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Bayan lninü'nön Türk Kadınına Beyannamesi 
Fransanın S~riye 
Mandası Hala 
Baki mi ki. .. 

Sinir harbinde şuurlu ve u
Yanık bir ruhla vazifemizi 

Bütün Türk Kadınlarını, 

Hizmetlerine 
Cemiyet Hayahna Yararll, Milli 

Davet Ediyorum Hazır Olmaya 
• 

Müdafaa 
Meraklılara hoı bir mevzu: 

Ya.prna.hyız. lstanbulun her 
kafesinde tanıaınile Türk 
hl~ hava hüküın sürmelidir. 

Ankara, 4 (T elefonla) - Bugünkii ' 
(dünkü) Ulus gazetesi Yardıın Se
venler Cemiyet i Hami Reisi Bayan 
M evhibe l nönünün bugün Türk ka
dın ların a h ıtap eden aşağıdak i beyan
n amesin i neşretm işti r: 

hizmetler•beklediği .günlerdeyiz. Böy. 
le günler, kad ın erkek, bütün T ürk 
mi llet ine şuur ve h aın le veren gün
lerdir. 

milli müdafaa hizmetlerinde göııülli.i vardır. Bütün Türk kadınlarını, ce-

Fransa, Milletler Cemiye
tinin «Mukaddes vazifesi> 
bittiğine göre şimdi Suri

yey i, fuzuli mi işgal ediyor? 

~lZan: A hmet Emin YA LMAN 

lj\ •lmanyanın Ankara Büyük 

«T ür kadını, 

Ti.irk kadını her büyük günde, er
keğin in yanındadır, erkeiine eşti r. 

miyet hayatına yararlı. ınilli müda

faa hizınetleriııe hazı r olnııya davet 

ediyorum.> 

Yardım Sevenler Cemiyeti 

:Mıllctlcr Cemiyetinde TUrkıye m• 
rahhası olarak bulunmuş B . Necmet-
tin Sadak, dünkü Akşam refikımız. 

~ 
Elçisi B. Fon Papen'in 

~esi günü gelmesi bekle
~ . u: Telgraflar öyle haber 

1 toertıJ.ıştı. Hatta Alman Başkon
' ~osu ve erkanı kendisini kar-

«T ürk vatanının her Türk ferdin
den g ündel ik i ş leri dışında, büyük 

Bu ezeli hasleti yeniden m eydana 
koymak fırsatı gelip çatmıştır. 
Yardım Sevenler Cemiyeti, sizlere 

hastabak ıc ı olmak, asker hast anele
r inin nıuhtetif servislerinde çalışmak, 
ordunun ihtiyacı olan malzemeyi ha
z ı rlamak ve dikmek için Ankaradaki 
ilk t ecrübelerile muvaffakıyetli im
kanlar hazırlamış ve rehber olrmış 

bulunmaktadır. 

Her şehirde buna benzer imkanlar 

H a m i Reisi 

MEVHiBE İNÖNÜ 

de cFransanın Suriye mandasn baş· 

lığı altında neşrettiği b&Jmakaled• 
ortaya hukuki bir mesele atmış bu
lunmaktadır. 

.Mevzuun ehemmiyetine ,.e tahlı

lin isabetine binaen bu yazıyı aynen 
iktıbas ediyoruz: . lllak için ha va meydanına 

~lllişlerdi. Fon Papen gelme-
1\ gelmesinin iki, üç .gün son
da.Ya. kaldığını telgraflar sonra-

n haber verdi. 
bir ~lbuki 1stanbulda dolaşan ı 
C1l rıvayete göre, F1on Papen, 1 
~ ~~~ g~lmiı:ı, filan ve fa- 1 
İate goruşmuş, 5unu ve şunu 
.. eti~"!· ona bu veya şu cevap 

mış ... 
~ ~ivayetler öyle tafsilatla, öy
dlıın~ndırıcı şekillerde veriliyor
rra..:1: ~oş bulunup ta inanma
~ ıçın çok uyanık olmak la
~ı. lstanbulun hiçbir köşesi 
"a u ki, bu asılsız, esassız ri
at.!:tler, yayılma fırsatı bul
~ ... olmasın. 

~~u gaflet ve müsamahada 
~ edip gidecek miyiz? Gör 'r muyuz ki, sinir harbi 
itli bulda bal gibi devam etti.._:or. Bir levanten İstanbul 
' · Burası her mikrobun yu
~Pmasına, her ;paniğin kök 
~ ~ına uygun bir bataklık
..: ~ır takım kötü insanlar bu 
~kta geniş ağlar kurmuş-

~k İstanbul, bataklığın bu
~~larında dolap çevirenle
.__ ıl kyı•banı .olmak gibi bir 
~ llefretle reddetmeli, daima 
'ık durmalı, bu bataklığı 
~tnıak azmilc hükumetin 
~ kta olduğu tedbirlere des-

0lnıahdır. 

B. Mitler 
Portekize 
Garanti 

Teklif Etmiş 
Portekiz, ispanya 

Hududuna Asker mi 
Tahş;t Etti? 

Londra, 4 (A.A.) - Of!: 
Gazeteciler. Portektzin vazıyeU 

hakkında mUtalAalar neşrcylemck

tedir. Bazı gazeteler, lberık yarım 
adasından alınan bir muhabir tel
grafına istinaden, Hillcrln Salaza
ra bır garanti teklifinde bulunmuş 
olduğunu ifşa etmektedir. Bu garan
ti teklifine göre. Almanya, Portekiz 
hava ve dcnız Uslerlnden serbestçe 
istifade etmek mukabıllnde, Portekl
zin istlklCllini ve mUlkl tamamiyeti. 
ni koruyacaktır. Her halde, Salazar, 
bu ana kadaı' Hltlerln tekllflnl mü
zakereye hiçbir temayUl gösterme
m iştir. Alınan ayni habere göre Por 
tekiz. İspanya hududunu muhafaza 
için 50 bin asker seferber etmiştir. 
J!laaaen eter flmdfye kadar P6'-t:ıaltlS 
bir istllAdan muun bıralnlmış ise, 
bu belki de. HiUerin, nazı tecavüzll 
olur olmaz zengin Portekiz müstem
lekelerinin İngiltere tarafından kul
lanılmasından korktuğundan dolayı

dır. ,~an, buradan duyduğu 
')etleri size tekrar eden a- =:::::;::=========== 
"-IQ' Ya fena adamlann ma
~ ' fakat alık zavallı bir yay
lltı~sıtasıdır ve yahut bizzat 
IG \Pa Şebekesinde yeri ve ro
' l'dır. Her iki ihtimalde hiç 
'~1Yarak, tereddüt etmiyerek 
~ l'i hın etten çekinmiyerek si. 
~li va~eti taşıyanı haber ver
la ~ böylece zincirleme yoluy
'~ınbaların anlaşılması ve 
' Ulnıası için memleketin 
~et kuvvetlerile iş birliği 
>arı hyız. Eğer rivayet taşı
~ t adam masum bir zavallı i
~:ağına küpe olur, bir daha 
~ ve . etmez, değilse yakayı e-

h . l'ir. 
Qlıj 

\i, le ın kusurumuz şuradadır 
btı; ~nbulun levanten batakh 
)e ııh:· d:fa olağan bir şey di
~ha.1rnıze yatırmışız ve mü
~ ~Ya alışmışız. Halbuki 
'1e de misallerini gördük: 
~t Pıt lrıüsamahalan milletler 
~ halı ödeyebilirler. 
~ ~adımız şu veya bu unsu
Sıt 1 nefret ve şüphe telkin 
41 ~ değildir. Her koyun ken
' i ~ndan asılır. Her unsu-
~ bu toprağa eandan 

' 8a. 5, Sil. ı de) / = / 

B. de Valera 

lrlandanın 
V AŞINGTON SEFiRi 

AMERiKANIN YARDIMINI 
İSTEDi 

Nevyork, 4 (AA.) - lrlan· 
danın Birle!Pk Amer.ikadaki elçi
si B. Brennan Nevyıork

0 

da söyle
diği bir nutukta lrlandalıların 
mmnleketlerin i he~hangi bir teca
vüze ka?Jı ka'hramanca müdaf u 
edeceklerini beyan etmiş ve her 

(Devamı : Sa. 5, Sü. 7 de) = 

Nevyork Times Gazetesi 
Ankarada Bir Büro Açıyor 

..,~~abiri n Fikrince Avrupada Türkiyeden 
~Şka Hiç Serbest Yer Kalmamıştır 

~ ~0rk Times gazetesinin 1 rası hadise sahnelerinden uzak
~"-ç ıiinderrberi İstanbulda tır. Geriye hadise sahnelerini 
~ ~ tnuha-biri B. Sulzberger silkin ve rahat bir gözle tetkik et
>, ~'l:ıt. Miti trenle Ankaraya gİ· mek ve h aber ve düıünceleri ser_ 
t'ı\ l· &itaadı, Ankara.da Ncv- best SlJ.tette Amerika gazetelerine 

11 'lcllea için devamlı bir bü- bild.imıek için yalnız Türk.iye ka
l -...... A.:tır. Muha:biıı diyor ki: lıyor. Bu .. it~barla Ankara dün>:a
~~t le rupada üç serbest mem- nın en muhım haber merkezlerın
~te alrnıştlır: 5QV!)'et Birliği, den biri haline gelmiştir. Gazetem 
~~e "e !ürkiye... Sovyet Bir- iç.in Ankarada bir büro açmağı 
~~~ bır gazctec,i :serbestçe tabii sayıvorum. 
~ let· gösteremez, lsviçrcnin Nevyork Times'in mu'habiri ls_ 
" ~ Ütl&lini muhafaza etmesi· tanbulda bulunduğu müddetçe 
~~ dev.iz i§leri, Kızılsalip Irak ahvali ve günün diğ_er mese
"11\dan tleri. g bi A bazı iıler ba- ~eleri. ha~~ın~a gazet.~ine ~ün~e 
~ bu lStcklahn Almanya- ıki bın. ıkı hın beş yuz kelımelik 

e aelmeaidir. Zaten bu· telgraflar eöndcrmiştir. 

. 
lrak'a çıbnlan ve lralddara teslim oldaklan yalanlanan Hind askerleri 

Irak Hadisesi ve 
Fransa Gazeteleri 

''Şark Meytlan 
Muharebesi 

Suriyede Kolayhk 
Elde Etmek için 
Almanya Franaayi 
Tazyikmi Ediyor? 

için Türkiyeein Londraya Göre 
Hath Hareketi Kat'i Suriyenin işgali 
Ehemmiyeti Haizdir,, Komşu Memleketler 

Clermont Ferrand, 4 (A.A. ) 
- Ofi ajansı bild iriyor: 

Irak yad iseleri bugünkü F ran
sız gazetelerinin d.ikıkatini tu t
maktadır. Journal'da General 
D uval d iyo r ki: 

Girid'de ve Trablus hududun
Devamı Sa. 5 SU. 6 da X X 

8. Menzies 
Tayyare ile 

Lizbona 0eldi 

Orada Kalmıyarak 
Amerika ya 
Gidecektir 

Lonodra, 4 (AA. ) - Avus· 
tnlya 'ba~e.kili B. Menzies Bir

leıik Amerikaya gitmek üzere 

<l~n İng.iltereden hareket etıtnittir. 
B. M enzies Lizbon'a varmıttır. 

Oradan Amerikaya gid ecektir. 

Vaziyetine Bağlı 
Lond ra, 4 (AA.) - Müsta

kil Fransız ajansı bildiriyor: 
Lond ra siyasi mah filler.indeki 

mütalaaya göre H itler
0

in bugün 
V icby hükumeti üzerine yaptığı 

(Devamı s.. 6, sa. 1 de) *= 

TOBRUK 
• 

Taarruzu 
Durduruldu 

Kahire, 4 (A.A.) - Resmen b!l
dirildlğlne göre, düşmanın Tobruka 
yaptığı taarruz durdurulmuş ve dllş
man tanklan çekilmiştir. 

Sıdney, 4 (A.A.) - Avustralya 
Harbiye Nazırı Spender'in aldığı ha
berlere göre, A vustralyahlar, dalma 
Tobruku şevkle ve şecaatle müdafaa 
etmektedir. Düşman garp çevresin
de takriben beş kilometre kadar bir 
cephe üzerinde fleri mıntakaları Z&p-

(Devarnı : Sa. 6, Stı. 7 de) /// 

Memlekette 
ANKARADA: 

Hintlilerin Teslim 
Oldukları Yalan 

İngilizler 
BasraŞehrinde 

Mühim Müessese
lerin Hepsini işgal 

Altına Aldılar 
Londra, 4 (A.A.) - Harbiye Ne

zaretinin tebliği: 
2 Mayısta, Iraktan Habbanlyede 

muhasamat başladıktan sonra kuv
vetlerimiz Basrada doklar mrntaka
sını, deniz hava UssUnU ve elektrık 
santralin! işgal etmişlerdir. Irak kuv 

(De,·amı: Sa. G, Sil. 1 de) + 

Kolonyaya 
Binlerce Bomba 

Atıldı 

Bir Gecede 16 
Alman Tayyaresi 

Düşürüldü 

Londra, 4 (A.A.) - Alman
ların dün gece İngiltereye yap
tıkları akKllar esnasında 1 6 düş
man tayyaresi düşürülmüş old~
ğu halde lngiliz tayyareleri Ko
lonya, Brest, Norveç ve d.iğer yer-

(Devamı : Sa. 6, Sil. 5 t.eJ 1§1 

Spor 

Dün F enerbahçe , Harbiyeyi 4 - 1 Yendi , 
Galatasaray Maskesporla 4-4 Berabere Kaldı 

/STANBULDA : 

4 Şehir Arasında Yapılan Atletizm Müsabakalarında 
lstanbul Birinci,Ankara lkinci,Balıkesir Üçüncü Oldu 

Güreşte Tekirdağlı lJlersinli ile Berabere ilan Edildi 
Ankara, 4 (Telefonla) - Bugün k~&flı. İik karşıl&Jm& GalataA· 

Milli kUrne maçlanna 19 Mayıa ata- ray ile Maakespor arasında oldu. Sa 
dında 15 bin kl4lllk kalabalık önün- rı kmnızıhlar Eşfaktan mahrum o
de devam edildi. Fenerbahçe • Har- !arak şu kadro ile çıktılar: 
biye ile Galatasaray da Maskesporla [ Saim • Faruk, Adnan - Musa, En-

nr, Halll • Sallhaddin, Arif, Salim, 
BWend, Mehmet Ali. 

Oyun çok seri başladı. J.lk hücum
da yapılan ınlşte Maskesporlular ilk 

(De\amı: Sa. •, Sil. a te) -

B H•tı cMilletler Cemiyeti ımisaiunan • 1 er ri:mi ikinci maddesinde deniyor 

Rayiştağ 
Önündeki 

, Nutkunda 

c 1 - A~~ıdaki prensipler, 
harp neticeainıde, evvelıce onları 

idare eden devletlerin hiıkimiye
tindc.n ç•kan ve modern dünyanın 
haıseaten güç şartları .içinde kendi 
ıkendiledni idareye henüz mukte. 
ıclir olmayan kav.imler tarafından 
meakün bulunan müstemleke v• 
araziye tatbik edilir. Bu kavimle. 
rin refahı ve inlkifafa. medeniye· 
tin mukaddes bir vazifeeidir ve 
ifbu misaka bu vazif crun fa•ı için 
garantiler dercedilmcai gerektir. 

Potonya Harbinden 
Bugüne Kadar 

Safhaları Anlattı 2 - Bu prenaipi ameli bir au
Bcrlın, 4 (AA.) D. N . B. ajansı rette taıbik etmek için en iyi ueul, 

blldiriyor: .bu kav.im1erin vesayetini. servet 
FUhrt'r Relchstag'ın bugünkü top- kaynakları, tecrübeleri veya coi

lantısında hUkQmetin beyanatını o- rafi vaziyetleri bakımından bu 
kumuştur. ı.~Uhrcı d<'mlştır ki: mesuliyeti yü'klenecek kudı-ette 

clcraatın ht'r şoy ve sözlerin de bulunan ve bunu kabul etmeye 
pek az bir şey olduğu bir devirde, razı olan mütekamil milletlere 
sfz mllletımln mUntehap mUmessll-ı emanet etmektir: Bu milletler bu 
leı inin önUnde zarm1 ahval haricin- veaayeti «Mandaterıt vekil ufa. 
de gelmek nıyetindc değilim. tiyle ve MiHetler Cemiyeti namma 

<Size ilk defa olarak harbin bit- ifa ederler. 
şında, sulhe karşı İngiliz - Fransız ..... .. ..... . ........... . . . ... . .. 
sulkasdı, Polonya !le yapılması mu- 4 - E8kidcn Osmanlı .impara. 
hak_!<ak mUmkUn olabılecek bir tür- 1 torluğuna ait olan bazı camialar 
1U anlaşma tcşcbbUsUnU Akim bırak. öyle bir tekamül devresine var
tırdığı vakit, hıtap etmiştim.,. mıtlardır iti. müstakil millet ola-

Bundan sonra Hitler, sarfettiğı rak mevcudiyeti-eri muvakkaten 
bütün anlaşma gayreUerinin küçük tudilt edilebilir, fU tartla ki bir 
'bir stınire taratınd&n liJ6m bırakıl- mandMıer de.ı.tin nuiıetleri ve 
dıfmı, harbi latlyenlerln arkasında yardtmı bu miletledn idareaine, 
bankaların, bonıalann, sl!Ah fabr!- kendilerini yalnız başlanna idare 
kalannın, enternasyonal Yahudi ser- el1neye muktedir oluncaya kadar 
mayeslnln bulunduğunu anlatmıştır. re'hberlik etsin.> 

-clşte harp böylece başladı> diye- * 
rek bu telkinlere ilk devletin mağ- 1 Suriye, bu son .kısamda .izah 

(Devamı Sa. 6, SiL ı de) X/X edilen cMandatıı> memleketlcrm

B. Hitler 

An karaya 
Amerikalı Bir Asker 

Müşahit Geliyor 
Vaşington, 4 (A.A.) - Reuter: 
Amerikan ordusuna mensup bazı 

subaylar Bağdat ve Tahrana askeri 
mUfahlt olarak gönderilmişlerdir. 

Bir subayın da ayni sıfatla Ankara
ya gönderildiği öğrenllmiftir_ 

dendir. Bu Suriye mandası da 24 
temmuz 1922 tarihli Londra mu
kaveleaile Mtlletler Cemiyeti ta
Tafından F ransaya tevdi edildi. 

(Devamı : Sa. 5, Sü l de) /-/ 

YEŞiL GOL 
Heyecanlı, Merakh 

Sevda ve Esrar 
Romanı 

t)'Z'ONTU tefrikamı& busla 
bJtu. Yannclan ttlb&rea (YEŞiL 
Gtl'L ) adlı çok meraklı bir za
bıta romaaıma 11e1Jl111e ~·
cat& Bir paet.e tel ........... 
esrar perdf.ierlllill birer lılıw 
yırtdalMau hldlyelller. ...,.. 
canlar arayaalar, işe mldlab 

sözel kadı• ve sevda luw ı 

.. m ana edenler, b• yeal ~ 
nımwla btHthl lstedlklerlal -. 
lacaldarclır. 

Yarın Başlıgor 

GONON S E Si 
Sağlam Kafanın 

Vazifesi 

Yazaıı: 

BBIJAT NUBİ 
Almaiıyanın bahar taarruR çek• 

tandır .bir nyıh :fırtına gibi bek· 
Jenlyordu. Bunun l nglllz adalamla 
yol bulamıyarak BaJkanlar ve 
Yakın Şarka tepmeal Uıttmalladen 
bahsedenler az detfldl. ÇörçU balf
ta olmak ltt.ere geçen aenekl teh
likenin benUz at181118dıtını ve o za
manki kadar bliyök IMlbranlara tek 
rar Jlaur bulWUDa71 haber veren
ler ek•lk olmam'flı. Hattl Al· 
maaJarm bir mllrtar asker, yalmt 
b~ deflllHI bir k1111UU1da beJetUe 
Afrikadakl 1tal~an ordusunun ba

'ana ı;eterek blr 94'yler ..,.,......_ 

!eri lbttmaılnden lıallsedrallli ~ 
bepbnlz Utırlanz. 

Bltttbl bular &lblnlerin bir llllr
prls blle ll&)'llmamuı li&llll ..... 
lamaplı kitaplı valcalar Jraa ....... 
blrdmlıılre talJlrmamalarnu ....._ 
maı.f lla&Jrlıklardı. Hall1ald .... 
kanların bir hamlede d......, lla
bln Mısır kapdanna day._. .,. 
Akdeolzde lnglllzler lçla M\lı 
birdenbire bozalmaeı ddalel'I _.... 
il kanttırm19lır. 

Bunu bir dereceye ~ llıllılt 
bulmak lbnndır. Yıldmlar .._... 
deki hareketleri teledo,.. ..,.. 
den rbıttald zihin ..a• iM w 
objektif görüşü, ntthR P 1 1 S 
yansını pencenıel..._ """' hı w 
sablblade UUlll1k ............ ... 
mu. Yalaa 7USIJllll ........ .... 
ı.e,ı~~~ .... .. 
reaıer as ıdell!dlr. l•IDf.eNaltr 
, ... da!lerl kabul edllmS, t ... 

(Liıtfm .,..,. çwiıl j ) 
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Avrupada 
20 S~nem== 

Nasıl Geçti 
Kumarda 12 Milyon Altın Ruble 

Kaybetmiş Adam 

Yazan Rebia Tevfik BAŞOKÇU 
Telif ve tercüme hakkı tamamiie mahfuzdur 

-19-
Sen oturduğunı ıskemlede lirllr tlm. Şu adamın içinden c;tkan se:ı!li 

ıtrı,yorduın. Yarabbi, ancak roman- dinlerken, du1undan gösterdiği tezat 
~rda okudutumuz bır maceranın i· beni hayretlere dU!JUrUyordu. Yarab-
.ıııe mi dt.h;ımU$;1lUm? bi, insanlar nasıl anla~ılmaz bır mu-

naron da yerinden fırladı: amma ımiş meğ"ers e .. . 
Benin1 e\·tınde, ilk defa bOyle 1 O. !C;özUnU kesmeden df'\.'&m etti: 

t;ı.ı vaka i.!!'iliyorum. Bu çok teessüf -- Bu Baron ($} dcdı. Tam yirmi 
edilecek bir ,eydfr. E\ime şimdiye be.ş Eıened lr oyunda hile ederek para 
kadar şUphc edilecek hiç bir ş:nhsi· kazanıyor. O Fransanın her kö~esi
yet gırnıenıi.ştir. Bunda bir yanlJşlık r. I dolaf ır . Yalnız pokeı· oynamaz, 
olduğu muhakkak ... Fakat fena hıs- bakara vesaire ne kadar kAgıt ile 
lt>r altında kalmamak için herkes oynanan oyunlar varsa hepsinin mU
kaybettiğl paraları geri alsın. Bu t C' hassısıdır. BUtUn oyun kA.ğıtları

!t'.iZlerden sonra masanrn Uzerindeki nın ters tarartarını öğrenmiştir. Hep 
paraları hepimizin kaybına göre bi- .!ıntn iç tarafından nasıl kart çıka
ze iade etti. Biz .sokak kapısından cağınr 'bıhr. Bakarada bankoyu eli-
çıkarken Tilner Ferareye yaklaşa

rak korkak bir &esle: 
- Eğer fahitlerinizi göndermek 

tstiyorsanız işte adresim ... Diye kart 
vızitlni verdi. 

Bıt geeeki bu çırkin ''akadan son
jerece mUtee!'lsir oldum. BUtUn ge
C'e gözlerımi kapamadım. Ertesi sa
bah doğru Madam Velardonun evine 
f;'ittim. Kendısine teessüflerimi ııöy

'edim. 

r;e aldıgı zaman kutunun lçlnden çe
keceği kartı bllir, işine gelmiyecek 
kartları müthiş blr el çabukluğu ile 
iter, aıtrndakinı çeker. Şimdiye ka
dar bu adamdan şllphe edip onu ya
kalıyacak hiç bir kimse çıkmadı. O
yun kılğıtlarını gUrOltU ile karıştı;ır, 
her hareketi hesaplıdır. Kendisinden 
f üphe etmek hatıra gelmez. 

Bu adamla. tanışlıgım zan1an be
nilnle ortak olmayı teklif etti. Ben 

Zararı yok, dedi. Kendinizi Uz- de kabul ettim. Bana oyundaki hi
ıneytn. Btlyle hAdl.!elere Pariste çok lelerin hepsini O~rctti. Fakat ben 
tesadüf edilir. tn~an iyice tanışmadı- 'kendisi gibı istidatlı değilim. Yaptı
~' adamlarhl oyun oyr.nmamalı... ğım şeyin ne kadar zelil ve Adi bir 

- Fakat. dedim. Bu Tilnerl bana hareket olduğunu da biliyorum. Ken
İl!itanbulda iyi tanıdığım bir Rus a- dime hürmetJrn kalmadı. Ben kay· 
tıesı tavsiye etti. b<>lmu~ bir adamım .•. 

Ya, öyle mi? Hele o Ruslar ... I Eğer dUn akşam kartları bana i-

lşte bunun için ya, dUn ak~am ya- ! dare etmeyi bırakmamış olsaydı hiç 
nnna Ferarl"yl almrştnn. O çok açık- bir vaka çıkmazdı. Fakat şimdiye 
gözdür. Hiç böyle şeyler gözünden · kadar hep o kazandığı için şüpheye 
kaçmaz. zaten kaç kere bu Baronla 1 dti~mesinl~r diye bu defa da benim 
oynı:ıtlıksa ya B:ı.ron kazanıyordu, ı<azanmamı istedi. 
yahut ta Türkler, ona eminim kl onla Ben hayretimden duna kaldım, 
rın tki!li de ortakttr. Fakat biz de hiç bir kelime sôylemeden bu sözleri 
o paraları onlarda bırakmamalıyız. dınledim. O yine devam etti. 
DUn akşam Ferari bana Tilnere bir - Biz daima yeni insanlar ararız 
mektup yazıp şimdiye kadar kaybet- ve onlarla oyun oynamak isteriz. Si
tfğimlz paraları iade etmesini l~te- zi tanıdığım zaman ahbaplarınız ol-
memizi t&\"Slye etti. Siz hemen bu 
aa.bah Tllntr'e bit· mel<t lp gönderin 
pnralarrmızı geri \~ermesini bild irin .• 

Ben oradan çıkınca yolda hemen 
bır postahane)"e uğradım. Madam 
Velardonun arzu.sunu bildirmek ve 
paraları iade etn1eıı:i ic;in Tilnerc bir 
sonra Tilnerden cevap aldım. Ôğle
(acele mektup) gönderdim. lkl saat 
den sonra .saat Uçte beni civarda. bir 
kahveye davet ediyor, orada bana 
paraları iade edeceğini bildiriyordu. 

Saat Uçtc kahveden içeri girdiğim 
zaman çok tenha bir kö9edc beni 
bekliyordu; 

.- MUsyil. dedin1. Dün akfamki 

duğunu ve onların üzerinde tesirniz 
bulunduğanu &nladrm ve Barona ha

btr verdinı. Bundan istifade etmek 
istedik. Fakat ben Barona, size faz
la zarar verdirmeınesini lenbih et
tim. Bu sözUmün doğru olduğuna i
nanmanızı rica ederim. Sizden bir 
ı;ıey daha. rlca ediyorum. Şu hıidise
Ieri lstanbuldaki akrabalarıma :l:az
mayın. ÇUnkU onlar benim bOyJe ol
duğumu bilmezler ... 

Ben kahveden çıkarken elimde ça
lınmrş~ sonra geri alınmı~ birkaç 
yüz frank, kafamın içinde de bir ki
tap dolduraçak kadar macera vardı. 
Kendimi bir hapishanede blr me.h-

vak'adan sonra ~iT.inle bir daha bir kOmun itirafını dJnleyen bir papa
yerde tesndtif etmek istemezdim. za benzetiyordum. İnsanların nasıl 
Fakat bu sabah ?.1:adanı Velardonun zayıf. nasıl biçare, ne kadar nettsle
kaybetliği paralan geri almakta i.s- rinin esiri olduklarını bu hAdl~ede 

rarı Uzerine şu ftkıcı vaziyete tekrar öğrenmiş oldum, derin blr acı duy
düştüm. dum. Fakat bir daha iyi tanımadı· 

Sözlerim )iUsytl Tilnerin canını ğım insanlarla oyun işine girmeme
sıkmıftr. Eltndeki zarftaki paraları ğe de and ettim. 
bana uzatarak: O gUn, Madam Velardo kaybettiği 

- tşte paralarınız dedi. Zaten r.a- birkaı; yUz franga kavuşunca ytlzU 
dınJar dört kuruf ka;rbetseler kıya- gUldU Btrı de bundan sonra Pariste 
nıet koparırlar. Siz nihayet ancak e\:mf' bir kart almadım. 
birkaç yüz frank kaybettiniz. Ben F. ir gün evvel, o gün lçlrı Nermin
kumar yüzünden tam on lki milyon ıe bi .. yerde birle!'lmeyi k:ırarlaş;tır
aıtın ruble kaybetmiş bir adamım . mışt•k. O ak!J&m onların ııh'cabı o-

- Yı:ızık, dedim. Ke~ke o nıilyon· tan :Hariciye Müsteşarı 1\t!\qyU {P) 

Jarınızla iyi bir iş tutsaydınız. ı:in evindeki nkşttnı yeme~i.,,,, t:u.vet-
- Evet, dedi. Fakat bir i., yapa- 11 ;'!ık. Tabii saçlarımızır: ha:;ıarımı

cak cesaret bende yok. Hayatımı zın ~Ukemmel o!ması .q~rttı. 
birkac senedir oyunla kazanıyorum. Eir yerde Nernıine, dl!ı~ aksam
Eğer yolumun üzerine bu Baron {Sl aanbfri başımdan geçen !"t>.ciayı an
çıkmasaydı. Belki bu deı·cce düşmez la'..t!m. Nermin önce benir.ı c;cruklU· 
~Jim. Benim için intihar etmek en ~uı'?la biraz güldü. Fakat sono:-a: 
doc,,"'Tu bir yoldur. F'akat ben artık Kardeşim, dedl. YUzHı~l'icrı belli. 
çok alçalmış bir adamrm, intihara da r:u;1n sen ateşlle yataktd.11 fırlamış 
ı::~aretim yok. Hayatımı böyle sU- bil hastaya benziyorsun .• <\.ma~ı ihti
l'Hkleyip götUrUyorum. yatlı ol, burada insan ço'i. fena a· 

Ben ömrümde böyle bir ac'.!amla damlara tesadllf eder. 
ltarşıla~mamıştım. Hiç bir zaman, Zaten. dedim. Bu Cer!\ bana 
bütün kusurlarını böyle bir tabiilik- ölünceye kadar yeti~ecek. 
le itiraf eden, bjr adam görn1emiş- (Arka.at var) 

ğının n1uhakeme lnJ hugUn yeni
den ,:tapmrya kalkanlar, Amerikan 
.ı-... rdmuaın a-"ırhlı'lle eğlenenler 

~oktUr. Iraktaki ·yersiz ,-e Jüzunt"' 
auz meydan okoyu'u bile bunun tf'
ceUllerlndcn ftaymak yanlı't ola
maz. 

Can.ıru dl']lne takm1' lkl dUnya, 
en geni, "bir programla. ,.e bütün 
\"&rlLklarlle çarpı1ıyor. Da.\a, Bal
kanlarda, ı·akın Şarkta, Akdc
nJzdf' bir ('ırında halledilmek t('ln 
çok büyliktiir. Bir tarafın tezl za. 
mandır: Dü.o:manını Amerlkadan 
~·ardını atınıığa bırakmadan yıldı

rım hlicwnlarlle •zmek. ötekinin
ki baıı;ıka bir mAna .. ta yine zaman
dır: ,.ardım geJlnclye kadar Yıl
dırıınların -,lddetıne dayanmak. 

GUndellk hldlSt'lere tepeden bak 
mayı bilen objektif ,.e heyPcan~ıı 
bir mantık Jtln ortada beni.iz kati 

hUküın zamanının geldiğini gö.!!ıte· 

rc<'f'k bir katt \·aka. yoktur, 

0 
l:'ıldırm1 hllcwnları yUrUJOr ,.e 

dalu-. da l·tirüyeblllr. Fakat öte t~ 
rar ta boş durmuyor. Anıerlkan 

:lardınu ger(l a,tırdır. Fakat bir 
~arım dUnyanın harekete gelnıc~I 
\"e {t"razlnln gözUnü yine blr yarınt 
dünya kudretinde bir c..le\let aJeybl
nt- akbatacak silU.h yekOnunu hazır 
etme~I be1 aylık, on be, aylık ı, 

midir~ 

llulii\a, ellerindeki büyük "·asıtn. 

ka3•naklarını bltlrmekten ~ok uzak 
olan iki dünya karşounda, hlldlse
Jerln heyecanına ka1Hlarak ace1e 
hükümler ,·ermemek )'alnız ağlam 

bir nıantığın 'Jerefl namına. defli, 
ayni zamanda memleketin selllmetı 
l('ln de blrlnel derecede eheınmlyet-
11 bir YBtlfedtr. 

RF.ŞAT NURi 
----· ---. --

VAT .AN 5-5. 941 

Şehrimizile Telefon Şebekesi Genişletiliyor O Mübarek Gibi ... 
jE ski bir dostum var: Sırı>' 

Aksarayda Son Derace Modern Bir Santral Yaptırılacak tır. Senelerdenberi lstan• 

buldadır. iyi türkçe konlll~İ 
Dün kendisine sokakta ıesad•, 
ettim. Epey bir zamandaııb"'.' 
görüşmemİJ dostlara his bır 
hasret ve samimiyetle el ııkıı· 
tık. 

---·---- --
1 

l\lunoka.a.t yekaletı lstan~~I da Şişlı santralına raptolunacak- ,-- • • • Den izyo ları v l .f. c t' orı " C. Ot:.-..es ı nın tC\<8ıl ıçın aıa- tır. 1 1 1 e 
"' bda r.arra .hzar edı.m·~ olan pro. 1 lstanbul tarafı şebekesınin tev- ı n g 1 1 z er 

L • l y • JCYİ lasd:k ctm~ş ve hemen tatbı- sii ic;in Ak.sarayda yaphrılması T K 
ıman ar e;u .. ta ba ~lanma" karnr ve ~~,r.rı münas;p görülen °.tomatik san- 4000 on uru 

vernı.Rttr.~ Bu · ~ı~c. ı. buçuk mı lyon 

1 

tral bınası ıçın muMaıt hır ~rsa - Ne var ne yok? dediııı· alı 
Gözlerinin içi, mi.naıını .~ _ 

geç kavrıyabildiğim bir güliil" 

seme ile parladı. 

Sene Bu .. "çe erı· .a tah, :s edı.rn ~~tır. bulunmu~tur. Burada fevkalade u· · ·· • tt k 
' • i 3.nbul 1·e:efon J\lüdürlüğü , modern bir !antral yaptırıiacak- zum a 1 

m J na .... a :at Ve2a:etinin errj nıu- tır. Bu santralın alt k :~mında po3-
Denizyol!arı Umum f\.1üdii lu- ' c ı b, "Ce derhal jıı:ıe ba"lamı•tif. İik tahane bulunacaktır. Bu binanın 

ğü ile Limanlar Umun1 l\·tUdurıü. · f 
• .. b •:} oı().rak Beyoğiu otomat :k san- plinları iJ.ç.mal edi!m"' olduğun-
gu yeni sene ütçe pro1eleri An· 
k 

traiıı: n gen:,..et i:mcs:ne te~clıbü~, dan inşaata pek yakın bir zaman-
araya gönder il mLŞ t ı r A.dıg. mız 

h b 1 c.C:ı . nı~ .ır. Bu i'5 bitt.x.ten sonra. ı da baş~anacaıc.~ır. 
a er ere göre, her ;k.i ti.mum mü.. 1 j 1 b 

d l 
hc .• 1 U r yoğ . u te e:-on aboneleri- Yeni Aksaray santra :ıe era-

ür üğün bütçe mÜZJ1'.ere:erın e -
n:n çoğ ması : mkanı tcm:n ed ıl· ber bül:.in ı-·atih, Eyüp kazaları 

encümenlerde baslanmak ~zeı e. 
d- · 

1 
m:} o ~ a;ı:ı..c, hc.·m de muıe:a 1 en1c dah~lindc ve Haliç !ahilindc çok 

ırL. · I U .. d.. .. .. ço~luğundan dolayı flimdiye ka- modern bir ~ebeke kurulmu!; ola_ 
ıman ar mum mu uru ı.e d 1 .. ·· ı • · 1 ·h k b'lh · 1 b 1 · t 

h b 
.. d .. .. b .. A I ar sık s:K goru en arıza ar nı a- ca ve ı asea yo aş arına o o-

mu ase e mu uru unun ıçuı n- b ı B d B -1 k 1 ( k l''b 1 · d k k d b 1 · d L I yet uıaca.<·tır. u sıra a eyog.;, mati te e on u u e erı e onu. 
ara a u Uf\.r:aAta ır. .man ar b · · d ··h· b' k k 

M .. d .. ı· • w.. .. b''t a one ı erın en ınu .m · ır ıs:nı iaca tır. 
u ur ugunun u çcsi geçen se-

neye nazaran bir muyon Jjra nok
san olarak tanzim olunmu~tur. 
Vaziyeti hazıra ıebebile bilhassa 
İzmir ve 1 kendcrun limanları va
ridatının düşük olacagı tahmin 
edjlerek bütçe bu dLitüklüğe göre 

Bir Baba Söz Dinlemeyen 
Oğlunu 4 Yerinden Yaraladı 

tertip olunmuştur.f-~akat bu nok- . . 
.anllg·ın k d ·· · d b ' • / Evvcl.kı ak~am, geç vakıt Ga-a ro uzer.ın e ır teşır . · · ki 
yapma · · b b' .1 l , !atada Arapcamıoınde çok acı ı 

ml
.kta mb~.stı JÇI.n u ırfmkı yon udK bir vaka olmuş, ansızın hiddetle-

r u çcnın masra ı mın a . ·· · 1 · • · · 1 h . . nen hır baba, soz dın emıyen og-
yanı ınşaat ve 1s a at tertıplerın- l b ki y . 
den 1 • fl 1 k unu ıça a vurmu~tur. apılan 

yapı an ,asarru ar a arsı.. .. .. 
l ı b d 1

. 
1
• tahk.~ata gore vaka ~yle olmuı-

anmı~ ır ve u ara a ıman ar • 
hizmetlerinin intizam ve kolaylık tur: 

de~ik etmi~tir. Sabr.i, söz söyleme
ğe mı.l~tedır olamıyacak bir haide 
ha·.s.tahaneye kaldırılmış. ve yap
ttğı bu kanlı işten o anda nedamet 
hissederek çöktüğü sandalye üze
rinde hüngür hün&iir ağlıyan za· 
vallı Ahmet Tılı da kanlı bıçağı 
elinde olduğu halde yakalanmış-·1 d · · h ·· ] db ' ArapcamÜ;inde oturan Ahmet ı e evamı lCln er tur ü le ır-

lerin alınmas~ unutu •. r:amıı;tır. Tılı adında bir adamcağız, oğlu lır. 
Yasağı Tanunıyan Bir Kahveci on dört ya~ındak; Sabrinin kah· 

velere dadand~ını görmüş ve bir 
Kahve ve gazinolarla sair eğ- daha kahveye gitmemesini tem

lence yerlerinin geceleri saat 24 b:h ve gitt iKi takdirde evii.tlıktan 
de kapatılmaları hakkında geçen. reddedeceğini aöyliyerek tehdid 
lerde verilen kararın tatbik edilip etm.,tir. Fakat, Sabri babasının 
edilmediği zabıta tarafından sıkı bu isabetli tcmb~hini mühimse
bir surette kontrol edılmekted.ir, mem:ş, vine kahvelere devamda 
Evvelki gece, Fatihte lbrah.mpa•a 1 ~ ısrar ey emiştir. 
cadd .. inde 1 76 nınnaralı kahve. 
nin saat 24 den sonra açık bu- Evvelki akşam geç vakit ~in-
lunduğu görülmüıtür. Derhal den dönen Ahmet, oğlunu evde 

k h k göremeyince aramağa çıkı-nış ve 
a venin epenkieri çeki!m~, sa~ 

hibi Musa da yakalanarak ..-\dli· nihayet Arapcami!inde Nazifln 
kahvesinde is!cambil oynarken yeye verilmtştir. 
bulmu~tur. Usulcacık yanına so-

Haliç Vapurları İdaresi kulmu~. oğiunun kulağından tu-
flaliç vapurları idaresinin l\1ü- tarak kaldırmak ve eve götürmek 

nakalH.t \/ekdleti emrine devir İstemiştir. Tam o esnada, babası. 
muamelesi ba~lamı-:tır. Haliç va· nın bu hareketinden nıünfeil olan 
purları haziranın bırindcn it iba- ve biraz da kahvede oluranlartt 
ren Denizyolları tarafından idare kar ı mahçup olduğunu s11nan ço
edilecek.tir. Bu devir sebebile me- cuk İ~yan etmiş ,.e babasına karşı 
mur kadrolarında hiçbir deii~ik· el kaldırmak cüretini göstermi,tır, 
lik olmıyacakhr. Maa,Iar .miktar OW:lunun bu hareketi karııısın
itibarile Denizyolları müdürlüKü da krndini kaybedeck kadar hid_ 
.memur maaşlarının ayni olacak ve det enen baba, birden bıçağını 
hiçbir memur vazifeainden ayrıl· çekmiş ve öz evladı olan Sabriye 
mıyacaktır. hücum ederek vücudünü delik 

Pencereden Düıtü 

Kaaımpaşa. Kışla çı'kmaı.ı 6 nu· 
marada oturan Akif oğlu 3 yaşın. 
da Ridvan ev.in birinci kat pence
resinden düş--müştür. R~dvanı an
nesi pencerede bırakmış ve çocu. 
ğa dikkat etmemiştir. Düşme ne
ticesinde yaralanan çocuk Şişli 
Etfal ha•tahanesine kaldırılmı,tır. 

Tramvaydan Düttü 

Akoarayda 35 nu:n•rada otu

ran Mustafa oğlu Tevfik Baray 

dün gece Y edikuleye gitmekte 

olan tramvaydan acele ile atla-

mak .i~terken muvazenesini kay

bederek dü~müş ve ba~ından, gö. 
zünden yaralan.nıı,tır. Yaralı te
davi altına alındıktan sonra ken
disinden tramvaydan atladığı ıçin 
de ceza alınnıı~tır. 

Cürmü Meıhudda 

Dün .l\dliyeye hJçbir cürmü 
meşhud davası verilmemiştir. Son 
günl.rde bu nadir te,adüf edilen 
bir hadisedir. 

lngılız T1careı Bırı,ğı. 4000 
to; kuru üzüm mubayaası husu· 
sunda İzmir ihracat bırliğı ile ge
çende yenı hır anıa'!'ma daha 
yaFmiştır. Jju anıaı;maya göre, 
lngıiizıer dört neviden ıbaret bu
iunan bu üzümlerden 7 numaraya 
24, 8 numaraya 2 7. 9 numaraya 
34 ve 1 O numaralısına da 42 ku-
ruş verecekler ve hazi:ranın on 
beşine kadar ır.alı tesiım edecek
lerdir. Elyevm lzmir piyasasında 
4 700 tondan fazla çekirdeksız 
üzüm bulunduğu için, ıhracat hır_ 
liği bu partiyi derhal alıcılara tes
lim edebiiecektir. İyi şartlar ve 
fi;-atlarJa satılan bu üzümler müs
ta,hsııieri de, tüccarı da memnun 
et.mı~tır. 

Jktısaal. Haberler: 
bluhtehf ithalat birlikleri delillcti 

ile 1lhaliıl tacirlerine açılmış olan 
aKreditıflcr için Ticaret Velulletl şu 
kararı \·ermi~tir: Akrcditil açılmı~ 

,.c is imlerine tevziat yapılmış bulu-
nan tacirlerden bu haklarını en kısa 
bil· zamanda kullanmıyanlar hakla-
rından !t"ragat elmiş addolunacak-
ıardır. Bu haklar. akreditif kullanan 
tacirlere Ye yahut ta ticaret oflsJne 
verilecektlr. Vek(llet, son gUnlerde 
yinl" muhtelif ithalat birlikleri em
rine kUlliyetll miktarda akreditif aç· 
mııştır. 

* Sovyet Rusya ile ıs,·eç hükQ-

- Bu sabah gazetede ~· 
dum, dedi. Bresi' de bir oteliıı ;ıs 
tüne diifen bir tek bomba tal1I 
dört yüz Alman zabitini öJdiİI" 
müş. 

- Evet, ben de okudunı. V 
nları kenaılerıni görmeie ~~ 

b~ 
mitler de, ontarın teretıne 

balo tertip etmiflermiJ. 
·u· 

Sonra dostumun Sırp oldUJ 

nu hiç hatırlamıyarak ilave c\• 

tim: 
- Bir insan ne kadar eııı~· 

!erle, ne kadar güçlüklerle ye~· 
§ıyor. l'le de olsa dört ~ !<ifl' 
nin bir tek bombaya kurbaıı ııl, 
mesi çok acı bir ıey, d• 

- Evet, altı ay evvel beı> uıı> 
tıpkı senin gibi düşünuyord 
~ akat, timdı çok değiştmı. 

- .bu degıJıklıge sebep? 
- lielgrad bombardunaP1 ·~. 
Kafama dank demiıti. po> 

mun Belgrad bombardı~ 
dan ıztırap duyması lazım s• 

•I' bir Sırp olduğunu hatır1""1 
hm. ..... 

O devam elli: İl' 
- Belgrad'da öldürülen ~· 

mi bin kişinin intikamın1 _ı. 
mek İçin Bresi' e düşen o ıııii~ 
rek bomba gibi daha taJfl jıll' 

' dokuz bombaya ihtiyaç vaf"' 

KÖR J<A~ 
MiLLi ŞEF'IN RESiM~ 

meti arasında aktedtlen yeni transit 
anlaşmasından i~Ufade edilerek ts
veçten alu.cağınıız eşyaların nlenıle· I 
kctimize Rusya yolu ile getirilmesi 
imkü.nları temin edilmiştir. 1 

* İsveç ile hUkümetımız arasın- Ankara, 4 (AA) _ f:'.dtr~'; 
daki ticaret anla..şmalat·ına ait mU- Ereğli, Nev~e-hir, Ergirhiln~,_tı 
zakereler devam etmektedir. İsveç- Aya,· dan aldığımız !clgra rıl' 
Jiler m<"mleketlınizden deri • .kUıııpe. Mjlil 'cf İnönu·nün imı•}ş,fl' 
ve kepe!<, kuru meyve. ı s temektedir- hediye ed:niş oldukları foto'fı•" 
ler. lerin bu vilayet ve kazalard6 ,et 

* Tiftik ·ve Ya.pa.ğı Tip NUmunc ti merk_ez ve Halkevlerj ~~t•• 
Heyeti, bir kaç gün evvel toplanmış mevkilerıne ıc;len sevgi tcıa ··J.r 
ve yeni n1ahı:;ul tlftik standııı·d tip· tiyle konulmu, olduğunu bıı 
terinin haziranın birinde, yapağl ti!- ınr-ktedir. 

tiklerinin de temmuzun birinde ta- lsTANBULDAN GIDEl'it).:J' 

INLBOLU'DA , 
ba' 

yin ve teı:>bitini kararlaştırmıştır. 

Dün Beşiktaşta Pasif Ko;unma Denemeleri Yapıldı 
lnebolu, 4 (A.A.) - l~ta~u·)I 

dan devlet heoabına Anad0 ~" 
geçmek isteyenlerden ikin'1 

-1•' 

fileyi hamil bulunan Ankor• ı,~ 

-

• 

~-

puru dün buraya gelmiş ve Y~ul'' 
)arını çıkararak tekrar lstd}. ,ı· 
dönmüştür. Yolcular gert- t•b 
purda ve gerek Pman 1 mızd3 I•' 
liye esnasında gördükleri k0 

es11 
lıklardan ve yardımlardan "' 
nuniyetle bahsctmektedirk!;/ 
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____/ , ______ _ lMSAK: DUn Be~lkta-,ta pasif korunına. denemtterl mu\.·affakıyrtıeı yapllnuştır. Reslmlerlntlzden biri bu denenıede nıefruz yaralıların naklini 
ınektrdir. Dl ,::er r~in1 i~e Ayazajtaya indiği farzeclllen ı>araıiit~Ulerln e!';ir ahnn1a-,ını te~bit ctn1cktedlr. 

•~~İ:st~e:n~ı~ı~:.:,:.k;;-:.;,,u:,7.ıu:ı~ı~a~~~·n~ı~d~rı:ıı~.-s~·o:k;u:k;;-r~i~iz:-~r:::;::;:::::::;:;:::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:;:;:;:;:::;:""'""'~~::;:"~;;::::;:::-:::~~':::::::::::-:;::;:;:"~ı;~~~tf }"aku.t henüz şalak z.aınu.m d('ğil· 
ı;Ur )ii:t.lınıli J&kı)·ordu, Gök )llzünde de bu- o z o N T o ken ~eğil mı·~ ,.r9 
lutlar "·ardı, l'ılclızları örtü)ordu. _ Güne' 0 taraftan do~olaz, or~• •· 

Tekrar otornoblle bindik. Ben ~:ine ôrtU- tarafı... " 
lerln altına ~okuldum. llar<"ket l'tlik. Göz- il Jlll • - Blllyorum.. Fakat garip dek ,,,ıı· 
lerhni knpathnı. Yine a.calı> Ye abuk sahuk Ce\o·ap ,·erınedl. Ben de gök ~·uı:une t,,.ı•" 

Ş"l·ler ~Urme.ı;c ba~ladnn: :\landerley'ln !ıi&- 'r' azan: Dafne du Mauricr - 101 - Çeviren: Rezz.an A. E. Yalman nıağ& devam ettim. Ben baktık~3 cıt .. J' 
Jonlarında ı•rıth bize .,·ay hazırlan11-:tı, th•· ı1a.nkl daha ı;ok a.)·dmlanıyordu. Tlllk:ı ~ et' 
nlz kenarındaki e,·df' ürilnl<'t'k ağları ta,·an- tın Uk kıullıkları gibi, glttik(•c bir ı:- 1 

dan -,arkı,yordu. 'l:'ağnıur ;yagıl·or, ,.e deni· Bunları ben yaz.mrunıştım. Yerimden kalkıp :yorwn. _. 
b ki d F k t raf& yayılıyordu. ttr 

zln dalga se8lerl kulakıma geliyordu, nıes· aynaya a yor 001 • 8 a aynada gördü- - Fakat fleıniodenbf'ri uyudun, Jkl saat rrııJt'r • 
t 1 d ki 1 ki U 111 1 t r ~üm yliz benın1 .:yUzlim değildi. Gllzel, sol- uyudun. Nerede ı~e ,·araea.x.z ü•· do··rt kilo- - Bu vakitsiz şltnaJ fec:•rt -şimal ~11 il pıl 

u ya)· a 8 ç çe er ne g ı.e t ' ırr ara - 61 ıı. lerJnde görülür, burada görünmez dt~ J·' 
ta dıı. orınaıılur ,·ardı, Karanlık ,-e ye~il or- g-ıın, ~lyalı &ac..·lr lılrinln yüzüydü. Aynada. ınetremiz kalclr. Saat Jkl.}l geçJyor. ,111 rı eo 

manlar .. ı·akat hunların ara~ında bayku':'- hana bakıı> gWü~·ordu. Sonra ayni ın~an bir )la.va evvelkluden c.Jaha fa'lla ısofumu~tu. - Bu şintal fecri değil, o tarafta · 
lar tla <lU;\'ulu~·ordu. :'.\landrrlry mehhtı,ta nr odada oturınu,, saçlarını arkasrna dökmU'- Crpertyordun1: • ley ,·ar dedi. Ji.'1rJ' 
~üırl olur. yalnı7 ~u bahçedeki tlt·'e cııı,en- tü :'.\lak..,inı d<" bu H~lan: fırçalıyordu. Blr - Yanına. geleyhn, l\Iakı;hn, dedJıu. Eve YUztine baktım. Gözlerini gördlU11

' 

leri olnıa..,a... (•Jile ı,açlarr tutuyor, büküyor, bilkliyor1 ka- U~e doğru '\·arırız değll nll t tuın. 0 t0" 

_ :\lakslnı, ~lak"lnl.. lın bir lp haline getiriyordu. Sonra o yılana. Otomobllln arka tarafından onun ~·anına. - )lak&lın, '.\lak,.,lnı ne ,·ar'! pedll
11

0 ,.it' 
benzlyen Jpl Rebekanın boynuna &arıyor- geçtim. Elluıl yine diz.ine dayadnn. Di~lerhn ınoblU glttlk~·e daha hızlı &ürü,of(\ll• .,.,.ı· 

- ~e '·ar? du. hlrhlrinl" çarpıyordu: · ınüzdekl tepe,·i aştık. Ki;~ gortıoclt•· 
1
,,r 

- Rüya. gördüın. Korkulu bir rüya... 11 Dl b "" "'~ .. d • 11 1.... .,,:ırı · "· - ırayır.. a)·ır... yo a6ırarak uyan- - tJŞUyor"ıuu, eg m ' 1·on deresi gh.ınü"' bir ... eril gibi .. · ııv-

- Ne- itli! dun. t ... vı~re)·e gldellm, l\takrı;lm. Albay Jul- - E\'t't. ~ıu. ~fanclerle)·'e ~iden ·~ol önhn1iitdl" 111~' 
- lllhnrın kar1na karı,ık ~e-.}·lrr... ;\·an'ın hakkı \o&rnıı,. Buradan uzakıa-,a.. önüıniizde birçok tepe<'ikler yükt;(>liı> al- ~fehtap yoktu. Gök J·ııı.ll tt"pt•nıltth.' ~,, ,l' 

f:''r Tekrar rüyanın karanlık 'e korkunç de- Iını. ('alıyordu. Ortalık çok karanlıktı. Ytldızlurın )·ah yük~ell)·ordu. Fakat ufuktaki tJ(Jl_, 
rinJJklerhıe dalnıı<:ıton. Küçük salonda nıek- )lakıiln1 yüzüınU ok,uyordu: hepsi örtlllmtiştU. yah değildi. Kıpkırmızı ~şnkl ıuuııJ fi' ırt' 
toplar yazıyordum, elhnde kalın bir siyah - ?\e ,·ar! ?ıı.'e oldun! Dl.le soruyordu. - Saat Jcar, !\faksbnr:- nuş gibi idi. Denizden gtlt'n tu7.IU ru:ııti f'; 
kalenı \·ardı. 1'"'akat )"azdığım yazı benim Kalktım, oturduın. Saçlarım yüı.Ume dö- - İkl)·l ylnnt geçi.}·or. ı.e ktU partaları g<-tlrJ)·ordu. 'ıaodcr 
dört kö~ yazuna benzemiyordu. Kalemln1- külml\,tU. - Garlı> şey .• Şuradan lf'penin arka&ından n13·ordu ..• 
den w:un \·c bl\.·rı bar!ll bir J-aı.ı ~ıkmı~tı. Uyu3·aınıyorwn. Bir dilzi)·c rü)·a gUriJ.- aı&nld ıu.neş doğacak gibi geliyor, -ısox- 1 

t 
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Harp Vaziyeti 
YAZAN: 

san BORAN 
<i:nıekli Kurmay Subay) 

libye Cephesinde: 
l\flh,:;;-r.ırhb kıt;i;°nnın Tob

hllc k&l051ne )'apt.ckları bllcum. 
llıuı akkattn durmu,tur. Bu •il
reklı hllmım, kalenin ,rarp cephe· 
•inde ,;ok 9)ddetll olnıu , dııt ınu .. 
dat.,. lla!ları 1 kilometre kadar 
renı, bir A!ı:ıda çökortUml•tır. 
lua.unldane mukavemet eden' A

llütraıraıııar blr ınukabll hUruın 
~·•Plhı ,la.r, nılh\er kıtıirı1arını kıı· 
lll~n rerı atmıp mu"·affak ol
~"l1-tdır. J'akat buhranlı va:ılye' ,:·u. •lllnmam .. tır. nı, lıatlorı 

kertını,cı mu\lll'fak olan rnlhver 
••tf\h kıtaıarırun kt-. bir fa ıla· 
'1ta M)nra t krar taa-rruza ırı,• .. 
llıelert kın,·efle muhten1eldlr. Za
t n l111~tanmrş ve muvaffakıyet ilı
lrrtan h"Hrını, olan b11 taarruzu 

!'arıda bıraktı» geri ('tkillrltrse, 

im.ıh, er kıtohırı hata otmı., olur• 
••• 
tnıuızler, ollunı mıntakaıunda 

!hll<lı daha <>anlı hareketll'r fb~· 
l'tni.tf'ı hu,ladılar. Falıat kalenin 

lükUnii halinrtınek lolo dalıa bli
~uk htr taarruza ll1tlyaç nrdrr. 
~91ıra Doğu ,Afrlkadan yeni bir 

\·a f:Joı;u ır:lmişttr. Bu filo, garp 

1<ııundek1 ha,·a n1uharebelerlne tş 
Irak f"d~cl'ktlr. Tahınln ettljlmiz; 
:~thileı lngillzlf'r de Tnhruk ,ıu1.1e-
1rıln hıt.\a ınaJflôbiyetUe dü~me· 

ı:I lld,n rndJ e rdl~·orlar. ller hal· 
"' kalerıin da ·onma. , l~ln ınlh"·er 

!1 Uı:e layya .. elrrinin bombardıman 

lltın;ı kar-. Jı.ava flloJıtrile Jıhna· 
·r: edilnıe!'ti 1: ıın1dır. 

lrek C h • ...._____: ep e51nde: 

1
1tak kuvvetleri Baara, lle.ldat, 

11 u •lda olmak üzere llç grup ha• 
t ilde tn[)lanmr~ttr. Bu terhirJer ha· 
ftde ı·'--- • h.Jc lvuen nıerkezlerJ olsa ge-

ı... llr. ll C«atta toplaııan cnıp, 
'llt • nazı taruftuıaır. 00 kUo-
1t.I lte mnafede bulunan II&bba· 
-!eı:!f! lngUlı lttı\"& n1t')·danını mu 
"-. •ta etmi,tlr. ;? nl!lnn sabahı 
~h)·an. ıuuharebe h:ilıi. de,·aın et-

ltltdir. 

1~"rıı;ıı rJn Erdün hududundan 
~ ku,..,·et1eri Butba ha\·a mey
'-. •le Ct<"lrıniye çl\luır,rorlar. 
~ ra ·a r1karılan '"·e .,O bin 1ııı,ı 
'"-rı ltıbı •dile11 tngUI• kolordııeu
bt .8ııtııaı htlkomttlnde ileri 
ıı, "'ıete ba,ıath(ı lıal>l'r veril-
tlıiedi•. 

JJ 'tanaat1n1e göre, lnglltzlerln e.. 
~~I! ilk hattkAt üs il olaeok Bas
c, Cörıozı Ue ErdUn • Irak budu· 

İtl11. '&rdır, ..-"eri bir neti<"e almak 

it ı:...rMakl kunctıer cr11up
"ı h \lnıaıo doğru B:ığdada llerle

lıo 111
"1lr. l!:tdlln hududundan lra· 

9'I tlttt·,k kul' t"tler de petrol bo-
•tt l ilk ı,.. •metinde )llusul petrol 

hıLl.ı.lıarına l·ürUmelldlr. Petrol bo 
~rı c, 

ıı_ nuptan şimale do(ru Rut· 
"'- • lilldıta • Altın köprlı istik&· 

llıı.ı 
tıı,. 1 •n ıre<:mektedlr. Bu Mika· 
ı, lııarruz lstfkamrtldir. Hadl-
111_.1 ~iye petrol ltoruların.ıtt ayrıl· 
>ııııı, 1 Hl morkezldlr. Bu itibarla 
~dır. Irak orduau Fırat bo
l,_" ( \noıı - Hadlla _ Ba~dat -
'ilıt huıtudu) hattını cenuba tev
'll 1 r,.S>he ilP nıüdafaaya. kalkı-!tr
)'lı•~lıill>ıerı mtı~kii.I •ınlyeto ııo-

•lr ı 
ltıll( • Dı;'"fllı:l('r bun& nıAnl ol-
ltctıtitln Ra rudakl Irak grupunu 
l'tı~ "'hnt:\·e ı;illırzm1\h, Bağdat 
\'etinde ttkllmefttne mtydan 
~ 

1 
•ildir. lnl{lıtderln lllu•ul

t, >"t " k fttuııundan e,·vel lladl
ı., b 11\nıeıerı nıUblmdlr. İngiliz· 
•-.ıı ~ t-,ı ;\apablJtrler!'if', Irak or
"'°ıı~ttık "'atlam bir ınUdafaa 
" tq 1 tutamaz, ve gruplar par
~· 'il~ lllıı!;IOp edilebilir. 

~İlli At-1~.,n~ Alnun 
~I~~ 
~ 

ııı.ı ~"lar 'lldilli adasının ~1-
ti~'rttı llıanıarınıhtn birine a kcr 'n 'h n1uvaff&k olnıu,ıardır. 
t\1 ~ıı-:t z· nıanda tamamlle ı,. 
~''' il •~rl b•klcnebıllr. Bundan 
~ ~rn •kıt: adasını ı,gaıe te,cb· 
..,. ._ 1ı·eceklMI iddia edilemez. 
•tı ı ... 111ııytfln Alman3·a ,.e ingllte .. 
~•ı..rı ~M·kul<-ey ,i fayda ve ınab-

t..1\tJ.ıc ardır. Bunları uzun buy· 

~==· ı ~imdilik nıun .. ıp 

ı, l~ı! 'b.ikalann T e~i 
.... ~ ~. MYekaleı, tdıiı heyeti 
. lttı~ usta.fa Nuri, Vekalet 
t'<.. •, ı, •tinden bir kaçı ile bir· 
'ıı '• ~~;. tetkiklerde bulunmak 
''ıtır. ö~•adan ,ehrimize gel
~~•ltitı ilendiğimize göre bu 
l;ı~1 \,~1j'· devlet müe .. eselerin
~lı~>ıı •rı tarafından. yerli ma_ 
~l"'-dı•laiilam mad_dclcrdcn 
~, ~•ıı. it~ hakkında, vukubulan 
\fi,/ 0 •erinc gönderilmişlcr-
1~ bir kt, ehrtıniz fabrikaların
~ '!l\ 1•tnın1n da m.amullttını 
l~~l•r t!.irecek ve bu arada, 
~1 . ~ !ile• ·Um Müdürlüğü tara_ 

'tİııi . "Y~t edilen çürü_k h•l•t· 
lrlccl•Yeccktır. 

Adliye Koridorlarında: 

Cemiyet Orkestrasında 
Tesadüf Edilen Falsolar 

Bu Falsoları Önlemenin Çaresi 
Henüz Bulunamamıştır 

Haklı. hı<k11z, ka-pital, ahlak· 
aız, namuılu. namu.ıuı-1 borçlu, 
alacaklı. muhleklr ve her türlü 
inıan zümreleri araıında bir mü .. 
tecesıiı rimre yer alınca Adliye 
korıdorları her zamanki halinı 
bulur. l,ıc bu kar.ma karııık inıan 
nevılerı araomda bir t"k birltk 
vo>dır ki; ·o da: lnaan olmak ... 

Kanun muvacehesinde bülün 
bu oanalları ha.ız in•anlar hır tek 
veche arzederlor. Hc~inln iddia 
etlikleri haktır. Hepsi kendını tu 
veya 1bu sebepten haklı görürler. 
Kimişi, kerrdtaini ~anen öldliren 
bir diğerini ne Allah, ne de ka
nun cezalandınna.dığı için çekip 
vurmu,tur. Kimrol bir kaç dakika
J.k zevki içln •bütün bir hayatı kir_ 
lctmi,ılr. Kimisi haklı olarak <;al. 
mışttr. KJmisi ba~kasının malını 
çalma.oktan zevk duymu:ı}'tur. Bun .. 
ların hepsi normal 1nsanlaırdır. 
Katillerin çoğu nonnal btr karak_ 
ter .. hibidir\cr. Asıl mahküm o· 
lanlar aras111Jd& tofrlk yapmak im. 
kanı mevcuttur. Bu tefrıka göre, 
mahküm olan hıreız. katil veya 
dolandırıcıların çoğu az zek&ya 
sahip veya akli muvazcn.os.ı ekel'k 
olanlardn. Diğerleri yani zeki 
olan suçlular herkesten d1aha na .. 
muslu, herkesten daha dürüst 
olarak ıçımiz.de yaşamaktad·ırlar. 

Adliyeyi büyük 'bİT orke.rtra 
felıne benzetmek çok yerin-de 
olur. Öyle bir orkestra §efi ki or• 
keıtra ız ce:miyeıt t~kil eder. 
Onun çalgıcıları insanlardır. Onun 
i•lcdiği elindeki Kompozisyonu 
en doğru bir şekilde çaldn,.,,aktır. 
Vakıa fahıolar olacakltr. Fakat o 
bu falaolırı yapanları ıiddetle tec
ziye eder. 

Çok defa. bazıları yaptıJdarı 
fel .. oları onun makamına uydurur_ 
!ar. Filhakika o bu suçlatı farkot. 
mez. Fakat farkcıt.iği giln o insa• 
nı alır ve or~estradan fırlatır atar. 
O ado-mın artık hayat orkffira
amcla yeri yolı!tur. O !ccrid edilir. 

Bu gibi inaanların mazilerine 
intikal eden bu gibi hadiseler ba. 
zilarına iyi tesir -eder. Onlar suç· 
!arının maddi zararını muayyen 
bir zaman için cemiyetten tecrid 
edilmek suretilc ödediloten sonra, 
her an cemiyetJn kendilerine ya· 
pacağı ihtiyardan ürkerek inziva. 
ya. <;ekilirler ve orada. eu<;larının 
mi.nevi cezaSJnı öderler, 

Bu <;eşit insanlar pek az:dır. Bu 
insanlar cemiyatc yemden girdik. 
ten şonTa orkestranın en güzel ee· 
sini çıkarırlar. Faku .. rı Urkırie
miE icap eden ikinel ı;"'it mah· 
kumlaraır. Bunlar kendilerini ce. 
miyette. bu büyük orkestra içeri· 
ıhı.de •hcnkslzlik çıkarmakla ımü. 
kcllef sayarlar. 

Onların yüzünden bir çok in
san bedbaht olur, Bir çok genç 
onların yoluna giderek cemiyet. 
teki iihenksiıliiii arttırırlar. 

lf(e her gün Adliye koridorla
rında tesadüf cttiğtnıiz cani, §erir, 
hırsız ve yankesiciler bu gibi in· 
eanlıırın yeti tirdikleri ça1gıcılar ... 
dır. Onludah çıkacak olan ses 
cem.iyet orkeetrasıhr bozar. 

Adliyenin hafif bir sis tabaka. 
sını andıran to~lu koridorlarında 
bütün bunları dü§üniirken çok 
hü>met ettiğim ıbir avukat bana 
şunları tekrar ed.i,vordu: 

- Oğlum. günd<'n güne idi 
suçların arttığını görüy·oruz. ESki .. 
den hınızl>k vakaları pek arken, 
simdi ibaykuının malını almak 
~yıp sayılmıyor. Şahitlerin yüzde 

dohan beşi yalan yere y~min .t
mektcn çekinmiyorlar. insan m•h
kumiyettcn mütenebbJı olmuyor. 
Bilakis Adliyeye gelmek onlu 
için btr şeref rmesel~i g.:bi bir ~ey. 
Duyduiuma göre ıha·ı>!ohanede 
miidld.ıini lkmal eden mahkum· 
ların çoğu: 

- Yakında yine geliriz inşal
lah. diye arkadaşlarına veda edi
y.orlanmı,. 

Dikkat ediyorum. Her ııün c•· 
rniyetin seai daha .Ahenksiz çıkı· 
yor. Buna tbir çare bulmak lSzım. 
Çoctıklarnnııın \erbiyealni buna 
göre vermeliyiz:. 

Bua'(in lruanlaı9a bUyilk bir 
hırs var. O da: Bütün ahlAk kai
delerini bir ya.rta bırakar"k fera
ha. ulaıımak. Hl<; kimse bir türlil 
hakiki ferahın dilrü~t bir ruba sa. 
hip bulunmakla mlltnkUn olabLle_ 
ceğ-ini dü:ıünetniyor. l,te bu dü· 
şünccsiı:liktir ki cdmİ'y~ln büyük 
orkeıttraısının. i.henglni bozuyor. 
Ahlak kaidelerini bir yana bora• 
kanlar kanunları öte yana atıyor. 
lar. 

Adliye her ııün biraz d•ha ço• 
ğalan suçlula<tn giiıoerııal11 oluy0r, 

Bir insan bulunduiu muh;tten 
a.ncak uzakla§me.k veya <kendi 
kendini sıkı bir kol'l't,ol altında 
bulundurmak suretile kurtulabilir. 
Çünkü alni halde o muhitin bü
tün hallerine, ahlak kaidelerine 
uyar. Bunun için ..... 

Bu sırada yanımızdan geçen 
cl.i kelcp.çeli bir dolikanlı:yı gös
terdi ve ili.ve etti: 

- Bu daha -geçende hapİ<l\a· 
neden çıkriı"h. Bugün yine ayni 
yere dönmek üzere ... 

Btitün bu sözler.efen sonra dü· 
§ÜnÜ)'orum da kendi kendime §U 

neticcy.i çıkarıyorum: 
Demek insanların, cemiyetin 

ahengini bozrne:malaırt, falf'o yap
mamaları için kanundan ba..,ka bir 
§eyin mevcudiyeli elzemdir. htc 
ceınlyet o mevcudiyeti elde etliği 
gün, Ad\jye diye t~iıre edilen 
bir orke&tra 9efine fazla ihtiyaç 
kahnıyacaktır. Bu mevcudi;yet ne
dir? .• Onu benden evvel gelenlCT 
çok aramıtlar. Bundan 'binlerce 
sene evvel üç filoz:of !bulur gibi 
olmutlar. insanları manevi bir 
bas-kı altına. lu>yırnuflar. Faltat 
Maddi d!i§üncenin ruh temizliğiru 
silip &~tığı günclen4ıeri in!ıanlaT 

bir anda tii eski umanlara dönüp 

ııilimitlcrdir. 
Ahlak V.e rı.hun yeniden eslti 

itibarını ltazanacaiiı günil bekle· 
mek ;cap ediyor. 

Btitlin ı.u diltUftcelere rağmen 
Adliye !koridorlarının ftafif bir 
sis tabak.asını andıran tozları ara. 
sında, muhteloir, tkıttil, hıraız, da• 
vacı, 1:hlak düşkünü, ta!Ut, yalan
cı ·şahit ve m.Yıtecesais1er güruhu 

roplanmlJ orkestra §cfinin önünde 
oıra bekl;,>orlar. 

Cemiyet yln~ •ıni kompozi$0-
yona uyarak iyi bir ses çıkarmıığa 

çalııı&.en, bazıları <lo. kendi ha
valarını çıhyorlar. 

- Mitat ~erin 

Adalar • Anadolu Htttı 
Dcnizyo\\arı Umum Müdürlüğü 

lııtziranın birln<len itiharen Ada
lar ve Ado.larla Anadolu yakasrn
daki iskeleler ar&eındll vapur it· 
letmeğe bşılıyaco:ktır. 

VATA;.; 

1 
Anadol~da VATAN 

1 

Mersinde Kumar 
Korkunç Bir Hastalık Halindedir 

Sebeplerini Aramak, Derde Çare Bulmak Lazımdır 
32 yıl cv,·eı l\.lersini ziyaret etmiş 

olan Bay Ahmet Şerit yazıyor: (Mer 
sinde yabancı bir göze en evvel gar· 
pan şeylerdon birisi de kumara olan 
iptiliıdır. Kahvehanelerde, otellerde, 
her yerde birçok kişilerin masalar 
önünde oyunla meşguJ oldukları mu. 
şahede ediliyor. Bu iptilA. o kadar 
taammüm etmiş ki, hiçbiri nlahfel 
tesirlnden Azade kalamamıf.) 

Bu iptUA.nın bugün de olanca fid· 
dctile devım etmekte olduğunu soy .. 
lüyorlar. HattA hastalık kadınlara 

da geçml~ .. Bir zat anlattı: Hangi 
evin önünde simitçi, cere:rei görülür· 
se o evde bayanların poker veya. baş 
ka bir kciğıt oyunu oynamakta ol· 
doklarına. hUkmetmekte hata olmaz· 
mı,. Kadınların pokerile simitçilerin 
arasında ne milnasobet bulundu~nu 
sordum. Cevap verdi: 

- 13ir kısım bayanlar, saba.heleyin 
kocaları işe gider gitmez kendilerini 
sokağa a.tar1ar, bir evde topla.rutlar. 
Oyuna bqlarlar. Yemek pJşirmek de 
ğil, yemek yemek bile akıllarına gel
mez, karınları acıkırsa kapıda bek· 
liyen simitçiden bir iki simit aldırır .. 
1ar. Hem yerler, hem oynarlar) 

Bu hastalığın sebeplerini ar&11tı
rırken (Paakal) ın (Eğlence) hak
kındaki dUşUnceleri, tahlilleri hatırı
ma geldi. Bu Fransız içtimaiyatçısı
na göre insanın değeri, meziyeti, fe
re! ve itibarı (dU.Unmel •indedir. 
Hatta. dU,Unmek onun en bıı.tta. ge
len vazlfeotdlr. DüşUntilec•k şeyler 

de sırasUe funlardır: EvvelA ktndi· 
mizi, sonra yaradanı, daha ıonra da 
aklbetlmizi ... 
İnsanın hiç dü9Unmediği şeyler de 

buhlardır: Allahı bilmek, Onun ha.kl
kaUne künhüne akıl erdirm~k kabil 
değildir. Sonumuz ise karanlıklarla 

Brtt\!UdUr. Kendimizi dU~Unmek de 
hiç işimize gelmez. ÇUnkU fani, A
ciz, kudretsiz, zavallı mahlQkJarız. 

H~r an binblr tehlikenin, felAketin, 
sakınılamaz hastalıkların, ölümün, 
setal,.tin ve ccha.letln harplerin, 18· 
yan ve lhlillllerln tehdidi altınd& 

bulunuyoruz. Ve bUtlln bunları ön
lemeko tedavi etmek. bertaraf eyle
mc1t imkA.nsız bulunduğunu an1ad1-
tımız içindir ki selA.meti, kendimizi 
dll.şUnmemekte, unutmakta. buluyo
ruz. Biz bugUnU hiç hesaba katma .. 
yı•. Güya ge<; l:a.Jıyor diye lsllkbl\lln 
çabuk gelmesini arzu ederiz. Geı;mi· 
şı. çabuk gitll diye hüzünle keder
le hatırlarız. Ve bu hatırlayışla. onun 
yürUyUşünU durdurmak arzusuna 
dilşeriz. Olmuf f<Yl•rl lıayallmlzde 

yaşatırız. mevcut olantardan ka.c;a· 
rız. Dtifilncelerinlzl, hülyalarınrzı 

yoldaymıt. Onları daime. gelecekle 
merıgul bulureıınu•. (Hal) bizi ren
cide eder, incitir. Tehlike ka.r,mtn· 
da. ba!i'ını kumlara sokan deve ku•u 
,j:ibi onu naz.-mıızdan uzakla.ytırm& 
ya çalışırız. 

ı,te kiljfıt ve !ar oyıınlt.rma, ha· 
!olaıa, müsamerelere, kahvelere dU9 .. 

kUnlUfUmUzUn, heyecanlı va zah
met, ıstırap •erici hareket ve faa.li
yf:tlM'imlzin, ih.tlraalarım12ın tehli· 
keli ve cUretli teşebbüslerimizin, saz 
ve içki 8.lemlerinjn yüksek makam
lara karşı duyduğumuz incizabın. Ev 
merakının, ihtiyarlık hırsının veaatr 
bunlara benzer hareket ve duygula
rırnrzın sebebini bu ruhi halimizde 
aramalt: tca.p eder. 

l\.leselA. filin kimse baş,ını kumar
dan kaldırmıyor. Onaı oyun oyna.· 
mak 'arllle, her trlln kazıuıdığı pa· 
rayı veriniz. Kabul etmez. Beliti, o 
odam parıl kazanmak l9ln değil, aj!-

Yazan: Cemal Bardakcı 
Eokl Konya Valisi 

lenmek için oynuyor dlyccekıinlı. 

Peki, parasız oynamata ıorlayınıa. 

Buna da razı olmıyacaı-.tır. ÇUnkU 
önıJn ara-1ığı yalnız eğle•ıcr. değil· 

d!r. Durıun ve harektUlz bir •ilen
ce onu sıkar. Onun, kınt1iılne veril
dı#i zaman kabul etmed"Rl parAyı 

:>J"L'J c'a kazanmak ıuretı!e meıut o· 
Jıcağını tahayyül ~derak hal'aretlen 
:nt>ıi, heyecan duyması v.ıı bu ıuret· 
lfr kfndi kendini aldatmuı, u:-ıutma
'' llzımdır. 

çiftçinin huzurunu, uykuı:;unu kaçı

ran feaa ihtimallerin tesiri dıfında 
kalamazsınız. Zira. hepimizin saade
ti, refahı çiftçilerimizin yilılerinin 

•lllmeslne bağlıdır. Eaaıen cihan 
harbinden sonra hiç bır şeyde iıtik· 

rar kalmamı11tır. E. her gUn. her da. 
klka böyle korkunç dUşUnceler için
de yafıyabllmek de her babayiğitiıı 

klrı detildlr. Kendinizl unutmak, dt 
matınıza blraa husur vereblJmek i

çin çareler arıyacaksıntz. Muhitlniz
de sızı •11~ndir~ek, zararsıs heye. 
canlar temin edecek va.eıtalar bula
mar:ıantı ne vapacakımız 1 Paranız 
varsa kumar oynıyacaksınıı:. VUCu
dUnUz tahammül ederıe iı;kl de tçe
ce){Binla. Bunları yapamıyorıanız sı· 
nemalara, gideceksiniz. Duygular1nı-
21a uygun bulunmıyan yabancı dilli 

filmlerden ıevk almıyor, heyecan 

Her gün bir tav9ıuı, bir iki kek
!'k vurınak için saatlerce dere tepe 
dolafan bır a"'Cıya onları b ıJup ve

rlnfıı, kabul ıtmlyecektır ('hnkü e-
duymuyorsanız ka.hVele:re can ata

nı.in aradığı ta.v.,nn, keklik değlldlr. cakSını:t. Ve oralarda. a.klJamİara. ka 

Onları!\. peşinden ko9arken kendini dar lllklı\k veya tavla, domina oyna
unutmaktır. F'arzedelım k Jı.teninde 

makta vakit.. geçireceksiniz. 
veya Te.r&uilta, Adanada. ntutU)O!""• 

sunua;. Çittçisinla. On bin lira harcı. 
l9te ?.tersinde ve diğer birçok .şe

hir ve kaaabaJarımızda. kAğıt ve zar 
yarak iki bin d6.ıUm pamuk e ,tınlr:, 

oyunlarına dUşkUn\UğUn benim an

.Bu rnuuthazaların isabeti kabul o-

tohumu toprağa. atar atmn2 tUrlU 
JJY&bıldığlm sebepleri! 

kara dU9Unceler !htimaller :rl"ı . .f ız; 

trrmalamaga ba~iıyacaktır: Yl. yağ
lunursa. insanlarm eglenceye heye· 

mur yağmaz, tohumlar açll"!"luaa ... 
tana oJa.n. muuak ıtı.uya.çlan tvslim 

Yahut kurtlar koııaları y•r de hiç 
~ıtır. Şu kadar var ki bu ihtiyacı, 

tıir feJ ele geçlre-neuenl11, Kilosu-
mu ip, nezuı, ııara.rııı hareketler va 

nu otuz otuz b~ kuruşa mn! edı:X"e-
1Jlnl21 pamukları:ı. fiyatı belki d·. ylr· sıı.aıarl1ı ka.rfllatnak., tatmin eyle
ml bete dll.feree ma.hvolduğunuz gün mek icap eder. Yurdda9lan, han
dUr. AlaoaJtlıJar, banka.tar tarlaları- manlar sôndtlrenı dag gıoi Yücutları 
n121, varsa diğer maııarınızı aattıra. deviren kumar ve içkl hastalıkları· 
cakla.r, c;oluk, çocı..:ğunuzla s~fll pe- na tutulmaktan koruyacak ~edbirler 
ı-ifan ortahkta. Jtalo.caksııuz. bulmalıdır. Bu tedbirleri bulmak va. .. 

çırlçi def;llsinlz de, tUccar. komls- •ifest kimlere ve hangi müesseselere 
yoncusunuz, yahut da Uman ve zi- dUl}er? 
raat lşlertnde trUndellkle aylıl<la ça- Bu ciheti başka bir yazımızda in-
h~ııyorsunuz. Ne olursanız olunuz, celemeğeı çal[f8.Caf11. 

DOKTOR 
DiYOR Kİ 

MARUL 
Ba.lıar gtldL Bor tarafta bütün 1 akını moda biline getlttn ktındU 

nebatlar, toprafın rulubetl ve glı· blr ô.mll ol6uğunu dlllfllnebU!rlz. H&
ne,ln bararetllc büyüyüp <anlanır- kimin tcliU<kUerlne ,göre 'Vitaminler, 
!arken bu mevsl.fuJn ~ereıllk bir •ol>· az mlktarlan Jla vttcutta bUytl.k fay
zest oJan marullar da. bahçe ve bos- dalar temln eden revhe:rler41r. onu 
tanlarda, büyük bir lnkl af ile, boy içindir ki (0) ve (E) t>ltamlnlerlnlıı 

vertp katmerıe,ıyorlar. l\laruıu her- n1aru1da n1ebztıl ımiktarda. bulunma
kes .sever. Jlimlst 88.latasmı yapıp ııtr bq nebata •1n bir lu~t ~ennek yem-. lllmlsl llHlrlltıılen ~apıla- tedlr. 
..11 yofllrtlu eıicıktaıı h"'llaııır. Sa- l'tade vltamliileii itibarile a8ll1 
nırnn ili en lyJsl onu sade olarak ye- bafka Jtaüalarnidan dol&jt da m&
mektır. rulıln lletıt ve ııın.t llterlnde ehem 

Dqmdan içine doğru, kat kat u- ınlyet!I tHlrl nraıt. ıtlartıl haımı 

falan fAMt g1ttlll~ ltHtpl!lo,tn bu ltolayıa,tırtr. ıt1ıae ,.. bars&t& lıo 

y.,.ıl yapralılarm ho' bir kokusu do- bir do!guiıhı!I nr!t, defi tabiiyi tan-
J'U)maz bir leızetı vardır. Yedikçe 
lnt&nm ırım. fe.ablı!I ,.., setinllk ve

rir. 
1stanbulun en iyi marulları Yedl

kole ve Lilngadt. yetişiyor. Bir .,.. 

manl&r halkı bahar sllnlerlnde -
tan dola.plarmın şıkırdayan serin su
ları ve koyu gölgeli bllyUk aj~ları 
aı-.. ında tate marul ıv•YIP serinle
mek için, İ!itanbulun en uzak semt
lerinden, otonlo&lllerle LAnga ve Ye 
dlkule holtanlarına can atarlardı. 

Bir gezinti yapmak ıl.oteflnden ba~-
11& ..ıtamln almak arzusunun da bu 

~lm ~der. 

Marıılan ltllllletlıı~ıı rıJıarılan bir 
usare atdıt. Ötııtun lı;tnde (lattn
caii.tim) adında bir madde mevcut

tur ki banan 9ıiruba mini mlnl allt 
çocuklannm ök•ürüjünü kesen ~e 
Söjli&lerlnl yıımaııatan iyi bir lliç· 
tır. 

Bütün bu IJ'Ulklerloe mııkabll J\la.. 
ruldan in.sa.na bazı hastalıklar l"eo&
blllr. Bunları "\:e bunJardan ne ıunt
ıe korunmak lamn geldlilnl do ay
rıca blldlrocetız. 

Dr. Nuri ERGENE 

- Lüzumsuz yere dargınlık çıkarn1a 

Bihter, Ferit fena. bir maksatla atsylemedt. 
EDEBi ROMAPI TEFRİKA No. 35 - Hayı açılaca:tız Semra aen fu tara

f& seç ... Şbndll!k Allah& mmarladık, bir sa
at sonra .sizi gazinoda buluruz. Bize soğuk 
bira getirt Fertt. 

Vivet arkadaşının imdadına gelmişti ama. 
Bihter öfke ile Kezbana baktı. Bir gece ev.;. 

vcl Feritle aralarında geçen vak.ayı blldlğim 
için onun yanında böyle hakaret görmüş 

ve terkedi!mlş bir vaziyete dUfttiğUnden 6!
kelenmlştı. 

BtitUn bu eo•ler l<atftsındakller!n manev
raları Kezbanı eğlendlrmtğe ba.flamı.ştt. 
Neşeli ve mlistehtl bir sesle llfa karıştı: 

-- !sterseniz iki sandal tutalım, hepimiz 
gezmiş oluruz-. 

Bihter batını çevirdi, cova.p vermedi, fa· 
k&t Ferit bu etizler altında gizlenen mArıA· 
yı anladığı l<:in hiddetle Kezbanı sUzdll \'8 
onun imalı söiilne ayni suretle tnukabele 
etti: 

- O zaman daha iyi olur. Belki Faruk 
Bey de bizimle beraber gellr. 

Ressam etrafındakilerle hiç meşgul olmu
yordu. Tekrar sandalyesine oturmuf, hara· 
retle çalışmasına devam etmişti. Kendisin
den bahsedildiğini duyunca başını kaldır

dı. 

- Çok teşekkür ederim. Maalesef bu t•
reften mahrum kalacağım. Bu saatin renk· 
Jerlnl yapraklar üzerine koymak istiyorum. 

Hangi kuvvet Kezbanı l<,eride yaklaştır

mış ve fU sözleri 5Öl'letmiı,ıti? Sonradan 
genç kız bunu çok dUşUndU vo kendi kendi
sine pek kızdı. 

- Resmimi beğeniyor musunuz Ferit 

Bey? 
Mutlaka bunu sorarken gözlerinde mey .. 

dan okuyan bir bakıf vardı. Ferıt :yl!zilnUn 
kııardıRmı his .. tti; sUkünetınt gUg müh.Ua
za ederek cevap Yerdi: 

- Bence gözler ve dudakla.r tıuıı mlnlyı 

ifade etmiyor. 
Faruk yerinden fırladı. 
- YanılıYtJraunuz azizim. Siz Kezban Ha· 

nıma benim kadar dikkat etmemiş olacak· 
6ınız. Onun bakıfl&rmdaki mA.nl.jı jyi kav
radılıma eminim. HattA lüzumsuz t&1'a:zu .. 
lara. kapılmadan 9unu aöyliyebJliri:m: Bence 
modele en gok benziyen tara.t gözlerdır. 

- Olabilir Faruk Bey, ai.z modelinizi baş
ka tUrlU gbrUyersunuz. Ben gündelik hayat
taki Kezban Hanımdan bahsetmiftim. 

Bu karşılıktı sözlerin altında gizil olan 
tnce mA.nAyı misa.firler kavrıyama.mışlardı. 
Bunu sadece bir sanat mlinaka.şası zannet
tiler; fakat iki genç birbirlerinin bakıf1arın
dan çok şeyler okumuflardı. 

RUaglrda.n ve havadan koku almak isti· 
y~ Vivet hayreUe iki delikanlıya. baktı. 

Bunlara ne olmuştu bugün? 

Keııbıuı bu nuar altında oıkıldı. KAbah1.t 
lf}emi' gibi içinde bir eza duydu ve elbloe 
de!tişltrmeği bahane ed ... ek oradan uzak· 
1...,11. 

vu 
Modaya ,akla.ııtıkları zaman Semra: 
- Ben denize gireceğim çocuklar. Dedi. 

Bu güzel havada suya atılmamak elimden 
gelmiyor. 

Kezban sordu: 
- Slz de banyo yapacak mısırtız Necmi 

Bey? 
- Tabii ... Modaya gelir de denize Slrmez 

miyim? 
- Ya siz Ferit Bey?' 
- Ben sizinle guınoda oturacatım Kez-

ban Hanını. 
- Benim denize girmiyeceğimt neden an

ladınız? 

- Mayonuzu yanınıza almamışstnız. 
Bunu söyliyerek kürekleri bırakmış, ka· 

raya atlamış;tı. Sandaldan çıkması için Kez
bana yardım etti. 

- Necmi, slz buradan mı denize girecek· 
$iniz? 

- Hem de bol meze ... Ben 9hndıden acık· 
tım. 

- Peki Semra. 
Onlar denize açılırlarken Kezbanla Ferit 

do p.zlnoylL dofTıı ytlrllrnefe b"'1l1.dılar. t
kiei de, Ubebinl ta.mamlle tayin edemeden, 
memnundular. İkiolnin de yilzUnde, içlerin
de t ... an sevincin aksi görünüyordu. 

- Şurada oturalım mı Kezban Ha.n.ım? 
- Nasıl isterseniz. 
Karşı karşıya hasır koltuklara oturdular. 

Ferit bir sigara yaktı, bir tane de Kezban> 
verdi. 

- TeşekkUr ederim, biraz sonra. içerim. 
- Sonra bir tane daha verirım Kezban 

Hanım. Ne olur, bugün benim hatırımı k1~ -
mayın, öyle memnunttm ki ..• 

- Neden? 
- Sizinle konuflnak istiyordum. TeaadüC-

ler yardım elli. Bir saat kadar ba' ba.ıa 

kalacağız. 

- Bana ne söyUyeceJtslntz Ferit Bey? 

- Evvl'lll biralarımızı içelim de Sonra ... 

Bakınız fU uaa.ktan geçen kotra. ne güzel! 

- Hakikaten nefis. tnsana. ar;ık denizle
re doğru yol almak arzu11unu veriyor. 

- Siz seyahat etmesini sever mi$inlz? 
(Devamı var) 
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1 SiY ASi iCMAL l 
Bütün Gözler 

Irakta 
Yazan: M. H. ZAL 

..8:!.. nümüzde devam edip ıri
~ den harp yanguunm bir 
kıvılcrmı arkamızdaki Irak'a sıÇ
ramııtır. Irak bizim diirıyanuı 
serbest yollarile temaaınuzı mu. 
hafaza etmemiz, malımızı Okya. 
nus aıırı yerlere a:öndermemiz, 
oradan mal cetirmemiz için ye· 
gime açık yoldur. 

Bu yolun tıkanmasile netice
lenebilecek vaziyetleri alaka ve 
basiretle takip etmemiz pek ta
biidir. Irak milletinin bize arka. 
dan kurtun sılnnaia kalkıımıya
catına itiına.dımız vardır. Fakat 
gayrimeıru vasıtalarla Irak bü
kümetinin batma eeçen Raıid 
Elgeylani adındaki kimse, Al
manların kör bir aleti diye biz· 
met etmeği kabul etmekle kendi 
memleketine, bizim doatluiumu· 
Ea, bütün milletlerin hürriyet ve 
istiklal davaaına., Araplıia kar• 
tı ihahette bulunmuıtıır, 

Ortalıktaki emarelere göre 
Alman turistleri Irak' da lngiliz 
memurlarını ııafil avlıy11rak iyi 
falıımıtlt.rdır. )'alnız Bağdad. 
da ve bllyük tehirlerde ıebeke
ler kurmayı klfi gilnnernİ§ler, 
kabileler arasında da çalıfJYll'ia 
koyulınuılardır. Umumi harpte 
lstanbul Alman sefaretinde mat. 
buat at.,esi vazifesini cören, 
Y ordan, Efganiotana &i<iip ~
len bir Alınan Lavreıui aıfatile 
zikredilmektedir. B. Fon Hettii 
Aimanyanın San Fransisko bat. 
konaoloau sıfatile bir Yllkitler 
Amerikada buluıımut, orada da 
tanınmıtbr. 

Irak' dan gelen habeıier bir
birine uymuyor. Hcrba'" öyle 
ırörüİüyor ki Irak' da. bir taraftan 
dahili bir harp baıhyacak, diier 
taraftan lngiliz ve Alman kuv
vet ve membaları ber vasıtadan 
istifade ederek kıyasıya çarplfa
cak. 

Bütün dünyanın aözleri Bai
dad'a dikilmiftir. Libya, Habe
ıistan, Hava muharebeleri, hat. 
ti Atlantik mubarebeıi il.inci 
safa in mittir. Akdeniz balômiye. 
ti için Mısır' ela çarpışılırken yan. 
anım Baidad'a aıçramaıı ve bü. 
tün Asya'yı tehdid. en-si her 
halde fena bir ihtilattır. Devam 
edip giden harbin, kıtalar ve ci
han harbi ııfatile olan ınUiyeti 
bir kat daha belirmiftir. Hele 
harbin yeni inkİ§aflan katJllUl. 
da Amerikanın harpten uzak ka. 
labileceği günleri sayılı addet• 
mek ieap eder. 

Şekerini Satmayıp da Saklıyanlaı 

Okusun 
Şeker saklıyan tüccar ve bak· 

kallar fiyat mfoırkabc biir""" >le 
belediye zabıtası memurları tara. 
fınclın tiddeıle ıakip olunm..kl• 
ve tutulanlar birer birct Adliye• 
ye yollanmakta<lır. Evvtlki ıün 
de Galata Balıkpazarondıt Tuzcu. 
lar iıoka.iitnda lsıefan achntla ı•
ker aa;kl~an bir bakakl yakalan· 
mı•lır. lstcfan. dtilı.k!nında un
chld•r d_olusu teker buluni:luiu 
halde mü; erilerini, tt>ker yok di· 
ye baıınflan avarken yakayı ele 
vcrmio, derhal tevkif edilerek 
Adliyeye gönderilmlıtir. 

--o--

Piyaaada Balya Teli Yok mu?.-
Bahar mewiminin müsait git· 

mesi ve nisan a.yında mebzul ve 
faydalı yağmurlar yağması sobe· 
bile bu yıl Çatalca ve lspartakule 
taraflari\e Anadolu cihetin.de ça• 
yır mahsulünün, geçen yıllara nia .. 
betle. fevkalade \>crekcıli olduiv 
haber alınmı•hr. Kuru ot tüccar· 
lan ve çayır •a•hl.p eri, mahsulle
rini denklemek için kullanmak 
mecburiyet;n<le bulundukları bal
ya teli mcvcudünün piyuada bu 
yıl ihtiyaoı kar~ılamıyacak kadar 
az olduğundan bahsi\e otlarının 
çayırlarda kabp çürümesi .ihtima. 
!inden endife cb!.nektedirler. Sa· 
kary1. ve lzmlt taraflarında vasi 
çayırlara sahip olduğunu ve bal
ya teli almak üzere l•tanbula ııcl
diğinj .öyleyen bir vatandaş. dün 
matbaamıza gelm~ p:ya .. da lü· 
zumu kadar tel bulamadığından, 
bulduk'lanna da çok yüksek fiyat 
istenildiğinden bahsile bugün için 
fiyat mürakabe komisyonuno mü. 
racaat ve tel tüeca-rla.rından şiki ... 
yet edecciini ıöylemiftir. 

. Çocuk Kampları 
lstanbul Maarif Müdürliliü bu 

yıl da çocuk kampları a91naiia 
karar venni• ve bu huıruataki tel. 
kiklerİhj •bitirmi•tir. Haber aldıiiı· 
mıza göre bu yıİ kamplar Bartın· 
da açılacaktır. Bunun için İ•tan· 
burdat\ erinderilcn mütdıaRıa öğ .. 
retınenltrdcn müteşekkil bulunan 
bir heyet Bartın.da bulunmakta ve 
kampa ai:t ha2nlıkların biran ev· 
vcl ikmal cdilmesı için çalıtmak· 
tadı-r. Çocuklarını bu krımpa ıön .. 
dcnntk arzu~unda bulunan veli· 
!er pmdiden Maarif Müdürlüğüne 

1 mü~aaıat etaıektcdir. 
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uı 
ZE HR A A B L A l .. 

Yazan: Fa at S amih 
(Dünkü Sayıdan OC\wtt) onları sen beraber götur. Eğer ben. 

Sözleri dılınden dtlşmUyordu. Son· iyi olursam send<'n gelir alırım. Şu 
ra. her şeye tıtızleniyor. ortalığın dolabın içinde. TA arkada bir çck
toplu olmadrğınr. pişirdiği çorbanın mece var. Anahtarı penbe bir çuha· 
lezzcUılzllğtnl, huh\sa her şeyi baha· nın altında. Onu aç, b:ık. lşte götU· 
ne ederek sıkılıyor: receğln şeyler oradadır ... 

- E\·et. sana ikram edemedim ki Dedi. Anahtarı buldum Çekmece· 
S:ıc,t... Sıkıldın değil mi? Burada yl titreyerek açtım. Fakat, içinde 
her şeylmız eksik. Fukaralık... bulduğum şeyler bana o kadar ga-

Dıyor, OzUIUyordu. Halbuki her şey) rıp geldi ki cız kaldı gülecektim. Ah!. 
ı:Uzcl ''e temizdi. Akşam Uzer! ora-1 Bu çekmecenin nasıl bir şefkat ve 
d:ın, daıma samimi bir teessUrle ay- , muhabbet dcfınesi olduğunu ilk na· 
nlıyor, Zehra ablamın boynuna sa- zarda takdir edemedim. Benim sev
rılarak bılfı ihtıyar ağlıyordum, o: glll Zehra ablamın bu kıymetll şey-

Vakıt ne çabuk g~r,;tı!... l 1cri, kUı;ücUk bir çocuk fotografı 
Dıye dö"'UnUyor, sonra: minlmlnlclk bir çocuk yakalığı, mu· 
- Aman, Sacıt ... Havalar serin. kavvadnn yapılmış \'e bır bacağı kı· 

Vagonun penceresini açma ha... rılmış kUçUcUk bir kuzudan ibaretti. 
Diye başlıyarak yüz bin nasihat Bunlar. şu atlas çekmeceye itina ile 

\"eriyor, kış geceleri yaptığı çorap- yerleştlrılmiştl. E\"\'elki hayretim bir 
ları kılğıda sararak elime sıkıştm- an içinde derin bir teessüre döndU. 
yor, ıstasyona kadar beni teşyi edl-

1 Bunları, sevgili Zehra ablanın ya· 
yor, belki yOz kere öpüyor, koklu· nına gotUrdOm. Titrek bir sesle: 
)or, ağlıyordu. - Bay Sacıt ... Şu iki yaşındaki * çocuk fotografı kimin, biliyor mu-

Bir bayram gUnn, Zehra abladan sun? Senin ... Bu yakalık da senin
dir. llk erkek elbiscst giydiğin za

;ıçek gelmemişti. Merak ettim, he-
mnn bunu takmıştın. Ah! O &iln he· 

men ziyaretine koştum. Biçareyi ya· 
takta buldum. Pek cŞiddetli bir hllm- pimiz ne 'k11;dar sevinmiş, ne kadar 
ma nöbeti ıç!ndeydi. Gözlerinde öy- iftihar. etmiştik .. O ı;Un annenle ben 
le bır teessür vardı kı onu gorUr 1 scvlncımlzdcn bır yerd~ duramıyor, 

herkese: 
ı;önnez ağlıyo.caktım .Gayet müessir 

1 1 - Bu sevimli erkek çocuk b z m 
bir sesle: 

- Ot! Evin içi karma karışık. 

Kusura bakma, sektz gündür yatı-

yorum. Sonra biraz gülmeye çalışa· 

rak lllve etti: 

- Her bayram gönderdiğim çiçe
ği almaya geldin değil mi? Hazır ... 

Nasıl, böyle hasta iken .•• 

- Bu sene kendi elimle toplıya-

-:ııadım ama ... Yine gelirsin diye ha-
zırlatUm ... İşte masanın Ustünde .•. 

:Elr kase içindeki buketi aldım. 

Kendisini teselliye çalışıyordum. İ· 
kide birde: 

- Seni ben yctlştfrdiıın. Evla.dım 
kadar severim ... 

Diye boynuma sarılıyor. ağlıyor

du. Halinde blr fevkalAdelik vardı. 

Bir aralık mühim bir sır tevdi ede
ceklere mahsus blr vaziyet alarak 
dedi ki: 

- Sacltclğlm, sana bir fCY vere
ceğim. Ben kocaya vardığım zaman 
sızden bazı şeyler getirmiştim ltl 
bence pek kıymettardır. Eğer bana 
bır hal vaki olursa bunların bir ya
bancı eline ı;cçUğinl istemem. Şimdi 

yavrumuz, bizim... Demek istiyor

duk. Şu. bir ayağı kırık kuzuya ge· 

lince bu da senin en sevgili bir oyun 

cağın idi. Bir ı;ün nasılsa ayağı kı· 

nldı. Bana getirmiş. cAl bunu, yal· 
nız senin muhabbetin iyi edebilir .. > 

Demiştin. Ah! O zaman ben ne ka· 

dar sevindim. Bu masum sözUnle be

ni ne kadar sevdiğini ispat etmiştin. 
Bunlar benim en sevgili yadigı1rla· 

nmdır. Bu çocuk şeyleri ..• İşte .şim

di o çocuk karşımda... Gel bana sa· 
citcl.ğinı .•. Gel yavrum ... 

Diyor. Beni muttasıl öpUyor, ağ
lıyordu. Ne hale geldiğimi tasvir e· 
demem. 
AkŞam Uzeri bir elimde çiçek de

meti, ötekinde bir kırılmış kuzu ol
duğu halde avdet ediyordum. 

Zavallı Zehra ablanın bana \'erdi
ği son çiçek demeti bu oldu. Birkaç 
gOn sonra ölmUştU, şimdi ömrümde 
dalma bana. vUcudUnll hissettiren bir 
eksildik ve bır derln ha:ıret ve 1 • 

Uyak var. 
Fuad SAl\IİII 

• mir Fuarı iZ 

VATAN 5. 5. 941 
.. - ,,,,,,,,,,,, 

( ,==Z=IR=A=AT= M=OS=A=H=A=BE=L=ER=i ======--) ( 
15 Senede 267 Milyon Lira Kir 

Maziden Canh Masallar J 
Büyük Musiki üstadı Zakirinin 
Takkesini Çay1ak Nasıl Kapmıştı 

Tarla Faresi, Yabani Domuz, Çekirge Ve 
Diğer Zararlılarla Mücadele 

Türkiye malik olduğu iklim ve 
toprak şartları itibarile blrtnci sınıf 
ziraat memleketlerinden biridir. Yur 
dumuz bu mesut durumu sayesinde 
etrafını karadan ve denizlerden çev
reliyen bUtUn komşularından ayrıl

maktadır. En soğuk memleketlerle 
en sıcak Ulkeler mahsullerlnl bir a-
rada yetiştirme imkAnına malik olan 
kaç devlet vardır? Her halde dün-
yada hemen hemen birkaç nebat 
müstesna olmak üzere diğerlerinin 

hepsi bizde en mükemmel bir şekil
de yetl~oktedir. Eğer bizde, sadece 
zirai bakımdan olan kaynaldar, tam 
mt\ntlslle işletilmiş olsa, yer yüzti· 

Yazan : 
ı{erimOmar ÇAGLAR 

hemmlyet vermezsiniz değil mi? Fa
kat bunun bazı nevilerlnln ne muaz
zam bir beşeriyet düşmanı olduğ\lnu 
bilir misiniz? Bazan öyle bir çekir
ge ı\!eti olta· ki bunların sürüleri ha 
vada uçarken bulut gibi güneşi ka
parlar, Kondukları yerde ağaçların 
bUtün yeşil kısımlarını yerler, hat
tA kabuğUnu kemirirler. Bu çekirge 
sUrülerinln evlere bile hUcum ederek 

~rbakır. Antalya ve Konya vil~-

1 
yeUerinde faaliyette bulunulmuştur.) 

28 vllıiyette ı . 2 milyon çeklrgt 
1 ltlAf edilmiştir. 

60 bin yabani domuz öldUrillmllş 
tUr. Beher domuzun ltldfı doksan ı 
kuruşa mal olmuştur. (Bir domuzun 
senelik zararının (50) lira olduğunu 
yukarıda yazmıştım). 

92 bin dönllm arazi pamuk, yeı;ll 

kurttan temizlenmiştir. 
3 milyon ağaca, haşcrata kar11ı i· 

llç tatbik edilmiştir. 
Ziraat VekAletınin mücadele f1Ube

slnden bu mücadelenin geçen seneki 
randman hesaplarını sordum. .Mas

perde, halı \'e diğer ev eşyasını kcı-
nün :muhakkak ki en zenı;in insan- miri ediği vtıkldır. ra! ve randıman hesaplarını şöyle 
lan biz olurduk. P:ımuk, muz, por· p y . verdiler: 
takal, limon, tUtUn, pirinç, buğday Bir çekirge ömründe (:50) gra~ Çekirge için (50) bin lira sarfet· 
ve diğer hububat, fındık, incir, UzUm 1 yeşil ot yer. Ben size bu sene lkı tik Bu mücadeleden memleket bir 
ve her türlU meyvanın en çeşitlisi milyondan !azla çekirge iUtıf edildi· ı ml;yon 40 bin lira kazandı. 

Uk ğlnl söylersem bunların öldürlllmesi 
ve en m emmeli, pancar, keten, ke k Yabani domuz için (30) bin Ura 

. He memleket hesabına neler aza-
nevir, sısam ve sınat nebaUarın hep . 1 y sarf edilmiş (2 3) milyon lira ran-
sl Anadolunun çok mUtenevvl iklim nıldığtnı siz hesap edebllırsın z. a • • 

domuz' Evet yabani domuzun cır dıman alınmıştır. 
vl e .toprakkl~~tUedzerindkeboAdlletak birbir- tanesi ·~;nede bir ton mahsul yer.. Pamuk yeşil kurdunun masrafı 
erıne re auc ece u ve ne· . . 
r tt ti i 1 ÇÜ kü A 

id 
1 

Bu me.hsulUn kilosunu en ucuzundan (15) bin k!rı (600) bın liradır. 
a.ııe e ye ş r er. n na o u ny 
i d b 1 bl 

"' 
1 

. (5) kunışa hesap etsek her domu- Meyval1 ağaçlara tatbik edilen \. 
n zaman a un arın rço"u çın a. . . • . . 

ta d ...- b bi ! .. zun senede ""'11 lira zarar ;)llptı~ı-:ı lAcın masra!ı (50) bın tıre., elde olu-na va n ır. ... a &ncı r pro esor, 
Türk meyvaları için «Vitamin hü· kolayca nçığn vurabiliriz. 
lasası• ismini veriyor. Her nevi :r.ınat mahsu!UnUn kerı· 

nan randıman (ağaç b&fına yarım 

lira asgart bir kll.r fazlası hesap e
dilerek) bir buçuk milyon liradır. 

* ~ir yerde mahsuliln tenevvllU ne 
kadar çoğalırsa orada ayni zaman
da bunların düşmanlan da o kı:ı.dar 

bollaşır. Ta.biat bunun böyle olması 
m emreder. Bol güneş bol ziya, iyi 
hayat şarUan bizde mahsullerimiz 
kadar bunların tabii dUşmanlannın 
da fazla üremesine hizmet ediyor. 
Onun içindir ki zlraaUmiz bu dUş
manlarla herhangi diğer bir mem; 
lekete nazaran daha kesif bir şekil· 
de mücadele etmek mecburiyetinde· 
dlr. Yurt mahsullerimizin fare, do· 
muz, çekirge ve diğer h&ferat gibi 
bir takım eski zamanlarda Afet •ek 
lfnl almış tabii düşmanları vardır ki 
~er bunlarla her yıl sistematik bir 
surette mücadele edilmezse memle· 
ket bunlardan çok zarar GOreblllr. 

dine göre mühim bazı haşt-relerl .'nr 
dır. Pamuk çiftçilerini lı.deta tttre· 
ten bir yeşil kurt vardır ki bunun 
zamanında önü alınmazsa çok za. 
ran dokunur. 
Meyvalı ağaçların hlpnomot, kar 

pokapsa vo puseron vesaire lsmlle 

anılan haşereleri de her sene, her 
tarafta zarıır veren böceklerin ba.-
şında gelirler. 

* 

On beş sene zarfında Cümhurlyet 
idaresinin tatbik ettiği mUcadele sa
yesinde çekirgeden kurtarılan tarla· 
lardan 200 milyon Ura., domuz ve sa
ircden 41 milyon lira, bUtiln mUca
deleden 267 milyon lira bir hasılat 
fazlası temin edilmiştir. 

* Mahsul zararlıları ile mücadele 
hakkında bazan tenkitler işitiyoruz. 
Bunu idare namına mazur görüyo-

Burada. ziraatın bUtUn zararlı hay ruz. Çünkü nihayet senede (250) 
van ve böcekleri üzerinde durmağa bin lira tahslsatt olan bir dairenin 
imkan yoktur. Yukanda .!Saydığım her ferdin bahçesini temlzleme~e 
bir kaçı en mUhlmleridlr. Bunlar U· kudreti kifayet etmez. o ancak yurt 
zerinde ziraat teşkllAtımızııı ~isto· ziraatini tehdit eden büyUk düşman· 
mntık mücadelesi vardır. Bunu~ I· lara karşı koşar. Mahsul zararları
çin vUllyeUcrdc mUcadele mUdtirU, na kar~ı mücadelede tam bir muvaf 
baş teknisiyen ve teknislyenlcrl bu· faklvet bUtUn bahçe ve tarla sahJp
lunur. Bir vllı\yette teşkillt yoksa. lerl~in müşterek ve toplu hareketi 
bu vazlfcyi ziraat müdUr ve memur-ı sayesinde temin edilebilir. Benim zi· 
lan ifa ederler. MUcadelenın telmlk raat enstitUsU cıvannda bulunan u
kuıımlarmı Ankaradc. merkez mu- !acık bahçemde biltün lhtlmamlan· 
cadcle cnstftusU Bornovada ve Ada· ma rağmen her tilrlU haşereye rast· 
nada ziraat mücadele enstıtUleri iş· tıyorum. Muhitte biz beş on kişi bu 
lemektedlrler. işle meşgul olmamıza mukabil diğer 

Bu mücadele teşkila.tının senelik birçok bahçe sahipleri bununla kat
bUtçesi 230 • 300 bin lıra arD.Bında lyyen {.ll!'Lkadar değillerdir. Biz ~e

değişmektedlr. mlzliyoruz, onların bahçelerinden bl· 
Geçen sene (Cem'an 258 bin lıra- ze tekrar böcek ı;ellyor. Tcnlddl ya

lık bir bütçe ile) Zlrut \'ckl'ılelinln panlar da her yerde maalesef bah· 
bu mUcadele teşkilAtı 'u i~ler Uze- ı;cleri haşere dolu olanlardır. 
rinde muvaffak olmuştur: Tenkit edenlere ve bir dahn. hu 

' t 

Edır11eKapı mezarlığında musikişi naı ltri'nın mezar ıatı kitabesi 

Foçalı Hatıp Zakirt Osmanlı TUrk ı deki kUl!hı seyrediyorlardı. Bir ı:ır 
lerlnin en bilyük musiklşlnasıdır. A· Padişah hatip Zakiı1 Efendiye 
na kitaplar ona ikinci Farabi derler. torba altın uzatarak dedi ki: t' 

() .. 
Ml11etler arası bir şöhret yapan Fa· - Al şu altınlı:ı. borcunu eda ar· 
rablnln ikincisi olmak onun musiki- kalanını da teçhiz ve tek!ininC s 
deki muvaf!akiyetini tayin etmek i- fet!.. . dll
çln kılfldir. On yedinci asrın ilk ya· O gün Zakiı1 Efendi evine döil 1• rısında Zaklrlnin lslAm il.leminde bil- Komşulan ona amameslni geurd 
yük bır şöhreti vı:ı.rdı. Musikişinas- lcr: ıı:!· 

ları ııcçmekte dinlenmeyip çok müş- - Al Zakiı1 Efendi rüzgl.r 1' a]ıl* 
kUlpesent davranan Osmah sarayın- hını minareden attı dediler. Filll ı:· 
dıı yüksek bir itibar görmesi bile ka esen şiddetli bir rUzgflr zatdri :ıŞ 
onun kudretini tayinde hı\lasız bir fendlnln takkesini alemden uçurfl'l}(i· 
ölçU olarak kullnnılabntr. tu. İkinci gün şafakla beraber Zil t· 

Evliya Çelebı onu şöyle tarif ecU- rı Efendinin evinden matem fc~ 
yor. ları yUkselmeye başladı. Kazan~ 

cHatlp Zakirt lstanbula gelip camlsının hatibi tüceten ölmUŞ t~I• 
Şeyh Nureddin Zade Efendi hizmet· onu Fatihin Hocalarından .Jı ıı.ıııi• 
!erine glrml~ttr. Nice yıllar tek· Hayreddin ta.rafından yapılan c ·•· 
kelerde Zakir ve Şakir olmakla nln kıble taratma ve HayrctUrıln ~· 
cZaldrl> diye şöhret bulmuş leli. İlim nına gômdUJer. Halk bu musııd 
musikide g{ıya Abdullah Fnryabl ldı. tadı için ı;tınlerce ağladı. 
Hakir evliya: Znkıı1 Efendi Evliya çcıcıb!~ 

Gulşcnl vahdete daim açılıp can muasırlanndıındır. Çelebimiz J<C~e 
bUlbUIU zikrini kendisine öı:l'retmlş sinl '.Mazanneden sayar vo hUJ111 
idim. Mustafa Han devrinde hatip bahseder. ıısJı• 

oldu.> 1 TUrklerln ikinci 1'.,arabisindell .ıı· 
Zaklr1, geçenlerde Edirnekapıdaki' sederken günlerdenbcri mezarı ~ııP' 

mezarı yıkıldı, yıkılacak diye gaze- kında gazetelerde mUnaknşatar ~· 
telerde münakaşası yapılan bUyUk 

1 

lan musikişinas ıtrı Efendlrıın rrı ede' 
musikişinas Itri Efendilerin manevi rından da. burada kısaca batı5 
hocası idi. ltri Efendi muvaf!akıye- ıım. 

1 
• 

tini ona borçlu idi. Fakat maalesef İstanbul Belediyesi EdtrncitJP Llf 
Zakirlyl musiki tarihile meşgul O· f otakçılar yolunu genlşlctlrke!I 111

11' 

tanlar pek iyi tanımazlar. tam. Paşa tekkesinin önünde ,·c~I' 
Zakir! Efendi Sultan Birinci Mus- lun sağındaki Itri Efendinin ırıc r6' 

tata zamannıda Kazancılar camilne nı yıktı, yıkacak diye gaı:et~ 
hatip tayin edilmişti. Musiki;)1 çok birçok mUnakaşalar oldu. P'J.Jlı t-6' 
seven Sultan :Mustafa Zakirtye sara· burada ve mezarlığın bitti@ nol< pJf 
ymda büyük bir yer vermişti. Onu kitabesiz bir ı~ıt vardır lıltıdı., ~ 
Unkapanı lç1ndckı Kazancılar cami- taşının iç tarafımla iki ~rrıd~ı 
ine hatip tayin etmişti. Zakir! Efen· bir kandil kabartması vardır· ,,;11 
dl hfç bir gün beş vakit namazını adamlar bu kandlll buhurdan aaf. dl 

~...ııııı 
kaçırmazdı. Her gUn camiye gider ve ıar. Buhurdandan da ıtra, rtrr"ıı ıılr 

Bu .~ene Daha Güzeli eşecek 

Mesela. bu sene memleketin her 
tara.fında havalar ıtrk gittiği için zi. 
raatlmlz muthlf bir fare l<'hlikeslnl 
aUatmıtt.ır. Fare, c~cr Uremesinc 
müsaade edilirse öyle önUne geçil
mez bir bclA olur ki girdiği tarlalar 
da ekini yeşilken Adeta biçer. Biçe· 
mediği tarlalar kemale gelince, ba
~larını koparır ve yuvasına nak
leder. Senede bir çift fareden (r;-00) 

ile (1000) fare Ureycbileceğini söy
lusem, \'akUnde yapılmıyacak nıU
dahalelerle yurdun ne muazzam :ıer
vctıer kaybedeceğini kolayca. hesap
l ıyabllirslnlz. 

Tarlalarda doıa,ırken ayaklarınız 
arasında. sıçrayan çekirgelere hiç e-

100 bin dönUn1 arazi tarla fare- nıevzu etrafında söz alacaklara so
sinden temizlenmiştir. (Bilhassa Ur. ruyorum: 267 milyon randımandan 
fa, Gaziantep, Mardin, Adana, Di· haberiniz var mı? ... 

imamlık vazifesini ifa ederdi. Cuma 

1 

ıtriye intikal etmek suretlle b 11 ı 
gUnleri de minberde çolc beğenilen zarın musikişinas ıtri Efendl)'~ı<•r 
«hutbesini> okurdu. BUtUn tstanbul 

1 

olduğu hakkında bir hUkUn1 ç el' 
onun hutbesine koşardı. Bir cuma mışlardır. LA.hıt mezar taşııır:S,-.· 
gtlnü camlo gelmişti. Müezzinin bu· kolleksiyon yapan)arın işl~e 'f ıer ~· 
hınmadığmı görUnce ezan okumak cak kadar nefistir. Muhtelif 'fer ,ıııı· 
için minareye çıktı. Herkes bu mual- de LAlc de\Tinln, lft.le. sUnbUl ,.~ ıtl'i' 
ki Usladınm sesini dinlemek istiyor- bUl kabartmaları vardır. Fa.1<8 ıı1 
lardı. Sağ elini kulağına koydu. Sa· nın mezarı olduğu hakkında 111:a6' 

r;lr 
baht makamında bir ezan okumaya işaret yoktur. Bu mezar daha ıııı J.. 1 ,. 

ı.t-ıcl!E!!~ 

İzmir Enternasyonal Fuarı nm umumi bir rörünütü 

tzmtrden ı;elen haberlere göre, lz
mir Enternasyonal F~an hazırlık· 
larına hararetli bir şekilde devam e
dilmektedır. Fuar sahasında muhte
lif inşaat, tamirat ve tadllO.t yapıl
maktadır. Yeniden bır çok geniş ve 
katranla döşenmiş meydanlar ya
pılmakta, yollar açılmaktadır. KUI· 
tUrparl< civarındaki büUln yollar 
parke taşlarla doşendlğl için, geçen 
senelerde olduğu gıbl. bu seneki fu· 
arda halk tozdan hiç rahatsız olmı
yacıı ktır. Açık hava tiyatrosuna ba
r.ı U{.lveler de yapılmaktadır. 

Hayvanat bahçeslncı bu sene yeni
den bin lira sarCcdilerek biraz daha 
vahşi hay'l:an alınacaktır. Kültür· 
park, ı-•uar \'e Turizm idaresıne mer-

but olnrnk bu yıl bir de şehir ban· 
dosu teşkil olunacak vo bu bandoya 
imkılnların müsaadesi nlsbetinde i· 
yi ve seçme elemanlar alınmasına 
bllhnsaı:ı itina edilecektir. 

Hayvanat. nebatat bahçelerlle a
tış poligonunun kadroları biraz da
ha genişletılmekte ve bu arada İz
mir mUzcsl ile Atatürk müzesinde 
takdirle karşılanacak yenilikler ıril

cude getirilmektedir. Bu inşaat ve 
laclilfı.ta 15 bin lira tahsisat kabul 
edılmlştır. 

Du seneki fuar ve KUltilrpark bilt

c;e..'il, masraf ve varidatı mUtevazln 

olarak 160 bin lira olarak tanzim e

dilmiştir. 

Barda Mükerremi Öldüren 
Salim Tevkif Edildi 

Bır kaç gnn evvel Bcyoğlunda O· 
va barında metresi mükerreml ta
ba.nen ile vunıp öldüren bahriyeli na 
mile maruf Salim. nıhayct dün ad· 
ıı ('ye mlirneaat ederek kendisini te5· 
ııın otmiştır. 

Salim yapılan sorgusunda: 
Mükcrrcmlc on iki senedenberi 

beraber y~arız. Bilı\hnre ayrıldık. 
Fakat 11 yaşında bir kızımız oldu
~undnn kendlsındcn kızımı istedım, 
\'Crmedl. Geçen ı;ece Ova barmd:ı. 
• IUktrreme tesadUC edince ricamı 
tekrar ettim. Bu sefer: cBenim sana 
taktırdığım boynuzla kllfi değil, kı
zın da taktıracak• dedi. :Milna.kıışa 
büyUyUncc slnlrlcrlmc hdklm olamı-

yarak tabancamı çekip \'Ul'dum, ne 
yapacak iseniz yapınız. dcmlfitir. 

Salimin ikinci sulh cezada yapılan 
sorgusundan sonra suçlu tevkif edil. 
mlştır. 

T ramvayla Çarpıfm&mak lçan 

inhisarlar idaresine ait 265 nu. 
maralı knm:yon arnbncılaT cadde. 

sinden Geçerken, tramvayla çar

p~amak için direk-şiyonu kırın
ca ayni ç_addede Rus elbise mağa. 
zasına girmeğc ramak kalml§tır. 
Şoför .ikinci bır u •lık göstererek 
fren yapmış ve mağazanın yalnız 
gölgcliiini yırtmı~tır. 

r 
' 
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Milli Küme Maçları 
F. bahçe Harbiyeyi 4 1 Yendi 
Galatasaray Maskesporla 4- 4 Berabere Kaldı 

cna,ı 1 lnddc) -
1:ollerini kazandılar. Galatasaray bU· 
yük bir enerji ile mağltlblyetten kur 
tulmağa çalışıyordu. Nitekim devre 
ortalarına doğru Arif sıkı bir ştltle 
beraberlik sayısını yaptı. Beş daki
ka. geçmeden soldan bir hücumda 
topu kapan Sallm ikinci Galatasaray 
golUnü kaydettı. Bunu takip eden 
sağdan bir h!lcumda. Faruk topu el
le tevkif etti. Verılen penaltıyı go
le ~vlrdiler. Salahaddin vasıta.sile 

bir gol daha kazanan Galatasaray 
de,Teyi 3 • 2 galibiyeUe bltirdL 

İkinci devreye Maakcsporlular çok 
canlı b~ladılar ve daha. 1lçUncU da· 
Jdkada Saimln hatalı bir çıkışı bir 
sole mal oldu vo MMkelller berabcr
llti temin ettiler. 

Oyun bundan sonra. mütevazin o· 
ıuyordu. Zaman zaman her iki tara! 
ta hdkim vaziyetlere giriyorlar ve 
gol fınıatıarı kaçırıyorlardı. Devre 
11ontarında Maske11lerln do.ha mües
sir oynadıkları gözUkUyordu. Bu a
rada da muhakkalıt bır gol fırsatı ka 
çırdılar. 35 inci dakikada soldan bir 
hilcumda ortalanan top Adnanı aş
tı ve zayıf bir vuruşla Maııkelllcr 
dördOncU golU kazandılar. Bunu ta
kip eden bir hücumda ortadan bir 
vuru.ş Galata.sarayı beraberliğe ulaş
tırdı ve maç ta bu netice ile berabe

re bitti. 

F enerbahçe • Harbiye 
Sarı lAclvertliler bugün takımla

rında esaslı tadl16t yapmışlar \'e şu 

Tekirdağlı ile Merainli 
kadro ile Harbiyenin tam kadrosu 
önilne çıknu~lardı: 

Cihat • Lebib, cemal • Ali Rıza., 

~ynel, Esat • KUçUk Fikret, Ömer, 

Niyazi, Rebli, Naci. 
Oyuna Harbiye başladı ve derhal 

Fener kalesine indiler. Bu ~llke 

güçlükle atlatıldı. Oyun bundan son· 

ra daha ziyade Fentrln baskısı altın 

da devam etti. Harbıyenin soğdan 

bir hücumunda Cıhat çok gUzel bir 
şütU uçarak kurtardı' Oyun bundan 
sonra da yine 1'"cnerbahçenln M.ki· 
miyetl altında ve Harbı:,•c yarı saha
sında geçti, hattA bir iki gollUk va
ziyet te elde edildi ise de gol kayde
dilemedi ve devre de O • O berabere 
bitti. 

İkinci devrede oyuna Fenerliler 

başladı vo ilk hücumda Fikret sağ
dan kaleye girdi ve sıkı bir ~tle ilk 
Fener golUnU yaptı. 

Fener hücumları birlbirlnl takip 
ediyor. Muavin hattında. Ali Rıza gll
nUn en iyi oyuncusu olarak göztlkU· 
yor. Harbiye müdafaası Fener hU· 
cumlannı kesmekte çok gUçlUk çe· 
kiyor. Bir Harbiye hücumunda Ce· 
malin hatalı bir har eketi penaltıya 
ııebep oldu. Harbiyeliler bunu gole 
çevirerek beraberliği t emin ett iler. 
Çok geçmeden soldan bir hücumda 
geriden fırlayan Ali Rıza arkı bir 
şiltle beraberliti bozan lkinei golü 
yaptı. Oyun çok zevkll bir .şekilde 
cereyan ediyor: Rcbiiden Niyaziye 
geçen topu, Niyazi orta.ya verdi. 
Nacl kaleciyi de atlatarak üçUncU 
Fenor golUnU kaydetti. Niyazi sol a
çıkta. Naci merkez muhacimde oy
nuyor. San lAcivcrtlilcr bir gUn ev
velki fena oybnlarınr unutturacak 
bir oyun çıkarıyorlar. 

Devre sonlarına. doğru çok gllzol 
bir an18'fll& ile Harbiye kalesine l· 
nen Fener muhaclmleri Niyazidcn 
geçen bir topla ve Naci vasıtnaile 

dördüncü gollerini do yaptılar ve 
maç ta 4 • l Fenerbahçe lehine bitti. 

Fenerlıler başta Cihat, Ali Rıza, 
Rebil olmak Uzcre hepsi &ilzel oyna-
dılar. 

Profesyonel G ürqler 
Dün Şeref' stadında büyük bir ka

labalık ontlnde yapılan profesyonel 
güreş müsabakaları şu neticeleri 

başladı. Müminler vecit ve lstiğrn'k Uç11noU Ahmet devrinin irtica 
içinde onu dinliyordu. hanlarından bırı11lnc yakışıYor 

b6~1 , 
Hayyalclfeld.h! Derken bir çaylak Mısırtarlası başında Kuyt.ı e ... 

kanatlanna keskin bir kılıç şekli ve ıu kenarındaki bu llıhdın Q!tUll cd 
ilfl ve 

rerck minarenin şerefC6ine sağdı. Zn zamanlarda beyzi bir .t.a.şb ~·nıı:ıJ!l"' 
kiri Efendinin kallAvl nmamcsinl mlş ve üstilnc de şu kıta c ~ 
kaptığı gibi havalandı. Sonra mina· tır: n(-' 
renin ülemlne kondu ve bu kallAvi Tekbiri şerifi kıraat olU118~31~ıı: 
sarıklı kUlRht buraya bıraktı. Zakirl bcstellycn llk defa memall~I tJI..,. 

Efendi hiç istifınl bozmadan ezana y de fcnnı musildyl n~şlr 'e ıttf f. 
devam eltı ve bitirdikten sonm ba· eden merhı.ım magfırlin leli 
şını yukarıya kaldınnca kUlahını U· fendinin kabridir.> ,:r ~· 
lemin iki kıskacı araııında gördU: Bu kitabenin allmıı. da hll) 

- Bunda da bir hayır var!. Diye· htbi şu satın i!Ave ctmiştır: 111 " 
rek minareden indi. cŞehlUlk bö!UğU kumand~56, 

Zakirt Han Padişahın bir ncdıml lafa Bin AbdUlcebbar sene 
1 ıntı fC' 

ve musahibi idi. O gece başına gele· Go.zctelerdokl yaygara. ozer ıııtJ 
nl Sultan Musta!aya anlattı.. ledlye esasen dokunmadığı bU ıtt1 

Esasen Amame bir hafta mlnnre- n tamir etmiştir. Bu mezat' 1 
nln ıileminde kalmıştı. Halk her ı;ün değildir. J\Or"'•ı'1 
caminin etrafında toplanarak alemi' 

verdi: 
Molla Mehmet g1lr~i brro.ktJğın· 

dan MUl!yim galip geldi. 
Dinarlı İsmail Gönenli Hamdiye, 

Ramisli Nıyazi Çatalcalı Rccebo pes 
ettiler. 

Manisalı Halil hillmıen Ali Ahn1e
de galip geldi. 

GUnün mtrakla beklenen karşılaş. 
mıumıda Tekirdağlı HUseyinle Mer
sinli Ahmet yenişemedller ''o bera
bere ilAn edildiler. 

Dört Şehir Atletizm Müsabakalan 
DUn Fcnerbahço stadında dört şe· 

hlr araElnda aUet.izm müsabakaları 
yapıldı. Teknik neticeler şunlardır: 

100 metre: Muzaf!er (İstanbul) 
11,3, Cezmi (İstanbul) 11,5, Sami 

metre, Turhan (Ankara.). ) s'-
Çeklç atma: Balcı {Anl<ar3 Jl'.'el 

m'otrc, tzzet (İstanbul) 30,7S 

Ateş <!etanbul). ıııııt 
Smkla aUama: (Halit cJs O 111 

3,22 metre, Ccl{J.l Ankara 2.
9 

re. İZ%CL cJsl' 
400 metre: l incı Ahmet ~l>ı; 

bul) 53,l'iO, 2 inci Ancos (IS 
3 Uncli Galip (Ankara). (t6l 

1500 metre: Rıza Mo.J<8Ut ııP• ~ 
bul) 4,27, Veli Demır (lstanb 
bahattin (Ankara) 

3 
(/. 

5000 metre: Birinci MUS~ı-rıtı 
kara), 16,06, 2 inci Artan ( 
UçüncU Eşref (İstanbul)· 

5 6
jll <' 

4. X 100: l - İstanbul 45, c51 
2 - Ankara 46,4, 3 - 13ıılı~ f>4• • 

4 X 400 1 - Ankara S,S ' 
r (Anl<ara). 

200 met.re: Muzaffer (İstanbul), İstanbul 3,4l,5. ctst.Bıı~~ 
cıstıı 11 22,9, Cezmi (İstanbul) 23,3, Sami Disk atma: l - AteŞ 

(Ankara). 36,59, metre, 2 - Ya.,,TU 
800 metre: Rıza Maksut(İı;tanbul) 34.31, 3 - Balcı (Ankarıı\ cfst1'-, 

2,2,6, Galip (Ankara) 2,3, Ahmet (1s Uzun ntluma: 1 - öınc;ısısııtı~ 
tı:ı.nbul). . ı bul) 6,54, 2 - Çaroğlu ) 

Gilllo atma: Ateş (İstanbul) 13,10 6,3!),5, 3 - Melih (Ankt1r3 
• cJ,tl'-

mctre, Mehmet (İstanbul) 11,81 met 3 adım atlama: 1 - Ya''f':Sı&Jltı 
re Balcı (Ankara). bul) 13,55, 2 -- ömcr <) 

~irit Atma: l{cmaH1stanbul) 52,!)3 12,90, 3 - Cemal lAnkaro : ı'S u uerı· 
metro, Şevket (Balıkesir 50,70 met· Netıcede İstanbul a e pıı'_. 
re. Reşat (Ankara). \'aııln. blrıncı, Ankara 100 u~!i 

Yüksek aUama: Naci (İstanbu)), ikinci, Balıkesir 17 puva~:ttıl •' 
1,70 metre, Mehmet (İstanbul) 1.70 İzmır takımı iştirak c 
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~·:.~:-Telg~af, Telefon ve Ajans Haberleri o N utku Hitlerin 
<BA9• ı incide) X/X 

TAYIN·, ---..: 
Hava Kurumu havacılık daire

llnin İ>tanbul müme>Sil.i eski tay. 
1k_recilerimizden B. S .. vni havacı. 

1 okulu diı-ektörlüğüne tayin 
edilıni,tir, 

li B. Hasan Tahsin Titiztürk'ün 
kızı Bayan Şadrye Titiztürk ile 
tütün eksperlerinden İ~keçeli 8. 
Kemal Sıtkı Seç.kin evlenmif'ler· 
dir. 

lüp ve n1ünheziın edildiğini hatırlat
mıı;ı. bundan sonra da. 6 teşı·intevvel 

1939 da Almanyanın İngiltere ve 
Fransada.n hiçbir ~ey istemediğini, 
harbe devamın bir çılgınlık o.lduğu-, 
nu \'C her şeyden ziyade yeni silalı

Iarla yapılacak ve tatbik edilır edil
nıez bUyUk mıntakaları tahrip ede
cek olan harbin fecayiini tekrar be
Y8't ettiğini söylemi~tir. 

İsvec: Hariciye 
Nazırının Nutku 

"Harbin Dışında 
Kalmalıyız ,, 

j B. Aleksandr 1 

Diyor ki: l 
Gl. Smuts 
Diyor ki: 

Alınanya, İtalya ve 
Fransa Arasında 

Otomobil imali 
için işbirliği * Ankara Poliıı en.ı.itÜ9Ü mü· f lir trı\lavm_i B. Sebati A,tao.rr>an 

... ~tı~at \' ekateti Patent mudurlu-
8tine tayin edilmi,tir. 

~: 
H F.m•kii malmüdürlerinden B. 
t ~~("} ın Kenan . Ünlüer . öhnü..•h 
·Y\ip~ultanda aıle kabrrstanına 
t<>oıü!m~tür. * ı, Bankası şubeler servis 
"1cınurlanndan B. Nureddin Tü
ll\t:ır:ı..an" ın vaklesi Bayan Müber_ 
ra .\nkarada ölmüş, yeni kabıis
<tdna &Ömtilmüstür. 

~ENENLER: 
Hububat tacirlerinden ıahmet-

* Ehıekli lopçu yarbayların. 
dan B. fethi Akbulut'un kızı Ba
!)'an Semiha Akbulut ile Deniz 
naklt:,.at komi~yoncularından B . 
Mehmt-t Selim Cürcüoğlu evlen· 
mh~lerdlr, 

DOGUM: 

Halı tüccarlarından ve Akıncı. 
oğullarından Kay•erili Ahmet Nu. 
ri Akıncının bir oğlu olmuş., Yav. 
ruya Mu rafa Kemal Akıncı ismi 
k.onmu•ur. * Maliye muhakemat müdür
lüğü memurlarından B. Cemil 

Atac· ın iki oğlu dünyaya gel 1:niş

tir. ıBahtiyar ~lexi tebrik eder ve 

ikizlere uzun ömürler dileriz. 

Bu teklifin de ilk teklifi gibi red-

dedildijtini söyliyen Hitlcr şöyle de- Stokholm. 4 (A.A.) - Ofi: 
vam etmiştir: İsveç haricJye nazırı B. Günt-

cDaha o zan1anlar. ~hster Çörçi- her söylediği bir nutukta lsvcç'in 
lin bliyUk bir itiınatı..ı yapt.ıA"ı keha-ı .harici siyaseti, dahili ve ht1.rici 
netlE'rle körleşmiş .N'or,•eç_ hUkOme- isti-kld.i ve hiirriyetlerin muhafaza~ 
ti, kendi topraklarının lngıliz - Fran sı olmak lilzı:m geldiğini ve bü
sız istilasını !ikrine. u~~iyel p~yda 1 yük devletler a~aınn~ .. ~~ harb.iın 
etmiye başladı. Bu ıstıla sayesınde dışında kalmak ıstedıgını açıkça 
~orveç limanlarının ve tsveÇ demir söylemiş ve dcm~tir ki: 
madenleri mıntakasrnın işga1ine mu ~u vaziyeti muharipler sara
saade edilmekle Almanyanın in1hası- haten kabul etmi"lerdir. İsveç de 
na yardıma imkAn bulunacaktı.> bunu azimle muhafaza edecektir. 

Hitler, Aln1anyan1n bu p13.nI Qğre- B. Günther, şi~al memleketle. 
nince bu harpte belki de en katl ön- ri arasındaki menfaat birliğin·i de 
len1eği yaptlğlnı ve vaziyeti son de- ehemmiyetle kaydet!m..iış ve şöyle 
rece takviye ettiğini teQarUz ettir- demi...--tir· 
miş ve şöyle devam etmü;ıtir: İ~eç için vaziyeti itidalle mu· 

c.Bu p1A.nin akim kalmasından he- hakeme etmek lüzumunu tebarüz 
.., ___ ""'""'""'""'""'""'""'""'""'""_....,....,....,....,....,....,....,...., ____ ...,,,.,. J men sonra da İngiliz harp muharrik ettirmiştim. Bazı n1ahfiller, Al-

F ran sanın Sur·ıye ıLaventen Bataklıg'"' ı ~::i~,ı::!~:~~a:~i:ı~~.~n::k~z~~~~~ ~:n;;e~1~aı~:1:~~::e~:rhıı ::t:;: 
Dem1r ihtiyaçlarımıza karşı yapılan leri tak.ip ed_en İsveç tavizlerin· 

M Z H 1 suikastin akim kalması üzerine, bu den ibaTet olduğu mütaliasına te. 
andası Hala ararsız a e sefer hedef Belçika ve Holandayı mayül ediyorlar. BC>yle basit bir 

sürUkliyerek cepheyi nereye kadar telakki yanlı~tır. Tehlikeltdir. 

B K 1 1 
' 

götürmek ve bu suretle demir ma-

akl• mı" k'ı , ,, onu ma 1 • denlerini lşliyen mınta~eları tehdit mektedır. Binaenaleyh Almanya bu 
ve bertaraf etmek ldi. Alman tart- memleketlerin mevcudiyetlerini ve 

(•••• ı incide) / I hinin belki en unutulma& savaşı b~- dahili nizamlarını tarsln edebilecek (Başı ı incide) /-/ -r la · tadı. Bir kaç g'Un içinde dUşman cep bir hale getirmek için sözle ve 
f tınce cmand'atum> dan gelen bağlr, dürüst insanlar vardır. heleri yarıldı ve dUnya tarihinin kay icraatla müzaherette bulunmak ve 

ıtt tan.sızca cMandat> kelimesinin Böylelerini levan ten dediğimiz dettiği imha meydan muharebeleri· yardım etn1ek Uzere hususi teşkilt\.t· 
l.:ı~rn karşılığı da cbjr ~ahsın, diğer bataklığa mal etmek kimsenin nin en büyüğü olan ha.rekatın ba..,. tarını nazarı itibara alınadan, her 

r fahea, kendi nam.ıDa hareket · ı · 
otttrı hatırından geçmez, aksine ola· laması için mütekaddim şartlar ih- şeyi yaptı. Filvaki bu prensıp erın 
• •. ek hakkını veımesi> yani eve- t •• ı tblk' 1 kQ ı k tı•rln ~. rak bu nevi dürüst adamlar, das edildi. Fransa if e uvy ece çök- ta ı yanız mcz r mem e e "" 
•·ı·~. . D batakhg'"'ın kurutulması ve ts. tü. Belçika ve Holanda V;ıgal edtldL refahını arturmakla kalmadı, aynı 

<.u, "mek oluyor ki Fiansa dev· tanbulun saf ve pak bir Türk İngiliz teşekklllcri mağ!Qp ve sillh- zamanda. bunlarla. Almany arasında 
t .Suriyenin idaresini Milletler h't' I l . sız, enkaz halinde Avrupa kıtasından tedricen kuvvetlenen kaı·şılıkh bir 
., .CT'rıııyeti namına vekaleten üze- mu ı ı manzarasın aması ı- t d ,.,, d 
"il't a.}'Tıldılar. itıma 0 6 ur u. 

c aLıu!lır. çin memleketi sevenlerin ve Hltler, ı temn1uz 940 ta Alman Hitler bundan sonra İngilterenin 
.ı.ıfı•kat, Fra~sa on gün evvel benimsiyenlerin hepsile iş bir- ray~tağınt üçüncü dtfa çaıtırarak, bu sulh bölgesine ıuzumsuz garanti
r etler Cemıyetinden çekilmış. !iği yapmalıdır. bu toplantıdan blllstıtade dünyayı ler vererek kargaşalık, emniyetsiz
)~~ Şk· halde !}imdi Fransa, Suri- Nevyork Times'in Avrupa sulh yapmağa davet ettiğini, fakat tik, itimatsızlık ve nihayet nifak to
~ .. 1 imin namına idare ediy-or? muhabiri üç gündenberi ara- harp muha.rrtklerinin bunu da ak.im humlan sokmağa. gayret ettiğini ve 
ııı~"ekltiline istiğ'fasını takdim et- mızdadır. Kendisite defalarla bıraktıklarını ifade etml~tır. Romanyanın bu garantilerin ilk kur te' bir vckil4n, onun namına ha. Hitler şöyle devam etmiştir: banı olduğunu, Yunanistanın da ida-
~ ctrnck hakkı bi.ki kalır mı? konuştum. Şu sözleri tekrar et- cÇörçilin revaç verdiği sivil halka recileri yüzünden mukadderatını İn· 

-rıı ~1.illctler Cemiyetinjn i!'!llli var, ti: cİstanbula gelen bir ecnebi karşı gaddarane harbinin tatbikine g-lltereye b:ığladığtııı, bu yüzden 1-
' illi Yok y 1 • b ·· k" kendisini Türkiyede hissetmi· kar•• yaptI'"ın ihtarlarda. keza bir talyanın 940 te.,rlniC\.'Vclinde Yunan 
"•k·ık• . ar ıgının ugun u . 0 • 

~il ~- kıymeti ne olursa ol<Sun yor, Türkiyeye yaban-cı, hatta .·\lman zaafı suretinde tefsir edildi. hükümetine tekllnerde bulunduğunu 
f rnuc · k J h ·· hazan dti~man bir muhitte his· Tarihin kaydetti"'""i amatörlerin en anlatmış ve şöyle de\·a'O-ı etmiştir: ~. sscseyı uran ar en uz b 

F'r ın~ karar verrnis dcğillerdjr. sediyor.-. hunharı olan bu adam hakikaten san Bu talep birdenbire reddedildi ve 
l'(~rıaa~~ın oradan .. istiif~ya. l~- Bu hissi. hepimiz şuurlu bir dı ki, Alman hava kuvvetleriniı~ ay- bu suretle de Balkanlarda !tulh sona 
"' ''" g.o•meoi de mevcud.ıyetırun tt d l h d ti larea muhafaza ettııtı ihtiyatkarlık. erdi. Havaların fenalığı, kar, fırtı· .. .,,id sure e uyma ı ve u u arı- ,_,,,., y k 1 rıııın Lalı .._. lr: Bund•m başka, yıııni şe. . . gece akmlım yapmak kabiliyeti oı. na, ,._ ... ur, unaı> as or e ~ 
~ır.butün politiku.ını bu M.illet· mızı bekhyen- askenn arkasın- -~U"iitrğrnın bİr burhanından baı:ı"kA. :raman nnıkave.m ti .. 'bıt kA.h.raman 

<'- · k · d da duran lstanbulu bozguncu bı·r "•" de~ııdır. Bunun i"in bu a· rnukavenıeti tarıhe dotruyu BÖYJ<'· ~~-~ıyetı mısa ına .istına el· "Y ,, 0 .. 

·•uı 1-1 d" d T" ı.· dedikodulara saha olabilecek danı, yalnız ı~uııiz hava kuvvetle- mek için mUşahade etmeliyim - hep ~ •• • •tay avasın a ur ıye• ·~ 
' ... en h ki 1 d b bir yer halinden kurtarmalıyız. rintn bu tarzda 'harp yapnıak kabi- bit· arada Yunan hUkOmetine tali. ''lıı! a ı iddia arını sa ece u 
ı::ı."\, eller Cemiyeti mandaterliğine Devam edip giden sinir harbin· liyettnde olduğunu ve abloka ile be· siz kararının netict"leri hakkında dil .. 
b•r"~arak reddetmeye uğra;mıış de İstanbula, memleketin seli· raber İngiliz hava kuvvetlerinin Al- ~ilnmek ,.e vaziyetin makul bir tarz 
he, ~cvtctin bu hukuki inceliklere metine aykırı bir rol oynatabil.. man sivil halkına karşr amansız bir da düzeltilmesi imkı:ı.nıarıntn muta. 
rt-ı, ı:aı:nan nasıl riayet edeceği mek kimsenin ·haddine düşme· mücadelesi ne Almanyayı mağlQp ıaa eylemek için kılfi derecede za-
h tak uy d k b' h"d' d' etmek vasıta.sının bulunmuş oldulf.t· n1an vardı. u0 an ıraca ır a ıse n. melidir. .,. 
~rj~ sg,hada. bizi şahsen alakadar nu İngiliz milletine söyliyerek para Vaziyetin şu \'cya bu sureUe ta-
1a.r.,~' ıncaclenin sadece hukuki Her birimiz yeni bir istik13.1 ile satrn alınmış gazetecilere aylar· vazzuhuna hA.dim olabilmek yolun· 
l'e·ı ıdır. J-""'ran.sa, I\ı1i.llet Cemj. mücadelesinin mukaddes cep- ca yalan söyletti. da za:rıf ta olsa. hAh1 bir Umit bes
lığ;:eın .•mukaddes va~ife•i• bit· h~s~nde. ~azife görmek hissile Hltler, bundan sonra Uç buçuk ay llyen Almanya, Yunanlstanıa diplo
:ı . S"otc, ~imdi Suriyeyi, fuzu- gozumuzu açarsak, kendı mu· ihtarda bulunduğunu, fakat bunun matik mUnasebetıerinl kesmemişti. 
<lı'~~ı İfııa! ~d:yor? o Suriye ki. hitimizde bozgunculara, kötü hiç bir tesir yapmadığını böyle o- Fukat daha o zaman büyük harpten 
lı.1.r,'tlcr Cemiyeti misakının yu- şebekelerin yayma vasıtalarına ıunca Almanyanın bir bombaya yüz kalma Sela.ntğ'e ihraç fikrinin tek· 

}a • 'I dd İ boınba ile ınukabclc edece&iı1l söy· rar ele alınmasııHı karşı lAkayı kal· l11tı1.ı· """ eıt.iğunız ma esi, is· göz açtırmazsak stanbuldaki " 
ln 1 d . d leml•tir. mıyacağnnızı bUtUn dünya muvace· 

il erpı~ e wor. levanten bataklı.,frının kurutul- ' c Hitler sözü Balkanlara intikal t- heslnde ehemmiyetle kaydetmtştin1. 
ıı. Ynelmilel hukuk mer.ı.k.lıla- masına ve sinir harbini bizim h 

•ıt. tirerek Çörçllin 939 sonbaharında ve Maateeasüf, A vrupada. veya er ne-
ft) ~ eğer hala varsa • ho:;; bir kazanmamıza hizmet etmi§ olu- 940 ilkbaharında dUşUnmUş olduğu rede olursa, İngiliz bir yerde yerle~-

''-':ı~.~ ı·uz. tı d h 1 d · tm • projeyi tekrar ele aldığını, fakat Ro. mi, onu er a enıze a aba. az. 
..._ Necmeddin Sadak 

..___""'""====== 

Hintlilerin 
Teslimi 

Havadis istiyorsak, radyolar 
her saat veriyor, gazeteler ve· 
riyor. Hükümet, Türk vatan
daşlarının siyasi olgunluğuna 
inanıyor, yabancı radyoların 
dinlenmesini menetmek gibi ha 
reketler hatırından geçmemiş

'ııı.,1 . (B"'ı ı incide) + tir. Memba malum olduktan 
'•lq,n nın ora.lardan çekilişi daha ev- sonra Türk vatandaşlarının hiç 
1•< 1 ınuayyen bir müddet verile- bir yabancı istasyonun telkin
ı,,< •t•nnıış ve yUksek rütbeli bir !erine kapılmryacaklarına. duy. 
"'~ıı '11h•yı buna muvafakat eyle- duklarına layık olduğu kıymeti 
lıti,j~ :•kat mezkQr mühlet bitttgı' vereceklrine hükümet emniyet 
~~b,,, tak kuvvetleri çekilmek i~tn 
, • t duyuyor. Fakat membaı malüm '"'tr ~blr almadıklarından kuv-
~ Trıız onıan oradan tayyaı·e ve. olmıyan, daima hak kisvesile 
,., .. bonıbatdımanlan ile tardet- karşımıza çıkan o sinsi fısıltı-

'· "" !ar öyle değildir. Bunlara kar-
q·~b 

"'~ < •nıı-ede iki •ahayı kıtalan- §1 korunmak daha güçtür. 
\ıı,. 1~1•ntrıaktadır. Cumarte•i •a· Şunu hiçbir zaman hatırdan 

tı ~ lrlliz bomba tayyareleri Irak çıkarmamalıyız: Her fısıltı 
t, alt '-l"durmuftur. Iraklıların top· 

fi ı .. ılalı olmuştUI. Türk milletinin varlığına ve İS· 
ıı,l.oıı~, Jf. tiklaline karşı nikaplı adamla-
" 114ıtı •. ~ < A.A. ı - Reemer. bil- rın, pusudan attıkları zehirli 
:'~ttı na ror., lnı;ill• kıtaları Irak 
• ••t mermilerdir. Fısıltı yapan ağız· 

'" ili Baııradan tardetıni.ş:lcr-

t.~~ra . 'i-
t, ıı..t · ı !A.A.) - Bu sabah er· 
t .ra, v~ttde öğ'renlldlğine göre, Bri 
ı 1)1'trı Irak kuv\.'etleri arasında 
.,tr-ı. l! ' 1•r olmu' ve Irak kuvvet
t .. l'ıta..rı 

t '"ll~ Yalıların bombardımanı 
l' ate~i ne geri püskUrtWmUş .. 

~ 1~tıı t, ·i~ 01&ake.rleı·in Irak kuvvetlerine 
ı ~t61tı <h.tkları hakkında Aln1an 
~trııı tarafından yayılan haber, 

6 &aılsızdır 
ıı,. ,,. 

tdatı., ,.. 1 . Sok • 
•· Ç "'"ece erı aga 

~;'t4•t, ıkıı>alt y uak 
ı 1tııı t IA.A.J - Havas: (Ofl) 
ı,lıı.; li~t 22.30 d"n sabah 4.30 a 

-.t 'rı ;1 Sokaklarda dolaşma
l&at 20 den •ab&h saat 

l 

ları tıkayarak, yırtarak istiklal 
cephemizin berrak, saf, asil 
manzarasını korumak ve mu
kavemet azmini zinde bir halde 
tutmak hepimizin vazifeınizdir. 

Ahmet Emin YALMAN 

5,30 a kadar araba ve nakil vasr· 
tatarının seyrU~eferi memnudur. BU· 
tun ~ehtrlerde, güneşin batma.eile 
beraber ışıklar ~etrediln1ektedi.r. A-
1ıirm tfareti verilir vedlmez, dok· 
torlar, hastaba.kıcııar ve sıhhiye ser
visi müstahdemleri, memur edildlkle 
ri yardım karakollarına gidecekler· 
dir. 

HUkQmet lsiler hakkında umumt 
at ilıi.n etmiş \'e bunların orduya. gir 
meotne mUoude vermiştir, 

manyadaki tebeddtiller dolayısUe bu ınetmiş olduğumuz hakkındaki ihta. 
projelerin .suya dUştüğUnü söylemiş rım kA.fi derecede ciddiye alınmadı. 
\'e şöyle devam etmiştir: Hltler, şimali Afrikada tankları· 

Evvela, Alma.oyanın Balkanlarda· nın ve müdafaa 8il3.hlarının teknik 
ki siyasetinin, derpiş etıniş olduğum bakımdan noksanlı)'tı yUzUnden t. 
ve varmağa, gayret ettiğimiz hedef- talyanların düştüğü eltm vaziyete 
leri hakkında kısa. bir fikir verelin1: aldanarak Çörçilln nihayet harbi Bal 

ı - Almanyanın Balkanlarda, hiç kanlara nakletmek zamanı geldiğine 
biı· zaman, ne arazi menfaatleri ne kanaat getirdiğine işaret etmiş ve 
de hodbin siya~t menCaatleri olmuş- Yunani~tana mUtf'vecclh olmadığını. 
tur. Yani .;\Jmanya, her hangi bir hod <:UnkU mevsimi gelince İtalyanın O· 

binlik sebepleri ile hiçbir surette ne nu mağlQp edebllece~ine kani oldu· 
arazi meseleleri ile nede bu de\•let- ğunu. fakat bu hsrekA.tln sırf İn· 
terin dahili mahiyette mesel<'lerı ile gilizleri Balkanlara yerıe,tırmemlye 
a1Rkadar olmamıştır. matuf olduğunu söylemiş, ve sözü 

2 - Fakat Almanya, bu dvletlerle Yugoslavya ve Türkiyeye intikal et· 
sık1 ekonomik münasebetler kurmı. Urerek ı;ıöyle demiştir: 

y& ve bunları derinleştirmeğe çalış· Bu ümit bilhassa iki devlete 
mıştır ve bunu Almanyanın men!aa. dayanıyordu: Türkiye ve Yugo.s_ 
ti baknnından değil, fakat ayni za- lavya .. , Yani, iktidara geldjğim
manda bizzat bu memleketlerin men detıberi kendllerjle ikh&adi mü· 
faati bakımından yapmıştır. Yanı, lahazalara müstenit sıkı bir iı, 'bir. 
eğer iki muamele ortağının maU C· liği tesisine çall.f'.'tığım iki devlet. 
konomllerl makul bir tarzd& biri· Yugoslavya, çekird•ği Sırp ol-
birlerini ikmal ediyorsa yapmıştır. mak iti.bariyle, Umumi harpte bi_ 

Balkan devletleri ile Alınanya a.· zim dü!'m..anlarımız arastnda ldj. 
rasındaki vaziyet te bu olmuş ve bu Hatta Umumi harpte mebdeini 
oln1akt& bulunmuştur. Almanya. gı4 Befgra.dda bulmuştu. Buna rağ .. 
da maddelerine ve Iptidat maddelere men, intikamcılık bilmeyen Al· 
ihtiyacı olan bir sınat devlettir .. Bal 

1 
man halkı Yugos{.avlara karşı hiç 

kan devletleri sınat istihsallere ih- bir kin beslemeı.mekte i.di 
tiyacı olan zlrat ve iptidat maddeler Türkiye, Büyük harıpte bizim 
mıntakala.ndır. Binnetice, bundan, müttefikimizdir. Harbin feci nt-· 
karşılıklı ekonomik münasebetlerin ticesinden bu memlekette de bi
bilh&!!lsa müsait bir inkişafı lmkA.nı zim kadar müteessir olmuŞ'tu. Ye. 
doğuyordu. ni Türkiyenin büyük ve dahi ya· 

H'itler, Amerika. ve İngiltcrenln ratıcısıdır ki taliin terkettiği ve 
Balkanlarda hiçbir zaman altcı ol- kaderin müthiş inhizama uğrattığı 
madıklarını, ancak daiml aatıcı ol- o vaki~ki müttefiklerine kalkın· 
duk1arını, Almanyanın ise hen1 sa- mak için ilk muhteşem misali 
tıcı, hem alıcı olduğunu tebarüz et- verdi. 
tirmi' Ve devam etmlflir: Şimdi de, zimamdarlarının re .. 

3 - Bunun için; Almanya.nın. e· allat hattı hareketi saye6inde. 
ğer muhakkak siyasi menfaatlerin· Türkiyenin kendi kararlarında, 
den b<thsedllme~ isteniliyorsa, yalruz iet~klAlini .muhafaza etmesine mu. 
bir tek menfaati olmuftur. O da kabil, Yugoslavya İngiliz entri
muamele ortağını, dahilt şeraiti ba- kalarının kurban1 oldu. 
kınımdan sağlam ve kuvvetli gör- (Devamı var) 

l J J .. j \ ' 
• ' l .. "'- \ 

"Her Yerde Bir 
Çok Meseleler 
Karşısındayız,, 

"Hadiseler Birer 
ihtar Teşkil 
Etmektedir,, \·is.i, 4 t A.A.) OfiJ bil· 

Londıa, 4 (A.A.) - Harbiye Kap, 4 lA.A.) Cenubi Afrika diriyor: 
Jı.tillf tf'~hizatıannıa ba~ delegesi 

Löhidö, Pari.s gaz!'telerine beyanatta 
bulunarak Alman, İtalyan ve FTa.n· 

naztrı Aleksa.ndre bugün bir nu- birliği Başvekili General Sınuts. dün 
.tuk söyl-eyerek dcmi~tir ki: ınebusan meclisinde irad ettiği nu

Yunan>stan harek8.tından ev. tukta Habeşistan seferine bıtmi9 de
SIZ otomobil endüstrileri mümessil~ 

vel Dunkerk • hadise.sinin askeri nebilec<'ğini söyledikten sonra. ez· 
teri arasında Berlinde. bir anlaşma 

tarihin en bütyu .. k tahliye hareke- cün1le şöyle den1iı;ıtir: 
ti olduğu neticesine varılmıştı. Fa~ E~er dU.,ma.n, ?wtışırın kontrolünü 

lınzalanmış oldu~unu \'e bu anlaşma 
mucibince otomobil in1aıatı sahasın

da bir Avrupa iş birliği ıçin n1U\'ak· 
kat bir komisyon teşkıl edilmiş bu-

kat Yunan.istanda yapılan tahliye almağa ve Şimali Afrikayı sıkıca c
harek&t"ı esnasında donanma, pi· linde tutmaA"a ınu\•nffak olursa. va
kc ·bombard,ı:nan tayyarelerıne ztyet bizim için bittabi çok tehlikeli 
karşı hemen hem.en himayesiz olacaktır. 

bulunan 45 b.in kişilik .bir kuvve- Cenubi Afrikanın vaziyl'tinden faz 
ti kurtarmı~tır. Yuna.n.istandaki la emin bulunmalıyız. Hede! yalnız 
kuvvetler tahliye edilirken yalnız Avrupa değ-ildir. Fakat mihver ayni 

Junduğunu bildirmiştir. 

Sal<ihiyettar mahfillerde tasrih e
dildiğtnc göre. Almanya, İtalya ve 
Fransa. bu iş: birliğinl, tam bir mü
savat üzerinden tl'ınin edeceklerdir. 

'k· t ı'd h ,·b· "aybeı ....... ;~ zamanda Asyaya da yaVTJmak iste-
t ı orp o mu r ı ~ .......... ,J • Komü;yonun ilk içtimaı. 6 haziran-
oımakLıg'ımızı bı'r mucize teli.kk.i n1ektedir. Bir kaç ~Un C\"Vel. nüfuz- 1 da Berlinde akto1unacaktır. 5 A -d · lu bir Japon gazete.sinde bir beya-
e erım. t k d k H h ld 

1 
k nıan, 5 1talyan ve .'l Frantıız delege-

Şimdı İngiltere harbin en nazik nakl o du u 1. er 1 a be rbesm taty. sinden terekküp l'deeek olan komıB-
ır evresını 1 ra e ın1ış u u • ona Albav Thönıssen rıyaset ede· b . d · · · d • k t · b J nu na aı an ı ham a an u eyana a, J . 

Yor. Çünkü Atl~ntikde, Akdenız~ A\.'llStraJyada Japon nüfuzu altıntı Y • il b .1 B cek ve içtimalar m na\·e eo ı e er-
d h • B k .. f · d b. gırecektır denılıyordu Uzak şarkta e, atta asra or ezın e ır • · ı lın Roma ve Pari!"te yapılacaktır. 
Çok meseleler ık.arsısında bulun- böyle bır vazıyetın ınkı~ar etmekte ' . 1 d 800 · Bu yeni müessese sayes n e, 
m;:.ktadır. Amerikan yardımının olduğ'unu ve dunyanın en büyük 1 bın Fransız aılesl, sulhUn ımzasının 
ar~.Tiası nihai neticeye olan jma· ; memleketi olan Amerıka Bırleşik akabinde, harpten evvelki kazan<:la· 
nımızı kuıvvetlendirmektf"dir. lcap . devletlerinin kendisini cidden tehli- rının eı-;R~lI kısmını yeniden bulabi· 
ederse Amerikanın bütün sıkleti- kede hissederek Britanya tmpara- leceklerdir. 
le mücadeleye atılacağı zamanın torluğu hesabına mUcadele için de-
yakla-ı-ıg"' ını gösteren alametler ğll, ta.kat bizzat kendi menfaatleri- Amiral Darlan • Abetz 

,. Mu .. la" kati vardır. Ortada bunu ima eden ni ınildafaa için bütün kaynaklarını 
sağlam sebepler mevcuttur. harekete getirdiğini görmemiz, bu- \·i~i. 4 lA.A.) - Vişi siyasi mah

rada cenubi Afrikada kendi vaziye· ı fillerinden bildirıldiğ~ne göre, Am_~· 
tımiz hakkında fazla emin olmaklı- ral Darlan. dUn Parıste Alman bu· 

ğımtz için birer ihtar teşkil etmek- yUk elçisi Abetz ile bir görü.':lmede Havas'a Göre 
tedi . ı bulunmuştur. 

IRAK, INGILTEREYE KARŞI Kal K l H Gid' 1 Voltai;e Mu·a--vin-K-ru_v_az_o-.rü Battı 
r aro ava naya ıyor 

KOYABiLMEK iÇiN Lizhon, 4 (AA)_ E.kı Ro. Londra, 4 (A.A) - Amir•~ 
MOTfEFİK:LER TEDARİK man!)'a kralı CaTO! ve bayan Lu- lik dairesi bildirmiştir: Müsel\;, 

ETMELi iMiŞ! pesko cuma ak~amı Examb>on ticaret kruvazörü Yoltaire, fazla 
Beyrut, 1 (A.A.) Havas lOfll A•mrikan vapuru ile Lizbondan g•c;kmiştir. Kaybedilmiş telakki 

bildiriyor: 1 Havanaya mütenekkiren harC"ket olunma ı icap eder. Vohaire 
Irakta İngiltereye karRı açılan etmi~lerdir. Vapur ka]kıncaya 13.245 tonildto hacminde idi. 

muhasamata, Irak ordus~na, katı kadar eski kralın hareketi gizli 
tutulmu~ur. bir askcrt muvaffakıyet elde etmek 

değilse bile, acaba İngiliz kıtalarrnı 

tutabilmek ve yalnız Irakta değil, ı k H ,.. d , , 
fakat ayni zamanda orta şarkta in- ra o a 1 sesı (BAIJI l locide) *= 

Suriyede 

giltz kıtalar_xnın tertıblni deği,tire· tazyik Fransa' dan Alman asker-
bilmek irnkAnını verecek nü? Ba-;;ı 1. elde XX lerini.n geçerek ispanyayı J§gal et. 

Irak ordusunun objektif bir tetki· da f\1ısır içın kati mücadelenin mesinden ziyade A1tnanya·nın 
ke tA.bl tutulmaın şu tahıninlerdc bu. ha,laına8ı muhtC"mel bulunduğu Suriye'ye yerle mesini ve- burası· 
iunma.yı mOmRUn krlar gibidir: rbir anda Jrak haı.be giriyor ve f nı ,ark harek&:tında bır üs olarak 
Eğer Raşid Ali hUkUmetı yatruz Aımanyanın yardımını istiyor. kullanmasını müm.kün kılacak bir 

Irak ordu•una güvenecek i,.., Irak Irak pelrol kuyuları bu suretle· Ak.d · · b' ı··· · ·~ihd f .~ 
enız ış lr ıgını 1~· a eyıe· 

bir kaç senedenbcri a•kerl sahada tehdit altına girm;. oluyor ve! k d' s· 1 .ı. Al •n 
-Y me te ır. ınaena ey11 1 m ... 

büyük gayretler yapmı~tu-. 1037 de General Wavell •sa•en kifayet·' !arın a.miral Darlan'la yapmakla 
bütçenin yüzde kırkında~ fazlası or siz olan vasıtalarından yont bir; oldukları müzakerelerde, İspan
dunun teçhizatına tııhsıs olunmuş- şeyler daha almağa mech.ur ka· ya'ya Alman a!'kerlerinin geçme. 
tur. Bununla berılb.er. Irak ordusu- lacaktır. Harp bır hamle .ıle As· si meselesine büyük bir ehemnu· 
nun eslihası ve teçhız;atı çok noksan. yaya geçerken Basra körfezi sa· et verir gibi gözükmeleri ve bu 
dır. 300 bin kilometre murabbaı bir hille.ri~e s!r~yet etmi,ti~. İn~iliz ~aleplerinden vazgeçerek muka· 
araziyi müdafaa için, Irakın sulh za- ler ıçın hadıs olan yenı vazıyet bilinde Suriyede her türlü kolay· 
manında 40 bin ki.şHik bir ordusu ~yük ani tehlikelerle ve iler.iei lıklan koparmak istemeleri pek 
vardır. Bu ordu. sefer halinde 70 bin ıçın. kaygular!a doludur. Akde- \'11uht.,meldir. 
kişiye iblı\ğ olunabllir. n.iz muhare~e$i son_u~a yaklaşı· Bu imki.nlar hakkında aoru1an 

Ekseri~i Hintli kıtalardan müre-k· Akd h b d 
yAor. h be~ız dar ınb ınl dya.nın a •uallere kar" Londra'nın salahı· 

kep yeni kıtaların muvasalatı, İn· sya.. ar ının e aşa ıgı gö· ti' _L rıi . söylemekle 
gilterenin bu mıntakad~ hareket va- "I k ·d· ? ye ı man ı erı şunu 

. .. . rn e<:e. mı ır . iktifa ediyorlar ki, Suriyeye teh-
sıtaıarını çol< btl~ük mıkyasta tak- Actıon Franca1&e gazeteoınde ı·k 1. I b'I k • d Alm 

· · ti A Ba.s k B M I . ı e ı o a ı oce m.ıc:tar a an. vıye etmış r. yrıca ra. ar~r- • au nler !'!Öyle yazıyor: I I . F·ı· · T"-'-
f .1 t h :ıı • • • arın ge mesı ı ıetın ve urKıye· 

sı.nda Hint Okyanusu ı oeunun e ·, Almanya ancak ya Fılıstınc b I 1 · 1 · 
• \.'C un arın ge mış o ma.sını ıcap 

dıdl de vardır. . . . 1 a•ker çikormakla Irak a yardım · u· . c· k" Alm nla denİl.d•n 
HulA..satan denebıhr kı. Irak hU- edebilir ki bu İngiliz filo!tunun e .. ı~ır. . un du a 1 r - -'-

. , .- ' . .. I kafı derece e vapura attK.er ge-
kQmetı süratle Yemende '° Suudi m•vcudıyeti dolayıoıle çok mu'· . 1 K b 'd b ı· ·ı· 

Utt f'kl b 1 . • tıremez er. t rıe a ır ngı ız Arabl•tanda m e ı er u maz ve küldür • yahut da Türk toprak· . .. .. b 1 nd • d 1 · 
· . , h t 'h ı .. , , 1 denız uaau u u ugun an ngı-

bılhaı-ısa mihveıe '\e a~sa en mı - !arından geçerek. Turkıye Irak a . · . 1 a kh e 
ver hava kuvvetlerine müracaat et· Saadabad paktiyle bağlıdır. Fa- (ız; harp gemkılelrı A m ~Lna.J IY 

d l ılı n.. 1 vapurlarını o ayca yAKa ar ar. 
mezse. Irak or usunun ng z ~· kat ayni zamanda ngiltereye de .... f ·ı '-1' 

1 ~ lk b" · · tt ... ~ . . Oıger tara tan tayyare ı e na-. I· kumandan ıbınt naz ır -azıye e baglıdır. Turkıyenın hattı hare- hl'k ı·~ B d 
· ı . yat da pek te ı e ıuır. un aıı 

bırakabıleceği sanı amaz kett saı'k meydan muharebestn- .. h. .k d · 
· ... . baııka mu Jm mı tar a a. er, s.l· .n--- de katı <hemmıy•ti haiz olacak- f"h 1 ki' d u"sa 

1 .. . a ve ma zeme na ıne e m • 
B. Roosevelt'in Oğlu Kahireye tır. ran ve Suudı Arabıotan va- . d 'ld' B' al h Su ·ı~e!\ln . I . . d I , h ıt eg1 ar. ınaen ey r J 

Geliyor zıyet erının e ne o acagını e- . 1. ~- ,_ I ·· "ı· rn<m 
b k k • M h ı.şga 1 U1Ula evve muc.a.: r ~ 

Çunking, 4 (A.A.) _ Aıme- oa a atma lazımdlır. u ak· I k I d k' · t' · it şafın• 
ka.k olan hır scy varsa o da Al- be :ıtdcr e ı vaz.ıye ın 1n ı 

rika rC"isicümhurunun oğlu Jane · aMıl ır. 
Rooeevelt bu sabah tayyare .ile manyanın vaziyetj istısmar ıçın 

h k hiçbir te~cbbü Ü ihmal etmiye-
Çunk..ingden Rangona are- et et· ceğidir ve ,ark muharebesi hen-üz 
mt.,tir. B. Janne Rooscvelt yakın_ 
da askeri mUşahid "Bıfa.tile Kahire, ba~lamı~tır, 
ye gidecektir. Fgaro gazetesinde de B. Don-

Kolonyaya 

Bomba Atıldı 
(Başı ı incide) /§/ 

!ere yapt!tkları akınlardan kiimi
len dönmü,!erdü. 

cy 9öyle dıyor: 

Irak harh~ Mısır' da çok lü
zuiınlu olabilecek lngiliz kuvvet· 
!erini alıkoyuyor ve zırhlı lngiliz 
kıtalarının benzin ihtiyaçlarının 
teminini tehdit etmek tehlikesini 
gö.teriyor. Maamafdı lngiiiz 
zırhlı kıtalarının ihtiyaçları Kızıl· 
deniz yolu ile Bahreyn adaların· 
dan ve Hollanda Hind;otanın· 
dan da tedaıik edilebilir. 

Irak İsyanının ba~ka neticeleri 

Tobruk 
{Ba~ı ı im·ld•) /// 

tetmlf, fa.kat İngiliz tanklarının bir 
mukabil hücumu, düşman kuYveUe
rinden bir kısmını gcrı çekilmeğe 

mecbur bırakmıştır. 

Spender, General Blamcy'den aı

dıgı mesajları tetklkten aıonra, Yu
nanistan ı;.eCertni mUteakıp t.a.kribeın 

12 bin kadar lnglliz, A vu~tralyA.h \"e 
Yeni Zelandalının 8.kibetleri.nln meç
hul "kaldıJtını tahmin ettııttni bıl

dlrmiştir. Spender, Yunan sahilinde 
kalan Uç bin kişinin ek•eriy&t ltı .. 

Boım'ba tayyarelerimiz Kolon. 
ya endü~tri merkezine binlerce 
ton bomba atnuşlardır. Bu bom~ 
baların arasında binlerce yangın 
ve en kuvvetli infilak bombaları 
da vardı. 

de olabilir. Gelecek günlerde barile g-ayri muharipleri teşkil et. 
Türkiyenin alacağı vaziyet esas· tığ·ini de ilıive eylemiştir. 

Halen Brest' de bulunmakta o
lRn Alman Scharhor!'lt ve Gneise· 
nau zırhlılarına ağır bombalar 
atılmış ve Brest tersanesinde bü
yük yangınlar çıkarılmı".itır. lngı-

l :r. ha tayyareleri Boulogne 
ve Cherbbourg doklarına, Tou. 
quet tayyare meydanına, Rotter· 
dam petrol hazi~elerine ve kczıı 
cenubi Norveçteki petrol hazine
leri ile bir tayyare meydanına da 
taarruzlarda bulunmu~lardır. 

lngiliz bomba tayyareleri Es
sen ve Dusseldorf üzerine de da .. 
ha küçük akınlar yapmı~lardır. 

\ 1 , , 1 ! 

, ' 

lı meseleyi le•kil eder. Türkiye 
ile beraber lrak'la Saadabad 
paktını imza eden İran'ın ve bil
hassa kuvvetli Suudi Arabi!tta· 
nın alacağı vaziyet de çok mü· 
himdir. Suudi Arabistan uzun 
müddet İngilterenin dü~manı ol
duktan sonra onun mütte':k · ol
du, lngiltere, lbni .. ud' a arapçı· 
lık gayelerini lrak"ın zararına 
olarak tahakkuk ettirmekte yar
dımını vaadede'bi!ir. Fakat baş• 
kalan da İbnissud'a vaidlerde 
bulunabilirler. lbni•suud n• va
pacak? Harp sahnc~i olarak ;ar• 
kın ~hem~iycti gi.indcn güne 
artıyor. 

İrlanda 
(Başı l incide) = 

hangi mütecavize kar ı olurşa oİ· 
l!J'Un Amerikanın lrlandaya yardım 
eq:nesini talep ederek demi,tir ki: 

Şimdiki harbin neticesi her ne 
olur.sa olS\Jn komsularımızla ve bil 1 
haasa en yakın kom~umuzla da.i· 
mi bir kavga halinde )"« ·amak is ... 
temiyıoruz. Coğrafya vaziyeti ve, 
iktısadi amiller ba~ka türlü olma. 
sını l!'lıyor. Kom umuz kavga ve 
homutauzluk sebeplerim orta.da<> 
kaldırarak bunu tcırun ed<:bilir. ' 

\ , \ .1 
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"nyayı dare Edenler Kim? 
Kadınlar mı, Erkekler mi? 

Çok eski dcvırlerden zamanımıza Fakat, tıpkı romanlarda olduğu 
gelinceye kadar, ckserıyetle şu sual gıbi gUzel Vera feltıkctine seh. p ol-

VATAN 

l I Emniyet Sandığı ilanları _ ____;,,,,____~---

Taksitli Emlak Satışı Sekiz 
Senede o/O 5 Faizle Ödenir 

SEMTİ :'\tuhammeıı 

kıymeti ısorulur: duğ'u adamn gönlUnU kaptırdı. Yap· , 
- DUnyayı ve hükQınetıeri idare tı~ı fena.lığın neticelerini görUnce 

eden kim?... bUyUk bir nedamete, vicdan azabına 1
1--t--+--

Çok defalar bir kt"alın, bır reısın dliştU. Kurbanı ile evlenmek ıçın f 
ve yahut bir valinin arkasında bir 1 Hltlerdcn müsaade istedi Ve ıknnıe 3 
kadın bulunduğu, nUfuzu ve öğütle- te memur edildiği Metropol otelinin 
rile devlet arabasını sevk ve ıdare büyUk salonlarından birinde ntkAh
ettlğı gorUlür. !arı kıyıldı. Şimdi, kocasılc beraber 

1 Fatih (Ayvansaray) Atik Mustafa 
~-+---~-< Paşa mahallesi eski Yeni Pazarcık 

Ka.gir ahşap evler 1000 

' sokak eski 3, yenı S, Fırın aylıklı so. 

1 
kak eski 14 llA 24 Yeni 2 Ul 12 No. 

.._.._...__..__.._.__..1-...ı...-.ı.__, lı yedi ev. 
1250 oı an sagu: ess et- Üsküdar Scl{ı.mi Ali mahallesi Se· Bir kahve iki dükkCı.n 

Klcopatradan Ncfcrtıte, Madam de bir mahbus hayatı yaşıyor. mek • Pislik, 2 - Namus • Sem, S - lAmsız ve Meyhane sokak eski 355, 
Mamtenon'den Mnri Walewskaya Bu kadın olmasaydı, o vesikalar 
ya. kadar kadınlar daıma erkekler 1 ele geçmeseydi, hiç şUphc yok ki A
ti:ıerlnde muesslr olmuşlardır. Ba- vusturyıı hürriyeti, tstıklfllınl clıin 

Blr ne\'l tskambll oyunu • Nebat ip. 355 Mü. yeni •1, 2 No. ıı. 

yalnız erkeklerine değıl, mem- muhafaza. edecekti. 

liği, 4 - Ceylıln • Ekşi blr meyva, 
5 Ayak • Yapıştmcı bir madde, 
6 - Beraber • tıııç: 7 - Tahkikat 

Beylerbeyi Burhaniye mahallesi Ha
lit Ef. Nuri Bey sokak eski 9, yeni 
3 No. lı. 

Bahçeli 350 

leketlerıne Celııket getirmişlerdır. 

* SevdıklC'rl kadın ıçin taç ve taht-
la.rını terkcdcn krallar az mı? Kral Eğer Pol Reyno ile Dalndıye an
Sckızıncı F.dvard, Wallls Warfield'lc laşmış ve bırllkte çalışmış olsalardı 
evlenmek içın dünynnın en bUyUk Fransa, bugünkü vaziyete dUşmenılş 

evrakı, S ~aka • Hükümdar evi, 
9 - Genişlik • Ambar, 10 - Duacı- ÜskUdar Sclimiye Şerif kuyusu 
Bir renk, 11 - lstnnbulun bir semti. vak iskelesi sokak eski 20, 20 

Ka
MU. 

Ev 600 

Yukardrrn aşağıya: l - Giydik~ 
yeni 38, 36 No. lı. 

blr krallığı, imparatorluğunu ter- olacaktı. 
rimizden - Afrlkada bir memleket, Beylerbeyi Burhaniye mahallesi Ha-
2 Şeref _ Birinin yerine kaim o- llt Bey Tıışocağı sokak eski 2, yeni 

J·ctmedl mi? Fakat, birbirlcrinclen nefret cdl- 8 N ı lan. 3 - Dörtte bir - Sahip - Bir o. ı. 
1250 

Şımdıkı Düşes dö Vındsor. Dük i
çin yalnız sevgilı bir eş değil, kıy

metli bır mlişavir, \·efaklr bir arka
daştır. 

yorlardı. Bu, sıyast sebeplerden de- renk, •l _ YUcuttekl zehir - Çıngı- SUleymaniyede Hacı kadın mahalle· 
ğll, dostlarının birbirlerini kıskan· rak - Genişlik, 5 - AşikA.r, 6 - si eski Bostan çıkmazı yeni Meyvalı 

Ahşap ev 

malarından, birbirlerini çekememe-

! 
Tazyık altında kalmak, 7 - GUzel Bostan sokak eski 40, yeni 12 No. ıı. 

)erinden ileri geliyordu. kokulu blr ot - Musiki işareti, 8 - Çengelköy eski Telgraf yeni Aralık Ev 700 

* 
Ahiren cFransa faciası> adlı bir il\ Q 10 c ah t Edepler, 9 - Bir u ç . - er a • Nutaj Oymak sokak eski 8, yeni 8 

Romanyanın sabık kralı Karol'da eser neşreden Andre Morayinın söy- u 11 D · t ki k K lhanbey, - emır ya a ı · N'o. tnj 4 N'o. Jı, 

1 - Arttırma 15 mayıs 941 tarihine dUşen perşembe gUnU yapıla
cak ve 14 ten 16 ya kadar devam edecektir. 

'tıir kadın ıçı"l tahtını kaybetmedi lcdlğlne bakılırsa Pol Reynonun dos
mı? S rny muhafızlarından birinın tu Kontes de Portes cyarı deli>, boz-
1mı ısı olan .Magda Lupescu ıçın her guncu \·e antımllltarlst bir kadındı. 
şcyı, karısını ve çocuğunu terkedip Vaktini Almanların her şeye, herke- 2 

DO~Ktl BPLMACA~I:\' HALLİ 

~oldnn sağa: 1 - Çeribaşı - Si, 

Adamakıllı. 3 - Rasat - Kırk, 
Fransa ya kaçmadı mı" . se rağmen harbi kazanacağını söy-

Romanya Saray muhafilınde: !emekle gcçll'iyordu. Reynoyu, affo-
4 - Is, 5 - Ad - Es • An1, 6 - Mah 

Adam ser. de! Geçlcı bir heves. lunmaz hatalar yapmaya sevkctti. ı keme - lt, 7 - Biat - Atıl, S - Ar-
Bir aya vnı mnz döner ... Diyorlardı. Bu hatalar memleketin sukutuna se- Şi\', 9 - Feveran, 10 - Sacayak, 
Fakat bır ny değil, seneler geçti. bep oldu Daladıycnln dostu Mnrkız 11 - Adi • Ar • Yafa. 
Karo! sevgllısı"li bırnkıp dönmedi. de Crussol kıskandığı, kendisinden Yuknrılun B'ia~ıya: 1 - Çarşam-
Babası, Kral Fcrdinand öldüğü 7.a- nefret ettıği için entl'lknlar çevirdi, 
man, sevgilisinden ayrılmamak için ve pek sıımlml bir dost olan Reyno ha - Ln, 2 - Eda - Daire, 3 - Rast-
snltnnattun feragat elti. ile Daladlyeıılr arasını bozdu. Mnr- ı Hnş - Si, •1 - tına • ıktlfa, 5 - Ba· 

Bırkaç sene sonra. millet kendi- kız'de. Daladıye Uzerlnde lcrayi nll· tı . Veca. 6 - Ak - Semn - Var, 7-
sınl vatana avdete davet etti. Karo!: fuz ile iktidardan uznklaşmnyn le"'· ı ., Şık - Se • Rey, S - lık • Ray. 9-
bu tcldlfı, Se\•glhslnin de memlekete vlk ve bu suretle «hayatını kurtara LR - Ait - Aka, 10 - Sıkıntı, 11 -
donmeslne müsaade olunmasını şart bileceğine temin etti. La - La. 
ko~tu. Şart kabul edıldl. Kraliçe He- Andrc Mora, kitabına şu parlak 
len, umumun menfaati için kendini parça ile nihayet veriyor: 

Kısa Haberler: feda ederek memleketten ayrıldı. «İdarecilerin muhitinde yaşıyan * kadınlardan sakınmamak bUyUk bir 
Sabık Avusturya Başvekili Schus. hatadır. Bu gibi kadınlar, isterlerse Limanlar umum mUdllrlUğU bir de 

ehssıngg'le evlenen kontes Vera Fu- ve keyiflerine göre sevdıkleri er- nlz hnstanesi açmak için tetkikler 
ger Hitlerln bir ajanı idi. Kurbanın kekleri bir kahraman, ya da bir va-

1 

yaptırmakta ve miktarı binlere ba
yanına, Başvekilin İtalya, İngiltere tan hnlni yapabilirler. Bir erkek, ne Uğ olmakta bulunan memur ve mUs
ve ı-~ransa ile Almanya aleyhine yap kadar km•vetıi olursa olsun, sevdiği tahdemlerlnden hastalanan veya her 
tığı konuşmaların vesikalarını çaı-1 kadının elleri arıısında bir kukladan 
mak için gönderilmişti. ' başka bir şey değildir. Bunu, • bizim 

Schuschnigg'le dost oldu. Bu sa- için acı olmakla beraber - tanımak 

yede bir çok mUhlm vesikalar ele lAzımdır ki hUkClmetıerı, perde ar
gcçlrdi. Bu veslknlar, Avusturyanın kasından idare edenler daima kadın-

hangi bir sebeple yaralanıınlan has
tanede tedavi ettlımeğl daha gerek
li bulmaktadır. 

* Yardım Seven Kadınlar cemiye
tinin şehrimizdeki şubesine ait res
mi mUhllrler ile makbuz vesaire gi-Almanyaya ilhakını kolaylaştırdı. lnrdır ..... 

Tekirdağ Biçki Yurdu 
bi evrnlo ha.zırlıınmıştı. Şube, mü
nas!p bir bina buluncıya. kadn.r E

minönü halkevlnde ayrılan şimdiki 
dairesinde çalışacaktır. Cemiyet te
berruat kabulUne başlamıştır. 

Tekirdağ (Vatan) - Tekirdağ 
biçki ve dikış yurdu bu hafta 
yedi.'lci devresini muvaffaki.yycL 
Je bitirerek mezunlarına diploma 
ıermı~tir. 

Su ımerasimclc, ÇalıŞkan ve 
"'{ayıre'tli müdiresi lbayan Bahire 
:.Sc~ün altı yıldanıbcri Tekirda· 
i'tnda ıgcnç !kızlarımızın l>iÇki ve 
dikiş öğr terek muhitin sempati
sini kazanmış:trr. 

Gönderdiğim resim, dikiş yur
dunun sergisini •göstermektedir. 

*Tekirdağ (Vftan) _ Tekir· 
dağından kendi arzusu ve parasile 
Ana.doluya göç edenler günden 
güne çoğa makıtaidır. Vapurlar 
ıer gelişinde yıolcu ve -eşya He 
dolmnktt .... dır. ıHalkın izdihamına 
meydan verilmemesi için Devlet 
Denizyolları bir ilave gündüz pos
'tası ihdas etmiştir. 

* Velimeşc köyünde bir cinayet 
Kazamızın Velimşc halkından 

ve aynı köyün üç senedir •köy ka. 
tipliğini yapmakta bulunan Yu· 
nus ~bir gece yarısmda köy içinde 
6opa 'le ağırca yaralanmıs ve bu· 
ınun neticesi olarak dcrlıal ölm'üş
tür. 

Öğrendiğime gıöre d'.:iğülmek 
.suretiyle öldürülen '\ unus, yedi 

VATAN Gazetesi 
tLAN li'İY ATLABI -

çocuk iıalbasıdır. Bu cinayet, yedi 
çocuğun rı:dunı kıı!kannat teımin 
edebilen Yunusun parasına tama. 
en ve köy kat.iplik vazifesine göz 
konularak işlenmiş bir vahşettir. 

Kötü iıkibcti sezer veya görür 
gibi olan Yunus, vak'adan birkaç 
gün ıevveT, ailesine bazı isimler 
saymış ve bu yüzden başka bir 
\köye na'kletmenin faydalı olacağı 
gibi sözlerde bulunmuştur. 

Bütün köy ıhalkını müteessir 

eden hadiseye :zabıta ve adliye 

el koymuş, adalet, canileri takibe 

başlamış bulunmaktadır. 

Feci bir kaza 

Çorluluların merkez dedik1eri 

istasy.on civan;ıda asfalt yolda 

arıkadaşlarilc gez.inti yapan orta 

mektep tSon sınıf telcbesinden Sa. 

raylı Talip Dundarla kamyon 

çarpmış, bu şiddetli çarpış csna-

ında ölmii'2tiir. 

Abone Ücreti 
Tilrklyc dahWnuc: 

Senelik 6 aylık S aylık Aybk 

1400 7150 400 160 Kf. 
Hariç memleketlere: 

Senelik 6 aylık S aylık Aykk 

2700 1410 SOO Kıt- yoktur 

l't- DOKTOR 44' 

H'ORHORONI 
P~miııönll Nimet Abla gişesi 
önündeki muayenehanesinde 
her gUn hastaları kabul eder. 

Tel: 24131 

~DOKTOR-Kİl\11.'AGER ~ 

CEVAD T AHSIN 
İDRAR - KAX - KAZURAT 

vesairenin tnhllllerlnl yapar. Di
vanyolu ortasında Tel. 23334 

Dr. Şükrü Mehmet 
Gureba hastanesi cild ve züh· 

revt hastalıkları sabık hekimi, 
pazartesi, çarşrımba. ve cuma 
glinleri 2 den 5 e kada.r, Be· 
yoğlu lstiklfıl caddesi, No. 99, 

Tel: 40916 

Harp Okuluna Havacı Subay Yetiştirilmek 
Üzere Sivil Liseden Mezun Olanların 

Kayıt ve Kabul Şartları 
ı - Lise olgunluk imtthanını vermiş bulunmak. 
2 - Aldıkları mezuniyet dlplomıı.lanndaki kanaat notu iyi veya çok 

iyi bulunmak. 
3 - Olgunluk diploma tarihinden bir seneden fazla müddet geçm .. 

mış bulunmak. 
4. - Sağlık durumu pilotluk hizmetine müsait olmak. 
5 - Yaşları en yukarı 21 olmak. 

Not: 

.thale arttırma 8onunda en yuk ek bedel \erene yapılır. 
2 - Arttırmaya girmek için mu'hammen kıymetin % 15 l nisbe

tinde pey akçesi yatırmak ıazrmdır. 
3 - Arttırma bedelinin dörtte biri pe.1in geri kalanı sekiz senede 

sekiz müsavi taksitte ödenir. Taksitler o/o 5 faize tAbidlr. 
·1 - Taksltleı· ödeninceye kadar gayri menkul Sandığa. birinci de

recede ipotekli kalır. 
5 - Binalarııı fotoğraflan Sandık dahilindeki satış salonunda te~

hir olunmaktadır. Fazla tafs!la.t almak için salona J?Uracaat ediUr. 
E:ULı\.K AL)IAK ~·ır, SAT:'\fAK tSTİYE:'.'o'LERE 

EMLAK AL!\~AK VE SATMAK 
İSTIYENLERE 

İstanbulun her semtinde her çeşit emlA.k almak ve satmak için en 
kı:ııa yol satış salonumuzu ziyarettir. 

İstenildiği takdirde satılığa konan emlAk mukabilinde ne miktar 
borç verileceği tayin edilerek allı.kadarlara bildirilir. Bunun için iki il· 

raı ücret alınır. 
Teşhir Ucreti: Bir liradan aşağı olmamak üzere Uç ay için bin li

rada on iki bu~uk kuruştur. Ne satıcıdan ne alıcıdan başka bir ücret 

alınmaz. (3362 > 

İstanbul Defterdartğı:ıdan: 
Muhammen 

Bedeli Teminatı 

BüyUkderc Nazarlık So. 67 l);'o. lu 5 ar. 60 ::VC2 arsa 
BUyUkderc Nazarlık So. 5 ar 60 M2 65 No. lı arsa 
Çakmakçılarda BU)1lkyenl han orta katta E, 36 Y. 

55 No. oda 
Beyoğlu Şehit Muhtar Mah. Kapanca. So. 11 N'o. ve 
61,5. :vr2 Arsa. 
Beşiktaş Köyıçl İmamzııdc so. 1 No. lı evin 
1/2 hissesi. 
KA.tlp Kasım Mah. Sandık Burnu So.. 10 No. 1ı 

arsanın 1/5 hissesi. 
Samatyııda Yalı Mah. Y. Kumsal So. 113 No. lı 

19,5 M2 arsa. 
Edirne kapıda Penı kendecl Kasım ağa Mah. Cami 
So. 26 No. h evin 1/4. his!!esi. 
Saraç tsak Mah. Değirmen So. 8 il evin 1/4 hissesi 
Beyoğlu Kalyoncu Kulluğu Kordelı'i. So. 71 M2 

ve 62 No. lı arsanın 1/2 hissesi. 
Fener Katip MUstahattin Moh. Kiremit So. 52 
N'o. lu arsa. 
Tahtakale RUstcmpaşa. Mah. Balkapanı 'hanında 
12 No. lı mağa.zanm 45/270 h!Ssesi. 
İbrahımpaşa Ma.. Uzunçarşı caddesinde 157 No. lı. 
dUkklı.nın 50563/228096 hissesi 
İbrahim Paşa Mah. Uzunçarşı caddesinde H6 No. 
lı. dükkA.nın 5/6 hissesi. 
İbrahim Paşa Mah. Uzunçarşı caddesinde 69 No. 
ıı. dükkanın 50563/228096 hissesi. 
Dayahatun Mah. KUrkçU han biriııd kat 44 No. 

lı k~ir oda. 
Samatyada K. İmrahor Y. Hacı Avhat Mah. İki-
yUzlii çeşme so. 55,56 No. lı ev. 
Mahmutpaşada Hncıköçck ::\fah. kUrkçU han Ust 
kat 9 sayılı odanın 16/48 hissesi. 
Kumkapıda Rüstempaşa Mah. AzimkA.r So. 52, 40 
M2. E 39. Y. 1 sayılı arsa 
Kadıköy Caferağa Ma. Kabukluceviz So. 9,10 
No. lı evin 2/10 hissesi. 
Ahıçelebi Mah. Limon iskelesi. So. 45 N'o. lı oda
lı dükklı.nın 6/120 hissesi. 
Heybeliadada Yalı Mah. Kuyubaşı So. 3 N<>. h evin 

7/32 hissesi 
Fenerde Tevkii Cafer Mah. Umurca So. (9. M2 

11 No. h arsa. 
BUyUkdere Nazarhk So. 69 No. lı arsa. 
Ycdikule İmrahor İlyas Bey .Mah. lmrahor cadde 
E. 166. 168 No. it 315 M2 arsa. 
Beyoğ1u Kamerhatun Mah. 1'"esleğen So. No. 19 

26, 50 M2 arsa. 
Kadıköy Cufcrağıı. :Mah. Cem So. E. 15 Y. 13 

No. lı ev. 
Kumkapıda Muhsine Hatun Mah. Telli odalar So. 

l, 3 N'o. 1ı ev. 
Yeşilköy Köyiçi :Mah. Muradiye So. 'No. 17 73 

560 
140 
360 

120 

562,50 

36 

45 

245 
300 

42 
10,50 
27 

9 

43 

3 

4 

4 

19 
23 

50 ( 

90 6,75 

212.81 16 

170 13 

314,8-t 24 

1350 102 

320 24. 

300 23 

560 4Z 

840 63 

1235,25 93 

109,41 9 

135 10 

70 6 
900 70 

92,75 7 

3000 225 

1960 1(7 

100 7,5() 

M2 arsa. 
Kınalıadada Çarşı So. 13 No. ve 72,5 M2 arsa 32() 24. 
Beyoğlunda Pangnltı Mah. HalA.skft.r So. 41, 43 2775,50 169 
No. 1ı dükkA.nı mUştemll kA.glr evin 2/8 hissesi. 

'Osklidar Altunizade Mııh. Topbanelioğlu So. 55, 180 H 
57 No. lı bahçeli evin senelik icarı. 
Sultanahmette Tapu dairesinde şerbetçilik ma- 125,50 15 

halli (senelik icarı) 
Cerrahpaşada Hopyar Mah. Bozacı Olara. So. 5. l9 

No. 11 ev (senelik icarı) 

Baş, Dif, H ezle, Grip, BomatiZJJıSlı 
Nevralji, Kırık1ık ve Bütün .Ağrılarınızı Derhal Keser 

icabında ıtüoct. 3 ka,e aıınablliı. T Al\LITLERINOEN SAKININtı. 
HER VElfDF. fl1tLU f<UTl'f,~RI ISRARLA ISTF.Vl'lll7. 

Kızılay 
. Umumi Merkezinden : 

1 - Azami ( 250) lir ayn kadar aylık ücret ve aynca ınes· 
ken tazminatı verilmek üzere, Kızılay Cemiyeti Umumi Met· 

kezi 

MUHASEBE KONTRDL SERVİSİNE 
B t ŞEF 

alınacaktır. Taliplerin aşağıda yazılı evsafı ha.iz. olmalı ı•· 
zımdır. 

A - Yüksek mektep mezunu olmak, 

B Asker Jikle rili.Jiği bulunmamak, 
C - Devlet dcvair ve ya müesscsatmda veya bank•• 

larda uzun müddet muhasebe ve muamelat ser· 

vislerinde ıeflik v cya müdürlük gibi vazifeler gör· 

müş olmak, 

Ç - Sıhhati tam olmak. 

2 - Talip olacakların, bir mektupla, mevcut mektep dip· 
)oması, çalıftıkları yerlerden aldıkları bonservisleri ve ,,e
saiki müsbiteleri ve iki kıt'a fotoğrafileri ve bir nü,,ha ter· 
cümeihal varakalarile birlikte, 10 mayıs 1941 tarihine ad~• 
Ankarada Kızılay Cemiyeti Merkezi Sicil Müdürlüğüne ınu· 
raca.at etmeleri ve müracaat mektubunda kendi haklarınd• 
malUınat verebilecek tanınmış üç zatın isim ve muvazzah ad· 
reslerini derceylemeleri lazımdır. • 

Tahsil dereceleri naz.ım dik kate nlınarakz evsafı matlubeY' 

haiz oldukları anlaşılan taliplerin taaddüdü halinde araJa
nnda bir müsabaka açılacaktır. 

,, .... liiiiiiı::ii:iiii~Iİ:mi-----------_, 
Naf.a Vekaletinden· 

20.5.941 salı günU saat 10 da Ankarada Nafıa VekA.leti binası içııı· 
ıs· 

de malzeme mUdlirlUğü odasında toplanan malzeme ekstıtme J<()Itl 6 
yonunda cl30875> lira muhammen bedelli aşağıda mUfredatı yazılı ~
kalem yol inşaat malzemesinin pazarlık usu!U ile eksiltmesi yapılacıı ~ 
tır. cBu malzemenin hepsı için teklifte bulunulabileceği gibi bir \'C~ 
bir kaç kısmı için de teklifte bulunulabilir:~ 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı c654> kuruş bedelle ınoııeıııe 
mUdUrlüğUnden alınabilir. 

Muvakkat teminat miktnrı pazarlık esnasında teklif edilecek ~ 
delin 50000 liraya kadar olanı için yüzde 7,5 yUzde yedi buçuğıl 
50000 lirndan fazlası için yüzde 5 yüzde beşi olacaktır. 

jJC jJe 
İsteklller muvakkat teminat ve şprtnameııindc yazılı vesa ıJ.• 

birlikte ayni gün saat 10 da mezk1ir komisyonda hazır bulurunalat" 

zımdır. (398 • 3407) 

Cin 1 Takribi ıklett 

Kg. 

Kazma. iki ueu sivri ve yeni 
Kazma bir ucu sivri ve yeni 
Kazma sapı yeni 
Kürek sapı yen! 

Kilrek yeni 
Bel kUreği yeni 
Varyoz yeni 
Demir tokmak yeni 
J.,ı;nlvela demiri yeni 
Y. .. ~ıklık demir 
Ç .villk çehk 
:hı.ramin çeliği 

Balast yabası ~nt 6 parmaklı 
E:nlast çekici yeni 
c.micı feneri 
Dlmircl takımı: Demire! seyyar kö· 
rı:ğil, örs, mengene, kıskaç, tokmak 

VP, Çekiç 
t.. ak dekovil vagoneti komple yent 
Dekovil rayı yeni: Eklis, travers, cı

v:ıta, krapo komple bir halde 

3.5 
3.5 

1,20( 
2.5 

d-10 K~ 

d-5 Kg.> 
12 

8 m/m lik 

50 m/m lık 

22 m/m llk 

1 Kg. 

c9-12 Kg,. 

Miktarı 

----< 3500 ~dC 
6500 ' 

20000 ' 
20000 ' 

5000 
1500 

300 

' 
' 
' 
' 1750 

500 ., 
1000 ~ııo ., 
5000 

10000 
750 ,.det 

2500 ' 
ııoo ' 

, 

7500 

Tilrldye· Ctlmhuriyetl 

Ziraat Bankası 
KurulUf tarihi: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 Tllrk ~ 

Şube ve ajan!! adedi: 285. 
Zirai ve t.icart her nevi banka muameleleri. 

Para biriktirenlere 28,000 lira ikramiye v-Oriyor 

1 

Ziraat ~da kumbarall va ihbarsız tastuTUf hesa.Pl~;. 
en a.z 50 lirası bulunanlara senede 4. defa çekilecek kur'a ııc 6~ 
daki plAna göre ikramiye dıı.ğıtılacıı.kttr. 

4 adet l,000 Uralüi. .t.OOO ~ 100 PdP.t 150 1lrftlı1' f).OO ' 

na.şhk nuıJrtv olarak '250 

1 tnd Say(a SwıUml ısoo 
2 > > :z. 86n 

a • 
' » 
G » 

800 
100 

•15 
OQ 

Billhare hava. muayene heyeti tarafındnn yapılacak muayenede 
sağlık durumları pilotluk sınıfına müsait görUlm!yenler isterlerse harp 
okulunun diğer sınıflarına verilmek gibi hiçbir mecburiyete tlıbi tutul· 
mazlar. Tam serbesttirler. Kendilerinin arzularına göre muameleye U.bi 

Yukarıda ynzı1ı gayri menkullerin satış ve !carf 815/9ıfl -perşembe 
gUnU saat 14 de milli cmUık müdür!Uğiinde toplanacak olan komisyon
da. avrı avrı yapılacaktır. Satış bedeli def'aten ve peşlnendir. 

1 
oU~ 

: : :: : :·:: :J 1 12e , (9 ,. 4.sao , 
to » ıeo > ~.oo · ~· 1 ıcttt » ze ,, s.2o0 ~· 

·~ bt . d ""' " .. a.d&J\ -"·" DJ.ı>.D.AT: HllS&plarındak1 J>a!1olnr r scı.:• ~ın e uv .... crv 
ğ'I J\l.şmlyen:e~ tkramlyc çdı.u~ı takdirde l.ı 20 fa.zlasile verileC 

Kur'alar seruv'e ' d41f:. U ma'1... ıı haziran, 11 eyl<U. 

(' » » 

• 
' • 

tutulurlar. 
Okul tedrisatı 15/Mayxs/941 de başlıyacağından talip olanların, 

bulundukları nskerllk şubelerine mUracaat edeceklerdir. Askerlik şube
leri, yaptıracakları sıhhi muayenede mUsbet netice alanlar e\Takları ile 
h:ı.rp okuluna sevkedUcceklerd!r, ~2822) 

Fazla 1zahat tçln Mllll EmlA.k 4 Uncü kalemine ml\racaat. (3097) 

Sahibi ve Neşriyat MUdUrl\: AHMET E'.\ltN YAL~lAN 
Basıldığı Yer: VATAN MATBAASI 

11 :Rirtx~un da çekilecektir. I 


