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Milli Şefimiz 
Meclisteki çalışma 
Odalarında meşgul 

oldular 
-.ı ~ra, 28 (Telefonla) -

&a"bah Reiaidümhurumuz is
i,. lnönü beygiri~ Dikmen sırt
aiıında bir gctinti yapmışlar . ve 
ll eden sonra da Büyük Millet 
ıe~ll>ındckj çeılı ma odalarına 
..,,,.;•k b.ır mtiddet menul ol-
,~rdır. 

Amerika 
hareket 

sahasında 
~OOsevelt'in nutku harbin 
~anz~rasını baştan başa 
, eğİştırmiltir. Amerika ha-
19kete geçmek kararını ar
~k ger; dönülmez bir şekil-
e Vermiştir. 

Ruzvelt 
Fevkalade milli 
tehf:ke halini 

ilan etti 
B. Ruzvelf 

nutkunda 
dedi ki: 

"Mihver, denizlere 
hakim olamazsa 

mağlubiyeti kat'idir,. 

"Biz bu hakimiyete 
müsaade 

etmiyeceğiz !,, 

~~atı: Ahmet Emin YALMAN B. Ruzvelt, Lord 
~ Rooseveltinmerakla bek- Halifaks'c riyaset 
:a]ı ~!enen nutku, en nikbin 

B. Ruzvelt U~ilncU defa CUmhur Re isi intihabında yemin ederken lU~nl_eri aşacak kadar kati ve Sarayına davet ( fti 
,ıa. etlıdir. Roosevelt filen harp V&11,ln-'on, 28 (Radyo) _ Birle-ı-----·---------------------
~ etın.i k d"l" •• 

•:rbe .. Yor. F~ .a~ .. enız_erın flk Amerika Rel>lcümhuru B. Roooe.. MJ B• d d G• •t h k "t 
~i<! Stısı prensıbını oyle bir §e l \"elt, dün gece Whtte Hall'de söyle- e ır voo ırı are a ı 
1iıa e tefsir ediyor ve Amerika dlğl nutukta ezclimle dem1,ur ki: 

~eınesinin selametle İngiliz· ·-Bu ı;-ece, • ..,rettlğlın bir be- Parlamentoda lngiltereye 
"1e lerıne varması i~in ne icap yannamede hudutsuz fevkalAde mll-

l'se Ya - .. I bir li li tehlike halini llOn ettim. Bu 1ııe, f 
'<nıa pacagını oye - kUV\"et ve kudretimizin oon haddine Habeş se erini taarruz için ~ a_nlatıyor ki bu, doğru- kadar müılafaıuıuzın n mWI otorl. 
~gtuya harbi göze almak temizin takvlyeotnl icap ettirir. d f k ı ? 

• •' bı davet etmektir. Amerika cümhurlyetlerlnln yek- m Ü a a a et 1 i : mi yas o ur mu . 
l '

1 giİn evvel Almanya: .şu- \ilrnt olı1'U, hem hürriyet, hem ken 
bt"e §unu yaparsanız harp dl müdafaaları ı~ın elzemdir. Amerı

~ı·e ~_ve tecavüz sayarım ha!• ktı, hakikati olduj[u gibi ka...,ılıyor. 
"'lğırnuştı. B. Roosevelt'in Nazllcrln tstedlltl tahakküm, Hlt; 

~Pek temkinli bir adam olan ler'ln llorleylşl durdurulmazsa garp 
k.:e,lika hariciye nazırı B. yarnn kllrcsl nazı ot!Ahlaruım ertşe
;"ll! lln da bu tehdide verdik- bllecetı mıntaka olaraktır. 
~~p Almanyaya a!:ık~a TEHLİKEYE KAllSI 
il~ an okuınaktan ibaret ol- mrı..,u. Amerika, bu t..hllkeye 
l\oıır. (Devamı Sa. 5, su. ı de) /// 

Fransa 
Amerika ya 

teminat verdi 

~ ~ 0ııevelt'in nutku Amerika
lı!a~ er tarafında harp diye kar
~tııtştır, Mücadelenin ateşi 
!ıı- likaıııann ruhunu sarmış
lıiı~anaat ve içtihad itibarile 
~ lıalinde kalanlann bile bu 
bı\ıJıaııa karşı durmaları artık 
~\ı~nınez. Karşı duranlar, ya 
ı.r~e Faşistlerden para alan-

'lolil _veya Nazi_ve ~aşist ide- MJ"stemlekelerini ve 
'el"ine bağlılıgı bır dini ta-
\ta p haline çıkanp Amerikan filosunu kimseye 
~!Una olan bağlarını ve sa-
'tıe_l'lni bu yüzden gevşeten- teslim etmiyecek 
Qe~ ibaret kalacaktır. Vaşington, 28 (A.A.J _ Fransız 
~ e~. lıaberler gösteriyor ki hUkQmeti, Fransız filosunun ve mUs· 

llıuJıim bir dönüm nokta- teınlekelerinin Almanyaya ve yahut 
ı!_elıniııtir. Amerikada eki- herhangi diğer bir devlete teslim ·

~'la ~rlık tohum)arınm hazi- dUmtyeceği hakkında Amerikan hU-
"y ilk mahsulü vereceği söy- kQmetine tahriri teminat vermiştir. 

t Ur ordu. İşte mayısın sonu Fransanın vaıııngton bUyUk elçisi B. 
i!\oı.:.~elınez Amerika hazırlık Haye, Hariciye Nazır muavini B. 

'"Uıı kapandığını ilan etmiş Summer Welles"e bu hususta •arlh 
~••-.: Sa. 5, su. S te) /-/ (Devamı Sa. 6, SU. S de) X/X ''1 tıarıan lngilizlere t...Iim olmaktansa gemilerini batırma· 

!arını kaptanlara e mretti (ajanslar) 

Süveyşe hücum 
edebilecek 250 bin 
kişi temizlenmiştir 

Londre., 28 (A.A.) - Wa
vell'.in Ha.beıi11tanın fet!hirU ikmal 
etımeıldten .ibaret olan atratejiai, 
da.ha şiıına.lde cereyan etme'kte o
lan hadiselere rağmen, bugiin 
Lo"tlar ka,marasın.da F eldmare. 
tal Lort Birdwood ile Harbiye 
müste~arı Croft tarafından tasvıp 
edı~ ve muhik gösterilmiştir. 

cHint ordusunun ba.bası> la· 
kalbını 

0

taşunakta olan Birdwood 
şu bcyana:bta. bulu~uştur: 

«- Hln:t zahitlerinjn ve as .. 
k..erlerinin döminyonlar müstem
lekeler o:abltlerile asloerlerinin 
Şa.•ki Afrik.ada görımüş oldukla:ı 
muazzam itin luı:kil<ilc tak.dır edı. 
lemeın.İş olmasından dola.yı pek 
nahoş bir hi .. in tesiri aLtında bu
lunuyorum. 

B. Hitler'in madunu olan Dük 
d' Ao-.ı~' a .toklarını tükeumelerı 
ve maJze.mcle:rini yıpratmaları 
iç.in lngiliz kıtaatını mümkün ol
duğu kadar uzun müddet Ha.~'.:: 
~st....,,da tevkif etımeği dll\Tettiğı 
muhakka.kıtır. Fakat yapdan se~er 
büyük bir süratle hitama erml§-

tir.> I 
Ricat halinde bulunan ta\.yan

hır tara.fında.n gerilerinde bırakıl 
(Devamı: Sa. 5, su. ' te * 

Giritle Büyük 
Britanya aaaları 

bir tutulamaz 

Bismal"k 
Gem:sinden kimse 

kurtulamadı 

A K A ' nın ikazı 

Tyilik etme bana 
işin gider yabana! 
Bana miras bağlama 
Dönersin öz halama! 

AKA GÜNDÜZ'ün bu nefis yazısını 
yannki sayımız::la okuyunuz. 

Mecliste müzakereler 
1 dünde hararetli oldu 

Dünkü konuşmalarda tebarüz eden noktalar: 
Yollarımız bozuktur, yol müteahhitlerinin işleri umumiyetle 
memnuniyet verici değildir. Buna mukabil hükumet iktısadi 

-~ .... t vermektedir ve bir program hazırlam1 5tır 

1 Her hangi bir maddede vesika usulünün tatbikine 
h i ç bi r su ret 1 e m ah a 1 y o k t u r 

Cümhurreisinin sofrasındaki her şeyi her 
vatandaş kolaylıkla tedarik edebilir 

Umumi ana maddelerde memleketin sıkıntısı yoktur 
Her satıcının peşine bir memur takmıya imkan olmamakla 

beraber ihtikara karşı şiddetle mücadele edilecektir 

IÇöylünün topraklandırılma davasıyle uğraşılmaktadır 
·-.··--

' • 

tktısat Veklll HUsnü Çakır 

Girit' de 
Şiddetli muharebe 

devam ediyor 
Kahire, 28 (A.A.) - Resmen bll

dlrlldll!"ln• göre Hanyada büyük bır 
azimle çarpııımakta olan İng!l!z Jruv 
veUeri, yeniden daha müsait bir geri 
mcvzie çekilmek mecburiyetinde kal· 

mıfla.rdır. 

Muharebe, şiddeUe devam etmek· 
ledir. 

* Kahire, 28 (A.A.) - Kahire aske-
ri mahfilleri, dün ak,am Glrilteki va 
ziyet hakkında aıa.ıtıdaki malQmatı 

vermişlerdir: 
Maleme ile Hanya arasındaki ova. 

(Devamı: s .. il, su. 8 tel -

-, • 

Yeni vergiler 
nelerdir? 

Bunlar madde madde aşağıda 

hulasa edilmiştir: 
Ankara, 28 (Telefonla) -

Maaraf büt~ .. ı bltebUdlğl tak
dirde, varfdabn arttırılması lı\

yihasr yann l\lecllste konu.,uıa

caktır. L4ylha basllarak mebus
Jara dağ(tıımu,tır. Projenin e-
8a.91arına göre, koyun, kılkerf 

"·ergUerlne Ylnni'4!r, 1'lerlnos 

ve tiltlk geçllere onar ~; 
manda, de\.·e , .e domuza ylnni. 

beşer kuru' ram yapılmakta; at 
katır ,-e e,ekler için ahna.n. 
,·ergtye de onar kuru., zamme.. 
dUm•ktedlr. 

Kepcl<, tuğla klromltıerln, da.. 
(Devamı Sa. 5, Sü. 1 de) (=l 

Svilingrada giden heyet dün 
sabah şehrimize geldi 

Heyet, Münakalat Vekaletinin daveti 
üzerine Ankaraya gidecektir 

Bir müddet evvel inkıtaa uğra.· 1 trenle 1'ehrimize gelmişlerdir. 
yan Avrupa trenleri seyrliseferlnin Kendilerine, Avrupa hattile aıa. 

yeniden temini için, Sivilingrada ka. : kadar diger hllkflmetlerin rnUmes· 
dar olan hattın işletilmesinin hllkü 1 .!illeri de refakat etınektedir. Hattın 
metimize bırakılması hususunda a- açılmasına ait son karar1arm aıın .. 
11.kadarıarla temaslar başlamıştı. ması için burada toplantılar yapıla· 

Devlet Demiryolları Umum Mil· caktır. 

dU.r muavini Fuatla reis muavini Ri· 
fat, mUteha.ssıslarla beraber mahal· 
Jfnde icap eden temas ve tetkikatı 

yapmışlar ve dün sabah hususi bir 

Bu toplantılar Uç gün kadar .ııre 
cektir. Yabancı heyet erkanı, ~lüna,. 
kalAt VekA.letinln davett U:ıerir:ı.e An~ 
karaya gidecektir. 

Harp Vaziyeti GONON S ESJ 

Eşyanın 

ihtarları 

Kaybolmafa nıa.lıktlnı kol dlli· 
n1esl e'""·eıa tıkırdıyarak a~akları· 
mızın dibloe dü-:ıer. Bu bir Jhtardır. 
Fakat kulak asmadan alır, <l&kl ye
rine takarr.ı. Blr Ud &"ÜD aoora yine 
kaybolur. Bu defa aee ~ıkannamı. 
ve halırun bir kıvrımına yahut ka
napenln &)a~ı arkaoma .a.klanmıt

br. Az çok can ıııkıcı bir araştır

madan sonra tekrar buldujlumuz 
T.amao bal dllUe ldeta yaı,·anr: 

cVldam gO\"'lelrtir. ~ıbıt<nlı:nak is
ter. ili< ııeıa baJ>er •erdlııı. 11.ldır-

1 ~'lld.. . • . 
lb "'""" - Emir vermek ko ]ay, Amıral &enın yerınde olsa, 
~ k•tni•İni batırabilir miydi? !,;, 
· P14n - Ne -.öylüyon o koakoca memleketi batırıy<)f 1 · 

B. Rooseveltin nutku münase betile 
Bence haftan ıona kadar 

aakeri kararlan ihtiva eden 
bu mühim nutuk. Biımark 
zırhlısının batmaJı baberile 
acı duyan Ahnanyaya elbette 
çok fena teıir yapmıflır. Çün
kü Avrupada Almanya ve 
İtalyanın ve Aayada Japo~ya• 
".!'\. W~ )<,panm.Jın. Bırle· 

Yazan: 
İhıan BORAN 

ıik Amerikanın ve sair Ameri· 
ka devletlerinin mücadeleye 
seyirci kalmasile mümkündü. 
Bu imlli Amerikanın Y""" 

dımlarile epeyce küçülmiiJtü. 
Bay Ruıvelt bu yeni nutkile 
bu imkin posaamı da eritip 
kül etmiıtir. Bay Ruzvelt 
(fevkalade milli tehlike hali) 
ilim etti. Diğer Amerika dev
letlerini de demokrasi cephe
sine davet ediyor; bunda mu• 

•Devamı Sa. 3, t;ü l de) 

Yazan: 
REŞAT NURİ 
Belkl aız de dikkat etınl,"1nlz

dJr, Kaybolacak e,yaınız bize bwıo 
evvelden haber •erirler, Hem de 
.... dctal (Liilfm aay&,... çe..mm,.) \ 
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20 Senem 

Nasıl Geçti 
Kürk ne vakit 

hesap o 
gelirse 

vakit ... 
'ı azan. Rebia Tevfik BAŞOKÇU 

Telif ve tercüme hakkı tamam.ile mahfuzdur 

-43-

Tedfin işleri 
Belediye mezar:1klar 

1 
müdürlüğünün 
varidatı arttı 

Cenazelerin tcçhlz ve tedfjn 
i~inin Belediye Mezarlıklar mu
dürlü.;ü tarafından yapılmasaı 
usulünün tc::.tblkındanberi \1ezar
lıklar müdürİüğünün varjdatı art. 
mıştır. 

Belediye, hala ihtiyari olan bu 

•• 
Universite haftası 
Rektör ve profesörler, dün 
Diyarbakıra hareket ettiler 

1 

Otoınobil kazaları 
· Arabaları muavin

lerin işletmesinden 
oluyormuş 

29.5.941 

Zayıflama ilacı 
ıs ir tanıdık vardır. Kilo• 

sunu bilmiyorum aııı~ 
herhalde Ramizin « T ıunb• 
teyze• sile kolaylıkla rekabel 
edebilir. Bacakları, göbel"'• 
koltukluk vazifesi görmd<I•~ 
herhalde hayli müşteki olacak• 
1ar ki, ramazan davuluna beo• 
zcyen o gövdeyi taşırlarken •-
h r estebeıte ve tempolu da"Vf'll 

Yüz yirmi bin mork o zaman g!i
,. ı ~ bir para. idi, çünkü Alman pa-

. . , işi Beyoğlu ve Eminönü kaLala-
nemle nınem mektuplarında gerı do- rın.d b • 

Şehrimizin muhtelif semtlerin. 
de yapılan ani kontrollerde bazı 
!"IOförlerin direks.iyonu muavinine 
teslim ettikleri ve ehliyetnamesi 
olmıyan bu muavinlerin bazı ke
re sefere bile çıktıkları anlaşıl· 
mı tır. Bunun üzerine yalnız Bey· 
oğlundaki ıefıi,lerde 4 tane bu 
kabil ehliyetsiz •oför bulunmuş 
ve tekerrürü halinde bunlara a· 
raba teslim edenlerin ehliyetna. 
melerinin alınması kararla,tırıl
mıc-tır. 

mak ihtiyatını elden bıra!<Jıl'' 
yorlar. 

Çok zayıflık gibi çok ılı' 
manhk da muhakkak bir haıl•· 
lıkıır. Bizim tanıdık bu iki h•I' 
talıktan tİfmanlık nev'ine ui"~'. 
dığını ve bundan da bir h•Y'

1 

aıkınlı çektiğini anlamıf olac;! 
ki bir doktora gitmiş ve el 
yanmıf. 

sı he-r ıun c1t hf t1i bir uçuruma 
.!Oc1"ru >"U\' 1rla lty-0rdu. O kadar ki, 
lk. ay i(lnde brn eHXselerin fiyatını 
(:ç yUz elliden .sekiz bin marksı çt
la,ı·mı.«tım, Ssıdlkofun teklifin ka
lıul cttnf'dim Fakat evden çıkarken 
d'kl.IJ makınesinl de beraber göti.lr
ı Uın Birkaç gün sonra Sadikof ar. 
1\ad;.ı.şını göndererek benden maklnP-

nilp gelmemi yazıı·orlardı. Hele lhll·' k'kl a mec utrı ykapmd.ak Bıçın tet· 1 

. l er ıcra e me le ır u mec-
yar enl.jtem mektubunda iıtıhıalı bir bu · t k b 1 d'ld • : k · d 
ıtade ile: nye .a u ~ ı ıgı ta dır e 

cenazelcrın teçhız, tedfin ve na
kil i~ini yalnız Belediye Mezar· 
lıklar müdürlüğü yapacaktır. 

•Eh kızım, çahı;maktan da hevesL 
ni alırsın ama gUnUn birinde bir şey 
yapamıyacağını anlayınca yine bize 
müracaat edeceksin. Bari vaktile gel 
mene bak. Bir TUrk kadını Avrupa
da. para kazanamaz. Daha öyle bir 
talih bizim erkeklerimize de nafllp 

Dükkandan pantalon çalıp 

kaçarken yakalandı 
Şijman tanıdık, bu tefebb~· 

sünü bana ıöyle anlattı: 

l"'\n parasını isletiyordu. Cevap ola- olmadr. TUrk gençlerinin hazan Av
t ık: rupada nasıl yoksuzluk içinde sUrün-

Beşiktaştaki 

namazgah halka 
açılacak 

Dün sa.hah Çarşamhapa•uın· 
da koltukçuluk yapan Bekta,ın 
dükkanından Zülfikar bes tane 
pantalon çalını tır. Hırsı? kaçar
ken farkına varan Bektaş derhal 
pe~ine dü"mÜ!f ve etraftan yeti
~enlerin yardımile Zülfikar yaka. 
lanmı.,tır. 

- Bizim doktor Cevat D .. . ,. 
vabulan beni yukarıdan aıagı 
bir muayene ettikten şonl' 
sordu: KUrk. ne ,·akil gelir e 0 vaki' dUklerini hep işitiyoruz. Diyol'du. 

& dıkoC!a hesap görilrtiz. Dedim. Bu çalı~malar arasında h;imde da
.! ler )ine tersine d<:inmilştU. Ma~ı- imi bir korku vardı. Sakın bu ev sa

• 'imdi bir de dava çıkacaktı. El- hibi de bavıma bir iı, çıkarrnasın. ÇUn 
1 . eler yarım kalmt,, f!&lışıacak Y<'J' kil bu fapkacr kadın üç odaıını kl
ıok. Ruı kadınl rı elbi&elerıni çabuk raya verirken bana gelenlerden istL 
irttyorlardı. fade ederek ,apkalarına fazla müış-

llıhayet bir f•pkacı: kadının evir.- teri bulacağını: Umit etmişti. Benim, 
• üç odayı birden yirmi bin rnıırk her gelene teklif etmeme rağmen, 

-'hkla tutmaya mecbur oldum. P.er hiç kimse ondan bir şapka bile alma
.. nde Ruslllr bir zincir gibJ birbirler!- dı. Doğrusunu söylemek l<izım gelir
• e bağh ya~ryorlardı. Bir Rus arka. se alınacak ı;ey de yoktu. Fakat o 
elan on ta.ne ini l't.tiriyordu. Gel«"n kendi kıymetaizliğini bilmiyordu. Ara 

1 dınlarla konu,maktan dıklf dik· ııra bana bakarken, Fritzanın gözle· 
~·•Y• vakii k lmıyordu. Bir iki t~çl rinde gördilğUm kini ve kı•kançlıfı 
1 t.ı:ımdr. F'akat nereden bulmalı'? Ge bu kadında da hlııedlyordum. Bazan 
C"eleri artık hiç bir yere gitmiyor- •okaktan eve geldiğim vakit dalma 
cl\ım. !la.un üço dörde kadar çalıfı· benim ı, oda•ından ifçl kızların ya
yordum. nından çıkarken görüyordum. ŞUktir 
Artık Mada.m Sadi Ruılar ara- ki Jfçi kızların Jkiıi de 'bana sadık 

ıuıd& töhret kazanmıştr. GUç halle ıörUnUyorlar, ev sahibi Frölayn Rahn 
bir de Alman lfçl kızı buldum. Bu nın kendilerine her fırsatta fıoladığt 
kıı iyi dlklf bilmiyordu. Fakat az ıözleri bana haber veriyorlardı. 
ıiPk halden anlıyor gıbt görllnUyor- - l\ladaın, ıız ıokağa çıkınca 

~u. lfleı·ın çoklufundan bir ltçl kızı Frolayn Rahn buraya geliyor, bize 
daha bulduk. FelA.ket fU ki kızların elbiseleri fena yapmamızı, mUttrri .. 
ellnd"n lf çıkmıyordu. Her biri haf. lerl kaçırtmaya çahfmamızı söylU. 
tada birer e!vap bltiremlyorlardı. yor. cBir yabancı Alman paraeı ka
t~Ier az c;ıktıkÇ.a ma ra!ın çokluğu zanmamalıdır. Nep birden utrafıp 
karfrımda fJyatları yUkıeltmek icap fU kadını buradan kac;ırtalım> diyor. 
•diyordu. Zaten zengin olmıyan bu Ona kar9ı ihtiyatlı olun. Diyorlardı. 
Rus kadmları pahalılıktan •lkAyel• (Arkaaı var) 
başlanıq;la.rdı. Bir taraftan da Sadı. 
kola açtıpm dava lç1n yeni ev eahı .. 
bh1tn tave:Jye$ile tuttı.ığum a\•ukata 
pefJn para yetişh.rmek lılzın1dı. 

BUtUn bu masraflara karşı koya
bilmek lçln otomatik bir makine 
•alinde çalışıyordum. 

Harbiye Kazasının 
üçüncü kurbanı 
Bundan bir kaç gün evvel 

Anni blle benim çAlışmamdan yo
ruımuş, eskisi gibi her gUn gelmiyor 
du. Boş kalmaya imkı\n yoktu. Şım- Harabiyede vukua. gelen feci o· 
dl Anninin yerini kontes Vanıoviç tomobil kazasının üçüncü yaralı· 
almı.ştı. Rozi Vansoviç c;ok sevimli ıı, Kimya Fa'külteıinden HulUs.i 

"1bir kadındr. Elbi!e yüzünden tanış. oğlu Ihsan da, dün sabah tedavi 
aış. şimdi iyi arkadoş olmuştuk. Ko edilmekte olduğu Gureba hasla· 
oasından çok talihsiz olan bu zaval- nesinde yaralarının a~ırlığı yÜ· 
ti kadm (Unde en a.ş:ığı iki kere ba. zünden ölmü,tüı. 
nR. &"elir. ba:un göz ya..,tarr, baz.an da c~edl muayene eden Adliye 
neşe getırirdi. Bızim iş: odasına gi- doktoru Hik;met Nomer defnine 
rer, biz c;alışırken o da gevezelik e- ruho0: t vermi tir. 
ı"rdi, Alman tş:çi kızlar, Rozl Fran- ___ ...,.. __ _ 
aızca konuştuğu için memnun kal- Aısıkgöz kasa hırsızı altı aya 

mahkum oldu 

Bundan bir müddet evvel 

Be~:kta.:;ta \'a\ıdeçe~me~inde 
bulunan c!ki Namazgclhın küçük 
bir park halıne konularak halku 
açılması kararla~tırılrnı. tır. Esa. 
sen ağaçlıklı ve dört bir tarafı 
demir parmaklıklı bulunan bu 
Y"re halkın ve çocukların otur
maları ıçin sıralar da konacaktır. 

----<>--

Üsküdarda asri 
mezarlık yapılacak 

Belediye Reislıii'i Ü küdar sem 
tind·e Y!J>ılacak olan casri mezar
lık> hakkında bir plan hazırla
mağa ba lamı,ıır. 

Diğer taraftan Feriköyündeki 
asri mezarlığın biı çok yerle6 
imdiden aileler tarafından satın 
alınmış, az yer ka,nı~tır. 

İstanbulun imar 
planları tetkik edildi 

Belediye Daimi cncümen1 dün 
Vali ve Beled•ye Reisi Lutfi Kır
darın reisliğinde toplanmı :ır. 
Şehııcilik müteha 111 Pro•t'la Be 
ledi)·e İmar müdürü l Iüsnü ve 
Jmar müdür muavin;,,nın i§tirak 

Oniverıite haf!-•ını açmak üze re ıehrimizden aynlan Rektör 
ve profeıörlerden mürekkep heyet HMydarpafa rarında 

Bu sene Diyarbakııda açılma , ay (Akıl ha•talıklarında alkol ve 
sı kararla,tırılan Üniveralle haf- verasetin tesirt) adile b1rer kon
taıır~ı ~çmak üzere bir heyet .d~n 1 fer anı vereceklerdır .. 
•ehrıınlLden hareket etmı tır. 1 Heyetle beraber Ünivenltenin 
Heyete Üniveuite Rektörü Ce-' kıymetli profesör!erinden Sıddık 
mil Bil el riyaset etmektedir. Sami Onor, profesör Tevfik Rem 
Heyet Ankarada bir ıı;ün kaldık· z.i Kazancııril, profe ör Mükrimin 
tan sonra ayın 30 unda Diyarba. Halil de hareket elmİ§lerdir. 
kıra varmı. olacaktır. Rektör Profesörler ayrıca meıleki bi· 
haftayı bir nutukla açacak ve ıer konferans daha vereceklerdir. 1 

müteakıben profesörler haftanın Ve bu k.onferanslar münakaşalı 
muhtelif günlerinde konferanslar olacaktır. 
vereceklerdir. Üiy-arbakırda açılan Üniver'-1 

H~yetle beraber giden lktısat te hafı .. , münasebetile Diyarba
Faküllesi dekanı profesör Ö.:ner kırlı ~ençlerin _i;>i.ıyük bir itina ile 
Celal Sarç (Nüfus miktarının ha7.ı~la~ıkları l!,niverıile neqriyat 

şergısının de ku at resn1i yapıla
ehen:.ıniyeti, memleketimizde ve caktır. 

ba'.ka yerlerde inki alı), Hukuk Bundan ha ka kıymetli dok
Fakülte~i d~kanı profesör Ali tarlarımız ornda kaldıkları müd· 
Fuat Ba•gil (Memur ve kanun). det zarfında halka klinık ınua
profeıör Fahrettin Kerim Gök- veneleri de yapacaklardır. 

Ata Kayadelen 'i kaybettik 
O, Sa~sun • 71vas ~a~.ının inşası za'."'anından başlıyarak 

demıryol sıyasetımızın candan bır hadimi olmuştu 
'kleri bu plantıda Pro l muh Ata ı-; va 1e oldU. O, h· ~lkattm J almı" buluı1 uvordu. Cllmll ıriyet.n bu 

telif semtlerin imar p:anları hnk- ömründe kayalar delmu, ve deld r-- imar dt\'rinde 1\ta Kayadclenın Türk 
kında izahilt vermi tır. ı rnlı;ıtf. Onun deldırdi i kayalardan ve sermaye ve ıntite,ebbişJerinı teşvik 

Eğlence yerlerine zam yok 

Şehir darulindoki eğlence yer· 
lerile içkili gazinoların tarifeleri
ni, vuku bulan müracaatlar üzeri 
ne Belediye bir n' bet dahil.ind~ 
arttırmak tasavvurunda bulunu. 
yordu. Fakat, yapılan teık kler 
üzerine bundan sarfınazar edil
miştir. Yalnız yaz mevsimine 
münhasır kalmak üzere açılacak 
mesire yerlerine ait tarifelerde 
bi~ mjktar zam yapılması müna
ıip görülmektedir. 

Küçük katil 19 gün hapse 

mahkum oldu 

tUnellerden bugünkü THrkiye Ctim- suretıltı bugün l'Cnf'bi fırmalarına 
hurıyetintn d('miryolları ve trenleri rekabet eden Türk firmalarının ye .. 
S""çiyor. tişnıe ine olan hlznıeti pek bUyUk-

Eugünkll Türk mUhendi:ıı:llğinln va. tür. Esaaen o zamanki devlet ada.-n
pıcılık kudretini bah.,ed<'n bu devrin: larır.ın bu ıiyasctı neticesidir ki 
ilk bafinda Ata Kayadf'len geliyor-' mrmJeketimiıde on !CnC:l<'rin en bU .. 
du. J..v\"eJcc lllcnz hattında, ı.tısır u- ylik inşaatını 'l'Urk firınaları ba~ar

beslnd~ çah;;tıklart .ıa·ınanların tcc· mıf bulunn1aktadıı-. llayatında ihtL 
rUbe:ıinl Samsun _ Sıves hattında! yur C'dindiği mü~fik \'C irş1td cdi1.:i 
ortaya kormu~. 921 senesinde bu h,1ı-f'ketile nıeslektaş!Hrının yetişme
hattın n10dllrü srfalllt', Sam~undn:ı l'iine ,.e nıemJeltf!t iktı. adtyatına bil
başlı~·arak gUzeı-g:'lhın cŞahln Raya yük hizıncti dokunn1uş olrı.n yUksett 
denilen en mU kUI ''" flarp kısımla· mtih(.:ndls Ata Kayadolenln ölümü 
rı.ı<la çak•qak ta~ından ltayaları de-l- kendisini iş hayatında vr: y11kından 
ntt'k için Avrupadrın getirttiği J<om .. tanıyanlar için p<'l< acıdır. Tanrıdan 
pressörlerl ve perforatrlslerl ilk dt!· rahmet dil<'r "" kcdeıli atll' ine sabır 
fa Tllrk mühcndlfll('rinin ('ltne ver- ta,·stye ederiz. 
nli~ huhınuynrdu. lnşa:tt ırııaha!l:ında. 

doııehillr ki bugünkü Türk ı~çılık ve Romanyaya satılan 

Ci..irmü mef'hur olarak yakRla
nan hırıızın dunı"m•sı dün Sul
tanahmet üçüncü sulh cezada ya. 
pılmı~ ve suçlu on gün hapse 
mahkum edilmi•tır . 

---<o---

M ü r aka be komisyonuna 

alınacak kontrolörler 

F·yat Mürakobe korni•yon~nu 
ku\. vctlcndirmek için alınması 
karar~aştınlan 50 kadar kontro
lör 2 haziranda açılacak kurşlara 
se"\ kedilccektir. Kurslarda mu
vaffa~ olanlar deıhal kadroya a
lınarak faaliyete başlayocaklar. 
dır. 

Osmanlı bankasının umumi 

heyet toplatısı 
yapılamıyacak 

Her ıene haıiran ayında L~n .. 
slrada yapılmakta olan O manh 
Ban'kasının umumi heyet toplan· 
tıoının ahvalı hazıra dolayıeile bu 
sene yapıl•mıyacaiı anlaşılmı11tır. 
1-larptcn e-vvrl Türkiye. Suriye. 
Irak, Yunani<tan ve Filistinde 
Ü•manlı Bankası subelerinin 
umumi hc-ye,t toplantJl~rı yapılır, 
!onra hesaplar mayıs onlarında 
Paris ve Londraya 1(Öndcrilirdı. 
Bu sene bu hesapların da gön
derilm·csine lmk5.n olamamakta
dır. 

Kadıköy vapur tarifeşinde 
tadilat 

- Bugünlerde hii tartı!clptıl 
mı? 

Geçen hafta tartılmıı1ııı> 
- Nekadar celmittiniz. 
- 132 kilo. 
- Bir şey deiril. Bizinı e~ 

«vilayatı tarkiyeo ölçüleri el 
1
, 

vam etmİ§ olsa yirmi iki b• 
mancık! . 

- Alayı bırak doktor- I~ 
fazla kaçtığını ben de ani~~ ... 
rum ve zayıflamak istiyol""'·· 
Buna bir çare. 

- Zayıflamanın 
çareıi az uyumaktır. 
uyuyorsunuz. 

- VaJlahi, hiç hesap ·~ 
dim doktor. Saat onda y• 
sabahleyin onda kalkıyorıJll' 
Kahvaltı edip on birde bir~ 
kerleme yap.ıyor, bire ç•Y İl" 
kala radyonun ajana ıer~ 
y~ti§iyorum. O bitince Y , 
yıyorum. İkide öğle uykıı' P' 
yatıp betle kalkıyorum. .ti' 
bu kadar. r 

Doktor zihni bir heıaP 1' 
tıklan aonra: .. ıf 

- Bu fecaat! Yirmi elot~ııi 
aite on yedi saat uyku! ~ 
tiıersiniı.. Muhakkak bunun 
ne geçmeli! p 

- Çok upa§lım, mu• 
olamadım. 'I 

- Kolayı var. l(e~dfl" 
mihver yerine koyar ve 
velt'in nutkunu okurıunu•· t' 

Doktorun dediğini yap!JII' İ 
artık rözüme uyku &'irıııel ~ 
du. Daha ıimdiden otuz iki 
kaybettim. jf 

Diyecekıiniz ki: •Yahu! ~ 
velt'in nutku daha yeni iJI 
ediyor. Bu ne biçim i'? » ~•<' 

Haklısınız, fakat UJIU~ 
nız ki «1ür'at, biz gazet"' 
müttefikidir!» 
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n;R!:'E'tBt: 

a&lar, bıze dik dik baka.rlardı. 

Damgarlar, eıon blr ziyafetten Aon
ra raemleke-tıerlne dönmU!!!lerdl. Krup 
tt-fierinden de bu SltretLe uza kla~tr· 
~ için pek memnundum. Bu va_ 
.ı.lyet karşısında zengin adamlarla 

Tahtakalede kahvecilik yapan 
Mehmedin dükkanında bir fırııa· 

tını bulup kasadaki 300 lirayı ça
lan Hüseyin o gün lstanbuldan 
hareket ederek ~renle kaçmı;tı. 

Bilahare Hüseyin memleketi O· 

lan l~kenderuna --gitmek isterken 
Adanada yakalanarak lstanbula 
J?etirilmis ve tevkif ohınmu".'tu. 

Bundan bir müddet evvel nı· kudreti, fe-yzini o :zamanki SAm~un • 
ıanlısı Bahriyeyi kendisile evlen- Sıvas ve Ankara ı Sıva• balların· pamuklar 
meklen vazgeçti diye yaralayan dıın alnııştır. Ziraat Bankuı taraflndan bir 

Köprü • Kadıköy • Haydarpa
!!& araıındaki vapur seferlcrjndc 
1 haz;ira~ panr gününden itiba
ren yeni tarifelerin ta.tbikına baş. 
!anacaktır. Buna ıobcp Haydarpa 
~a-Pen~lik banliyö seferlerinde ya 
pılan tadilıittır. Tren tarifeleri de 
dün bildirdiğimiz gibi tadilata 
uğr.amı~ır. $jmdi gece yarısına 
kadar muntazam seferler vardır 
ve sabah poıtaları daha erken sa .. 
atlere alınmı':ftır. 

AY: ıs. <ie.:\: ı ıo. mıır: 
Rtml: 13.57 - MAl'IS: 

as etmek beni daha fazla yora
ca~tı. Zaten bu i"lerln Rnt!inda ken
di varlığımı bile ı;örcmiyordum. Ba· 
zan ~miı:ı hay.at gözUml\n önüne 
gcldlkf!e ba~ımı çeviriyor. düşünme. 
nıck ve hı.S!etmemek için kendimi 
daha çok ışe ..,,·eriyordum. Yalnız zıh
nimden hiç ayrılmıyan bir dilşünce 
( A) Hanımın borcu idi. Bakalım bu 
sıkıntıdan kaç sene sonra kurtula
(:Rktım? 

o aralık lstanbuldan sık sık mek
tuplar geliyordu. Kimi i daima de
~1'en adreslerden fikAyet ediyor. An 

madın. lkin<i defa bir pıırça fazla 
ıılnntı çekllrdlm· Fakat görü) O• 
rum ki yine oralarda deıi'll'ln. Bu 
oon ihtardır. GUnah benden glıllyor. 
Bu defa sokakta dUfe<e#;lm ,.e bir 
daha blrbirimJı.i görcmlyeceğJz.ı> 

:Seı tare ki pek az.tmıL buna. e
hemmiyet "ererek. tedbir alın~ \. e 
za\'&llı kol duğme.I bağıra çağıra. 

gider. 
"\·tne nteseıa. ~andalyltnın kena

rından f;,'ıknu' bir lnre çt.\.·l ucu ev .. 
, tla haflf(e. pantalonumuz.a takı .. 
br; etimizJ belll belll'1'lz iğneler. 

o:Dikkat, der, bu ıseferlik hafif ge· 
(l'ttlrlyorun1. İC'abınıa. bakmazsan 
bir daha se.f'ere ranını yakaeafım, 
hatta. bundan daha fena ı pantalo .. 
nunu yırtacaıun.:o 

Delik bir cept'n kayB.(·ak para, 
f'llmlz.1 yıkarken (ıkarrna:rı Adet e
dindiğimiz yüzük, hattı. Ta tgele 
öt~ye beriye bıraktığımız ,apka 
kat1 a.yrıhk:tan e\.---vel ka~, defa blıe 
aynt thtan yapar. 

Merdh·enln O)'n&mllJ bir tahtaı.ı 
c-UnJett:e he.r inip tıkana nez.ak.et 
dairesinde tMJ.lke)i baber \.'erir fa· 
kat lhtarııua dlnleıımeııt l~ln mut. 
lalıa ııUlill birinde ;em! azıya. al· 

llü•eyinin Sultanah"1el üçün. 
cü sulh ceza mah.kemrt1inde ha· 
kılmakta olan duru~:r:<it.Sl dün ni~ 
hayete emıi4 ve açıkgöz hırsız al. 
tı ay hapis cezasına çarptırılmış-
tır. 

ma.81 ve bJrlnln adam akıllı ba,ını 

ı;-özUnü yarmalH llzund.ır. 
ŞJ~U • Büyük.dere yolunda ara 

sıra otomobillerin tarpıp parçalan
dığı ağaç ..,,·ardır. Karagözün me-:· 
hur Kanlıka.vağı ı;tbl ~ırt ıı;elenlerl 

tek gönderen u~ur~uı: bir ağat. Bu 
ağacın ilk clna.)etlnden C\'\·et 'JÜ .. 
forJcre \.e JOlun eahlt>lerlne tchll· 
ke,yi blrtok defalar hatırlatnu' ol .. 
ma!oiından hiç şüphe etmeyin. Fa
kat bazı noktalarda ln"'anların inat 
ve gafleti o kadar bi.ı,) li.ktilr ki rl
nayl'tten sonra. tla i<:i anlıyama

nuı:lardrr. 

Ka:ybola<'ak ,.e zarar ,·erecek e,
~-a h:in oJduğu gibi yanacak binalar 
ic:in de bu böyledir. l\fe eli Anka
radakl Klilp 'tinema ını hatırlarım. 
lkl M'ne e,·,·eı bir öfle \."akti tesa.
diilen öni.lnden ge(tlğtm sırada. ma. 
kine claireı,indeo tutu.,n1u,, blrkat 
günlük bir taınir lle kaza}·r ge(ı,. 

tlrınlştf. Bu da bir ihtardı. Dlnlen
ml' oJ aydı koca bina üt dört gün 
f'v,·eı , bu defa kakünden temizlen· 
mlyecek "'e Ulus'un kflğıt depo!\u 
da onun narına l&ruruyacaktı. Ka
balı&t ber halde binanın d•ilJdlr. 

REŞAT NURi 

1000 ısuval kahve geldi 
Hüsey.in F aruğun muhakemc!i Demiryolu ı;iya:ırlinl <'andan ve en Romanya. firma~ına :ıatıiması ta .. 
dün birincı aiırcezada n1hayet yakından takip eden ~filll Şef"imiz, ka.rrür eden pamukların birinci 
bulmu,tur. bu hattın in,ası eon8'ında hattı ge- parti.ine ait ihraç muameleleri Meninde bulunan l 000 çuval 

HIC:RI: 1360_Crmazlel<''tl'
1 .. 

V AXtt ZEV ALI ı:z_.ı; 
_,./ 

Hüacyin Faruğun ıuçu sabit zeı·ken: Ama~yaya ne zaman \"arı- yapılmı~ ve menşe tehadetnamc- kahve dün ı,ehriml-ıe get..irllmiş· GÜNEŞ: 5,3Z 
görünmüşse de gerek yaşının suç yoruz"> diye Ata Kayadeleııe sor .. lcri h:tzırlanmı~tır. Bu paıtinin tir, Tevz.iata bugün baılanac&k öCLE: 13,11 
işlediğı et!nada küçük olması ve muş, aldığı cevap Uzeıine s.vlnç Ye bedeli bir milyon Türk lirasına Ye halka lh1i;raçları niobetinde lKlNDt: 17,10 .(il 
gorek.e h~discde Bahriyenin tah. sürur dolu, beşuş çehresile onun e\i- baliğ olmaktadır. Banka idareııı,' da~ıtılacaktır, .AKŞAM: 20.33 l• ' 
ıiki bulunması yüzünden mahke- · k t d 1 YATSI 22 •9 1 

m " mış ı. ii:ier partileri de peyderpey ha- Dıier partiler ha en Mersin- : ·• 11 
me Faruğu 19 gün hapse mah· 928 "°nesinde ıs- tren Amasyayı zırlıyacak ve Romanyava yollı- dedir. Onların da yakında ilhaJj ,_t_M_S_A_K_:__ 2.19 '/ 
kUm etmiştir. kt ı S d ğ ~ - ~ 
'"""""~::'."""'.:""".'.:-""""""""""""""""""~"""ç•o,....a•n•g!!.e~ç·m .... ş,...ve..,,.ı.".•~sa::·o ... r•u..,.y•ol,...v;a;,;,c;;_a~k,;,;u;r;;.·,.'"":~,....,.,...,...,...,...,... ... ~b~e~k~le;run;;;~o~k~t;e;d~ir~ ........ """..,"""'"""'..;..,...,!l!!!!I!!!.,..,..,..,....,.,.,...,,,,.~ 

- Şlındl, l\llster l\ferlln, mli~ade edrr .. 
asenlz btraz etrafı tetkik edec«"ğim. 

- BuyurunuY, t-etklk NllnJz. • 
Racıqn «"llndf'kl n1~tre ile pen<'Cfflerl öl(' .. 

tü. llcle çh",:ck ,.ak"ııları duran pen<'ere)f" pek 
fazla alaka gö..,trrı~·ordu. ı-;onra odanın öbür 
tarafına grçerek duvann dibinde duran bir 
uzun tahta. ... nndığa ,)&kla-:tı ,.e sordu: 

- Bu n<'dir? 
- Bu "ıandık ~il Sln1yanındır. Jçlndf' • h 

bi f'";'~ ala rı durur. E' lerunezde-n rvveıl !\Us 
Shıt~·a. i<'rzihunenJn Jdartı;lle n'''gul olurdu 
'e bu odada çalı";<-ırcb. Sandıkta kuma-: ııu· 

n1unelerl ve ınodeller ,·ardır. 
Rason yan gözle 'JandıA-a. bakarak: 
- A('&r mı~ınrz'! DedJ. 
- Bunu bendf'n l!itf'nle,)·inb:. ('ünkil hu 

.rtandık ,ah<ten l\lls Slutyay·a aittir. llem için
de olanları böyledlm. l\Ierak edJlecek bir 
ı;;eyler yok. "\~urulnn genç kız ile 1\-li~ SJnt,)·a

nın en alfıka"ıı olabilir! 
- l\testej{lm icnhı herke~ten şUpbe ede

rim. Bu ara'}tırına;yı :\·apınağa. mccburunı. 

'Jademkl :\il Sintyanın doı,tuıı..unuz, bana 
yarıhm ediniz.. Nl" kadar çabuk 1 görürsen1 
şi.iphclerjın o clert'ccclc çabuk ortadan kal
kar. 

- Sandık kapah, anahtarı bendeı drğll. 

Ce\.·ap olarak R.a on cebinden bir deste a .. 
nahtarla bir maymuncuk tıkardı. Blr an lc;ln 
de andık a(ıldı. 

bk bakı,ta bir Atirü kuma, parçası cö· 
rilndll. Fakat Ruon andıfm dibini karuı

trrmaj'a ba ,Jafü. Birdenbire t& dibin<len bl.r 
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tlitl"k bulclu. Çıkardı. 

Merlin bu tuftf;I ırönıore kahkalıa.larlıı 

glUmtte ba,ladı 'e aJa,)h bir s~Je: 
- 1-:te cinaJetl ;,.apa.n illet bu drğU nll ! 

Enılo olunuz ki bu tuft>k hiç bir mAnA. Jfade 
etmez. Çiınkiı Mis Slntya delı~tll av merak· 
Iısıdır. 

Ra..~on hu rıôzlrre hiç elıenmılyet ,·cnne
clen i~inl görllyordu. Tüff'ği a<:tı. tçl!'dekl 
kurşunla. cebindeki kur. unu ka.rşıla.-;tırdı. 

Tamarnile ayni jdl. Sonra tiiteğl yine ~·eri

ne koyarak: 
- Du tüff'k J-·enl yafJanını-:;. JIC'rha1de 

ı>ek de a<·ele ,.e baştan sa,·ıua olarak da ·ya. 
pılını,, çünkü her tarafına aJ·nl intizan1la 
ya# ıılirülnıemi't-

- Şlnıdi ne deınf'k i~trdltlnlıi anlıyorum. 
"\lf~ter Ra"'on. lş«;"I kız dr-:arıda. lkrn (U;\a. 
!\li<i ~lnt~·a. kızı Yurdu da b<'lll olınn!;ın ı.liyc 

liıfefl de yağladı. ~'akat bu ı natlar biraz 
acalp .• 

Rasoo &andığı tekrardan ltarıştırmafa 

başladı: 

- t~te yaf ,ı,...ı, ı,te bez ... Diye nurılda· 
m)·ordu. 

- Fakat gelin elbıs...inJ glyml' olan bir 
ıı;rnç kız boylc kolıı~lıkla. eğlllp •izln yap
tığınız harekPtlcrl )·a.pamaz; k.1 •• 

- Belki de daha gelin elbl!oeolnl ırb1ue
nı1, hulunuJordu? 

- Gi)dlğinl ben &"ördüın, hatta duvafmı 
da. takmı,tı. Ba.,ma takılacak olan limon 
f,'14.•eklerl ek!'iik geldi. İ']çl ktır aldırmak üze .. 
re gönderdi. İn"ian elhlseyl giymeden ba!]ına. 
du\"ağ"r nabıl takar! Bu mfunkün değil. Eğer 
arka,ıada beyaz gelinlik \.'arken tüfeği yağ
lamı' olo;aydı ü~tü ba'ı yağ lekesi olurdu. 

- llakkıııız \"ar. Bu noktayı: hahrlatmı, 
olctu.ı{unuz.a teşrkkllrler ederim. Şlmdl bu 
ttifek ile bu )·ağ ,ı.e~tnl poll. müdJrlyetine 
götlireeeğiın, Allaha ı~marladık. 
. . . . . . . . . . 
Siot,)·a her ı;:i.in ÖJl"lc u~·kusuna yaturch. O 

ghn de hrr zamanki C"ibl yatmı.,tı. Telefon 
birdenbire çalınca. yerinden fırladı: 

- Alo .. E\.·et bcnlnı. l\Ierlln siz mlsiniZ? 
Ne Jstlyorsunuı ! 

- Brnl dinleyiniz, Slnlya. Bir polls hail. 
;ye"il ı-t>ldi buralarını karı,tırdı. ll~r tarafı 

aradı. Şimdi ;eUp ı;elln elblsenlzo bakacak. 

- ~-ıc;ın ?' ,rl 
- Yağ Jeke8J arıyor. ·c dcrı.IolL b&Jl 

ıni dc~inlz '! 

Sint~·a hemen t'<''•P \.·ern1edl biraıı ~~ 
ve tcla'lınr sakJa.n1ajla tesebhli"i etti· • . . ~ 

- Bo' yere zalunrt eder. 1·ag" l<'kc:oıl ':J 
kahve leke.si bulur. ('i.inkü e\e gelir ~ 
esvabnna bir 1111can kalı"\·e döktlUn. ~ 

- AIA.. ı~~akat o yine elbJ&e)·I al .,1 
Çünkil gözle ı;ömırkle lktırıı. etml~r<·f~' ı' 
yahane,)"e götUfÜ(t leken.in n('\ İ.ll.i WhJiJ 
recekUr. 

- Tc,ekkUr eı..lcrinı, ;.\lcrlln. ~ 
Slntya telefonu kapattı , e lıeınen ~ 

na koştu. Gelin elbl~e J orada aıılı dJJ 
du. Genç kız; endl';ie ile elbboe,ye flat-ı:tı:_ ,1 

- Klmye' i muayene öyle nıl '! ı:;f' 1p. 
olsun ne )'apa)·un ac:·aba.'! Di,)·e ... u~Jı!lll 

XXll 
)fERUN \"OLA GEL11'01' ~.; 

~[erlin telefonu kapadıktan onr• 
kendine dü.•tindü: r 'I 

• . ıt'.,J 
- Budalahk ettim. Büylf' karı-:ık i'r "'" 

nim har<'ım değll, \ "Uktft dtin,yanın en ~ 
kızına nıallk olacağım. Ama l~lıı 11 

hapr,e girmek de ,·ar. f 

Sonra )·a"·a. 3ava, kalabaJıkla~an . .,1 
hanede bin türlü l<:e daltlı \.·e me~elC'l 1 

tu. IJll 
Bir müddet oonra Slntya. elinde bit ..... ~• 

la geldi. f L."'ıt 
- l\fcrbaba, l\[erlio, polis ha/J.}e"l l 

(A.rb"' J değil mi? 

ı 
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Harp Vaziyeti 
YAZAN: 

fl11a BORAN 
<&nekU Kurmay Subay) 

(Bap ı lnclde). 
"-'flk olacağına inanabiliriz. 
lay Ruzvelt Almanyanın zafı· 
~ iJi ~ ve darbeyi ona 
ftre indinnek yolunu tutmut• 
~- Almany11n1n afı, açıkde· 
iliz hikimiyetidir. Buna o ka· 
ct.r çalı iia ıelde etmesine rai· 
1be.ı Akdenizde bile sahip o· 
~r. Awupada YAfA· 
-.ıı İlteyen 'bir .ömürse imP.•· 
~laiu, denizlere ve ceç_it· 
-e hikim olmadıkça, denız· 
.... ı.ölplerde iktıaadi ve ti· 
-. ıaiinuebetler kuramadık· 
9l 8nali azun sürmez- Ben -..enberi yaztlanmda, kat'i 
~ yerinin açıkdenizler ol· 
~ Alnwnyanm bu de· 
~ ize..me mevcut lnpiz 
-..,etini ve ablukasmı yal· 
tala 1-n Jcuyyetlerile mahve
d~ecejini ve sonunda ikta· 
~ cephede yıkıhnaia ~-
• ...ı.I...'::.-.. tekrar ebnit-

' ~ en salahiyetli 
~ adamlannd ... birisi olan 
~ Rauelt, nutkunda bu 
~•len_ llÇlia ~utı _ ~~i 
-....... için deam: bakımı· 
~ ~ fikrini ileri 
~- 8a fikrimde jaa'bet 
~ olmaktan ziyade, iman· 

lcu.ncı dolaynile mem• 
~ Zira öyle aaıuyorum ki 

uıun aünniyecektir. Al· 
~ Alma aanayiinin la· 
~ yiilueltmek, iteal albn-

• A~ memleketlerinin 
lllaai ve zirai :mahaulatım art• 
~. harp içinde kıtltk ~e 
. --c• .ınaMuim Avrupaya it· 
~ tenüni kaypaile yeni sÖ· 
~ ve muvaaalalar bul· 
~ ciW teAirlerde muv:ıf
~ ~ da, iktnadi cephede 
~ Wmmndan kifayeaiz. 
~ kaı,aı...-k, taarruzu ba· 
~ müdafaaya sepe de 
~ maddi ve manevi fela
~. dayanamıyacUtar. U 
~ Çin Japoaya)'I bai· 
~· Avrupada da Alman
J._ ~i vaaiyete düflDiiftür; 
~,.. Çinin 'bu kadar daya
.. -.....aı :aannetmedi. Alman
~ f l"UllUUD matlubiye· 
lııı.....--.q aonra lnsiJtennin mu• 
·~ edemiyeceiini dütün
' ~ de bu batalanm çok 
~. ödeyeceklerdir. 
~~ mitefekkirlerinden 

Le Bon'un bir aözii· 
~L)"Ol'Ulft: «Harp söze 
~ ~ z kuvvetlerin ıöze 
~...., bir tekilde mücadele· 
~- ~ Wamdan da mih· 
~ laarl»i kasanmalanna 
~ ~· Zira biliriz ki 
~~ iman elinden ve 

'
~ Çlkan ..,terin bir 
_..,.. IÜebldir; fakat hürriyet 

I~ Bu sebeple hürriyet 
~ ...... eden dmlolaui 

I~ .Ji:. ~ak:eh: 
~ nedamet duyu kalple
~ la&ı iıet atkı tekrar fitiz. 
~ ._iliP ve maidur mil
,._. ele 1Mı hürriyet saftannda 
.. ~ar. 
... ,.... .öyJediiim 
~ 4--ikmm emniyet 

Adliye Koridorlarında: 

"Vay bana karşı 
ittifak mı ettiniz?,, 
"İttifak etmemişler ama soluğu 

mahkemede almışlar!,, 

[ Yazan: llltat P laiN f 
- Bir' şeye el alıştırması fena 

§ey;dir, diyordu. Jşte ben de ken. 
dimi bu fena ııeye alıştırdım. 

Arkadaşı kendısinc yana yakı. 
la derdini ania~an dostunun: 

- Birader sana da vur dediy_ 
sek öldür demedik ya, diye sö
zünü kesbi. 

- Ne yapayım~ diyordu. 
Evlendiğim gündenberi rahat yü. 
zü görmedim. Hani bir çok genç 
(ah bir evlensem de 8erserilik
ten kurtulsam) der. Ama bir sün 
karşılarına ç:kıp da: 

- Aman kardeşim vazgeç. 
İnsan hayatta bir kere delirir, o 
da nekadar geç olursa o kadar 
iyidir, desen, insanın yüı.Une bön 
hön ıbakarlar, sen.in söyledikleri
ni ~nlıunamazhktan Gelirler. Ah .. 
A'h. 

c:Oldu b.ir kere, bu Jşin .içine 
düştiilh der .gibi haz.in hazin içini 
çeken bu adama yaklaştım. On· 
lar arkadaş.ile dertleşmekte de· 
vam ettiler. Zavallı büyük bir 
~ratıta bulunımuş gibi: 

- Panzehir.ini buldum zımne. 
diyıorıduım, dedi. Meğer al ~an
m}§ıım. Onlar benden baskın çtk
tı, panzehirfo panzehirini b·ıldu
lar. Eh diyeceksin ki (aen de çok 
ileriye gitmişsin), peki karde~im 
gitm.iyeyim de ne edey.im~ .. 
Ak~ eve gel.irim, karı, ana· 

da bir aur&t. Bütün -gün i§le güçle 
uğrq, ü.ıelik ıbir seyahat kadar 
uzun süren tramvay yolculusun· 
da hep evin geç.İmini dü~ün ta· 
şın, bir de evıde karınla ananı 
mahkeme duvarı gihi bul. Jkisi 
bir arada olduğu zaman ses yok. 
Fakat biri aLdanıp da odadan dı. 
şarı çıkımasın. Hey yara~him 
raylımate§ nedir, bilir misin~ 
l~te öyle bir araba laf. 

Yok evde anamın borusu ötü· 
yıonnuf. Yok, her şeye karışıyor
n;ıuş. Yok dedikodu ediyormu§. 
Üstelik 'karım değıl m~mi§, ev 
onunmllt- Anam olacak karının 
kar'fll')&p ne ha.kkı vannıf. Son. 
ra ben iki karılı koca gibi imişim. 
Hep anamın lafını dinliyormu
şum. 

Buraya bir nokta koy, gelelim 
valide hanıma: 

Beni bir avuç et .ikenden bü
yütmti§. Benim fa~damı görmiye_ 
cck ımiymi§. Benim .aıwn olduğu 
için e)hetıtıe eve kanşırnııt. Hem 
a:.elin ona pek öyle böbürlenme
ıı.İnmi§, y:oksa al.ima.ilah aizının 
payını verirmiş. 

Jgıte bütün bu gürültü yetmi
yormuş ıibi, bütün gece karımın 
<lırdırmı. ıaaba.h olunca on1ann 
hırlaşm~ını dinlcmeok.ten bıkttın 
usandım. B.ir gün ç.ektün kafayı, 
evıe git't.im. Bizimkiler yine ayni 
min'Val üzerine kavsa.larına d'c
vam ediyıorlardı. Odalarına çık
tığım zaman onları kanlı bir mey 
dan muharebesine tu'tUfJTIUf bul
dum. Beni görünce her .ikis.i de 
üzerime sal<:hrdı: 

bir ona vurdum bir ona. Az<zim 
gel zaman git zaman, bunlar her 
kavga cdittc değrrek faslına baıt· 
ladık. Fakat eskiden kanmla a· 
namın dırdırını dinlemeie alıştı
ğım halde tbu sefer de en küçük 
laf tan huylanmağa, ainirlenıneğe 
batladım. Biraz kızınca etrafon
da fır dönen k•ıma ve anama 
verifıtiriyor ve kendi kendime: 

- Ulan bu jşln panzehirini 
buldum, diye seviniyordum. 

- Eıh kazaklığı ele aldık ar
tık, diyıordum. Fakat... Ceçen 
ak~aım rakıyı biraz fula k11Çırrm
trm. Karım benim dayak faslın
dan elaman demi§ olacak ki: 

- Bey sen ar!Jk çok oluyor
sun, ananla blze aanu:yor mu
au.n? dedi. 

Anai,.'ll da boynunu bükerek o. 
nun fikrinde olduğunu aöylemek 
ister gı'bi bir hal ,.ldı. 

- Hal .• ıdedıiın, demek siz 
birbirinizle .itttifaık yaptınız, bana 
kfr.~ı- koyacaıksınız? 

Otleri pa!ladı. 
- Yok, caıum ne jt'tifakı, fi

lin dediler. 
.f.l alı§lka.nhiı i§te hemen okla. 

vaya sarıldım. Öteye beriye ka
ça,tılar, verdim 90payı, verdim 
sopayı. Ama ..• 

Ertıeşj gi.in ayıldığım zaman 
kenclimi karakolda buldum. O· 
radan ~ buraya aktarma ettiler. 

Meier bizim panzehir akıllı 
uslu y_apılınca iY'i imiş ama, zehi
rini fazla .katınca onlar da bu ze• 
hire bir panzehir aradılar, geldik 
mahkem~.Ye. Affedin demek de 
pek olmuyor. Sonra kazaklıktan 
kıhbıklığa terfi eder.iz. Ne yap• 
sak aceb. 

Bekc;lnin yanında, ürkek göz
lerle suçluya 'ba;kan iki kadına 
gözlerim il.itti. İkisinin de kafa
ları ve elleri sargılar içinde idi. 
İhı.iyar kadın: 

- Gözün k.ör olsun, ~ordu. 
Ellerin kını.an. Aft ne ettim de 
böyle ıbir ev)it doğurdum. Ta§ 
doiurayıdım. 

Ana evlat, karı !koca davlaları 
eberiya bir tarafın vazgeç.mesile 
nihayet bulduğundan hu j11İn tadı 
kaçmadan oradan sıvı~tı~. 

Mitat PERiN 

Muhafaza başmüdürü 
Hasan Koper istifa etti 
İst.nbul Gümrükleri Muhafaza 

te.ıdlatı Bapnüdürü Hasan Ko· 
per sıhhi vaziyetini sebep göete
rer~ k vazifesinden jet.İfJL et.mittir. 
istifa ka:bul edilımi§ ve Ba'111Ü· 
dürlüie gümrük müfettitlerin<len 
Zek.i get.irilmift.ir. Yoeni ba,rnü. 
dür vazifesine baılamıftır. 

Ha•ber aldığımıza g_öre, Ha
san Kopere Gümrük İst.ihbarll'.t 
İtleri müdürlüğü teklif edilecek
tir. 

______________________ __, ___________________________ ~----------------~~ 

( Anadolu da "VATAN,, [sıv ASI iCMAL 1 
Beşinci kol 
ajanı Laval 

:Yazan: M. H. ZAL L aval hiç fiiphe yok ki 

Sofukoluk yaylui 

Almandan zİyilde Al· 
manJu. Y .,.anm müslakil f ran.. 
usında nefea almak imk.inmı 
kaybetmiftir. Bunu biliyor. a ... 
nun için de bütün ıayreti fran
sanın istiklalini kaybetmesi vc 
Alrnanyanın yedeiine düpneai 
yolundadır. Laval buna: cAv· 
rupa teaanüdü» yolunda yaldm. 
lı bir ad da bulmuıtur. 

Amanoslulann geçimi 
Hükômetin lôtufkir bir 
yardımile kolaylaşabilir 

Lava), son beyanatile Fran
sız milletini «Avrupa te~iidü» 
namına Arnerikaya karıı adeta 
harp açmaia davet ediyor, Hit. 
ler'in kendilerini himaye altma 
almasmı taliin en büyük lütfu 
ıayıyor. Fakat Fraruızhktaki 
akıl ve iz'an henüz Laval'in İl• 
tediii kadar aönmemİftİr. Bir 
taraftan Laval, Beıinci Kol aja. 
nı sıfatile vazifeaini ıörmeie 
çalt§ırken, diğer taraftan Fran
sanın Vaşington sefiri Frama
nm harbe girmek ve donanma• 
sını Almanyaya tealim etmek 
niyetinde olmadığına dair A
merika bükUınetine resmi INt' 
nota ile teminat vennİflir. 

Bu yardım, bir "kiralık evler kooperatifi,, 
kurularak ve üç yüz bin 1 i r a sarf edilerek 
şimdilik Belen ve Soğukoluk'ta beş yüz tane 
yazlık ev yaptırmaktan ibare

4
ttir 

Cenubi Amerikaya hitap 
R uzvelt'in aon nutkunda 

mühim bir nokta vardır 
ki o da merkezi ve cenubi .Jw. 
merika aefirlerine hitaben IÖJ• 
lenmesi ve bütün merkezi ve 
cenubi Amerikaya tehlike İfa· 
reli verea ek hepıini Almanya
ya karfı vazifeye çaiarmuıdw • 
Ruzvelt diyor ki: «Hitl•'in if
tiha5tna hudut yok. H• defa. 
sında «miiaterib olun, ba,ka Wr 
teY ialememıt diyor, fakat her 
emeline vardıktan aonra daima 
ortaya yeni bir talep koyuyor. 
lqiltereyi ezerse ve denm.. 
hikim olursa Amerikayı Pd
ne keatirecek ve buruma a.ı. 

Yazan: Cemal Bardakcı 
!'Akl Konya \'aUal 

Evler, bir derenin iki tarafındaki 
)"amaçlara, birbiri üırtüne çengca 
ile asılmış g.bidir. J lt-men her 
evden deniz görülür. iskcnderun 
körfcz.i üzerinden bol oksijen yük 
lencrek gelen hafif ve serin hava 
cereyanları -ciğerleri tazder. Beş 
kilometre mesafedeki (Atık) 
ya,> lasın dan demir borularla akı. 
tılan suyu pek latif ve şifalıdır. 
Vıaktile Beyruttan, Şamdan, Ha· 
lepten böbrek hastalığına tutulan 
lar Belene ıı;elerek birkaç ay ka· 
lırlar ve ~.ıarını. -kumlarına c:li.ı· 
türüp aapasaalam dönerlermİf. 

Dereler içindeki bahçelerde 
Bele Belediye Reis her çeşit meyve hususile çok ne· 

lm".bim Dönmez 
1 fıs şeftali ve kayısı yetişmekte

dir. Şeftalilerin üçü, dördü, kay· 
Amanos dağl:ırının en kalaba-! eılarır~ ıbeşi altısı bir kilo çeker

lık rnerkt:zı olan (Belen) knsnha. mi1'. Üzümleri hele pekmezi Av
sı lskenderun, Antakya asfalt yo. rupaya da gönderilen bademli, 
lu üzerinde, İskendeıundan on cevjzH 11uc11kları şöhret ılcazan· 
dört kilometre mesafededir. Ken. mı~ır. 
di adındaki nahiyenin merkezi· ( 1656) yılı nisanında (Belen) 
dir. Dağların yirmi bini bulan den geçmİ§ olan Evliya Çelebi: 
sakinle!linin (5600) Ü bu nahiye (Cümle evleri birbiri üzerine ha. 
iç.indedir. Bir Fransız muharririn valel.idir. Bayırlı yerde vaki ol
de itiraf ettiği eibi bu halkın kaf. mu,, yedi yüz adet toprak ile ör. 
fesi kattksız Türktür. Tütkçcden tülü eak,i biçim hanelerdir. Ma· 
ba,ka dil konupnazlar. Çok ce• mur Türk evleridir. Ahalisi üç 
sur, namuslu, doğru özlü, doğru bin kadardır. Ab ve havasının 
sözlü fedakar ve vefalı jnsan:ar. l~tafctinden halkının rengi ruları 
dır. Türklere has bütün güzel va- humret üzeredir. Abdar üzü • 
aıfları, iy~ huyları bozulmadan mü ve sair fcvakihj memduhtur. 
muhafaza etmektedirler. Milliyet. Şehrin en3csindeki dağlarda, bağ 
lerini, hürriyet ve istiklallerini ko. ları ve havası latif yaylakları var 
rumaık .içün türlü milletlerle bin· dır) d~'IOr. 

Belen Nahiye müdürü 
Osman İnal 

mektedir. Köylülerfo çoğu toprak 

kanlara çevirecektir.» 
B. Ruzvelt'in Birle,ik Ame

rika ve Kanada namma Ameri
kanın seri kalan kaaımlarma 
yaptığı bu hitap bota ıitmiie
cektir. Merkezi ve cenubi A· 
merika hiikUınetleri belki de 
Amerikanın arkumclan harbe 
gİnniyeceklerdir, fakat harbe 
yakın merhalelere kadar ilerle
yenler •• ............... zaferi
ne hizmet edenler h~rhalde bu
lunacaktar. Bu tesanüdün biU 
haaaa Bliyük Okyanus ibtilatlan 
bakllllllldan pek çok ebemmi· 
yeti olabilir. 

sız, bahçesizdir. Bahar ve sonba. !!!'!!'!"'!'!!l!!!!l!!!!'!!ll!!!!!!!!'!l!!!l-1!!!!!!!!1'!~

har aylarında Çukurovaya çalı§· fm gibi (Belen) .:le ve {Soğuk 
maya gider~er. Çalıfkan ve kav- oluk) da elektrik ve aıhhi su te· 
rayı§lı nahiye müdürünün, bele- aisatı. poırta telgraf merkezleri. 
diye re.isinin . himımetlerile zeytin. tehir telefonu da vardır. Buıün 
cilik ilerlemekte her sene binler· bile bu yaylalara ı\nta.kyadan, 
ce dıkme cUki~mektedir. Şimal leıkenderundan hatta Mersinden. 
rüzgarı tutmayan kuytu yerlerde Adanadan, (4yhandan pek çok 
de portakal ve limon bahçelerJ aileler gchneılte ve mayıs ipti
çoğaLmaktadır. Nahiye müdürti, daeın<lan eylul aonuna kadar yaz 
meyve bahçelerinin ve ağaçla•ı· aylarını burafarda ge;irmektediJ'. 
nın ıslahını. meyvaların iyi am· ier. Tabii bu a.ilelerın sayı.aı otıa• 
balil1lar içinde sevkini temin ede. racak, bannaca.k evlerin, otdle
cek hır (Meyveciler birliği) kur- rin aayısına bağlı kalıyor. Snn 
mağa çalt§ıyor. senelerde kira evlerınin bir kı1-

lltirWi hısilterenin mu• 
~ olma...,., Atlantik ve 
~ Japonya ve Alman· 
iı:~ Ar.r,. yalnız kalmamuma 
~· Bay Ruzvelt de bunu 
.::~. Amerika kıtalannda 

~ diier devletler de Bir: 
"-ı._ ~ ... demolaui 
~ ~-i......., 
~m ve Japonyanın 
\~eti uzun aünnİ7ecek-

- Y:a ben, ya o, di)'l()rla.rdı. 
Baktım olacak gibi değil, bu 

işi kökünden h ''etmek lazım: 
- Susun bre, diye bağırdım. 
Dinlemediler. Ben de bir yer· 

qen duymuştum. Dayak cennet-

Dünkü ihracat 969,000 lira 
Dün lmuh'tel.if memleketlere 

969,000 llrabk ihracat yapılmıt· 
tır. Bu arada Roma.nyaya çok 
miktarda pamuk, J•viçreye der.i, 
Finlandiyaya tütün gönderilmiı
tir. 

!erce ıyıl süren 'kanlı savaolar yap- Kuabanın Kanuni devrinde 
tıklarım, yurtlarına ogöz koyan yapılmış olan hamamı bugün de 
düomanların ç.okluğuna, kendi az. .i§leme-ktedir. lk..i otel, dört fırın 
lıklarına baıkmıyarak kahraman- bet han vardır. 
ca boğuşup döğüştüklerini bun· • Nahiye halkı çok fakird'r. A· 
dan eVV'CLki mek!tubumda açığa razi dağlık ve aarp olduğundan 
vurmağa çalı..; :nı~tmı. ek•me elveritli değiJ.dir. Meyve-

Belcn kasaıbası (800) evlidir. d'en elde -olunan gelir, o da yal. 

Bu gayret ' 'e himmetlerden mı da harap olmuı. Yerlıler fa· 
çok fayıclalı neticeler elde edile- kir olduklarından tamir ettiremf
ceğine şüphe yıoktu::-. Bununla ! yorlar, yenilerini de yaptıramıyor 
beraber, bence, Amanosluları lar. Hatay vılayetınin te§ebbüaü 
az zamanda fakirlikten, zaruret- ve eml8ık bankasının da yardımi.. 
ten kurtaracak hatta refaha 'ka- le derhal bir (K.irahk evler ko
vu~urııcak bir çare daha vardır: operatifi) kurumıalı \"e ilk parti· 
Be!e.n ile geçen son baharda Baş. de (Be.len) .ile (Soğukoluk) ta 
vekilimiz.in de bir müddet .istira
hat buyurmmı olduklan (Soğuk 
oluk), (Atık), ((Müftüler), 
(NergizHk) yaylaları bu havali
nin en güzel sayfiyeleridir. Ded.i. 

üçer odalı bC§ yüz yaz evi yaptı
rılmalıdn. Yapı itlerinden anlı· 
yan birçok k.imsclcrle 1röniftüm. 
Böyle üç odalı bir evj üç yijz li
raya mal etmek müınSündiir. ,ja 
halde bin CY lçin (300) bin lh 

-.:.._. l..ca~ ve Ameribnuı 
~erde aevkulceni va· 
;,:ı •• deniz kudreti aailam
~-~U.tlde Afrika garp aa· 
~eki ac:lalan ifple mu
t.:_~ ol....ı.raa Almanya bu 
~e iia olar.k bülbül gözü 
~ lriicük bir yer hile bu· 
~- Bu vaziyet Al· 
4'o ~ tamamiJe aleyhine· 

~ 
&it.-..ç ... o•c==u-=ks::::;ıı:;;tr=a-=m=v=a=y= 

~lbnda kaldı 
S llltafapqada. Arabacı Be
~ ıa~•lnde ~ numarada otu. 
. ~ aı.._"tlannc:laki Nureddin Erol 

• ~i)'e celmek U.ıere YedikU· 
ı..._~ıc 1 tramvayına blnmi,tir. 
~ tramvaydan aUayıp kartı 
'~ teçrnek latediA'I bir sırada 
~- . ,.'ffe.ydarın idaresindeki Har. 
\....' 'tih tramvay arabası aksi ,,,:en ceımekte oldutundan, 
\:._' -.ltında kalı1ııttır. Çarp
\~ lliııde Nureddinin kalçaaı 

'1..-•• OOCuk muhtelif yerlerin
\..'-•ur&ıte yaralanmıştır. Ya· 
~a>qa baata.'ıaneelne kal· 
~ · &uçlu vatm.:ın yakalan-

ten çik.madır, diye. K•pının ar· 
dıncla duran oklavaya yapl§ınca 

duysuJarı gölgede bırakacak kadar büyük 
bir merhamet bütün varlığını sardı. 

- Zavallı Kezban, zavallı talihalz sevsl· 
liın! 

O receden sonra Ali Bey bir ay kadar ya. 
••dı. Sıhhati o kadar dU.ıelml•tl kl onun 
bUabütün lyiletceeği ümidi bile huıl olma• 
ğa baflamıştı. Bu otuz gün içinde baba kız 
iki defa beraber lstıınbula lnmifler, bir defa 
da köyde uzun bir gezinti yapmı,ıardı. Ara. 
lannda aonradan sonraya çok sıkı bir bat 
örülmüş, iklal de birbirini iyi anlaırut ve aev. 
mişlerdi. 

Babasının ölllniU Kezban için pek mllt.hif 
bir darbe oldu. Hiç kimse oou teselll edemi· 
yordu. FelAkett arasında ayrıca UzUldtıtU 
bil' nokta da berkealn onu bu ölUme yabancı 
~yrnaaı idi. Ölen adam Güzide Hanımın ko. 
cllsı. NlgAr Hanımın karde,ı, Vivettn babası 
idi; fakat Kezbanın hiç bir şeysi değildi. Hat
ta onu artık bu evde fazla görenler bile olu
yordu. Öyle ya, daha ne kadar zaman onla· 
ra yük olacaktı? Bu auall Kezban bazı zl. 
yaretçilerin gözlerinde okuyordu. Belki ya
nıhyordu? Belki kendi evhamı idi? Bu dil· 
,nr.eeler derdini arttırıyordu. 

Bu ıstıraplı f'Ünlertnde kendialle yakpı
dan altkadar olacak olan Fizile Hanımı ne 
kııdar aradı! Maalesef o seyahatte idi. An· 
cak ıki ay sonra lstanbula dönecekti. Ame
rikadlln oyle kolay kolay avdet edileb!Ur mf? 

Fent! Hayatmm anTnu btlen ,.-ine kim• 

Rakımı ( 5 50) dir. lskenderun- nız bahçe sahiplerinin, ancak üç 
dan elektrik cereyanı almaktadır. aylık geç.in1lıerini temin edebil-
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Yazan: Muazzeı Tahsin BERKAND 
ae o idi. Bazı dakikalar onun gözlerinde ken. 
dlaine bakarken yanan merhamet ve daha 
bqka hisler Kezbanın bedbahtlığını bilsbU· 
tün arttırıyordu. 
Artık onu bir dUtman gibi göremiyor, bi· 

lllda babumın ölürken kendisini himayesi· 
ne bırakbğı bOyük ve şayanı itimat bir dost 
sıtatlle ona yakla~mak ihtiyacını duyuyor· 
du. Fakat bunu na!ıl yapabilirdi? Onu kal· 
binin bütün kuvvetile severken onun yanın· 
da silkQneUnl nasıl muhafaza edebilir, nasıl 
mağlQp olmazdı? Bu dUşUnce ve korkuları .. 
acısını bQsbOtOn içine gömdU, mlnen lıerkes. 
ten uzak kalmağı tercih etti. Hattıı. apart
manın içi, taziye için gelen ahbaplarla do
lup boşalırken bile kendisini oradan ur.akta 
fan:edlyor, kimse ile konu11madan, bir ıı6z 
söylemeden saatlerce oturduğu yerde mıhla· 
nıp kalıyordu. 

Bu mOddet zarfında bir gUn Farı.ık gel· 
mif, uzun zaman diler misafirlerle birlikte 
salonda otunrıu9tu. Fakat herkea onunla ko. 
nuştutu halde Keııban &gzını açmamışlı. 
Onun bakıtlarmdaki aualı ı0r1nek bıle lote
miyordu. 

Oam Ju.:tıYa Udu· t.ef1' ettiii amu ,.ı. 

nız kaldıklarından istifade ederek birdenbi· 
re karar vermif, ona fU sözleri söylemişti: 

- Bana vaktile bir teklifte bulunmuttu
nuz Faruk Bey, onun cevabını bAll bekledl
ğinlzi anlıyorum. Maalesef size bayır diye
ceğim. 

Bu kelimelerin ressam Uzerlndekl tesiri 
pek bilyUk olmuftu. Ama Kezban arbk ken· 
dl fellketlne, kendi şahat kederine o kadar 
gömUlmUttü ki başkasının duyguiarile .alA
kadar olacak kuvveti bulamıyordu. 

Bu hal Uç hafta kadar deWlIR etti. 
Elr gtln, yalnız kaldıkları bir anda, Ferit 

kendi~den ertesi &11n saat Uçte latanbulda 
buluşmalarını rica etti. Bu tekhf genç kızı 
ilkin şaşırttı ve garip bir ürkeklikle: 

- Niçin? Dire aorda. 
- Babanıza verdiğim sözil tutacağım. Ba. 

na apartmanınızın idaresi için bil" vekllet
name vermenizi nca ederim. Bumm için de 
notere gitmemiz lAznndır. 

Kezban o vakte kadar babaaının bıraktıtı 
pl'lrayı akl:.rıa bile geUrmemışti. Bununla 
nıe~euı olm~1 öl11nUn aziz hatıra.ama ka.rfl 
bir aay,_.ırk .adediyordu. )(aamaflh lttru 

eMmeclt. Bsh - UndlıliDt WWillia ~ 

~·esine bıraktığını hatırlamıştı. Onun hasta 
''e mü,fik sesini hllA kulaklarında duyuyor
du. 

Ertesi gün, babasının ölUmUnden sonra 
1lk defa olarak sokağa çıktı, lstanbula lndl. 
Ferit noterin dairesinde kendi.Bini bekliyor
du. 

- Ben meseleyi notere anlattım Kezban. 
Evrakı hazırlıyacak. Bir saat kadar vakti
miz var, seninle biraz gezelim mi? 

Genç kız meyus, bitkin bir halde idi. Si· 
yah tayyörü içinde vUcudU büsbütün incel. 
mit görünüyor, renksiz yüzünde gözleri ate, 
gibi yanıyordu. 

- Nereye gideceğiz Ferit Bey? 
- Hava güzel. İsterseniz blraz dolqalım. 

Yahut da Sarayburnu parkında gidip otura
lım. Hem oraaını görür hem de biraz nefea 
almıt olursunuz. Bugünler p~ sarardınız. 

HlmayekAr bir dost hali vardı. Ona hitap 
ederken sesi kendısinden küçük bir kardeşi· 
le konutuYormUf gibi tatlılaşıyor, şefkaUe 
doluyordu. 

- Siz bılırsiniz ama bizi bir gören olursa 
ne der? 

- Burası bizim muhlt!m!zden pek uzak
tır. Kimseye rasUıyacatunızı zannetm1yO: 
rum. 

Yanyana yUrUdiller. Genç ad!Lll\ enaa ge
nlf kenarlı beyaz ppkurr.a, beyaz bluZun:ı, 
ayatızıda.ki ince lakarpfnlero bakryor, 'bur.la
n, bUyt: k bır sa:ıat e11eri karşısında ımlf gi. 
b1 ıw..ısaa gözler~ scyrediyorda. 

(Aliıma .. ) 

sarfedilccek demekıt.ir. Her -... 
mew.imlik olarak en az elli lira
ya kiraya vermek k•bild.ir. Bu· 
gün bile iki üç odah töyle böyle 
bir ev altmış yotmif lireyaı tutu• 
luyor. Bu hesaba göre sermaye
nin alb senede eınorti ediJımeli 
kabil olacWtır. Bu evler yapıhn· 
ca yaylalara her yıl muhakıkak on 
bin kjşi çıkacaıldtır. laimleri geçen 
büyük şehirlerjmjz,de bir yaz ıe
ç.İrım.İf olanlar benim bu kanaati
me ortak olmakta tereddüde düı 
mezler. Bir kitinin beı ayda y.iııe 
en az elli lira masraf yrapacAjı 
düşünülüıwe buralara yJ:da bet 
yüz bin liM gireceği kaıbul ve tes 

l lim edilir. Bu tasavvur cerç~le· 
şirsc Aımanoslular, n-efis meyve· 
!erini. yağlarını, peyn.irlerin.i. .Ut • 
Ierini, ayaklarında ve zy.i fi.yatlar. 
la salarak {!eçimlerini yoluna koy 
mak. darliktaııı kurtuımn, °binlOT" 
ce nüfus da ovaların, bataklık 
mın.tak•lann dayanılamaz 91Cak
larırwlan, sivr.ı.sinekleı.indcn, 
madan 'kaçt.p sıiıııacak bir yeıı 
.bttimak intinıaı ele geçirmif o
lıacaıkilaıdır. 

Bu seniz nıo.t Wram .. w 
n~ ırkdaola.rlıduz büidlırnetia 
böyle bir lUtfuıı.. yıarchmma il· 
y~.veonu~~ 

.. .-..1ceerıı.. a' •· 
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Boşboğazlık kötü şeydir! .-:-. .... 
•'•• 

insanların hayatında büyük lbır 
rol oyınryan, büy.ük ıkavgalara, 
felaketlere ve taıtsız va:kalaTa se
bep olan csır> .i!Wlden ba!hsede
ccgim. 

Herhan;g,i bü yerde, mektepte, 
sokaıkta, oyun arasında bir arka· 
daıınız sizi 'bit ıkenara çeker, ku· 
lagmıza .iğılır ve 31Ze bir ~ey :ıöy
ler, o söylediği şeyin arkasından 
da bazan: 

- Sa'kın dtar.deııiım, bunu kim
seye bih:ürme. aındtr •. , 

Diy.e bir etimle ,ilave eder. 
Size say.enen ıtÖZ ihtimal çok 

manasız ve lüzumsuzdur. Siz de 
beBkı bunu rastgele bir ycrcde a-
911rsmız. Bu y.ü~cn aklınız erme. 
den ve istemeden büyük hadiae
lere, biçimsızltklere sebep olursu
nuz. 

Zaten söylenen bu sırrı, önüne 
gelene anlatmak büyük bir auç 

t Tuhaf Fıkralar 
Hindi kızartması ve 

operatör 
·Bir ziyafette sofraya hindi kı 

zartması idm.r..ti. Bunu uata)ılcla 
ke96hilmek miı1ıim bir mesele idı. 
Davetlilerden ıbiri müıPtiılü ha.· 
leıtıı: 

- içimiz.de peAt me§hur bir 
operatör varken hindinin azasını 
·kesmek bize düsnez ya ..• 

Dedi. Her.kes bu fikri tasvip 
etti. Operatör kalk'tı, Hiırdiy.: 
keemeye lbaı,l.adı. F-a'kat, ameli
yat biraz iler~nce operatör ken 
dinden gec;ti. Cebinden cerrahJ 
edevat kuıueunu çıkardı. hindinin 
keataiı bacağını sargs ile saıımaya 
b~1. Bir ıtaranan bacağı sar.ar
ken d.ığCT taraftan da yıanındaıki
lere; 

- Merak et.meyiniz, efendim. 
Biraz .iıitiraba.t, bir parça tedavi 
J e yakmcla şifa bulur. 

Mirasyedi i1e garson 
arasında 

- Gar.son iyi şarabın var mı? 
- Ek.si.r .gıibi ... Ötiiyü .diriltir •• 
- Ağzını hayra aç, y.oksa be-

laya gireriz. 

Amma Çürümüş Ha!.. 
- Bir gün bir arslanın o ka 

ear yakınrnda iclim ki ncf csini 
enıemde duydum. 

- En--- Sonra ne yaptın? 
Dönüp hemen vurdun mu} .•.• 

- Hayır!. Arslanın hulundu
iu kafesten uzağa kaçtım ... 

B\LMECEMIZ 

2 4 
3 9 
7 5 
8 3 
8 7 
5 & 

Bu ıik.i taraftaki rakamları ay-
rı ayrı cem edel9Cniz yekunları
..., bi~irine müuvj ol~cbğmı 
sörureünüz. Sağ .unaftak.i 34 dür. 
ı6ol taraftaki ise 3 t. 

Her iki taraf rc&amlarının a
r ..cind.an biner 8Get. buluauz ki 

rYerleTi d'e~ir~lince .iki yekUn bh 
'buine anüsavıi olsun. 

Ba••aca llalll 
~eçe.n sayımızdaki cAH:ı ı'l'!

rede}> tbılmecesin.i .a.lleclen .o-
1cuyuculaT~n Anlkarada. ti
caret ve.ıcilet.i.ımemurlannd.t Ma 
cit PeTç.İmn 4tızı Tlir:kim, bmC:'.de 
Gôlciiok deniz lcüQ'Ük zalbiti Mab
medetıtin Almıetle Çe.ngelk~n
d-r BekaKlere caddesinde tüccar
dan Jkkir Salahoraü oğlu Hüea
meddin huer müreklkeplj kalem 
kazanmı,.]ardır. 

ve şerefsizliktir. Böyle bır hare• 
k~t yapan ki~e onurundan çok 
şeyler lkay(bcder. 

Böyle mev.kic dü~emek .içın 
yapacağınız bir §ey şudur: 

Eğer kulağınıza eğili:p, mana
sız bir şey söylemek istiyen olur
«a ona, cBu aırn anneme de aça. 
rım ... » ihtarında bulunmalısınız. 

Sızlcr, en şerefli, en f.aziledi 
bir m.ıllet.in çocuklarısınız, hayatı.. 
nıula kıym~t vereceğiniz şeyler
den biri de §ercf ve faz.iletlir. 

Kuçücük bır hata, bir ihtiyat• 
sızlık hazan bütün hayattmtzı kı
rar. b.ızi bahtsız eder: sefil ve 
peri~n bırakır. 

Onun için çocukfarrm. daima 
ölçülü hareket ediniz. Kimıscnin 
iç yüzünü anlamaya kalkı•mayı· 
nız. 

Şişedeki mürekkep azaldı mı. 

yazı yaz.makta güçlük çekilir. Bu 

na bir çare düşt.ndük ve ;bulduk. 
) apr:ıası gayet kolay. Küçük bir 

tahta par.çası kafi. Bu suretle mü
rekkepleri son damlasına kadar 
kuılanabilirsiniz. Bunun bir de 
faydası var; s~nin devrilip ma
sanızın ör•üsünü kirletmemesi .•• 

Annelerimiz 1:ıizim en büyük 
dostumuz en akıHı öğretmenimiz, 
en temiz insanmuulır. On1ara çe_ 
kinmedcn en büy.ük sıkıntılarımı. 
zı. sırlarımızı eöyliyebilir.iz. Bütün 
üzünıtüler.imiz onlann dizi dihin
de, sevimli ve gef~atli ok~a'Yışları 
altında ~ağılır. 

Buyiidüğünüz ve tecriibc sa
hibi olduğunuz zaman bunun jy.İ
liğinı ve faidesini görfüsünüz. Vic 
danı temiz ve af;ırlıksrz Yaı}Clmak. 
büyiik saadettir. ( ŞU - BU - OTE - BERi ) 

Onun için, yapa.bileceğimiz bu 
ihtar karşısında iyi veya fena ni
yetlerini size gösterebilir. Şayet 
söyliyeccğj şey iYi ıse çekıinmeden 
onu size söyler, fakat fena ise si
zin bu ihtiyatınız onu va2geçirir. 

Sizin yüzuniızden hiç kimsenin 
zarar görmesine. bahtını: olmama 
sına dikkat ediniz. Hayatınız.da 
yapacağınız i,l"Crden ve omuzu
nuza yıüklenen insanlık vazifele
rinden biri de budur. 

Acaba bunları 
Biliyor musunuz? 

Resim nasıl yapılır? * Hindistanın Çıbekiva adın
da bir fakirizm kahramanı tamam 
17 sene aç yaşamı§tır. Bu a.dam, 
haftada bir bardak su .içm~. gün 
de ıki ze:>"lin yemiştir. Bugün yet. 
ml1' sekiz y"§ındadır. 

Sısrayan fasulye! 

llkönce çehreyi ç.İzmek lazım. Sonra ikinci re&in1de gördüğü
.nüz grbi gözleri, ka§ları, burunu çiziniz. Sonra saçlarını yapınız. 
Gölgeleri koyunuz. Resim bitmiş olur. 

Meksika ormanlarında, sıçra· 
yaıt .bir f aaulye 1keşfedilmi~tir. Bu 
fasulve, idi fasulye gibi yeti~iyor; 
fakat sarar!bktan sonra kabuğun
dan dışarı çıkarak sıçrıyormuş. 

Evvela, fasulyenin neden böy
le sıc;.radığı anlaşılamamış jse de 
bilahara, kırıldığı zaman içinden 
sıçrayan bir nevi böcek bulundu. 
ğu görülmü~tür. Bu böcek evvela 
yumurta hallııde imi.,. Sonra ya· 
v.a, yavaş !büyüyor, tıpkı ipek bö. 
eeii gibi ca.nlaruy:ormu~. Böcek 
taımamen eanlandikıtan sonra sıç
ram~a :batl'Y'Ormu§. 

Biraz da 
.. 

GOlellm 
Para kıymeti biliyormuş! 

Canin doğduğu giinde amcası 
ona biRz harçlık vermek jstedi. 
Yalnız Caniq, para kıyımeti bil~p 
bilmediğini anlamak .için birinde 
Kiımüş bir Hralrk, öıtekinde de ka. 
iıt be§ Ürahk, olan ellerini uzat
tı h&ni'isini seçeceğini sordu. Can 
eöz bile kırpmadiln cevap verdi: 

- Aırncacıiım, gümüş paraı. 
alacaiun ama onu, öbür elinizde. 
ki kağıda sarınız d; veriniz.! ... 

Hırsız dolu 
amuslu bir marangoz. bazı 

tamiTat yapmak üzere bir apart
mana gitmişti. Evin bayanı, r.ıa:· 
rangozu görünce, hizmetçisine 
hafif bir sesle: 

- Kız, dedi. Elmas çekmece
sini açık bırakma. Kilitle de a· 
nahtan getir. 

Kulağı delik olan manngoz 
bu sözü .duyunca o da çırağına 
dönere& cc:bind'Cn saat.ini çıkardı 
ve: 

- Hay.d'i oğlum, bunu eve ırö
tür bırak, anl~ılan lburada hırsız 
dolu! 

Muharebe nasıl başlar? 
Can - Baba, milletler neye 

birbirlerile muharebe ediyorlar? 
Baba - Bunun muhtclıl r.e

bepleni vıar. Mesela Almanya 
Rusyaya, Rusya seferberlik hazır~ 
lığı yap'tıiı .iç.in ... 

Anne - Yok canım, hiç de 
öyJ.e değ.ildir. Avusturya.ya ... 
Şaba - Rica ederim, beni ya. 

uıcı ç&arma. Ben ne söyılediğl
mi bfü}'!Orum, Almanyaya ... 

Anne - Kati;yen, yanılıyorsun 
çünkü .•• 

Baba - Yanılan ben deiilim. 
Se.nain, am.ı'harebe ... 

Aınne - Taıbi', beni aptal ye· 
rine koytıyor~n. Ben .öylediği
mi lıihniyıor muyum aıanki... Can 
een beni dinle. yavrum ... 
~a - Evvela aenin fibW 

aoran ohnadı. Ne djye söze ka.
n§tyorsun} 

Anne - Karı-'ıyorum. Cünkü 
çocuğun yanlı§ mal\ımat ~'bibi 
olduğunu istemiyıonım. 

Baba - Ha, şimdi de bana 
ha.ka ?le't ••• 

Anne - Halkarete evvela am 
ibllflaıdın', her valk.icki gibi .• 

Can - Ha)'ld.j artdc ıotınu bı
rakalım. Şimdi mı1ldder.in muba· 

rebeye nıç.ın baııladık.larınm 
b'ebini gayet iyi anladım. 

iki ($Ocuk arasında 

ae-

- Kırmızı ıbahk nerede çıkar? 
- Sen de a.mma cahilsin ... Ne 

reden olacak, Kızıl ıdenizden 1 ... 

. Y ediğiniı şeyler tabiatinizi 
değiştiriyormuı 

Maruf bir lnııHiz doktorunun 
yaptığı tetı'kikler~ söre, inaanla
rın yediklerj maddeler. zekaları 

Köpeği müteessir etmemek ve tabfatları üzeri~de büyük te-
• • sir icra etmektedir. 
ı~ın Bu doktor diyor ki: 

Jngiltered:e cHaydı> adlı bir a. «Yediğimiz maddeler. vücu-
dam köpeğine kar~ı zalimane mu- dümüze yalmz maddi bir tesir 
amelede bulunduğu için cHayva. icra etmekle kalmaz, belki de 
nalı himaye cemi~etb tarafından manevi b.ir tesir de yapar. Hafı· 
aleyhine bir dava açıl mı?. Köpek, za kuvveti, fi.kir faaliyeti aldığı
mahkomeye getirilmiş fakat uhi. I mıı: gıda .ile sıkı \:ıir surette alaka. 
bini görünce yanına koşmuş, elini dar<!ır. 
yalamıya baslamış. Hakim, bunu Şurası muhak'kaktır ki fazla 
görür görmez, Hayti mahkum et- miktarda tereyağı veya çok yağ
t.iği takdirde köpeğin yalnız ka- 1ı vemek yiyenler daima tcnbel 
lacağını, müteessir olacağını be· olurlar, çalı~ak istemezler. Do. 
yan ederek davayı reddetmiştir. muz eti ;ı::iyc;_nler bedbinliğe kanı. 

Garip kolleksiyonlar lı.rlar. K0<> un eti insanlara hız ve. 
rır. F.azla paıtates yemek de haset 

Amerikad!l fare ve tavuk kol
leks;yonlan merakı gittrkçe &rt. 
mak.tadır. İyi cins tavukların ta
nesi beş yijz, hatta hin liraya sa· 
tılmakta.clır. Bazı açıkgözlerin, 
adi tavukları boyuyarak cins la· 
vu'k yerfoe sc.ttıkları da görülmek 
tedir. 
M~ur zenginlerd'en «Şarl Ro 

çild• ıı.ldüğü zaman İngiliz müze. 
mne bir pire kolleksiyonu bırak· 
mıstır. 

Roçitdin bu pire kolleksiyonu, 
dünyada malum olan her nevi 
pireyi ihtiva etmekte ve pek zi
yade kıyımet.i haiz bulunmakta i· 
mi§. Roçilıd, ayn,i zamanda, faizi 
pirelere bakacak memura ver.il
mek üzere müze idaresine 1 O bin 
lngiliz lirası da bırakmıştır. 

Bu çiasil~ ananda aUdı 
YDOYI! heleJMlir miajni:ıs 1 

; ... -sleri ve tenbellik husule getirir. 
Azim'kar ve ımüteşebb.is olmak 

ister misiniz} Bunun için yalnız 
öküz ıoti ycy.in. Dana etin.in faz
la mi:ktaırda yenmesi azim ve ce
şa ret.i azaltır. Kocalarına uzun 
müddet dana eti yedirmiı;ı olan 
kadınlar muhakkak. kocaları Ü· 
zer.inde hakimiyet temın etm.iı;ıler .. 
oır. 

Elma, fikri me~gul olanlar içİn 
pek iyidir. Dimağı dinlendirir ve 
tenhih eder. Süt ve yumurtanın 
da dima~ üzerinde iyi tesirleri 
vardır. Hardalın, hafızayı kuv
"' • .lendirdiği görülmüştür. 

Kızlar kısa parıtalon 

giyebilir mi? 
Amer.ıkada, :kızlara mahsus 

V ••ar koUejinde, kızların kıaa 
pantolon g.iy.meleri, ahlaka mu
pyir olup olmadığı hak!kında. bır 
seneperlberi mevcut olan ihtilaf 
he.Heci.ilmiştir. 

Voaılttile Pc~ kızlar sınıflara 
kıu panta-lonlarlll v-c dizleri açık 
olarak gelmekte ~diler. Birçokla._ 
rı tarafından buna itiraz olunmu§ 
tu, 

Geç.en1crde talebe cemi.Yeti bu 
meeeleye el koyarak çıplak diz1ıc 
mektebe gelip gelmemen.in kızla. 
rın takdirine ter.kini 'kabul ctmit
t.ir. 

Yazıs ı z Hiklye 

Bunları hiç 
düşündünüz mü? 
Size garip bir hesap meacles·: 

780 sene evvel yaşamış olan bir 
ka.dın, yirmi yaşından itı"baren 
her sene bir çocuk doğursaydı, 
accaba bugün kaç torun aahibı o· 
lu=du?. 

Bu ı;;csclenin içinden kolay• 
lıkia çıkah1.en c n~kolsun 1 • * Bir incirin içinde kaç çekir
dek vardır~ Bir Amerikalı bunu 
sayımı~ ve iri bir incirin içınde 
35 7 çekirdek bulmuş ... * Sazan balığının tabii ömru 
200 senedir. Fıl, bu balıktan da
ha az ya§ar. * On sene sonra berkesin bir 
tayyaresi ola:bileceJkıtir. Ama biz 
ıde def;H Amerikada. Orada tay
yare inşaatı ve siviller arasında 
tayyarecilik merakı çok artmıştır. * İsveçte 12 ya§lnda bir kız 
çocuiu tamam sekiz saat döndü
ğü halde hiç başı dönmcmi§tir. 

Cihan rekorları * Dünycı.nın en yüksek kulesi, 
300 m::tTe irtifaıncia olar. ıEyfel> 
blee.idir. * Dünyanın en yüluck binası, 
Nevyorkta 55 kat ve 236 mc.tre 
yükseklik.te olan binadır. * Dünyanın en büyük ista.syo. 
nu Hundşan hattının Nev:york 
merkezi ktaşyonudur ki binanın 
büyük bir krsmı yer altındadır. 
En hıl:lı cıkııpres, saatte 120 kilo
metre giden Londra Liverpol 
trenidir. Eki hat arasındaiti 91 mi
lini durmadan 68 dakikada kate. 
der. * Dünyanın en uzun köprüsü 
Çinde «Kaıısuk-. eyalc'tindelö 
köprüdür. Yapıldığı tarih meç· 
huldür. An.ca'k bir araba geçecek 
kadar geniş olan bu köprü 144 ki 
lomtre boyunda ve bir buçuk 
metre genisliğindedir. 40,000 ke 
meri vardı;. * Dünyanın en büyük katarı. 
İ.Yi havada l§lğı 350 - 400 kilo
metre uzaktan görülen «Çiyıon> 
katandır. * Dünyanın en yıülcsek gölü, 
4,000 metre yükseklikte cAn
den> de cT.itika> gölüdür. * En derin gölü de, Sı'berya· 
da 1500 metre derfoliğindeki 
Bayıkal gölüdür. * En :büy:ük çiçek, Sumatrada 
çıkar. 1 metre 50 santimetre kut. 
rundadır. İsmi cAmoldi> dir. 

Tavuğun kurnazhğı 
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Bir cinayet, iki yaralı •. 

1 Yazan; llltat PElltN j -----
Kapxla ihtiyu bir hdınlıa ko. 

nu§'tular: 
- Süreyya Bey geldi mJ? 
- Geldi gitti. 
- Nereye ~~~tiğin.i biliyor mu. 

sunuz? 
- Biraz sarhoştu. Genç o. 

Eğlenmek lazım çıktı gitti. 
Süleyıman kadına kendisinin 

kim olduğunu ve dilini .tutmasını 
söyledi. Kadın Süley;manın adını 
duyun<:ıa: 

- Mega A<Svas bir şey oldun 
Dedi. 

Sül-eyman cevap vermeden 
merdivenleri dörder beşer çıktı. 
Süreyyanın, odaısının kapısı açık. 
tı. Süleyman elektriğj yakarak o. 
daya bir göz gezdirdi. Masanın 
üze.rinde açılmamış bir mektup 
duruyo!'du. Zarfın üzerinde: 

Sev.sili ağabeyeiğime diye ya
zılmtştı. Zarfın biraz ilersindcki, 
k.İ.l'aplara da}"B.nmış bir kadın 
ream.i vardı. Bu kadın Arifin ka
nsı idi. Onun re~;n.inin hemen bi. 
.raz ilersinde kılıfından çıkarılmış 
b.ir tabanca bırakı1mı~tı. Süley
man ~crdivenden gelen ayak 
scsler.iıü duydu. E1ekıtriği söndür_ 
dü ve kapının arkasına saklan
dı. 

Yarım dakika sonra kapı açıl
dı. Süreyya adeta ytkılırcasına 
i9Cri çirdi. El.ini lMn.bayı yakmak 
için bir hayli dolei§tırdrk.tan son
ra nihayet lamba yandı. 

Süleyman Sürcyyanın en uf ak 
bir hareketini dahi gözden kaçır. 
mıyordu. Ne olur !le olmaz diye 
tabancasını da kılıfından çıkuıp 
yan cebine yerle§t.irmişti. Sürey
ya masaya oturdu. Ar'kası dönük 
olduğundan Süleymanı görmüvor 
du. 

Eline yengesinin resmini al
dı: 

- Bunlar hep senin yüzünden 
dedi. Sen artık y.oksun benim <le 
Y-JOk olmam laztn. f aıka.t ben .. 
Süreyya burada durdu ve oabuk 
sa:buk söylemneğe paşladı. 

- Ben, dzyordu, her KÜn yo
luna çıkar sen.i beklerdim. 

Şeytan kız beni oliduğu kadar 
aia.bey.inU ele del.i ettin. Her sa· 
hah pencereye ç&hğın zıaman 

seni görüyordum, ibana bskıyor-

Aaiigede: 

sun. mavi gözler.in beni arıYor 
zannederdim. Hala bana ba..-•ıı" 
yor mu~un?.. Ha.. Haa... H .. 
Ağaıbeyjme, senj se,;diğ.inıi seıı· 
den hiç bir şek.ilde ayrılanı•~~· 
cağımı söylemek istediğim 111111 

o bana nişanlandığınızı ıeb§ır el· 
ti... Haha.. lbenden böylece l;ııf• 
tulduğunu sandın. Yağma yo:t··· 
Ağabeyıme o mektubu ben y• • 
dım ve çünkü seni öldümıek ır 
tiyordum ... Niteklın de öyle " 
du. Bak sana kıyan benim. f •• 
kat hapse giren o olacak ... Ba ~ 

ok' , cc son gecem yarın çok u ~l 
da olacağrm... Ben.i §eyllan bi e 
arasa bulamıyaca.k ..• 

Süleymamn sert ve ke8İk sr 
si küçük odayı doldurdu. Süfe1' 
ya bir an şa§kın p§lkın bakın<;•· 
Sonra birdenbire ma.sanın \aef•ll' 
deki tabancayı al~p Süley~•11~ 
doğru ate§ etti. Akebinde ~ .. k 
silah sesi daha duyuldu. Kuçıl 1 
odada birbiri pC1Ji sıra lki feı'Y9 
i§itildi. Süleyman dişleri arasırı· 
dan: 

- Hay kör r1eytan, omuııııo• 
yıapıştı, diye mırıl'dandı. 

Süleyman ~f e sol elini u· 
zatır.ken, sargı içer.sinde olan ,J 
elini göatererek: 

- Affedersin.iz dedi. ~~ 
kaldmı.mıyonmı da. .. ; 

Arif birbiri ardınca iki ~~,:. 
kaybetmekten mütevellit bit.,,,. 
ile: 

Ri _ _] . d--1: bu~lt' ca çoet.lm, ca.ı, 

rın hepsi benim yijmmden. 
Süleyman: 
- Kardeşinizin ölümune ç~ 

mütecasir oldwn fakat bun• # 
burdum, diye özür dilemek is r.r, 
ken, Arif yaşlı gözleıiıı.i sile·t. 

-Böyleai daha iyi oldu. ~ 
di. 

ArH odad,iln çıkıtıitteft :tıO 111 

Siı1eyıman aargıdıak.i .koluna ~ 
rak: 

- Vay can•na her.if a,yJk olıll 
d~ tan ~u~a gitrnift.ik diye .art'; 
dı ve onünde dt!r&n yeni bit J 
nayet doeyasının kağitlannl -..a 
clile çevfrirken bunun da k~ 
bir iş olması taharri komise';. 
dudaklarmda.n bir tebcesiirrı 
Hrtti. 

Mitat P.ER,, 

30 sene ajır hapis 
Ağır ceza, dün iki katil 
hakkında bu karan verdi 

Bundan bir müddet evvel Ça
talcada Osmaniye köyünde tarla 
ortasında ç.alışa.n sevgil.iıai Zülfi
yeyi, Ahmet adındaki köylüsü 
-kaçmnaik istemiştir. Zülfiye Ah
mccl.in kıaçırmak teklifine rıza 
göstermediğinden Ahmet bıçakla 
genç kızı öldümıü§ ye bu esnada 
araba ile tarlaya gelmekte olan 
kızın babaıı Al.i bu va~yeti gör
düğünden Ahmet onun cia vücu• 
dünü ortadan kaklırmak istemiş 
ve Atinin kafasına bir taşla v-u· 
rarak öldürmüştü. 

Aıhmed~n birinci ağırccza mah 
kemesinde devam eden duruş
ması dün nihayete ermiştir. 

Ahmedin öldürme hareketin
de kasıd -gördüğünü .ileri aüren 
Müddeiumumi bundan evvelki 
celsede suçlunun idamını :talep 
etnU!ti Dün mahlkeme Ahlmeclin 
auçunun sabit olduğunu fa.kat A· 
Jiy~ öldürmokıte kasch ma.haua bu. 
lunmadığını görerdk suçlunun 30 
&ene ağır ha.pae mahkWrı edihne. 
sine karar vermiştir. * Şehremininde oturan met
resi Binnazı kı•kançlıık :yıüzüaden 
ö1dürmelkıtrın dolayı bir.inci aiır· 
cezada muhaikemesine bakılan 
l'brahimin dtmlflDuı dün nihaye. 
to erırni§ıt.i.r. 

Mahkeme bbrahimin auçunu 
eabit gördüğün.den baliında 30 
~.ae ~ır bapia ceuaı kar.azı ver· 
-:....: .. ..,.-r. 
Dostu Haceri öldüren Faik 

12 sene yatacak 
Bjr kaç za.man cvvet O~taköy. 

de bir cinayet o\m~. Faik a
chncla 'bir tüıt'ün amelesi, evvelce 
kend.isile beraber otıuran Hac.
yen.iden edki doıaıııu Kemalle ~. 
npnasına. kmnt§ ve H:ıcaıi J,ı.. 
çakk }'lal'aiayarMc ölıdiiımüttü. 
Faik cinayeti :iş'Ledittcıı aonra 
elinde bıçakla kaçıa:ıbn diİllDÜI 
ve bıçak gÖğsiİnün .ol- tazafma 
batmı§tı. F ai.k bu yarayı aiıdıktan 
sonra da Ortaköy rıhtıınmdan 
densize düşmüş ve etra.Jitan gelen. 
ler ıtarafınclan. güç haile bnuıla
bilmi§tıi. 

Dün hirinQ aiDC cacJa F&ilmı 

duruşması neı.icelenmiştir. ~ 
keme auçlunun kadını öldü~~ 
nü, ancak bunda tahr.ik buldP."':1rıı 
ğu cihetle Fai.kın 12 sene • ~ 
hapse mabkinn ed.itıneaine pr 
ve~Lir. 

Bir katil daha 1 O ıene'I' 
mahküm oldu 

Bundan .bir müddet dl"'. 
Eyüpte . Pirinççi kö}"iirıde bir ~ 
nay.ct olmuş ve Resul ad~ w 
adam altı arkada§ile birlik ~ 
Mustafanın evini 80ymak. !Jt 
ken Mustafayı öldürmii§~ ,-. 

Geçende Resulün muhak.e':;J 
n.ihay~te ermiş ve katil ~ _,.. 
idama mahkum edilmi§ti. ı: ~ 
yiz mahkemesi ıkararı mahP'" 
lehine bozıduğundan RcaulıiP ~ 
niclen bakılan duruı;ıması düı: Pi' 
rinci ağırceza mahkemceinde • 
na e.nm~ir. ı 

Mahkeme hadisede ff li ~ 
terek KÖrdüğünden ve clijer _,, 
~l.ar baikkı.nda evvek.e ~·r ,; 
rilip hu karar kealbi ~ ıye~ Jıl' 
tiiinden dün sona eren ~. 
me neticcainde- R.ul 1 O ~ aM 
a-y ağır hapi.a cezuına ~ 
ed il.mi!tir. 

--~~--4~~~---

B i r senede 4621 
kayakçı yetiıti 

1 
Bu sene memleke~ '6!

kayakçı kıwuımtttır. Becle11 Z,., 
biyesi Genel D.ird.törlüiü , ..J 
tmdan yurdun mu~iif ye~ 
de açılan kuralarda inif. ~•-' 
aaia ve 801.a. döniı§ baı'ek~ 
t.ldkıııcla malUma.t ver~~, 

Gelecek aene Van. ~ lr" 
sin, Malatya vilayetleriSlıılt 
kabil kuntıır açılacaktır. - t -·~= " ~ ~ 1 O ton naftalin getU' ~ ~ 

Dün tehrim.ize mahtelif .~ ~ 
kıeetlerden çok miktuci'a ~ ~ 
ewası eelmi§tir. Bunlann ~~ ~ 1 

da ehemmiyetle kaıfded~ ·~~ 
iimiz 1 O ton na ftaliıı Y~ -., lt 
Bundan hqka 1900 ..-1.t ~ \ 
anilin ~ Bo..U. ...,. .,- ~ .. ,....,... ..... 

I' 

) 
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Yeni vergiler 
nelerdir? 

Bunlar madde madde·aşağıda 
hulasa edilmiştir: 

la (Ba,ı l incide) J=J 
ilde ':Ckerden imal edlleıı nıad-

1lclerın ınuanıelc 'crgllerlnderı 
tııııanl etleri kaldırılmıştır. 

ler ,·ergi olar11k \'llhJde irca edJI· 
mektedlr. Mütedavil enak , -e 
senetlerde damga re mi binıte 

iki.} e ibUiğ edllnıişflr. J ı kuruş· 

tan ) ukarı ı;Igaralara birer ku· 
ruş. a,ağı il) atla olanlara 20 pa 
ra; likör, rakı 'e konyaklara şl
şeJr.rinc göre 4 "'.la 8 kuruş: 

şampan.} n, 'i kl3 e (:h:e hıtı1ına 

7.~ kuruş: şaraba litre baı:ına 2 
kuru' zam yapılmaktadır. 

'.rlcarı ithal ıırlmleri de mu
aıneıe 'ergisi ahklmı Jı;lne alıv
ltı~tır. l\lemJeket içinde la tik 
tlzırıe, "oson 'e kalo,.Jarla ok\·c-1 .. • 
erıten kllo ba'ltna 13 kurus i -
llhlak 'ergisi ~hnacaktır. • 
Danı;-a kanununun bazı mad. 

delerine ufak umlar yapıl{nak
taaır. 

Geı;en ~ene, 11erbC!it ıne'>lek 
'rbabına yapılmı~ olan yimle 50 
'e gayrisafi 'er;1 H~renlere :)a
P•lrnı, olan 3·üzde 23 kazanç 'er 
Cl8l :ıammına bir misli daha lhı
'e edJJmektedir. 
ISe)annaııır)e tahl olaıılann 

rllb at te:ıi<ert'lerlnr :!5 lira, b· 
llı.naı nıuameil')C tabi olanların 
l"llh!'lat tezkerelerine 20 lira zaıo 
hpılı)or. 

'<.b,enln kilo una 23 J.."UnL-:, 
t'&)a 40 kuru,, çlınento)a ton 
ba,ına 200 kuruş zam yaııılmak 
tadır. 

Bundan ha,ka, gibnrlik tarl
feı.ıının B 129 \C (' 18:! ıle ~un'i 
1Pek ı•ozlsyonlarına bir miktar 
'-nı )'&pılmaktadır. 

Kibritlere kutu başına ~ lrmi. 
ı:cr ııara ıanı .l :ıpılı.} or. Tcı;;,·lk.I 

ı;ana~·i kanunundan lııtifade t'· 

denterdcıı alınan ıniidafaa 'ergi· 
sine )iizdc elli dahil zıun Jaıııh· 
.}Or. 

Binalardan, huhran \l'r(İııi ka 
dar bir nılıdalaa 't'rılljl ahııa

<·aktır. Glimrlikte kullanılan ıııu 

dafaa 'erglı;l pulları bir mbli 
arttırllmı'1tır. 

Mektuplara bir kuruş, tel~rar 
Jara elll kuru,a kadar be~. yüze 
kadar on, iki yiız f'lliye kadar o
lanlara on be,, daha fazla olan
lardan yirmi kuruş müdafaa 
'ergisi tıih·e ediliyor. 

Telefon atıonclerl yiizde on 
arttırılı;yor. 11ır8l·atta ıııiidafaa 
\"ergisi de bir miktar arttırıl

maktadır. L:~•kJl)e lkretlerindekl ki'! lr. 

~-----------------------------------------·~ 
Birinci Sayfadan Devam 

Ruzvelt'in 
nutku 

azami azimle karşı koyacatıı.. BU. 
yUk Brltanya Hı nazlı.me karşı nıu
ka ,·emet eden diğer milletlere yar
dıın edecetız. Kendilerine gönderdi· 
timiz mühimmatın teslimini eınnl· 

yet altına alıyoruz. Amerika, llit-
lı... (Bu,ı ı incide) /// 
.~ı 1\ lerln tahakkümUnde bir dünya~ı ka. 
' hltrlka dlınluarlyetlerlle an- bul edemez. Amerika, demokraıUere 

Amerika 
Hareket 

Sahasında · 
(Ba.fı ı incide) /-/ 

\'e hareket devrine doğru mü
him bir adım atmıştır. 

Amerikada bu aydan itiba
ren külli miktarda olarak ha
zırlanacak techizatm Amerikan 
harp gemilerinin ve tayyarele
rinin himayesi altındaki kafile
lerle !ngiltereye nakli, Avrupa
daki kuvvet yarışını az zaman
da demokrasinin lehine çe\'İre
cektir. 

Alman menbalarmm iddia e
dildiği kadar geniş olmadığı, 
Girit üzerindeki hava hareket
leri artar artmaz. İngiltere üze
rindeki hareketlerin birdenbire 
gevşemesile sabittir. İngilizler, 
havalarda teşebbüs ve hareketi 
ele alarak Almanyayı daha te
sirli bir tarzda havadan tehdi. 
de başlayınca tali cephelerdeki 
zafer savletlerinin tesiri çok 

1 azalacak, Almanya her şeyden 

VATAN 

Bı>yrut, 28 (A.A.) - Ofi: 
İngiliz tayyareleri, dUn sabah, Ha

lep civarında · Noirab tayyare mey. 

' danı Uzerınde uçmuşlar, tayyare 
meydanına bombalar atmışlar ve 
meydanı mitralyöz ateşine tutmu~· 
lardır. Hava dafl bataryalan mUda· 
halede bulunmuştur. Hasar ve insan
ca zayiat yoktur. 

Bay İncedayı 
Ankaraya döndü 
Ankara, 28 (A.A.) - Ada· 

na ve İ!!kenderun mıntakalarında 
tetkik \ ve tefti~te bulunmak üze· 
re üç gün evvel Anıkuadan ha
reket etmiş olan Münakalat Ve
kili Cevdet Kerim lnccdayı, bu
gün tayyare ile şehrimize dön· 
"müştür. 

evvel kendi havalarını, kendi ============= 
halkını, kendi istihsal tesisatını 
·Ve depolarını müdafaa kaygu
suna dü~ecektir. Halbuki bu
günkü Almanya için tedafüi 
\·aziyet almak, kendi kendini 
inkar etmek demektir. 

Amerikanın harbe karışması
nın ilk neticelerini bugünden 
kestirmek güçtür. Fakat Ame
rikadaki istihsal ölçü ve imkan
larının derecesini bilenlerin 
bundan sonraki neticeler hak
kında tereddüde düşmelerine 
ihtimal yoktur. Öyle tahmin e
dilebilir ki Almanya hükumeti 
de bu hazırlığın ölçülerini bi
lenler arasındadır. İşte bunun 
için Girit'te akla sığmaz insan 
ve techizat israflarile bir kud
ret nümayişi yapmışlar ve Bis
mark harp gemisini ortaya ata
rak son kozlarını oynamak is
temişlerdir. 

MI. Birdvod 
<Batı ı 1-clde) * 

rnl§ olan manilerden ve yol bo· 
zu1duklarından •bahseden Bird
Wood, şöyle demiştir: 

«- Bu kabi1 müıikülatı benim 
Hintli dostlarnndan· batka hiç 
bir kuvvet d;ı.ha iyi bir §ekilde 
yenemezdi . .> 

Lort CroFt, İmparatıorluk kıta. 
atının ve bilhassa Hintlilerle Ce· 
nup Afrikalıların senasında bu· 
lunmak hususunda Lord Bird
Wood' a iştirak etmiŞtır: 

Bu hareketin ehemmiyeti-
ne i arct eden Lort Croft, şu be· 
yanatta bulunmuştur: 

Londra, 28 (A.A.) - Avam 
kamarasında, İngiliz - Rus mü
nasebetine müteallik bir suale 
yalnız B. Eden, kati cevap vere
bilmiştir. 

Mumaileyhe Moskovadaki İn
giliz sefiri Sir Cripps'in ne za
man B. Stalin ile görüşmüş ol
duğu ve Sovyetlerin yakın Şark 
taki niyet ve tasavvurları hak
kında teminat alınmış veya ve
rilmi3 olduğu suretinde bir su
al tevcih edilmiş idi. 

B. Eden, Sir Cripps'in Sovyet 
hükumeti ile muntazam surette 
temasını muhafaza etmiş an
cak son zamanlarda B. Stalin 
ile görüşmemiş olduğunu söyle· 
miştir. 

B. Eden, sualin ikinci kısmı
na şu suretle cevap vermiştir: 

Sualin ikinci kısmına gelince 
bu bapta bir güna beyanatta 
bulunacak vaziyette değilim. 

Dahiliye Vekaleti 
Memur kadrolarının 

Londra, 28 (A.A.) - Daily 
Herald'ın denizcilik muhabiri
nin bildirdiğine göre, İngiltere 
bahriye nezaretinin deniz mü
tehassısları. büyük miktarda bi
ner tonilatoluk küçük şilepler 
inşası hakkında bir plan hazır
lamaktadır. 

s 

Batırılan 
mihver ticaret 

gemileri 
Londra, 28 (A.A.) - Bupn 

İngiliz deniz ve hava kuvvetleri 
tarafından Alman ve İtalyan 
gemileri ile Almanya ve İtalya 
hesabına seyrüsefer eden gemi-
lerin uğratılmış olduğu zayiat 
hakkında mütemmim malumat 

Bir İngiliz neşredilmiştir. 
deni.zait Sl k yı Muhtelif memleketlere men-

i a p sup olan fakat Almanya hesa-
Londra, 28 (A.A.) - İngiliz 1 bına •eyrüsefer etmekte bulu-

amirallik dairesi, «Usk> deniz- nan hacimlerinin mecmuu 67 
altısından bir kaç zamandanbe- bin tona baliğ 38 gemi yakalan· 
ri haber alınamamış olduğunu mıştır. Gemilerin yakalanması
ve bu gemiye kaybolmuş naza- na devam edilmektedir. Bu da 
rile bakılacağı bildirilmektedir. düşmanın mütemadiyen İngiliz 

ablokasmı zorlamağa uğraş-

Roma nyada ,. t makta olduğunu göstermckte-zer ıya dir. 

Bükreş, 28 (A.A.) - Stefani: 
Resmi bir tebliğde bildirildi

ğine göre, bu sene Romanyada 
beş buçuk milyon hektar arazi 
ekilmis ve bu arazide beş mil
yon köylü çalışmıştır. Bu ra
rakamlara eskiden hatta büyük 
Romanya zamanında bile tesa
düf edilmemişti. 

23 ve 30 nisan arasında 14 Al
man ,.e 19 İtalyan gemısının 
yakalanmış olduğu bildirilmek
tedir. 13 mart ile 14 mayıs ara
sında sahil bombardıman servis
lerine mensup tayyareler düş
man sahilleri ile işgal altında 
bulunan memleketlerin sahilleri 
açıklarında 61 gemiyi batırmış. 
lar veyahut bunlara tam isa 

tanziminde 
değişiklik yaptı 

Ankara, 28 (Telefonla) - Orta Şarkta 
Dahiliye V eıkiı.leti. memur kadro: Orta-

betler kaydetmişlerdir. Bu ge
milerden bazıları kafile halinde 
bazıları ise yalnız olarak sefer 
etmekte idiler. Fakat hepsi ba
tırılmış değildir. 

larının tevzi ve tanz;minde eski· Kahire, 2!) (A.A.) -
sine nazaran şöyle bir değişiklik şarktaki İngiliz Jıava kuvvet. 
yapmağa karar vermiştir: leri !kumandarllığının tebliği: 

Eskiden kadrolar, memurla- Girit İngiliz tayyareleri dün 
Almanlar, dahili münakalat 

hatlarının yükünü hafifletmek 
için sahil gemileri kullanmak
tadırlar. 

lngiliz - Norveç 
itilifnamesi 

'-• •r, en büyük ıuthlanma P"'· 'erdlfl eözü tuta<'aktır. 
'detnokraıllere ) ardım gibi e· Amerikanın harbe girmek 

Biz Amerikalılar, nerede ,.e ne za l\ıı.ıl)etıı tedbirler ıalnııştır. kararını vermesi, harbin bUtUn 

• «- Mihverin aşikar olan ga· 

yesi, Süvon kanalını ve Mısırı aı. 
kııttııımak ve 'bizı Akdenizden 
koV'.maktır. Bizım ilk ve esaslı 
işimhde bize Sudan ve Süveyş 
y.olilc hücum edeb.ilecek olan 
Dük d'Aosıe"ın 250,000 kiş:dcn 
mürekkep olan ordusunun teşkil 
etmekte olduğu tel-llikcdcn kur· 
tulma idi. Hab~istandaki hare· 

~atın muvaffa~eti herhakf e Ot 
laprlttaki vekayj üzerinde kat'i 
bir tesir icra edecektir . .> 

rın şahıslarına verilmekte idi. \"e evvelki gece Maleme tayya
Bu sebepten terfj ve nakilleri ya. re meydanına bir çdk hücum. 
pılan vali ve vali muavinleri, !arıda bulunmuşlardff. Gündü
kayma'karrllar, mektupçular ve zün yerde bulunan bir çok düş 
heyeti idare azaları yeni kadro- man tayyarelcl'.ine ağır hü
ları gelinceye \'eya yeni memuri· <.:umlar yapılmıştır. Bu tayya. 
yetine kadrosu gidinceye kadar relerin bir çoğu tahri? edilmiş 
bir kaç ay maaşlarını alamamak- ve bir takımı da ağır surette 
ta idiler. Ayrıca bu ınıC'murlar :ıasara uğramı.ştır. Avcı i'ay
terfi müddetlerini doldurdukları yarelerindcn müteşekkil bir 
zaman jnal ctttikle:i !kadronun hava filosu adanın şimalinde 
farkını alabilmekte idiler. Bu ma. 88 jnkers tipinde düşman bom 
li yılda tanzim .ve tevzi _edil.ecek bardıman tayyarelerıne tesa. 
kadrolarda terfı ve nakıllerı ya· düf etmiş ve bunlardan üçünü 
pılan bu kabil memurların maaş. ı ·· ·· . ·· ... 

Londra, 28 (A.A.) - Mesut 
bir netice elde edilinceye kadar 
harbe devam etmek azmi, Nor
veçin müsellah kuvvetlerinin 
lngilterede tensik ve istimaline 
mütedair olan bir İngiliz - Nor
veç itilafında teyid edilmiş ve bu 
itilftfname bugUn İngiliz ve 
Norveç hariciye nazırları tara
fından imza olunmuştur. 

lt ) ettik Amerikanın demokraalle
'•"°dıru etmeelnln aebebl, kendi 
')etını ld:.ıme r.tmesl, emin 'e 
"ttıu dlın)a)ı ka)betnıenıck arzu-

r. 

man nıenfaatlerlmlzln tecu·Uze ut· 
radıfını , .e yahut emniyetimizin teh 
llkl'lye dü~tüfUnli tayin edecetız. Si· 
l:ihlı kU\ \'ctlerhnlı.J atrate,jik bir \'a
zJycte ko~·uyoruz. Bir tıwa' lizü ılef-

-.ırt.t;)t etmek iı;oin llahlı kun etlerimizi kul. 
llıu GALil> GELIR...;E... lilnmakta ter8daltt etm lfittClz.ıt 
~~tı galip ıeurse, Uerl eUreceğl 
~"'9 b ~utku bitirmezden evvel fe~kaJA.. ."'llt lllyoruı.: MuJıtellf memle· 
' tıle kukla huktınıetlerl kurarak de tehlike hallnJ ilitn ediyorum.» 
~113'1 Plll'la,acak, A' usturyayı ı,. Londra. '!8 (Radyo) - :p. ltoosc
~'-11 \e Ç eko~lo\8k)aJ ı ı,arçala. 'clt nutkunu bitirdikten onra re5-
-......11 ııoora o~ ledik~rlnJ tekrarlı· 
~lır· .... . 

\ ı\rtık memnu-. ,.e mUtmaloinı. 
t ~11 '<in uaıl talebimdir. 

mi bir beyanname nc,rcderı-k fe\· 
kaJade milli tehlike halini ilan etmiş 
\·e garp nıı11f klireslne lakı olat·ak 
herhanı:-1 tecali\ıü defetmek için a"· 
keri, bahri \C ıılyui nıakamatı tc~ri

kl meyi etmeğe ,.e lcaıı eden tl'd. 
birleri alnıağa, halkı da bu huııu .. tu 
hüJuimete yardım etnıeğe da\Ct et: 
nıl!}tlr. 

LORT llALlFAK 

'"-.::t Aınerlkalılar, hu tıöıJere 
lı.r •k kadar ı1af değillerdir. lllt· 
I~ l~ııubı Amerika mUletlerlnl, 

ııı...._' 8aıkan milletlerine yaptığı 
~t)e tflbl tutacak. Birleşik A· 
~ Ue Kanadayı bo,tmata çalı
lı 4- "• Amerikanı• dini hakkı baya 
~ t ~hUJacaktır. Çünkü naziler, Yaşlngton, 28 (A.A.) - Rl!lsicilm 

llıııın.z.ıar. 1 hur Roo&e\'elC, bugün Lort Haııra~ 
~rtkan muıetı. akil elim le ce. ile mcı;hur ikhsattı J. \\'. Kr.) nes'l 
' hareket ederae lllç bir za- Rlyasctlcllmhur t>arayına dant et-
1itıa.._ 11tııtUaıne böl le şeyler kabul et· mlştir. 
~ Bu da\'etin gayC!lnin ne olduğu 
~l>AKU \E SAİRE ~izli tııtulmaktadır. 

~b ııoora 8. Rooııe' clt, Al· 
~ b aıkerl "aı.lyetlnden bah
~ıı' 'e AHupamn en büyük kı!!I· 

Al\IERlKA GAZt;TELER1 
?\UTKUN LEHİNDE 'e .\lırıan~anın eJlnde, Mıaır lle Nevyork, 28 (A.A.) - Reutcr: 

~~tin tehdit altında bulunduğun. Gazeteler hlly1lk lmşlıklal'la Heisl
~ ~rh-.ıgt bir anda bpaoya ile cUmhur Roosc\'elt'in <hudutsuz fev
~ıın ışıal edilebileceğinden 

1 

kallı.de ml111 ahvah içinde bulunul
~ı. ,.e dernı,ur ki~ duğunu llAn ettiğini yazmaktadırlar. 
~ ISıı tehdıt AtlantJğln milhim Mntbunt ReislcUmhurun nutkunda 
~ Jlk noktai.rından biri olan Da. sarahaten görlllen Hitlerizm aleyh. 
~ .\11ur ,.e Yeşllburun adalarına tarlığını ehemmiyetle knydeylemek
~ nı.ıunaktadır. Bu hal ıııc şl- tedlr .• ~Utiln gaze_te mUtalO.nları Roo. 
~ 'e ~enuhl Amerikayı tdldlt e- sevelt ın lehlndedır. 
~~blyeu11112:1 tehlikeye düşllrUr. Bazı gazetelere göre bu nutuk bll-
~r·ı ve mlh\'erl emellerlnl ta- kuvve bir llft.nıharp mahlyctlndcdır. 
">- ~ tttınnekten meneden :iki Nevyork Times ve Nevyork He-

.,,..r: rald Trlbune gazeteleri bu nutku 
.t, l>tNız HAKIM1YETl müstakbel hareket için sağlam bir 

\;._' '6Yiik Brttanyaıun tarlbl mu temel addeylemektedirler. 
~. 2 - Çinin tayanı hayret B . .ROOSEVELT'lN PARA 

'~ •. Mllı\'eJ'Cller denizlere hl- İŞLERlNDEl!U SALAHtYETl 

~~n Brttanyaya tahakküm Vaşington, 28 (A.A.) - Cilmhurl-
r, denizlere blklm olamaz. t 

~- lalıı ye çılerin şıçldelli muhalefetine rağ. 
lııı..~JflblyeUerl muhakkaktır. men, hUk~met taraftarları, B. Roose 
-..;: tı. 111 tartbl, depJzlerln aerbee veıt'ln para i~lerindeJd fevkalide sa-
4~· lAhlyetıerini iki .sene daha temdit e· 

1ıı. ~~~hl MUHAREBESİ den kanun projesini mllmesslller 
""I ~~ B. Booeevelt, Atlan· ı· 1 lıı.... mec ıs ne tasvip ettirmişlerdir. B. 
~ ~ inden babııetmlş n ŞI· Roosevelt'in bu husustaki fevkaltl.de 
' ~enlzlndrn Cenup Buz deni· snllıhiyctleri, doların yeniden kıymet 
~ uz.ayan &eni' bir ııalıada lendinlmesıne ve iki milyar dolarlık 
>..~ ettıtını, nazı korı;an 'e tah· para istikrarı kasasının idame etti
~l'lertnıu tnglllz tezgAhlannın rllmesine ait bulunmaktadır. B. Roo· 
~ .._~eklerinden Uç misil fazla sevell'in bu iki fcvka14dc salahiyeti, 
~ ~"dıklannı 'e Amerikanın 30 haziranda nihayete erecektl. 
"il ıı.. t proıran11ru hızlandıra· Temdit hakkındaki kanun projesi 
~>lııt, ~hlıkeye kar~ koymağa ,.e şimdi, Ayan meclisine gönderilmiştir. 

"
~, lrılPatmağa çalı,tıtını. 1;1lma. 

t ~ b 8. WlNAN'.r \'AŞll'\GTONA \ ~- i Atlantlkte bahriye de\'- -
lıı...' ~nlşlettlllnl \ 'e bu husus- GlDll'OR 
~ A~11are de kullandı.trnr söy- Vaşington, 28 (A,A.) - Amerika. 
~ ~llerlkanın nıU1I ıılyaaetlnl Birleşik devletleri Hariciye Nezare. 
.~ı... ~ etını,tır: ti, Londra. bUyUk elçisi B. Wlnant'ın 
~.lt~1''1N MiLLi ~tl"ASE11 malQmat vermek Uı.ere bir hafta ta
--.:.,t1et""e tAbl bir dün\a tanımı- tilin! Vaşington'da geçil'mek için A· 

"" A111,rıkava tahakküm et- merlkaya hareket edeceğini ifşa et
, .. 'nhııt f Phı:llt I'\ JPm~l"t' mlstir 

manzarasını bir hamlede değiş

tirmektedir. Alman halkı harp

ten senelerce e\·veldcn başlıya

rak azami fedakarlık tazyild al· 
tınaa zaten aylar, ~eneler -ge
çirmiş, bir dUziye son hadde 

kadar zorlanmıştır. Amerikanın 

hareket sahasına geçmesindeki 

ehemmiyet ne kadar tevil edi
lirse edilsin, Alman halkının 

maneviyatını sarsmamasına ih

timal yoktur. 

Ahmet Emin YALMAN 

Fransa Teminat 

verdi 
<ıa.. ı melde) X/X 

garanti ihti\'a eden bır nota tevdi 
eylemiştir. 

B. Henrl Haye, gazetecilere yap. 
tığı beyanatta, bu notayı, Fransız • 
Alman işblrllğınln genişliği hakkın-
daki Amerikan endişelerini izale için 
Vılhy'den aldığı talimat Uzerlne ya. 
zıp vermiş olduğunu söylcnıiştlr. 

Fransız hUk\lmeti, herhalde, geçen 
hafta B. Cordell Hull tarafından 11e· 
ri sürillen talep üzerine bu notayı 
verml~lr. B. Hull, Vlchy"den, Hıtler 
taraftan unsurların Vlchy htikilme
tlni kontrolu altında tutmadığı hak. 
lunda dfınya'yı 1kna etmek isterse, 
vaziyetini sarih surette tahriren tes-

Girit harekatı 
(Başı 1 incide) X 

miş, hnZ!rlanmııJ 3 milyon sMl var
dır. 

2 - Müdafaa, hususi 
kuvvetlendlrllnıiştlr. 

tedbirlerle 

3 - Giritte, nıotörlU vasıtaların 
az olcluğu muhakkaktır. Britanyllda, 
Alınanların havadan lndirecelderin
den veya clenız yol!le getireceklerin
den daha çok motörlU vasıta vardır. 
Ciritte yolların muntazam olmama. 
sına rağmen Brltanyada asfalt yol
lar pek çoktur. Bu sayede, taarruza 
uğrayan herhangi bir yere kuvvet 
yetiştirmek kabildir. Hava meydan
ları bakımından, muhteUr tıp tayya
relerin havalanmasına müsait mey. 
danlar hazırlanmıştır. 

Girit adası, üstün Alman kuvvet
lerine, Maleme müstesna olmak üze· 
re mukavemet göstermektedir. Al. 
manlar, bu harekette binden fazla 
tayyare kullandıkları halde el'an 
muvaffakiyet kazanamamı,tır. 

Glrltle Büyük Britanya adalarının 
bir tutulma.sı mümkün olamıyacağı 
kanaatindeyiz. 

- Radyo Gazetesi -

bit eylemesini istemişti. -------------· 
B. Hcnri Haye. gazetecilere nota-

nın metnini blldirmek~en imtina et· 
mlş, fakat demiştir ki: 

c- Bunun, Fransız • Amerikan 
münasebl'ltlerini ıhldle çalışanları ke. 
derlendireceğini Umit ediyoruz.> 

B. Haye, Fransız «.Winnlpep va
purunun, Karaib denizinde bitaraflık 
nuntakası dahilinde İngiliz bahriyesi 
tarafından önlenmesi keyfiyctl hak
kında Amerikan Harlcl)'esi nezdinde 
tahkikatta bulunmuştur. B. Haye, 
Winnlpeg'in harp kaçağı ef)'&lll gö
türUp götürmediğini anlamak için 
yalnız araştrrıldıfmt mı, yahut ln
gnizler tarafından musadere mi edil. 
diğinl anlamak istemiş olduğunu 

söylemiştir. 

Kahve tiryakilerine 
müjde 

Son günlerde 30 bin çuvalhk 
bir kahve partisinin iıkenderuna 
ieldiğini yazmıthk. 

Ticaret Vekaleti kahvelerin 
hanıi eıaı üzerine tevzi eclileceii 
meıeleıile me,aul ohnaktadar. 
Haber aldıiunıza ıöre kahveler, 
vilayetlerin tayin edilecek ihti. 
yaçları niabetinde yapılacaktır. 
Bu suretle memlekette bir kahve 
ml!'"t"lel'İ k,. l..,...vnr;.ktır. 

30 şoför ceıalandırıldı 
Emniyet • altıncı .şube memurları 

tarafından dün muhtelif semtlerde 
yapılan kontrollarda otuz .şoförUn 
belediye talimatnamesine aykırı ha. 
reketıerde bulundukları görülmüş ve 
climlcsi hakkında ceza zaptı kesil
nliştfr. Koordinasyon heyeti kararına 
aykırı olarak izinsiz ve plakasız mo. 
t08lklet kullanan Muammer adında 
biri tutulup Adliyeye sevkolunmu,. 
tur. * Şehremininde, Nevbahar ma
hallesinde Medrese sokağında ıı nu
marada oturan Hüseyin kızı 50 yaş
larında Binnaz dün evinde ölü ola. 
rak bulunmuştur. Cesedi muayene 
eden Adliye doktoru, Blnnazın defni· 
ne TUhaat vermiştir. * Kumkapıda Liman caddesinde 
126 numarada oturan Celil oğlu 38 
yaıJlarmda. Mazhar dUn geç vakte 
kadar uyanmamıştır. Oğlunu uyan
dırmak içfn yatak odasına gelen an
nesi oğlunu uyandırumamış ve deh
şet içerisinde ölü olduğunu görmUş
tUr. 

Cesedi muayene eden Adliye dok
toru Hikmet: Nomer, Mazhann anne. 
sinin oğlunun zehirlendiğini iddia et
mesi üzerine cesedin Morga kaldınl
moıo;ıno knııır 'rrnılştir. 

ln ı . li "k r· j { u uımuş ur. i lÜhabe.r erıne j Al ter ı ve na. , . .. 
kıilleri gösterir muvafakatleri de Gece hucumu esn~sında du~ 
bikfoilecdc. gittikleri yerde ma- manın beş tayyaresının Male
aşlarını beklemeden alabilecek· me tayyare meydanında tah
leri ıibi..tcrfi mijdqetleri g_e · y rip edilmiş ve keza bom bardı. 
zaman da kadro farklarını ala- man edilmiş ve mitralyöz ate
mıyacak ve bununla bütün me· şine tutulmuş olan cıvar plaj. 
murların ıterfüleri kıdem tab!osu - ]ardaki diğer 'bir takım tavya
na riayet edilerek adalet daire· relerde yan~ınlar çıkarılmış ol 
s.inde y_apılacaktır. 1duğu zannedilmektedir. 

Yeni tayinler 
Ankara, 28 (Telefonla) 

Ankara Posta, T clgraf ve T cle
fon müdürü Naci Yozgat Posta 
müdürlüğüne, Posta İşleri reis 
muavini Kenan da onun yerine 
tayin edilmi~tir. 

Girit' de 
(Başı 1 lnrlde) -

da çok şlddelll çarpışmalar vukua , 
gelmektedir. Alman kıtaları Male-
mede yere lnmeğe devam eylemek· 
tedir. Ve vaziyet ciddidir. Almanlar, 
fevkalade ağır zayiat vermektedir, 
Fakat Almanların, hadeflerine ,·ara
billrlerse kayıplara pek az ehemmi· 
yet ,·erdikleri malQmdur. Mesele, Al· 
nıanların Glrlde tayyarelerle neka
dar zaman askerler lndlrmeğe de. 
vam edecekleridir. Gelen kıtalar, pa· 
raşüt.çil kıta1an değil, fakat yanmış 
tayyare parçalarlle dolu Maleme tay 
yare meydanına nakliye tayyarele· 
ı inden çıkan kıtalardır. 

Glrldden Kahlreye gelen haberler, 
tebliğlerdeki malQmattan gayri pek 
az ma!Omatı ihtiva etmektedir. :Mu
harebenin merkezini Malemenln teş

kil ettiği sarihtir. Adanın geri kalan 
kısmında, Alman muka\•emetı an
cak iki merkezde devam etmektedir 
ve bu iki merkezden birisi, Hanya
nm garbında sahil Uzerlnde Resmo 
civarındadır. 

Almanlar Yunanlııtana mühim 
miktarda tayyare gönderm'91er 

Libya: 26 - 27 mayıs gecesi 
Bingazi limanına ibombardı. 
man tayyareleri tarafından hü 
cumlar ~apılmıştır. Bir bina 
tahrip edilmiş ve :mendireğin 

civarında yaTli~ınlar çıkarılmıs 
tır. 

Sidi. El -Barrani yakınında 
109 Messersdhmitt tipinde bir 
tavvare yere inmeye mecbur 
edilmiştir. 

Tobrukun üstünde 52 Yun
kenrs tipinde bir tayyare, top. 
çu kuvbetile düşürülmü-ştür. 

Dün Afrika sahili açıkların
da bulunan gemilere muvaffa. 
kiyetle tet<?vvüç eden taarruz
lar yapılmıştır. İki büyük tica. 
ret gemisine .tam isabetler ya
pılmış ve bunlardan bir müd. 
det sonra duman cıktığı görül
müştür. 

Habeşistanda: Cenubi Afri. 
kalı tayyarelerle hür Fransız 
tayyareleri, Gondar'da düşma
nın bir tayyare meydanını ve 
İtalyanların Omo ve Gibbe ne. 
hirleri yakınındaki mevzilerini 
lbom'bardıman etmi ler ve mit
ralyöz ateşine tutmuşlardır. 25 
ve 26 mayıs tarihlerinde De. 
barach'a karşı yapılan ihava 
hücumları esnasında boş aske
ri binalar tahrio edilmiştir. 

Suriye: Dün Halepte bir tay 

vare mevdanı 1n_ııiliz tayyare
leri ıtarafından lbom'bardı)nan 

edilmiştir. Bir lhangara tam i. 
sabetler vaki oldu,ğu ,görülmüş 
tür. Bütün ibu harekat netice
sinde ancak iki tayyaremiz ga. 
iptir. 

Holandalı kadınlar 
Berlin, 28 tA..A.) - Stefani 

ajansından: 
Bir kararname ile Hollanda' da 

kadınlar için de mecburi iş mü
kellefiyeti ihdas edilmiştir. 

Hava harbi 
Afrika harbi 

Kahire, 28 (A.A.) - Tobruk 
ta tebeddül yoktur. 

Adeen üstünde düşman kı.fv
vetlerinin tazyiki karşısında 
iİngıliz kıtaatı Helfaya geçidinı 
muvakkaten terketmişlerdir. 

Bu cephenin sair kısımların

da motörlü İngiliz keşif kolla. 

rı düşmanı taciz etme faaliye
tine devam ctmişlerdır. Va. 
tanpervcrlerden müteşekkil mü 

him kuvvetler halihazırda Deb 

ra Tabordaki İtalyan garnizo
nunu sarmaktadırlar. 

Kia -Lake.mti mıntakasında

ki İtalyan kuvvetleri üzerinde 

~itgid-e artan bir tazyik icr2 
edilmektedir. 

Göller mıntakasında 26 cı fır 
ka kumandanı General Cafara. 

ti kıtaatı ile beraber teslim ol 
muştur. 

Hayvan sağlık 
memurları kursu 

Karacabey çiftliğinde, hayvan 

sağlık memurlarına rv.Jhau• bir 
kurs açılmırtır. 

Hayvan Sağlık Memurları mek 
tehi ha'kıkındaki kanun bugün 
meriyete girecektir. 

Bu mektebin tahşiJ mücid..u 
iki senedir. Ortamektcp mezunla. 
rı alm.acakıtır. 

Londra, 28 (A.A.) - BugUn Lon. 
drada haber alındığına göre Glrldın 
tayyare nıeydanlannın hareklta de· 
vam etmelerindeki imklnsızlık, tay
yare d!fi tesısaunm matlQba muva
fık olamamasından ileri gelmiştir. Bu 
sebepten dolayı Yunanlstanın tahli
yesi üzerine Glrlde getirilmiş olan 
zayıf a\·eı tayyare filoları geri ahn
mıştır. Bunlar adeden çok mUhim 
dilşman tayyareleri karşısında. bUlü
nüyorlardı. Gene öğrenildiğine göre 
Almanlar, Balkan tariklle Yunanlsta. 
na ımUhlm miktarda tayyareler gön. 
dermek usretlle A vrupanın şimali 

garbislndekl hava filolarının mlkta
nnı oldukça eksllt'mlşlerdir. Bu ı,, 

12000 millik bir uçu,u istilzam eder 
ki, ümltburnunu dola,mak suretile 
,ımall Afrlkadakl İngiliz kıtaauna 
malzeme yetl9tlrmek için deniz ta
rlkile ihtiyar edilecek 12000 mllllk 
hlr f'rvnhntl' muadildir. 

,.. Bahçe ve Çiçek 
Bahçelerini tanzim, . çiçeklerini ~ fidanlanna 1-k· 
mak için mütebuaw terafmdan JUJlmıt eaert.i okumabcbrlar. 

Bu eserler aruaula • :IİJ'ade tavai1e olunabilec:eld•: 

Gül Bahçesi 100 Kuruş 
Salon Çiçekleri 100 

" Karanfil Yetiştirmek 50 " Yurdumuz Çiçeklerinin Tarihi 75 
" Pratik Çiçekçilik 50 ,, 

Park ve Bahçe Planları Tanzim Olunur. 
1\Jf ~c· ... "'-n·"""\ ""i' .. ., -ı '1° e:ıu J 
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Yalnız 7 Gün Zarfında 

Bu şayanı hayret 
IULMACA Cümhuriyet Merkez Bankası 

DEGIŞIKLIK 
AK T IF 

24 MAYIS 1941 VA Z IYET/ 

P A S IF 

şey dlyorsunuzt 

BiZZAT TECRÜBE 

Bayan D. BRAMALLE. bir 

hafta zarfında tecrübe ettiği hu 
reni güzellik tarzı tedavinin ea· 
z.ip tesirinden hayrette kaldı. 

Şoldan Sağa: 1 - Şifa yurdu 2 -
Düstur - Açıktan açığa 3 - Bir mey 
ve E.1iki bir mil.but ( - Bir memle
ket - Bir nakil vasıtası 5 - Hiç arı
zu:rz 6 - Bir kuş 7 - Cet - Ay 8 -
Gaseyan 9 - Devlet 8.18.moti ... SOn
dürme 10 - Şarkının tekerrür eden 
kısmı _ Sanat 11 - Tuzak - Şarkta 

bir şehrimiz. 
Yukarıdan Aşağıya: 1 - Bir hay

van - Fiyaka 2 - Bir memleket -
Bir kuş 3 - Hiyanet eden - Uzunlu
funu eksiltmek 4: - Geride _ Mastar 
edatı 5 - üstünde bulunduğumuz 

. . ı . . . ·k . - Bir renk 6 - Bir nevi havyar _ ne-
Anoak bir hafta Z<lrhnda, hm. I cıldı rhya eden hu ıymetlı un- f 7 ç k 1 . F . B' nk · · · · k· T k er - o yı • acıa - ır re 

!erce k .. dınJ.ar, b~t;ın hur~şukluk- sur ştmdı, pembe renkte t o a- 8 t t·rh İ k 1 V 9 
1 

· · ı_ ·h ' ..ı -- s ı am nce ı _ erme _ 
lardan kurtuklular ve Lir çok se· on krem1nın tcrKı~ ınıue mevcut- 1 Genişlik .. Bü;uklük 10 _ Göz yaşı 
ne gc.nçle~i!er. Alimle '", yo.~ jler.. tur 

H
. ak ___ -~ l - Bir memleket 11 - Lfllıza • Açar. 

lcdikçe buruşuklukların lt'cyd.ı. er şam yacınıı.=an evve 
na geldiğini keşfetmi.şlerdir. Çün_ bu kremi kullanınız. Siz uyurken 
kü, .ihtiyarladtkça cilt brr çok cildinizi besleyip gençleştirecek 
kıyrmetlj un~urlannı ıkaybcd'er. ve buruŞU'khıklarınızı giderecek.
Bu unsurları 'ade ed.iniz; cik ye- tir. Ancak bir hafta zarfında se
niden tazcieşir ve canlanır. nelerce genç görüneceksiniz. Gün 

DtlNKU BULllAOA.NIN HALLt 

ıc...: 
AJtm: Safi kilogTam 
Banknot. 
lltal<lık • • 

Hariçteki Mah•I H.: 

't'%.60U65 

• • 

• 

Altın: Safi kilogram 12.937,317 
Altın& tıı.llYlli kabU -.....,.,.,....,. 

Diğer davızle< ve Barçlu kllrinc 
bakiyeleri • .. .. 

Huİlle T.a't'iDlri: 
Deruhl.e edl. evrakı naJalQ'O J<arrmı:ı 

Kanunwı 6-8 jnci maddelerin• teVfi .. 
j<aıı hazme taratmıi&ıı Vaki teıti)l&t 

Seaedat Ciıod••: 
l'i,ca.r1 aenetl• • • • • 

Ea1oam n TüTilit Cm.J•wı 
(Deruhte edilen evrala np.J<d'f, 

A - (yenin k&rşılı:ı eolıam n t&ll· 
(vll&t (ltiba.: ı k:yıııet:e) . 

B - Serbelt eolıam ve taıı...ıa.t , 

l.vamlU": 
AJ ·, .:. döviı:: Uzer.ne ava.na • 
'lilıvilJ.t Uz _rine avar . .J • • 

liaZineye kısa vidı..:: &V&r..3, 
• 

• 
• 
• 

Ha.Zineye ::~o No. lu ~:anuna göre 
açılan allm karıplıklı ava.ııs , , 

102.123.988,77 
7.415.667,-

692.141,79 

400.247,13 

18.197.370,87 

-.-
46.685.821,16 

158.748.563,-

21.253.171,-

276.829.157,19 

46.149.523,93 

1.926.613,84 

f.741,69 
7.808.722,-
5.411.000,-

~684.926,75 

110.231.797,56 

400.2H,13 

6U83.192,03 

13U95.392,-

276.829.157,19 

54.076.139,27 

l te Vi.rana Ünivera,tesi profe_ düzler için yağsız beyaz renktcld 
aörü Doktor STEJSKAL'ın şaya. Tokalon krem.ini kullanıntz. Si-

yah benler.i eritir ve açık rnesa
nt hayret ketfj de budur. ç;enç meleri siklaştırır. Bir kaç gün 
hayvanların hüceyrelerinden i,,- zarfında en sert ve en esmer bir 
tihsal ve c BiOCEL> tabir edilen cildi rumu~atıp heyazlattr. 

Soldan Sağa: 1 - Salise • Kara 
2 - Ar - Çıkrık 3 - Fakir • Şive 
4 - Kanmak _ San 5 - Fiat - Ne 
6 - Maçka - Un 7 - Kl . • İe Er 
8 - İIU)aat - İs 9 - Ful • Mi 10 Aıat 
- Parke 11 - Lunapark. 

Yukandan A..'8ğrya: 1 - Saf • Ke. 
fal 2 - Atak - Mi • Ulu 3 - Kafa 
- İ!An t - İçin için • Ta 5 - Sırma
keş 6 - Ek _ Ata • Arpa 7 - Fa -
Ar 8 - Kış • Bu • Terk 9 - Ak.Js 
- Ne 10 - Va.n - Rimel 11 - Alenen 

HiMed.arlar: · ·· · ···•••••••••••····- ... ........ .... _ ......... ... 

154.498.390,~44· 

(.50().000,-
9.609.022, lııfu.... .. cıd; ...... _.._ .... _ _ ___ .._. .. .... .._ ....... _,. ••• .,. 

İstanbul Nafıa Müdürlüğünden: - Si. 

30, 5."9U Cuma gUnU saat 10 da. İstanbulda. Nafia MüdUrlliğ\i ek
aiJtme komisyonu odasında (45320) lira muhammen bedelli Trakyadaki 
yollarda kullanılmakta olan kamyonlar ic;in 32X6 ebadındaki JAstikten 
2ao dış ve 125 iç ve 16X650 ebadındaki lastikten de 10 dış ve 10 <Ç lis
tiğ'in satın alınması pazarlıkla eksiltmeye konulmU.!jltur. 

Devlet Demiryollan İlanları 

Eksiltme, Bayındırlık i.Jlerl genel, hll.3wıl fartna.nıeleri daJresinde 
görU!ecektir. 

Trakya hattı He Mudanya _ Bursa ve Samsun _ Sahil hatlarından 
gayri bütün febekede 1 Haziran 1941 gününden itibaren yeni tarifele .. 
rin tatbikine başlanacağı, 

:Muvakka.t temidat (3399) liradır. 

!steklilerın en az bir teahhtltte (30000) liralık bu i~e benzer iş: yap ... 
tığına dair idarelerinden almış olduğu vesikalarla. 94.1 yılına ait Tica· 
ret Oduı vesikasını hamilen gelmeleri. ( 4126) 

Bu tarifelere göre yolcu mUsabetlerini ve yolcu trenlerinin ha.. 
reket zamanlarını gösterir cetvellerin istuyonların bekleme salonlarma 
aınlmış ve k\lçUk cep tarifelerinin gişelerde satılığa çıkarılm!!j bulun-
duğu sayın halka ilAn olunur. ( 4109) 

Mecliste bütçe müzakereleri 
(Ba.'!1 1 incide) - ı te hiçbir şey yapamayız. Bu adam

yordu: 40 bin :.kilometrelik yolumuz ları cebren çalLl}tırmak lıl.zımdır. 
var. Bunlardan 17 bin kilometresi Bu esnada. söz istiyen ~fazhar 

yapılmışsa da 10 bin kilometresi !e. Müfit, usule dair bir hata. yaptığın
nadır. 23 kilometrelik mütebaki yol dan, reis sözU Nafia Vekiline verdi 
da ham yoldur. Gertk ham, gerekse ve l\fazhar Mütit olduğu yerden ba.
yapllm1' yollanmIZtn mecmuunu, ğırdt: 

medeni dUnya. ile mukayeseye kalk- - Büyük ~{illet Meclisi kUrsüsün
i sak çok feci bir manzara arzede- de de söyliyemezsek nerede söyliye

Nafıa Vekili kürsüde 

Kürsüye gelen Nafıa Vekili Fuat 

! riz. Dünya vaziyeti dolayısile müna- ceğiz? 

'kale yollarımızı ikmale bugUn kal· 
kı.ş.a.mazsak bile normal zamanların 

avdetine intizaren bugünden bir ta Cebesoy ezcümle dedi ki: 
kım tedbirler alabiliriz. Bunun ic;in 

- Söz alan arkada.şiarı haklı bu-

kında çivi imalinde kullanılacak olan 
tel boruların bu fabrikada istihsal 
edilebilmesi için bazı tedbirlerin 
alınmı., olduğunu söyledi. 

Hatipler Sümer Bank şubelerinin 

bUtün memlekete teşmilini istedi. Ve. 
kil, muhtelif mıntakalarda bazı fU· 
belerin açıldığını, imkA.n bulundukça 
bunların çoğaltılacağını, fakat flyatı: 
yükseltme~ sebep olan mutavassı. 
tın elinde fazla mal mevcut olmadı
ğından bundan korkulmamasını bil-
dirdi. 

M. T. A. 
de tarik bedeli vermiyenlerin bede
nen ça114maları menedilmcU, bunun 
yerine yüz liraya kadar kazançları 

olanlardan 6, ytlz liradan Uç yüz 11. 

luyorum. Veklletim Mecli~in verdiği Maden Tetkik ve Arama EnstitU
direktifler ve hUkümetin kararile se. sünün mesaisi hakkında malOma.t ve. 

raya kadar olanlardan 12 ondan son· 
ra kazananlardan 24. lira tarik bede· 
U almalıdır. Bu suretle her sene elde 
edilmiş olan 20 milyon lira Jle yolla· 
rımızı yapmak kabildir. 

Abdurrahman N&<"l)·e itirazlar 

Rasih Kaplan bu fikre itiraz et· 
miş,Ur. 1yi valiler elinde tarik bede· 
lini bedenen ödeyenlerden çok istifa· 
de edildiğini, meselenin dün de söy .. 
ledıği gibi valileri çatıştıracak es83-
h bir kontrol vazctmekle düzelebile· 
ceğin1 anlatmıftı.r. 
Diğer taraftan da bazı müteahhit· 

lerln aldıkları yol işlerini, ikinci ve 
UçUncU ellere devretmek suretile pa
ra laızandıklarmı, böyle bir halin 
yolların fena yapılma.sına sebep ola-
c•ğtnı, bazı müteahhitlerin de ame-
lelerin yevmiyelerini vermemiŞ ol .. 
duklarına işaret etmiştir. 

nelerdenberi muntazam olarak faali- ' ren Vekil, Raman dağındaki petrol 
yetine devam etmiştir. Yalnız harbin mıntakaıunın llk sondajdan sonra ya. 
devamı, faaliyetimizin istikametini pılan Jkinci sondajın henUz istenilen 
değiştirmt4tir. Fakat bu, program tnUsbet neticeyi vermediğini söyledi. 

haricinde iş yapmak demek değil- Münak.liat Veka .cti 
dir. Mali vaziyet dolayısile iki sene 
evvel hazırladığımız yollara ait lA..yi- Bundan sonra, MünakalAt Veklle· 
hayı Meclise getiremedik. Buna mu~ . tinin bütçesi görüşüldü. Mazhar Mü
kabil şose ve köprüler hakkındaki I fit söz alarak Deniz Ticaret mekte. 
proje hazırlanmıştır. Bütçemize yol- binde 100 talebe olduğu halde mek
lar için yapılan zam muayyen mas- tebin 165 bin lira tahsiSatı bulundu· 
raflara sartedilmektedir. Amelenin 
da.ha iyi bakılması için tedbir alın. 

mıştır. MUteahh1tlerimiz şimdiye ka. 
dar yol inŞcaatı için hazırlanmadıkla
rından bu inşaatı ktiçtik parçalara 
ayırarak bazı ellere vçrmi'i'lerdir. 
Vaktinde müdahale ettiğimizden sui
istimal olmamı,tır. Bu sene büyük 
ve kUçUk müteahhitler tarafından 

ğunu, yani her talebeye senevt 1800 
lira dUştUğilnU söyliyerek c:acaba bu 
miktar çok değil midir?> dedi. 

Kürsüye gelen MUnakalAt Vekili 
Cevdet Kerim İncedayı verdiği muk· 
ni cevapta bu mektebin alman ted
birlerle yarınki Türk ticaret filosunu 
hakikaten takviye edeceğini ve onun 
i.Stikbalini garanti ettiğini bildirerek 
tahsisatın çok olmadığını, yakında. 

talebe adedinin 150 kiŞciye çıkarrlabi
leceğini söyledi ve arkadaşına verdi· 
ği izahatı kA!i gelip gelmediğini sor. 
du. 
Mazhaı- Müfit oturduğu yerden ba

ğırdı: 

- İtimadımız vardır zatıA.J.inize .. 

ra.ıunda ne varsa o maddenin her va 
t&ndaı/ tarafından eskisi kadar sühu
letle temin edilmesinin kabil olduğu
nu anlattı. 

Hububat meseleı&l 

Sözüne devam eden Vekil, KoordL 
nasyon heyeti kararile htiküınetin 

hububata el koyduğu zaman köylü
nün t.arzı hareketi hakkında ezcUm
le dedi ki: 

- Köylü, tam bir kuvayl milliye 
zihniyeti ile hareket ederek seferber 
olmuş, ka.ğnıaı ile ve d.ig"cr kendJ ve
ııalti ile elinde bulunan hububatı hU
kOmete teslim etmek için ona yar
dım etmi~ir. 

Vekil, icabında bakUyat meselele
rine de müdahale edileceğini bildir. 
miş, fiyat mürakabesi için Azamı ça
lışılmasına rağmen tamamen mu
vaffak olunamadığını anlatmıştır. 

Vekile göre her satıcının peşine bir 
memur taknuya imk:An yoktur. Mil
letimiz yaradılış itibarile Alicena.p 
olduğundan Uç beş kuruş için bir in
sanı mahkfun ettJrmiyecek seviyede 
bulunmaktadır. Bunun içindir ki htl· 
kOmete yardım etmemektedir. Fakat 
şunu herkes bilmelidir ki ihtikA.rla 
mücadele bUtUn şiddetile devam ede· 
cek ve kimse, masum vatandaşın sır. 
tından kolayca elini kolunu sallıya

rak geçinemiyecektir. Memleketin 
umumi ana maddelerinde sıkıntımız 
yoktur. Bazı ithal maddeleri mUstes. 
na.. fiyatları değişmiş: , hiçbir şey 
mevcut değildir. Şimdllik lthalAtın 

tek elden yapılmasına tmkln görü
lememektedir. Yalnız milU müdafaa 
ve halkın mübrem ihtiya<;ları için 

tedbirler alınmıştır. 

Ziraat Vekaleti 
Ziraat VekA.letinin bütçesi görüşü-

Mazhar l\lüflt de, AbdUrrahman 
Naciye itiraz etti. Bir köylünün 6 
lira tarik bedeli veremiyeceğini, yir
mi milyon lira ile de yoll<A-rın Ja.pr
lamıyacağınr, ancak 4jmendifer eiya
ıetlmiz gibi bir siyaset takip etmek 
sayesinde bu tşln başarılabileceğini 

aöyledi ve dedi ki.: 
Yapılan yolların ekserlsl bir se

ne zarfında bozuluyor. Bu hal , sırf 

müteahhitlerin ihaleyi- elden ele da
~tması yllztinden olmaktadır. 

yapılacak yollara ait muhtelit plAn
lar hazıl'ladım. Birinci deret:ede iktı
sadl yollara ehemmiyet vermekteyiz. 
Su işine bir program dahilinde de
vam edilmektedir. BUyilk ıu kanunu. 
nu ikmal edecek orta Anadolu için 
büyük kusurlarımız vardır. Bu mak· 
ıatla 50 milyon lira istedik. l\faliye 
He halt temastayız. Yol kanunu hak
kındaki projeyi getirdiğimiz zaman 
söz alan bir çok arkadaşlarım tat
min edildiklerini göreceklerdir. Şi· 

rnendifer siyasetimize hazrrlanan 
program tahtında devam ediyoruz. 
Avrupadan beklediğimiz köprü gel
mediği 

0

içtn Erzurumdan Kurtalana 
gidecek yola beton köprü yaptık. Şi
mendifer hattı üç seneye kadar Muşa 
varacaktır. 

Ticaret Vekaleti 
lilrken hatipler muhtelif beyanatta 

Ticaret VekA.leti bütçesinin görli· bulunmu~lar ve bunlara Ziraat Ve. 

Yenl münaka,aıar 

Abdilrr&hman Naci tekrar kilr•il· 
ye gelerek fikrinde ısrar etti. Yapı. 
ıan bazı yolların bozulmasına ahlA.k
sız ellerin sebep olduğuna kanl bu
lunduğunu söylemekle beraber bazan 
da para azlığının bu hale sebebiyet 
verdiğini anlattı. 

Rasih Kaplan da, mUkellef amele· 
nln kaldırılması fikrine itıraz ederek 
memlekette mecburi iş mükellefiyeti 
ihdas edilmedikçe bu ı,lerin dUzel
mfyeceği~l bildirdi. Kahveleri doldu· 
ran sayısız vatandaşların akşama 
:adar oyun oynamakla vakit gec;ir
Uklerln. işaret ederek dedi ki: 

- Bunlar boş dururken mcmlcke. 

şüleceği reis tarafından bildirilince 

kiırsüyc Osman Şevki gelerek, ekme-

ğe karıı;ıtınlan çavdardan bahsetti 

ve bu sebeple bazı vatandaşların 

memlekette bu- buğday buhranı ol· 

kili Muhlis cevap vermiştir. 

Vekilin cevaplarından anlaşıldığına 

göre bu sene ziraat makinelerimiz. 

den beklenildiğinden fazla randı

man almmz,, köy!Uye bl!haaoa sey
duğU vehmine dliftüklerinden bahse· lA.p mıntakalarına esaslı tohum ver .. 
derek hata .,ttlklertnl anlattı. 

İktisat Vekaleti Kürsüye gelen Ticaret Vekili Mtim-

taz, sık sık atkı.şiarla kesilen veciZ 
Bundan sonra İktısat VekAleti 

bUtçesine geçildi. Vekil, iplik hak. bir beyanatta bulunarak, harbin biz .. 
kında malOmat tstlyen hatiplere ce- de de tesiriı?i gösterdiğini, fakat bu 
vap vererek ipltk ister hariçten geti- halin hiçbir veçhile vahim bir netice 
rll.sin, ister dahilde istihsal edilsin tevlid edecek mahiyette olmadığını 
tek elden idare edildiğini anlatarak · bir takım ana maddelerin stokuna 
iplik L!ıtlhsalAtımızın memlekete kA!i korar verilmiş olmakla beraber vesi
gelmedlğini söyledi. ka usulünün tatbikine hiçbir veçhlle 

Bundan sonra. Ereğli fabrikaların
da randımanın memnuniyet verecek 
bir şekilde arttığtnı iz•h eclcrek ya-

mahal olmadığını, çünkU memleketi
n1lzdc harpten evvelki gibi her feyin 
mevcut ve bol ve Rcisicilmhurun sof 

me yardımlarında. bulunulmu9 ve 

memleiıetimizde vAsl miktarda hay-

van besleyici bir madde olan hay ... 
van yemi zira.atinin genişletilmesine 
karar verilmJştir. 

Merinos koyunu yetiştirmek ve 
ra.ndnnan alma meselesi de memnu
niyet balıştır. 
Pamuğun doğrudan doğruya müs

tahsilden alınması cihetine gidilecek. 

tir. 
Köylünün topraklandırılması dava.

sile de uğraşilmaktadır. 

.r.ı.• 812.523.337,89 ıl 

~PARA 
\ R&T &T TAl!lfllltıı" 

· DiREKSiYC!'UDUR 

T. iŞ BANBASI 
l!.llçllk Tl.ll&TTd Hsaplan 

1941 iKRAMiYE Pi.ANI 
KEŞ1DELER: 4 Şub&t, % Ma,..., 

1 Ağustos. S İklnciteşrlıı 
tarihlerinde yapılır. 

J 94 1 ilcramiyeleri 
1 adet 2000 llrllıl< = 2000.- L. 
3 • 1000 > =3000.- > 
2 > 
~ . 
8 > 

35 > 
80 > 

300 • 

750 > 
500 > 
2l50 > 
100 > 

50 • 
20 > 

=1500.- > 
=2000.- > 
=2000.- . 
=3500.- . 
=fOOO.- > 
=6000.-. 

..--· DOl!.TOB ÇIPRUT 
Olldlye ve Ztıııreviye MliteJıu.. 
ınsr Beyoğlu Yerli Mall&r Pa

zarı ıu.r,ısmdA l'osta ••katı 
k~tnde Meymenet apartmanı 

·--- Tel : 48MS 

1 B ORSA 1 
28 MAYIS Ml 

1 surlw 
Dolar 
lsviçre Fre. 
Dr&hmi 
Peçe ta 
Dinar 
Yen 
İsveç Kronu 

1933 TUrk borcu I 
1918 İstikrazı dahili 
1938 İkramiyeli 
1933 İkramiyeli Erganl 
193f Sıvas - Erzurum 

1'apam9 
5,24 
130 

B0,2025 
0,9975 

12,9375 

-.-
Sl,1375 
30,745 

ı.. iL 

18 40 
21 50 
19 10 
19 25 
19 55 

Anadolu Demiryolu Tahvili 42 50 
Demtryolu Mllme.ssll Senet 40 80 
T. c. Merkez Bank&lı 110 00 
T. İş Bankası mUM8iB h!aae 110 00 
T. İş Bankası (Nama muhar.J 9 70 
Osmanlı Bankuı 27 00 
ŞlrkeU Hayrly<t ııe 00 

Türk Altını (Re{ıat) 
TUrk Altını (Hamit) 
TUrk Altını kUçUk (Hamit) 
Türk Altını kUçUk (Aziz) 
Kalın betıi birlik 

> > (Hamit) 
> ,_ (Re.tat) 

24. ayar altın gramı 
Mecidiye 

27 15 
25 80 
25 70 
2( 75 
ııe oo 
118 00 
121 00 

3 40 
72 

S..-,.r. ·-- - -----.--···-- -··--· bıti,lıt Aq.i; 
Adi ve t...ı..ıa.ı.., 
B..- • 

• • • • • 
• • • • 

Teda'rilldolıi Pwb 11ıı:s 1 

Denlhta ec:Jm evraıa ııakdiy• , < 

Kaııwıun M inci rmıı'..leleriııe teYft· 
kazı hazine tarafmdaıı Vald t.di,.at 
D~u edilen - nakdiye baki
yesi • • • 

Kar~ tamamen altm o!arat 
:lllveten tedavWe vaz~dllea , 11 • • 

ReMkcmt mukıb"' lllveten ted.:. ··ıe 
vazedilen • • 

HUiıleye yapılan alim ltarjııJUlı .. 
va.na mu!{&bill 3902 No. lI kanu:ı m\1-o 
cibince U&vetc t..!:ıvWe n...,WQ 

MeYcllllll: . . .. . . 
Altın: Satı Klg. 877,150 

8850 N .. l• kaıaaııa cilre --7• 
açıJaa a-..- alllwıWU tevili oJ~a 
altmlar: 

Safi kili 55.Ml.930 

Dö .iz Taalıhidabı 
Altma tah~.111 ka.bll e::vizler • 
Diğer dövizler ve •l•cllr.lı: ldl:i."?: 
ba.kiyeleı1 ti .. 

7.822.019,15 
6.000.000,-

158.7(8.563,-

21.253.171,-

137.495.392,-

17.000.000,-

250.000.000,-

101.000.000,-

65.238.942,49 
1.233.782,03 

78.l:U.167,90 

-.-
25.093.166,76 

Muhtelif: · ······- ·--... ----------· 

1s.ooo.ooo.-

13,322.019,1~ 

505.(95.391.-

18.1u.161.ııo 

,, 
z5.093.166·' 

108.5~.867~ 

-------·1------
812.523.33;! 

1 Temmuz 1938 tarihinden İh'baren: 

Iskonto haddi % 4 Altın üzerine avana o/.. :ı 
~~~~~~~~~--~~~------ ..,,,. ,. 

İDARısi ııi alın İS BAllKASYfill~ 
iı<RAMIYELİ ~AP AÇIJ' 

Kayseri Tayyare Fabrikası Satınalnı' 
Komisyonundan : 

ı - Fabrik& civarında iki er&t pavyonu, m~temııatı ve ka.nalızaSYo"" 
kapalı zart usullle ihale edilecektir. tJll 
.A - tııa.ıesı 6.6.9il cuma gtlnU •aat (11) on birde fabrika ,. 
alma komisyonu binasında yapılacaktır. 
B - İlk k"'!lf bedeli 72621 lir& M k111U4tur. 
C - Muvakkat teminat f882 hra. k&tl teminatı 976f liradır· ,.,ı· 
Ç - Şartname, plln ve keşifname maliyeye yatınıacak 363 6" 
ru'luk makbuz kar'l'iığında fabrika satın alma komı.yonun 
mesai .zamanında tedarik olunur. 11, 

D - Teklif zarfları 6.6.941 cuma günU saat 10 & kadar ko,,...,."° 
da. kabul edlltr. Her ne suretle olursa olswı saat 10 dan sonra 
len zarflar reddedl!lr. , . 

2 - İsteklilerin 'artname almak isterlerken bu 14e ltyak&tll bUl ti" 
larma dair Nafıa ve Ticaret odası vestkala.rmı göstermeleri :ı<' 
burid.ir. Gerek şartname isterken ve gerekze ihale gUnU ~~u-J 

ibraz edemiyenlere ,artnaıne verilemiyeceği gibi ihaleye de if"'-
odemez, (3823 - 2677) ~ 

TlrldJe cımhurlJetl 

Ziraarl: Bankası 
KDru1uf tarllll: 1888. - Sermayeli: 100,000,000 TUrk ~ 

Şulıe ve a.j..,.. adedi: 265. 
:z;lral ve tic&rt her nevi b8nka m111.melelarL 

Pa.r-. biriktlrenlore 28,000 liJ'A ~e V~• 

Ziraat Bankasmd& kumbaralı ve lhbarsıZ tasarrut h-pl~ 
en az 50 lirası bulunanlara senede " deta çekilecek kur'a ne ar 
daki plAn& göre tkraırıiye dağıtılacaktır. 

' adet 1,000 llralık 4 - lira 100 adet 60 llralık 5,080 ti 
, . 508 > 2,900> , 
, > uo > ı,ooo • 120 • •o • • .- , '° > 100 > ..- > 160 > 21 > s,%00 

0 1KKAT: Hesa.plarındaki p aralar bir sene içinde 50 ıırad"1' O::, 
~ dt14miyenlere ikramiye çıktı~ takdirde '° 20 fazla.sile •·erileC.ıı 

Kur'alar senede • defa., 11 mart, 11 ha.z!ran, 11 eyıro, 
11 Blrinciklnunda çekllecelttir. 

Salıibi ve Neşrl,yat Müdürü: AlDIET E~llN YALM.ui 

Basıldıfl: Ter: VATAN lLATBAAS! 


