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İ~önü Zaferlerinin Y ıldönümü 
lnönünde Yapılacak Merasimin Tarihi, Bu Yıldan itibaren Mayısın 
ikinci Haftasına Tesadüf Eden Pazar Günü Olarak Tesbit Edildi 
"•k '1ı a.ra.. 6 (Telefonla) - Tnönil büyük am ' l olan bu bll,vük zaferlerin Parti ... ı lnönü zaferlerinin mahallin- nünde kutlan1t.(.;dktı J.1:etı:ı. ımırı bU-

~::a.ıı tnuharebelerinin vuku bul- yıkiönümU için yapılan merabım de yapılacak merasim tarihini bun-ı yilk manasına 18.yık bir şekilde tesit 
4' 8YiardaR bırinin kış ortaların- ekseıiyetle kötü havalara tesadüf dan böyle mayıs ayının ikinci haf- edilmesi için hazırlıklara başlanmış
tıı diğerinin mart nihayetine doğ- etmekte, merasim mahalline giden- tasına tesadüf eden pazar günU ola-, tır. ?tlerasin1e birçok vilayetler, Halk 
'il ;ı~ası hasebile ş.>md.iyc kadar ye. ler soğuktan ve yağmurdan mütees- rak te!ibit etıniştir. Bu münasebet·l·e P.artisi mensupları iştirak cdecekler-

Urk devıetınin. kurulmasında en sir olmaktadırlar. Cilmhuriyet Halk bu seneki merasim 11 mayısta. 1no- dır. 

Nurun Milli 
• 
imanı 

•A.tat" !t urk, bugün olacak 

0 Ylerı, birer birer gördü. 
tı%n için gençliğe vasiye-
nı Yaptı .• 

\' aı 
an: Ahmet Emin YALMAN Himaye 

i 
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Bay Eden, General Sir John Dill ile birlikte lnıri!terenin Kahire sefarethanesi bahçesinde 

. . 
Türk - ıran 

Hudut Emniyet Ve Asayişinin Takviyesi 
Teabirleri Tatbik Mevkiine Konuldu 

Ankara, 6 (A.A.) - Tür
kiye ve lran hudut emniyet ve 
uayifinin takviyeai maksadile 
8 kanunuevvel 1940 tarihinde 
Hoy' da iki devletin salahiyet-

· Irak Kıtalarında 
Mühimmat Az mı? 
Türkiyenin Tavassut 

Teklifine lngiltere 
Ne Cevap Verdi? 
Beyrut, 6 (A.A.) - D. N. B. A-

jansı bildiriyor: 
Irak B~kumandanhğı Irak kıta· 

larına stokları yenilemek imkAnsız
lığı sebebile milhimmat1arını israr 
etmemeleri için emir vermiştir. 

Tavassut Teklifi 
Londra, 6 (A.A.) - Reuter'in dip. 

ıomatik muhabiri bildiriyor: 
Türk hükQmetinin, İngiliz ve Irak 

hUkUmetleri arasında mutavassıt ro 
(Devamı Sa. 5, Sü. 1 de) •= 

tar murahhasları aruında im
zalanan protokolda derpİJ edi
len tedbirlerin iki ikid hükii
metçe tasvip edilmit olmaama 
binaen, 4 mayıs 941 tarihinde 
Tahranda Türkiye Cüınhuriye• 

B. Hitler 

B.Matsuoka 

ihtilafı mı ? 
8. Matsuoka Derhal 

Harbe Girmek 
Teklifini Reddetmiş 

Ncvyork, 6 (A.A.) Ncvyork He. 
rald Tribune gazetesinin Tokyo mu
habirinin bHdirdiğ"ine göre, Matsuo
kanun Berlin Ziyareti et;nasında Hit
Jerle arasında ihtllA.f çıkmıştır. Hit
ler, Japonyanın lngiltereye karşı 

derhal harbe grmesini teklif etmiş: 

ve bu teklif Matsuoka tarafından 

reddedilince kızmıştır. 

ti büyük elçiliği ;ıe lran Hari
ciye Vezareti arasında nota te
atisi ııuretile, bu tedbirler mez
kiır tarihten itibaren tatbik 
mevkii ne konulmuıtur, 

11000 Kademlik 
Ambalagi Dağı 
Hebeşistandaki 

lngiliz Askerlerinin 
Şimdiki Hedefidir 
$imala, 6 (A.A.) Hint kıtala-

rının şimall Habe.şistanın dağlık rnın 

takasında ve Asmaranm -100 kilomet 
re cenubunda ilerlemekte oldukları 

bildirilmektedir. Bu çok Arızalı mın
takada. ileri yUrUyU!1 devam etmek
tedir. 

İtalyanlar arazinin bu vaziyetin
den ve dar boğazlardan istifade e

(Devamı Sa. 5, Hll. 2 de) /// 

' 

B~Eden 

Parla.mantodaki 
Müzakerelerde 

Dedi ki: 
Harbin Başındanberi 

Türkiye, İstiklal 
· Siyasetile Davamıza 
Büyük Bir Hizmette 

Bulunmuştur 

"lngiltere İle ittifakın Türk 
Harici Siyasetinin Temelini 
Teşkil Etmekte Berdevam 
Olduğundan Eminim., 
Londra, 6 (AA.) - Avam 

kamarasında harp vaziyeti hak ... 
kında müzakereyi açan B. Eden, 
son hadiselere ve bilhassa Orta .. 
şarktaki zorluklara dair Avam 
kamarasına izahat verirken az 
çok nazik bir vaziyette bulundu
ğunu kaydetmiş ve müteaktben 
şubatın ilk günlerini ve hükllme· 
te ilkbahar bidayetinode Alman 
kampanyasının plinı gibi görü .. 

(DeV&mJ; Sa. 5, Bü. 6 te) = 

~üsabakamızın Tasnifine 
Dün de Devam Edildi 

Ayni muhabir Japonyanın J..iat..su
okanın arkasından Tokyoya gelen 
sekiz kişilik bir Alman heyetinin ta
leplerine gittikçe artan bir muka~ 
vemet göstermekte olduğunu 118.ve 
ebnektedir. 

ı2 

--\. 
'· l{iıııı ~t il e F.:,lf"nnırll-. mu~abakamız ce,·aplarının h•~nifine Altat\ım 

(ı.. · f..-aup Blngölün nezareti alhnda dtin de de\an1 edilirken 
"iııı 
~ lı ~rru:e Evlenmeli) mUsaba kamıza. gelen cevapların tasnifine 

flec;' Ca.hp Bingöl ve arkadaşları tarafından dün de devam edilmiş· 
ltı """1ıkte kadar me~gul olun duğıı halde tasnif bitmemiştir. Tas· 

llıı tiht ikınat edilerek o kuyu cularımız1n hangi çiftlerin evlenme· 
~:·"l 881P gördUklert ve · mUkA.fatlilrı kimJerin kaıandığı yarınki 
~- i"--..ıı tdıleı.:ektır. 

Sakız Adasını 
ltalyanlar Değil, 

Almanlar işgal Etmiş 
tSemendre, Taşoz, Limni ve 

Mid;\\i adaları Almanlar tarafın· 
1 dan i~gal edilmiştir. Saktz adası· 
nın İtalyanlar tarafından İ~gal 
olunduğu söylenmİ'15e de bu ha
ber doğru değildir. Ada, İtalyan 
torpitoları himayesinde Alman 
ticaret gemilerile naklolunan Al
man askerleri tarafından işgal 
edilmi~tir ... -.. 

• Radyo gazetesi .. 

1 Son Postaya
Cevabımız 

Beşinci Sayfada 

( . ..._ ; 

- Göaliinii rahat tut Con iki, zama11 bizim içm çalı§ıyor ... 

ir·---------. 
1 Ulus'ta 

Haı.e. imparatorunun bet sene 
evvel memleketinden ayrıldığı 

zamanki hali 

Habeşistan 
imparatoru 

Haile Selasiye 

Mutantan Bir Alayla 
Adisababaya Girdi 

"Nairobi'den alınan bir 
habere göre, İmparator 
Haile Selasiye bugün mu
tantan bir alay ile, beş se
nedenberi hasretini ısektiği 
Adisababaya girmiştir.,, 

(Radyo Gazetesi) 

Yunan Denizaltıları 
Hanya, 6 (A.A.) - Yunan filosu 

hakkında aışağıdaki resmi tebliğ neş 
redilnrl.ştir: 

Yunan denizaltıları tskendeı·iyeye 

giderek İngiliz filosuna iltihak et
mı,ıerdir. 

On muhribimizden üçU batmıştır. 

13 torpitomuzdan ikisi 1skenderiye
ye vasıl olmuştur. 

Başmakalesinde 
Falih Rıfkı Atay 

Diyor ki: 
"Kimse Bizimle 
Davalı Olmadıkça 

Bizim Kimse İle 
Davalanacağımız 

Yoktur.,, 

' "Değişmez Siyasetimizi 
Türk Köylüsü Milli Şef 

Kadar ve Her Yabancı 
Bizim Kadar Biliyor,, 

Ankara, 6 (Telefonla) - Ya. 
rınki (bugün'kii) <UluS> ta Falih 
Rıfkı Atayın cMilli müdafaa p<>· 
ütikamız ve Führer'in nutku• 
başlığı altında a~ğ.dakı baıma· 
kale intişar edecek.tir: 

Harp Balkanları aşarak Ada· 
lar denizine kadar geldi. Çanak
kale Boğazile Ege kıyılarımızın 
karşısındaki adalar mihver kuv~ 
vctlerinin eline geçiyor. Geçen 
mayıota Holanda, Belçika ve 
Fransız topraklarında muharebe 
veren Alman tankları bu mayı• 
ta Mıstr hudutlarında çarpı~ıyor. 
Doğu Akdeniz ve orta ve Yakın. 
sark mılhare-bcleri havada. de· 
~izde ve karada olanca şiddeti!~ 
başlamı1tır. Irakta bazı asker ve 
siv._il politikacılar halkın ve or .. 
dunun bir kımnnı İngiltere aleyh· 
hine ayaklandırmırtır, Bu kar· 
ga~alığı Filistin ve Suriyeyc sira· 
yet ettirmek için Mü-fti ve taraf· 

(Devamı Sa. 5, Sü. S de) X/X 

GONON SES 1 
.._.., ........................ . 

Mantığın 

Kudreti 

Yazan: 
REŞAT NURİ 
~ekiz on ~rnedenh<"rl memJl'ke

tiınJzde ya~ayan "·e hakikatleri gör 
ıne5lnl bilen bir ecotıbl muallimle 

konw,uyordunL 
_ Bnı;llnkll kl)·e bana on e-

kiz mllyonluk büttln nüfu,lle ae
ft'rhf'r ordu gtirün~\;,lor. dedi, \e 
E11nnedcrlm ki, bu bir realik:dlr. 

Gülerek - )'alruı; zannetmekl~ 

kalmayıp emin oln1aruz lizun l"e
ıen bir l'eallte, d<"dln1, tarihimizin 
hl('bir de\'rinde, hatta t~tıklil ıu

harebeı-.inde bile bu kadar bir ol-
madık. 

- Tehlike zan1anınd.ı. bir araya 
toplanmak ,.e tek kunıandaya U;lo'

mak sizin ırki ve tarjhi bir ha~le
tinlzdlr. 

- Ora!!ıı muhakkak. Fakat bunu 
'.\·alon~ bir )·aratıh~ \·ergtslnden 
tbal'et zannetmemek lil7:1n1... Bu~ 
r:UnkU em 1"\lz blrliğlnüzln kökli 
duyplal'rmı dan z\yade akıl \·e 

mantığımızdadll'. Size bir &erl su· 
al t.rtlp ede -ım. Fazla lnccllJI ol· 
nıQan ba it bir ~u 1 e rl ı. Göre--

.(Ultfea •)'fayı f'"irima) 
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Nasıl Geçti 1 Gıda Maddeleri Fiyatlarında Esaslı Bir Tetkik 
Bir Türk Gecesi H b• B ) d k• . r Yazan: Beltla Tevllk BAŞOKÇU 1 ar )ll aş angıcın a ) ıat ara Parisfe 

Tdif ve tercüme hakkı tamamiie mahfuzdur 

-21-
Elçilikler. bu dört .kardeşe ~ya yorlardı. Aı-trk kim bıllr bu çarşaf 

babalarındıın ve bllyUk babalarından onlara bu gece ne bUyUk bir mUba· 
mıra kalmıştı. ÇUnkU bUtUn aileleri hesc menbaı olacaktı'? 
elçilfüten geliyordu. HattO. 'babaları Knpının iç tarafında beni bekllyen 
istibdat devrinde TUrkiyede bile el· MUsyU (K.) gözlQğünU iyice ııol 
cıllk etmişti. Bu sebepten Tllrklere gözUne ycrleştirmeğc çalışarak, bir 
sempalllerl !azla idi. elinde cldlvenlerl beni scldmlıı.dı. Ve 

Bu kardeşlerden J . M. blr gUn kapıdan çı~ık. Arabanın !çlnde Ner 
Fransa ha.ridyeslnden 1stanbula bir min de ç:ırşa!lanmış suıcrek bizi 
kaç gün bir vazife ile gönderilmişti. bekliyordu. MUsyU (K) Netminln 
TUrk evlerinin içini görmek için çıl· kocasına: 
dırıyordu. Benden kendisine akraba· - Aziz dostum diyordu. Biliyor 
!arım ve bazı ahpaplanm için tavsi· musunuz, bu gece bUtUn konferans 
, " \'ermemi rica etti. Ben de bir iki salonu bize haset edecek'? Hele ben, 
trwsıye 'erdim. Bunların başında, madamların kendilerine refakat el
i ı.. mşlrem RAnli dıı geliyordu. Bir 1 mek şerefini bana \•crdıkleri için son 
tnraftan da anneme \'e Rllnaya ge- derece iftihar ediyorum. 
lc.>cek Fransız mlsa!ıre izzet ve ık- Konferans salonuna girdiğimiz zn
ı ımdıı kusur etmemelerini r ica için mnn orasını hınca hınç dolu bulduk. 
hrmcn bir mektup gönderdim. MUsyU (K) ın evvelce ora.da. bizim 

J. ı.ı. lstanbula gittiğinin ikinci için hazırJııttığı yerlere gcçUk otur· 

glınU Hisara. gltmış, Rdnfı. onu !ev· duk. 
kalldc i)1 kabul etmiş, orada gördU- Benim içimde biraz f'nzla heyecan 
ğU ikram, hele o şirin Türk kızının vardı. Acaba mllletim hakkında nc
nczaket ve sevimliliğini ömrllnde u· ler işitecektlm? 
nutamıyacağını kardeşlerlnc yaz- 1ik konferansa 1014 • 1918 harbin
mıştı. Bu dort kardeş sonradan dn de Çanakkalede Tilrklerle döğüşen 
uzun seneler zarfında beni ne vakit bir zn'lılt başladı. Ve ilk söz olarak 
görseler mutlak: Napolyonun: 

- KUçUk mineye benzlyen hemşl· - Eğer Türk askerl benim elim· 
reniz nasıldır? Diye sormayı unut- de olsa dUnyayı fcUıederdlm. dedi· 
mazlardı. ğlnl tekrar etti. 

Bu dört M kardeşlerden başka be· Çruuıkkaledo aç \'C susuz göğsünü 
raber gczmo arkadaşları arasında dUşmana kale yapan Mehmetcikle· 
'c yalnız iradı lle geçinen eski aile- rln nasıl çarpıştıklarını, uzun Pske-
lcrden zengin adamlar da vnrdı. rl delnterle anlattıktan sonra: 
Hanımlara gelince, ya.şlıl:ı.rın hepsi - O zamanki hUkQmetin insafsız. 

benimle kırk yıllık dost olmuşlardı. lıklanna, haksızlıklarına, tarafg'ir
Fııka t genç kadınlar, ben onlnrn ne llklerlne rağmen TUrlt askerinin ce
kadar yakınlık gösteriyorsam onl:ır s:ı.retl btr saniye bile sarsılmamış 
da bann. dalma ihtiyatlı bir dostluk- ve nihayet dUnyanın en bUyUk iki 
tan başka bir samlmıyet gösterml- imparatorluk kuvvetlerini Çanakka
yorlnrdı. leden çekilmeye mecbur etmişlerdir. 

Zanncderıın ki, Pnrisin o ayların· Diyerek sözlerini bitirdi. Alkışlarla 
d:ı. her yerde ve her tarafta benden yerine olurdu. 
çok gezen bh· ınsan daha ol:ımnzdı. üç dört hatip dah:ı. birbiri arka· 
Hemen her akşam bizim otelin Ö· sına söz söylediler. Hepsinin sözle· 
nilnde btr otomobil durur, lçınden rı salondakl heyecanı arttırıyordu. 
ahpaplardan blnsi çıkar, otelden be. Sonuncu hatip Ankarndan geliyor 
n l alır gotUrUrdU. Otomobilde dalma du. Bir senedenbcrl TUrkletln istik· 
hır kaç kişi beraber giderdik. Ner- llil harbindeki harekıUını tetkik et· 
!llln, yahut Nermlnln kocası olmryan mlş, Türkü asıl yerinde tanımış ve 
hiçbir davete ben yalnız gitmedim. öğrenmişti. lki muharip tarafın a-

Artık benim gezmelerimden bUtUn det ve malzeme 1Ubarile birbirinden 
otel arkadaşları şıkdyetçl olmuşlar· bu derece farklı oluşu bu harbe dUn 
dı. yanın en ehemmiyetli muharebelerin 

Hattd Sinyor (Bon Serviçl): den birisi şeklini verdirmişti. 
Türk kadınları lokum yeyip akşa- Türklerin bir tek kırık kanatlı 

mı:ı kadar şezlongla uzanır derlerdi. tayyareleri \'ardı. Topu tU!eği gayet 
Siz onların bUsbUtUn aksini ispat c- azdı. Askerin ayağında ayakkabı 
diyorsunuz. Derdi. Ben de şöyle ce- yoktu. llattd bazıları ayaklarına sa· 
\ "11.P verirdim: racak çuval parçası ve o çuvallan 

Göre Vasati Artış Yü~de rk 
Anadoludan 1 

Tıcaret Vekaletı memleketi· 1 dır. Halbuki 19 3 3 senesinde ,-
mizde gıda fiyatları hakkınd:ı bunları 1 633 1939 martında 
esaslı _ bir t_etkik y~pmıştır. 1933 2.045. l cJ40 .~1nrtında 2178 d.u· 

1 
Banka M ed uatı 

İstanbula 
Gelenler Çoğaldı 

Sıhhi Tertibat Alındı 
Son günlerde lstanbuldan A· 

nadoluya nakledenler olduğu gi· 
bi Anıı.doludan lstanbula da ge
lenler çoğalmaktadır. 

lstanbula gelenlerin indikleri 
otellerle umumi ikamet yerleri
nin sıhhi bakrmdan daimi bir 
kontrol altında bulundurulmaları 
için alakııdarlara kat'i emirler 
verilmiş ve derhal tatbikına baş.o 
lanmıştır. 

Kağıthane Yolu 
inşaatı Bitti 

Kağıthane y;olunun katranlan· 

ma i!'i tamamen bitirilmiş bulun· 

maktadır. Şimdi de Ayazağa yo

lunun inşaat faaliyeti arttırılmış· 
tır. Bu yolun da "bir iki hafta zar. 

fında ikmali için çalışılmaktadır. 

Mil it Piyango 

senes.ındekı gıda fıyatlarını yÜL ruşla tedarik edebilir~i. 
saymak ve esas tutmak şıutile 19 3 3 senesinden beri be• nÜ• 
gıda masra.fları müş'ir rakamı fuslu bir aileye mahsus ogıda;.o mas. B A 
1940 scnesı sonunda 156 ya çık. rafının memleketin muhtelif şe• u sene rttı 
mıştır. 1941 senesinin ilk iiç a· hirlerındeki artış nisbeti şudur: 
yında masraflar yeniden 'İ:ı 8 fir. An'karada masraf 1,896 kuruş· 
lamış, 168 i 1bulmustur. Bununla tan 2, 766 kuruşa, lstnnbulda 
~~ra~cr yükselme dnha ziyade 1, 794 ten 2.890 kuruşa, İzmird.: 
ıkmcı~anun ve şubattadır. Mart- 1874 kuru~tan 2 867 kuru!la A· 
ta bir gerileme görülmüştiır. danada t 39 t ku;u~tan 2. 763• ku-

Harbin başlangıcındaki fıyat- ru~a ... 
lara nısbetle ıgıda fiyatlarındaki Ticaret Vekaletinde tetkikat 
vasati artış yüzde kırktır. Mcm· yapanlar 5 nüfuslu bir ailenin bir 
kketin muhtelif taraflarında yüz. aylık ihtiyacını şöyle t~bit et· 
de otuzla elli arasında oynamak· mişlerdir: Ekmek , 66 kilo, et 
tadır. (kuyruk. içyağı, bal{k ve tavuk 

Vekalet on yedi nevi gıda dahil) 8 .• 5 !kilo, şeker ve şekerli 
maddesini esas tutarak ayda 4 7 mad<!_eler 5 ikilo, .kahve 400 
lira geliri olan ıbeş nüfoslu bir aile gram, .çay 5 O gram, zeytinyağı 

2.5 .kil~. sadeyağ 2,5 kjJo, pey· 
için 1bir geçinme tetkiki ynpmıs· · ·· • 3 k"I · J . . . . • • . ~ nır, sut, ıyogur·t ı o, ,zeytın 
tır. lşçı a~lesı tıp.• dıye kabul edi·, kilo, pirinç ye lbulgur 3 kilo, ma· 
len tbu ~ıleye. alt masraf hesap· ı karna 1 ıkılo, un ve hamurlu 
larına i;Ore aıle. 1941 martın.da maddeler 2 -kilo fasulye 1 kilo 
gelirin~~ ~._732 :kuruşu ıgıda nohut 1 kilo, so~an 5 lkilo, pata: 
maddclerı Jçm sarfetmesi lazım· I tes 5 kilo, yumurta 20 tane • ., 

Askere Gidenlerin üvey Çocuklarına 
da Yardım Edilecek 

Bu~ne kadar asker ailelerine 
yapıla_n yudımlarda 1bir kadının 
eski ikocasından olan çocuklarına 
vani aaker buh~nenın üvey ev
ladına yardım yapılmamakta idi. 

Bu h_!!susta yeniden tetkiklerde 
bulunulmu;; v~ asker ailelerinin 
üvey çocuklarına da öz evld.t gi· 
bi yardım yapılmasına karar ve· 
ril11_!İ~tir. 

Artış iki Ayda 42 
lvlilgon Lirayı Buldu 

1940 senesinin sonunda ban· 
kalarımıı:daki mevduatın yekunu 1 
2 74 milyondu. 1941 şulbatı nihn. 
yetinde bu miktar 316 milyona 
bııliğ olmuş, yani me\ duat iki 
ayda 42 milyon lira artmıştır. 
Bunun üç milyonu tasarruf he· 
saplarında, bakisi diğer mevdu· 
attadır. 

Memlekette Sınai 
lstihsalat 

Bugün Çekiliyor Mahlut Kahvelerin Gıda Maddeleri 
Ve Ambarlar 

1941 senes.ının ilk iki ayında 
memleketin maden kömürü ve 
linyit istihsalatı son senelerin en 
yiı"'ksek rakamını bulmuştur. 
Krom ihracatı yine faal lbir saf· 
haya girmiştir. Bakır istihsali ar· 
tı.ş temposunu muhafaza ediyor. 
Pamuk ve yün ipliği istihsaliı.tı da 
geçen senenin ayni aylarındaki 
;yüksek istihsale niSbetle az da ol_ 
sa artış ogösteriy.or. Demir cevheri 
ve çil!lcnto istihsalatındaki geri· 
lemeye rağmen sınai istihsallcri· 
Jl)izin artıcı bir gidiş takip ettİ~İ· 
ni kııbul etmek lazımdır. 

Sigorta Hasılatı 
Yükseliyor 

Milli Piyangonun altıncı tertip 
birinci çekilişi bugün Ankarada 
Sergiev.inde yapılacaktır. Çeki ış 
1~;50 de baŞlayacak ve 17,30 oda 
nihayet lbulacaktır. Çekiliş Serg:· 
evinden naklen Ankara radyosu 
vasıtasile neşrolynacaktır. Bu· 
yük ikramiye 20,000 liradır. 
Tevzi edilecek :ikramiye yelkıinu 
360,000 liraya baliğ olmaktadır. 

Et Fiyatları 
Ucuzluyor 

Kontrotu 
$iyat Mürdrnbe komi.yonile 

İstanbul Belediyesi lkr:sat mü· 
dürlüğ'ü mahlut kahve satışlarını 
esaslı bir surette kontrole ba~la· 
mıştıt1. 

Nakliyat a.!1"'barlarında gıdıt 
maddelerinin sr'hhi evsafı bozuk 
maddelerin yanına konduğu gö
rülmüş ve bunların her ne euret· 
le olursa olsun ayrı ayrı yerlere 
konulması için alakadarlara emir 
verilmiştir. 

Kad ı köyünde 
Hava Denemesi 

19 39 senesinde memlekette 
ayda -vasati dört yüz bin liralık 
ısigorta primi ıtahakkuk etmişti. 
Bu miktar da 1940 senesinde aY
da 456,000 liraya çıkmıştır. 

Son senelerde primler hiç bir 
zaman böyle bir yekuna varma· 
mıştı. Sebep, nakliye primlerin· 
deki artıştır. 

- Anc k biz, Kemalist Türkler, bağlryacak ip bile bulamıyorlardı. 
sizin bfitUn hUra!elcrlc do1u dUşUn- Üzerlerindeki esvap parça parça ve 
celcrlnizi hakikate çe,•ireceğlz. mideler de boştu. Fakat yine yorul· Et liyatlarının narhm tesbit 

Ben bu gezmelerden, Fransız mil· rnadan, bezmeden çarpışıyorlardı... edildiği µırihten on beş gün son· 

Hıfztssıhha kanununun 186 ın
cı maddesine göre mahlut olarak 
eatı~a çıkarılan bir maddenin pa. 
ketleri üzerine ıkarıştırma nisbe· 
tinin bir etiketle gösterilm~si 
mecburiyeti vardır. Binaenaleyh 
mahlut kahvelerde de nohut ve 
arpa gibi maddelerin karıştırma 
ni.s'betlerinin muhakkak surette 
gösterilmesi icap etmektedir. 

Mürakabe te§kiHi.tı ve BelediYe 
Jktısat müdürlüğü lbuna a;ıkırı 
hareket edenler hakkında takibat 
yapmak1adır. ~ 

Kazalarda ihava dencmelcrile 
paraşüt tecrübelerınin yapılması. 
na devam edilmektedir. Önümüz. 
deki pazar sünü saat •onda da 
Kadıköyünde hava denemesi ve 
paraşüt tecrübeleri yapılacaktır. 

Bu sene - içinde ödenen her 
nevi ta'ınltinat, umumi prim tahsi. 
lutının ancak dörtte birine teka· 
bül etmektedir. 

ilk Yedi Ayhk 
Vergi Tahsilatı 

lt'tne bu ıt.cma.slnrdan son derece Ben bunları dinlerken hınçkrra ra tekrar tetkik olunacağını ve 
memnuııdwn. Birçok aileleri yakın· hınçkıra ağlamamak fçln bUtUn ener lüzum görüldüğü takdirde fiyat· 
dan görlryor, şımdiye kadar yalnız jiml sarfedıyordum. Dudaklarımı, ı- larda lbir miktar dn'ha •tenzilat 
kıtapla.rla tanıdığnnız Fr•tnSJzlıı.rı çindcn kanatacak kadar sıkıyordum. yapılacağını evvelce yazmıştık. ~- T Ü ~ nA' - iN... n m@l ~ -
içlerinde yaşıyaralt tetkik etmekten Fakat yine gözlerimden birbir arka- Fiyat Müraka'he 'bürosu piya- , U ~ - ~ ..__ U U 
pek hoşlanıyordum. Hakikaten rcv· sına damlalar pelerinimin Uzerlne aada tetkiklerini nihayetlendir· 1940 :mali ısenesinin ilk yedi 
k&ttl.dc muamele bilen hoş sohbet, za dUşilyordu. miş ve fiyatlarda daha bir miktar ınıacması Esasla Dahili d M"b ayına ail tahsilat be6apları ta· 
rif' in.sanlardı. Hatip sözlerine devam ediyordu: tenzilat yapılması neticesine var. • ~ • rı ~ e il ayaa mamlanmıştır. Tahsllat yekunu * - TUı·k kadınlarına gelince, şim- mıştır. Son konulan et narhının için lkl Alman Orupu Şehrimizde 177 milyondur. Geçen sene ayni 

Nihayet o kadar beklediğimiz dıye kadar hiç bir zaman askerleri· müddeti önümüzdeki perşembe aylat1da 159 milyon .tahsilat ya· 
Türk gecesi gelmişti. Bir akşam Ner ne bu derece eş olduklarını dUnyayıı. günü 'bitecektir. Fiyat :vlürakabe Al.manya ile 6on zamanlarda bayaat yapmak iıLerc ~ehriml:r.de pıldığına göre 18 milyon, yunı 
mtnlc kocn.'it, MUsyU (K) m bej ren- ispat edememtşlı-rdl. Bu kadınlar. bl komisyonu, büro tarafından ve· bul kt d avda vasatı· 2, 5 ımı'lyon lı'ralık 

l 

aktolunun ınu\'akkııt ticaret mu· unma a ır. Bu gruplar, tühın, ., 
gindeki mükellef otomobili içinde bl- zim tasavvur edemiyceel}lmiz mah· ri en raporu tetkik ettikten ve ı b b ~• 1 artı .. "ardır. ı· "hala· t vergı" lerı 14 

i 1

. ö Und b l 1 k i 1 . U i 1 d ll-Tn 1 ltı k 1 d k . l ka.\·elenume.,.lnln tatbiki 1!,;ln tc· ıu u at ...,IM.'aklarılır. thaliıt fir- " • • 
z m ote ın n c en a ma ç n runnyc er ç n e yab ... ur arın a n- asap arın a no taı nazar arını al Al mı'lyon azalmı" olmakla beraber 

1 d 
1 

nı arımız manyadan cam, çivi ,.. 

durdular. da dizlerine kadar karlar içinde, a- din e ikten eonra yeni narhı tes· mastara. h~lanmıştır. ld Alınan . .. kazanr. ve muamele ve .ıs· tı"h. ı~uk \C sınaı mamulat almak lı,:ln lıu " 

Ben yukarı kattaki odamda siyah yaklarındn otlar 63rtlı, kUçUk çocuk bit edecektir. Bu defaki narhın grupu bu anla .manın çcrı.~,·esı gruıılarla temas haliıulo lıulun· vergileri ve İnhisar hasılatı 32 

ı 18 milyon uk safi artış temin 

T. 5'. 941 

{i(i 

Siftah Senden·· 
• t 

~ snaf siftah :meseleSU\ 
~ . o 

çok ehemmiyet -veru'· 
kadar ki, bir çokJarı, siftah'~ 
müşteriyi kaçırmamak için li• 
zancının bir kısmını feda ctJJl~ 
ğe, hatta tamamından va~e{lt • _ 0 ur• 
scrmayesınc vcnnegc razı 
lar. 

Yine esnaftn bir kısmı d•• 
herhangi bir miiftcrisinin :~t' 
ğındaki uğuru teqübe et~..!; 
dir. O müşteri, dükk8nlaJ:'"· 
geldiği, otomobillerine bi.nd~ 
kendil~rinden alışveriş eti 
gün kazançlanmn bereketli ~ 
cağına yüzde yüz imanları ' 
dır. _.:ııO 

Ben bir şoför tanırım ki, )~ 
tanıdığım birisinden kat'i)'f ııt 
para almaz ve hergün rasged 
o müşterisini istediği yere ~~; 
va götürmeğe razıdır. Çil~ 0 
bana yemin billah anJath lniır' 
za~ hangi cün otomobiline b ti 
mışsc hcrgün kazandığı ,.,s'ıı· 
paranın en az bir mislini kati,!>• 
!!l•Ş ve hiç bir gün de bunun 
si vaki olmamış. ı• 

Bana bu mukaddcmc)'İ >;ne 
dıran, Habeş İmparatoru ti ,. 
Sclasiyenin beş senelik bir h~. 
retten sonra mutantan bir ,ur 
le Adisababaya giri~dir. 1• 

Neccaşinin bu girişi de, ~.,. 
lum a dünyanın bugünkiİ 'd~· 
ziyelinde bir siftah meseleS1

0,.ıı 
A vrupada taç ve tahtlarıP 
ayrılan krallar, kraliçeler, f11~ 
leketlerinden cüda dü~cn dd~· 
Jet reisleri tümen türrıePb'rY 
Bütün bunlar aralanndatı 'ae 
nin, en kıdemlilerinin, ti~,~ 
Selnsiyenin memleketine ... c Y' 
ve tafttına kavuşmasını falih

11 ıl' 
olarak telakki edecekler .;e ~c:!' 
ha~k Ki içlerinde ümit ıııle 
alevlenere~ • ,ıı 

- Haydi ya mubarek, sifl 
senden, bereket Allahtan ! 

Diyeceklerdir, 

KÖ~ 
Arkada§ının Yüzünü 

Tırmalayan Kız MahkCırı1 
Oldu v· 

• Bund n bir müddet eV''e ef.( 
kıye ıle Perihan achnaa ı1'1 i0,o 
kı~ bir gün kıskançlık yuıuıı • 
kavga etmişler ve Zekiye h: 1 
dan Periha!!ın :yüzünü uro11 i 
le tırmalamış ve genç kızıll, 
zünde iz kalacak s&ilde ,11r•

1 

masına sebep ol~uştur. 
Mahkeme Zekiyenin 6ıl~ 

gerek kendi itirafı ve gere1't,-t 
hitler ve Adliye doktorU ... ~ 
K 1 b. ··rdıl' aranın raoorı e sa ıt go 1tı-
den Zekiyeyi bir sene hnpsc: ~( 
kıim etmişse de hadisede ı 

~uıı" 
Jetine se'bepleri bulunduS . ı 
Zekiyerün ceza51 5 ay haP.1' ıt 
otuxfüa~ 

T KVİIW 
'1 l.\IA 1."'IS Ut l 

ÇARŞAMB.ı\ ' 
AY: IS • GÜN: 127 • )lıt.ır: aJ 

RUMİ: 1857 - xtsA'l'ı": ;. 
ntcıtl: ISGO - UebiUllib1r: ~ı 
\'AIUT ZEVA:Lİ ~ 

~ g,40 
GÜI'-"EŞ: 
ôGLE: 
1K1NDİ: 

AKŞAM: 

YATSI: 
İMSAK: 

5,51 
13,10 
17,05 
20,12 

uzun bir esvabın Uzerıne çarşafı.mm ları birer p:ıçavra içinde sırtlarında son narhtan ıbe;, altı kuruş dah::ı dııhlllmle menıleketlmlı..den mü- maktadır. milyon artmıştır. İşte bu sayede 

yalnız pelerinini giymış ve yUzUme asılı, o halde ltucaklarında bUyUk noksan olacağı tahmin edilmek· l 
de iki katlı ince tuı peçemi koymuş- topların mermilerini orduya taşıyor- tedir. ~---------------------------' edilmiştir. 
tum. tar. Ana.doluda tren yok, araba yok ""~:::;~~~~~~~~~-:~~::ı~::;:~::;;::::;;:;::::::;:::::::::::::;:;;:;;:;;;:;:::;;:::;;:;::;:::;:::::::::::::::::::;;::;;~~!!'!!!!!~~~~~::===~~~~==~~~~g~ 

DooUanmm goldiğlnl ganlnoo oto· yol yok. Ta•lhln lptldalanndan kal· m~lnl ay!odl. llu '""tlo k"m bulunduğu •iidU. Raif, hem•n Ut•kl pen..c'°Y' ,,ı 
hn m"dl,.n!"lndon inip •alonun ti· ma değnoklonlon çntdm" koğn•lann y<nlon u'8klaıhkl•n oonm Lckm ayni Y~ • • • Maiden fiOknjpndan yUrily°"'u. Jll' •"' ~ f 
nUnden gcÇerkcn salonda tesadUfen Uzerlerine nskere alt eşya doldur· re dönme ini emretti. y E ş 1 L G u L .BI uı" 61 otomohill oraıl:ı duruyorılu. r ,_,r 

bulunan oLcl ahbaplan yododndon mu••"'· tokedokl"'i yanya kad., G<nç k<Z U•aklaşnu,h. J!n tr <> ini• ön Un· doğcu tı"le<tl,blne•,ek gthl bl• ~·""'
1 

·,ı 
trrlad•la<, ,g., 5.,ab"na• yeniden ,amu,. babn" bU kağn•lan TU•k do otomohllden indi. \'e iWI gtnli. BI• a· •• .,. >"a<g«li· "ofô•lc konu•m•J!O >• ,,1 
dirilip sahneye çıksaydı. bu kadar 1 kadınları çekip nskerlerıne eriştir!- partnı:ının blrlnd katınıla ot uru~ orılu. lTı:a- • ' ı,;et ' .t 

Y.linıle zeııclnln 'ermiş olduğu lı:ı kil ~· 

merakla sı-yrelmlycceklerdi. İlk de· yarlar. ğı \\'alt er kendisini bu saate kaılar bekle- Yazan: Roy \t/ikers - C: - Çeviren: Rezzan A. E. Yalman ~oförli bir !;''Y ~·apmnsı l!:ln Juınıtırrııııı..· 
fa <"'1•°' hl• TU<k H•n•m• gS•ll· (Devam• v..-) mlştı. "'" gibi bl• ''"" '""'" f Geniş salonuna gireli. llemt'n penl'ere~c lillltl r koştu, S<>kakın..ı" kim~!« >"ktu. Rotrm Xe diye ''"" >iillü kah•·o nnk!l bl• t••<I• nek'e """' gı;,1.,110 otmfa bak<>~nlu. Çanta""' •<"· O a•ahk CaJI. :,,.. O-" 

alonunun iki biiyUk pcnt•ercsl ,·arılı. Hunun lıir okak kÖ':lcı;lncle !bulu~ıııuştu '! Raif, bu ku.lıı niçin bu katlar alflkadar ol- olduğunu farkettl, paket artık )·o . ruoı· c L 

c·ckıslnl:ı ki, okıl , .c mantılı: denen 
şcl dl'n zrrro kııdıır nasibi olan 
insanın buru:tra chnyırı> <liyc cevap 
'crnu,,;I mlimkün değildir: 

- İki sene c\\cl fırtınanın hii
tün clehşetUe lakta-: tığı ve bUtUn 
dc\letlcrln grup grup buna karşı 
kolnıağa haurlandığı gö:ılc göril· 
ıurkcıı Türkiye, yalnız., harl'ket 17. 
'o hıı:ı:ırhl>sıı. kalablllr ınlylli 'l 

- Kurı:ılıkh iki ittifak grupun· 
dan aı:ık fütuhat iddiasında bulu· 
nan 'e !~ine italyayı alan tarafa 
emniyet gösterehllir ıııiyıll ': 

- neıııokrntlor ~rupunun bizi 
memleket dışında l\lslilr mncerııyıı 
slirllklememck \C :rnlnıı. taarru:ın 

uğrnd1ğnnız t.nkdlrde mcri olmak 
ş:ırtlle teklif ettiği bir ka~hklı 
)ardım paktını rcddedebiHr mly· 

dik'? 
- Hlmseden bir i tedlğtmlz ol-

madığını \e klm~nln kim eli \'nr
ırumnu toprağımızı ,asıta etmlye-

ceğlınl:ıl kııti 'ııır prensip karorı O· 

!anılı: !Urndan daha kunetli bir de
m llc dunynyn bitarnfiığııııı:ıı te
ı,nln cdehlllr miydik! 

- :Slhn~et mllletlıni1. \ 'O tarihi· 
mize, yn~ayan \'e bundan tmnra 
yn':ııyncak ncslllerc karşı vazlfele· 
rlınlı.I «hl1.0 lllşmı-zlersc sonuna 
kndnr sulh, bize ilişirlerse 60nunn 
kııdar hnrıı• ten dolıa namuslu ,bir 
formül 'c kararla ifııd cdelılllr 

mlydll• '! 
GiirılJorsunu1. ki, bunlarrn lıiı;lıl. 

rlslnr cıhayır» ıllyc ('e,·ap \Crınrk 
nılinıkün cle~ilılir Hı bir harika. gibi 
ı;iirüııen Tiirk birliği basit tıkıl Ye 
mantığın ynrnttığı bir 7.arurettir. 

.1\llh,·er dlınyasının şefi Jlltler de 
'l'iirl;; Jl<llltllmsını realist ıliye ta\ 
slf P.tınek1e hu 'laruretl k~bul et
mi~ ve Tiirk m!Uctlnln Şefine ve 
JılikQmetinc olan mutlak itimadını 
ııu t diki Ue ddet tnclandırmış· 

RF.ŞAT NURl hr. , 

rn para uzattı. Adam memnun görlıll k.,,ı 
biri 1 l\laldcn 6okıığına, öteki be l'ilmıtilly 

11 
tluğunu ıtih:llnılli. '.\leçhul bir kadına l<arşı dıJ ı..- (l 

n>0)dam•m bak.,·onlu. tabı; hl• maket e ed gö>lennl<tl. "'"'o K" ona bl• ''''" tenblb etti, 
0 

<ıı'"' 
LD 

..... ·o 
1 

' işaret ~·apıyordu. Genç kız trkrar ) 

Gecenin bu ııatlnıle 1'cnç kız ne diye yal· l\IA E.~ :S l\,\GINlN E...,RARI ıundan llıarettı... J nı:t. tlolas,ı ... ordu. O Jh;h,... ""!'ncl ile ne di~·c il Her haltle, kızın bu clvurda bir tanıı.lığl 0 • lınşladı. Rolf ta kendi kendine: ...ıtıı1'1 " ._, " - . nı.ıır. hllt n ı;ecc genç kı.ı:ı dÜ'jÜDdÜ \'C O• 1 kt Ç" •. .... - Artık .... Bolden'ln diiT•Unlill<' ~.:ıı<' buluşmuştu. Yalter, c.fenıll ine !Jllr bardak nu rüyasında gördü. U<'a 1
• unku .ulr gece cn·eı de buralara .,- "' 

0

,. • •• ıP r.-nl ı ti n -'· k' ı kim 
11 1 

zamanı da ,..eldi, dl ... ·c dfü,.UnUrkCU• ı;bır .,,... 
s0<lnh 'bkl ,.etlrıll. Raif ncs,cll bir ta\lrla: l' ., .... m · cm~ ı, nyn se e ı: mdl de " " _., ., F.rte!'I "'İlll ı e,·ıenel'ek olan nrkadns,ının ı bl ı ı il l nu 111' " lıuluşacaktı. Ne lllyc büyle yapyalnız Plim· ge en r ses eyer n en ı;ıçrac ı. >• ııfl' 

- llabertnlz \Br mı Ynltcr'! t\'!dl. Yarın tlilğlinlinü diio:liıııhıkçe kendi kendine ~öyle sesi idi, Maiden okağımla tılrislııl '{ı~rıtl nrlmdıışıın 'Mister Holdf'ıı'ln cliijtlınliııe ılıı· dllly meydanınıla knldırımın iizerlnı.le duru- d veılllll ,.tt" ı;öylcni~·orıJu: ~ orclu '.' Ya birisi ııeşlne takılırsa.. Fakat lar ı. :Ucmen (fcnecreyo koştu. 0ıt ,·etllyinı. Hattfi kcmllslırn şnl11tllk te eıle- rl dilşllnün durüı.ıYru kız kaldırıı11ıll .. ııl 
· i m · r. ·· l k ı 

1 
- ~anki ne ıll~·t' heni şahit seçti? IUllse bö~ le bir ,ey olurım kendi kabahntidlr. Ora. r ı; 1

1 "' r 
<'OJ; m. r ıluı{untle şı.ı ıltll · ecen aı ıımdaıı de yatıyordu. Etrafını bir ı;liri\ tıd

111 

,.
11

,-0 ucnlıa ne himıct IK'klt•nir. şimdi klnt !lllir ıu~ kııılar kalabalık olacııktır. ıla böyle dil•illıı te ılurulur mu! ,ıııı•· 
ı Bir 61iril gııır.kdler 'o foto;:. rakılar dn oru- A Y bhl bl 1 ·' nlık alık bakınıyorlar, hiçbir şef . bir 5t .. 

- nlh'at,• yUzhı'.{iinii kilise~ e gctirıııf'hini "" ınan ara ' r şey er oluyoruu? Ya- ıarılı. J\oşıı ırnşa sokağa indi ve tıcrt 
unııtınnı;ın, lııınu kemll"Slno ıuıtırl:ıhr6anız, da dola!jat·a!<. rc:.im t;CkC<.'ckler .. Dün ak~am. ııma hir adııııı, ı,,lynlt renkte bir adam yak• ğ il' 
,.a,i!onl• tnnmm•"· ki ı:en< k" ç•hŞ'YO' mu? UaUndon <'"""" la,h >O !mu bl• P"'"' U'8th >o yoluna de- halk• da •torak "'"' >"ak!~'"' 1 r 

ld 
,. b ı - Çcl'1Unlz, Jıcrlrns bir aclıın ger 

- 'l'<'şekklir eclcrlın Valter, !'.t'nln böyle 
Jwr ı;c-yıı aklın eri.\ cır. Artık uykum ı;('lcli, 
yntacağmı. Allnh rahatlıl;: 'er,.ln, \ 'altcr. 

Rulf. kolay kolay uyku tutturwnııclL Zih· 

nl blr noktaya takılmış kalmıştı. Böyle bir 

genç kıı. kendi başına Londra ıgibl bir !jehlr

dc gooc yarısı yalnızca ne diy c dola.Ştyordu '! 

bir kadın o u.,u eli .. Acalıa ııe iı: yaıııyor'l \'aııı etti. Genç li!z o adamla hlı; konuşma· 
~aat on bu~uktu. Diiğline on birılc gide- dı. Bıı z.cnd hir a:ı.-:nm e\'velki yolunu bclıll· 

l'eğlnl arkadaşı Bolden'" yadetmlşti. Yerin· yen Ilabt'ş dı-ğilıll. Koeamnn ,.e ncaylıı bir 
den kalktı, pmıccN',den dışarıya baktı. Pi- adnnıdı. st\ınclc kurşuni renkte tcmlz bir 

ka.dllly meydanı yavaş yava' kalabalıklaş· ~Jblse 'ardı. 
map b-.şlı)·ordu. Hep genç kızı düşUnUyor· RaJf, senç kızı tctl..ike devam etti. Huın 
du. !Ur de dışan bakınca. ne gcrsUn, genç bir~.· bekler gthl duru~·ordu. Bln1enblr" ye
lnz,/ ısokak fen"1'inio ıdlblnde dunrıuş, mc- rlnd~n fırladı \ c l\le.lden sokağı.na doğru rü-

dlyorılu. 

Sonrn oradaki poll c ılündii: 111 tJ ~· 
- Ben bu ktZJ tunılorwn. ('\İlli (le .111J ~ 

radn kal'fiıd:ıdır. Hemen nıec.rnlıU 0~• ıı' 
dur götU;ellm ve dcrlınl bir doı>torD 
vercllnı. Bnna yardım ediniz. ,~ı 

(DC\'tli11
1 
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Harp Vaziyeti 
Yazan 

illluBOBAN 
...._ Emeldi Kurmay Sub.yı 

~a Cephesinde: 

•bruk kale5l etralında her lk1 

'1arrıı da günlerdeııberl müphem 

lllrakmayı tenıDı etUğl muhare-

111 vaziyeti nihayet aaıa,dclı: 
imin er zırhlı krtaları kale cep

\eııtnın cenubu garbi lmmıında :: 
Jlometre pnlşllflode bir ~kert
._e yapabllm1'Jer, ı-ünlerdeoberi 
'-arruz ettikleri halde dı!) hath 
)'anuağa mU\"Bffak olamamışlar
ılll', lnglllzler de ,)'&ptıklan muka
ba taarruzlarla bu s~keı11Deyl 
«ızertemem&,ler. Derlem~ olan 
~tiner tanklarıııı \e birliklerini 
İ\tuUen &'eri atamamııılar, nihayet 
il çökertmeye ka~ı yeni bir mü

"-s hattı tutmıya mecbur kal
'ıı.,rdır. Şimdi her lkl taraf yeni 

ı trel>o iı;lıı hazırlığa koyulmu' 

~•tahra şö.)le bir sual ~eliyor: 

'obruk kalesl üzerine epeyce mlh
'°tr kun·etl çekml!)ken, Mana 
~lruJıtakl lnglliz seyyar orduau 
'ltlıı ciddi bir harekette bulun
.._Yor 'l Buna - öyle sanıyorum 
'1 - General Va,·el de dUşünmüş
tGr. Fakat zamanımız harplerinde 
~e çok büyilk .rol oyııamak
ı.dır. Balkanlardan dönen asker 
'-e,cudUe Nil ordusunun insanca 
\ı.ı,..,etı artmıştır, fakat malzeme, 
llıotörm , e zırhh \'&!sıtalar çok 
~kKandır. 1'unanlııtandan gelen 

lilklerln asri ağır 'ısıntalan ora
"- bırakılmı'<hr. Bu sebeple Nil • • "l'llu u Kızıldenlze ı;dcn Amerl-
~ harp malzemeslle ihtlyaçlan
llJ lan.amtadrktan sonra harekete 
~Uecektir. l\laraa 1\latJ'Uh'takl 
llfUız ll"'·'Yar ordmu kuvvetle-'! ....,. 

._ l){-Jye kadar Tobruk kaimi ma-
'ernet edebilecek mi! Bunun 
~uu ancak General Va,·el ya
~Hr. Benim ajans haberlerlle 
~etim hükilnı belki yaolı.' o-

ı ' ..... ._L...! 

~ ,,,..,'°'. 

~k topçaııu llabbanlyo hal'& 

ltıl... 'danını tekrar 1>ombardmıan 
."llliş, İngiliz tayyarelnl toplara 
llııı.. ın ederek atışlarana nıAnl ol
~tur. Mel dandaki tngUlz maha
"1" muka,·emet etmektedir. 
~adak! lnrtılz grupu, işgal \ '&• 

,_ ile darrnallıaclır. Şimale dof-
4'.ı bir hareket gô termemhjtlr. Er 
... buııtaka&ına gelince, burada 
~IUt bir muharebe, İn•lllderln 
;;:"11Ml netice \ermlı,Ur. Bir ııey 
4- Irak kuneti, fırsattan istifa
~ fıclerek Butba efradım ve ame
'b.... et!lr alını' 'e meydanı &,gal 
~tir. Hayfadan Erdün hudu
"t lle\•kedllen S bin ki,lden he-

S bir haber yoktur. 

~dasının Jşgali: 
~lııan cünü iki ltalyan torpi-
4-. bir nakli) e gembl Sakız a
~ Yanaıpnı11, karaya İtalyan
~ &akerl ı:ıkarılmıştır. Çıkan 
~ r hlı:blr maka' emet gönne
~ttı adayı if!gal etmişlerdir. Mih
'-.... il lııtll{l zinciri Rodoıı adaııma 
._,~ak üzeredir. Bundan son 
~rıt aduı lflmallndekl diğer 
~ Yunan adalarının iıJl'al e
~ 1 muhtemeldir. Ege denizi
~ "ındUtk carp uhillerile 'e 
1' lle tamamlle bir mihver gö 
~bıe getirilmek tııtenmedlflnl 
tltı iddia edemez. Mihver r.ln

' llocıoetan \e Matahandan ceS doğru sarktıkça Girit adaııı 
~I bir ,·az.lyete düşecektir. 
~ "&rkan bu mihver zlncl
S-ltabna i.ızerinden Surlye)"e 
•, ll&amnaaı da nrlt olablllr. 
~ bu laUkamet denizde de 
'l olmayı kap ettirir. 

kontrol Edilen 
• Sinemalar 
~~alarda yapılan \teftişler 
~'inde ibunlann bir çoğunun 
ll,~c ta1imatna.meaine uygun 

~._.ı ıltları görülmüş ve noksan

"~~ ~al iç.in de bir mühlet 

' ..... llltti. Bu müddet zarfında 
,~~ .tadilatı yapmayan ai· 

lr derhal kapatılacaktır. 

~duie ·M~kine 
, e Saç Suları 

~11..ı~l~iyc M k. 'b . .. 
1 '"li\i a ıne şu esı mu-
~ 'ta pncc kontroluna karar ve
~totu cllnanant makinelerinin 

"--"'tc11 l,' bu ayın on beşinden 
tlı~ıı. h 'tlanacaktu. Aynj za
ıı.,~c ~rbcrler tarafından on· 
~.~crı . ullanılan ilaçlama d;t 
, ıçiılc~ talcarrür etmiştir. Bu
~ u

1 
kontrollarda Beledi· 

cırı ılerj müdürlüğünden 
Ur da bulunacaktır. 

"Zafer veya 
Yeni Yunan başvekilinin, 

son. defa, Hanya halk teşki
latlan mümessillerine söyle
diği nutkun en çok şu cümle
lerinde hissedilmemesi imkan. 
sız bir destani ve klasik bela
gat varciır. 

cHürriyyet uğrunda savaş 
ve fedakarlığın bir remzi olan 
Girit, bugün, hür Avrupa 
milletlerinin son, fakat, şeref
li bir kalesidir. Kader, bu müs
tesna vazife için iki ada seç
miştir: Büyük Britanya ve 
Büyük Yunan adası.> 

Bir askeri mağlubiyyetin 

ferdasında, mağlfıp bir devlet 
adamının ağzında. bu cümle
ler, bize, hcl'hangi bir büyük 
zafer marşının tantanalı ve 
mahabetli orkestrasından da
ha derin, daha samimi bir 
kahramanlık heyecanı veri
yor. Niçin? 

Zira, Yunan orduları şeref 
ve haysiyyctlcriyle yenilmiş
lerdir. Zira, Yunan askeri, 
şeref ve haysiyyct yolunda, 
düşmüştür. Ve bu, bir mille
tin tarihi varlığının en yük
sek kıymetini ifade eden ye
gane hadisedir. Bir millet, 
- akıbeti ne olursa olsun ... 
ancak böyle bir hadisenin fa. 
ili olmak, a.n<:ak böyle bir fii
le cüret etmiş bulunmakladır 
ki, ebediylik piyesine erer ve 
tarih boyunca diğer bütün 
milletlere üstün bir hayat 
hakkına malik olur. 

Asırlarca, dünya haritasın. 
da bir mustakil Yunanistan 
mevcut değildi. Fakat, M a • 
r a t o n ve T e r m o p i 1 ke
limeleri insanların kalbinde ve 
dimağında, asırlarca, bütün is
tiklal savaşlannıp birer ezeli 
remzi olarak yaşamıştır. Yüz
lerce yıl A t i n a bir taş yığı
nından ibaret iken ve yerin 
dibine çökmüş mağbetlerin 
üstünü kaplayan vahşi otlar
da yaban keçileri otlarken, 
yeni dünyanın bütün mede
niyyet merkezlerinde, yüzler
ce yıl, Atina'dan bir muasır 
ve büyük Kültilr merkezi gibi 
babsolunmakta; vahşi otlar 
arasında dolaşan yaban keçi
leri Ana.kreon'un terennüm 
ettiği kır Tanrılanyla bir- tu
tulmakta idi. 

«Tarihsiz milletler ne bah
tiyardır!> deye çirkin ve adi 
bir söz vardır. Bilmiyorum, 
bunu, hangi köle ruhlu, müp
tezel insan söylemiş... Bağzı 
hakıykatlar vardır ki, çirkin 
ve bayağı bir şekilde ifade 
edilmiş olmakla beraber gene 
hakıykat olmaktan ve bize, 
• gönül bulautıaı verseler bile
gene kendilı....'1n1 tasdıyk ettir
mekten halı kalmazlar .Bu af o 
rizma' da öyle bir kıymet de 
yoktur. Zira, tarihi olmayan 
milletler, zaten, millet vasfını 

Yazan: 
Yakup Kadri 

KARAOSMANOGLU 
taşıyamazlar. Herhangi bir 
insan cemaatinin millet mer
tebesine ermesi için mutlaka 
bir tarihi olması şarttır. Ta
rih, bir milletin varlığının ye
gane höccetidir ve bu höccet 
ne derece o milletin kanıyla 
yazılmış ise o kadar muteber
dir. 

Hiç bir şeye inanmamakla 
mağruf Fransız mütefekkiri 
Ernest Renan bile der ki: 
«Bağzı kısa görüşlüler millet
lerin mukadderatına hakim 
tarihi vusatı unutup millet 
işlerinde gündelik hayatın iy
caıplannı bundan (yani bu ta
rihi vusattan) ilstün tutarlar. 
Daima, ebediyyeti göz önüne 
alarak (ona göre) hareket et
mesini bilen pek az ki§i var
dır.~ 

Ayni mütefekkir bir başka 
vesiyle ile, milletlerin; fütu
hat şeklinde olsun, istiklal uğ
runda olsun, boğuşup didiş
melerini boş, yazık ve ahmak
ça bulan bazı intelektüellerin 
(ki, kendisi de çok defa onlar
dan biriydi) mücerret müta
laalarını şu cümlelerle cerhe
der: 

«Bunlar, (yani harbedenler) 
çalışırlar, çabalarlar, didinip 
yıpranırlar; Mezamir'in edebi
yatına göre, hep boşluk için, 
hep ateş için ... Evet, §Üphesiz; 
(boşluk için, ateş için), fakat, 
işte, tarihin mükifatlandırciı
ğı yegane fazilet de budur.> 

Gene Ernest Renan'a göre 
Naıpoleon askeri « d a i nı a 
bir fukara adanı 
o 1 .ar a k k a 1 a c a ğ ı n ı > 
bilmekle beraber « e b e d i 
olduğunu hissettiği bir desta
n!n tekevvününe hizmet et
mek ve Fransa'nm şan ve şe-

. ref bavasandan kendine bir 
pay ayırmak için her vakit 
hayatını fedaya hazır bulu
nurdu. 

Napoleon ordusunun S a n s 
- C u 1 o t t e'lan kadar bizim 
milli mücadelemizin çarıksız 
M e m e tc i k 1 e r i de bin 
türlü mihnet ve mahrumi
yet içinde ateş yutup kan ku. 
sarlarken bu destani vazife
nin sonunda herkesin, kendi 
evine gene yırtık mintaniyle 
döneceğini biliyorlardı. Fakat, 
bir büyük ve ebedi işe karış
mış olmanın vecdi, asil soylu 
milletlerin şuuru altında ya
§ayan ( t a r i h i v i c d a n ) 
onlara, hiçbir şahsi mük&.fat 
beklemeksizin bu badireye gö 
ğüs germek kudretini veriyor
du. 

Fikrimi iyzab için kelime 

-ın-

1-liç .. " 
ararken kalemimin ucuna ge
liveren bu oldukça müphem 
(tarihi vicdan) ti.biri yerine 
(vatan sevgisi), (istiklal aş
kı) gibi alıştığımız ve daha ko 
layca anlıyabileceğimiz tabir
leri kullanmayışıma belki hay
ret edecekler bulunur. Fakat, 
ben, bir milleti diğer bir mil
letten daha ziyade cengaver 
kılan saiklerin yalnız bu sev
gilerden ve bu aşklardan iba
ret olduğunu zannetmiyorum. 
Benee, her millet kendi yur
duna, kendi istiklaline ayni 
derecede bağlıdır. Ancak, şu 
büyük ve derin fark ile ki, 
bağzı milletler vatan ve istik
lal müdafaası bahsinde muna
kaşa ve muvazaayı kabul et
tikleri ve bu hususta hislerin
den ziyade akla, mantıka, he· 
saba ve hatta çok kerre bir ta. 
kını hukukıy desiselere kapıl
dıkları halde diğer milletler 
hemen silahlarına sanlırlar; 
ve hazan «bir pire için bir yor
gan yakmaktan> çekinmezler. 

İşte, ben, burada her şey
den evel, t a r i h i v i c d a
n ı n harekete geldiğini gö
rüyorum. İsterseniz, buna, ta. 
rihi mukadderat da deyebili
riz. Evet, tıpkı Yunan başve
kilinin «kader bu müstesna va 
zif e için (bizi) seçti> deyişi 
gibi biz de bunu, kendimizden 
üstün ve kendi irademize ha
kim bir takım batıni kudretle
re atfedebiliriz ve milletler 
pisikolojisinde ta «subconsci
cnse> 'a kadar dayanan bir tah 
lili imkansız fenomenler saha
sına girmiş oluruz. 

Burada, mantıkm, fikri öl
çülerin, hele siyasi tedbirlerin 
artık yapacak mühim bir işi 

yoktur. Burası, Renan'ın, aciz
lerini o kadar esefle mUşahe
de ettiği, alim ve mütefekki
rin tamamile iflas edip bir 
(mythe - usture) ile kar§ılaştı 

ğı ve ürkerek geri çekildiği bir 
mühlik mıntakadll'. Fakat, iş
te, milletlerin mukadderatı 
dediğimiz tarih hadiseleriyle 
ezeli meşiyyet namını vercii
ğimiz kevni kanunlar da bu 
mıntakada biri birine karışır 
ve okunulması kabil olmıyan 
bir alın yazısı halini alır. Kev. 
ni fenomenler, nasıl ki, koz
moğrafiya aliminin bilgilerine 
göre hareket etmiyorsa, tari
hi hadiseler de sosyologyacı
nın veya politikacının arzu ve 
iradesine göre vuku bulmaz. 
Her ikisinin vazife veya kud
retleri, ancak, wkubulan ha
dise ve fenomenleri evelden 
görmeğe, müşahede ve tah
kiyk etmeğe münhasır, kalır. 

Ve işte, bunun içindir ki, 
tarih usturesine malik olan 
milletler bizatihi zevalden ma
sundurlar. Hiç bir istiylacı, 
hiç bir fütuhatcı, bunlan, bu 

Meraklı Bir Anket 1 SiY ASI iCMAL 1 
Harbin Uzaması 

ihtimalleri 
Yeni Mühendislerimizin 

Gaye Ve idealleri :Yazan: M. H. ZAL 

B Hitler'in yeni nutkun· 
a da en fazla alika cel· 

beden nokta, aöyliyec:eii söz
lerden ziyade ıöylemediği bir 
aözdür. Alman devlet reisi, har. 
bin yakında biteceğine dair 
milletine hiç bir vaadda buluD
mamııbr. Akaine o•llk harbİll 
uzayabileceiini ima etmİf ft 

ileriai için milletten bir kat fu
la aayret ve daba iyi ıilihlar ie
temiftir. 

{Anketi Yapan: Nerl•a• Bilmlet 1 
Milhendi.s mektebi son sınıt tale

besi arasında başladığım anketi blr 
yazıda bltlrecektlm. Neşredilm~e 

lAyık cevaplar umduğumdan fazla 
çıktı. Blr defada bitiremedim. Işte 

geri kalan cevaplar: 

Memlekette Motör Sanayii 
Kuracağız 

.,. 

FctJıl öz,·eren - <Makine> ye o
lan sevglın dolayısile bu mesleği 

seçtim. Memleketimiz, makineleş

me işinin henUz bıışındadır. Bu sa
hada çok llerlly~eğlni • dUşUndUm.1 
Ben de bu şubede faıdeli bir u:.ı:uv ol- ı 
mağa kı:.rar verdim. ~ 

Şehap Demirağ 

Almanya, 1941 aeneeiai ele 
19 ..-0 aeneai aibi iyi buarlaumııt 
b;).ıcmlarla ve pM"lak .._i a
ferlerle bqlamtfbr. Silkin bir 
kıttan aonra 1940 turnazuaa 
yapbjı ve Fraaaaz a.&teri kuclre. 
tini ilk hamlede yok ettiji u
man Almanya için kat'i zafer 
ihtimali belirmifti. o pflnnl• 
içinde Compiepe onnamncla 
mütareke müzakerelİle vakii 
kaybedilecek yerde ~ 
baakm yapalaaydı mutlaka bir 
köpriibaıa ekle edilir ve orta
hktaki yı1amhk araanda ı..,a. 
terenin hakkından aelinirdi. AL 
manya bunu yapmamakla af• 
fınatmı kaçımuı ve İnsiltere)'8 
kendini toplamak fınatuu v_.. 
miftir. 

Meslek hayatımız için arkadaşlar. 
la anlaşmış olduğum bUyUk bir iş 

var: Hcplmiz birleşerek bir fabrika 
açmak istiyoruz. Bu fabrika, mem-

Fethi Özveren 

mecmualar takip ederdim, elektrik 
ve makine mUhendlslerinın yaptık- ,' 
larına hayran kalırdım. Bır de ben 
de ne saklıyayım, para kazanmak 
arzusu çok kuvvetlidir. Müthiş zen- ı 

gln olmak isterdim. rüyalarımda 

meşhur mual kahramanı <Ali ba· 
ba> ile birlikte hep Kırkharamilerin 
mağarasına girerdim. Kflh yakala
nırdık, kAh da heyecanlı maceralar· 
dan sonra kendimi hazineler arasın
da bulurdum. Tabll bunlar küçUklUk 
rUyaları idi ... 

Fakat bu arzu şimdi de bende 
sönmUş değildir. Yine para kazan· 
mak, çok kazanmak istiyorum. A· 
ma bunun alın tcrilc olmasını isti· 
yorum. Bunun için de mesleğim sa
hl13ında llerlemeıe &'&)'ret eciecflim. 

J 941 ilkbahanndaki zaferler 
de parlakbr ve cöa kamqtına. 
dır, fakat harbe nihayet vere
cek bir teair yapmllk istidadm· 
dan mahrumdur. Yani 941 H• 

neaınm manzaran Almanya 
için 940 aenableo çok fma. 
dır. 

lekette motor sanayiinl yaratacak. 
tır. Buna ihtiyacımız çok .. Gayemiz, 
fabrikamızı, memleket ihtiyaçlarını • 
karşılıyacak kadar geniş ölçüde tut 
maktır. 

Harbin 1942 aeneaine aza • 
mayacağmı tahmin için biç 
bir aebep yoktur. Uzadıiı 
takdirde ise J 942 ilkbabanmn 
manzarası Almanya için biiabü. 
tün fena olacaktır. Çünkü har
be büyük hazırlıklarla batlama. 
amdan ve karp tarafı bazırbkuz , 
ve gafil avlemaıandan ileri se· 
len üstünlük 1942 de sıfıra İn• 
mit bulunacaktır. Ondan sonra 
Amerikanın üatün iııtibaal kucl· 
reli ve hudutıuz bam madde n 
İf9İ kaynaklan ıayeainde mun
zene, demokrasinin lehine dön· 
mele bqlayacaktır. 

Birçok kimseler buna chayab de
yip gUlebillr. Fakat biz azmimize, 
güveniyoruz. GUnUn birinde motor 
sanayimi kuranlar a,rasında adları· 

mızı duyacaksınız. 

Ali Baba Kadar Zengin 
Olacağım 

Orhan Tanrıö,·en - Çocukluğum

da bir takım romanlar okurdum, 

ebedi varlıkları yok etmek, ya. 
ni bunların tarihi mukaddera
tını kendi iradesine ram kıl
mak kudretine malik değildir. 

Bu mukadderat ragmıne 
bugün kazanılan bir zafer ya
nn bir hig olmağa mahkflm
dur. 

Yakup Kadri 
KARAOSMANOOLU 

Vatan: İkinci makalenin 
serlevhası «İnsan nerede?> O
lacağı yerde yanlışlıkla «İn· 
san nedir?> suretinde basıl
mıştır. Ustaddan ve okuyucu-
lardan özür dileyerek düzelti
riz. 

• 

Abdiirrahim Haznedar 

1942 aeneai için Almanyanm 
en çetin davaaa, dahili cephe· 
sinde imanı ve bopıutluiu 
muhafaza ehTıek olacaktır. 

Ecnel>I memleketlerde bu maksatla 
tetebbüle.-e bulunacağmı. Zengin 
olmuınm bir yolunu mutlaka bula
catnn, yeni yeni projeler yapacağım 
makineler icat edeceğim, ne yapıp 

yapıp muhakkak bol para kazana· 
cağım. ~LL!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!"!"!!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!!!!~!!!!!f 

Fakat yine yan114 anlaşılmak iste mfihendis olan ağabeyimin ve bu 
mlyorum. Bu kazancnn daima mem. meslekte bulunan diğer akrabala· 
le.kete temin edilecek bir hizmet rnnm tesirile girdim. Fakat bunu 
ve faidenin karfılığı olacaktır. Hiç bana kabul ettiren ayrıca iki sebep 
bir şey yapmadan elde edilen para· vardır: Birincisi bu mesleğin bana 
dan saadet ve zevk beklenmez. şahst teşebbUs lmklınlarını vermesi

iyi Bir Şantiye Şefi 
Ahmet 'Oııtel - Memleketimizde 

teknik sahalarına faideli olabilmek 
maksadlle mühendis olmatı istedim, 
buna riyaziyeye olan istidadım yar
dım etti. 

Gayem, bUyük bir şantiyede şef o· 
!arak çalışmaktır. 1ma1Atın maliye
tini en aza indirmek maksadile şan
tiyeye iyi düzen vermek emelinde· 
ylm. 

Bir taraftan bu amell sahada ça· 
lıfırken ayni zamanda nazariyeyi de 
bırakmıyacağım... Gündüz şantiye

de geceleri de kütUphanemde çalıt
mak, ~nin her adımını takip et
mek, istikbal için en esaslı iki dil· 
şllncemdJr. 

Su lılerinde Şahsi 
Teıebbüs 

Şalaap Dmlirat - Bu mektebe 

dir. İkincisi de mUhendlsin arazi ü
zerinde bir spor yapar gibi çalışabil
mesidir. Su işlerinde faldeli olmak 
ve şahsi teşcbbUslçre atılarak muvat 
fak olmak, en ııamlml arzumdur. 

Sulama işinin Diğer Qir 
idealisti 

Abclurrahlm Hazne.dar - Kll~üklll 
ğllmdenberi kendime iki meslek seç.: 
mlŞ'tım. Biri mUhcndısllk, öteki de 
doktorluktu. BUyüdUkçe mUhendisli
ğe meylim arttı. 
Maksadım yurda faydalı bir uzuv 

olarak çalrşmaktır. 
Başlanın ş olan sulama 

işlerimizde üzerime düşen vazifeyi 
başarmağa gayret edeceğim. Kem-. 
leketln iktisadi kalkınmasma en zi
yade bu aabada geniş hizmetlerde 
bulunmak mUmklln olduğuna kani-· 
im. 

edemiyecekti .. Evet, bütUn kabahat benim
dir. Vlveti susturabillrdlm, Nilüfer onu tak
lit ederdi. Vivet sizinle dost olunca halası 
da aleyhinizde bulunmak için bir sebep gör. 
mezdi. Bunu anlıyorum şimdi. nk fena adı
mı ben atmıştım. 
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nuz ama ona tam mlnaalle y&klqnıak ta is

temiyorsunuz. Onlara kA.h hareketlerini mu
aheze ve muhakeme eden bir tavırla, bazan 
da onların mevcudiyetlerinden haberdar de
ğilmişsiniz gibi uzak gözlerle bakıyorsunuz. 
İşte ba.şkalanna benzemtyen bu halleriniz 
beni size dlqıman ediyor Kezban Hanım. Si
zi çok mükemmel bir insan olduğunuz için 
sizde tenkit edecek bir 9ey bulamadığım ı
!:in ve sizi herke.aten yilluek gördiltllm için 
kinim artıyor. 

Sıtmaya Karıı Mücadele 
Zevki 

Y.'akat, anlıyamadı~ bir nokta var: Sizi 
bir iki saniye ancak gönnUştUm. Merdiven
den çıkarken bana bakmıştınız. Belki bu
nun farkında bile değildiniz. Ve heyecan i
çinde beni görmemiştiniz. Öyle iken Vivet 
kolumdan tutup beni lçcrikl odaya sürük
lediği zaman onun kıskançlıktan gelen asa.
blyetini teskin için her hangi makul bir 
söz ııöyllyecek yerde gıyaben size hakaret 
etml~im. Niçin acaba? 

Meselenin esasına !llhaklka taalldk et
mez ama, kendimi biraz mazur gcssterrnek 
maksadile şunu söyliyeblllrim: Bizi işittiği
nizi tahmin edememlt}tlm. Perde arkasında 
idiniz değil mi? Ba.şka türlU olsa sözleri:niz 
size kadar gelemezdi. 

- Evet, sizi görmediğim halde hakkım· 
da verdiğiniz kararı duymuştum. 

- Tamamile hatırlıyorum. DUn gece bu 
tafsilatı bulmak için saatlerce zihnimi yor
dum. Sizin o cUmlclcrinizin düşünmeden 

söylenilen alclflde sözler olmadığını anla
mıştım. Şimdi sizden at diliyorum Kezban 
Hanım. 

- Rica ederim, başka şeyden bahsede-
llm. 

Genç adam onun cevap vermemek kararm 

dan dönmiyeceğlnl anlamu,ıtı. Sustu. Bir si
gara yaktı. 

- Şimdi bana da bir sigara verebllirsi
niz. 
Kezbanın sesi neşeli idi. Gözleri parlıyor

du. Buna mukabil muhatabının kaşları ça
tıldı. 

- Buyurunuz. 
Tabakayı uzatan eli hafifçe titriyordu. 
Sustular ... İkisi de etraflarile mefgul gö-

rUnüyorlardı. Biraz sonra Kezbanın sakin 
sesi aralarındaki sllkdtu bozdu. 

- Şu garsonların maharetıerlno şaşıyo

rum. Bakınız bir tepsi dolusu bira barda
ğını tekelllc nasıl taşıyor ?Hem de bir tarafa 
r.arpmadan ve bir damlasını dökmeden. 

Ferit cevap vermedi. Sinirli bakışlarlle 

onu silzüyordu. Bir iki dakika sonra yjne 
Kezban konuştu. 

- Ke:;kc biz de mayolarımızı getırseyı:!i.k. 
Denizdekıleri laskanmağa baflaıhm. 

Genç adam sabırsız btr hareket yaptt. 
Cevap vermek istemediği be!li idi; Fa~at 

nihayet kendini tutamadan taştı: 
- Sız ya çok saf ~·e c:ddl bir k:zsınız, ya· 

hut da etrafımızdaki bUtUn kadınları arka
da bırakacak kadar tehlikeli bir fettansınız. 
İnsanı şaşırtıyorsunuz. Bazı dakikalar size 
karşı bir düfrnanlık duyuyorum, size haka
ret etmek, sizi hırpalamak istiyorum. 
cKeşki mayolarımızı getirseydik!> Bu söz 

lcrinize çocuklar bile gUler. Siz .şimdiye 
kadar herkesin içinde denize girdiniz mi? 
Biraz evvel sandalda da ayni şeyden bah
settiğiniz vakit bunu size söyllyecektim, vaz 
geçtim. Siz etrafınızdaki arkadaşlardan dai
ma uzak kaldığınızı bilmiyor musunuz? Biz 
eğlenir, gUler, konuşur, gevezelik ederken 
siz dalma uzak bir tebessümle bizimle alay 
ediyorsunuz, bizim seviyemize inmiyeceği

nizi anlatmak istiyorsunuz. Çok mağrur bir 
insansınız siz ... 

- Mağrur mu? Ben mi? Neyime gurur'la
nıyorum acaba? Aileme mi? Servetime mi? 

- Öyle değil, sizinki muayyen bir şeyden 
dolayı gururdan başka tllrlU... Uöyle olsa, 
baş döııdl\rucu g!lzeliığinlzi ileri sUrerdinlz. 
Dlllkis sız, kendinizi mllmkün olduğu kadar 
saklamak, me%iyetlerlnlzl göstermemek, 
varlıfmızdan kimseyi haberdar etmemek is-

Genç kız bu sözleri evveıll hayretle k&r

şılamıftı. Yavq yavq fqlqnhğl geçti, bu

nun yerine acı bir istihza kaim oldu. 

- Te'8kkllr ederim Ferit Bey. Beni ta.Ya
nı nefret bir lnsan olarak giSrdUğilnQztl an
latmak ve bana düfJftan oldutunuzu söyle
mek için Suadiyeden buraya kadar gelmlye 
hiç lUzum yoktu. Bu eözleri bana orada da 
söyliyebllirdlnlz. Maamafih, bir yandan da 
fena olmadı. Blriblrlmizi daha iyi tanıdık. 
Müsaade ederseniz ben de ıılzi yaftllIZa ve 
mesleğinize göre çok havai bir insan gibi 
gördüğUmU s!Syliyeceğlm. Yaklqtığınız her 
kadını cezbetmek için onların hepsinin hu
yuna ve suyuna gtife diller döküyorsunuz, 
tavırlar takuııyonur.us. Kimisini tatlılıkla, 
kimisini yarı cebirle kendinize bağlıyorsu
nuz. Bu haUerlnlz benı iğrendiriyor. Siz Av
rupadan yeni gelmlt} bir doktol'IUDuz. 

(l>eftmı ftl') 

Llya TllrJımen - Orta mektepte 
olsun, lisede otaun, riyaziye, fizik, 
kimya gibi mUsbet• ilimlere kartı i
çimde huaust bir alAka, yakınlık du
yardan. Bu alAkanın tabu bir neti
cesi olarak da buraya geldim. 

Su i9lerine apıldım. Yurdun ku
rak, cansız yerlerini hayata kavut
turrn&k, batı~ avare sulara nizam 
vermek, sulak yerleri refaha ve sat 
ııta ulattırmak öyle işlerdir ki bir 
inaanın mutlaka hayatını doldurur 
ve saadet ve ferahlık verir. 
Dahası var: vıcık vıcık o pi& mlk 

roplu bataklıklan kurutmak da bir 
adama bUyUk vazifeler başarDUf oi 
mak hissini ve vicdan rahatııtını ve 
rir. KöylUnUn o anaMvt haatalıktan, 
mUzmin sıbnadan tamamile kurtul
duğıınu görmek bir mUhencDal, 
bir doktor kadar memnun edecektir. 

* Genç 1ntıhendia na...ızetlerimizin 

hepıılııde memlekete faldeli olmak 
end1'esi var. Herıs! ldealiat ve nik
blndir. Dilerıın ki, bu uğurda tuttuı.. 
lan altın olsun, goçtıklcri yollarda 
ça)V, çimenler b;ls'n." Hıç pena 
ebr.eatn: :-. hayat ,. var cb! ulm 
u!aiplerhae daima gft!ttmau. 

W. aıwypıs 
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KA D 1 N ve EV o ( Maziden Canlı Masallar ) 

Galata Kulesinden Osküdara 
• 
ı r ayo örneği 

_ _,1 

Bu Mayoyu Meydana Getirmek 
Pek Güç Değildir 

Geçen sıcnJdarda denize giren
ler oldu. <Amma yaptın.. Daha 
karpuz kcrbui;"ll denize düşme
den .. > diyeceksiniz. Evet .hakkı
nız var. Karpuz .daha 'henüz ekil
di. olup .ta ka'buğu ıclenıze düşene 
·adar epey vakit 'Var.. Girenler 
ha~='-·aten ıbiraz fazla acele ct
mi~Jer. Fa'kat lbizim arpuz kabu
ğu ıdenize dü~ene kadar epey ibir 
va-ktimiz var. Bu ara:da :kendimi
ze ıgüzd !bir mayo öre'bifo.iz. 

Bu ,gör.düğü~ m ;yıo iki renk
ten yapılır. lğnelcri: a) çorap ör
çtisü ile örülür_ (jer.sey rör~sii). 
Jlk :s ra: Hep yih f kat her Jbnik 

1 arka ip'1ikten alınır. ikinci sıra: 
Hep ters. Arada lb) lharaııo ör
gihü (yani lhcr ısıra :yiiz olarak) 
örülür. Bir de oe) ibir ters !bir yüz 
olmak üzere, lastrk iğne lkuUanı
lır .• 

Ôr~üye ar'kanın A kısmından 
ba~lann. Şi,e 18 ilmik atılır. Bir 
tarar.nn tııra ile 4, 5. 6 iki defo 
3, 11 .defa 2 ihnık fazlafaştınlır: 
a) ni zamanda ıcliğer taraftan da 
her td'ör't ısnada bir ve 20 defa 
birer ılmik fazlalaı:tırılır. 

Sırt ıkrsmı B den fbaşlanır. Şişe 
3 ılmik :rapılır. Bd :tarafından 3 
kere 7 anuı... 2 kere de 4 ilmik 
ilave edilir. Ayni zamanda diğer 
taraftan ·yaka kısmını yaparken 
8 kere 1 ilmık. ısonra 4 ırada bir 
1 ilmik (8 defa) ısonra ibirden 
16 ilmık ilave ederek bu !kısmı 
evvelce yap•lnn d>acak kısmı ıle 
bırleştirip rberaber örgümeye 
baı;-lanır. 16 ılmiğin ila'Vesinden 
sonra iş 1 3 om. yi !bulunca ma
yonun ağ J.ısmı ayrı lbir ~ üze
rinde yapılır, 20 ilmik atılır, her 
ıki taraftan .da her ısırada birc.r 
ılmik <:ksHtilir. 

Arkanın diğer yarısı ıcla bunun 
gibi yapılır •. 

Öne C den lba!!lanır. 1 O iTmik 
üzerinden örülür. Bir taraftan 6. 

ıo 

// 

Soldan r;ağa: 1 - Bir memleket; 
.\vukatlar meclısl. 2 - Arzusile bir 
1şte.'1 çekilme. 3 - Yalvarma; YUk· 

ckltk. 4 - Bulaşık: Anma. 5 - Geç 
değıl: Nazli hareket. 6 - Yedlrme, 
': İzabe; Nefi edatı. 8 - Kurtu
luş. 9 Serkeş; Ek. 10 - Ölmek. 
ll Cet. 

l'ukcırdan aştığı.)&: 1 - Kal!ının 

tmalet e~asından ; Eski TUrk un
vanı. 2 - Gözetleyici. 3 - Bir edat; 
Yapma. 4 Hazrr \·azıyelte. 5 -
;-;otn; Hububat tozu. 6 - HArnız; 
Gazete. 7 Katar: Göz rong1 8 -
Pıs ve mUz ç bır bocck: Töhmet aı
tırda bırakma. O - Sıhhat; YUkse 
es. 10 Az p~mlş yumurta; Ya-

ma. 11 - • •czrctmek. 

)) llOKO' Bt;J,l\IACA~T!'1' HALJ,t 

oldan bB •n: l 
2 Anafor: Ye. 3 
Şrmslper; Ne. 5 

Alkol: Papas. 
Irz; Bın. 4 

Varil 6 - Ek; 

e
_ ..... . . 

• , 

7, 10, 7, 12, 14 ilmik iTavc edi
lirken .O'bür taraftan 1her ıclört sı
rada lbir ve yedi kere !birer füni.k 
ve ısonra her iki eırada bir ve yi
ne yetii kere birer ilmik dksiıtilir. 

Başka lhir şiş üzerine D kısmın
dan başlayarak koltuk aitı yapı
lır. 7 ıHmik atıhr, ile.r iki ımada 
bir 5, 4, <,, 1 O ilmik fozlala~ın
hr. Araya 20 ilmik ilav.c ederek 
bu fkışm1 ij,acak kısmına eklenir 
ve 'böyle işe .devam edilir. 

20 cm. yi bulunca penslcri 
yapmağı unutmamalıdır. isterse- j 
niz bu pensler sonradan dikişle 
de yapılabilir, fı&at örerken ya
parsanız çok daha giizel olur. 
Penslerin uzunluğu .krokide nok· 
talı hatla gösterilmL~tir. 

Bı.(ndan 50nra ımayo.nun 8ı.ıt.
yen :kısmı :rapılır. Şişe 4 ilmik a
tılır ve döne döne Öriılii'r, fbırinci 
tur: 1 yüz, ikinci iğnede ıri yüz 
biri ters o!mak üzere .iki arttır
ma yapılır, 1 y.üz, lbir yÜl: daha 
yapıldıktan sonra iki arttırma dn. 
ha yapılır. Birinci turun scmunda 
şişte 8 ilmik bulunur; ikinci tur: 
Bir yüz. lbir arttırma. 3 '.>'Üz, 1 
arttırma, 3 yüz, bir arttırma ... 
Üçüncü ve ıdiğer ıturlarda işin or
tasını teşkil eden ilmiğin sağına 
ve soluna ıbirer arrtmna ya~ıhr. 
36 ur yaptlktan ısonra §~te ·bu
lunan ilmiklerin yarısı ıkapatılır, 
dijer y;rısı ımayo önünün sivri 
kısmı ile ıbirl~ecoktir. Sütyenin 
diğer tarafı da lbu tarafa benzer 
şekilde örülür. 

A~kı için 1 O ilmik atılır, ve bir 
ters ve yüz olma'k ıüzerc 44 cm. 
yi bulan_!l kadar örü·lür. İki askı 
yapılır .. 

Mayıo parçaları !bir.birine ek
lendikten ı30nra, arkanın yaka 
kısmına 104 ilmik geçe'bilir, 2,5 
cm. eninde !bir ters, !bir yüz las· 
tfk örüliır. Sütycnin etrafına ve 
paçaların etrafına da birer ~iıstik 
örülür. 

Bir Yankesici Yakalandı ve 
Adliyeye Verildi 

Dün, tramvayların kalabalı
ğından istÜa'<le ederek yankesic!. 
Hk yapan bir açikgÖz •yakalana
rak Adliyeye teslim edilmiıtir. 

:Beşikta!'ita oturan Mehnıet is
mindeki suçlu kala'balık tramvay. 
larda~ birini seçerek binm~ ve 
yoklaıya yoklaya paralı olarak 
Nevzat admda hlı:lııi bulmuştur. 
Mehmet, Nevza-dın ı;antruıını ça
lıp :kaçacağı bir esnada yakalan
mıştır. 

Suçlunun dün yapılan sorgustı 
neticesinde 2 inci sulh ceza mah
kem~j Mc:hmedi~ tevkifine ka· 
rar vermiş-tir. Mehmet sorguyu 
mütedkıp tevkif editmi§tir. 

Kısa Haberler: 
Bu ~ene ilkmektcplcrde 

muvaffa'kiye.t nisbetinin yüzde 
doksanı lbu1duğu memnuniyetle 
anlaşıhntŞtır. İkmale ikalan tale
benin imtihanları maıyısın on 
üçünde başlanacak ve Ot! be~ndc 
bitirilecek-tir. 

Ses; Sabi. 7 - Kar; Dakik. 8- Art; 
Alın. 9 - Şifa; Eger. 10 - El{!.; 
De,·. 11 - Isıra ısıra. 

\'ukardnıı aşağıya: 1 - Alışveriş. 

2 - Re. 3 - Kazma; Kafes. 4 -
On; Saralı. fi - LAcivert; Ar. 6 -
Pas. 7 Poker; Dağlı. 8 - Ar; RI· 
sale. 9 - Lakırdı. 10 - Ayin; Bin; 
Er. 11- Senelik; Ova. 

TELEFONDA 

lstanbulun Gayreti - Çavçav - Sarı Salkımın Bedava 
Bekçisi-Bayan İnönünün Çayında-Pake Vaı;>uru Gibi. 

- Alo, LeJ Ilı, nac;ıI ınız? htan. t- ... 

buldaltl faaliJ eti gazetelerde c- • 
, ·inçle olmyoruz. 

- E\et, gonllınilz Ja? İstırnbul· 
da beline gnyret ku,ağım ,,arılı. 

başladığı zaman he}-.ı>I birden na· 
ı;ıt yarışa c:ıkar gibi anlıyorlar gör 
ınüyor musunuz': 

Üç Asır Evvel Bir Türk Kuleden 
Üsküdara Uçmuş, Bi~ Başkası da 

• 
Tenvir Fişeğile Semaya Yükselmiştı 

DördUncU Murat de\Tjnin hezar DördtincU :Murat devri Türklerını.ıı 
fen sanatkdrlarından bir Ahmet Çc- he.zar fen Ahmet Çelebiden dabJl US· 
lebi vardı. İnsanların da kuşlar gibi tUn bir sanatkı1rları daha vardır: 
havalarda pek ılla uçabileccklerinln LAsarı Hasnn Çelebi . 

- Tnbli cleğll mi': .;tındl mem
lckcthnizln Jıcr J<o~csl bir tek atel
ye gibi ç:ılı~acnk. \ a~hsı, ı;cnd, 

i:O)UğU fOCUğU bu \atana J,arşı 
mcstul olduklannr hJsscdi.Hırlar. 
Yurdunun.un e;aadet 'e <;(:rcilnd!'n 
na.sil hl e alıp gurur d~JUJ orsak 
bizden beldcdiğf Jıl:r.metlerde dt' o
nun lıl.,sıısinl vcrmeliJ iz ki o za

- Bu nolita Türk kanının nasıl 
kaynadığını gösteriyor. O temiz ka 
nı ,·atanın her dalında, buda.ğında 
l;;a~·nntıu·ak lmkfın ,-e fırsatları on· 
lara göstcmıellyfz. Ciimhurrel!!lml
zln sııyın e.,ı, Türk kadınlığına hl· 
tap etlen ı.on beyanname~Ue Tiırk 

kadınlığına. açılan nurlu .rotun reh-

mUmkUn olduğuna inanıyordu. Ç> sa- DördUncU .Muradın Kaya suJIJlll 
mimi dostlarına kurandaki <Üstü· ismlııue bır kızı dUnyayıı. sclınt.Ştl· 
nUzde saf saf uçan kuşlara bakını· cAkıkıı. şadmanlığı> doğUm günU )'a 
Y<>r musunuz?> mAnasına gelen A- pılryordu. lstanbul baştan başa do· 
yeti okur, Tanrının insanları kuşlar natllmıştı. •ropkapı sarayı nıeydıııı· 
gibi uçmaya tcşvlk ettiği man(ı.sını larından toplar atılıyordu. O geee 
çıkıı.rır ve daha birçok tc!alrlerde şehir yerinden oynamıştı. pad~.ıı 

, bulunurdu. Kom~ular Ahmet Çelebi· tn· 
~o.rayburnundakl Yalı köşküne 

1 

• beri ı;ıtatlle hareket edlyor. Bayan 
inlSnU geçen ~alı günil Çanka3a 

man cı:o bcnlmdlr;ıı demek hakli mı ,_,__...,..~~.,...._,,~=--~..i..:.. 
duJalun. Czerlndc beraber çalıs- kaplamış. İncedk bir ılaldl\ iize
madığıınız bir esere sahip çıkııın~- Tinde Uç, dört tune "alkıml:ı du
yız. \arılan yere doğru aşağı urkmış. 

\'alttile Auuııa Ş<'hirlerlndeı.ı bi· Bir t'liml mr.atsaın lwpanp götürc
rbılnde oturduğum zcıman bir gün <•eğim. Diişlinlin benim için ne bü· 
yıınunda evı;lll köpeğim «Didon» }lık bir ze,·k, istanbulılıuı çıktığını 
la beraber.... dııoberl hlr çl~-.cği ağncınılan ko· 

- Affedin Jrnrdeşlm şöziınüzü parmamışnn, halbukl ben onıı ba· 
kestim. Röpej~'inlz ne dnstl'I' yılırıın. Bllir5lnlz yn, Auupada 

- Ça\çav dedikleri Çin kilıtek- hir ağaçtan dul l<oparmak yahut 
lorinilen... Fakat, fihndl onları tn- bir bahçcdl'n ~·l!:C.k toııhııııak ya
gillzler çok bliyük bir itina ile ~e- saktır. 
flştırlyorlar. lçlerlnıle harlkulliıle ll'akat bu san saııum dalı lıu!.u· 
güzelleri ,·ar. Merak ederseniz kö- si bir balıs:.cdeın sarlanıştı. Hem de 
ııcğtmio rosmlnl ıı;i;ı.e gönılereJ im. tion derece tenha bir sokak içine 
10'?8 senesi llerlln köııek <ıerglsln· doğru... Geniş <'adde,dı•n tenha so· 
den altın madalya ı ,·ar<lır. kağı:ı saııhm. Zaten caddede de 

- Siz köpeğtnlzl nereden getirt- kimseler yoktu. Didona: 
tiniz? «Didon, t;cn • uraıla ılun> dccllm. 

- Londradan, Lonclrnnın köpek Onu köşenin bıışmdıı. hekçl hmılc

khibüne nıC"ktup ::rn:r.ıldt. Kllıııte a- hrn fnknt dalın eliıııi ııalkım ıla

za olan meşhur dn köpeklerin soy ima uzntıtken <'.adde tarııfındıı hlr 
<'e<h·eıı Jlc resimleri geleli. Onlurm adam pcyıla oldu: 
iı;lndcn seı;tinı. nır kartl~l do A- <cXedlr orada yaptıı;"lnız':» DiJC 
rnerlkad Roçlld allcslnden biri in- D\ilZ avaz bağırmaya ha,ıamo~ın 
dedir, eğer Ml[L yaşıyorsa? mı? '.:llcğ'crse im adanı oradan geı-

- :O:lzlnkl ne oldu? ~erl<en Didonu 3 nl iistUnde giirınii,. 
- !>imdi dcrdhnl açmayın, tele- Ne güzel hay,·an di~e yanına yak-

ton başında beni atıntırsınız. Ba':· taşırken ltt'n) ılo gözlınden katır

ka bir sün anlatının. Onlar iki ta· mamış. l!;ğcr tcsailiifen ağal'ın da
ne idi. Sonradıın iblr fnııc ıtnhn ı:e- Jını o aralık koııarmış olsa) dım 
ttrtmiştiııı. İkisi de ı;ıtİı. Fakat bu ndam mutlak heni polise \f'rir
LCJ1a, bu h&J'\0 nnlardnkl asaleti .. ı. dl. 
7.e torif f'.dt:mem. Ben onl rı Çinli - Iaazallab ••. 
olıluklıırı lı:in daha çok se\ erdim. - ıı;,·ct, fakat hu hana bii~ iik 
Çiınkli hiilıl Çin topraklarına eski lılr eler olılu. JHışünun bir kere., 
Tilrk .Uyan diye ;bir sevgi clıı)a~ hu adam, l.;enıllslnc lıl~· aliıkaı.;ı ol
rnn. Aman IA'ylıkığmı, siz de beni mıyan hlr 'ey için Mrf ıııemleketl· 
,lmdi nereden nereye atlattınır.. Ne nln ve tnrunıadığı hlr 'l.atonda-:ın 

roılc kalmıştmı, shzUmii hile unut- ıııı>..nfaatinl kayımıak nokta ından 
tum? aldığı terbi~ o te irile o ılaklkıı o-

- neni mazur görün. Ben de rada hlr lw.kçl Yazlfcsini ı;ordlı. 

J<iipeklerrı haJılırrm da onr1an m<'• Ben odama kıtnıadını. hayran ol
rak ettim. «.Bir :rlin lilnınıdıı C\• duın. 
J:"lll l>ôpeğim «Diılon» la beraber- - Bu. hlr mlllettekl Jçtlınai ter~ 
Demiştiniz. lıiyenln kun etini gö terlr. Bu his-

- A, Clet:hır gün Dldonla he- ler, bizde de :r.umanla köklcşocek· 
rnhcr şelılr Jmrklnde Jnrlarıll\ bir Ur. Ru duygular hizdo ıloğuştan 

gezinti YUlll) ordum. nır de !uı.Mım \ardır. Fakat halkımızın hir kısmı 
nlçak dumrlı hir bahçenin iç ta- hu hisleri kullanacak yeri bilmez. 
rafınıtan hlr ııarı alkmı nğncı yük Öğretmemişler, ne yap!Hnlar? 
·clnıl-;ı. D:ıllarını sarı alkımlar Memlekette bir haprlı hareket 

kÖ<jkünde ~-ardım sevenler eeıni3·e· 
tinin faul a1.ıılıırına hlr \'ay 7.l~aCe
ti ,·enıılşlerıli. '.\Ilsallrler lalelerle 
diir.eltllmiş zarif rn mükellef bir 
bilfede ı:aylarını l~erken, bu en çok 
t.e\ llcıı asil Tdrk kadını kendi ine 
has büyiik sadeliğ-1 \C nezakctıle 

mi allrlerlnin ayrı ayn hatırlannı 
alıyorlardı ı;·e: «Türk kadını hiç 
bir zaman 'atanına yıırtlrmdan ka
çıo.momıştır» ödcrllo de 'atan· 
dıı..,ıarına ne bü~ lik bir inan, sev~i 
be lediklerinl gö~terdllcr. Ankara 
yardım tievcnler ceml,letl şimdi 

bütün faaUyctile ı;alışıyor. 

Bir haftada diki'} l~lerl pek çok 
ilerledi. Yeniden hasta lınh,cı kurs
lan uı,·ıldı. Her gün ı.ıhhiye depo
Jarınd!l çalu;ılıyor. Bu arada dcrt
lllerlıı dertlerine kQŞUloyor. 

- Bu hafta da dertti \'ar nııy
dı? 

- llir yok olur mu'? Ileım git
t lkı;e artıyor. Bu haftB ile kadına 
1'.'üıııune hastahane ·inde ı;oeukla

rım dıillJ a~ & getirmek \"e on be' 
glin oruılu. bakılmak i<;ln yer hııı.ır
landı. O günlerde C\'cle kalacak ço
cukları için de pam toplamlı. Ve 
çocukların bakımı temin edildi. 

llaıı;tahancde doğurup çıkan bir 
kadına iş tıııluııdu. 

Birçoklannın lşlerlııl takip ot. 
mek için herkes ayrı bir ı;azlfe al· 
ılı. Geçen gün ~ine dertli olan bir 
kôyln ka.dını cimi U. .L;tnl l1ize 
ha,·aıe etti. biz de: «Gelecek per
şembe gel de ""''ahını ah> dedik. 
Sonra da: «llammcığım, ı;akıo ıı· 

nutma, perşembeyo gel&:elcıııln.> 

J>lyo tekrar ettik. Fakat verdJği 

ee,·ap pek hoştu: 
- ili!) hen unutur muyum? De· 

dl, gayri Pake lapuru gibi her haf 
t.a ize gelurum. 

Biz Pake vapurunu lşltlnee giil
meye ba,ıadık. Pake ismini nerden 
öğrendiğini sortlulı:: 

- Beo, dedi, Hanumcuğuın, çok 
J:"Cznıl,lm, Kıırnılenlzl dol!L!jıııışan, 

Pake lapuruna da binml'jiın de on
dan söylüyorum. Vaktinde yapılan 
iş için bizde işte öyle derler. 

Rebia T. Ba,ok!;u 

~-------------------------------------------" 
( • • l ,, 

Askerlerin Klüblerde Oynamaları Kararı Dolayısile 

Genel Direktörlükten Bu Müsavatsızlığın 
Sebebini Sormakta Hakkımız Değilmidir? 

Mekteplilerin k1ü'plerde spor 
yapmahın rnenedildiktcn sonra 
bundan bir müddet evvel ele as
kerlerin sivil klüplerıde oynı:ıma
maları hususunda bir kıarar çık
mı~ ve latlbikına da başlanmıştı. 

Klüpf er hiç ~phe )•ok ki; mek. 
teplilerin aynlmasile büıy:ük za
rarlar gördüler. Takımlar telıifisj 
mümkün o1mayıan z&fa uğradı. 
Nihayet vazif ci agkeriyesini yap
makta bulunanların da klüplerdc 
spor yapmaktan rnenedihneleri 
bir ço:k takımlarımızı fena bir 
vaziyete düşürmüş ve bü'Sbütün 
ziıfa uğrat.mı'1ır . 

dar lstanbula tebliğ edilmediğini 
öğrendik. Ta'biati~e tebligat ol
mayınoa lstan'bul Bölgesi de bu 
kaTarı tatbik edememekte ve 
ktüpler de asker oyuncularını oy. 
natamnmaktadırlar. 

Beden T crbiyesi Genel Direk

törlüğünün bu kararı bugüne ka

dar lstanbula tebliğ etmemesinin 

sebdbini obir turlü anlayamıyoruz. 

MiUi küme maçlarının devam 

ettiği bir sırada. bir börge böyle 

mühim ve hayati h'ir karardan 

istifade ederken diğer bir bölge

nin istifade edememesi ne nizam 

ve ne de mantığın kabul edemi

yeceği bir harekettir. 

halde Ankara ve l'Zmirde serbest.. 
çc hare.ket edildiği, lisanssız bir 
oyuncunun her ne su.retle olursa 
olsun hakem tarafından oyuna 
ka'bul edilmemesi nizamname 
esaslarına göre icap ede~en bu
gün diğer bölgeterde soy adsız 
ve yalnız i.ı!imlcri ihtiva eden 
listelerle resmi maç.ların yapıldığı 
görülmeldedir. 

Bir karar veriliyor tebliğ edil

miyor, lisans d.iy,2_rlar İstanbul 
Bölgesi talimatnamelere riayet

Hr, diğer bölgderde ise i~ler ki
taba uydurulmak ~ylc dursun 

niza.m1'a_meler, talimatnameler hi. 

çe sayılıyor. Bu mfu.a'Vat.sızlığın 

sebc'bi!li sormak ta hakkımız dc

ğl mi? 

Kemal ONAN 

nln evine blrçok kartal kanatları ge- mışu. Buradan yapılan şcnllldcr 
Urdlğ'ini gördUklerl zaman onunla seyredecekti. Biraz sonra ortaya el· 
alay ederlerdi. nu~ 

11 okka barut macunundan yapıı 
Ahmet Çelebinin llrkcşlni arkası- yedi kollu muazzam bir fişek ıığacı 

na yayını omuzuna takarak tstan- gctırlldi. Bu 0 vakit dUğün!erd0 

buldıLn uzakl8Jilığını ve sarp tepeler kullanılması mutad olan cNahl> adl1 

de kartal avladığını görenler vardı. gUmUş çelenklerden çok büyUltt.il-
TUrklcrln mltolojlslndo uçmanın Bu fişoğln üstünde dalyanıarda"1 

mUhiın yeri vardır TUrklcr insanla· ı gıbi _ insan oturacak bır sepet vsr· 
rın a:ıcak uçarak yUkselebll~klerl- ı dı. 
ne inanırlardı . Zaten dedelerlmız ecn LCl ri Çolebl fl e in ônllnde O' 
netin adına da cuçmnk> demıyorlar ~ ş g 0~ ·dı? turdu. Herkes ı;lbi padişah da. 

1 
mı) . 

Sanatkılr bir Ttirlt çocuğu olan bakıyordu. eni 

j .Ahmet Çelebi konu komşunun ayıp- - Devlellıi hUnkarırn dedi 5 
1 

1 

lamalarına ' 'e alaylarına rağmen hUdaya ısmarladım. Şimdi lı;a peb 
tecrllbelerine gizli gızli devanı cdi· ile konuşmaya. l;"idiyorwn. 5e}Anıs· 
yordu. nızı götllreylm mi? 

Okmc'-'daru TUrklerin bu· spor Bundan sonra sal~ ;-etlrdi, taY· 
ol ct-1• 

mahalli idl. Burada bir de açık ha- yarcye biner gibi fişcfin 
va minberi \'ardı. Bir ok mllsaba· !arına. tutunarak sepetine oturdll· 
kasından sonra Ahmet Çelebi bUyUk Sonra ~erdeki şakirUerine emir .,·er· 
bir sepetle bu minbere çıktı. Kolla- dl: 
rına. kartal tUylerindcn itina lle ya· - At.eşle)in! •• 
pılmış iki kanal geçirdikten sonra: Şakirleri fişeğin fitilini atcJle-

- .Ey ahali! Dedi. Ben şimdi u- diler. 

çacağını. U.gaıi Çelebi ct.ra!ma ıov11cnnı-r 
BUlUn yUzler ona çevrildi. Alımet saçan bir kırmıu ve dallı, budaııl1 

Çelebi uçma ga~Tctierl yapan leylek alev halinde semaya yUkscldi. 5epe• 
' ya\Tuları gibi kano.tlarını birkaç Unc nldığı tenvir fişeklerini de )i>. 

tıı.• defa çırptıktan sonra keııdlsini min- kn.rak denizin UstUneı atıyor, bel" 
rdll· berdcn Haliç saUıı mailine doğru rafı renkli ı~k tufanına b~o 

1
• 

attı. Şiddetli bir rUzg(ı.r da esiyor- Evliya Çeleblmll:ln itadeslle (B&fll
1 •••• 

1 

du. Kanatların '\'e kanat altlarında- felekte fişenki kebirinin barutu " 
rd ede!"' ki para.şut torbalarının ya ımile mayıp da zemine doğru nUzlll rı· 

Çeleblnıl:z epeyce uçtu ve kaza.sız ye ken elleriııde olan kaı-tal kanat13 

re lndL Sekiz, dokuz defa tekrarla- nl açıp Slne.n Pa.'}a kasrı dnllnde 4er 
nan bu tecrllbedcn iyi neticeler al· indi yaya .> ~ 

Evvelce .al y cdcnl r flmdl ona: 

- Ku!J Çelebi diyorlardı. 

Onun muvaffaklyet11 uçuş tccrll
belerl sarayda da duyulmuştu. Ah
met Çelebi Galata kulesinden de bir 

uçuş tecrübesi yapacaktı. Şiddetli 

bir lodos bekliyordu. Böyle bir gün· 
do Kuş Çelebi Galata. kulesine çıktı. 
DtırdllncU Sultan Murat da Topkapı 
sarayı eteğindeki muhteşem Sinan 
Paşa köşkUnUn balkonundan onu 
seyrediyordu. 

Sonra yUzcrok ı;ırçıplak Yalı J\ c· 
künUn önüne geld1. Ve bUnkUJ 6 

Uı.mlarken: 

- Pad!Şalum! Dedi lsa pcY~ıı1· 
bcr sana &cla.m söyledi! 

11
• 

Bu hUnerll adam padlşahm ll~ 
j)l' 

na ı;ilU. Kendisine bir kese alttll . 
san edildi. Yetmiş akçe ile do !tr" 

hl yazıldı. 
1'flıı1 

Ugarı Hasan Çelebi sonra ıJI 

hükümdarı Selamet Kerami an~!· 
yaıunda bir vazife aldı ve orada 
dU. 

t>' Evliya Çelebi DordilneU Murat fl 

manında yll1}amış iki sıınatk.vd;. 
daha bahseder. Birtsl Fenni çelt 
dir. Bunu şöyle anlatır: ,. 

clbllsi lAlne ders verır, pireyi ~ar 
sonra Doğancılar meydanına indi. fese kor, kehle fakiri arabayıı. k°';

3 
Sultan Murat bu sanatka.r Tllrke bir hezar fen idi. Pakize eş-arı 

Ahmet Çelebi kanallarını ve pa
raşUUerini ı;eçirdlkten sonra kule
nin Alem yerinden kendlslni boşluğa 
bıraktı. 11'1 kanatlarını idare ederek 
UskUdara. doğru sUzUldU ve biraz 

muvaffaklyetlndcn dolayı bir kese vardır.> 
tdil'· altın Ihsan etti. 

Kuş Çelebinin uçuşu Padişah Uzc· 
rinde derin vo devamlı bJr tesir bı· 

rakmıştı. Padişah heyecanlı sahne
nin tesirinden kurtulduktıı.n sonra 
taht ve tacına. bu adamm hünerle
rinden bir fenalık ı;elmesl ihtimali 
üzerinde durdu ve mUsahlplerlnden 
birini ç$rarak şu emri verdi: 

- Bu adam pek havf edilecek bir 
adamdır. Her ne murad ettiyse elin· 
den gcli'~"Or. Böyle klms~lcrln bekn
.sı caiz değildir. Onu Cezaire ne!ycdl 
nlz! 

Ertesi G'Un zavallı sanatkar bir 
kalyonla Cezaire sUrülm(lştU. Evliya 
Çelebi bu büyük Tllrk sanatka.rmın 
orada öldUğUnU söylUyor. 

YARIN AKŞAM 

iPEK 
Sinemasında 

İkinci sanatk&r da Şadi çeleb uıı· 
Bu da Kaya Sultanın d<>cıım gun ıı4' 
de Sara.yburnunda padişahın önU ııJ· 
hünerler gösterm19, hem bır keS0 lfte 
tın alnuş, hem do çavuş zuınrt.$ 
yazılmıştır. 

tılt 
Çelebimizin anlattığına. ı;örc ,.e 

bostancı Şadl Çelebinin eııe.rınl 
11

11 
ayaklarını bağlamış ve içi Jll~t· 
bir çuvala koyduktan ve atzınt ı;ı
ladıktan sonra denize atmı~,iııtııı 
raz sonra Şadi Çelebi denizin l p&' 
de görOnmUş ve yUzerek sahile tıJIC 
dlşahm önüne çıkmıştır. Burnu ıtlıl' 
kanamamıştı. Herkes bu el çabU 
ğuna. .şqtılar. vJ 

İbrahim Hakki ıto~"fı 
,,,/ 

Mevsimin En Sorı 
HEYECANLI - MERAKLI 

Büyük Bir 
Sergüzeşt Filmi 

CHARLIE CHAN PANAMADA 
.ın JıOf"' 

l\(eşbur Polis BııfJyesl CABBLIE CllA.~ Panama kanalm .... 

kunp casuslarla mncadele!erl 

~ ................................ ~~ ---

Beden Terbiyesi Genci Direk
törlüğü klüplerimizin ıbu acına
cak halini ve hinnetice Tü'rk spo_ 
runun zarar gördüğünü anlamış 

olacak ki; bundan bfr hafta ev

'Vel verdiği yeni bir kararla as· 

kerlerin tekrar klüplcrde oyna

malarına müsaade etmiştir. LALE Şahane Programlarına Devam Ediyor. 
Biz 'bu karara Ankarada mut

tali olduk. iz.mire milli küme 

maçları yapmak üzere giden An. 
kara Gençler Birliği asker oyun-

Beden Terbiyesi Genel Direk
törlüğü gibi devletl~i;ı ve bir 
buçuk iki milyon liralrk tahsisat
la iş gören· gen4' bir teşkilatta 
işlerin çokluğu dolayısile bir tcb. 
liğ yapılamadığını da düşünmek 
muhakkak ki; yersiz ve gülünç 
olur. Bu da varit olmadığına gö
re bunun için ne gibi bir sc.bep 
akla ~ele.bilir? 

• Yarın matinelerden itibaren 2 Hıuikıı birden 

Görüyoruz ki, bu is1crıde gadre 
uğrayan yalnız 1 tan1bul"dur. Ni· 1 -EBEDi MELODi 2 - AVCI BöLOGO culaunı alaLak gitmiş ve Ankara 

takımları da Fcnerbahçe, Galata. 

ııarayn karşı bu karardan istifa

de elmi.,lerdir. 

bUyUk zamnameyc, verilen emirlere, DUnyanın en zeng'ln müziğini, en «Türkçe» '!l:''IJl 
gönderilen tamimlere iharfiyYeıı aşkını yaşayan eşsiz film Amerikanın Yeni Nelsbn Edisi DlK FORgı 

Ankarada ve lzmirde tatbikı
na geçilen bu kararın bugüne ka. 

riayet eden 1stanbul bölgesi olu-, 1 Baş Rolde: Altın Scsll yarattığı çılgın blr cesaret, bUyük bir ;tah· 
yor. Meseliı, sicil islerinde lstan- ('ONClllTA MO~T.ENY.GRO ramanlık menkıbesi .......ıııııı 
bul Bölge~ çok tit~ davrandı~ı ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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kONGRE: larının teşrifleri rica olunur. 

Çocuk Esirgeme Kurumu Is· NİŞANLANANLAR: 
tanbui Merkezinden: Diş tabibi Nuri Günyalın kızı 

Viiayetimiz yıllık kongresi 24 Bayan Handan Günyal ile Milli 
ttıa.yıs 941 cumartesi günü saat . 

1 
. ""d"" ·· Kadri 

14 te merkezimiz salonunda ya- Gazete yazı ış erı mu uru 
Pılacakıtır. Şubelerimiz murallhas. ı Oğuz ni!_anlanmı~lardır. 

Cevap Veriyor 
Ve Soruyoruz 

(Son Posta) nın Bir Sataşmasına 
Zaruri Cevap 

Dünkü (Son Posta) gazetesi, dururken bize çatıyor. Hem de 
bir ırnakalemden a§ağıda.ki satır- ne .şekilde? Yeniçerilerin haklı 
ları, aslındaki (hayısiyct) kelime. bir muhatabı susturmak jç;n cdi. 
•ini (siyaset) d iye tadil etmek ne aeb etti~ diye ortahğı velve-
9\ıretile, altyor: leye verdikleri tarzda... Yazım-

« Umumi Harpte Almanlarla dıın bir cümle alıp ve bunu tah
lilya müaaYi mevkide bir mütte- rif edjp -gürültü ~<>parıyorlar ve 
lildik. Öyle olcluğu halde her yazımdflki apaçık vatani :maksa
'4lund. hayaiyetimiz ve izzetinef. dı balçıkla sıvamağa uğraşıyo:-
~ çiinendi, ha";bi bizim taraf lar. 
~ ... diye adeta üzüntüler ıe- 1Son Posta) gazetesine §imdi 
'il'dik.» biraz da lbiz so.alım: 

Bu satırlar, Tasviri Efkar gaze- 1 - Bozgunculuğa karşı m.il-
teeindc çıkan ıpek gadp bir ma- li aı:mi kuvvetlendirmek maksa
ltaleye cevap diye yazılml}tı. Bu qilc yazıldığı aşikar olan bir ya
cevahın gayesi de bir bozguncu- zıyı çürütmeğe çalışma'kla ne gi:bj 
lu~ havası yaratabilecek bir ta· bir gaye takip eıdiliyod 
ltırn fik.irlcr.i daaıtmaktan ibaret- 2 - Memleketimiz kirnşeye t'ı. • -

karşı hiç bir tecavüz fikri beale
I Son Posta ıazctesi, bu maka- miyıor, bize ili§Hmiyeceğini gös
cnın umumi gayesine göz yum~- terecck yolda sövlenen her aözü 
~r. •benim sözlerimi de tahrıf ve yapılan her hareketi de mem
edere,!t: cVay, cephelerde bin- nuniyetle karşılıyoruz. Bununla 
lerce Tür.it evladı .dövüşürken beraber bütün Türk milletinin, 
~et Emin meğer Türkiyenin istiklaline yan gözle bakılması 
lJrn\{rni Harpte yenilmesini iati- gibi bir ihtimali karşılamak üze
l'oorınuş. Hem .de cemi sıgası re silah başınd 1 beklcdıiğini ve 
ltııUanıyor. Soruyoruz: Umumi gazeteler için Hk vazifenin mil
liarpte Türkiyenin yenilmesini letin kendine güvenini kuvvet
"e netice olarak ta parçalanması- lendirmek ve bozgunculuğun her 
Ilı İateyenler Ahmet l::.min Yal- türlü emel ve vasıtalarına karşı 
~•ndan ba,ka kimlermiş?~ mücadele etmek oJ·duğunu (Son 
k· Bir defa ben.im yazımda Tür- Posta) gazetesi bilmiyor mu? 
ıye, hatta Almanyanın yenilme. 3 _ (Vatan), Türk istiklalini 

'illi iatemc<kten bahis yoktur. Al- yegane ölçü diye kabul eden ve 
t•llyanın kazanması ihtimali bu r :.ü üzer:nde hassasiyetle du. 
ı.....~lfısında üzüntü duymaktan ran bir gazetedir. Memleketimiz, 
;:'is vardır. Arada dağlar kadaı bir ittifak muahedesile mukadde. 
~k -o}duğunu izaha hacet yok. ratını demokraai cephe.ine b.i-

"ll~ntiin'Un se'6ebı \Je maka- lamış olmakla beraber lngiltcre• 
;:nde uzunuzadıya anlatılmıştır. nın de Toiirk menfaatlerine aykırı 
~ kadar iızüntü duyulmasına görülen hareketler.ini Türk ölçü
dıJı. cp, Almany~nı? zafer .'kaz~.n- lerine vurmaktan ve tenkit et· 
t tıan sonra Turkıy.eye bır oı:nu~-, mekten hi-: bir zaman geri dur
~lcke rnuamelesı e~esıy.dı. ımadık. Şu veya bu gazetede pek 
bir\lntü .duyanlar kimlerdı? .~ıy~ aylkırı bir y:.. ·ı gördükçe müna
td llUalın mana~ı yokt_ur. Çun~u j kaşa rn wzuu yapmağı bir vazife 
d "Yınayanlar kımlerdı ?> şe.klın. b T 
t 

11 l>ir euaLin daha çok münase- ı ıByoru~. l d l 
oer O .. .. d u cum e en olarak geçen er-
it ı Vartlır. z~ntu u~.an vıı- de Cumhuriyet gazeteeırun bir 
(~<laıplardan mınller gostererek ·· · d d duk Bu gaze uo !' . yazısı uzerın e ur . • 

n Posta) va cevap vere ım. te cevap vermedi, avukatlığını 
tilt~-:- Türk vatanı için tam is- Tasviri Efkar gazetesi yaptı •. Biraz 

1 Jateyenler. sonra T aıviri Efikar garip bır yazı 
lL 2 - Harbin ba§ında kapitü- yazdı. iki makale ile bunu dostça 
~nları kaldırdığımız "Sırada bir lisanla ~~~ka~ ett~~· Gaze. 
"lif devletleri ıea çıkarmamış- tenin k~ndısı fıkrını mudafaaya 
~ rı Alınan sefaretinin sinirlıhk .kalkışmadı. Aradan tam üç gün 
ltcrıneainden ürkenler. ıgeçtikten sonra (Son Posta) ga-
3 - Türk ordularının kendı zetesi &azaba gelerek, bir cüm

~taltlarımızın müdafaası ıçm lemizi tahrif etmek suretile, ~ize 
llllarulacak ve her Türk erinin yüksek perdeden ısaldırdı. Huse

''ilıiı üzerinde titrenecek yerde yin Cahit Yalçının vaktile Cum· 
=t! Alınan orduları üzerindeki huriyet hakkında yazdığ~ bir ya
tı~ tazyikleri kaldırmak için Sa- zı1111n avukatlığını da ,tıne Son 
f tnııta, Süvcy§ yolunda, Ga- Posta yapmı§tı. 
~•da, Makcdonyada, Roman- Eı&iclen'beri göze çarpan ve 
~- Alman planlarına göre he- üç gazeteyi diğer Türk gazetele
~lzca harcanmasına karşı is- rinden ayıran bir hal, taktın ha-
'n dııyanlar. }inde bir çalı~a var. Bunun ma-

t_ '4 - Almanların Türkiyeden na ve gayesini (Son Posta) ~a
~~trland diye bahsetmelerine zetesi lutfen bize izah eder mı? 
~~~ A~~ 

A.ı - Daha harp zamanında 
~~•nların bizim topraklarımız
"--: .Araplar arasında Türkler 
~ine tahrikat yapmalarına 

nlar 

..._
6 
-· Tı..irk kıt'aları Azerbay-

~- ilerlerken Almanların he- (Batı 1 incide) /// 
ı...-.ı henıen bize karıı •i!i~ kul· derek ileri yUrUyU11UmUzU tehire ma
~ "Vaziyetine selmeeını haz- tuf çarpı'1llalar yapıyorlar. 11 bin 

11000 Kademlik 
Ambalagi Dağı 

· ~enler. kadem irtifaında.Jd Ambalagi dağı 
~ltl. ....._Şarka memur edilen Türk imparatorluk kuvveUerlnin ~mdiki 
~llnı Kafka. hududundan hedefini telJkil etmektedir. Bu dağa 
~ 'ttırnıak için Iran yolile ce· giden tek bir yol vardır. Yolun köprü 
'il~ dojru bir hareket tertıp başını zırhlı bir Hint müfreaeaı tut
~-lni affedemiyenler. mW}lur. Bu esnada HinUi iatihklm 
b~ ....._ Ünifurmamızı taııyan kıtaları yol üzerindeki m&nlaları 
~. liit.bede Alman eubayları- kaldırmak içln büyük bir gayret sar 
'W...,. ~ kat yübek rütbede Türk !ediyor ve dinamit atıyorlardı. 
~l~ının teref ve haysiyetine BUtün kıtaların kuvve! mt.ncvi-
"•le'j'iz 8\lretilc yaptıkları mua- yesi mükemmeldir. 
~l erden istikbaldeki münase- * 
J_;: er İçin çok fena kokular alan. ... 
0~İınt"' k d 'W b' Çolt u uyandıraca ıger ır 

>,I\ ~_eplerden ve üzüntü du· 
~it.Ede kafile vatandaılardan 
'~ . lrnek mümkündür. Ata
"' d\in Milliyet gazetesinde har-a· 
'-ıı ır çıkan hatıralarında buna 

Q e. '\'ardır. 

'" nevi ~üntülerden bahse
,~~•rru.n nekadar t~miz. ~ir 
' (liltndıte ile yazıldıgı aşikar 

uon Posta ) gazetesi durup 

Londra, 6 (A.A.) - Bugün bura
da bildlrlldlğine göre, Habeşlstan
dıı.Jd rnlMıarebenln sıklet merkezi 
şimdi Asmara • Adisababa yolu Uze. 
rinde Ambalagl clvanna intikal et
miştir. Cenuptan gelen kıtalar hi
len Dessle'nln 140 kilometre <\!lmalln
de Koram yakınlannda bulunmakta
dır. Şimalden gelen kuvvetler ise De 
bub'a varmış bulunuyorlar. Bu su
reUe imparatorluk kuvvetlerinin Ud 
grupu biriblrlnden ancak 50 kilo
metrelik bir mesafe ile ayrılmı9 bu
lunmaktadırlar 

Ulus' un 
Makalesi 

VATAN------· ---~----------------........ -----_s __ _ 

Telgraf, Telefon ve Ajans Haberleri 
. 

< ... ı lndde) X/X 
tarlarının tahrikatta bulundukla
rını biliyoruz. 

Bir Amerikan 1 

Senatirü 
Dedi ki: 

Btrinci Sayfadan Devam 

Eden'in 
Nutku 

.Uzüne karşı yaptığı gfu~ Alman 
tecavüzüne karşı da mukavemet 
etmek azminde olduğunu derhal 
ve miikerreren söylemişlerdir. 
Hatta Yunan Ba~vekili Yunanis
tanın ancak kendi başına kaldığı 

Türkiye karadan ve denizden 
bu harp ve anarşi alcmile temas
tadır. Bizim deği~mez bir siyaae
timiz var. Bunun ne o!duğunu 
Türk köylüsü Milli Şef kadar ve 
her yabancı bizim kadar biliyor. 
Bu bir istiklal, miHi müdafaa ve 
milli emniyet siyasetidir. Yirmi 
harp ayındanberi bu sjyasetin va. 
zifclerine ve imanlarına sadık 
... Idık. Onu herhangi sarsıntıya 
~ramadan koruduk. Acaba yenı 
tartlar için.de ayni imkanı m~h~· 
faza edebilecek miy"z? Aı:ınımız 
l>udur ve dileğimiz milli siyase~ 
timizi takip edebilmek, serbestı 
ıçinde kalmaklığımızdır. 

Yeni cihan harbinde Türkiye
nin bütünlüğünü ve Türk milleti
nin hürriyet ve hakimiyetini ma
sun bulundurmaıktan gayri hiç 
bir menıfaati anmadık ve aramı
yoruz. Ne kimsen:n toprağında 
gözümüz. ne de bizim toprağı
mızda kimsenin zerre kadar hak
kı var. lttifaklarımız, anla!lmala
rımız, sözleJmelerirnz hepsi mün. 
hasıran kendimize ait olan veya 
komşularımızla mü .. terek ol~n 
emniryet sahamızda barı, ve ıs
tikrarı müdafaa etmek içindir. 

Alman Führerinin Balkan mu
harebesini takip eden nutku ist 
tam bu nazik devreye tesadüf et
ti. Nutkun Türkiyed,.n L:ahseden 
fıkratarı üstünde büyük bir dik
katle durduk. Türk Kurtuluş Mü. 
cadelesi ve onun rehberi hakkın
daki şehadet jJe ayni davayı tak
viye etmek ve ileri götürmekten 
ibaret olan müdafaa ve emniyet 
politikamız ve onun sevk ve ida
resi hakkındaki tasvip cümleleri 
bu memlekette derin b:1' tahassüs 
uyandırdığı kadar, Alman harp 
siyasetile Türk barış nizamı ara
sında bir tezat görülmemekte ol
masının harbin bu sahalara sira
yetinde askeri ve siyni herhangı 
bir menfaat tasavvur etmlyen 
memleketlerde dahi ferahlatıcı 
bir tesir hasıl ettiğine !riiphe yok-
tur. 

Türkiye kendi hudutlarında 
harbi tahrik etmiyeceğinden her
kesi emin kılan yirmi aylık bütün 
bir imtihan devri geçirmiştir. Al
manya Türkiyeye .karşı harbi 
tahrik ettirmemek ve Türkiye 
'lizerinde lierhansi it.tilat veaile.ı 
arabmamaık azminde devam et
tikçe suMu~muzun bozulımı.yaca· 
ğından biz de emin olabiliriz. 

Harp fac,iası büyiı"\tür, geniş
tir, korkunçtur. Ne şarkta ba~la
mıştır, ne de şarkta bitecektir. Bu 
emsalsiz facianın tahriplerini 
mümkün o•duğu kadar tahdit et. 
mek feci harp sonrası buhranları. 
nın tahriplerini de tahdit etmek 
demektir. 

Kimse bizimle davalı olmadık. 
ça bizim kimse ile davalanaca
ğımız yoktur. Siyasetimiz, vaa~
lerimiz, sözlerimiz, bareketlerı
miz ve onların açık hedefleri ma. 
lumdur. Kurtulutu.mu.zun tek te
minatı olan birliğimize. Türkiye
nin hak ve toprak bütünlüğünü 
korumaktan ibaret olan politika
mıza yirmi aydanberi olduğu gibi 
bundan sonra da sadık kalacağız. 

Yardım Sevenler 

"Birleşik Amerikanın Çok 
Şiddetli Bir Hattı Hareket 
İttihaz Etmesi için Zaman 

Gelmiştir,. 
Va,lngton, 6 (A.A.) - Demokrat 

senat6rJcrinden Claudc Pepper bu
gün senatoda BUyUk Brltanya lehin
de çok şiddetli bir nutuk söylemiştir. 

Pepper demiştir ki: 
Birleşik Amerikanın çok şiddetli 

bir hattı hareket ittihaz etmesi za-
manı gelmiştir. 

Hatip, Roosevelt'in fevkal&.de va. 
ziyet ilAn etmesini ve Avrupa, Asya 
ve Afrika mahreçlerinln Amerika kı. 
tasına karşı mUmkUn bir taarruz 1· 
çln kapamağı derpiş eylemesini tek
lif ve ta \'siye eylemiştir. 

Senatör Pepper sözlerine şoyle de-
vam etmıştir: 

'Bunun dığer bir hedefi de BUyUk 
Brltanya. için deniz yollarını açılt tut 
mak ve Bitlerin bu mevkileri işgal 
için yapacağı her tiirlU teşebbUsli a 
kim bırakmaktır. 

cea,ı 1 incide) = takdirde dahi milli topraklarını 
nen vaziyeti hatırlatan nazır söz- müdafaa edeceğini ilave etmiş-
lerinc şöyle devam etmi"\tir: tir (alkıslar) 

Almanların Gayesi Bu müzakereler esnasında Al-
c- O sırada A'manların Ro- man planlarından haberdar ol

manyada büyük miktarda askeri duğumuzu Yunan ohiı1cumetine 
mevcuttu ve Bulgaristana nüfuz bildird"k. lngiliz, Yunan kuvvet. 
ba!llamıs bulunuyordu. Bulgar !erinin Haliakmon hattında yer
m:ydanİarına Alman s:villeri yer- lef:nelcrinin, anudane bir muka
leşiyordu ve .hedefin merhale ı vem et. göst~r~ldiği takdirde, Al
merhale Balkanları istila etmek, man ılerleyı!llnın .durdu~ulması 
Bulgaristarrda yerleşerek Yugos- : için makul bir imkan temın ede
lavıyayı çevirmek, Yunanistanı ' ceği neticesine vard_ık. Bu kar~r 
boyunduruk altına almak, Tiirki. büyük süratle ve ikı mcmleketın 
yeyi hareketsiz hale koymak ve askeri müşavirlerinin tam muva
bir tek silah atmadan kazanıla• fakatile alınmıştır. 
cak olan bu vaziyet sayesinde ) unanistan ~arafın_d~n hiç bir 
emin üslerden lhareket ederek şikayet serdedılmemıştır. Geçen 
A'kdenizdeki vaziyetİmize esas gün Yunan hükümeline bir tel
dsrtbeyj indirmek olduğunu sa- graf çekerek kıta larının kahra: 
rıh bir surette görüyorduk. Bu manlık larından dolayı kendl3ını 
planda pek a,ikar olarak ikinc. tebrik etmiştim. 

Nurun 
Milli imanı 

bir gaye vardı ki o da Arnavut- Yugoılavyamn Yanlıt Hareketi 
lukta pek iyi bir vaziyette bulun· B. Eden müteakıben Yugoslav. 
mayan ltalyan müttcf~klere yar- radım bahsederek demistir ki: 
dımda. bulunmaktı . . f-!ıtler o _za• Yug-oslavyaya karşı bir Al
man ltalyanlann ıyı terek1kıler man taarruzuna muka'lremet edi
ka:rdetmckte olduğunu söylüyor. lcceği hak'kında bir çok teminat 
ltalyanları Yunanı5.tanı za.yıfla~- almıştık. Fakat bu kafi değildi. 
mış olduğundan dolayı tebrık edı- Lazım olan ı,ıey, bu taarruz vuku 
yor. hulduğu takdirde buna birlikte 

« 7 milyonu zayıflatan 45 mil- karşı koymak için en iyi imkanla
~on .. » Herhangi bir müttefike ra malik bulunmak üzere mütte

(Ba!IJı ı incide) X bundan daha hakaretamiz bir ta. rek bir planının mevcut olmasıy-
- Ne diyorsun, amca ... DUŞ· zim farzedemezdim. (a::(ışlar) dı. Bunu elde etmek için bütün 

b b Arnavutİuk harbi hakkında bizim "ayretlerimizi sarfettik, Fakat bu man uraya girerse can mı ı- mu""tala" amız .. udur ki, bu kadar .. k k · k · b k t 1 " !!a.r.retler hükumet darbesi vu u ra ır, yıyece mı ıra ır, ar a. çok ı"nsan bu kadar az askere hiç l 
buluncava kadar akim ka mıştır. lanımzda ne varsa alırlar, depo bir zııman bu kadar çok es'r ve ) ' ı 

larımızdan alırlar, fırınlarımız. . ( Ik 1 ) Göri.ışmclerimizde, ugos av or-
malzer.le vermemışt;r. a ış nr dusunun seferber edilmis olduğu 

dan alırlar, evlerimizden bile a- affaki . bı"ze müteaddit vesilelerle ihsas lırlar. Açlıktan. hastalıktan Libya Muv yetı 
1 · • · B" · edilmiııtir. Çok geç kalınmış ola-hepimiz kırılırız. Bizi kırbaG al- Şimdi kuvvet erımız.ın ıngazı. 

- d ki · 8 b d" ·· cağı hakkında endiseler izharın-tında kendi keyifleri için esir ye gir i e_n şu at~ • onuyo· da ısrar ettiğimiz zaman bize ve-
"b" I şt 1 M h ebe e rum. Bu bıze kıy.metlı karlar ge- l gı ı ça J ınr ar. u ar - . 1 k b' h k t 1 rilcn cevap daima şu o muştur: d k b. "T" .. f kat t ren par a ır are e o muş· 
erse ırazımız o uruz, a ! ilk 1• T b k zaptın- cSderberliğimizi yapıyoruz ve . . tur. p an o ru un h onları ıçerı sokmayı~. ~am~s~- dan sonıa durarak garp cenahı- en fena ihtimal dahilinde da i 

muz da kurtulur, ıstıklalımız mızı orada tesis etmek idi. Fakat hazırlığımız tam olacaktır.> Ha
de... muvııffakiyet'miz 0 kadar parlak kikııtte ise bu seferberlik kafi de

- Bu dediğin kolay iş mi, ve dü~manın bozgunluğu 0 kadar recei:le süratle yapılmamış ve an-
sanki? büyük oldu ki yeni ve parlak bir cak hükum('t darbesinden sonra-

- İstiklal için kolayı, güçü ileri hareket'nin süratle başarıl- dır ki yeni hükumet orduların: 
ld hazırlamak ir.in hakiki ve seri bir olur mu? İyi ki, Atatürk. istik~ masına karar veri i. " 

ga}'ret sarfetıni«>tir. F aka.t o za-lili size değil, bize emanet etti. Amavutluk Harbı man da orduyu en iyi arzuya rağ-
Sen Atatürkün gençliğe söyle- 8 şubat tar.iıh .nde Yunan hü· men seferber etm~k ve kıtaları 
diklerini hiç okumadın mı? BU- kumetinin bir Alman tecavüzüne bize müzaheret edebilecekleu 
tün dünya . ka~ımıza diki_lse j kar~ı mukavemet . e~ek .. az..mini yerde toplamak için çok geç ka
çarpışırız. Bız esır yaşayabıle- teyit eden notası lng.lız hukume· Iınmıs bulunuyordu. 
cck bir millet değiliz! tine gelmiştir. (alkışlar) Bu no~ Bu suretledir ki, Yugoslavların 

Çocuk .söyledikçe içim açıldı. ne gibi bir yardımda bulunulabı- bu harpte de geçen harpteki ka
- Atatürk emanetini ne sağ. leceği ve bun~ ha~ngi .~rtlar da- ı dar mükeımmel olan bütün kahra. 

lam ellere bırakmış! diye dil· hilinde yapabılecegımızı soruyor. mantığa rağmen, Yugıoslav ordu
du. Yunan hükumetinin bu nota- su Manastır gediğine kadar cenu. 

§Ündüm. 81 bir imdada davet değildi. (al- bi Sırbistandaki Alman ilerleyi-
Nur'a dedim ki: ktşlar) Yunanistanın vaziyeti sine mani olamamıştır. Tahmin-
- Suallerimi seni denemek d b 'b 'd " · ' l f d ı d hakkın a ir eıyanat ı ı, vazıye_ !erde bulunmak be ki ay a ı e-

için sordum. Biz yaşlılar da tıp- timizi bildirmekliğimiz iç.in yapı- ğildır fakat hükumet darbesinden 
kı sizin gibi düşünüyoruz, Nur .. lan bir talep idi. Bu şerait altında, evvelki hükumet de Yugoslavya_ 
Siz gonca halindeki hayatları- hükılrnet evvelce almış olduğu nın hakiki menfaatini Simoviç 
nızı istiklal için esirgemedik- kararı, yani çölde Bingazideki kadar anlamış olsa idi bütün ta
ten sonra çoğu zaten bitmiş. ilerleyi.ıi durdurmak kararını tat- rih bamba ka olabilecekti. Bu
yıpranmış canımız için biz mi bik etmiş ve Yunanistana gönde- nunla beraber bu olup bitenler
üzüleceğiz? Hakkın var, yav- rileceik kuvvetleri bazırlamı§tı.~. den hi~ biri Yugoslav milletinin 
rum, istiklalsiz yaşamağı kabul Bu karar hükumet ve haşl~ca .m~- aldığı kararın cesaretini küçült.e

şavirleri tarafından verılmıstır. mez. Yugoslavyaya istiklalini iade 
edecek Türk yoktur. Yunanistana yardımda bulund~- etmeği taahhüt ettik ve bu taah-

Bunu söylerken eski arkada- ğumuz takdirde, bu yardı~ın b~- hüt ifa edilecektir. (atkışlar) 
şım petrol mütehassısı Cevat yüik süratle olması ve t_atbık edt- Türk" eyi Plinlarumzdan 

manda Kolordu ile temasa geçe
cek, çam&§ır, hastabakıcılık, sar
gı ve yurt işlerinde nckadar kadı. 
na ihtiyaç olduğu eorulacaktır. 
Buna göre teebit edilecek mahal. 
!erde kadınJara derhal vazife ve. 
rilecektir. 

Taşmcn gözümün önüne geldi. lebilmi§ olması elzemdı. '>'H b d Ettik 
1 A k d . . T'" a er ar (Baıtı ı lnl'lde) /-/ Birkaç gün evve n ara a Yugoslavıyaının vazzyetı, ur-

Çankaya yolu üzerinde gurup kiyeye planlarımız hakkında ma.. 
vakti beraberce yürüyüş yaıp- lumat vermesi lüzumu ve saire 
mış, konuşmuştuk. Cevat, ka. gibi bir çok ırıeseleler müzakere 
pısından, korku, endişe, şüphe edilmesi i<li. Hük\ımet en isabetli 
girmesine ihtimal olmJyan de· tedbirin doğrudan doğruya müza. 

Resmi daireler, hususi müesse. 
ıteler ve ticarethanelerden askere 
gidecek erkekler yerine kadınl_a
rın yerleştirilmesi için de tedbır
ler alınacak, bu gibi işlerde çalı
tacak kadınlar telibit edilerek 
münhaller vuku lbulduıkça oralara 
bu kadınlar yerleıtirilece'ktir. An
cak erıkekleri askere gibmİ§ ka
dınlar, vazifeye yerle§tİrilmekte 
tercih edileceklerdir. 

Yarın saat 1 1 de Çocuk Esir
geme Kur'*1lu rnümeaeilleri . v~ 
Maarif müdürlüğü erkanının ıştl
rakile yapılacak toplantıda baba. 
lan ask,ere giden ve anaları çalı
tan 90cukların himayesi iç.in kuru
lacak kamplar haklkındıt da ka
rarlar verilecektir. 

Saat 9,30 da Gülhane, Kolor
du· sertabibleriJıe, Üniversite Tıp 
Fakültesi Dekanı, İstanbul Sıhhat 
ve Belediye Sdrhat işleri müdür
lerinin bulunacağı diğer bir top
lantıda da hastanelerde gönüllü 
haştabakıcı yeti§tİrilmcsi için la
zım gel'Cn teoclbirler alınacaktır. 

Basın Birliği kadın azaları, ge_ 
çenlerde yazdığımız gibi Yardım. 
sevenler cemiyeti Yardım kolu 
ile işbirliği yapınağı teklif etmiş· 
!erdi. Bu teklif memnuniyetle 
kabul edilmiftir. Yarın saat 17 
de müıterek bir toplantı npıla
cak, bir çalışma programı hazır-

kerelere teşcM>üs etmek olacağı-mir gibi bir milli iman alemin- J 
• b' be nı anlamaş ve bu vazifeyi mpa-de yaşıyordu. Ulvı ır cez ye K b &ı. 

ratorluk Genel urmay aii'"'anı tutulmuş gibi bir hali vardı: .ile bana tevdi etmiştir. 
- Bize ilişmelerini istemem, Ne arkadaşım, ne de ben va-

severek sarıldığımız bu kadar iş zifemizde tam biT muvaffakiyet 
var, diyordu. Bunlar fasılaya beklemiyorduk. Atman planları
uğramamalı ... Fakat ilişirlerse nın çok ilerlemiş olduğunu biH
tarihi rolümüzü sonuna kadar yıorduk. Fakat hala da öyle dü
oynayacağız. Selleri biz durdu- şünüyorum ki. bu teşeb'büsü yap
racağız, tarihin gidişine biz ye- masay:d•k takbihe layık olurduk. 
ni bir istikamet vereceğiz. Me- Fransız mulkave.metinin çök
sudum, içim rahat, çünkü bu- mesi üzerine, Ortaşarktaki kuv· 

vetler.imiz vaziyete Fransız ordu. 
na inanıyorum. Eninde, sonun- su olmadan koymak mec.buriye-
da her birimiz için ölüm yok tinde kalmı,lardı. 
mu? İptidadan seçmek lazım 
gelirse ölümün en tatlı, en saa- Garantil•İn Tatbikı Üzerimize 
detli şekli böyle bir iman uğu- Yüldenmitti 

runa ölmektir. Türkiyenin t~i için olan ta-
Arkadaşımın elini tutup sık· al\hütler.in ifası ve Yunanistana 

tım. Milli iman aleminin zinde, verilen garantinin tatbikı münha
rahat havasını teneffüs etmek sıran omuzlarımıza yüklenmi§tir. 
ne iyi bir şey ... Ben, Ankaradıı Kahireye vardığımız zaman, üç 

ba~umandanı Londnda tasav
bu hava içinde yaşamıyarı a- vur ve derpiş ettiğimiz siyasetle 
dam görmedim. • tamaımen mutabık !>ulduk. 

lstanbuldaki levanten muhit- Kın bir müddet sonra hepi-
lerinden mikrop kapan ve tatlı miz Atinaya gitmeğe karar ver
canlarının kaygusuna düşen dik. Hepimiz diyorum, faıkat A

miral Cunnİ.ngham"ı hariç tutmak 
bozguncuları kulaklarından tu- lığını lazım gelir. zira Amiral o 
tup Ankara d1>nilen milli iman unada kaçak dü§manla tesadüfi 
sanatoryomuna götürmeli.. Bir bir randevuda karşılatml§tır: 
avuc; azılı hariç olmak üzere Mataıban meydan muharebesi. 
mutlaka çoğu şifa bulur. Elenler Kralı ve Yunan Baş-

;ı. ı..r. • r_,; .. V/4.11'"1'"-' • · v ·- _. • ~ ... " 1ı ,.1 , _ ~ 

Ortaprkta bulunduğumuz müd 
detçe Türk devlet adamlarile 
mütevali &ÖrÜfmelerde bulunmak 
fırsatı zuhur etmİflİr. Müttefik ıı
fatile Türk bükiameti Y unaniatan 
hakkmclaki planlaruruzdan ba· 
berdar edilmiftir. Bütün bu ko
nutmalar esnasında kendilerile 
söriifmek fanabnda bulunduium 
bütün Türk devlet adamlanmn 
dürü.t doatluldan ve bu zevat ile 
Türk milletinin hakimiyetlerine 
kartı yapılacak herhllnl"i bir teh· 
dide veya hak ve menfaatlerine 
kartı yapılacak herhansi bir te
cavüze kartı tiddetle mukave
met huıuaunda izhar ettikleri •
zİın bende derin bir tesir hud 
etmiftir. Bu harbin bidayetinden. 
beri Türkiye, istildil aiyasetile 
davamaza büyük bir hizmette bu. 
lunmuftur. Orta,.rkta yeni bir 
tecavüze karp bir kale tefkil et
mek Mretile oynadıia rolün ehem 
miyeti &fİkirdar. lnaikere ile itti
fakına halisane bir slR"ette aaclık 
kabnanan her zaman olduğu ıibi 
Türk hiikiameti aiyuetinin teme
lini teflol ebnekte devam edece
iinclen eminim. 

Irak Meselesi 

B. Eden bundan sonra Irak 
meselesine geçmiş ve §Öyle de. 
miştir: 

Ra&ıit Alinin kanunuesaaiye 
muhalif olan hareıketi kendisinin 
daha evvel de iktidardan dü§me. 
ğe sebep olmuştu. Daha sonra 
iktidar mev.kilni tekrar ele ıeçfr
diii zaman, Britanya ihü&umeti 
~u hadi~enin veya ] al·• ı..,. lı ., 

/Irak Kıtalarındaı 
Mühimmat 

Az mı? 
(Başı 1 laclde) *= 

lllnde bulunmayı tekııt etmiş oldu• 
ğu şımdı Londradn. teyit edilmekte
dir. İngiliz hUkOmetı, Türk hUkQ• 
metinin teklıfınl ilham eden dosıa. 
ne hısslyattaıı derin surette mut .. 
hassls kalmakla beraber, kendisini. 
herhangı bır müzakere için esaall 
e~·el şartın Irak kıtalannm Habb&
niyeden çekılmesi olduğunu tebarQs 
etti rmek mecburiyetinde görmUşttır. 

Irakta Vaziyet 
Kahire, 6 (A.A.) - Iraktaki va

ziyetten bahseden askeı1 mahfiller, 
Alman tayyarelerlnln veyahut Al· 
man subaylarının lraka gelmiş olclU 
ğuna dair emareler mevcut olmadfl' 
ğını blldırmektedır. 

Askeı1 sözcU, lrak hava kuvveUe-
rinc mensup tayyareler mecmuunun 
bUtUn modellerden 120 ye varmak· 
ta bulunduğu ve bunlardan pek azı
nın modem makineler olduğu taJa. 
mlnlcrınde bulunmuştur. 

Rutbada esir oldukları dUnkU tn
glllz teblığinde blldırilen sılahsız tn
gfliz askerlerı grupu, 3 veya 4 su
bay ile bir kaç istihk&m eri ve ma, 
halli ameleden mürekkep bulunuyor 
du. Bunlar, bir seyyar Irak müfre
zesi tarafından eslr edilmiştir. Sö• 
cU Habbanlye etrafında bazlyetln 
«biraz güç ve nazik> olduğunu söy
lemiştir. 

Basra ve Habbanlyede bulunan a.a. 
kerlerden başka tnglll.zlerin, ancak, 
Rutbadan geçen Bağdat • Hayfa ye. 
lu üzerinde çalışan bir miktar inta• 
at ekip! mevcut bulunuyordu. 

Irak • Abnanya 
Be~ rut, 6 ı A.A.) Irak hUk6m .. 

tinin Almanya ile diplomatik milna
scbetlerl yeniden tesise karar nrmlf 
olduğu söylenmektedir. 

&erlin Vaziyeti Takip Ediyor 
Berlin, 6 (A.A.) - Yan resmi bir 

kaynaktan blldlrillyor: 
Iraktaki vaziyetin inkişafı BerJ 

llnde siyasi mahfillerde çok bUyU~ 
bir alAka ile takip edilmektedir. I· 
rak kuvvetlerinin cesurane dö~ 
r('k muvaffakıyetler elde etmekte ol 
duklarına Berllnde bilhassa işaret 
ediliyor. 

muahededen mütevellit hakların. 
dan mahrum elımeai için hiç bi& 
sebep görmemi,tir. Muahededen 
mütevellit bu barkları evveli ka· 
bul, fakat sonra reddetmİf olaa 
Irak askeri şeflerinin hareketini 
hiç bir şey mazur gösteremez. 
Büyük Britanya Arap milletile ve 
her şeyden evvel Irakla olan mu
aımelelerinde yüzünü kızartmıya
cak bir maziye maliktir. (al.kıılar) 
Modern frakın istiklalini temin 
eden biziz. Kendjsine yardım 
eden ve her hususta kendiaine 
karfı sözünü tutan biziz. Vaziye
timizi dünya.ya karşı aarih bir su
rette izah arzusun<layun. 

Tavuaut tekliflerinden dola11 
Türk ve Mııır hükilmellerine ~ 
minnettaru.. 

B. Eden şunlan ilave etnuıtin 
Hitler geçen pazar günkii ntll

kunda Balkanlarda alakalı bir ee. 
yirci okluğunu söyledi. Rejimi aa. 
keri kudrete ve Gestaponun kucl. 
retine dayanan bir seyirci. Bütün 
Arap memleketleri ıunu bilmeh· 
dirler ki, mihver rejiminin yak· 
latması kıtlkanç bir surette muba. 
faza ettikleri ve bizimle ittifak 
halinde bugıün emn~et altmda 
bulunan hürriyetlerinin sonu de
mektir. 

B. Eden nutkunu fu .t>zlerle bi
tirıniftir : 

Nerede olursa olsun ne Alman. 
ya ne de İtalya, bir kerecik olsun 
taahhütlerine riayet etmenütler· 
dir. Tatbik ettikleri zecri tedıbiı 
kuvvettir. 

Amerikan Y arclunı 
Birleşik Amerika buıı\in bize 

bir çok surette ve bir çok saha
larda büyük yardımlarda llnalua· 
mutadır. Bu yardımın Asyacla. 
Afrlkada ve Avrupadıılki muha· 
rebe meyıdanlarına gelmesi neka.. 
dar acri olursa harbin müddeti o 
kadar kı.aa olacaktır. Binaenaleyh 
Birleşik Amerikanın Şap denizi
ne gemi göndermek kararile yap.. 
tığı muazzam ileri hamleyi m~ 
nunİyetle kal'§ılıyorum. Birlefik 
Aınerikadan alabileceğimiz yar• 
dım sayesinde Avrupa milletleri 
iç.in kend.i arzularına göre sula 
ve huzur içinde ve ha.lihazırda 
ka!bua halini almış olan tedhiften 
nihayet kurtarıLmış olarak yafll• 
mak haklkını kazanmak imtiyazı· 
mız olacakıtır. 

Müzak.-eler Devam Edi1or 

Londra, 6 (A.A.) - Avam 
kamarasında B. Eden"in nutkun
dan sonra bqlıyan müzakere de
vam etm~r. 

Lortlar kamarasında da bu te
kilde müzakere açılmış ve net" 
~~ K ..,.. • ~· • ı t m t 
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lstanbul Vilayetinin Tebliği 
l - An:ıdoluya meccani \'apur \"C trenlerle ,gldccck yolcular hakkın da yeni sc' k ıılanı aşağıya çıkarıl· 

mıştır. Bllet hfunlllcl'inin \-ııpurlarm \'e trenlerin lıııreket g~olerindo Galata nhtmu Ue lla~dMpa,a ga-

rmda bulunmaları. , ~ 

2 - llrıyd:ırp >:adan trenle dahile gideceklerin Köprüden llııydarııaşayo. nakilleri de Deniz yo11ıı.rının 
muntazam cferlcrile temin olunacaktır. 

8 - llaydnrıııışadan 12,30 da ka lkacak t renin yolcuları Köprlideıı saat 9 <la kalkan \'apurla \'e Haydar
paşndan aat 16, 19 ta kalkacak trenin yokulan da Köprlıılen 12,86 da kalkan \'apurla nakledilecek tir. 

Muntazam Vapurlar ile ( Galata Rıhtımından ) 
Tren 

iltisakı 
•aııwun 1ııtanbuldan kalkış Yapurun l'olcu 

mledi 
Bilet 

°Xo. Si tarihi Günü Saati ismi 

7 59ll 
8.5.941 
9.5.941 

10.5.911 

7.ri.!Hl 

!.l.;ı.9U 

10 G.911 

115911 
1~ "j !)11 

Çarşamba 

Perşembe 

Cuma. 
Cumartesi 

Çarşamba 

Cuma 
Cumartest 

!'azar 
Perşembe 

16 
16 
16 
ıı 

20 

s,ı:; 

20 

ıı 

18 

Marakas 
Marakas 
Marakas 
Sus 

461 
460 
461 
490 

4569-4686 
4666-4812 
4613-1921 
4025-50!3 

lstanbul - Bandı rma 
Anafarta 747 5215-:> 149 

Sus 659 5450-5627 
Çanakkale 596 5107-5214 

lstan bul - lzmir 
lzmlr 
Kadcş 

68'1 
S9i 

5628-5815 
58~6-6112 

Gideceği 

l~kele 

:Mudanya. 
> 
> 
;p 

Bandırma 

> 
> 

tzmır 

> 

Bursa 
> 
> 
X> 

Muhtelif is
tasyonlara 

> 
> 

> 
> 

İstan bul - Ka,.ad~n i z Yolu (3kelelari (Hususi Vapur) 
16 . ..ı.94! 

> 

.. 
> 

> 
> 

> 
> .. 

16 5 911 

7.G.9H .. 
8.5.911 

> 

0.5.041 

> 

10.G.9H 

Cuma. 
> 
> 
> 
> 
> 

> 
> 
> 
> 
~ 

<.:uma 
> 

Çarşamba 

> 
Perşembe 

> 
> 

Cuma 
> 
> 

Cumartesi 

ıs 

> 
> 
> 

> 
> 
> 

> 
> 
> 
ıs 

> 
l~ 
> 
9 

16 
> 

19 
> 
> 

15 

Ankara 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 

Ankşrn 

> 
Bursa 

> 
Mersin 
McırnklU' 

> 
Seyyar 

> 
> 

Saadet 

369 2608-3001 Ordu 
916 
140 
338 
22 

2 
1095 

208 
3-l 

1191 • 
177 

12 
lOa 
31 
59 
64 
20 

184 
3 

13 
97 

103 

3002-3291 
3292-33M 
3336·3439 
3410-3415 
SH6-
3447.375:; 
3756-3618 
3815-3823 
3824-4152 
4153-4194. 
4195-4196 
4197-4254 
1299-4307 
4308-4323 
4255-4274 
4355-4360 
504'l-5090 
4324-
4325-4327 
4328-4355 
4275-4298 

Giresun 
Tirebolu 
Görele 
Vakfıkebir 

Akçaabat 
Trabzon 
SUrmenc 
Of 
Rize 
Pazar 
Arha\"l 
:Hopa 
Burhaniye (Sirkeciden) 
Ayvalık (Sirkeciden) 
(Çanakkale (Tophaneden) 
Armutlu (Gala tadan) 
Gemlik Cq,ı.latadan) 
Marmara adası (Tophaneden) 
Erdek (Tophaneden) 
Karabiga tTophaneden) 
Edremit (Sirkeciden) 

Haydarpaşadan Katann 
İı;tnsyonlar Bllet 

::\"umanıtarı 
~der N'o. 

l 

2 

3 
4 
5 
6 
7 

8 

Hareket Tarlhl 

ll.5.9U Pazar 

12.5.941 Pazartesi 

l3.5.9U Salı 

14.5.911 Çarşamb:ı. 

15.5.941 Perşembe 

16.5.941 Cuma 
1 7 .:; .941 Cumartesi. 

17 5 941 Cumartesi 

Saati 

12,30 

:\2,30 

12,30 
12,30 
12,30 
12,30 

:; 

16.40 

l'olcu adedi 

104 
38 
27 
13 
ıs 

472 

746 
117 
ıs 

529 

664 
676 
677 
676 
683 
13 

462 
53 
27 
74 
25 

654 
229 

Gebze 
Tavşancıl 

Hereke 
Tütün çiftlik 
Derince 
BUyük Derbent 
İzmit 

Sapanca. 
Arifi ye 
Ada pazar 

Adapazarı 

Adapazarı 

> 

> 
Doğançay 

Geyve 
Pamuk ova 
Mekece 
Osmaneli 
VezJrhan 

Bılecik 

) 

} 

) 

) 6113·6295 
) 

) 

) 

) 

> 6297-ernı ~ 
) 

) 6474-6643 
) 6644-6820 
) 6821-6992 
) 6993-7155 
) 

) 

) '1162-7323 
) 

) 

) 

37 Kara.köy 
261 Bozoyük 

7 İnönü 
5 r.ukurhisaı 

212 Eskişehir 

751 

NOT: Trenlere alt banket gU nlerl yarın nyrrr..ıı. gönılerUe<-ektir. 

Zabıta Haberleri: 

Bir Otobüs Tramvaya Çarptı 
Fakat Yolcular Kurtuldu 

Tramvay Ve Otobüs Hasara Ugramışsa da 
İnsanca H iç Bir Zayiat Olmamıştır 

Evvelki akşam, bundan sene· 
lerce evvel Şışhane yokuşunda 
v ukua gelen tramvay kazasına 
taş çıkartacak şekilde vukua ge• 
lebile<:ek bir kaza, otobüs şofö
rünün soğukkanlılığı ısayesinde 

sı çarpışma neticesinde nasara 
uğran.!!şsa da böyle bir kazanın 

·kolayca atlatılması yanında bu 
h asar pek küçü.k olmuştur. 

Seyr.inefer lazım gelen tahki
kat ve takibata başlamıştır. 

1 Bir Kadının Peşine Takılmış 
ve Cürmümeşhut Yapılmış 

Dün bir harfenıdaz, Beyazıtta 
hir k!!,dımn peşine takıldığından 
"adının şikayeti üzerine yakala
narak Adliyeye verilmi~tir. 

Mehmet Sabit adındaki suçlu 
Beyazıttan geçmekte olan Hik· 
met admdaki genç kadına musa1_ 
!at olmuştur. Genç kadın Sahlte 
yüz vermediğinden ad am söz at· 
malarını şiddetlendirmiş ve neti
cede bizar olan kadın, polise şi
kayet etmiştir. 

V A TAN 

iş Arayan Bayanlar için 
Bir Fırsat 

Aile Efradı Gibi Muamele Görmek 
Üzere Bir Çocuk Bakıcı Aramyor 

Küçük Çocuğunu Beraber Alabilir 
l\tüncv\•er ve genç bir karı, koca ve 14 aylık bir yavrudan ibaret 

bir aileyız. Çocuğumuzla meşgul olmak üzere ne yaşta olursa olsun, 
iyi bir atleden, gün görmüş bir TUrk bayanı arıyoruz. Bayan aile fert
lerinden biri imiş gibi muamele görecek, bizimle beraber sofrada ye
mek yiyecek ve izzeti nefsine saygı gösterilecektir. Ya\TU, sevimli ve 
iyi huyludur. Kader ve tali sevk'ile dilnyada. yalnız kalan ve çocuk 
seven bir Bayan için rahat ve samimt bir melce bulmak hususunda 
bundan iyi bir fırsat olamaz. Hayattaki vaziyetinizi, kim olduğunuzu, 
yaşınızı, ne Irndar maaş istediğinizi, hususı .şartlarınızı bildlrin•z. Bi
zim çocuğumuzun yaşına ynkın yaşta ve tam sıhhatte çocuğu olun bir 
anne yavrusunu beraber alabilir. 

Adre : Beyoğlu, Posta kutusu :?:;ı. 

G MA\'IS on 

1 Sterlin 

Dcl&r 

İsviçre Frc. 

Drahmi 

Peçe ta 

Dinar 

Yen 

1sveç Kronu 

1933 TUrk borcu I 

1918 İstikrazı dahiU 

1938 İkramiyeli 

Kaptın'' 

5,2025 

132,20 

30 

0,99 

12,8'15 

-.-
30,915 

:ıo,525 

, 

R 

\

Demiryolu Mümessil Senet 40 00 

T. C. Merkez Bankası 10! 00 

1932 Hazine Ta.h\ :ııeri 61 C. 

193-l > :ı> lG M 

:ss:ı > > 29 3ıl 

1938 > > 
Osmanlı Bankası 27 00 

T. lş Bankası (Nama muhnr.) 9 40 

Şirketi Hayriye 26 00 

NUKUT 

Türk Altını (Reşat) 

TUrk Altım (Hamit) 

ı.. K. TUrk altını kUçük (Hamit) 

18 70 Türk Altını ktlçlik (Aziz) 

27 80 

26 50 

26 (5 

25 45 

21 90 Kalın 

19 00 > 

beşi birlik 

1933 İkramiyeli Ergani 

1934 Sıvas • Erzurum 

Anadolu Demlryolu Tahvili 

19 00 :I> 

> (Hamit) 

> (Reşat) 

19 25 24 ayar altın gramı 

42 25 Mecidiye 

122 00 

123 50 

125 50 

3 58 

75 

Satış İlanı 
lstanbul Dördüncü icra Memurluğundan : 

Cern.1 tarafından Vakıf Paralar idaresinden 2393! ikraz numaraslle 
borç alınan paraya mukabil birinci derecede ipotek gösterilmiş olup 
borcun ödenmemesinden dolayı satılmasına karar verilen ve tamamına 
YC:Oinli Uç ehlivukuf tarafından {953) Hra (00) kuruş kıymet takdir 
cd.ilm~ olan Kasımpaşada KUçükpiyale mahallesınln kayden Tahta 
köprü hiıl<'n .Ağaç kBprli sokağında ~ski5, ycnl 7 No tı bir tarafı Ma
rangoz Mehmet ağa menzili bahçesi ve bazen Ahmet Efendi menzıli 
bahçesi ve bir tarafı bostan ve bazan MUnlre Hanım menzili bahçesi 
ve tarafı rabli yol ile mahdut vakıflı maa bnhçe bir ahşap hanenin 
evsaf ve mesahası aşağıda yazılıdır: 

:Mezkur sayri menkulUn zemin katı: Zeminı malta döşeli bir taş., 
lıkta bir kömUrlUk, tulumbayı havi bir mutbak, bir hela merdiven al
tına iki kömUrlUk. 

Birinci kat: Bir sofa Uzerine Uç oda bir hela. 
Asma kat: İki merdivenle çıkılır bir koridoı·la ikisi bl\yilk ilç o

dadan ibarettir. 
Bahçe: Hududu kısmen yıkık duvar kısmen oluklu saç ile tahdit 

edilmiş olup içinde bir kaç meyve. ağacı vardır. 
Evsafı: Gayri menkul ahşap harap ve eskidir. 
Mesahası: Tamamı kayden 19 zira mahallen 179,5 metre murabbaı 

olup bundan 86 metı·e murabbaı bina, mütebaklsi bahçedir. 
Yukarda hudut, evsaf ve mcsahasr yazılı gayri menkulün tamamı 

açık arttırmaya konulmuştur. 

l - İşbu gayri menkulün arttırma şartnamesi 22.5.941 tarihinden 
itibaren 938/1140 No. ile 1st, Dördüncü 1cra dairesinin muayyen numa
ra.~ında herkesin görebilmesi için açıktır. İIAnda. yazılı olanlardan fıızlıı. 
malümat almak isttyenler. i.şbu şartnameye ve 938/1140 dosya numııra
sile memuriyet!mize müracaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştirak için yukarda yazılı kıymetin yüzde 7,5 u 
nisbetlnde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi 
edilecektir. (Madde 121) 

3 - İpotek sahibi nlacaklılıı.rla di~er allı.kıı.darların ve irtifak l1ak· 
kı sahiplerinin gayri menkul llzeı'indcki haklarını, hususile faiz ve mas
rafa dair olan iddialarını işbu 110.n tarillindcn itibaren 15 gUn içinde ev
rakı mlisbitelerile birlikte memurlyetimlze bildirmeleri icap eder. Aksi 
halde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşma
sından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen gUnde arttırmaya. iştirak edenler arttırma şartna· 
mesinl okumuş ve ıuzumlu mal(lmatı almış ve bunları tamamen kabul 
etmiş ad ve itibar olunurlar. 

önlenmiştir. 
Şoför Mehmet Cevadın idare

sinde, Cihangirle Edirnekapı a
rasında işleyen 315 numaralı o· 

Bir Kadın Sarhoşluk 
Neticesinde Balkondan 

ıobüs Şı•ha~. JIOkuşunu inmeğe , 
Düştü 

Bu şikayet üzerin e Sab it cürmü 
meşhut halinde yakalanarak Ü· 

çüncü sulh ceza mah kemesine 
tevdi edilmiştir. 

Yapılan duruııması neti
0

cesinde ı 
mahke,me Mehmet Sabiti bir ay 
hapse mahkum etmiş ve suçlu 
derhal tevkif olunmuştur. 

5 - Gayri menkul &.6.941 tarihinde cuma günU sıınt 14 ten 16 ya 
kadar lst. DördUncü 1cra memurluğunda üç defa bağırıldılttan sonra 
en çok arttırana ihale edilir. Ancak arttırma bedeli muhammen kıy
metin yüzde 75 ini bulmaz veya satış istlyeniıı alacağına rüehanı olan 
dil.ter alacaklılar bulunup ta. bedel bıınların bu gayri menkul ile temin 
edilm,ş alacaklarının mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok arttıranın 
taahhUdu bak! kalmak üzere arttırma 10 gün daha temdit edilerek 
16.6.941 tarihinde pazartesi gllnU sa.at 14 ten 16 ya kadar tst, Dördlin· 
cü icra memurluğu odasında., arttırma. bedeli satış istiyenin alacağına 
rilçham olan diğer alacaklıların bu gayri menkul ile temin edilmiş a
lacakları mecmuıından fazlaya çıkmak ve muhahmen kıymetin yi\zde 
75 şim tutmak şarUle en çok nrttırana ihale edilir. Böyle bir bedel el
de edilmezse llmle yapılmaz. Ve satış 2280 ~o. 1ı kanuna tevfikan geri 

bırakılır. 

6 - Gayri menkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen 
mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak l<endisinde.n 
evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmi.ş olduğu hcdellc alnuya 
razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen yedı gün müddetle 
arttırmaya çıkarılıp en çok arttırana ih1ı.le edilir. İki ihale arasındaki 
fark ve geçen gUnler için yUzde 5 ten hesap olunarak faiz ve diğer za
rarlar ayrıca hUkme hacet kalmaksızın memul'iyetlmlzce alıcıdan 

tahsil olunur. (Madde 133). 

başladığl bir sırada, şoför fren Beyoğlu. Asmalımesçit, Mina-
yapmak istemiştir. Fa'kat, frenle· re sokağında· 15/1 numaralı ev
rin tutmadığını hayretle görmüş- de oturan Çek te!baasından Herr. 
tür. Bu vaziyete rağmen Mehmet mann kızı otuz ıyaşlarında Ange· 
Cevat o anda oto'büsteki yolcu· liki pazartesi .gecesi evine geç va. 
ların nazarı dikkatim celbedip kit sarhoş olarak gelmiştir. An
heyecann kapılmamaları için so- gclikiye içki fazla dokunduğun
ğukkanlılığı bırakmamış ve kur· dan kadın kendini evin birinci 
tulu~ çaresini önde ~iden ve katındaki ~balkona dar atmış ve 
biraz H :ride durmak üzere olan orada hava alırken aşağı sarktı
tramva1' arabasına çarpmakta ğından balkondan caddeye düş-
bubnuşıur. müştür. 

Bu sayede otobüs içindeki yol. Angelikıinin feryadı üzerine 
cular lbiıyuk bir felaketten kurtu- yetişenler zabıtaya haber vermiş
lalribnişlerdir. ler ve kadın Beyoğlu hastanesine 

Otobüsün frenlerinin ani ola- kaldırılmıştır. 
rak neden bozulduğu hakkında Angeliki h er iki !bacağından da 
tahkıkata ba lanmıştır. Gerek o· ı ağır surette yaralı 'bulunmakta· 
tobüs ve gerekse tramvay ar~ba. dır. 

Palto Hırsızı Dokuz Aya 
Mahkum Oldu 

Bir iki ogün evvel Gülhane par. 

kı arkasında Mustafaya ait ahı r· 

dan bir palto çalınmıştır. Hırsız 

yapılan takip neticesinde yakala

narak dün Adliyeye verilmjştir. 

Bir yok ıhırsızlıkların faili olan 

sa'bıkalı Turgut a~ındaki suçlu

nun duruşmasına dün asliye üçün. 

cii sulh cezada bakılmıştır. Ya· 

pılan mu'hakeme n etice.sinde 

Turgut dokuz ay h apse anahkurn 
edilerek muhakeme esnasında 
tevkif eclihni~tir. 

7 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yaınız tapu ferağ hıı.r· 
cını. yirmi senelik vakıf taviz bedelini Vt'l ihale karar pullarını vermiye 

mccbnrdur .• 
Müterakim vergiler, tenvirnt ve tanzifat ve dellfı.liye resminden 

miltevellit belediye rllsumu ve mUterakim vakıf icaresl alıcıya ait ol
mayıp arttırma beclellndcn tenzil olunur. 

İşbu gayri menkul yukarda gösterilen tarihte lst, Dördüncü lcra 
memurluğu odasında işbu ilan ve gösterilen o.rttımıa şartna.nıcsl dai
resinde saılacağı ll!ın olunur. (3532) 

Sahibi ve Neşriyat MUdUril: A IDIET EmN YALillA..."i 

Basıldığı Yer: VATAN MATBAASI 

7 - 5 - 941 

Şarktan - Garbdan Seçme Eserler • 8 A 

ŞEYH SADi/ Ş/RAZi 

GÜLİSTAN 
Şarkın en meŞhur eserlerinden biri olan ve milyonlarca basılan bU 

mUhim kitap, üstad Kilisli Rifat ta.rafından açık ve temiz bir ıısıı.nla 
tercüme edilmiş ve Prof. Dr. All Nihat Tarlan tarafından da bir öns!S:Z: 
ilave edilmiştir. 200 sahife 50 kuruştur. AH MED HALİD KİTABEVİ 

65 Fiyat Mürakabe 
Kontrolörü Alınacak 
Ticaret Vekaletinden : 

l - Memleket dahilinde bUtün vilı1yet merkezlerinde teşkil cdıl.nli~ 
olan fiyat mürakaıbe blirolarında çalı§tırılmak Uzere 210 • 170 ve 140 
lira ücretli kadrolara 65 .fiyat milraka.be şefi ve kontrolörü a.ımo.ca.ktır· 

2 - Taliplerin yüksek ticaret, Jktısat, hukuk, mUlkıye veya ticaret 
lisesı mezunu olmaları ve memurin kanununun 4 UncU maddesinde yazılı 
vasıfları ha.iz bulunmaları lazımdır. 

3 - Taliplerden istenilen evsafı hıı.lz olanlar, tstanbulda açııacalt 
bir kursa. tAbi tutulacak ve kursu muvaffakıyetle bitirerek yapııaealt 
imtihan neticesinde ehliyetname alabilenler arasından birinci bentte 
yazılı kadrolara tayinler yapılacaktır. 

4 ...,... Ehliyetname derecelerine göre yUksek mektep mezunları 210. 
170 11sc mezunları 140 Ura ücrctıl kadrolara 3656 numaralı kanun 11U· 
kUmleıi dahilinde tayin olunacaldardır. 

5 - Gerek kursta, gerek tayin olundukları vazifelerde fazla ıne
salsl ve muvaffakıyet! görülenlere milli korunma kanununun muaddel 
6 mcı maddesi hUkUmlerinc tevfikan tam kadrosuna kadar üstUn ınaaŞ 
verilebilecekt!r. 

6 - Kursa kabul edilenlerin adreslerine tebligat yapılacak kursuıı 
başlama tarihi ve yeri ayrıca ilAn edilecektir. 

7 - Kursa iştirak edeceklerden İstanbulda bulunmıya.nların )'
01 

mu.srafı Ticaret VekAletlnce temin edilecek ve bunlara kurs devanı et· 
tiği müddetçe zaruri masrana.n' karşılığı olarak yevmiye iki lira 11c· 
sabile haftalık verilecektir. 

8 - Taliplerin 9 numaralı bentte yazılı malUmatı ihtıva. eden bir 
istida. ile en geç mayısın 14 Unall çarşamba gUnUne kadar Ticaret ve· 
ktl.leti İaşe Müsteşarlığı Fiyat MUraka'bc mUdürlüğüne mUracaa.t etrıılŞ 
bulunmaları lazımdrr. 

D - İstidanın futiva edeceği malümat şunlardır: 1 - Adı ve So"i 
adı, 2 - Doğum yeri ve tarihi, 3 - Evli mi? Çocuğu var mı? J{aÇ 

tane? 4-Babasının, annesinin adları, doğum yerleri, tarihleri, 5-ASl>er 
llk vaziyeti, 6 - Tahsilini hangi mekteplerde yaptığı, bunlardan 11an· 
gisinden diplomaları olduğu ve bunla.rın dereceleri ve tarihleri, 7 -
Şimdiye kadar hangi işlerde ve ne mUddctle çalıştığı, 8 - Bildiği ]isal\· 
lar, 9 - Daktilo bilip bilmediği, 10 - Hakkında t ahkikat yapıınııı" 
üzere Uç muteber zatın ad ve sarih adresleri, 11 - Bir adet fotoğrııf 

10 - Daha fazla rnalümat ve 4'Fiyat MUrııkabe Kursu Talima.~· 
mesi> almak istiyenlerln Ticaret Veklı.leti İaşe :Mlisteşarlığı Fiyat :MUrll· 
kabe MUdürlüğüne yazı ile müracaatlart illin olu nur. (2454 • 3479) 

lstaı1bul Defterdarlığından : 
.MWıammen 

NEYİ bedeli Tcnıiıı1'1 1 __ __.....,. 
lie.}bcliaaa Yalıba.hçc so. 170, ::.;o zz '\"cı J 120 56.~ 
sayılı arsa. 
Büyilkada Maden Mah. Gazltcpe So. Kflln lG sa.yılı 

evin 21/40 .hissesi. 
Kandillide Kilise So. kl'ıin 13, 15 sayılt ev enkazı 
SUleymaniyede Mimar Sinan Ma. 
kA1n 31 sayılı dükkAn 

Dökmeciler So. 

Bakırköyünde eski Kalltarya yeni Şenlik mevkilndc 
Köyiçinde 117/2 sayılı bahçeli ev. 
Yeniköy Yoldaş So. 57 sayılı ev 
OskUdnr İhsaniye Ma. Sultımiye So. E. 27 nıükcrrcr 
Y. 49 sayılı arsanın 1/2 hissesi. 
Ahıçclebi Mah. Limon İskelesi So. 49 sayılı dUk· 
kA.nın 165/4698 hissesi. 
Beyoğlu Bülbül BUyUk Ziba soka~ında 54 sayılı 

ve 29, 25, 22 arsa. 
Kadıköy Osmanağa. Mah. Piriçavuş So. 33 sayılı ev 
Beyoğlu Şehit Muhtar Mah. Eski Doğramacı yenl 
ŞakJr So. 52 MU. ve 15 sa.yılı arsa. 
Beyoj'.tlu Bülbül Mah. Karpuz So. 25 • 28 E. 8, Y. 6 
sayılı arsa. 
Beşiktaş Yıldız Ha.san So. 35 sa.yılı evin (bir 

750,90 

so 
50 

360 

60 
57,50 

175 

17,55 

350 

52 

22,50 

60 
senelik klralarrması) 

Yukarda yazılı gayri menkuller 22.5.941 perşembe gtınll ı;as.t 15 

te Milll Eml!k mtldUrlüğilnde toplanacak olan komisyonda. açık ıırt.tır
ma. ile ayrı ayn satılacaktır. Fazla izahat için Milll Eml!ı.k mUdnrtU• 
ğü 1 üncil kalemine müracaat. (3540) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~-___./ 

r'-----------------------' Tlrkıre Clmbarıretı 

Ziraat Bankası 
Kuıııluf tarihi: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 Türk Ura:ı1 

Şube ve ajans adedi: 265. 
Zirai ve tlcaı1 laer nevi banka muameleleri. 

Para biriktirenlere 28,000 lira lkramly, veriyor 

........ _ "" .u&&-.t Bankasında kUmbarall ve ihbarsız tasıı.rruf hesapıarUI , 
en az 50 lirası blllunaııl&ra aenecle 4 defa çekilecek kur'a ue ıı!pCl 
dald pla.na. göre ikramiye datrblacaktır. 

' adet t ,000 UraldE «,ooe aı.11 , ,. 500 > ı,ooo • 

1
100 adet 

150 ura1ık s.oOll 11,_ 
4,SOO , 

, > 2ıso > ı.ooo > ızo > 40 » 
40 » ıoo • ı.ooo > ıso > !?O ,, s,zoo ' 

~· 
D1KKAT: Hesaplarmdak! paralar bir senr içinde 50 liradan tit· 

ğı dllşmiyenlere ikram.iye çıktıtr t akdirde % 20 fazlasilc verileCel< 
Kur'alar senede • defa. 11 mart. 11 haziran, ıı eyJQl, 

11 Bl.rim:l.k4nunda çekilecektir . 


