu ifte Almanyanın 
,olaeatı muhaldraJdır. 
'1'rilia clonanmaaı irili 
~ hlc kalabahktır. S d"'İılincle İnriJtere do
~ !tııiyete blkimdir. A· 
~ ... bll'rıaye usulünü yarın 
ı.:.ı ~ 'lcaı.uı etmiı 1'uhmacak· 
~ .\t "1 aonra Alman ıırlılı-
~ '-ııtilc denizine açılmaaı 

"-ili.temeldir. İnJiliz do
~ ~rik• ban ve denia 
~'1:,ile takvi:re edilince, 

~·· loıvvolluinin tlliri •ıaı.cüt .... 

~"•f . ti .. cemıye erının 

~t bir kararı 
~Ctl\ılyetıerl ııon gUnlerd~ 

ite ve eanatın nıentaaUeri 
t~ Çok faydalı bir karar 

':ttıı.ı): Bu karara g-tıre bade
tler, lauı bulunan eanaf 

• 1111 ~apııacak tahrlr1 mUra· 
~"-t:lcıerı takip ve intaç etme. 

• klardır. İdare heyetleri her 
't "llett, mak\11 ve mUmkUn 

"t lıı ttııe hU.nU kabul edecek, 
~ ~cını kendılerlne bir vaaı

:1•1'dtr. Bu gibi dilekler 
~, ._.et mUdUrlUtilne bildi· 

"1.ıb h~ dllettn netlcealnden 
1 herhalde haberdar edile-

"Falcının: 7 sene sonra kıthğa alışacaksın 
dediği gibi. biz de bu işe ahştık ., 

- Çocukluk etm~ain. Senin 1 ba,ladı. Sen bcına ne bakıyor• 
gibi ya~lıbaılı bir ada·ın böyle mi ıun? Kendine bak. 
hareket eder) - Ben hiç olmaııa senin iibi 

- Bırak birader canımı sıkma yapmadtm. Sen karıyı öz koca· 
şimdi, oldu 'bir kere. ıından kı!!kandın, bir aksam ev-

- İyi ama bu işin eonunı. dü· !erine gittin, kocasını · uykuda 
~ünmedin mi~ iken vurdun. Karı sana ka!sın di. 

- Canmt in.sanın eli tabanca ye. Benimki batka mQele. Biz 
ya ırf!:ince. aklı ba~ın.da kalır rr.ı) çoluk çocuk i;ılerjle uiraıfnlayı~: 

-r Cahıllık. ... Olur ınsanın baıına iıttmcdıı· 
Aiırceza mııhkemeıinin kapısı §ey celi11 ama ıe~in yaptıiın ııb i 

önünde elleri ayni kelepçeye değıl. 
bağlanmış iki mevkuf aralarında Arkildaıı artık konutm• sıra
böylece .konu~urlarken muhave- aının geldiiini anlam1t bır jnıan 
releri hayret.imi mucip oldu. Yan tavrile son dumanını çok.ittirdiii 
larına g.idince ıburrlardan birinin aiguaaını yere atta ve yamaları 
lcen<H halini unutup ötekine derı sökülmüt ayakıkebılarından bir\· 
ve11mekte okluğunu gördüm. Bit nin ucile üııerine buh. 
tanes.i yıl'ltik pırtık elbi..elerlnin - Ulan, dedi, daha geçende 
İç.ine sığınmış, etraftan ıbirinin k.adest~ çaktın. Bilmem kaçıncı 
vcmuş okluğu aigarayı <luman defa kirmitsin, sonra bizimki ço. 
kKıl'mamacasına çek.iftiriy.or ve euklulc, c•haUk ama bız senin 
kıea kttta ceva.p verjyordu. aibi eli.lemin mangunne göı koy 

Ötekinin üstlibatı yerinde idi madtk. Senin gibi biçimine getı• 
ve d:iğcrine naeihat ediy:ordu. r.ip etrafı talan etmedik. Sonra 

- İnean llİn.irlerine hakim oİ· da kal'kmışsın dere veriyıorsun. 
malı, diyordu. Bau.n beı pan Ne dere baba1ık, biz eenın glbi
için kan çıkar. Hani büyük bit leri ç.ok gıördük. Sen lleme verir 
laf vardır: . talkım kendi yutar aalknnı cin-

Lakırdıyı eöVlemeden dilind~ tinden bir feyain. Haydi ben eev~ 
yedj kere döndür, derler, İnsan daya diiftüm, adam ~kliirdüın. 
bir hareketi yapmadan adama kıl. Ulan ya sen). Çil paraların pil· 
h dütünmell. rılttaına kendini kaptırdın. 

Oldu b.ir kere demek insanı Öteki arkada§ının sözünü kes. 
lcurtarmıız. Yaptıktan aonra dü· di: 
ıünmekten.se, yapma<lan evvel - Ben adam öldürmdc iste-
dü,ünmeii. miyıor.dum ki, sadece parayı al· 

Pejmürde !kıyafetli mahpus bu mağa nfyetlendıim. Adama uslan 
aözl-erden içerlem.it gibi bir hal paralaraı, dedik, vermedi. Alay. 
ahnı§tı. Fakat öteki devam edi· dık cızlatrnı çekecektik. 
yor ve ikkle. birde batını kaklı· - Bize adtmın karısına göz 
rarak sözlerin.in dinleyenler üze· koyduk diye dırlayıp duruyor
rinde ne teair yapLıiını anlamak aun. Karı birbfrine lbenzemez. 
içln balcı.)"Ordu. Biz gönlümüzü kaptırmrıız. Para 

Girit muharebeleri 
Girit adasına yapılmakta olan lığı ve askeri kumandanlıiı vazİ· 

ukeri akın, Ciridin .Akdeniz ve yazan : )'Ct.İn bu dereceye varmadığını ve 
Adalar denizindeki durumu iti· O Cirit harekatında zaruri ve kat'I 
barile muvaffa.kiyetıi bir netice Hüsamettin isal adımlara henüz ih'tiyaç olmadığı. 
verdığj ~akdirde Ahr.anya İngiı· Eııki Bahriye Müaletan 111 'ltÖrmektedir. 
terenin K•bris ve §arki Akdeniz Siliıhlu araımdaki farkı mu· 
eahillerfoe tılaıan Akdeniz: par· ı gözönünıde bulundul'duiunu ka-1 kayeae eden ln&iiiz askeri ma· 
çasının yarıl~rma ka<l~r, m~nta· b~l etmek icap eder. Girit a~a.sı kamları Giride edecek olan Al
Hım surette ıdame etıtireceii da- cıvarında ılayyarelerrle lngılız man kuvvetlerinin kolayca mağ
imi uçak rkara:kolları vasıta&ile deniz kuvvetleri araeında muha- ]up ve jmha edilcce~i kanaatinde 
kontrol etmek _vaz~yctini k..~a~- dr~belerin ~lduğunu telgraflar bil- olmaea Dünkerk"tekı yüksek faa
mıı olur. Ve yıne bu adaya ıetl· .ırmektedır. lıyet.i ve Yunaniıstanın terki esna. 
nat eden ~uvvetli ve s~ri torp.ito. Kru;.a:ı:ıö--:'er 'Ve _-des,royerler~ ısında -.öıterdiii bi.ıyük gayreti 
lndan murekkep 'hafıf fıltttıHl· , d~n muırekkep denız 4cuvvetlerı- burada da aarfetımekten ~ckin
lar ile İn~iliz deniz :yıollarma ve nın Mora .ile Gir.idin Kıhçburnu mez. Bize öyle ıeliyor ki Jn~iliz. 
saftHlerine daimi den.iz 'baskınla. ·araanda ve Rodıosa kadar .imti- kwnanıdanlıiı Girit harekatında 
rı yapar. dat eden ,ark <denizini daimi lnciltcre için yakın ve ciddi bir 

Almanyanın Ciridi .İ"gal ve :,. kontrol altmda bulundurıduğunu tehlike -görmemektedir. 
~ali jdame etıtirımek im_klnı~ İnı!- ve adaya de~i~ vasıta.sile asker Girit mu'hare'belerile Almanya 
lız donanmasının denız hakır,,ı· tatımaJı: ~elını besleyen Alman "k" . 'b" d'"nü oktaaına gel
yeti bakımından tetkik edi· ı ve lualya~ nakliye kaf.ilelerine ta. 

1 ~:~ı Gıri -~· m kn aşam1e yırtı. 
l' 1c •• küld"" G' · d a tt ği · ··w · mı,..ır. rı ın 90 Y . .,, ırse çod w ani k~ ~r: i ırıt a ak. rrj,uz ·eı· ı dnı ~grenkıy.oruzl. . b cı kartalı genç Alman kartalını 
sının ag r ara~n n anca ngı ız cnu: U'\"V.et c:n u ehemmiyetle yaralayacak ve bu 
adada oturanları bıle çok zor o· kontrol esnasında belkı bazı za· d"" ·· okt d ki aavaıta öyle 
!arak doyura'bildiğini gözönünde rarlara da uğrayacaktır. Fakat bu z onu~i n :sı~. ~~anya daha 
tutarsaık i;ıgal kuvvetlerinin güç· zararların fngiltcronin Akdeniz. ann l . Yb~u 1 tt k ktır 
lüklcrini kolaylıkla ihata edcb:li- hakimiyetini kıracak derecede meta ~z ır. sure :.d ç; :a . ." . 
riz. olmı} acağını §imdiden ve endi . ngı tere ıse a a enızırun 

Giridi i§lal etmek için yalnız ~esiz olarak &Öyliyebiliriz. harp ~a.k!~ından .krym~t ~-e 
tayyarelerin attığı • par&.§Ütçüler lngHiz kuman<fanlıiının ada ~~lıyet.ınıf ~~1 tı5e~eplı ~u
kafi ııelmiyecektir kanaatindeyiz. ünr.inde kafi tayyare kullanma- ıuırıce e; •

1
ve ~a ıy~ edı1 m~ aj 

Adanın dağlık ve manialı arazi. mak hususundaki ~ü~ncesini ıa. na •w~e~rı mesı. m~ sa ı e, ~a 
sinden lbilhuaa yıollann !bulun· rf}hatlc bilmiyoruz. Kumandan- ettıgının ma~~ı zıyanlarına u~ra. 
mamasından dolayı askeri ha· :ık Girit ada.ııındaki tayyare mey. mak zaruretını ka.!;?ul edecektır. 
reketlerin kısa bir zamanda biı danlarının kafi ve fenni olmadı- f ngiltere ALmanyayı İnıiliz a
neticeye' varmaaını da beklemek ğını iled sürerek avcı tayyarele- dalarına taarru~an uzaklartır· 
doğru olamaı. Tanıkların işliye- rini adadan ııeri almı§lır. fakat mak iç.İn her vazjyetten İ$tifade 
mıyeeeii bir sahada askeri ihti- donanmanın elinde bulunan tay· emelile zaman zaman müaamaha. 
yaç}arı temin etmek için beygir yare gemilerinden istifade ede- lar yapmaok ve hatta APman~ayı 
ve diğer nakliye vasıtalarının G.i. rek bu taarruza karıı hareket :İm· t~cj e~ec.ek fontlar 'bırakmak. 
ritliler tarafında.n tem.irUıU dü- kanlarını daha yakın menfeden tadır. Almanyanın Adalardenizi • 
şünmek de bir hata olur. Eier temin etmek yapılması mümkün ne kadar indikten sonra burada
Almanyanın Ciritte evvelce kur· bir harekettir. ki adaları iıgal etmek hususunda. 
mut olduğu bir Betinci Kolu yok. Deniz harp planlarının tertip ki hareketine kar~ı g_öeterilen mü. 
ea Almanya Girit adası harl:>inde ye tatb.iltın,la yükaek bir üstat 0 • Nımaha~ da bu hareketlerden 
pek çok hırpalanacak ve Alman. lan lngiliz Amirallığının bu iııi biri olarak k~bul etmek mc,·kiln
yanın aakeri mekanizmaaı Cirit ihmal ettiklerini tuavvur bile deyiz. 

- Y~ dzy.ordu, aon pi"'1\an· paraya bcnıemcz !l)i ulan. Git 
hk fayıda vermez. EUn canına kı. çalı~. Hem kah'bından utan be, 
yaraa!! adalet.in pençea.i dünya ve bir lokma okmek için para çal
ah.iro! yakandan ayrılmaz. Haydi mağa değer mi, git çalı§. Asıl se
bir kere vurdun, tabancayı bo- ninıki falao. 

adası harplerinde ehenuniyetlı büyük bir hata olur. 
sakatlıklara uğrayacaktır. Kanaatimizce Jrı:giliz Amiral. 

Hüaamettin OL.SEL 

Ç inden iyi haberler 1eli
y0r, Çinliler yer ye-r aa. 

ferler kazanmıılar, Japon kuv. 
vetlwini ıeri atmıılar, timdi de 
yeni mukabil taarruzlara haw· 
lanıyorlamuı ... 

Bu haberlerin tam bu 11rada 
ehemmiyeti büyüktür. AJma,,1.,. 

harbi aon derecede aeri bir tem
po ile bitirmeie çahıtıkJar ına 
ıöre Amerikanm merhale mer-1 

bale harbe doiru •ttıiı adımla· 
rın da birdenbire hwanab;lıneıi 1 
mümkündür. B. Ruzvelt, busiı,n 
kii konUf1Daıında belki de buna 
dair mühim ıöder• aöyliyecek- • 
tir. 

Amerikanın harbe dojru ata. 
caiı adam, üçU.Hi mihver paktı 
mucibince Japonya)'J mühim bir 
karar vermek meftüne dlifüre
cektir. Japonlann da bu takdir. 
de harbe &İrmeai icap etmektt:• 
dir. 

Fakat Japon aakeri kudreti, 
Çin ejderinin koca cüaaeai .ıtıa
da eittikçe fazla bir derecede 
ezilirken ve )'lpranırken ve Ja,; 
pon maliyesi ve iktiaadi vaayeti 
felaketli bir manzara ıöaterir· 

1 

ken, Japonya buna ceaaret ede· 
bilecek midir? Buna ihtimal ver 
mek cüçtür. Tam bu •ırada Ja. 
P.o'! ordularmm Çinde yeni mai • 
lubıyetlere uğramaları, Japonya. 
nın Amerika aibi bir deni& kuv 
vetHe harp ebnek kararını 'ftl': 
meaini bir kat d.aba Pel9flire. 
cektir. 

Zaten timdi Jaar&e (Harp) 
adım veren yok. Mibo..ı.c. 
Japon •• Çinli MtMlerdenlMri 
boiuftutu halde iki ......_, 
aruınd. ......_.Ye......_ 
harp hali yoktur. Amerikame 
harbe faal bir tekilde kan..-_ 
na da Japonlann .bir kulp t.k· 
malan ve. yan çiameleri pek ili 
miirnldindür. 

şaltmakta ne mana var, hırsını Kerli ferlj mahpus kafasını 
alamadın mı} önüne e&di Etra~ta toplananlara 

· Vak ıl d en.izd e!l kaçak o !arak -l!!!!!--l!!!!l-!!!!!!ml!!!l--!ım!Blm!!9!!!!1!!11!!11!!1!!11!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!111!!!!!!!!!!!1!!!!!! l!!!!!!!!'""ll!!!!ll!P!'!~!9!!M!!!!!l!!'!!m!!!!!l!f!!l!I~ 
bazı malzemenin nakli imkanları 
olabilir. F,akat hu malzemenın 
ihtiyaca kafi olacağını tahayyül 
'l."e kabul etmek için makul bfr 
mütalaa dermeyan edilemez. 

E"..Uti Ba.hriye Müstetarı 

Tren tarifelerinde değişiklik Adamın naaihat faslı en tere· çalmı atfyım derken faka bas· 
aan bir hal ahnağa baıtlamıf!tı. Q'llştı. Bunu gören arkada~ scaini 
Etraftaki dinleyici kütleai yava~ yükseltmeie ba§ladı. Etrafta kcn 
yava~ kalş.balıkla~ı~ ve Adliye dine hak verecek adam bulurum 
koridorundan her geçen bir defa ül.nidile: 
kafasını aokup mera'kla bakıyor· - Öyle değil mi abi, dedi. 
du. Adam etrann& ~alabahiı Dırlayıp duruyor. İy.i çıa ~•&· 
toplayınca d.lıa ~k- pcrdecııle ya bak blllkoJarp ela tan-irini sör. 
vazına devam etti: Ama yaptın bel, Para için cina-

- lnaa.nın kendi karm olsa, yet mi ~vlachr, ecY,gi için cina· 
diyordu, haydi bir dereceye ka· yet mi? E•bctte sevgi için. Sen 
dar. Ama sem eJ.ilemin kanısına bana nasihat edeceğine kendini 
göz dik, düşüp katk, aonra karıya ipten kurt.ar. Hani bir laf vardır. 
ben seni kocandan kıskanıyorum, Dinime dahleden ba1i müılüman 
ona gitmiyeceksin, ~cnimle kala. olaa, derler. Sen de bana mana 
caksın, de. Ş1mıdi oldu mu bu bulacağına kendi kusuruna bak. 
ya) B.iraz da .irıeaf lazım. Pek o İtin •rpa aarmaama meydan 
kadar kıskarrch ieen bekle biraz, kalına.dan miM>afir, pejmürde kır 
botanaın, ne diye kanlı katil ol- yafetli adııımı m&Nkeme salonuna 
dbn? Sonra mademki karıyı sev. çağırdl. Adaım giderken arkada· 
din, dövme bari, döveı-.en elbet tına: 
kaçar. - Bana bak, dedi. ben yaka. 

Yanında bir kayMna.dan daha yı ll'ymnm belki ama sen boy. 
dırdırcı bir tekilde konu,an <e· nunu haznla. 
lepçe ukadaıına hiddetlenmeie O gitt~ten sonra öteki kelep· 
baılayan kıyafet dütkünü mah· çeli kafuını kaldırGı: 
pus: - Ümit dünyası, dedi, herjf 

- Uzun etmeie ba~adın, de· hala kurtulma\ ümidinde. 
di. Olau bir kere dedik a .• Ka· Etrafitan biri sordu: 
famıza ahlak hocHı mı keaildin) - Ya. aen). 

- Yok hani inean kini tuha!- - füze habna abi. çok ço'k 
tır, 'bir kere yapar uelanmaz, bir on iki eene. Zeng;inin biri falcıya 
daiha yapar. Ben eenin bu iti 'bir ıgitmİ§> falcı yecü, aene kıtlık çc
daha yepma...;an için nasihat edi. keeek•i.n.. de~ Bunun üzerine 
)l!Orum. Sen .istersen dinıl'e, iater- zengin heyecana sohnif. yedi ae· 
sen dinleme) Senin özürün ka· ne eonr. ne olacak, demi§. Falcı 
bahatinden lbüyiı1c, hem alemin da f•kirliie aJ~auUtn diye ce• 
karıaına göz 1:Hk, hem de: vap vermi,. Biı de alı,tak gitti. 

Pejmürde kıyafetli mahpus: Ömrümüz kodeste seçti. 
- Uzun ettin, dedik a. d;ye Mitat PERİN 

lngiltere bütün kuvvetile Giri. 
de inecek olan kuvvetlerin ihti
yacını denizden kırmak için ça· 
llfl1lak mec'buriyctj kar§ıeın~a
dır. 

Almanyanın G.irit harbinde in. 
gilizlc:rın de kabul ve itiraf ettik
leri veçhileÇ tayyare faikiyeti var. 
dır. 

Almanya askeri idaresi bu fa· 
ikiyete dayanara.k jşgal ettiği nok 
talara mümkün olduğu kadar aıı· 
ker naıkletmeğe uirafıyor ve ui· 
raıacaktır. Bu tayıyareler yalnız 
harp harekatında li.zım olacak ve 
İngilizlerin elinde bulunan top· 
lara kartı kullanılabilecek kifa· 
yette toı?ları nakledecek derece· 
de mütehammil ve kuvvetli de· 
ğildir. Bir askeri hareket iç.in yal_ 
nız asker kifayet etmez. O aake· 
re kı:yımetü yardım tefkil edecek 
silihların da bulunması ururi~ir. 

Tekmil bu ihtiyaçlar hava kuv 
vetleri tarafından temin edile
mez. Mutlak den.iz yıoluna hiki· 
miyet lazımdır. lkımal jdaresj al· 
tında bulunan halyan donanımuı 
bu maksadı tem.ine muvakkat bir 
:ı:aman için çalıtır, fakat en niha
yet Girit iıgalinin devam ve mu· 
hafazaeı deniz kuvvetinin esaslı 
faikiyetine bağlıdır. 

f nıiliz Akdeniz filosunun hu 
harekatta müessir olmak zama
nını ln'iiltcre askeri idaresinin 

1 Haziranda tatbik ediliyor 
Dev'let demiryollan umum mUdUr

ıuıu. gerek Anadoluya gerek lstan
buJun Anadolu yakumdakl ısayt!ye
lere göçenlerin çofaldığmı nazarı 
dikkate alarak tren tarifelerinde 
esaslı tadlllt yapmıştır. Yeni tarlfe
ler, bir hazirandan itibaren tatbik 
mevk\lne girecektir. 

Anadolu trenleri tarifesinde bir 
hususiyet olarak Erzuruma kataı· 
tahrJk edılmcktedtr. Bu katnr her 
gUn Haydarpaşadan 20,25 te hareket 
edecek, Ankaraya 13,W de vasıl ola. 
caktır. 

Pazartesi, çanamba ve cuma gUn
leri Haydarpqadan hareket edecek 
olan Toroıı ekspresinin hareket saati 
10,25 tir. Haydarpaşa • Adana. • Dl· 
yarbakır sa.at 12, Haydarpqa - An· 
kara • Samsun treni saat 15, Hay
darpqa ·Adapazarı sut 17,~. Ana. 
dolu ekspresi saat 19, Haydupaşa -
Ankara • Erzurum treni saat 20,25 
tc latanbuldan hareket edecektir. 

Bu trenlerin Haydarpqaya muva
salat uatıeri de ı,!Syle tesblt edllmlı,· 
tir: 

Erzurum treni. saat 7,43, Anadolu 
ekspresi 9,10 Adapazarı 10,40, Sam. 
sun 12,35, Adana l:S,32, Toros eka
presl 19,50. 

BANLll'ÖDE DEGl§tBı.tın.ga 

H&ydarpa~ • Pendik banliy&Unde 
bazı değişiklikler yapılmıştu. 

Haydarpaşadan Pcndlğe ilk tren 

sabahları eskisi ribJ saa~ 6,4.~. son 
kalkış da eaklsinden 10 dakika daha 
geç olarak 23,10 da kalkacaktır. 

Bundan başka idare cumartesi ve 
pazar günleri gece yolcularına bir 
kolaylık olmak Uzere son katarlar 
tahrikini kararlaştırmıştır. Bugün
lerde Haydarpaşa.dan Pendlğe 0,40 
(gece yarısını 40 dakika geçe>. Pen
dlktcn Haydarpaşaya 22,36 da iki 
son tren kaldırılacaktır. 

Tramvaylarda yaz tarifesi 
lstanbul tramvaylarında yaz tari

fesinin tatbikına bir kaç gündenberı 
bqlanmıttrr. Bu tarifeye &öre Fatih 
• Harbiye 8 • 9. Şişli - Tilnel 4 - 5, 
Harbiye • Akııaray 10 • 11, Maçka • 
Tünel 14, Maçka • Beyuıt 8, Maçka 
• EminönU 15, Taksim • Fatih 20, 
Bebek • Eminönü 10, Ortaköy _ Ak· 
saray 12, Topkapı • Sirkeci 9, Yedi· 
kule .. Sirkeci 8, Eclirnekapı - Sirkeci 
arasında da 8 dakkada birer tramvay 
arabası işletilmektedir. 

Fuar pullan hazır 
Posla, telgraf ve telefon umum 

mUdUrlUtU, 19'1 lzmlr enternasyonal 
Fuarı için butrrılacak potta pulla
rına ait hazırlıkları ikmal etmiftır. 
Pullar pek yakında bullmaJa bqla
nacaktrı-. 

Makarna fiyatları 

Artışlara sebep 
toptancılar mı ? 

Son günlerde perake.nde ma· 
ka-rna ve tdhrine fiyatlamıda biı' 
ıttırataızlık görünmeğe başlam14· 
tır. Beyoğlu, Kadıköy, Lıtan:bul 
Balıkpazarı ile A!laıaray, Üıküdar 
'bakıkaJl!arındcwki fiyatlar bif"birinc 
hiç uymamaktadır. Mesela, Bey
oğlu bakkallarında kilosuna 40 
kuru~ istenilen lüks makarna fa· 
tanbul Tahmis sokağında 38 ku· 
rutıa ve Aksaray semtinin bir 
bakkalında 36 kuru"a verilmelr.-
edir. Daha garibi, bazı semtler· 

deki 'ba~kallar tarafından bır .i.ki 
gündenberi makarna ve fC?İye 
, .. tiyenlere yok denilmekte, va da 
ıstenilen rr. iktarın yarısı ·ver.il
mektedir. Bu fiyat ıttırataızlığına 
ve bakkallara arız olan yok satı· 
cılığına sebep olarak da makar
na f aıbrikalarının toptancılara 
mal vermemeleri gösterilmekte. 
dir. 

MalUınatına müracaat ettiii· 
mıiz 'bir makarna fabr.ika.törii, 
gösterilen bu aebe'bj kıemen te
yitle ~u malumatı vermi_ştir: 

Ali Bey müşfik bir aesle 'bu aözlert söyle· 
dikten sonra Kezbanın 'baflJlı göfııUne çek
ti. bir iki dakika bir HY söylemeden öylece 
kaldılar. İkisi de odada bir Uçthıcf1 f&hlın 
varlığını unutmuş gibiydiler, bunu hasta ha· 
~rladı ve kızını hatır~e itti. 

EDEBi ROMAN TEFRhcA No. sa tımt. kalmadı. 

c- Bundan on be12 gün evve. 
!ine ııelinceye kadar Toprak Mah 
eullcri Ofla, ıehri.m~e çalııan 
ve aded.i dokuzdan ıbaret bulu· 
nan makarna fabrikalarına her· 
gün 180 çuyal un vermekte M:f i. 
Bu unlar, iat.ihsa:l kudretleri na· 
zarı dikkate alınarak bir niıtbet 
dahilinde fabrikalara dağıtılıyor. 
du. On be~ gün evvel un m&tan 
dokun çuvala tenzil edildi Fab
rikalar da birtabi istinalleri.ni 
yarı yarıya indirdi. Nomnel za• 
manlarıda günde bef yüz çuval 
un harcayan ve mütemadiyen ça. 
lt§&n faıbrika)arnnız, bu vaziyet• 
te yfrmi dört saatte bir kaç Mat 
çahıab.ilmektedir. Hiç !iiipfteair 
ki imalatnnrz da bu meMi .Ulbe
tinde eluilmeltte ve toptancılara, 
bakkallara diledikleri kadar mal 
verilememektedir. 

- Şimdi maziyi bırakalım, istikbali dU~
neUm: Olan oldu. Bu bUyük hatayı luamen 
olsun tamir etınete gayret edeceflm. lşte 
Ferit, aenln yardımına bunun için ihtiya
cım vardır. Şu kUçük çekmecede kasamın 
anahtarı var, yazı odasına git, kuayı aç, 
sağ tarafta sarı bir zarf tçlnde bir bqka 
anahtar bulacaksın, arkadaki JrUçük çek. 
menlndlr. Onu da açarsın. Kırmızı mumla 
mUhtlrlenml9 ve UstUnde c:Keabana aittir. 
Hususidir.> Kelimeleri yazılı olan büyUk 
zarfı bana getirirsin. 

Genç adam bir eısz e!Sylemeden derhal dı· 
şarı çıktı. İki dakika aonra elinde 'bir sarf
la c!tındU, Ylno aesstzce u.rtı yatafın üzeri. 
ııe bıraktı. 

Ali Bey, aradan birkaç daklkalrlc blr la• 
man geçmemiş gibi s!SzUne devam etti: 

- Öldütum saman veraset meselesi mev
zQbahls olacak, kanuni varlalerim teablt e
dilecek. Bunların aruında bittabi Keabanın 
ismi geçemez. Herhangi bir karıtmlıta ma· 
hal t·~emeJc lt:ln flındlden servetimin 
takriben Uçte birini ona bırakıyonım. ı:vve· 
ll onun na.mına bir &P&rtrnan u.tın aldım. 
Bunun tapudaki mua.nıeltal ikmal tdllmt9tır. 
ı.tarıbula inebUecattrn IUn Kabanla 'birlik· 
tc gıdıp tapu evrakı Uzertne tın&& edeceflı, 
Bund~n başka bır~ok e.sham ve tahvUlt ta 

•al~ y 
-..-...... azan: Muazzez: Tahsin BERKAND 

aldım ve nihayet bankaya onun namına bir G"özlerle onun arkaaından baktı: 
para koymağa karar verdim. Ancak parayı - Talihsiz çocuk! Anuını kaybetmişti, 
bon koyarsam yine bir takım mUşkllAtıa baba~ını da bulduktan aa zaman ııonra kay· 
kar9ılafabllecetlınlz için bunu da nakit o. bedecek? Ona muavenet et Ferit, onu yal· 
!arak .zarf fçlnde bıraktım, Keıban bizzat naz bırakma, ona karfr ıtefkat 1'Ö9ler. 
gidv, onu bankaya yatırır. Genç doktorun kalbi heyecanla çarptr, ya. 

Ona bırakacafım mlruın heyeti umumi· tafa yakl&4tı. 
Yeai takriben üç yUz bln lira kadardır. Bu· - Yemin cdlyorwn: Onu hayatta yalımı 
nu diledifl gibi istimal edecektir. Yalnız bırakmıyacağım, onu dalma fe{1'at ve sevgi 
tecrUbeslz oldufu için senin ona yol göster· ile himaye edeceğim. 
meni, yardım etmeni rica edeceflm Ferit. - Sat ol çocufum. lnşa11ah Vlvet gibi 
Hantına fstedlğl :tıır yolu seçinceye kadar, o da mesut ol\lr, o da senin Jlbl !(!dakAr 
Yahut evleninceye kadar ona kardeşlik ede· ve yükıeıc ı-uhlu bir erkeğe dUşcr. 
ceksln. Zarfı dolaba kilitledikten sonra Kezban 
Yalnıs IJclnlıe de çok Yelvarırnn, ne tim· anahtarı cebine koydu, tekrar babasının o· 

dl, ne de ben öldUJ<ten sonra. kat'l bir mec· da11na d6ndU. Seraemlemlf, fa.frrmıttr. Hiç 
burlyet olmadıkça bu ııırrı klm1tye açma. bir fey dllşünemlyor, hiç bir şey hlasedeml
yın. Karımla kısımın yanında. hatıramın yordu. 
klrlenditlnl lıılomem. Bundan baş~a Kcıba· Yatatın yanındaki alçak iskemleye otur
nın da hayatı mUşkUUe,ır, onlann aruında du, batını babaıının örtUleri üzerine daya
yaşıyaıpaı, bUsbUtUn yalnıııı kalır. Binaen&• dı. Yorgun, bitkin bir halde fdl. Minen ve 
leyh mUmkUn olduğu kadar vaziyet b\IJlln· maddeten harap olınu9tu. Ali Bey titreyen 
kil ;f bl idame edllrnelldlr. elini onun saçları Uzertne koydu. 

Şlnıdl bu z&ffJ al K••'ban, odJna ıötUr, - Ferit oflum. bana şu Ulçtan daha "Mş 
ktıitle... Kl.mte ICll\de ne oldutunu cörme· damla ver, ondan sonra rıt artık. Kıumıa 
lin ve ftlph• etmtsln. Haydi yavrum... biraz yalını: kalalım. Sevifmek, birbirlıniıl 

Genç kız odadan ı;:ıkmca Ali Bcv bugu1u anlamak ~ candan konuşmak için çok vale• 

Doktor hastanın b~ını hafitçe dofrulttu, 
flAcrnr verdi, yaşlı gözlerle baba ve l<aa son 
bir defa baktıktan ııonra yavq yav&f kapı· 
dan çıktı. 

Sokakta müthlf kar fırtınuı devam edl. 
yordu. Kendisini bekliyen otomoblll savdı. 
YUrünıeğo kendini toplamağa ihtiyacı var
dı. 

Ali Beyi dU9UndU: Anlattıklarına bakılır
sa onun wn.ın zaman yafamıyacağt qlklr
dı. Onun gibi bir adam, slhhl vuiyetinl ka· 
tlyen bilmeden bu .sözleri söylemezdi. Ölme. 
te mahkQmdu. Belki de vicdan azabı ve U· 
zUntWer vUcudUnU vaktinden evvel yıprat. 
mıştı. Ona yudıtr mekt'upta. acaba ne var. 
dr? Bu bir lıasbuhal mi yoksa bir ''aalyet· 
name miydi? 

Ya Kuban '!' Zavaııı taıUıalz kız, babuı
nın ölUmUnden sonra hangi kuırgaiara gö
fUı germete mecbur olacaktı? Acaba mes· 
ut olacak mıydı? 

Perapalu otelinin kapıaından ctrerken 
Kesbanr evvelA akşamki 'beyu gece eavabı 
fçlnde mesut yUzUe, sonra da biraz evvelki 
mavi fanUAdan sabahlığlle gördü. Yüzünde, 
göalerlnde insanı par~a pa~a eden bir ıstı
rap vardı. 

- Babacıfnn! 

P'eryaclfle hattaya sarıJrrken ince vUcudQ 
soğukta kalan bir kuf Jlbl titriyordu. 

Genç adam k&lblnln ona kar,r huretıe, 
afkla, ateşle çarptığını hilıettl fakat 'bu 

(Arba•ar), 

MemMketimizde makarna en 
ziyade Jatarrhul ile bir kaç ıb~ük 
,ebriıımde iatihliıık edilmektedir. 
Fa.kat, bu .istihlak miktarı ıınevai· 
me baglıdır. Mayıa. haziran, tenı• 
muı aylarında ç-ok az sarfed.ilir. 
Aiu.tıoetan eonra aarfiyat •rtar. 
letihlwn yalnız lataahula ait 
miktarı beher ıün .iıçin (3)0} çu. 
"aklır. Taırava yapdan ae~kiyat 
yekunu da vasati olaraık beheı 
gün için 100 • 1 SO çuvalı bulur. 

ıBU1Rünikü vaziyette pjya.ad• 
irmik makarnHı azdır, te>pt&n fi. 
yatı az.mi 33 kuruftur. UndH 
yapllan makarna ve tchrl.Yeler d 
uami 27 kuruıa satılmak~. 
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o KA Dl N ve ·EV o 1 UllCAYE':~~-
Haşaratla mücadele r 

TELEFONDA 

iki Bir cinayet, ··ı ·· o u ..• 
Yazan: Mltat PERİM 

Evlerimizde bizi rahatsız eden 
bütün böcekleri yok etmenin 

güç olmıyan usulleri vardır 
raz gelince pıra hücumu... YalnLZ kuvvetli detuse de hamam böceği 

pıre mi ya!- Pire, tahtakuru:.;u, si- veya Karafatma dediğimiz böctkle
ntk. sivrisinek. karuıca. l}U. bu ... ne- ri davet etmeğe katidir, çUnkü bu 

rede, ne kadar haterat varsa, yaz de böcekler de rutubt'tten hoşlanır. On
din mi hepsi dışarı uğruyor. Arlık, ları imha etmenin de çaret11ini Eöy

l~ln yo~a altı ay yaz onlarJa uğraş lemezdcn evvel size tahtakurusu ye
dur. niğine karşı bir ~y tavsiye cdt'yim: 
Cğraşmak da. türlü tUrlU olur ... Bir bardak suya iki. kahve k~rğı 

Kı'.mi. ştıyle bır elini sallar, bir kıpır amonyak karıştırıp bunu sllrllnüz. 
danır, bôcekcik• bıraz uzaklaşır, bi- Şimdi gelelim Karafatmaya: Bun
raz sonra yıne &elir .. Kimi, gündüz tar, ya. zehirlenir. ya bojtulur, yahut 
ilı\.ç gıkar, gece cibınllk kurar. d& kapan yapllarak tutulur ve öldU-

f.aka.t h~ kim..~ kış gelmeden rülür. 
bunların hiç Birinden tam&mile kur· Zehir: un, tcnkir ve toz ı:ıeker. 
tuıamaz. •I\:ökU kuruyasıca kilfir.> ayni miktarda karıştırılır. böcekle· 
Denır takat kimse onların dalını bi· rin geçeceği, göreceği bir yere konur 
le kurutamaz. yanına. da bır kap su koymağı unut-

tyt usullerle ve seba.Ua mllcadele mayınız, bundan yiyen kendini suya 
etmcsın..ı. bilen her zaman n1uvaffak atar ve boğulur. 
olur. Eğer ha~ratla baf8. çıkamıyor Zehirli gaz: ı••ormol veya kUkürt 
sak, ya mücadele tarzımız yanlıştır buharı veya bir litre suya 50 gr pct· 
yahut 1.hmalciyiz, Jiı.kayıdız demek .. rol karı~tırarak bunu tulumba ile 
tir. Bir de mücadeleye başlarken ev· sıkmak. 

vela hasmı iyice tanımak ve ona S"Ö Kapan: içi cilalı df'rin bir k~p 

re l<"dbirler almak lazımdır. (mesela. bir sak~ı) içıne 'biraz bira 
Meseifl pireden baflıyalım: koymalı, dışına dR. bez kaplamalı ki 
Pire tahta aralıklarında, parke ya böcekler tırrnanabi1sin, bu kabın içi· 

rtldarında. yerleş.ir, oralara yumurta ne düşen böeek bir daha dışarı çı .. 
brrakrr. Şın1di biz istedığimiz kadar kamaz. Bu böceklE"r klfiru kokusun· 
tıa\·aya UAç aıkahm kaç para eder- dan bucak bucak kaçarlar. 
M~unla tahta aralarını tıkamakla Sinek ... Aman Allahım ne başa 

u,e baf].aınak ıazımdır. Ama diyecek çıkılmaz mahlQk. Hem de ne hasla· 
sinız ki dede-den kalma koca berhane ~ hklar nakleder bir bil:ı~niz, bilhassa 
her bir tahta aralığı, zelzeleden kal· ' çocuklara Diare, dizanteri, kolera, 
ma yer yarıklarını hatırlatıyor, ben tifo, verem, difteri mikropları a.şıla· 

onlarla nuıl ba~a çıkaymı? O hal· mak için bire birdir. İğneli sinek şar 
4lc, on litre suya bir bardak dolusu bon aşılar. 
asit fenik karıştırarak bu suyla gü. Sayfiye yerlerinde, evin yakının· 
zctco tahtaları oğunuz ... Eğer döşe· da çöplük, gübre yığını gibi şeyler 
me parke tse neftyagt ile oğunuz, bulundurmamalıdır. Badana yapılır· 
hOyltce ayni zamanda parkenizin ci· ken kirecin içine ~_, 5 rniktarmda. 
la.sını da yenilemiş olursunuz. şap ~'o 5 miktarında deniz mavisi 

Yatağınızın somyası ile şilte&l ara boya atmalıdır. Sineği kaçırmak için 
E>ına biraz pelin yaprağı veya. nane, odada

1 
'kurutulmuş kabak kabuğu 

yahut da bıraz yeşil kekik ezerek yakmalıdır. Fakat odadan kaçırılan 
Koyunuz ... Pırenin bu kokulara ta· sinek bahçeye gider ve ilk fırsatta 
hanunülü yokttt.-r.. tekrar içeriye gırer. En iyisi onları 

Eter olanlar oldu. pircler :ıılzl ı.. yumurtalarile beraber yok etmenin 
ırrdı *- Cfldimzde- bıraktıkları kır çaresine bakmaktır. Bunun için df' 
mızı lıf'ke1.er hiç de göze hoş ı;-örlin· gübre yıf;ınla.Tı ·ve çöplüklerin üıeri· 
rnez .. KAfirata Uıpirto ııü.rUnUz. Hem ni Chlorure de Cha.U.""C ile N.ıtamalı, 
knartkbğı alır hem de mikrobu öl- hoc altı aydfL bir de Uztrlr,rine her 
dürür. metre murabbaı baıp:na bir litre pet .. 

Tahtakurusuna gelince4 • Tahtaku· rol dökmelidir. 
rusuna çok ehemmiyet vermek Bir litre petrol içine 100 gr. Pou· 
lazımdır. Kanser gibi, t fo gibl has· dre de GyreUıre koyarak on beş gUn 
tahklar aşı11yabıhr. Çok çabuk Urep brrakmalı, iyice süzmeli ve 175 gr. 
d ğı için çok zor önü alınır. Salycilate de methyle ilıive etmeli, 

Duvarları. on ktısnn kirece, bir bunu tulumba ile püskürtmeli, ba· 
kısım (lap ka.rıştırarak badanalama· yılanlar tekrar canla.nmasmlar. 
lL Eğer tahta kurusu eşyaya ve par Sivrisineklo mücadele de oldukça 
keye yerleşmişse: mühlm bir meseledir. Duran su, siv· 

Ayni miktarda benzin ve petrol, risinek yuvasıdır. Havuz gibi, çukur 
bır litre yakılacak alkol, bir litre su. gibi yerlerdeki ıııuya metre murabbaı 
6() gram biklörür dö merkür, 400 b~ına G,lO gr. miktarında pctrot I 
ırr- tcrebantin kar14trrmah, kullanp dökmeli, kU<;Uk kert~nkeleleri. kur· 
ma.zdan eV'V'e't iyice çalkalamayı U· bağaları, yaruaları, öldilrmemeh, 
nutmamalı ve bunu tahta kurusu· havuzlarda kırmızı balık Uretmeli 
m.m izini gördüğni:iZ yerlere tulum· bunlar, sivrisinek yumurtalarını yer. 
ba ıl-e pöskürtmeU. ter. 

Yahut da: 1 litre yakılacak alkol. Odadan sivrisinekleri pli~klirtmek 
bir litre ati 100 gr. 1/1000 aşındırıcı k kul! lan 

• al ı tc:;;in Japonyada en ço anı 
eübi1ı:nf', k~rışt~a~ak b~~l~eyu;a ::~~ bir usul de. 'krizantem tomurcukları
tA içine gırece ır 'e · t Iıyarak kurutmak ve onları o-
kıllı bir frr<;a ile yahut da. bir tulum nı op k kt B tütaUye taham· 
ha tıe tahta kurusu bulunması ih .. dada ya. ma ır. ~ .. 

kl d l"kJ d""k mUl edebılecek sıvrısınek yoktur. 
tlmaJi olan yarı ara. e l ere o • Hepsi kendisini dara dar dışarı a ... 
meli. 

Şilteyi temizlemek için de \Iraz tar. 
bittin ıo.umı beıı altı ~ ıspirtoda E~er biraz Poudre de Gyrethr• altr 
bırakmalı sonra bunu şilte arasına odanın ortasında 1<.UçUcUk bir kUme 
srrpmeli. Tahta. kunuıu rutubetten yaparak ateşler!eniz. bütün o civarp 
d~ kac;ar bir htre suda 250 gr. sofra da. bulunan sivrisinekleri imha cder
tuzu eriterek bununla her yeri sil· siniz. Yanarken bu toz; kcıif bir dup 
meli. Tuz hafif bir rutubet yapar, ma.n çıkarır ve bu düman sivrisi· 
\'& tahtakurusunu da kaçırır. Fakat nekteri boğarak öldürür. 
tahtakuru.!;unu kac:;;ıran bu hafit ru· İşte bUtUn bu dediklerimt yaparsa-
tubet, romatizma yapacak kadar nız, rahat bir yaz geçirirsintz. 

Kilo almanın sıhhi yolu 
Baztlarınıız için şişmanlamak 

zayıflamair.tan çok d•ha zor bir 
rneıeled:ir. Zayıflamak. iı:ı.tcyenle. 
rln yüzde 95 inin yiyeceklerin· 
den biraz keserek ıayıflamaları 
her zaman mü.mkün~ür. F aktıt 
it1ımanla.mak isteyenll'!rİn çoğu ne 
y~psalar bir kilo bil~ alamazl~r. 
Böyle olmasına 1ağmen attık ~ş .. 
manlamaktan üm.idinA keaen kaç 
kisi bilirim ki temenni ettiklerin
d~n çok daha fazla kilo almı~lar
dır ve evvelce ıi.şmanlamağı dü
şünürken f.imdi bir kaç kilo kay· 
betoek diye çalı~maktadırlar. 

Şi.,manlamaktan hiç bir za· 
man ümidi kesmemek lazımdır. 
Fakat kendini zorlayarok had· 

dinden fazla yemek yemekle ki· 
lo alacaklarını sananlar aldanır...

lar. Bu suretle hareket edenler 

mideyi yorarak bazı mide hasta
lıklarına tutulurlar. Şi~m;<nlamak 
için eritecek. kadar ye-melidir. 

Hava değiştirmeli, manevi bjr i.9· 

tin.hat temin etmeli. her §eyde 
kendine bir üzüntü mevzuu ara· 
mam.Uı.. açılıl\avada yiaüyiişler 
)"&plltalı. ve nıunta.zaın bir hayat 

g~irmelidir. Bu tarzı hayat her 

türlü iııtiha ilacından daha ziyade 
iştihayı açar ve hazmı kolayla~· 

tırır. 

Sabahları çok §ekerli bir •ütlü 
kahve içmeli, saa.t onda tereyağ
lı ve ballı ekmek yemeli, ak,am 
üstü de kahvaltıd;ı. tereyağı ve 

balı ihmal etmemelidir. 

Yemeklerden kızartma etleri 
ektik etmemeli, yemek ve kah· 
valtı 'aralarında, akla geldikçe 

meyva sulan, gece yatarken de 

bir bardak •Üt içmelidir. 

$i~manlamak isteyenler bir 

tecrübe etsinler. Az zamanda ne· 
kadar istifade ettiklerini görerek 

kendileri de ~a,acaklar. 

Suad Gün konseri 

Genç musikiştna.sımız Suad GUn 
tarafından 5 haziran perşembe gii· 

nU akfamı Tak.sim :ıinemaınnda blr 
konser verilecrktir. Programda ntUn .. 
tehaıı parçalar vıırdır. 

Bey.oğlunun gÜneş görmiyen - Bunu ispat ed~iı.1• 

Mahut "Beş kuruş on paralık lüks kamara,, - lstanhulun 
hastabakıcıları - Birkaç kişinin tenkidine cevap 

yeııi caddeledndcn birinde, dört l Arifin gözlerJ, aylarca d<o~:; 
kath bir apartmanın en üst ka-- erde fırtınalarla çarpl§JP neu 
tında, ufak bir di.cl~me oldu. U- sonra k;ıra ı;::örmüş j,naaııların ,e
zunca boylu, einirden yuzunun vjncile parladı. ., 
bütün hatları gerilmiş genç bir - B_ugün öğleden eonr• .. 
adam sobanın yanında duran o· 1 müdür muavininin o.ıeında >' 
dunludan birini aldı. Kar~ısında-: ç.ırdim, dedi. 
ki genç kadının, dehı;etten açıl· _ Süleyman eller.İıt>i ~u~w.Jıı· - AJo, alo ..• 

- 4\, L<"Jh\cıgun !!iz mi.!!llnlz? 
.Se iyi ettiniz de telefonu açtınız. 

- ~abır!-;ızlıkJa. bekliyordwn. 1\e 
,·akit geldiniz.? 

- l"'e~nıbe- günü 'Q.l.·a. Toro~ 
Ekttpreıtlle ... 

- Neden gUJ-·a? Trenler pek ka· 
Jabalık.nuş ondan mı? 

- Kalabalık bir ,,.Y Ueg-U, Ak· 
t;a.m lfaydarpa.13ya &ek1ze on ka
Ja. geltteğiml:ı yerde gece yarıım· 

dan bir bu~uk ı-.aat sonra. geldik. 
Yani be~ buı:uk &aat uötar» yap
tık. 

- Na~ll olur'! Bunun tiebebJ? 
- Sebebi treo Ankara.)·a babalı .. 

lf')-ln sekizi ylrnll g~e yerine ya· 
rnnda gcidl de ondan 'azlyet dola· 
:lı .. ue )'·otlarda g(.'('Jkiyonnu.,. 

- Bari Jla;rdarpa.,ad& vapur fl
Jıin rahattr ya! 

- A. l"apura hiç "6z )·ok. lleın 

do en güzeli (Ulev) )Olculan bek· 
llyordu. 

- E\et btllrlm biz onu c:ok ~\'er
•lnlz. ~lahut .ı.e, kuruş on para· 
lık lük~,. kamarasuıı da hiç 1hmaJ 
etmezıfnlz. 

- Nasıl ihmal ed.lllr? Aman Ley 
hieığrm1 lüks kwnara dediniz de 
hatırnna geldi. 10 ~Iay1'1 bayra. 
mmda. Ankara. radyc:w;undakl ml· 
zah ne.'!'riyatıru dJnJedJni.ı: nıl? J\ıy· 

metli edlpleriınlzden blri'll tarafın~ 

dan hazırlandığım bÖyledller. ı-~e\"• 

kald-de güzeldi. 
- Hayrr dlnllyemedlm. Biz o 

gün ak~ yemPğlne davetli Jdlk. 
Bu mizah neşriyatı yine mahnt 
1üklf kamaraya mı dairdi! Ben de 
buna hlt şa'rnrya.cağmı. Za.ten bun 
dan gülünç bir şey olamaz ki .•• 
~leseleyi blraz; anJatrt' mıa-mn 1' 

- Pek 1)1 hatıram!& kalmadı 

ama.. zannedE"rlm huliıı~a şöyle: Ali 
admd& bir köylıiye elli hin liralık 

bir piyango ikramiye.ol ~ıl<rmş. A· 
U de arkoda.,r ,~en ile Mrabf>r o 
paranı:n. bir kı mlle ~lllği dün· 

yaya deAt.an olan htanb&llu gez .. 
me;ve ge1ın1,. All Ue Vtll omürlerin 
de hiç deniz gönnemt,ıer, Haydar· 
p~a 1'111.tımına (lkJft<'a AU Veliye: 
"\·ru &"örüyor musun k«a ovayı su 
ba..~mr~. Diyor. Fa.kat yanlanna da 
tı:marit mi diyorlar nedir, işte on· 
!ardan biri takılmı". izmarit bu 
iki köylüy~ buranm denlı; olduğu .. 
nu anlatıyor ,.e ~nra. d& blrlnt"l 
me,·kl biletlerini ahp ,-apura girer· 
ktn poU<tltr hınarite dik dik ba· 
kınca 1-zmarit köylülerden uzakla· 

~l'.\'Or . .'\li ile "\·eli de kendi ktndl. 
Jerin+" ,·apurun bidncl mevkllnde op 
turaeakları yerde farkında olını· 

yarak mahut lük'l kamara.ya gir[ .. 
yorla1'. 

- Ey, sonra~ 
- Sonra bUet~f1 hUet z.rmba.la-

maya geldiği vakit köylillerd~n beş 
kuru' on parayı f"<te)ince Ali şa· 

-c:ırıyor: cBlzim blletlıniz; blrlnei-

Gazoz kapağı İCiİn 

1 
teneke var 

Eski gazoz kapağı kullanan gazoz; 
fabrikatörleri belediyenin sıkı kon
trolundan sonra yakayı ele verince 
kendilerini temize çıkarmak için ga. 
zoz kapağı için teneke bulamadık
larını iddia etmişlerdi. 

Belediye. vaztyetl Ticaret müdür
lüğllnden sormuş ve gazoz fabrika· 
lartna verilen tenekenin ihtiyacı kar. 
şıhyacak miktarda olduğunu anla
mıştır. 

Bu gibi hareketlere teveseUl edenp 

ler şiddetie cezalandırılacaklardır. 

T rakyada koza istihsalatı 

dir oğul, f)lmdl bu beş k11ru' ne ı. 

ı;lndlr ki~» Diye tıoruyor. Biletçi 
de: .-Burası JUk5 kamara.sıdır.» De 
ylnte Alt ile ,·eu önıilrlerlnde işit ... 
medlkleri bu lük.'t keliıu~lnden bir 
ı:ey anJaıruyorlar: c.Bura~u öküz ka. 
mara.\ı mıdır Z A oğul, bW"&da Ö· 

küze benzer bir ":CY 3'·oktur, ya bu 
ne if,•Jndlr'!» Diye ~'1krn fj&,kın 

,;özlerlle etrafı ara.'}tırıyorlar. Gü~ 

halle biletti ı,ı anlatıyor "·e mac6" 
rarun arkaeı Beyoğlunda devam 
ediyor •.• 

Radyoda bunları dinlerken kah· 
kahalarla gülmekten biç kiru!lle ken 
dini menedemedl. Kamaramn yeni 
ismini na~ıl buldurun 't 

- Do~rusu diyecek yok. rck ho· 
_.,on1a. g-ttti. Zaten ben r,imdlye ka. 
dar oraya. ginnedln1. Bundan tton· 
ra da hiç glrnıenı. 

- Herkes birde-o boykot yapar· 
fS& nihayet idare de gafı anlar, ora-
8mt da. bJrlnclye ilıi.Te eder zanrun
da.)'"1111. 

- Blz; de zaten hep onu funlt 
ediyoruz. 

- Dün size telMon etmı,ttm bu· 
lamadan. Söylediler mi'!' 

- Evet., dUn ben. htanbul yar. 
dmı bO\.·enler eemJyetlnin haft.aıık 

toplanm~ına. ~ltmi':'tlm. 

- Bir giln n1ü!ıiaade ~e~nU; a~ 
raoıı:da bc-o d~ bulunayım olmaz 
mı·t 

- Elbette kardt")lm her •alı gü
nü toplanıyoruz. Adresi blllyorsu· 
nuz; değil mi'!' 

- E\ et, ben geldiğimin erteol gü 
nU cemlJ't'tl• temasa başladnn. t,ıt 
tljtlmo göro İstanbul bin bf.'l yüz 
lki bin kadar hasta. bakıcı tıkar&· 
cakmış bu unglnllge ben biraz im. 
rendim doğrusu. 

- E\·tt ama, İ'itanbulun büyilk· 
hiiu bakunmdan bu tı-ayı çok gö .. 
rülmez. 

- Çok görfilmü.ı·or. Fakat gou 
ve kula~a çok boş geliyor. "Cmlt 
edelim ki bütün ':f"h.lrlcrlmJT. tstan· 
bulun bu gayretini ml~I tutsun ... 
Daha. tsta.nbulda ne nr ne yok, ba' 
na biraz anJatrrıaz mı .. mız '! 

- Slr.e bir tenkitten bahsedtte. 
ğlın. ,.e ı.lze bunu böylemekten 
ma.ksadm1 da. buna <'ev p \'erini· 
ııiı diyt .. 

- Sö~·te-yin rica ederJnı. l\lcrak 
ettim. 

- A "·rupada geçen )"lnnt tıenellk 

hatıralanruzda bah~ttt;:-inlz ~tüY

yU Dam~arla. lokantaya gldl"!'lnlzl 
birkaç ki~t tenkit etml,. Bunu ka· 
bul ctnıemcU)dl. Diyorlar. 

- Öyle n1i \' İ'tte buna ..,a,hn1. 
Ö)·le fıo,e o, birkaç kl{Of ya'l.dığrm 

şeylerin mA.nismı anhyamanu-ş. Bu 
vatanda.~lar k~ke benimle görüş· 

mek arza etıre1erdl o vakit bunu 
tenkit değil t.akdir edtt.eklerdJ. l'\fe 
M"le ~e bir ı;ö""'ten çok daha 
drrlndlr. E,.,-elıi. bu yazılar hayal .. 
den doğma biT Toman değildir ki 

Arsaları istimlak 
olunanlar 

İstanbul yangın yerlerinde eski 
ebniye kanunu tarla. kaidesine istina· 
den lstimlıik edilen yerlerin sahiple· 
ri paralarını almak üzere belediyeye 
mUracaa.t etmektedirler. Bunların 

tamamı yapılan tahmint hesaplara 
göre 400 milyon lirayı tutmaktadır. 
Öğrendiğimize göre belediye, hak 

sahiplerinin mUracaa.tlerini nazarı 
ltibare almııt ve bunlara her sene 
bütçeden ayrılacak bir tahsisatla pa. 
ralarının t.&.5vtyesi lmk:i.nmı dU.,Un
meğe başlamıştır. Yakında tesviye 
ntsbetleri ve zamanlan kararıa.,tm· 
Iacaktır. 

5 ton nişadır geldi 
Şehrin1ızc 5 ton kadar nişadır 

gelmiştir. Fıyat milrakabe komisyo. 
nu bu nişadırların tc\•zUne yakında 
başlıyacaktır. 

Edirne (Hususi) - lpekböee
ği tohumlarını müotahsil açmış ve 
koza yeti~Hrmek üzere faaliyete 
geçilmiştir. Bu yıl koza mah~u
lünden alınacak randıman mık· 
tan hakkında şimdiden bir şey 
söylenemezse de böceklerin ba· 
kım ve yetişmeleri husu•unda Bu seneki mahsul çok iyi 

müstahsil itina ebmekte ve Edir- E.dirne (Hususi) _ Mev•i· 
nedek.i İpek'böcekçiliği Erıatitü- tninde havaların gayet müsait 
sünün bir kaç yıldır fenni şekilde gitmesi yiiLünden Trakya çiftçis: 
ipek.böceg"i y-eti~tlrmc hususunda. k' · d b"· ··k k1'lık hububat e ımın e uyu 
ki gayretlerinden hakkile istifa· g."yretler sarfetmi, bulunmakta
de olunmaktadır. Trakyanın en dır. Bu yılın zeriyat miktarı ge
z.iyade koza yeti~tiren mıntakala- çen yıldan fazla olmakla beraber 
rı Mürefte ve Meriç kazaları ha- yeti~mc ve filizlenme vaziyeti de 
valisidir. Her sene olduğu gibj mah3ulün bereketli olacağın1 ~im 
bu sene de müstahsile ipekböce- diden göstermektedir. Yaz yağ-
g-i tohumu dağıtılmı~tır. d k f d d murları a i i erece e ve za-

Gec;en seneki koza istihsal manında düştüğü cihetle mısır, 
miktarı 18,000 kiloyu bulmuştur arpa, su.am ve kavun, karpuz 
ki bu rakam yalnız Edirne ıeh- ııibi yazlık mahsullerin ekiminde 
rinin istihsali.tıdtr. Meriç ve U- herhangi semavi bir afet olmadı. 
zunl<öprü koza istih•alatı bu ye· ğı takdirde bu yıl mah•ulü çok 
kundan hariç bulunmaktadır. , bereketlidir. 

herkesin ho,una gidecek bir tarzda 
suslensln. ısonra d& ben, hakikati 
olduğu gibi okuyucularıma bildir· 
meyi \-adetmi,tlm. Eğer hatırlar· 

baJUı; yine bu yazılarda kendime 
kaN:ı da bazı valtlerlm \.ard.J. «Gez 
dlğtm yerlerde ili bir Mehınetclk 

&"ibi raUletlnd \-O milliyetimi koru· 
nıakt» cdü~üncelerde bitaraf bi:sle
re bakim olmak ,-e nefsinde fera .. 
gate ~ak.» Bu \-&dimi ben her 
zaman hem fazlaslle tuttum. Bunu 
herkes bilir "\'e herkM gibi benlf\l 
de bir çok tru....urlanm ,-ardır, bu 
kusurıa.rm en btiyüğü, şah&iyetlml 

zahiri bir gurur altında riya ile 
muhafaza. etmek değildir, benre bu 
lnsanlartn, aczini l"e zaafını g~te

reo bo' bir U'ııUldür. 
Fakat mUUyetlme 'r '1ah!'il~·f'ti· 

me karşt bekledlğitn t,;aygı'.\·ı kar· 
şımdaklne daima haT<"ktot ,.e l<'ra.at 
la t.elldn t"tn>ekten buyük bir Z<"' k 
duyarmı. Bu husu~t& hazan l!:te 
hö3le ön plAnda bile ı-örillUrüm. 

Bu da benbn bir zaalımdrr "e a.yp 
ni zamanda btttün muvaftakJyetler 
oradan gelir. 

mıı; mavi gözlerinin güzelliğine içinden: . 
bakm .. dan: - Demek katili bulmak fiı,tlP' 

- Ben ne dersem o olacak, gelecek, diye söylen.d~ • 
benimle beraber gelmeni istiyo· Süleyman gözünün ucile ı..Jıa; 
rum, dedi. ri memuruna işaret etti.. 1'-ı,.ıııu 

K&dm her şeye rJLğmen kafa· Arifi alı- dıfarı çılcardı. alnıl 
sile reddetti .. Kesik bir çığlık du Taharri komi•eri odada Y diİ' 
yu\du. Genç kadın baıka hiç bır kalınca; Arifin keı>diaine ver 
şey söyliycmedcn odanın yarıstp mektuba bir göz a.tukıtan son~~ 
nı kaplıyan halının üzedne yıkıl· dü,ündü. Mektup dakt.ilo ile Y:. 
dı. Vii<oudün halıya çarpmasın· zılmıştı. Fakat harfleri ~er ııı, 
dan c;.>kan aes buik tavana çar· kinci erin harflerine benZİf ~ 
parak kayboldu. yordu. Süleyman bu h".r :,. 

Genç adam. pardesüsünün ya.. bir yerde d(lha ı:ördüi\inu ~· 
k.,.ını kaldırdı. Sokak kapısını a· hrladı. Acele ile ceplerını 'tı>' 
raladı. Merdivenlerde kimsenin rı,tırdı. Bir zarf çıkardı. ı; r' 
olup olmadığını gözledi. Sonra disine bır kaç gün evvel " 
yava~.a .':°erdivenleri iı;di. Kapı. ri~in. bankaaın~.'.'n bir k.8.ğıt ~ 
cıya gozukmeden sokaııa fırladı. mışlı. Bu kagıtta SuleY"i · ;ıı 
Bir taknve bindi. Obomobıl, pe· altı aylık par .. mevcudu ıl• '.r. 
şinden koşan kalın bir toz taba- bildirilmi~lii . .Şüleyman uzı.n Pıf~ 
kası arka•ında silindi giıti. maklı ellerile zarfı açtı. A~ 

verdiği mektupla bu mekı arl * harfl~rin.i. kar~ılaştırdı: Bu ~ır 
Taharri komiseri Süleyman ler bırbmmn aynı idı ve . ~· 

karşıaına, karısını öldürmek •u· mak.inelerm harflerU:ıe M 
çu~an maznun olarak ıgetirilen benzemiyordu. _ ...... 
Arlfi dikkatle tetkik ediyordu. A. * ,.-~ 
rif dirseklerini açık olan dizleri _ _.._.....;dl 
üzerine koyımuş, dağın>k b~ını Süleyman hesabı cari ~ı;ıı 
sinirleri -erilmiş avuçları içine al önünde durdu. BiT müddet~ 
mıştı. Süleyman: ;o.:rine Laklı. Orası bolf1 t ( 

- Demek sen . öldümıedin Yazıhanede pek ender ziyııl~ 
ha? Dedi. dilen zengin çocukla•ının ı;B 1,,-

~ledenlyetlıı ve içtimaı t .. bı. 
yede 'ölıretlerl dünyayı tutmuş 

bir mllletfn ferdi, mul \-"e m~rtt 
adabı dahilinde blr kadınla tanı,. 

mak lste~ medent aıen1 h;ln bu 
hakaret değildir. Bundan sonrasını 
da. o kadmJn ahlilkı prensip \-"O dil· 
şüneelerine göre tayin eder. Eğer 
ben, beş günlük yarı 8(' bir yok· 
Huzluğa ra«men zaaf duyup da o 
yemeıklerden yeseydim. O Yak.it ten 
kide haklan \-'&rdı. 

.F'aka.t o nefis yt"meklere el stlr· 
memek, karşımdakine bu kadına 

•aygı du)-ınak lii=n gele<eğlnl öğ. 
rettJ. Bu ,artlar (tinde salonda o· 
lurmakla bir lokantad& bulonmak· 
la lıl~ bir fark goremlyornm. Milfl· 
yü ,.., J\ladam Damı;ar bugün hll& 

Avrupadıı. tanıdığını en aziz doot
larm başında gelir. Ve yfrm.l &ene. 
d.Jr bir kere bile yı.Jba.,larmda say· 
cı ve ~rtnt bana cöndemıeyl 
unutmamı .• tardır. 

Arif öldürmek lafını duyunca masası hali vardı. Süleyman 1~ 
ürperdi. Ağlamaktan etrafı mo· la teferruata girmeden ~•Y.~. 
rarmı~ gözlerini kom.ioere doğru la~tı. Orada Arifin kardefı !>~il~ 
kaldırdı: yayı tantdı. Arifi ya.katadı ;Of 
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_ Ben öklürmedim komiser zaman o kardeşinin yanınO•,.iır 
bey, dedi. Size namuaum üzerip Süreyya taharri komiserini ~ıO' 
ne yemin ederim ki ben öldür· ce biraz sarardı. Fakat k 14' 
medi:m. v aka.dan bir ı:ün evveı topladı. Onun yanına ao~. 
bir •mektup aklım. Cepinden bir zarf Ç>kardı. 

Çoktanberi hayatnnm tanr on· 
lar J(lo bir esrar olmaktan çık· 

mışhr, llk flSrardan ve sonraki ha. 
klkatten, Türk kadınının möcadele 
hayatındaki metanet "-e amıJnt fa. 
nunış1ar. ve «Türk kadar kun·e.t
ıı,. olduğunıll7.& bir kere daha inan .. 
mı~ardır. Onlara ,..,, onlar gibi bin 
JerC'e insana A vrupada. bu inanı 

\-·erdiğim için ben de ara. sıra blr 
J>a.rç&C'tk gurur duyuyonam beni 
affedin rica t'derim. Çünkü bu iş 

zannedildiği kadar da kolay "\."C ba· 
•it bir ı,ey değildir. 

Zaten bu Jıatıralan yazmaktan 
makAadan. Uzun tecrUbelerlmle 
tanıdığım bazı derin düştinemtyen 

'"·e hayat karşı.-mda bo<"alıyanlarm 
cesaretini arttırmak ve gü~lüklere 
karı• yılmamaya te!Jvlk etmektir. 

Rebia T. BAŞOKÇU 

1 O esnaf yıldırım cezasına 
çarptırıldı 

İstanbul belcdıyesi reis mua.vint B. 
LQtfl Aksoy dün Talimhanede p&· 

zar yerlerini teftif etmiştir. Tefti~ 

esnasında 2 kasap, 4 manav, 4 nok. 
ıan tartı kulla.nan esnaf yıldrrnn ce. 
zasile tecziye edilmiştir. __ __,, ---
incili Çavuş camii meydana 

çıkarılıyor 
Sultanahmettekl tnelli Çavu, ca· 

nıiinln etrafındaki binaların istimıa. .. 
kl kararlal}tırılmıştır. Bu kısmın is· 
tınla.ki lçin ıazım olan 52 bin lira 
temin edtldiğinden istimlakine ya. 
kında başlanacaktır. 

Dünkü ihracatımız 
Diln muhtcil! memleketlere 98.416 

liralık ihracat yapılmıştır. Bu arada 
tsveçe 20,258 liralık bakla, 10,659 

liralık ceviz, Slovakyaya 10,077 lira
lık iç fındık. Almanyaya acı kayısı 

çekirdeği, Maearistana kitre, Ro
manyaya palamut, balık, Amerlkaya 
av derisi gönderiln1iştir. 

---·--. 
Pancar zeriyatı hararetlendi 

Edirne (Hususi) - Şeker 

fabrikasının pancar fiyatlarına 

yapl.ğı oon fiyat zammı çift.çiyı 

pancar ,.k\mel hususunda teşvjk 

etmiş bulunmaktadır. Trakyanın 

her tarafı ye~ermiş ve yetişmeğe 
yüz tutmuş ycm'}"e':Şil panoar ta_r ... 

lalarile bezelidir. Pancarlar ~İm· 

diden ba~ sarmağa b~laml'}tır. 

ya mektubu görünce: / 
Genç adam ceplerini kanttır· _ Gönderdiğimiz hcaaP 

dı, bu~uk bir zarfın içerainden geldiniz değil mi? [)e.dj, 
bulll§Uk bir mektup çıkardı: Sül .J> .. eyman: .,,.;_ 

- İşte bu melctup, okuyunca - Evet diyerek cevap "N 
birdenbire '6'}ırdım. Çünkü ka· Yalnız yeni makinenizin h,ır,ı. 
nı:nl .. ljirbi.rimizi severek evlen· rine bayıldnn. Bir tane de ~41 
rn.i,tilc. Henüz ÜÇ ay olduğu hal- mak istiyoram. Acaba ne 1' 
de beni aldatması kadar manasız diye ilave e'lti. .>1 
bir şey olamazdı. O.wtelik... - Bay Süleyman buna i'çrıı 

Arif buraya gelince gözlerini yok diye Süreyya. ...Ulümscd• " 
duvarda bir naktaıya dikti. Dura. kü 'bu makineden bir ıan•1 ıf !adı, bir müddet konuımadı. o da bizde. Amerikadald 1

1
/ 

Genç banka şefinin hiç b;r hare· kuı yeni kurulmuş ve l>JZ•Jj)# 
keti taharri komiserinin gözün· rübc için bir tane gönde~ b"' 

1 

den kaçmıyordu. Bütün Türkiyeyi arasanız bıt f. 
- Evet bu mektubu aklım. O kasını bulamazsınız. Heın bf; j 

a~am büyük ·bir sinir buhranı zel makine ile yazmak ~r• 
geçirdim. Karımın sorduğu hü- yalnız bana alt... ııııt 
tün suallere .,ksi cevaplar veriyor Süleymanın gözleri birde~ j' 
dum. Bütün bu konu,malarımız parladı. Fakat pişkin adaJll 
misafirlerin yanında ol91asına rağ renk vermeden: . ~ 
men o daima beni yatıştırmağo _ O ~en? Dwe rP 
çoah§ıyordu.Bir ara onun da lı;zeti zaman, l' 
nefsi ayaklandı. Bana •ert.çe mu· - Çünkü tecrübesini b~, 
kaıbele etti. Birbirimizle yeni ev· vale ettiler, akıamları ıııdrd!' 
lilere hiç de ~kı'lffiıyacak bir ,e. kiUtliyorum, diye cevap ,,. Jf: 
kilde kavga ~t.ik. İşte bu kavga Korniaer fazla konu~adı· ( 
beni suçlu mevkiine koyuyor. bitirdikten sonra bankaıl• ç/_ 

Süleyman elindeki Adliye dok kalmadı. Döner kapıdan 'JI 
t ru raporunu tetkik etti. Vurulan ken dudaklarında hafif bir 1 

odun, kadının kafa tasını parç•· süm belirmi.,ti. 
lamıştı. Süleymanın yüzünü. ak-

* lına çok güzel bir fikir gelen a· 
damların ne.,cııi kapla.dı. Elini te. 
lefona attı, vazgeçti. Belli etme· 
den Arifi baştan aşağı bir defa 
daha. süzdü '!e odadan dı,arı çık 
tı. 

Süleyman yanındaki odaya gi. 
rer girmez, tclefonaı ko~tu. Acele 
ile numaraları çevirdL Biraz bek. 
!edikten sonra: 

- Buruı cinayet masası ko· 
mioerlerin<:len Sül~an, dedi. 
Bugün kafasına odun vurularak 
öldürülen kadının raporu biraz 
noksan yazılml'!. kadının ne ka-. 
dar zaman evvel öldürüldüğü bil
dirilmiyor. Bunu demal verme. 
nizi rica ederim ... Cünkü cıok mü. 
hirndir .... Ha peki dernek kadının 
öldürülmeai üzerinden altı • yedı 
saat geçm~ olmalı .•• Peki teşek· 
kür ederim. 

Süleyman i~n a.rpa- sardığınca 
memnun oluyo.du. Çünkü onda 
ekseri büyük riyaziyecilerin hali 
vardı. O ba~it meselelerden bot· 
!anmaz, karışık, ekseriya katili 
meçhul kaim'" hadiselerle uğra, 
mayı eeverdi. O bu karışık mesc. 
lelerden o kadar çabuk sıyrılırdı 
ki imirleri, do.atları. hayret içeri .. 
ainde kalırlardı. 

Bevoğlunun karanlık ~İ' 
rından birinde ~ocak fark ,1 
len bir gölge belirdi. A'~ 
kaldırımları üzerinde bef r 
dım alılıktan 90nra, gölge b• 
basamak çıktL 

(Sonu yarat) 

İ•veç Amerlk& lllrıe,ü< 
den aonra me\.~cut telefoll ~· 
le dilııyad& ikinci pJmd< 1rı 
y~ınd& tneçte 1000 kiıJld"" ;ı;, 

telefonu varını,. 1039 da fiti~• ' 
Süleyman, odada fazla kalma.. tarak 1S6 ya çılımı~tır. ııo ,

dı. Yandaki odaya girince Arife: veçto telefon eibazlarıatO 111' 
- Dün nerede idiniz? Diye 813,000, lOS'J d& ıse 760.00o rtıı" 

sordu. bveçte radyo ııbonmaııl•.,...c 
- Her zaman olduğu gibi bü. dl 1,858,000 ı bulmo,tur. t 

tün gün bankada. Au 6 milyon olduğuna gOte' 
- iş saati arıuında hiç ayrıl· dakl adetler ı;ö•leriyor Jd, 

madınız mı? llıer yedi kl,Jde birinin .bit ıııt 
- Hayır, hatta yemeğe bile ve hor bel! kı'idtl blriJıjll 

çık.mad.mı. c~ı vardu. 

"'•t . ' 
t;. 

\• 

• , 
lı.ou 
oı~,., 
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Mecliste bütçe müzakeresine 
devam edildi 

B. Çörçil 
beyanatta 
bulundu 

lllfld < ... • ı tıadde> I / I 
ltJı llrlerfne meaallerlnl daha dar bir 
~ay, tekslt etmeleri tmkAnı nrl· 
ırıe~k, 11&h!ye mUdUrlOklerlne, yetiş· 
~ te Olan gedlk11lerden bir karakol 
ııı:'&ııdanr, bir kAtlp, bir sıhhat mc· 
bu l'U Ve bir ebe verilecektir. Ayrıca 
11111111ar tertı edilecek, fikri seviyeleri· 
.,._ 1l'Ukaelmesı için de kuralar açıla· 
, t ır >.yrrca kaymakamların vazı. 
t d •UnUlmektedır. Bunların terfih 

V lerı lmkAnr temin olunacaktır. 
tkıı ııözJerlnl bitirirken, vali ve 
Yetıerın teftltl bah!lndc kendisi· 

tu de haupıerle ayni fikirde oldu· 
tı 11öyıem19 \'c cln,allah muvaf!ak 
•tıı• <lemı,ur. 

Adliye Vekaleti <Batı ı 1ncıde> -
fu1)1aşırı surette dü,man tayyare 

Bundan sonra Adllye VekA.letı bUt- hücumlarına maruz :kalmıo ve 
çes!ne geçilmiş, muhtellf hatiplere coğrafi vaz.iyel dolayı&ile tayya• 
cevap veren Adliye Vekili .Adliyenin re kuvvetlerimiz bu hücumlara 
takviye edileceğini, kCltlp miktarının ancak mahdut fakat çok ceaura· 
arttırılacağını, her kazada bir hA.· ne ıbir tarzda mukabelelerde bu· 
klmmuavlnl bulundur)llacağınr, ha. lunwbilmi!ltır. Pek •iddetli ve pek 
hap1shanelcrdeki vukuatın ö11Une " b 

d ,. n e kan dökücü olan bu mu-hare e· geçmek için teftııııer yapıl ı~ı 1 v b' 
bir sene zarfında bir mılyon davaya ler esnasında dü,man zayiatı J· 

ze nazaran çok ağırdıf. Maama· 
bakıldığını söyleml9tlr. fjh dü§man kuvvetlerinin y ~~i-

Maarif Vekaleti 91.den ha~a yolile gelerek Cirıt· 
Bundıın ıonra Maarif bUtçes!rıln teki Ahnan kııaatını takviye et· 

mUza:J<ere ine başlanmı,tır. mesine mani olamadığtmız için 
J<"ertdun Fikri kUrsUye gelerek dü§man tarafın-dan yapılan hü· 

Maarifin bUtUn programlannın göz· cumların aiırlıiı sün seçtikçe art 

VATAN 5 

Telgraf, Telefon ve Ajans Haberleri 

Amerika 
Yeniden 123 
şilep yapıyor 

1 Amerika 1 

FransadanJaponyayı 
protesto etmesini 

istiyor 
Vaşington, 2i (AA.) - Federal Nevyork, 27 1 AA ) - A!lioclated 

bahriye komisyonu, ı:ekız bahri in· Preıı.s'e göı c, Fı ansız Hındl•Çlnl hU· 
factt tezgahında 123 şlıep inşası ıcın kümeli, Haikhong antrepolarında 
mukaveleler imzalandığını blldlrmlş. j bulunan ıo milyon dolar değerindeki 
tir. Bu gemıler mevcut tıplere uysun Amerikan mallannın Japonya tara· 
olacaktır. 1ntaat masrafları tahml· tından mUsadereslnin protestosunu 
nen 312 milyon doları bulacaktır. ı-·ranııız hOkQmetlnden talep edecek· 
Tezgah inşası ile diğer tesisat için tir. 
altı milyon dolar sarfedUecektlr. 

Sollum"da Bismark battı 

Arjantin 
22 ltafyan 
vapurunu 

satın alıyor 
Buenos-Alres, 27 (A.A ) - Yarı 

resnır bır meııbndon öğrenildiğine 
göre, Arjantin hUkOmetl, Arjantin 
llmanlaı ında enterne cdılmlş olan 
cem'an 50 bin tonllıHoluk 22 ltalyıın 
\'apurunu satın almak ıçın bir anlat 
maya \'armıştır. 

Çinlilerin 
Taarruzu 
genişliyor 

Çunklng, 27 (AA.) - Cepheden' 
gelen haberlere göre. Şanııi eyaletin· 
delt! Çtn mukabil taarruzu, senlşle
lllmek Uzere bulunmaktadır. Şall!i 
eyaletinin şarkında \'e garbında bu· 
lunan Çın lutaları, Çankayşek kıta
larınrn Sarr Nehrin şımallnde yaptıj'r 
hücuma mUzaheret fçın harekete 
geçmektedir. 

Daha cenupta, Çin kU\'\'elleri, Hay. 
fong civarında Lunghay demlryoJuna 
hücum etmektedir. 

Slhhat Vekaleti 
"";htırıt VekAlotine nit müzakereye 
h •tııtken Ceneral İzzettin kUısU-
11t1ı7'1crlJt Sıhhat VekAletı bütçesin. 
bıı 11 la.tısısat azlıtından bahııcderek 
t.ıı. tkaıete de Milli Müdafaa kadar 
ı!ti 11•t Verilmesi icap ettiğini, vckl. 
a rrı rı nuruzunu arttıracak tedbirler 

den geçlrılmesl, pratık gençlik yetış· mııtır, Almanlar fAl'D dotru biraz (B&fl ı incide) = 
tırllmesı l~zun geldlğinı aöylemlf ve Muharebe Hanya'da tasavvur lan şimali Atlanlik muharebesi 

h · jlerlediler etcUmle demiştir kı; edilem~ecek derecede unnzane ııimdiye kadar gelen malümata 

Lav al 
konuştu 

Londrn, 27 (A.A.) - Mare.şal 
Petaln tarafından vazırcsınden çıka· 
rıldrğı gtindenberi ilk de.fa olarak 
radyoda nutuk söyllyen B. Laval ez
cUmle şöyle demlştlr: 

Voasilaci idam edildi 

allı ltıım seldlğlnl aôylemı,ur. 
ttu dan sonra mebuı Cemal Teke· 

h r hoından kınlan bir köyden, Maz 
d Atuııt Halke .. ·ınde doktor bulun

llıaq1kından şiklı.yet etti. AbdUrrah· 
lılttzı Sarnı \Şimdiye kadar Anadoluda 
flııııı Ylı-mı b~ medeniyetten on be· 
'ıttn sıtma yUzUnden öldUfUnU ve 
~, 8 rtıUcadeJeılne adamalnllr ehem. 
~~ tt Verıımeaını, bu Afet yOzUnden 
'ı.~' 80 bin tnaan kurban verdiği· 

"&öy1e411, 

~ rç Türker ise yalnız kızamrlc 
"' Uııden ve doktor buluna.madrğı 
~ .\ııkara clvannda bir köyde 69 

Ut\ın ô! · lıot muş olduğunu llerı sUrerek 
l. .; Cumhuriyet rejiminde bu böy
~l 1 01maııydı, doktor çoğalmalı· 

<lecıı 

~'ly~ relen Sıhhat Vekili bUtçe· 
~ lfayetılzllğlnl anlattı, Memle· 
ltt ÇoJt kıaa zamanda bir çok iş· 
~tlı~Pıldıtr hakkında izahat veren 
ltt~ vazıyet dolay111Je bir çok dok. 
\..ırıa ııı •lllh altJnd& bulunduklarını, 
\ı11 ~ l'atrnen bu sene sıtmadan SO 'U,1tl değ!I, ancak beş yüz kişinin 
ı.tngı 0ldufunu, ııtma, trahom ve 
~I lllUcadcleılne şiddetle devam 
'dtını, memlekette llAç ııkrntısı 
--. ~ 1tırıı, stoldarrn mevcut oldufu. 
~6Ylerde dofum ışıerlle meşgul 
~lıldutunu, Sivas ve diğer taraf. 
*·~· ~ ebe mektepletJ a~urmak 
~elini aıgyıeıh1f Ur. 
~ frengi hutalıtı 11zerınde 
~a mebusu Ali Süha noktaJ 

1 ~lemı,, bunu mUteakıp 
' 

0
k hatipler frenrt hastalığının 

'llııııtakalarda aalsın bir halde 
\reıt/1dan bahsetml9lerdlr. 
ft~ 1 bunıara cevaben c'I'Urklyede 
~Yoktun demi' ve başka mem· 
'-t lt 1 1t\u}(ayeae edllemlyecek ka. 

Olduğunu söylemı,tır. 

Orta Şarkta 
te>1aı <Batı ı llK'lde) l==J 
11 ~ 1

• Alman ve ltalyanların iddia· 
--~ olmamakla beraber yine 
t~ lr. '!il '1' taraftan, Alman zayiatının 
~lnı olmur ıerektlr. lnılllzler 
~ ları bir semi ka!lleılnde 

klttnın bol'Uldutunu ıöylüyor. 

'~"1ıtıe inen Alman askerleri. 
lıt Coit olrnuı gerektir. lnslllzler 
~ltUtçU kalmadrfından Al· 
'tıı ~ il Par .. ütıe ul<er indirmek· 
tlııtı"reı;tık1ırlnl ıöylUyorlar. 

'1k.~lla1ıre ıöre, Almanlar Glridl 
~ IOnra Kıbr11a, Surlyeye ve S: •ıc:rıyacaklarınr tahmin etmı,. 

"'t''ka.t, bu tahmin bota çıkmış· 
l ....._ bttıı de •udur: 
~~ l:V\'ela. Almanlar Iraka kAfi 
\ ~e suratı<' kA.fi derecede yar· 

Jt ' a hrnarnı,ıardrr. 
1 J\atıt Ali hUkOmeU, Arap 

~•Uerınde noş ıörülmcmlştir. 
~ tatrncn nazırlar clıtn Irakta. 
~· ltraı naibi Emir Abdullah 
S'; CS&nmu, ve fkl beyanname 
~ lrak111arı ya ına davet et· 

~!),, Iraktan farklı olarak tn
~: için bir cndi'e mevzuu olu· 
\."il) ~IYenın lffall, tnılltete ile 
~ llUkthnetı arasında bir harp 
~il-.. Ola(:akCır. tnglltere, Flltatln· 
~""" •kete reçUğl takdirde Vichy 
\.... ~· Yalnız Suny(lde deJU. baş
' arda da İngiltere aleyhine 

<Türk milletinin ananeslnde asker- bir ~ekil de bazan bir tarafa, ba- Kahire, '2 7 (A.A.) - Oı la· müs\eniden şu suretle hulasa edi. 
llk var. Milletimizin mUcadll, muha· zan diğer tarafa tema) ül edere~ ıark İngiliz umum karargahının lebilir: 

Tirana, 27 (A.A.) - 25 'ma. 
yıs ealbahı erkenden Vo•llaci, 
hapisane.nin avlusunda idam o
lunmuftur. 

rip ve asker ruhunu tenmlye etmek devam etmiş, Rumo ile Kandı· tcbliiinde den.'liyor ki: Bfsrnark ile sekiz jnçlik top· 
laıımdır. Maarif programlarına bu ya' da ise yine ayni ~id'detle fa· Ubyada, TQbrukta vaziyette .!'arla mücehhez yeni Alman kru· 
vazifeyi görecek esaılar konmalı- kat daha küçük bir mikyaıta 0 • hiç bir değişiklik yoktur. vazörü Prens Eugen geçen per· 

1 · t' Gene Solium mıntakasında bir m:k· • 'ki dır.:. larak cereyan ey emıt ır. • şem'be günü Sergen i te~kettJ eri 
Sözüne devam eden hatip, kızları· ral Frcyberg'in kumandaaı al· taT küçük dü~man kolları yeni· esnada görütmü~lerdir. lngiliz A~ 

mıza mekteplerde analığa alt telkin. tında bulunan kuvvetlere ııerck den hududo geçeı-ek şaıka dosn: rniraUığı bu iki ı&c.minin yolları· 
ler yapılmamasından Qlklyct etmiş, erzak ve gerek insanca yardım bir kaç mil ilerlemi~lerdir. ileri nın kesilmesi için lazım gelen 
mekteplerde inzibat slstemlnln kuv- kuvvetleri yetişmiş olduğu için kıtalarımız muvakkaten araz.i ter- emirleri vcrmiıtir. lngiliz cüzü· 
vetlendlrllmeslnl söylemiş ve mektep size söylediğim şu dakikada bu ketmekle bera'ber bu kolları hır· tamları bu gemileri cuma geccsı 
kltaplarmdıı dıl farkları olduğ\lnu, bar.ikulade parlak mukavemet palamakta ve ilerleyişlerini ağır. görmürlerdir. Cumartesi gunu 

Amerika Birleşik dcvJeUeri Fran
sayı, Bitlerin, tarihte misli görillme. 
mlş bir jestle uzattığı eli reddetme· 
ğe teşvik eylemekle :nemleketimlzl 
parçıılanmağn ve mahvolmağa °6CV· 
kedebllir. 

V ossilaci 1 7 mayısta Arnavut. 
luk Batveklli V erlaci'yj öl.dürme. 
ğe te~ebbüı etmiştır. 

120 milyon İnciliz lirası 
topladılar 

tunların dUzeIUlmesl lüzım seldlğinl muvazeneli bir ıekil alm'§tır. )a.,tırmaktadır. fecir vakti Prince of Wales zırh· 
anlatmıştır. Bahriye kuvvet'terimiz düşman lısı ile Hood saffıharp gemw 

Feridun Fikrinin izahatından eon- tarafından karaya ihraç hareketi ı·ngı•Jı•zJerJ•D baılayan muharebeye itıtirak et· 
ra, kUrıUye Besim Atalay reıerek yapılmasını ııimdiye kadar men' t'! miııler~ir. 
siyasal bilgiler okuluna franaızcayı muvaffak olmu~lardır. Yalnız 23.J?.in yardalık bir mesafeden 
bilmeyenleri kabul etmedilderlnl ıöy. askeTle dolu baZ'l Yunan k•ytklcı. mukabil atılan bir obüs Hood'un cepane· 
ıemlf ve (biz Cezalri değil, Türkiye- rının Giride varmağa muvaffak Jiğine .isabet ederek geminin inf1. 
yl idare edeceğiz) dedikten sonra dl· olduklarını kabul etmemiz icap h ) • lak elme.!İne sebep ol:nuştur. 
limize de bir çok yabancı kelimelerin eder. Denizaltı gemilerim;z tara. am eSJ Bunun üzerine Bi~mark havanın 
alındığını, bunların şimdilik tlç bini fından dü~man dcruvazörlerine, bozukluğundan ve rüyet şartları. 
bulduğ"lınu, bir müddet sonra blrbi· destroyerlerine, nakliye gemileri. (~ı 1 incide) * nın fenalığından ietifade ederek 
rimizle anlaşmak fmkdmnın tama. ne ve bu küçük Yunan kayıkları_ vap vermek lazım gelir. lngiltc- luçmı~ır. Bi!ımark dünkü pazar. 
men ortadan kalkacağını, ecnebi ke- na verdirilen zayiat çok ağır jse re kuvvet manzarası gösterirse tesi günü Fransız limantarma 
limeler yerine türkçe kelimelerin dı· de bu hücumlarımtz esnasında Amerikanın yalnız techizat doğru giderken At~ Roya\'ın bir 
limize sokulmasının doğru olacağı boiulan dü~man a•tkerlerinin göndermek suretiJe yardım et- tayyares.i tarafından görülmü~tür. 
tezini ileri .ııUrmUftUr. miktarını esaalı bir ıurette teshil mesi Amerikan milletine kafi Ark Royal'ın torpil tayyarelı-d 

Söz alan Mazhar MUfit', Besim eU;n ek jm'kanı yoktur. Yalnız görülebilir. ÇUnkü harp hiçbir süratle taarruza geçmi~ler ve ge. 
Atalayla ayni fikirde olduğunu söy- umumi bir surette diyebiliriz ki zaman seve seve karşılanacak ce yarısına doğru bir tayyarenin 
!emekle beraber, lisan ulemasının düşman çok ağır zayfata uğramıı· bir akıbet savılamaz. Buna kar- torpili ile yaralanan Bi~mark ol· 
tUrkçeye bir istikrar veremediğini, lır. şı, lngilteren"in halsiz, ~c!z ve duğ_u yeııde büyük daireler çize· 
bugün saylav, yann mebus dedlkle· rek dönmeüe ba .. Jamıştır. O es· 
ı ini. bunurı öııUne geçilmesi lAzım Bahri :zayiatımız zayıf görünmesi de Amerikan o .. 

nada bir İngiliz filotillası .} etişe· gcldP''inl s!Sylemt.ştlr. Zayiatım•z Glucdter ve Fij: he\'C'S ve cesaretini kırabilir. 0 

_ı rek <>emiye son darıbey.i indirmiş. KUrısUye gelen Maarif'. Vekili Ha· kruvuörlerile 4 destroyeruen Tam Amerikada bir dönüm • 
san Ali Yücel hatiplere mukni cc,·ap. yani Juno, GreyHound, Kelly ve noktası hazırlandığı bir sırada tir. 
lar vermı, ve muhtelif Ma~rır meıe. Kashmir gemilerinden ibarettir. İngilizlerin Hood'un batırılma
ıcıerl üzerinde durarak sozU Snnat Bu gemilerin müretkbatından .en j sına mukabele gibi bir iktidar 
mekteplerine getirmiş, Vekil buradn miihim kısmı kurtarılmıştır. iki ve talih eseri göstermeleri ve 
Genelkurmay Başkanı Mareşal Fev- zırhlı ile diğer müteaddit kruva- difer. tarilt:tan umumi va.ıiycUn Bertin. 2 7 (AA.) - Bismark 

Almanlar 
ne diyorlar? 

z! Ç&kmatrn bu melctepler4* ıt-1~· "zörler de bu hüc\llflittPftw .._.,ar d h t • r d I 'ht" zımlısının l,atpıadan evvel Al· 
ren aaker1 mühın~lsl~rln emıall lfa- g~rmüşlcrse de hasar ehemmi:> et- a a esır 1 yar 1':11 ara 1 ı~aç man başkumanda!Jlığına gönder. 
dar mükemmel yetiştiklerini blldlren li değildir. Bun1ar yakında yeni· duyurmasr, Arncrıkada verıl.~- miş olduğu mesaj şudur: cGemi 
bir te.şekkUr mektubunu okumuştur. den harekete geçec~klerdir. Bir 1 cck. karar bakımından en mu- manevra kabiliyetini kayibetnuş· 
Bu sene mekteplerdeki imtihan ne· kıemı daha ~imdiden faaliyetine nasıp manzaradır. tir. Son obüsümü~e kadar çarpı• 
tıcelerlnln de geçen seneye nazaran ba lamı•tır • B. Rooscvelt'in, Amerika sa- w y as Fu''h r ... 

• le " • • ııacagıı:. aş ın re ,., dııha mUsbet neticeler verdiğini ra • A~kdeniz filomuz Mata'ban bur ati ıle gece saat onda, bizim • BiEinarit zıı'hlısı üstün İngiliz 
kamlarla lzah tmı,, inzibatın da nu muharebesinden evvelki va· saatle bu sabah 5 de söyliyece-1 kuvvetlerine karşı yaptığı ilk mu. 
milkemmel oldutunu anlatmıştı~. ziyete nazaran bugün ltatya filo· ği nutuk, Amerikanın tutacağı harcbede Hood'u batırml} ve 

Meclis yarın yine bUtçe mUza ere- sundan daha kuvvetlidir. Herhal. yeni istikamet hakkında açık Kini George'u hasara uğratmış· 
ıerıne devam edecektir. de ııarki Akdeniıdeki bahri va· bir fikir verebilecektir. Bu nu- tır. Fakat düıııma12ın bir obüsü 

ziye.trm!zin haleld~.r olması mev· tuk oldukça buhranlı bir hava geminin baş tarafına isabet et· 

Girit' de 
(Ba.,ı 1 incide) // / 

dir. Çok iyi neticeler alınmıştır. 
Her modelden en az 24 düşman 
tayyareaıi talhrip cdilmi, ve diier 
bazı tayyareler de h11ara uğra· 
tılmıatır. 

lnıiliz tayyarelertnin faaliyeti 
Kahire, 27 (A.A.) - Orta· 

ıark lnıriliz hava 'kuvvederi umu. 
mi kararırahmın tebliği: 

lnıiliz hava kuvvetleri Ciritte 
dü!lmana ağır zayjat verdirmeie 
devam etmitlerdir. Avcı tayyare. 
leri Maleme'ye kartı yükıek bir 
muvaffakiyetle hücum ederek kı. 
taat yüklü Yunkers 52 tipinde 
bet ta.)1;'are düoürmüıılerdir. Yün. 
kers 52 tipinde bir miktar tay· 
yare daha ~vcılarımız tarafından 
düşürü\mürtür. AvcıLanmızdan 
üçü üılerine dönmemişlerdir. Av. 
cı tayyareledmiz Maleme'de yer. 
de bir'.b.irine yakın bulunan 100 
kad:!lr Yünkers 5 2 tipinde tayya. 
reye c!e hücun• ederek dü~mana 
ağır .:zoyiat verdirmitlerdir. 

Şafakıta beraber lnrriliz bom. 
bardı:nan tayyarelerj aynı mın· 
taıka1a hücuml•rını tekr.~rl•m~· 
lar •·e yerde bulunan mutc.ıdd•t 
doü~man tayyarelerini yakmı,lar· 
dır. Evvelki gece bombardıman 
tayyarelerimiz sahilleri ve tayyıl. 
re mey<ianlarını fiddetle bom· 
bardunan e'tmiılerdir. 

Giride tank çakanlmam11 

zuubahıs dahi degıldlr. 1 içinde söylenecektir. Çünkü Bis- miş ve Bismark'ın sürati azalmış. 
lr.&E vaziyeti markın bulunduc'Tu yerin Gro- tır. Bundan ba~ka 24 mayıs ge· 

Irakta va:ıi~etimiz çok ırenit cnland civarmdab dolaşan Ame- ce•inde~i ha~a taa~ruzu es?asın· 
bir mlkyaata olarak düzeltilmiş· rikan petrol gemileri tarafın. da ~emıye .. bır. torpıl ~aha ısabet 
tir. Bu sebeple oranın jstikbaline dan İngilizlere haber verildiği, etmış ve surati daha zıya?.e azal. 
büyu1c bir 4t_mniyetle bakabiliriz. Almanların buna p~k kızdığı ve 1 m~ştır. 26 mayısta Brest ı~ 400 

Suriyede düım•n tarafından Bismark zırhlısının Grocnlanda ;ı~ ga~.ında ~·kşrm1· dokuzuna 
yeni inkitaflar göaterjlmcmiıtir. asker ve tcchizat çıkarılmak 1 .oig r~k' ısma·rı ~ hngı ı~ tarı:;e· 

Habeııistanda halyan kuvvet• b' Al er ı ı torpı a a a mı~ arı ır, 
l . . 1. 1 ı d t Uzcrc yola ~ıkan ır man bu yüzden geminin dümeni kul-erının tes ım oma arı evam e • · · · f k t t ·~· 

kl h .. bl 1 ce e*'ır a naklıye kafılcsme re a a c tıgı )anılmaz bir hale geımiftir. me e ve ergun n er " • · t k · 
lınarak mühim harp malzemesi hakkında ortada bır a ım rı- Üç saat sonra Amiral Luet· 
ele geçir~tmektedir. vayetler vardır. zens, Alman başkumandanlığına 

A 1 ·~ . 1. d Ahm•t Emin YALMAN yukarıda yazılı olan telgrafı 
t anh•u• tuna ın e ·· d · · M"t d" • . kd gon ermıııtır. u ema ıyen taze 

Şarkta 'hılhassa şarkı A e· mat yoksa da onun hakkında da k11vvetler alan dü~manın gemile. 
nizde bu hadiseler cereyan eder. her türlü tedbirlerin ittihaz edil· rine karşı harbeden Biamark mü. 
ken A'tlantiiin ıimal k11ımlarınd11 miş olduğunu söyliyebilirim. cadelesine 9onuna kadar devam 
da çok büyük bir alaka uyand~- Dün akşam torpil atan bom· etmis ve ~.7 .. mayıs sabahı üstün 
racak bir diier hadiıe vuku• se.. bardıman tayyarcleriınizle Ark kuvvetler onund~ batmı;tır. 
mi§!ir. Geçen çarıamba ııünü ye. Royal tayyare gemisinin deniz Alman tebliti 
ni ALman zırhlı11 Biemark, bera· A A ) Al 

tay.yareleri tarafından yalnız ba· Berün. 27 ( . . - man 
berinde 20 santimetrelik toplarla ııına seyahat etmekte olan B:s- orduları bafkumandanhğı, Bis· 
mücehhez yeni kruvazör Prinı ınark'a karşı birbirini takr.,en mark zırh1ısının son ımücadeleai 
Eugen olduğu hatde keıif tayya• müteaddit taarruzlar yapılmış ı1e hakı1'ında aııağtdaki tafsilatı ver. 
relerimiz tarafından Bergen civa. gece yansma doğru Bismarl- zırh. mektedir: 
rında görülmüş ve periembe gÜ· iısının iki torpille yaralandığı ha. Bismark zırhlısı, manevra k:ı· 
nU ikisi birden kayı~olmuştur. Bu beri bize selmittir. Bu torpiller- biliyetinden mahrum bir vazlyet. 
gemiler, Amerika~an gelen gemı den bı"ı·.ı· geminin tam ortasına ve d d . t dü 
kafilelerimize taarruz et.mek üze. diieri arkasma isabet etmiştir. ~a:e ;e:i;\~cv:~~le~i a~:~ı11nJ~ 
re Atlantik Okyanueuna açdıı;n;· ikinci torpil geminin dümenini 27 mayıs sabahı bat-mı~ır. Faik 
ğa teşebbüs ettikleri tak r e tahrip et.mi§ olacak ki yalnız sür. dü~an deniz kuvveti 3 saffı· 
yollarınm keeilmeai için bir ço~ ati dü~ekle kalmamı§ ve Bis· harp gemisi, bir tayyare gemJai 
tertibat alınmış ve cuma gice~ mark zırhlısı o dakikadan .itiba· ve mütead:dit kruvazör ve deı· 
Alman harp iemileri Groen an ren ı'nt.i'zam"IZ daireler rizmce7e 1 d .. ı_,k . 
ile lııland arasındaki Danimarka " " • tr.oyer er en mure~ eptı. 

) ba~lamı§tır. Bu vaziyete dü§en Alman tebli!i lnıiliz filoaurıun boğazını g4!.Serken kruvazör erj. Bismark, filolarımızdan birinin bu aabahtan'beri Alman bombar. 
miz tarafınc!an görülmüşlerdir. taarruzuna uğrayarak yeniden dıman ıayyarelerfoin taarruzları. 

Amerikalılara hitap eden B. Laval 
,unları söylemiştir: 

Siz Okyanusun ötesinde belki pek 
farkında değilsiniz, fakat bu harp 
diğer harplere benzemiyor. Bu öyle 
bir lhtllfll ve inkı!A.ptır ki, Avrupa, 
bundan gençleşmiş, yeniden teşkllAt· 
lanmış \'e mllrerreh olarak çıkacak· 
tır. 

Şunu kabul etmelisiniz ki Fran
sa yeni dünya ile yenl Avrupa ara
sındaki dönme dolap \•azttesinl an. 
cak, her tllrlU gizli dllfUncelerden 
4zade olarak Almanya ile tam bir 
işbirliği siyaseti taldp edeblldlğl tak. 
dlrde yapabilir. 

Blliyortım: Bu işbirliği sizi hayre• 
te dllşürUyor. Fakat bunun, hddlse. 
lerln tabii se~Tlne dahli ve Fransa 
için zaruri olduğu kadar Almanya 
için de !a_ydalı olduğunu ispat ettim 
zannediyorum. 

B. Lava! sözlerini .şöyle bitirmiştir: 
Eğer lmparatorluğumuzdan her. 

hangi bir parçayr koparıp almak Is· 
terseniz bizim etimizden bir parça 
koparmıf gibi olacaksınız. Hayır ... 
en bliyük fe!Aketimlz anında, uzak 
topraklarımız Uzerinde sizin yıldızlı 

bayrağınızın bizim Uç renkli bayra. 
ğınırzın yerine geçtiğini görmemize 
lmkAn yoktur. 

Irak vaziyeti 
(Başı l incide) [**] 

tam isabetler kaydedilmiş \'e bir 
miktar motöı 1U araba tahrip edil. 
mıştır. 

Mal tada: 
Bir miktar dUfman tayyaresi dUn 

Maltaya ya'kl~arak TakaJI hava 
meydanı tızerine mitralyözle hllcum 
etmişlerdir. Hava da!i bataryalan 
bazı dUşman tayyarelerin! hasara 
uğra tmrşlnrdır. 

Yukarıda zikredilen \'e muvaf!akl. 
yelle başarılıın harekattan bUtUn 
tayyarelerimiz salimen dônmUtler
dir. 

* Bağdad, 27 (A.A.) - BUtlln llçUn· 
cü ihtiyat sınıfı subay ve erbaşlar, 

hl'lkimlcr mUstesna olmak üzere, as
kere çağrı ılmışlardır. Davet edilen· 
!erin nlhayçt 28 mayıs öğleye kadar 
seferberlik şubelerine milracaat et
miş bulunmaları lllzımgelmektedlr. 

Alman tayyareleri Suriyeden 
reçmekte devam ediyor 

Loııdra, 27 (A.A.) - Kahlre'den 
alınan haberlere göre, Alman tayya. 
releri Surlyeden gcı:mefe devam cdl· 
yorlar. Fakat Almanlar Cirlt'de !az
la me9gul olduklarından eskisine nıs. 
beten geçen tayyareler daha aZdır. 
Suriyeden Alman tayyarelerinin ge(;
mesl Suriye efkarı umumlyesinde 
Vlehy'ye karşı hasmane bir tesir 
yapmıştır. 

Tüdmür hava meydanı 
bombalandı 

Boyrut, 2 7 (A.A.) - Ofi a
jansı bildiriyor: 

Londra, 2 7 (A.8.) - cHarp 
ıilahları haftası> zarfında Lon· 
dra halkı, hııırp ıiıttikraziarına 
1 20 mil:yon 41 bin lngiliz lirahlt 
bir meblağla jştirak etmiştir. Bu, 
adam başına .?_1. Jngiliz lirası de
mekt.ir. 

Londrada 16 ıncı sakin l'ec• ı 
Londra, 27 (A.A.) - Dün 

Londranın biı'biri ark;1S1nduı 
bombasız geçirdjği on altıncı ıe. 
ce idi. 

Bu sabah neşredilen Hava Ne. 
zaretinin tebliğinde gece İngilte
re üzerinde düımanıın hafif bit 
hava faaliy~ti gösterdiii !k~de· 
dilmelgıe .idi. 

• _f 

FiU.tindeki Franııa diplomatları 
Londra, 2 7 (A.A ) - Reut.er 

ajansının dün aktanı ıalahiyet1i 
Londra mahfillerinde öirendıi. 
ğine göre, Fiüstinciek.i Franeız 
konaolosluk memur!arına en çok 
28 mayJata hareketleri tebWi edil. 
miştir. 

B. Roosevelt'in 
nutku 

<Batı 1 incide) *= 
B. Roosevelt'in nutkunda A· 

merıkan milletinin mukadderatı 
tamamile lngıliz zaferine bağlı 
olduguna i~arc.t edmeane ve bu 
zafer için her türlü va~rtalara mü. 
racaat ederek ve her türlü tıehli· 
keled hatta harbe iıtiraki bile 
göze alarak müzaheret edeceiini 
aöylemesine intizar edilmetkt~ir. 

Hood"un zıyaı Atlantikte in· 
gntereye daha büyük bir deıuz 
yardımı yapılmatı hakkında Re· 
:isicü.nhurun vereceği kararı tetWİ 
etmesi ihti~ali vardır. 

evyork Herald Tribune di
,·or ki: 

Coğrafyıa vaziyeti- ve bfr ta• 
kım maddelerıın toprağımızda 
mebzulen bulunmaaı gibi ihal!eı 
,....merlkalıları infiratçı yapmt:tır. 
Maamafih bugün milyonJ.rla A
merikalı şuurlu bir muhakeme· 
den sonra infirM siyasetini terket_ 
mışt.ir. Artık harbıo o kadar gİr· 
rniş bulunuyoruz ki geriye döne· 
meyjz. Bu meseleyi münakaıaya 
devam eylemok bile lüxunwuz· 
dur. 

NeV) ork Times gazeteıınm 
zannettfğine göre, eğer B. Rooıe. 
vclt. resmi Am~rıka siyasetinin 
şimdi kendi muherebe meydanı 
olaraık tayin etot.iği .ahaya na4de· 
dilecek harp ımalzernesinı Ameri. 
kan donarınıaaının 'h\mayeıü al· 
tında Amerıkan ticaret vapurla
ı-ile nakle.tmeği te'klif ederse kon. 
gr.c ve millet derhal ıkendiaine 
müzaheret edeceklerdir. 

Nevyork, 27 (A.A.) - B. 
Roosevelt"in ıekreteri B. Early, 
Reisicümhurun bu akşam radyo· 
da aöyliyeceii nutuk hakkıııda 
gazetecilere demi§tir ki: 

c- Hatırlıyabildiilme göre, 

~ tlrıfeceğt muhakkaktır. 
1' aı, .\Vrtıpa blrllğlnden bah· 
~ ;e >.rnerlkalıları harbe girme. 
lot 8"et eyt~mlştır. 'Fransa im· 
~11hnu parçlamıya te,ebbtııı 

.t~ tllkdirde Vlchy hUkQmetı
"ll~l'ik 

Londra, 27 (A.A.) - Bazı haber· 
!er hilAfınn. olarak Almanların •im· 
diye kadar Girlde tank çıkarmadık. 
lan anlafrlmaktadır. Bu haberler 
dUn de teeyytld etmemı,tır. 

Biımark nuaal batarıldı 1 iki torpil yemif ve Alman bom· na maruz bulunduğunu ilav: et· 
Cuma ıa'bahı Prena dö Gal bardıman tayyarelerinin her tür· mekltedir. 

zırhhmızla Hood zırhlı kruvaxö· lü imdat sahasından uzak bir 
rümüz Alman gemiler.ile rnuha- mevlkıide hareketaiz bir halde 
rebeye tutuımuılardır. Hadiııcler kalmı;tır. Bu aabah .rünef doiar. 
0 kadar eüratle cereyan etmiıtir ken Biamark kendisini takip et· 
ki, ibunlar hakkında henüz tam mekte olan zırhlıların hücumuna 
malumata malik bulunmuyorum. maruz kalmıpa da neticenin ne 

Bismark'ın denize açılmaıının 
sebebi ne? 

Londra. 2 7 (A.A.) - Al· 
manların Bismark saffıharp ge· 
misinin lngi)iz kuvvetleri tara· 
fından yolunun keıilmesi, parlak 
bir sevıkulcey-şi manevranın neti· 
cesidir. 

Bir İngi)jz tayyaresi dün saat 
14, 1 Ô da Tüdmür hava meyda· 
nım on dakika kadar mitralyöz 
ate~ine tutinuo ve bom'balamı:tır. 
Uçuş sahasına .iaabetler vaki ol
mu:.sa da in .. nca zayiat olmadı· 
iı gibi bafka maddt hasar da 
~ktur. 

ne ve mahirane iıtikpflar, cuma 
günü bu geminin nerede bulun· 
duğunu tayin etmeğe medar ol· 
mıatur. 

B. Roosevelt bu aık~m radyoda 
söyliyeceği cocak baıı muMıha
besi• nin hazırlanmasına, diğer 
herhangi bir nutkunun hazırlan· 
masına sarf ettiği zamenda.n daha 
çok zaman sarfetmift.İr. Nutlw· 
nun hazırlanmast için B. Rooıe
velt'in i•lİ!lare etıt.iği zevat ara
aında muharrv Ro~rt Sherwood 
da varıdır, B. Sherwood, eskiden 
de B. Roosevelt tarafından isti· 
şarelcr ıçin çağırılırdı. Biltün dün 
yaya radyo ile yayı1acak t:>lan 
nutuk, aagari altı dile çevrilecek. 
hr.> 

1 a lle harbe gireceğini bll· 
"" I'. 

'~ ~Unyanın merakla beklec!I· 
t 1 .\nıerıka cUmhurrelsl B. Roo
~ ~llyeceti nutuktur. 

tı Velt, Vlchy hUkQmetınln 
'I) nı Ve Amerikanın takip el!e

laetı izah edecektir ... -. 
- Radyo Gazetesi -

~'l'f8-;Jede vaaiyet 
'~ "· 2 7 (A.A.) - Reuter 
,~an: 
~ede vaziyeııin gerginliiini 

muhafaza ettiği Beyrutlan alınan 
haberlerde bildirilmektedir. Bu. 
nunla beraber hükumet halkı tes. 
k.ine muvaffak otmuştur. Halk 
askeTİ harekata sürüklenmekten 
korkmaktadır. Hükut:net Petain 
ile Darlan' ın ha)kın menfaatleri 
için ç.alıft:ığına ahaliyi inandır· 
mağa çahşnakttadır. 

Bilhana Halep mıntakasında 
Alman nüfuzu azalmadan devam 
~tmekteğir. 

Cumarteai günü sabahtan ak. olduğunu şu dakikada lbilmiyo,. 
~ama kadar zırh1ılarımız Biamark rum.:. 
ve arkadafile temaaı muhafaza Ava.m kamaraaı bu beyanat
etmişler ve harbe dün sabah baı. tan sonra diğer meaailin müzake. 
lıyaıbilmek üzere bütün tedbirleri resine başladığı sırada Church.ill 
almışlardır. Fakat gece hava bu· tekrar ayağa kalkmı!I ve baıta 
zulmut. sörünüı kabiliyeti a:ıal- eöylediği gibi BiamarJc gemiainin 
mlf ve Bismark süratle yol değiş. batırılmış olduğunu meclise bil
t.İrerek takip edenlerin gözünden dfrm "stir. Başve:kilin müjdesi 
kaybolmustur. Prens Eugen'in ne mebuılar tarafından pek şiddetli 
olduğu hakkında elimde m1.lu· alkı:.~arla kar~ılannu~ır. 

Lorrdrada öğrenikliğine göre 
Büımark, bir Norveç limanına 
gizlenmi:_o;ti. Pertembe günü bu 
geminin denize açılmıt olduğu 
keffedilmi§tir. Halli icap eden 
mesele, Bismark"ın takip etmeıı 
muhtemel olan bütün yolları tut. 
maktan jbaretti. )'apılan cesura· 

Alman zırhlısının ne sebepten 
elolayı d,enize açılmı~ olduiu hiı. 
la bilinmemektedir. Maamafih 
Bismark, Almanyanın en seri ve 
ayıni zamanda en kuvvet~i ıaff 1. 
harp gemisi olduiundan ehınmi
yeti tali bir hare'ket için tehlikeye 
atıJmış olması çok Jüphelidir. Bu. 
nunla beraber b~u bapta rmalumat 
mevcut olmadıgından söylenile
cek sözler faraziye hududunu ııe. 
çemcz. 

Roosevelt'e müzaheret 
VaşİnBton, 27 (A.A.) - Be; 

milyondan fazla azası bulunaıı 
Amerikan it federal)'onu bir be. 
yanname netrcderek B. Roose· 
velt".in dış sjyaset sahastnda ala
cağı tedbirlerin hepsine miızahe. 
ıet edeceğini teyit ~tmtgıtir, İ 
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(ŞAHiKA) 
Son senelerin en meşhur romanlarından olup CRON1N 

tarafından yazılan ve bütün dünya lisanlarına çevrilmiş 
olan bu eser üstad ÖMER RJZA'nm güzel üelUbile tercü
me edilmiştir. Sineması. İstanbul halkını çok ala.kadar 
eden ve baştan başa doktorların hayatına ait olan bu kitap 
maden ocakları hayatını, beşeri ıstırapları, yüksek hayat 
yaşıyanlar arasında doktorluğun rollerini, basit bir hayat
tan lüks hayata erişmenin sarsıntılarını... Hülasa herkesi 
düşündürecek bir sürü hadiselerle hakiki hayatın iç yüzünU 
tasvir etmektedir. 

Tanesi (360) sayfa olmasına. rağemen 100, ciltli 135 
kuruştur. Taşradln posta ıparası alınmaz. 

" '" bmet Ballt IUtabevı 

Iier ZEVKİ Düşünn1üştür 
7..e\ k mUnakaşa olmaı:, makarnanın eski blldlğlmlz şt>.rlt gibi ne

'Uetinl sevenler de ,.ar, arpa \'e yıldız. gibi ne,11erlnl kaşıklamayı 

tercih edenler de ..• 
Her iki OO\i, Anadolu yaylalarının sert buğilaylarımn lrmlklerln-

den yaı>ılmıştır. Glda kıymetleri :rülr.!ek, Jezı.etlerl ~ı;lzdir. 
Bakkallarınızdan makama IMterken YAYJ..A MAKARXASI diye 

Hem ihtikar, 
hem rüşvet 

Ankara. Yayla. Makarna Fabrikaları 
Şermj Demirkan ve ortağı 

İhtikar suçluları 
adalet pençesinde 
Dün asliY.e ikinci ceza mahke

mesinde ihtikar davalarının ba-

kr\masına devam edilmiştir. 160 
liralık yazı ımakinesini 3~ O liraya 

satan Galatada Stand'art acenta· 
sı sahibi Salaiıe j]e oğlu fahiş 
miktarda ihtikar y.aptıkların<ian 
tcvlkif ecl.ihnislerdir. 

lnhisarlar Umum Müdürlüğünden 
Muhammen B. % 7,S teminatı Ek&Dtmenln 

Cinsi Mlldan L. iL L. K. !jekll Saati -
Elektrik malzemesi. 28 kalem 1509 31 38 19 Pazarlık 14 

> > 16 > 408 10 30 6() > 14,SO 

Somunlu cıvata 4800 Adet > 15 

ve demir destere 30 dllzl.ne > 15 

l - Mevcut mutredat listeleri mucibince yukarda cins ve miktarı 
yazılı malzeme pazarlıkla satınalmacaktlr. 

2 - Elektrik malzemelerinin muhammen bedeli, muvakkat t:eml
naUarı hlzalannda yazılıdır. 

3 - Pazarlık 28/ 5/ 941 çarşamba gUnU hizalannda yazılı saatlerde 
Kabattı.şta levazım ve mtlbayaat şubesindeki alım komisyonun 
da yapılacaktır. 

4 - Müfredat listeleri sözU geçen şubeden parasız ahnabllir. 
5 - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gUn ve saaUerdc % 7,5 

gUvenme paralarile birlikte mezkQr komisyona mtiracantları. 
(3952) 

• l - İdaremiz lhtıyacmda kullanılmakta olup hariçten celbi iktiza 
eden <183"> kalemde ve tahmini c3,174.619 lira kıymette muhtelif 
malzemenin pazarlık yolile mubayaası .mukarrer ve son akdedilen hu
sus! takas esnasına ticaret anlaşması muciblnce Almanyadan da teda
riki mlbnkUn bulunmaktadır. 

II - Bu malzemenin müfredat Usteslle şartnameleri Kabata.şta leva
zım ve mUbayaat şubesindeki alım komisyonunda her gUn öğleden 

sonra görülebilir. 
III - Taliplerin % 7,5 teminatlarile birlikte bu husustaki teklif

lerini en geç 25/ 6/ 941 gününe kadar anezkQr komisyona tevdi etmeleri 
lüzumu ilAn olunur. ( 4052) 

lstanbul Defl~rdarlığın:lan: 

28- 5. 941 ----"'-
• Bakım ••• 

Çocuğu Gürbüzleştirmeğe Kafi İki Mühim Unsurdur. 
MemLketimizin Saf 'Havası, Feyizli Toprakları, Jş Verimi 

Türk Nes:inin Yüzle } ·üz Hayat C. ig:ırtasıdır. 

Daima ÇAPAMARKA~ 

~PARA 
\ BAYAT YARUjlND( 

· DiREKSİYONUOUR 

T. IŞ BANKASI 
Küçük Tasarruf Hesaplan 

1941 iKRAMiYE PLANI 
KEŞİDELER: 4 Şubat. 2 Mayıs, 

ı Ağı.ıStos, 3 İklnclteşrin 
tarihlerinde yapılır. 

1941 ihomiye!eri 
1 adet 2000 liralık = 2000.- L. 
3 > ıooo :. = 3000.- > 
2 > 750 > =1500.- > 
4 > 500 > =2000.- > 

> 
> 
:t 

=2000.- > 

=4000.- > 

·~ 
~ 

:ıl Bahçe ve Çiçe_k _. 
Bahçelerini tanzim, çiçeklerini Jetifb....., ft8ıa:tlw~~ 
mak için mütehua• tarafından yazıhmf _.-~-

Bu eserler arasmda en zi7ade tani>'e ~D c...._. 

Gül Bahçesi 19Jt K.attd 
Salon Çiçekleri 100 
Karanfil Yetiştirmek SO 
Yurdumuz Çiçeklerinin Tarihi 75 
Pratik Çiçekçilik 50 ,, " 

o 

.Bir kaç ~un e~l Mabmotpa
pda ma.nifaturaahk yapan Ho· 
sep Karak~la A~rin dUlclta
nına F.iyat Mürakabe bürosu 
ktontro'lörlerinıckn !biri gelmiştir. 
Kontrolör mağa:za sahilbirııden 
basma iatemiş ve mağaza sahibi 
kcndis.inc 60 • 70 kuruşluk bas 
mayı \ \O kuruşa satmıştır;. Bu 
fah~ Jbtikar üzerine Fiyat Müra
kahc k~nu kontrolörü za· 
bıt varakası :tanzim ederken ma
ğaza .ahipleri kendisine 50 • 60 
lıra kadar ıüşvct teklif etmişler· 
d.ir. Bu teküfj reddeden memur 
dukkan sahipleri hakkmda zabıt 
tutturarak Aclli_>eye tcvıdi etmiş-

* Galatada Per§em'bepaza· 
rında sapan demiri ticareti ya· 

pan Mustafa oğlu Memduh Öz· 

inan, mıiii korunma kanununa 

muhalif olarak 50 kuruşa satma· 

sı lazun gelen sapan ucu demiri· 

ni yüz kuruşa satmı;stır. Bu satış 

esnasında cürmü ım~hut yapıl· 
dığından Mcmduh mahkemeye 

verihni~tir. 

Gala.tada Camii cedit mahallesinde Ömer sokağında kft.in eski ve 

yeni 17, 19 sayılı ve 12600 lira muhammen bedelli iki mağazanın hazl· 

neye alt 1/2 hissesi 12/6/941 perşembe gilnU saat 15,30 da mllll emlAk 
mUdUrJUğUndeki komisyonda kapalı zart usu11le satılacaktır. Taliple· 
t'in teklif mektuplannı ihalenin yapılacağı saat 14,SO a kadar komta

yon reisliğine vermeleri ve fazla rnalıimat için de milli emlAk 4 üncU 

kalemine mUracaaUan. (3978) 

8 > 
3:> > 
80 > 

300 > 

250 
100 

50 
20 

Park ve Bahçe Planları Tanzim ~ 
Matbaamıza Müracaat A ~ 

'*' ..... IEl1111Ki ................ .-~ .. ~ 

=3500.- > ı· 
= 6000.- > > 

I~--

tir. 
Dün Adliyeye sret1rıile.n suçlu. 

lann ikinci sulh cezaıcla sorguları 
yapılmış ve her ikiai de gerek ih· 
t.ikar ve gerekse rüşvet suçlarını 
inkar emtişlerdir. 

Sultanahrnet ikinci sulh ceza 
maHk~ suçun ehemmiyetine 
binaen he'r' 1ki suçlunun da te~·
'kiflerine karar v~. 

Dün başlanan duruı.ıması so· 

nun~a .Memduh &uçunun ehem· 
miyctine hinaen tc.vkif edilmiş

tir. 

1 BORSA I '~ 
27 MAYIS Hl 

1 Sterlin 
Dolar 
İsviçre Frc. 
Drahmi 
Peçe ta 
Dinar 
Yen 
İsveç Kronu 

ı..apam, 

5,24 
130 

30,2025 
0,9975 

12,9375 

-.-
31,1375 
30,745 

Bugünkü proııram 

7.30 Program ve l!laat ayart, 7.33 
Hafif Program <Pl.) , 7.45 Ajans 
halıerleri, 8 Operetlerden seçnmı. 
parçalar (Pl.), 8.30/ 8.45 Evin sa-

ati. 

12.30 Program ve saat ayarı 12.83 
Seçilmiş ~rkılar, 12.45 Ajans ha
berleri 13 Radyo salon orkestrası. 

13.15 Seçilmiş şarkılar, ıs.soıu 

l IFE.:MAa:~ 

Rakibini vuran Cela1 

mahkum oldu 

* Milli korunma 6'anununa 
muhalif olarak, Beyoğ1unda Kal. 

yoncukulluğundak.i 3 3 numaralı 

ev.inin beş odasını 20 liraya ki· 
raya vermesi lazım gelen Hr.iai· 

nin durupnası dün asliye ik.ind 

ceza mahkemesinde runayete er· 

mi§tir. 

1933 Tilrk borcu I 
1918 İstikrazı dahill 
1938 İkramiyeli 

ı.. K 
18 46 
21 50 
19 10 
19 24 
19 55 

Radyo salon orkestrası "1--'-4--+--

' 

Bundan bir müddet evvel sev· 

diği Perihana meyli var diye ra

kibi İlyas oğlu Behramı aırsa or
tasmicla. )-a.katayarak muhtelif 

yerlcrjnclcn ağır surette yarala

yan Ahmet oğlu Ccla\in ikinci a

ğırceza rna'hlc.emcsindc devam et. 
me.ktc olan muhakemcs.i dün so· 

na crmiııtir. 

18,00 Program ve saat ayan, 18,03 "1-~...__.....ı..-.--ı-ı...-

Mahkeme Celalin rakibi Beh-

ramı ö\düaneğe tam teşebbüs et-

tiğini sa'bit göndüğün<len, Peri· 

hanı sevırndcten dolayı Behramı 
vuran Celali 18 seneye mabk\ım 
elm~ir. Anc~ arada hafifletici 

sebepler bulunduğundan mahke. 

me Celalin bu cezasını 8 aene 

hapse indirmiştir. 

Geçen sene 673 
köy mektebi yapıldı 

Dahfüye Vekaleti, köy kanu· 

nunun t:athikına. daha ha vere· 

rek çalı.,naktaoeiıı:. 
Köy idareler.i geçen sene 673 

mektep yaptımuştır. Şimdiye ka

dar yaptırılan• mekteplerin aa· 
yııısı 6, 7 4 3 tür. 

Ma'hkeme Hrisinin suçunu sa· 

bit göııdüğünden suçluyu bir se· 

ne.IJk kira bedc}j olan 312 lira 

ağır para cezasına çarptırmıştır. 

Hris.i l:su nakdi cezayı vermediği 

talkdirde hapse girecektir. 

1933 İkramiyeli Ergani 
1934 Sıvas - Erzurum 
Anadolu Demıryolu Tahvili 42 40 
Demlryolu MUmessll Senet 40 80 
T . C . Merkez Bankası 109 00 
T. İş Bankası mUessls hisse 110 oo 
T. lş Bankası (Nama muhar.) 9 50 
Osmanlı BnnkdSI 27 00 
~lrketl Hayriye 26 00 

NUKUT 

27 05 
25 65 

Solo 1111rkılar, 18,11> Ziraat takvimi 
ve Toprak mahsulleri borsası, 18.25 
(Dış politika hMiseleri), 18,45 Ço
cuk aaa.ti, 19,30 Saat ayarı ve Ajans 
haberleri, 19,45 kadınlar faslı, 20,15 
Radyo Gazetesi, 20,415 Hatte.run tUr
kUsü: cMenek.fe buldwn derede» (A
dana) . 21,00 Memleket postası, 21,10 
Gitar konseri, 21,25 RiyaseUcUmhur 
bandosu, 22,10 Şarkıll ve şarkısız o. 
yun havalan, 22,30 Saat ayarı, Ajans 
haberler!, Borsa, 22,45 Dans müziği 
(Pl.) 23,25/ 23,SO Yannki program 

* Galatada bir kundura ma· 
ğazası sahibi olan Y.org.i adında 
bir tüccar harct8leım ayakkabılan 

on buçuk Ürırya aattp ibu ayak· 

kabıların da iki gün jçinde parça_ 

lan.chklan iddiasile mahkemeye 

vcn~miştir. 

Tilrk Altını (Reşat) 

Türk Altını (Hamit) 
TUrk Altını kUçUk (Hamit) 
Türk Altını kUçük (A.Ziz) 

Kalın beşi btrllk 

25 55 ve kapa~. 

Yoııginin ikinci asliye ceza 

maMemcsinde ba§lanan duruş

masında suçun mah,jyeıtine göre 

mahkeme Yorg.inin tewwine ka

rar vermiştir. 

Çay bollaftı 
Memleketimize vUnıdU çoktanberi 

beklenilmekte olan Hfndiya ı;aylann
dan 2800 sandrklık bir parUnin gUrn
rUk muamelesi bitmiş ve dUn tavzi 
atııta" ba.şlanınışt.:ır. Bu çaylar, çay v; 
kahveciler birliği Azalarına beher ki
losu 440 kuruştan dağıtılmıştır. Bu 
çaylar, yUzdc on iki kıl.rla .satılacak
tır. 

24 65 ------------------------~ 

> > (Hamit) 

> > <Reşat) 

24. ayar altın gramı 

Mecidiye 

115 00 
117 00 

130 00 

3 40 

72 
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Davet 
Eminönü Halkev.inden: 

2/6/ 1941 pazartee.i günü saat 

18 d'1c Evimizde i.ııg.ilizce kurııuna 

batlanacağınclan kayıtlarını yap· 
tırmak istiyenlcrin ~er vearka 

f.otoğrafile Ev büro8u_na rnüra· 

caatlan rlea olunur. 

..... DOKTOR 

ÇIPRUT 
Cildiye ve Ztuırevlye Mlltebu
llSI Beyoğlu Yerli Mallar Pıt.

zan kar1191nda Poeta t..)katı 
k~lnde Meymene* apar1mam 

Tel: 4SMS ---· 

Soldan sala: l - Dakikanın tak· 
sime.tından - Bir renk 2 - Bağlşla
ma - lp tekerleği 3 - Düşkün • Söz 
ahengi 4 - İnanmak - Şöhret 5 -
Değer • lstifham 6 - !stanbulda 
bir semt • Hububat tozu 7 - Rabıt 
edatı : İki sesli harf - Nefer 8 -
Yapı işleri _ Kurum 9 - Bir çic;ek 
- Nota 10 - Avadanlıklar - Tq 
veya tahta döşeme 11 - Umumi 
eğlence bahçesi • Nota. 

Yukandan AJ}ağıya: l - Bön -
Bir balık 2 - Gökle yerin birleştiği 
yerler - Nota - BUyllk 3 - Bq • 
Rekllm 4 - İçinden ve yavaş ve sin 
si - Uzak işareti 5 - İstanbulun 
meşhur bir suyu 6 - Yama - Cet • 
Hububattan blrl 7 - Bır nota - Sa
nat 8 - Bir mevsim - İşaret edatr 
Bırakma 9 - Çarprp geri dönme • 
tstıfham 10 - Bır \'llAy~tlmlz r 

modern stirme 11 - Açıktalı açığa 
• Bir nota. 

Dt!NK1' BULMACk"aN HALLl 

Soldan Sağa: 1 - Bulqlırmak 
2 - 1tale • lfa 3 - Tıkama • Ar 4 -
:tuşerek - Ci 5 - Lar - Savaş 6 -
Omlet - Ant 7 - KAlnat 8 - Um 
- Nefer 9 - Memat • Ek 10 - La 
11 - Konuşturmak. 

Yukarıdan Aşaftya: 1 - Bin"l<tir
mek 2 - Ut 3 - LMilokum ' -
Altşrhama 5 - Şekerli - Taş 6 -
Ar • En 7 - Mestane 8 - Aka. -
Tekir 9 - Ml • (Ko) va. 10 - A. 
facan • La 11 - Karıştırmak. 

Köylül-erimiz, köy işlerini pa

rasız ya.ptıklan igin ancak kasa· 
hadan aldıkları ıteylere para ver

mektedirler. 

Su işleri programı 

Bu partinin bugUnkn çay fiyatla
rını dllfUreceğl bt'kfenmektedir. Son 
gUnlerde piyasada mevcut en engin 
ve kokusuz çaylarm kilosu sekiz li
radan fazlaya satılmakta, bunlara 
blle bazı otlar kanştmlmnk suretile 
türlU tUrlU hileler yapılmakta idi. 
Haber aldığtmrza göre bu )·enı çay
larm gerek fiyat ve gerekse safiyeti 
hU8USUnda a.akadarlar fazla hassas 

' .......... -~ TABANTO , _____ _ 

Beş senelik büyiık au iıleri 
programı tatbikatı ilerlıomeikte
dir. Program için 31 mil~n lira 

verilmiş ve tathikına 937 sene

sinde batlanmıştı. Şimdiye kadar 

bir çok su etütleri yapılarak pro. 

ı jekri ha:w'\aam~tır. 

davranacak ve bilhassa mahlCltçuluk 
yapanlar ağır surette cczal:ındırıla

caktır. 

ı.oo '150 - ıao ltf. 
l!Arlç oaeınlekeUere: __ .. DABlLI llABl'A'·DD·AB 

(lıılide ve Barsak) 

r.'iıTEill. S..1ISJ 
TUnel Şahdeğ!rmen! Sok. No. ~ 

Tel. 49206 
2 den 6 ya kadar 

ıuı 
.... 7CÖlr .. _______ .. 

Basusl Muallim 
Eleme ve ikmale kalan tale

beye k1ntya. fizik, rlyaıdye. ta.. 

.

1 

bilye, Ua.n derslıeıi verlllr. Saat 

10 - U an!L'ltnda. Tel: 40110. 

Tirldfe Cl•llulJ8U 

Ziraa·t Bankası 
Kuruluş tarihi: 1888. - Serma.yesl: 100,000,000 TQrk ~ 

Şube ve a.jana adedi: 265. 
zıraı ve tJca.rt her nf!Vi ba.nk& muamelelerS. 

Para piriktirenlere 28 000 lir .. ,\kramize ~ 
~ . 

. 
Z\n.lıt Bankasmda kumba.ra.lı ve ihbarsız tasarruf hesaPl 

en az 50 lirası buluna.nlara senede 4 defa çekilecek kur'a ne 
dald pllna göre ikra.ınlye da#rtdaC&ktır. 

4 adet 1,181 llrüık ..... Ura ~ lto .aet M Unllıık 
' :ıt M8 :ıt %,080 > 
' • - • 1,IOI > Ut> !le ...' '° • 1.. :ıt ~ > 180 • ,. > 

DtKKAT: Hesaplanndaki paralar bir sene içinde ı;o ~ 
tı dilfmlyenlere ikramiye -c;ıktııı takdirde % 20 fazlaaile v 

Kur'alar senede 4 defa, 11 mart, 11 ha.ziran, ll ejla1. 
11 Blrincfld.ımndıa çeklleceWr. 

Devlet Demiryollan İliıılatJ 
Muharmnen bedeli (31046,50) (0 tuz bir bin kırk alt? Ura eJJi 

Ura olan (3 Kompresör 20 muhtelif hava çekici ve aksamı (:s.e..f4S 
feD!be) gtlnil saat (15,30) da pazarlıkla Ankarada idare bln~ 
tın aJınacaktır. 

Bu tşe girmek iStiyenlerln kanunun tayin ettiği vesikalatl 
ayni gtln muayyen aaa.tte komisyonda hazır bulunmaları ıazıı:ncUf' 

Şartnameler Anka.rada Malzeme dairesinde, Haydarpapda. 
ve sevk şefliğinde gödlleblUr. (3983) 

* Trakya hattı ile Mu~anya • Bur.sa ve Samsun ,. Sahil hS. 
gayri bütlln şebekede ı Haziran 1941 gUnUnden itibaren yeni t 

rln tatbikıne başlanacağı, 
Bu tarifelere göre yolcu ınns.hetıerinl ve yolcu treni~ 

reket zamanlarını gösterir cetvellerin tstasyonlarm bekleme eal 
asılmış ve küçUk cep defterlerinin gişelerde satılığa çıkar1Iın1f ~ 
duğu sayın halka ilAn olunur. ( .P 

Sahibi ve Neşriyat MlldUrü: AIL'IET ElUN '1"~ 
~Yer: NAT..A:N MATSAASI 


