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Zıtlan Nasıl 
Birleştirdik? 
ltararlarımızdal<i istiklal
den dolayı her iki ta.raf 
ttıilli siyasetimizi takdire 
llyık görüyor. Bu siyaset 
hiç deiişmiyeceğine göre 
Yarın taraflardan biri gö
tlişünü tadil ederse kaba
hat kendisinindir. 

~&lan: Ahmet Emin YALMAN 

~ .. iUi siyasetimiz hakkında 
'"'I iki gün içinde iki zıt 
~hadan takdirli sözler işit. 
tik. İlkönce B. Bitler, «zimam· 
~mızın realist siyaseti sa
~de kararlarımızda istiklali. 
~ muhafaza ettiğimizden> 
""."'Uletmiştir. Şimdi de B. Eden, 
~ harbin başındanberi Tür
kiyenin, istiklal siyasetile, de
~krasi davasına bUyUk bir 
liıınette -bulunduğunu, orta 
~ta yeni bir tecavüze karşı 
vır kale teşkil etmek suretile 
~~ığı rolün ehemmiyeti aşi
..., olduğunu> ileri sürmüştür. 

kin ve nefretin hüküm sUr
d\iğU bir alem içinde zıdları bu 
~ilde birleştirebilmek büyük 

1 .. _~uva.ffakıyettir. Pek tabii 
()~ bugün Almanya da, İn
~re de; 'hadiselere .ancak 
i;1<1i menfaatlerine ait ölçü
ı.._le bakacak bir mevkide bu
'1"UYor'Jar. Böyle olduğu halde 
~ •• ~ da milli siyasetimizin 
~linden saygı ve takdirle 
~mek ihtiyacını duyuyor. 
~il? Çünkü bu siyasetin cid
' açık, şeffaf, asil. emniyete 

)de bir manzarası vardır. 
~ 'ra.rih, bizi kıtalar ve deniz-

&rasındaki en mühim geçit 
~ne bekçi yapmıştır. Ken. 
111 .. ~umuz için sulhu koru
~a, harbin bu geçitlerden 
~a ve yeni yeni memle
" ateşe ve kana bulaması. 

'O da set çekmiş oluyoruz. 
~~ae aldığımız tarihi 
l.~eyi dU.rüstlük ve sadakat-
~'6rdüğümüze, görmekte de· 
tip eıiea ej' ·,. ve biç bU' te
~ ~ tazyılc altında yolumuz
~ '8şmıyacağımıza her iki 
ı.; kanaat getirmiştir. Yıkı
~ dağılan bir i.lemin kar
l\ . '!-o Türkiye, banş, emniyet 
~ ~krar gibi kıymetleri ya
ledt IÇin koruyan dimdik bir ka-

l'. 

p 

Çörçil HükOmeti 1 

Muvaffakıyetli Bir 
imtihan Geçirdi 
İki Kamara da 

itim ad 

Beyan Etti 

~ kendimizi bir tecavüz 
~ · için hazırlamadık. Kim: 
tıt; il toprağında gözümüz yok
~(· 1:eoavüz yoliyle elde edil~
"1li bir emel tanımıyoruz. BU
~1 .. ~vvetlerimiz kendi top· 
~"""llnızı tecavüze karşı mU
S lllaksadma göre dü§ilnül
Jaıl hazırlanmıştır. Başı sıkı
'!tt.e. '1l veya. bu komşu, bizim de 
~Ya atılarak dövüşmemizi e··t~· M h l f t 
~ ~ istiyebilir. Bu hissi ma- U Un U a e e 
~liirüz. Fa~a~ börıe. bir h~ Avam Kamarasında "-8 beklemek ıçın hıçbır ahdi 
'L..!e aebep yoktur. Nitekim Üç Kişiye Münhasır 
~u da toprakları tecavüze 
-.'":~dan evvel silaha sarıl- Çörçil hükümeti Avam kama
o""l1,_~tırdan bile geçirmemiş, rasında imtihana çekildi. Balkan 
lıt.~kaya kadar en sıkı bir hadiseleri üzerine böyle bir buh
~~ık muhafaza etmiştir. ran sezilmekte idi. Şimali Afrika 

'6..ı'~ ~en'in pek haklı olarak ve BaLkanlardaki hadiselerden 
•"~gi gibi, bizim istiklalimi- eonra İngiliz halkının sukutuha· 
~la müdafaaya hazır ol- yale uğradığı a§ikardı. 
~ ı Ve orta şarktaki yeni Gelen ıhaıberler Çörçil hüku
~ ~lere karşı bir kale te§- metinin muvaffakiyetli bir imti· 
'- ;"'llemiz demokrasi davası- han geçirdiğini ve icraatının tas· 
~\~k hizmettir. lngilte- vip edildiğini bildimıektedir. 
~ ~ı emin bir kara gün Filb«kika, Türkiyenin Alman 
' Blfatile hareket etınesey- semilerini Boiazıdan geçirmif ol
-..._"t~ karşı tarafın önümüze dutunu da iddia ederek yapılan 

Dünyanın en büyük Boeing uçan kale tayyaresinin UÇUf halindeki 

8·619 
Dünyanın En 

Büyük Tayyaresi 

82 Ton Siklet, 
18 Ton Bomba 

Hamulesi ve 480 
Kilometre Sürat 
Londra, 7 (A.A.) - lngiliz 

gazeteleri, bugün dünyanın en 
büyük tayyaresi olan muazzam 
B-619 ~ombardunan tayyaresİ· 1 
nin fotograflarını netretmektedir. 
Douglas fabrikası tarafından ya
pılan bu tayyare, 82 ton sıkıctin. 
dedir. Bu tayyare saatte 480 ki
lometre süratle, Nevyork'tan 18 
ton bomba hamulcsile Berline 
gelebilecek, bombalarını Alman 
hükumet merkezi üzerine atabi· I 
lecek ve bilahare hiç yere inme 
den Amerikaya avdet edebile
cektir. 

lzmir Belediyesinin istikrazı 
Ankara. 7 (Tel411!onla) İzmir 

vilAyeU husust idare\lnce yapılacak 
Uç yUz bin lıralık ı tlkraza Maliye 
Vekilinin kefalet etmMt-hakkındaki 
~yiba }sıecU. rıa.ın•taln& ~. 

manzarası 

Basra Yerine Cenubi. 
lran Transit Yolü 

· l.Sovyetler Yüksek 
1
' Meclisi Riyaset 
· Divanı . Kararları 

B.ir Kısım Nakliyabn Cenubi İran Transit Yolu 
ile Yapılması Sür' at Bakımından Faydalıdır 

B. · Sta lin 
Başvekalete 

Getirildi 

Millt Piyango 
Dun Çekildi 
Milli Piyan&'onun 6 ıncı 

tertibinin birinci çekilifi dün 
Ankarada Sergievinde yapıl
dı. 

Milli Piyangonun bu çeki
litinde de bir çok vatandat· 
lanmız sevinmif bulunuyor. 

Piyangoda kazanan numa
ra1-ı ikinci aayfumzda oku
yucularumza veriyoruz. 

1 

Memleketimiz için Amerika· 
dan ve diğer yerlerden Basraya 
gelmiı bir hayli mal toplanmıştır. 
Bu itibarla Iraktaki hadiseler, pi-
yasamız.da pek tabii bir alaka 
uyandırmıştır. T.üccardan bazı 
zevat Mıntaka müdürlüğüne mü
racaat ederek müşterek ted· 
bir aramak üzere alakalıların bir 
araya toplanması hakkında rica· 
da bulunmuşlardır. 

Ortada tki mesele vardır. Bi
rincisi henüz Basraya varmamı§ 
olan malların Basra yerine Ben· 
derbuşire çıkarılmasıdır. Buradan 
Tahrana kadar geniş hatlı bir de. 
miryolu vardır ki nakliyat bakı· 
mından yiı1dü 'bir halde değildir. 

(Devamı: Sa. ıs, Stl. 1 d.,) + 

Müsabakamız 
asnif işi Bitmedi 
T aınifin arkaaı alınmanut· 

tır. Buıün sureti kat'iyede 
nihayetlenecektir. 

Yaptığımız tamifte bir çok 
enteresan içtimai hadiselerle 
k.....ıatmıı bulunuyoruz, 

Y ann okuyucularımıza mü
aabakarmzın neticesini vere
ceğiz. 

B. Molotov 
Başvekil Muavini 

Tayin Edildi 
MoSkova, 7 (A.A.) - Tası 

ajaneı bildir.lyıor: 
Sovyetler Birliği yükse!k mec· 

!isi r.iyaset divanı, aşağıdaki üç 
kararnameyi neısrelımi§tir: 

Birinci kararname: Molotov~un 
ayni zamanda hem Sovyetler 
Birliği Halk Komiserler heyet.ı 
reisliği vazifeaini hem Haricıye 
Halk Komiııerliğj vazifesini gör
mesinin kendisi için güç olduğu 
hakkında yaptığı mükerrer talebi 
nazarı diklkate alınarak Molo-

(Devamı Sa. 5, Sil. :? ele) / // 

Irak Harbiye . 
Nazırı Ankaraya 

Geliyor 
Baidat, 7 (A.A.) - inle 

Harbiye Nazın B. Naci Şev
ket, Ankarayı ziyaret etmek 
üzere Baidllltan laareket et
miftir'. 

B. Ç6rçil 
Loyd Corc'un 
Tenkitlerine 

Cevaplannda : 

"Türkiyeye gelince müna
sebetlerini fevkalade tak
dir ettiğimiz ve bu büyük 
dünya mücadelesindeki ro
lü en büyük ehemmiyeti ha
iz olan bir memleketten 
bahsederken gösterdiği ih
tiyattan dolayı Loyd Cor· 
c' a teıekkür ederim.11 

Dedi ve Alkışlandı 

Boğazlardan Geçen 
Alman Vapurıarı 
Ve Türk - lran 

· Anlaşması Hakkın
da da B. Çörç:ı 

Lazımgelen 
Cevabı Verdi 

Londn. 1 (.A.A.) - Avem 
kamaramda hükGmete i~a~ 
takrir.inin müza'kereaine bUllün 
B. Ll~ı Gcorge'un beyanatile 
te'knar batlanmıttır. 

B. Uo~ Gcorge ezcümle §ÖY. 
le c:Hmıiftir: 

c- T .a.krfrin hükUınote itimat 
beyan ~n birinci lc.1111n üzerin
de herfces mutah.k-tır. Fakat hü
kôrnetin haı*>i aevk ve idaresine 
ait kımnıar halrlttnch.. bir hıoftlut· 

~.._1,IL, .. ) X 

Habbaniyede 
Vaziyet Daha 
Az Gergin 
Irak - Suriye 

Hududu Kapanmış 
Kahire, 7 (A.A.) - lngiliz 

Ortapr.k umumi karargihının bu 
aabah neşrettiği telblii: 

H~niyed-elti Jngiliz ha•& 
kuvvetleri tesisatı etrafındaki 
mmtakada vaziyet çok daha az 
gergindir, Gece yapılan lntriliz 
kqifled, y.amaç1!.r civarandıaki 
düfmAn mevzilerini gayrimelSUl 
bulmuflardır, Kampın cenuban-

(Dev.mı: 8a. 6, 8L ., .., = 
~a hazır olduğu yemlere baZi tenkitlerden aonra Çörçil f"#1J!r:riıJ• 
~.k mukadderatımızı on- hükUınetine üçe kartı 447 reyle 
~ birteştirseydik İngiltere itimat beyan edilmİftir. GONON SESi 
ilik_~ 18.rsmtılara maruz kala- - Radyo Gazetesi • ":L... ~~ • 
~ Lortlar Kamaraamcla ._...._ 
~ tdb. en'in dediği gibi, 1ngil- Londra, 7 (A.A.) - Dün 
~ lıim tabii roltimüze de- Lortlar k>amarasında, Avam ka- · 
S, edeceğimizden ve hiçbir marasındakine benzer müzake· 
l'ıb.:_ ~ tazyik altında kararla- reler cereyan etmiştir. 
~ki istiklalden vazgeç.~i- <De,·amı: sa. 5, su. 3 te> /-/ 
~zden her vakit ıçın 9!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!'!'!"!"~!!!!!!!!!!!!!!!1!1 

~:~~~~n Almanya da Birleşik Amerika 
~~ hareketimizdeki istik-

~. nden kendine ait men- Harbı·ye Nazırı ~"Qir l'in bizim tarafımızdan 
~ ba tehdide maruz kalmıya-
~"ı~b·ı~kında tam bir emniyet Çok Mu .. h·ım s·ır ~"'· 
~; 1 ır ve nitekim duymak- ., ~·li •• :-. ; \·~ Jf~. ~~ · 

'l'u~ki N t k S .. 1 d · ~ · ~ ~ .... .t"" ~ı -lllaı llUlhYe her memleketle nor- U U Oy e 1 ~~:~"'!-:~~·, . ._ . ·.: .~ .. ~-.-. . 
~~ e münasebetlerine de- · ~ '-N ı~~· ~:- · p. -

~~ 11:: t1ıne_g·e hazırdır. Evvelce Vaşington, 7 (A.A.) - Harbiye~· \~"' il- ..... ~ • .. • 
Q\)\1 ifl*.:..-;;.xr ... .. "~ '• .. 
tic"' 4:dığimiz gibi, Almanya nazırı B. Stimson dün akşam radyo- ~-'.'~:_:.,.;.~ 1~- ~· • 

'• ab~ı. münasebetlerin azal- da irad ettiği bir nutukta bilhassa -..~ ~~:- ·~· -; -
~;r ız~~ yüzümüzden oln:~.a- demiştir ki: • • \~-~ .. ~ 
'-lıq ~ Bızım muhtac oldugu- BUytlk Brltanyanın can damarı -
S ~ maddeleri Almanya tehaid ediliyor. Nazi gayreUerl şu 
bılıı~IJ veya verememiş, anda en yüksek noktasını bulmut-

-- -
<.:! mukabili olan madde- tur. Biz ne yapacağız? Çok •llkUr 

'•mı Sa.~ Sü 2 de)-/- (De,amı Sa. 5, Sü. 1 de) /// 

- . . 
El'an İngi1izlerin elinde bulanan Tolwuk imparatorluk kuvntl•i tanfmclan zapteclilcliii esnada 

f Anadolu ajansının Kahireden aldığı bir telgrafta Röyter'in garp çölündeki husınıi muhabirı. 
b_iiyük bir avansla iıe ba§layan Al!!lanlara ToQ.ruk'un bir tehdit le~I ettiğini bildirmektedir.] 

Bir Lise 
Talebesiyle 
Mülakat 

Yazaıı: 
•BiAT NIBI 
Ll8ie talebesi bir küçük aknllJapa 

bana: 
- Dün bir yazıDIZI okudmn. de

di, bu aeaeld uzun taWde talebe
nin boş &'ezllleelnl doj"rll bulmu
yorsunuz. iyi bir çocatım kendi 
kendine iyi bir şeyler yapması. me
llela\ okudata eeaebl dilini llerlet
meııl mtlmklla oldatanu 8Öylöyor
aunuz. Ben çallf'Dak latlyoram. Ne 
yapmab7mlf 

KBııl* akrabunm -.u ....... 
1 u,lannı da belki alAkadar edeee-

i1al dtı,ünenk ko•attülaınlDaıa 

bir klSllllDI burada ela tekrar ... 
yorum: 

- lnsaam çalıflll&ia Blyett v.... 
.. kendi keacllalDI bir laocad98 .. 
ha iyi )'fltlfttnllWr. ~ fnıit
eu.caaı .ilerletmek l.Uyenua delll 
mJ f Haldun var. Dört bet ..._ 
delllNırl t...-.:a okayonaa. .._ 
hakkak bir çok kelimeler, kaideler 
~n. 'Fakat en Mde bir ....._ 
ye kltabmı açtıtın zaman b._ 
davara ça~ &'lbl olllYOfRL 
Kendinden bir pyret ~ 

Derde de bu böyle devam edip si• 
decek. Ders aeneet bafnıcla .....,_ 
be döndlltüa zaman ~ lılr 
framızca kıraat ki..._. aı1ıdc -. 

kisi slbl lraraalık .,......,...,, IJI 

kötü ııana bir .,e)'ler al)'lemete 

._.ladıflm &'örllnea. dtişlln, ne 
muzafferiyet! •. htenen buna efle
nenll yapmak _.. elladedlr. Na
ad dlJUılel•f ................. ................................ 
~ dl7oram ..._Mil 

ı·---- ... ) a..,.... ıp;u 
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j~ŞEt-ttR~.~l~\BERlER' J:~ 
le1ediyemizin Milli Piyange Bün içki ve Tütün 
Dikkat Nazanna 

o - 5. 941 

c1'~NlDE 
. c&ll.~! 

Allah Kolaylık 
Versin 

O Gece, Dünyanın En B·üyük 
Tahtını Bana V ersef erdi ... 

Yazan: ebla Tewllk •APllÇll 

Bazı Gıtla Maddeleri 
Kaplarının da Gazden 

Geçirilmesini 
lst.goruz 

Ankarada Çekildi R;~:aüt~~~e:i 
20 Bin Liraltk ikramiye 37723 
Numara il Tam Bilete ı;abct Etti 

Addedilenlerin 
Yerine Yenileri 

Verilecek 

/A.. merikahların «Dev UY' 
~ yare» veya «Uçan kale' 

• . • dikl . rak· ısmını ver c;rı muazzam u~ 
Jar İngiliz hava kuvvetleri sa~n· 
da va~ife almış bulunmakta ıt" 
lar. Verilen maliımata göre btJ 
tayyareler seksen iki tonluk' 
muılar ve on sekiz ton boınbsY1 
bir defada Berline kadar ta:~ 
yıp şehre attıktan sonra . 
durmadan Amerikaya kadar 1

1
' 

decek kudrette imişler. 

T clıf \'e tercüme hakkı tamamile mahfuzdur 

- 22 -
Bu hareketler, bır sel gıbi bütün 1 evU olması onu arlık Frnnsızlaştll"

Anndoludan merkeze akıyor. Bu mıl nuştı. Fakat ben o gece kendimde o
lel kadını erk<'ğl, çoluğu çocuğu, rada Kemalist Ankarayı temsil e
bUtUn Umıdlııl .şeı cfını ve tarihinin den mesut bir asker hissi duydum, 
namusunu da bır tek adamın talilr.e Oh bu ne güzel bir vazifeydi, ben 
bağlamış Bu adam, Çannkknledl' bunu yabancı yurtlarda her zaman 
müttefiklerin nskerlcrinı toplarını yapacaktım. Fakat tam bır Mehmet 
tUfekkrinı susturan General Mus• ~- clk glbı ... Ve bu gece, Göğsünde va
( Kemal Paşadır. Şimdi ono. Türk- tanı kurto.rmak için obUs taşıyan 

.. ı Cazı diyorlar. bahtiyar TUrk kadınlarının arasında 
Bu s-eııç kumandan bır taraftan olmadığıma derin bir teessür duy

akla gelmez yokıt\ızluklar içinde v::ır- dum. 
ı k y1ı1ratmıyn çalışarak m!llctın teş- Etrafımızı kuşatan Türk dostu 
k ıutını eline almış, onları maksadın Fransızlara, milletime karşı göster
a:ı.:u11etlnc ınandırmış Türk mıllrtı- dıkleri haklı iltifatlara knrşı ayrı 

, in hUr, ve sıı.hlp bır millet olduğu- ayrı teşekkilr ettim. 
nu ~ e onu yerudcn ıstıkllline hUr- Konferans salonundan çıkıp (K) 
rıyeUnc ve crkekll.ğtne kavuştu~ac:ı- (K) nın arabasına yine dört kişi yer 
~mı vadetmiş. d i~er taraftan pen- leştlğlmlz zaman M.JA TUrklerin me
ccrt>lerı kırık bir cskı şimendifer a- zlyetlcrinln münakaşası bitmemişti. 

rabasında, ıslcıden kararmış bir gaz Otomobil giderken yolda hep ayni 
limbasının ışığı altında eski bir ha- şeyleri konuşuyorduk. Mübnhescmtz 
ı itada harbin s fhalarııu tetkik cdf- o kadar hcyeco.nln devam ediyordu 
~·ot'. iti otomobllln nerelerden gcçtığinln 

Başım bir gün, bu kumandanı n- ve o esnada yağmur ~·ağdığının blle 
tının üzerinde, kırık kaburga kemik- !arkında de(:ildlk. 
terinin ıstırabını elilc bastırarak bir Birdenbire mUthiş bir çatırdı ile 
cepheden diğer bir cepheye koştuğu· araba bir şeye çarptı ... Meğerse ara
nu askere yentdcn emirler verdiğini banın lçln(le oturan zavallı şö!ör de 
görüyoruz Bu generalin ohu harpt.'l aklını "e kafMını blzlm tarafa knp
çekUltl yoksuzluk kendi kumanda et tırmış, yağmurun camlara çarpan 
tıği askerlerinden daha fazladır. O damlaları arasında Konkord meyda
ekscri gecelerinde bir çadır yata- nından geçerken karşı taraftan ge
ğından bile mahrumdur. Toprakla- len bfr taksiyi görememiş, bizim a
rın, lnımların ve çamurların ilzcrin- rab:ı ne taksi olanca şlddctlle blrbl
de kıvrılır yatar. Ve ancak üstünde- rlne vuruşmuş. 
ki kaputunu k1.:ndlslne yorgan ya- Daha ne olduğunu anlamıyn vakit 
p:ı.r. kalmadan bizim araba olduğu yerde 

Bu genç kumandnnın en sevdiği ve bir topaç gibi Uç kere döndU. Yan 
en çok saydığı bir arkadaşı 1smet tarafta kalan taksinin camları kırıl
Paşa d:ı, bu milletin bu ağır yUkUn- mıştı, içindekilerin boğuk sesleri ge
de arkadaşıle birhlttc bu bUyUk mak llyordu. 
snt uğrunda vatan aşkı, ve feraga- Bu esnada no Nermlnln ne de be
Un en büyük bir numunesi olmuş, nim ağzımızdan bir kUçUI< ses bile 
çamurlu siperler içinde, askerlcnn çıkmamıştı. Ha:,Tetle \'altanın sonu
araBındn, uykusuz ve dınneksiz zayıf nu bekliyorduk. Arab olduğu yerde 

,J mı,, bir i.skelet halini almış. Şahsi Uç kere döndükten sonra tekrar bir 
•menfaat bu iki askerde doğmamış. sarsıntı ıle durdu. MOsyll (K) ara· 
'Hlçb!r sıkıntı, hlçbır engel onların ba dan aşağı atlo.dı. Hemen kaza
vatana olan imanını sarsmıyor. Dün dan ıstırap çeken takelnln içindeki 
yanın en kı~".lllctli askerlerine kuman bir kadınla erkeğin hatırını sorma
da eden bu adamlar bu harbi, göre- ya gitti . Bizim arabanm önündeki 
celtsimz nasıl bUyUk bir zaferle kn· siper demirleri ezilmiş, arabanın ön 
zanacaklardıı·. Bu asker, bu kadın, tarafı da ıc;tnc çökmUştU. ŞUkUr ki 
bu m!Uct. hUr yaşamak için do~- araba o vaktin parasUc seksen bin 
muştur.-. franga sigortalı imiş. 

Hatip, TUrk kadınla.nndan bahse- Kaza yerine polisler de yctlşm!ş-
dcrkcn sözlcrmı bizim tarafa kay- lerdl. lkl t.aro.fta adreslerini verdiler, 
dırıyordu. MUsyU fK) tekrar arnbasına girdi, 

Nutuk biter bitmez, salon bir al- .şöfuro yoluna devam etmesini emret 
hış tufanı içinde sarsıldı. 

o gece dUnyanın en bilyük tahtı· 
nı bana .., crselordı bu kadar scvln
mlyecektlm. Ve dUnyanın en büyük 
hUkUmdarı cmlnlın. bcnun bu gece
ki içimde beliren dcrın gururu duy
mamıştı. 

Birçok tanımadığımız adamlar, 
bize yaklaştılar, kendilerini takdim 
eltiler ve bizi tebrik ettiler. Bunlaı·a 
konferans verenler de HUhnk etti. 

Nerminln birçok senelerdir orada 

ö)·leyen bir ı~ramııı. filozofudur. 
Ben ı;ade onun tercümanlığını ya
(lucağnıı. nu filozof «Terbiyenin 

11 lkolojtt;lı> ı ııuıı blr escrlnd~ 
kendi üzerinde )Uptığı tecrübe) ı, 
hulü a olarak şöyle anlatıyor: GBir 
tatildi. önümde bir iki aylıl• boş 
bir zaman \'ardı. Hocaya falan ha
cet kalmaksızın şöyle eğlenceli 'e 
kolay tarofından lng111zcc öğren
n1C) 1 kafama koydum. Çarşıda bir 
ı•auı ot Ylrgln\o tercümesi elime 
ı;c!}ıııl~U. yfanın bir tıırafuıda 
fransıı..cası, bir tarafında lngllizı· i 
~-nzılı)dı. Y.\'\cta ını;tılzr.e bir dim
le okuyordum. BUdiğlm bir iki lie· 
limC)'C rastıamaklu beraber tabii 
bir mil.na. c;ıkarnnııyor \·e Cransı:ı
caııına bakıyordum. cmnııcıcrin lılr 
c;o •unu böyle U'ienmeden t(!krnr 
tekrar okumak netlce5indo ) eni 
kelimeler U rcnıneğo 'e bundan 
çok d ha ehcınml) etil olarak hu 
kelimelerin nrnlnrındaki mlinase. 
betıorl kn.Hama •a. ynhut daha doğ· 
ru u scuncğe ba;;lndım. (Arada şu
nu 1>Ö) llye) im ki lisan öğrenmek 
için mutlaka çok kelime bilmek 
ıazım gelmez. Asıl mUhlm olan şey 
yanynnıı gclmlı; kelimelerden ı;ıkan 
münnyı anlaınal.:tır) ilk sııyfalar

d bir llarça gliçliik !;ekmekle be· 
Tnber gltglıle işlın kolııylıışma~a 
\c battfı. knrnnlık olrın lngillzccı 
cümleler Uı:.erlndcı ,imıli hafif bir 
ı;ahııh ıı.;plınlıı:;r tırliriyorıtu. Öyle ki 

ı.ıtnhın ı;onunıı •lo~ru bazı l•olay 
cümlelrrl Adeta fransızcalarınn 
bakmadan t1a)'tll meyal ezer gibi 
oluyordum. ncınrk Jd doğru yolu 
bulmuştum w: bıınd:ın ote 1 uınıan 
~e brr lllC"elc l:,dl. 

ti. 
Sonra Nermlnle kocasına doğru 

donerek: 
- BUyllk tallimi.z varmı~ ki ölme

dık. Bu ufak bir kaza değildi, dedi. 
Bereket versin araba çok ağırdı dn 
devrilmedi, yoksa hiç blrlmızln h:ı

yatta kalacağımızdan Umlt yoktu. 
Bu sözlerden sonra bir kere hay

retle, bana, bir kere de Ncrmlne bak 
tı ve: 

(Devamı var) 

raul et \'lrginic'den sonra iklnd 
hir e er aradım. Fakat ıılyaııada 

ı·rıuısızca \'C lngl111.cc 1 kar!iı kar
şıya bir hnşl'a kıtaı> bulmıık mlinı· 
l•Un olmadı. Bu defn lnslllıceden 

fransızcnyıı. çe' rllmlş bir roman 
atın aldım \e egzer izlerime aslı

nı bildiğim bu kitap üzerinde de
''aın ettim. 

Blrlrıc~ı kltnbımıla olduğu gibi 
lnglllı.ce cUmlelerlıı, frnnsızcu knr
şılıklarını derhal buluıı okuyoıııa

dığmı l~·lıı Mkılıyorduııı. Fakat 
ümlı.llıııl liesıneılcrı dc,·um ctllııı 'e 
bir zamıın oııra bahsettiğim ha
fif şafak aydınlığını hu t'iimleler 
üzerinde do seçmeğe hıışlaı.lım.» 

Frıın ıı: filozofunun bu tecriibe-
inl ana kemli kendine ı,:aıı,mak 

usullcrlnln raııtgele bir ıııl ali ola
rak nnlottm1. «Bir filozofun ~ ap. 

tıJtınr ben l aııahillr miyim ?ıo deme. 
l.lsan öğrenmek için ~0<·uk zihni 
dolµ ve yorgun bir fUozof :zilınin

dcn çok daha ziyade açıktır. Far.
la oJaruk o öl:rcııe<•cğl dili hiç bil

miyordu. Fakat en Uç dört senc
dcnberl ili kötli bununla meşı:ul
.. ıın. Kcllıne. kaide \'C eg?.erı;ls ola
rak birçok semıaycn \'e ayru·a ku
lak dolı:unluğun var. Biitlin meseli! 
bir çoğu senin için ayrı ayn aydın
lık olan kelimelerin bir araya top
landıkları 7.arnaıı neşrctflklc.:-1 umu. 
mi aydınlığı ka\ mmata gayret et
menden ibarettir. Blrur. sabır \C 

mcrttkla bunu yapmak senin t>linde 
dlr. ıscn yaııanmzsıın zekii ltlha
rilo değil, fakat iradece senden 
dnha kuv,·ct11 bir arkadaşın pek 
fılü :raıı:ıbllir. 

RF.ŞAT NURi 

Hıfaıssı'hha kanununa göre, 
gıda maddclerının yapıldtğı ve 
saklanıldığı yerlerle la~ındığı va
sıtaların sıhhi şartlara uygun bir 
halde bulunması icap etmektedir. 
Buna rağmen, bazı nakliyat am· 
barlarında bir kısım gıda madde. 
!erinin açtk ambalajlar jçerisinde 
ve deri. yapağt, paçavra gibi mad 
delerle bir arad..!,' bulunduruldu· 
ğunu öğrenen Helediye riyaset 
makamının bunun önüne geçil
mesi içın alakadarlara tebligat 
yaptığı haber alın.mıştır. 

!:}elediyemizın bu dikkat ve 
hassa~iyeti takdir ve t.cşekküre 
cidden layrktır. Alakalıların bu 
işle meşgul bulundukları sırada, 
hıfztssıllha kanununun ayni mad
desine göre daima temiz tutul
ması ic~p eden ve maalesef sa
hipleri tarahndıın ihmal edilen 
bazı ekmek arabalarile fıçı yerine 
kullanılan memba suları kapları 
ve bilhassa yoğurt tenekelerinin 
de bu arada gözde.n geçirilrnele
rini r.atırlatmak isteriz. 

Mısır Çar§ısı lc;in Yeni Bir 
Proje Hazırlanıyor 

Esaslı bir suretıte tamirine ka
rar verilen Mısırçar ısının istim
la'ki hitirihnek üzeredir. 

Bundan evvel yapılan proje
nin tarihi kıymeti haiz çarşının 
kıymetli cşerler.i korunması ba
kımındnn tadili lüzumlu görül
müştür. 

Müzeler idaresile Belediye er· 
kanından mürekkep bir heyet 
mahallinde te~kikat yapmışlar
dır. Yarın da sori bir tetkik yapı· 
lacaktır. 

Mısırçar~ısının tnrihi kıy>metinc 
halel gelmeden ve iç tcnviratının 
daha tnükemmel bir ~ekilde ya
pılarak tamiri için yeniden bir 
proje yapılması muvafık görül
müştür. 

Yarın yapılacak &on tetkıktc 
Müzeler idaresince verilecek ra-

Milli Pıyangonun 5 inci tertıp Son uç rakamı ( 309) ile ni-
1 inci çekilişi dün Ankara.da Ser-1 hayet bulan 300 numara . 
gıevınde yapılmıştır. Çekılışe sa·! Eli. 1. "k • k a an 

1 b 5 O d b l 
ışer ıra ı ramıye az n 

ııt • e aş anmıştır. 

A k d S . . d numaralar: n ara ra yosu ergıevın en . h 
naklen çekilişin bütün safa.ha tını Son uç rakamı ( 785) ile ni a-
ne~retmı~tir. Bu çekilişte ikramiye yet bulan 300 numara. 
ka.zannn numaralar '.'IUnlardır: Son üç rakamı (528) ile nı-

20,000 liralık büyü:C lkranıİ· hayet bulan 300 numara . 
vevi 03 7 72 3 numaralı tam bilet On 1. "k · kazanan • • . . ar ıra ı ramıye 
kazanmıştır. 10,000 lırahk ıkra· ı 
mıvelerden birini 281543 numa· numaralar: 
ral~ bilet.' d~ğer 10,000 lır~lık .ik- ı Son ikı rakamı ( 76) ile nıha-
ramıyeyı 1 -8508 numarn.ı bılet yet bulan 3000 numara. 

kazanmıştır. 1 1'-· ı· "k • kazanan Klfer ıra ı ramıye 

Be~er bin lira ikramiye ka:ı:a- numaralar~ 
nan numaralar: ~on b,r rak~mı ( 7) Jle nıhayet 

178449 219229 bulan 30,000 numjlra. 

219438 271873 ikramiyeler Nerelere İlabet Etti 

İkiıer bin lira ikramiye kaza- 20,000 liralık büyük ıkramı· 
nan numaralar: yey.i kazanan U.) 71 /. j numaralı 

Son dôrt rakamı ( 4845) ile nı. tam bilet lstıınbulda. 1 U,UUU li-
hayet bulan 30 numara. rahk ikramıyey.i kazanan bııetler 

. • . . lstanbu\ ve Çerkeştedir. ) şer bin 
Bıner lıra ıkramıye kaunan lira ikramiyev.i kazanan l ıô449, 

numaralar: l ı 19229, ;d ;4 38, 2 / I 8 7 3 nu· 
Son dört rakamı ( 712 2) ile maralı _!>il etlen lstanbul, Malat-

nihayet bulan 30 numara. ya, bparta, Bafra ve Bursadadır. 

Beşer yiiz lira ikramiye kaza- İkişer bin lira ikramiye kaza-
nan numaralar: nan 30 biletin 7 parçası lstanbul, 

Soıı dört rakamı (7248) ile 3 parÇası Ankara, 2 parçası Trab 
nihayet bulan 30 numara. zon. 2 parçası Elazığ, 2 parçası 

Son dört rakamı ( 9 ı 22) ile Gaziantep, 1 rer parçası da A-
nihayct bulan 30 numara 

1 

dana, Kastamonu, Edirne, Siirt, 
· Kırkağaç, Ayaş, Mardin, Sıvas, 

İki yüz elliıer lira ikramiye Diyarbakır, ~lanya, Edremit, lz-
kaznnan numaralar: mır, Gedız ve Orduda satılmış· 

Son dört rakamı (0799) ile tır. 
nihayet bulan 30 numara. 

Son dört rakamı ( 282 7) ıle 
nihayet bulan 30 numara. 

Son dört rakamı ( 5 08 5) ile 
nihayet bulan 30 numara. 

Son dört rakamı ( 8314) ile 
nihayet bulan 30 numara. 

Yüzer lira ikramiye kazanan 
numaralar: 

Bıner lıra ikranuye kazanan 
30 biletin 6 parçası Jstanbul, 4 
parçası izımir, 4 parçası Ankara, 
2 Enrçası Adana,.. 1 rer parçası 

Döryol, lnebolu. Bursa, Y enışe
hir, Zonguldak, Mecitözü, Eski-

h rr, ıım3Un, ~ı t', ebehberc• 

ke t \'e Erzurumda satılmıştır . 

pordan sonra yeniden bir proje \ ı 
yapılacak ve ondan sonra çarşı-. 19 Mayıs Genç:ik Bayramı Hazırlıkları 
nın tamirine başlanacaktır. 

Üniversitede imtihanlar 
Üniversite Hukuk ve Jktısat 

Fakültelerinin eleme imtihanları. 
na ait evrakın tetkiki bitmiştir. 
İktısat Fakültesinde imtihan net~
celeri talebeye bildirilmiştir. Bu 
fakültede bu seneki muvaffakiyet 
nis'betinin geçen seneye nazaran 
fazla olduğu görülmüştür. Hukuk 
Fakültesı ımtihanlarının neticeleri 
de bugün yarın bildirilecektir. İk. 
tısat Fakültesi ikinci sınıfının ele
me imtihanındn muvaffak olan ta 
!ebenin mayısın dokuzuncu günü 
E.sas teşkilat hukukundan yazılı 
imtihanlarına başlanacaktır. Di
ğer derslerin imtihanları sözlü o. 
larak yapılacaktır. Bu inıtihanla
ra ait programlar bir kaç güne 
kadar iliın olunacaktır. 

Eleme ımtihanlnrı neticeleri 
vaktinde iliın edilemediği ıçın 
sözlü imtihanların C'li vclce bildi
rildiği gibi mayısın on beşinde 
değil, ancak on yedisinde nihayet 
bulabileceği anlaşılmaktadır. 

Geçen )'ıl 19 mayıs hayra mında idman tenliklerinden 

On dokuz .mayıs bayramı Taksimde bir geçit resmine ka· 
programını hazırlamak üzere cu- rar vedlmi, tir. Diğer taraftan 
ma günü Vilayetle bir toplantı mektepliler arasında şpor müsa-
yapılacaktır. bekaları da yapılacaktır. 

Bu sene Genç.ltk ve Spor bay- Cuma günkü toplantıda mera· 
ramında me'ktepliler idman şen- sim programının esasları tesbit 
Hkleri yapılmayacağına göre. edilecektir. 

inhisarlar idaresi iç.ki ve tütun 
bayilerınin satış ruhsatiyelerini 
bu ay nihayetinden ıtibaren hü
kümsüz addedecek. yenı ruhsatl· 
yeler verecektir. 

lnhiurlar Umum Müdürlüğü. 
iı:diharaıa meydan vermemek ve 
ruhsatiyeleri bayılere kolay ve 
seri bir !!ekilde verebilmek ic,;.ın 
şehri altı mıntakara ayırmıştır. 
Her mıntaıkada bulunan bayJ)er 
bu ayın on beşind~n itibaren ay
rı ayrı günlerde idareye müraca
at edecek ve ruhsat:yelerini ola
caklardı~. Tevziat haziranın be
şine kadar devam edece'k ve bu 
müddet hitamında yeni ruhsatiye 
almıynnİarın bayjliğine müsaade 
cdilmiyecektir. Her mıntakaya 
ait müracaat _günleri idare tara
fından gazetelere verilecek ilan
larla alakadarlara bildirjlecektir. 

Yeni ruhsatıyeler, eski ruhsa
tıyelerlc dükkan kontratları esae 
tutularak verilecekt.ır. 

---o---
Gümrüklerdeki Manifatura 

Eşyası 
Buı muameıeıerı ıkmal edile· 

med:ği için iki aydal'l'beri Güm· 
rük ambarlarında kalan bir kı
sım manifatura ciYasına fiyat ve
rilmeğe başlanmıştır. Kıymeti bir 
milyon liraya baıığ olduğu hnber 
alınan bu mallar tednc:en güm
rükten çekilmekte ve piyasayn 
ııevkeditmektedir. Ekserıyetinl 
yünlü ve pamuklu kumaşlar teş
kil etmekte olan bu . malların pı
ya~ııdaki durgunluğu önliyeceği 
tahmin olunmaktadır. 

__,,___ 

Antrepolardaki ithalat 
E§yası 

Fiyat Mıiraakbe komisyonu, 
İstanbul Liman antrepolarında 
bulunan ithalat e~yo.sınıı,:ı cins ve 
nukt rlarilc klmlcrc ait bulun• 
duklarını Umanlar L'mum Mü
dürlüğünden sormuştur. Komis· 
) o.n, alacağı cevap üzerine bu 
malların e.gen ele geç.memesi ve 
ıhlikara vastta ittihaz edilmemesi 
için tedbır alacaktır. 

---- u -

Dünkü ihracat 
Evvelki gün yabancı memle

ketlere 121 bin küsur lira kıyme. 
tinde 2 5 5 bin kilo muhtelif e~ya 
ihraç edilmiştir. Romanyaya 98 
küsur bin kilo taze torik balığı 
ve çiroz, Çekyaya 1 2 bin beş yüz 
kilo barsak, Danimarkay<} 5 bin 
kilo iç fınd_ık. Almanyaya 1850 
kilo yün halı, 1 1 bin kilo keçi ve 
koyun derisile meşin, Fransaya 
1 O bin kilo iç fındı'k, İsviçreye 
100 bin kilo kepek, Slovnkyaya 
16 bin kilo iç fındık gönderilmiş
tir. 

Belediye ile Evkaf 
Arasındaki ihtilaf 

Belediye ile Evkaf arasındaki 
ııenelerdenberi sürüp gitmekte o
lan ihtilafın kat' i bir surette halli 
için çah~ılmaktadır. Bu meyanda 
olara'k Vekaletten gelecek bir 
heyet >bu ihtilafı tetkik ederek 
bır neticeye bağlayacaktır. 

* Bir arkadaşımla birlikte !{ÖP' 
rünün korkuluğuna daya~ 
denizi seyrediyorduk. A!ağtdtil 
bir gemi yavrusu, yavrusu de . 
de enciği geçti. Yepyeni ~ 
yanmış ve bumuna <tCcy~a e
Bahri» yaı;ılmış olan bu sefın 

. . k . N' 
nın tonaJını mera etlll11• 
kada§ımın biraz denizciligi ,,ar• 
dır, ona sordum: 

- Dört beş ton, dedi. .. 
Vay canına, şöyle bir dü!ur;; 

düm. Demek ki bundan ~ 
Almanya üzerine sefer cd e 
tayyarelerin beheri yirmi W1 

• de· «Ceylanı Bahri!» rnesabcsın 
di.r demeli: .•• 

* Ayni arkadaşla Galata ~ 
f ına geçtik. Arkanuzdan . 
korna aesi İ§itince yol verd~: 
Koca bir kamyon bizi rüııi' 
lıyarak yanımızdan geçti. • 

Ayni merak &a~asilc şor 
dum: bil 

- Kaç tonluk acaba 
kamyon? 

- iki buçuk, üç. .. 
Vay canına, §Öyle bir dütf; 

düm. Demek ki bundan ~ 
Almanya üzerine acfer ed tı 
tayyarelerin beheri böyle -1 .,. 
kamyon dolusu bomba taı•> 
c:ak ••• 

* d _Jjıll 
Allah kolaylık versin t:" 

ve artık zihin yormadım. pi 
KÖRKA 

===================~ 
Hususi Müesseselerde 
Vazife Alan Doktorlar 

~~ 

l <urk Hekimi erı Dostluk bıl' 
Yardım cemıyeti, şehr.imiz.?~ p•' 
\unan hekunlerin bır lıstesın1 o' 
zırlarken resmi müesses~l;~ııı· 
muvazzaf birer memur vaUY ı., 

~eı• 
de bulunan bazı doktorların ~sıl,ı 
rimizdeki fabrikalarda da hl.I b'' 
olarak vazife aldıklarına ve I rl' 
altı fabrikada gayet az ücret c:ıır 
çalıştıklarına muttali olın1.1şlfıJI 
Cenıiyet. bir hekimin böyle 1r.ı 
çok fabrikalarda vazife alrn11'rld 
meslek bakımından ımahıll ôd 
görmüş ve Etıbba Odasının de
hususta nazarı dik'katini celb~ ur 
rek bunun önlenmesini ist~ 

'.:-/1 
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Ahalldrn hayır se\ en hir genç, doktor ça.· 
i:"Jnuağa talip oldu. Rııır aile doktorunun 1-
o;lm ve nılrcstnl ,·erdi. , onra yarı baygın in· 
llycn s-enç kızr polis ııırmµrunun ) ardıınile 
apartmanına ta~ıılı. l ıı.tnğıııın liıerlne ~·a· 

tınlı. 

YEŞiL GÜL 
_.e 

flJ' ne/ .. lne olan ltlm:ıt snye.o;lnde olınu tn. gtııl 

kat bu itbnat onu en·ete erlştlrdlğ'I t• 
-~ ~c ın..,..,·ına da ebep olabUlrdl. ıraz.ıa kU ı: 

JI olduğunu zannetmiş \O göı.ü knrtı~e 
Cyııthya Ohetwlnd gibi pek kibar blt' 0 

l'olls sorılu: 
- Bayanın ismini o;öyler 1nlelnlı ! 
Bu suaı Ralf'r birdenbire uyandırdı. Genç 

krzı tanıdığım öylf'ıntştı. Belki de ölü
me mahkOm \e yahut da uzun :r.aman 
hasta yntnf'ak hlr ~·nbaneı kadını C\'lnc a
lıyordu. llalbııkl onun ne klm olduğunu 

ne de nenin ,nesi olduğunu bilmiyordu. Abl
gıınlıl!'ı yUzlinden başına birçok belülar ge
lebilirdi. 

Fakat cevap beldi) en poll e bir şey söy
lemek lüt.ımdı. Derhal bir ls1m uydurmak 
için ı.aJunet çekmedi: 

- Misis ..,mıth, dedi. 
- Adresini ıdc söyler mlslnlr. ! 
- Size hcmıı.n !lylly"eınl~·eceğtn1. Biraz-

dan bulur, söylerim. nıroz lbekleylntz. 
nu sözler poll 1 tatmin etmedi, fakat tam 

0 aralık doktor geldi de fal.la bir şt·~·ıer 

·orıımndı. 

Dol<tor hastayı muayene ederken Raif 
salonda )alnız kalmış, dU~ilnUyordu. Saat 
on bir olmuştu. Bolden'ln dllğUnUne gitme-

! liiznndı. Şahidi her halde beklerdi. Fakat 
şlmdl herşoyden ewel g nç kızı düşünmek 
1.31.rmdı. Kendi ini ~Jlr lıaı;tnhaneye naklet· 
nıck nılimküu olacak mıydı? iyi tıal,;ılnıa-

Ya.zan: Roy Wil::ers -3- Çeviren: Rezzan A E. Yalman 

sıno. her halde llttlnıam cd~ktf. Bakalım 
doktor ne tllyecel<tl 'r 

Doktorun rıöı.Jerl çok emniyet nrld ol· 
mndı: 

- Kurşun tam kalı:n.nın ilzerlno saplan
mış, hu anda ameliyat nıUmklln değU ... Son. 
ra ynrolıyı bir )'ere kaldınnak da tehlike
li olıı.c.ak, olduğu yerde kalınası lüzrm. tyı 
bakıbnmıına dlkknt etmek l!izım ... 

- Hasta bakıcı lflı.ınısa derho.1 ı:aj;'lra

Jım ben uşağıma emir ,·ereyim, 11e lfn.ımsıı 
yapılsın. Benim mühim bir ranıle\·um ,·ar. 
lleınen gitmeliyim. Siz hııııta bakıcı mcse
leıılle nıe.şgul olunuz, doktor! 

- Pek fllfı. ... Ben ~lmıll telefon ederim. 
Jfa'ita bakı"ı bir Ntate kadar rellr. Hasta
nın get'e gündü.ı: ba-:ından ayrılmamak lfı· 

ıını.. ller holıle lıa'>ta hakıeıları ('h·ar ~ır 
otele yerleştlrlrı;lnlz nöbetle ha taya bakar 
lar \C lııtlrıı.hat lı;ln otele gidip yatarlar. 

- Bütün masraf bana aJttır. Ne yapmak 
llizım&a ı)·apınız:, doktor. 

Hasta bııkıeı gelinceye kadıır il. ıle bu
rada k lınıı, olmaz ım ! 

Doktor buna razr oldu. Raif hemen e~den 
fırladı. Malden ııokağında duran tak<;J o
tonıobillenlen birlnl'islne binmek i.i"re kıı
ıııya elini uzattı. Şöför: 

- Ben me.-:gullim. ötekine biruniz, dedi. 
Raif, bu adamın blrıız ev\'el genç ktzm 

para verip de bir l·ero göndcrwğl şöför ol
duğunu farkctu. 

111 

E RARLI PAKl~T 

Jamcs Bolden e\'lenmek 'izere buJundutu 
halde fe\'kal{ide ıı,ııkln iıli. On ı.ene <'enııı, 
m('mleketıerlndo oturduğu l<-ln l'ÜZü güneş
ten yanmıştı. Bu tuııçlnı:nııo: :rüzde en l<Ü· 

~ilk bir he~·ecnn alameti hile yoktu. Xefsl
ne bU~·llk hlr ıtııııodı olduğu her halinden 
belli leli. Xe kun·etli bir 6C<·iyesl, ne de 
parlak bir zeki'i ı olmadığı halde nef,.ine 
dehşetıı itimadı vıı.!'dı. On &ene Çanlayk a
dastııda oturduktan sonra İnglttereye dön
müş '~ az zamanda en·etınl çoj;"llltmıştı. 
nu kado.r çabuk bayatta mm"affak oluşu da 

nın kıulo nlşanlııruıııştı. ,ıf 

6otd~n içini dökecek blrlı.lnl arıyorılU· it ııı 
Hrlf!'rl;r'I görüm·<ı. memnun oldu. (iil't~ e• 
eesarctlnJ yükseltmek mnk5aılile Raif ,,c~ 
il bir ta' ır talunanık: 11) 

'c' ıı• 
- M~rhaba do tunı, N'nsılı;ın ! Ji i;ol• 

görünüyorı;un. Dil c gevez.cliğe başladı· 
drn mel u bir ta\lrla: utllll 

- Oannn sıkılıyor. azizim. !Dedi. il dit" 
hu düjtlln lıazırlıkl:ırı ~ni fena sıııtrıcıı ı~· 
dl. ı~akrıt ne ·ııpayım, kain anam bÖ)1" rcr' 
teıtı. anki k<'ndls1 'bütün bu patırdı)'! gliııJ<I 
<"ekmiş gibi lıunlnrı bize yaııtırıyor. ııııJb 
~atıyor hru;tııdır, diiğliıw gelemiycce1'~0ıır' 

- tl:zuımc •• l\lcnısım çabuk biter. :!! 110 

i tedlğln yere gider in. Apartmanın dB ı;sı· 
güzelmiş~ \'aı.ık ki lıuraıla oturnıı~-ıı~Bıtlt· 
ııız. lflı; gonm:mlşt lın, ııel< ıle hoş dil 

nıl-:sin.. . J'l1uıı1 

- Knt,' r.ııınanılır bUl'ad:ı. otııru;\ 0 

bir kf'rf'I olsun gelmedin. cc• 
Raif oda) ı ılhldurnn <'Ski ,.c kıyınetll ' 

yalara bakıyorılu: . ıttcl" 
- Bolden, nı.lzim diyordu, en ntt' ı<I 

ten beri artist rulılu idin. Gôrıiyoru'11 ııır 
on sene uı.aklo.rdn ya.şıunnkla ır.e,•ı.-tı:ı 
zulmamı.. ' 

(Dcvanu "9' 

b 
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Harp Vaziyeti 
Yuan 

İlııu BGllAN 
EınıekJi Kurmay Suba:y1 

~ 
lfer iki taraf tak,·lye kuvntlerl 

abnaktadır. ın,mz ı;cyyar orduııu 
klzıtdeniıe releıı Amerikan cemi· 
t.ırılldcn harıt mal:ı.cmesl lhtlyaç
""1nı ikmale çalışıyor. Almanlar 
.. laa\'a l olile 'c Blngul linıanlle 
'-'kaanıannı tamamlamağa uğra
tborıar. Tobruk etrafında yeni 
-.qı muharebelerin ba,ııunası 
"llhtemeJdlr. 

~ Deniıinde: 
Sısam adası ~e Slklad adalan

-." şarktaki parçaları Mlh\'er 
\ııvvctıerl tarafından l<11aı edildi. ' . lllldan sonra tbnalde Sparocl ' '" 
t-ııpta Slklad adalarının garp
'-"ı par~aları l11gal edllccektır. 
'- ııuretıe Ege denizi ı,ark ııahll-
1erı ıtıUstesna olmak U:ı.cre tama
llılte bir l\llh\'er &lllü haline gel· 
ltıiıj olacaktır. 
Yıuıanıstan ,e İngiltere yalnız 

~1rld ada"ına ehemmiyet \'ermek· 
1c.llr. Bu adanın mUdafaaııı, yal
lılZ kara suları hududuna kadar 
'ı.llrnaktaıhr. Bu itibarla Ece 
~'lllzjııtle, deniz "' ha\'& kU\"\et-

lile bir tnılltcre görUlmcmek
ltcttr. Ege denlzlndekl mUtebakl 
'4taıar da l<1gal edildikten eonra 
~... . 

ve11n bu deniz bölgesindeki 
lıare1ııeu duracak mı~ Bu denizin 
~I Akdeniz hauaslle 'e do
~ıııtle KUçUk Asya toıtraklarlle 
lei\kuıce~'lfi mUnıısebetl ''ardır. Bu 
llıllllatıebetın · Uk noktası Glrld 
11claııııtır. Glrld adası, f&l'kl Akde
~lı.te denıoı: n ha\'& bAklmlyetl 
hı iki tarafa da ilamdır. Bu 
~Ple İngiltere Girici adaııını 
~•de bulundurmak, Mihver tara-

1 ela zaptetmek mecburiyetinde
-.,., Girıd adaeını elde ettllrten 
loııra, Mihverin Kıbn• • Suriye 
::ı. '}arka hareketi nı..-ten 

a az mlltkiil elur. 
Girkt adaeı şimdiki halele Mlb· 

:tl11 1'odoıı • t!Udacl adaları • 
°'& ıı..ttm111 meydana getlrdlJI 

::-herle l}lmalden ~rılmu~ bulun. 
'- k'-'trr. Glrldln müdafaa pllnı
~ve h• pJAnı tatbik ~ip ne ka
'lıı tıırııız • Yunan kuV\'etl tah
~ 'Mll141ltlni bUmlyoruz. Herbalde 

llatidalautn tKiı.dcı kalnladıiı· 
"- ~liriz. AJcııl takdirde bir 'ver tıkaıtn .. ı. par..,u~u kr
~ iudirünıe.I. ha' ıı Jru,.,,·et· 
ı1a.~11 ficldetll llOIDbardaaaalan 
l ._.. llluhtemeldlr. 

~~ Harbinde Yenilik: 
,11a•ta1atta eweı AmerUcahlann 
tıı.~ Anın en atır bombardlman 
. ~ealnl Yapacakları haber ve
~\l. Bu~Un artık ba\ada uı:.an 
~llaıaam kale me\cuttur, 
ı.ı_ ta 82 tondur. Saat~ 480 kl• 
"- t\Pe ıUraUe .. ·evyork'dan Ber
~ ~ak. 18 ton atırhğuıda 
'-t '- •toku ta.71yac.·ıı.k, bunları 
,~ '°'"a benaln itin yere ln· 
.\ ~bur kalmadan tekrar 
~1 Ceterek Ne\york'a nra-

ltt. 
-....~rl.Q harbin mafıl)·eth\1 lJ l 
~tır. Deni~ bliklmlyeUnl ta
~~ kin ha\-a blldmiycU· 
t, 11iıuın ,.ardır: bu harbin orta
~ttıtı en mtuılm qeU<:elorden 
~de budur. 

"ll lk-1 ycnımı, lnılllı.Jerln lç•t 
' tı ıtrb delk'~ ha\& 'bQmbl'ları
~t. 811 bombalar bllt\aeP ıemUe
la.~ ırrblı nıntalara kar1'ı kul
~k~ır. Bn."lt llmamnda 
-- llların Ş..-tböreot n Gna)~e-
-~ °llrhlılarına karşı tngtllz tay-
~trı bu a1rh delici bombaları 
~ 1'1nı,ıardır. Bu iki Alman 
tlittu Centl11lnln Atlu denlı.Jne bir 
ıı.. ~ılamadıklanna bakılırsa, 

~1-larıa 11Pf!yce hasara at• 
~ '1 •nla.11Iıyor. 
'-tUncu yenilik, hava kunetıe
''-Gytııc meydan m~ 
-...~ "-u ııetlçe itin oyudıtı 
~7" roldür. Ha'a ku,-vetlerl 
~taarruz eden ordunun en 
'-ı ihtiyat kuwetldlr. Hava 
~h oJırnıyan bir taarrua veya 
''ltı 8' ordueu ,aaıte11bıl muvaf· 
~ ba't"nunıtı. 

~\.thtekirler Mahkum 
~ Oldulcır 

tıı~" .Adliyoyc t~i c.d~lc~ 
'- t elt1rlerin danlarına ikıncı 
~,iti ı: c~a ma:hkcmeşjnde de· 

Ilı td.iL · 
11111 l mu tır. 

~d~ 11 ._tdan, Boyuıtıa Okçular 
bil1ı ~e Yi.in sıtan lbrahUıl 
'lılql 1'1«:yin hakkındaki davıaya 

Ilı lır 11 Ve duruşma nihayete er. 
~· 

k ~lt.•rne Hüıey.inin 80 gram. 
~"ı b~tınoa yün çilelerinin için· 
llnıın" .-ni.ktannı çı'karchaım ve 
'~ıtrı çılttıirıi ŞŞ k.~nııa ,atm'°ı 
\ ta.l)~c 1rkcn 60 kur\&J~ sattıiı· 
~t 1ll il Melek, Nesibe ve komi
~t 11-Vinj Alinin ifadeleri ve 
~ "~ralcaeının mut!tev.Uıatile 
• ı1t,~iii\ilnd~n. Hüaoyinin 

~~'l'lın \iıı ~ra çeıasmt. vcı clü.k. 
"' ~ ~cc:ü. ıun lçap11ıılmıml~ 

•t t)'et edecek 1'ıükqıün 
• 1 .... , . ,,.. .-'\ ... 

Adliye Korldorlarıntla: 

Affetmek İçin .. 
Bütün Aile Efradtnı Birer 
Birer Mahkemeye Vermiş 

Kadınlı erkekli, beş altr kişilik bir 
grup, Asliye Ceza mahkemelerin
den birinin önilndeki sıraya otur
muşlar, kAh gillilyorlar, kah shılrll 
sinirli birblrlertnc ı;atıyorlardı. On· 
lar<Sa ahbaplıktan daha başka tUrlU 
bir samimiyet, bır bağlılık vardı. 

seç. >-

1 
Ana doluda VATAN 

1 

Türkiyede İlk Elektrik 
Yüzü Gören Şehir 

T arsusun Tesisatı 38 Sene Evvel Y apılmışhr 
E~i Yunanlılar, TarsuşUn 

1 

olan bir arkada!! ~öyte ~azıyor: 

1 SiY ASi iCMAL 1 
8. Stalin 
Komiserler 
Başkanı 

:Yazan: M. H. ZAL 

İçlerinde en kUçUk olduğıı gerek 
yllzilnOn haUarmdan ve gerekııe sö
zü daha çok diğeı·Jerine J>ıraknıaıun
dan anlaşılan bir erltck: 

- Hadi bakalrm hepiniz sıranızı 
ı:avdınız. huzuru adelete çıkma sıra. 
sı şimdi bende, diyordu. 

Kadının kocuı derhal itiraz etu.1

1 
- Yo ... Hanım bu kabahat benim 

değil. Bu kavun değil ki koklayıp 

alasın. Hani bla geldiği ıun, ba
kınca (krallarda bıle böyle asalet 
Yoktur) diye ben demedim her hal
de. Eh, ter'blyeli idi. Ne bileyim ki 
adam yumurta ile limon kıtlığında 

doğlnuş, bQyUmUş. (Bana dönerek) 
bu kadın yok mu? Hep o sebep. Şı· 
marttı şımarttı, o da kafamıza çık
tı. Torunların hatırı lçln bUtun bun
lara kaUan1yoruz. Yoksa bir yaban· 
cı olsa alimallah ağzından girer 
burnundan çıkarım. 

kendileri tarafından kurulduiu
nu idıdia ederler. Bu idcfia da di. 
ğer benzerkrj gibi a-sılsradır. Yu 
nanlrla.rda-n bm'heşyüz, iki bin ae 
ne evvel Tarsu3 ııclui mevcuttu. 
Son senelerde hi; Amerfkaia he
yet tarafından şehir içindeki 
(Cözlü~ulc) mevk.iin<ie yapılan 
:kazılar bu ha;kikatı, in'kar ed'ile
mİyecek bir sUTeUte mey.dana. çı· 
karm'l§hT. Bundan evvelki yazı· 
larım'n birinde Muş yakınındatki 
(Süli) şehrinin, Anad'oJıu halkanı 
(ili Han) ın oglu ve Kilikyanm 
ilk valisi (Süliın) Han tarafın
dan kurulduğunu söyiemi§tim. 
Tarihlerin anlatıtığma göre (Sü· 
fon) Handan sonra Kilikya vali· 
liğinc kardeşi oğlu (Tiras) tayin 
edilmi~ir. lete Tarsusu ~man. 
Baromit oymağından olan hu 

Yazan: Cemal BardakCI <MaRrif. Tar~wıt~ pek ~uhsuz. 
ade'ta h:ç d.enılebılecek bır ha.-

&IU Konya Vallal eledir. Rüftiye diye ~ötürül-dü
ğüm yer:, bir me:k1ep binasından 
b~a her ~eypi. Mektepte oıtu· I 

delleriyle su ;..;.,i tam•mlama""• 'b~l k K -1-~-· " rulacak analar ı e yo tu. •~· 

T aaa aiammın remlell ba. 
ber verdiğine göre Sov· 

yet Halk Komiserler meclisi 
ba,kanıB.Molotofkendianu
aile bu mevkiden çekilmİf, 79-
rini bizzat B. Stalin abnıp. 
Molotof bafkan muavini ve 
Hariciye ıKomiaeri afatile mec· 
liate kalmaktadU'. 

Bugün bütün dünya tetikte
dir. Her yeni ve mühim bidiae
den yarınki inkipflar heaabma 
manalar çıkannaiı herkes İf 
edinmittir. Bunun için harp ha
rici devletlerden en büyüjiiıniin 
mukadderatına hakim buluma 
B. Stalin'e ait bir haberin alika 
toplamaaı ve türlü türlü tefair. 
lere yol açmuı çok tabiidir. 

Bu IUı duyunca, adaletin huzuru· 
na. sıra ile çıktığı anlaşılan bu aile 
ile gajTi lhtiyaıi meşgul olmağa baş 
ladım. 

Adliye korlıioı:.armdn, biı·çok me· 
raslmdcn sonra tan•'1nağa ihtiyaç 
yoktur. Orada hcr!<el ayni çatı al· 
tında oturan bir r. O'tr. insanları gibi 
hareket ederler. C •'T.'l. yiyenlerin ço· 
tu mahkeme salor.Jndan çıkarken 

f Allah beterinden ~o:-usun) der. 
Onun iı;ln bu kndınlı erkekli grup 

l:ı samimi olmak t•;":; pek gUç!Uk 
ç:ekmedim. Bunlar iki eı·kck, bir kız 
ve ana ve babadM nıU~c~ekkil bir 
eile idi. 

KUçUk olan erkek çocuk: 
- Ya kardeşim böyle işte, sıra 

şimdi bende, bUtUn alle sırasını eav. 
dı, Ne oldu bilmem adama T Birden· 
bire bir dava merakı bafladı. Ana· 
mı dava etti; -kötU muamele etmiş, 
diye. Babamı dava etti; ablama yaz. 
dığı bir mektupta (senin kocan a• 
dam olmaz) diye yazdığı için. Ağa· 
beyimi dava etti; o da. babama (bu 
eniştemin hali ne olacak? onda 
(megalomani) var diyerek mektup 
yazmış diye. 

İki gün sürmez bir celpname ge· 
lir. Yok bize bakmış, Yok binlerce 
lira verml~ Yok okutmuş, yok şu ... 
Yok bu. Dil.ha geçen gün blz de 
mahl<emclik olduk. Ben ona hürmet 
etmemişim, kendisini tahkir etmı

flm. Herifin yedlfl naneye bak. Kır
dı#ı ceviz bini aftı. Hı11A hürmet e
dccekmlı,lz. Babamı ablamı ağır ce
zalara verdi adam hiç bir feY yap
mamıf gıbi dol141ıycr. Hadi kardeş 
hatırı için bUtUn bu mahkemelerden 
sonra ses etmedik ama, adam bir 
defa azmış. tUe blrlmizden blrtmllll 
mahkam ettirecek. 

Neler icat etmiyor! Kardeşim. 

Geçende haline acıdık, aldık eve ge· 
tirdik. Aile arasında olur, böyle fey 
ler ayıptır ama oldu bir kere dedik. 
üç giln geçti, geçmedi bir de ne ba
knlım pılısını pırtısını toplamış çe
ldp gitmil\'· Bu bir l11&ret gibiydi o
nun bu :1aliııe a1ı~•ığ1mıztfar. : 

- Eh, sırı. bakalım kimde, dedik. 
Bir gün geçrr.edl. bu sefer bana 

bir celpname. V'ly efendim bır isti
da ki görme kardeşim. Elle tutar 
yerimi bırakmamış. Yok .. bir şey O· 

ıacağı yok ama insanın siniri gev
,ıyor. 

Onun derdi var, deyip aldırmıyo
ruz ama, de\'.lim ya artık kırdığı ce
viz bini qlı. 

Şimdi bir yerde avukatlık stajı ya 
rıyor. Callba asıl stajı bizim Uzerl
mizde tecrübe etmekte. Öyle ya ya
bancınm canını yakmak olmaz. l\a· 
rımın aııcsi katlanır diye her &ilrı 

bir mal\kemc. Allahtan blz afz\mızı 
ı;ıkı sıkı tutuyoruz hani maaı&llah 
kazara blr ~ey söylemiş olsak, yan· 
dun hey! ... Adanı zaten böyle bir fır
sat bekliyor. 

Bu şırada .ocu:Un her halde an· 
nesi olacak olan yJŞlı ikadın sfü;e 
l<arıştı; 

- Ah ... Evlddım nereden çıktı ka
şığımıza hep bu Bey sebeptir. Bln
blr talip çıksın da içlerinden bunu 1 

Karııu nurani yUzUnU elile oğduk
tan sonra: 

- Bey... Bey o kadar hiddetlen
me. Akrabalıkta bunlar olur. Kim 
bilir belki yine yüz yüze bakarız. 

- Bizim bakılacak yllzUmUz var 
elhamdUlinah fnkat ondaki yUz ne
rede? Kim kaybetmiş ki o bulsun? 

BUtnn bu Jconu,ma cereyan eder
ken, genç kadın boynu bUkilk dUşü. 
nllyordu. Yüzünden bUyQk ıatırap i· 
çlnde olduğu anlqılıyordu. Öyle ya 
bir yanda kardeşi bir yanda kocaaı 
mahkeme edilirken o hangi tarafı 

tutaeağ"ını nasıl kestirebilirdi. Kar
d~inl muhakkak ki seviyordu, BU
tUn bu ettiklerine rıığıllen deli dolu 
kocasını da evllUarının babası ol· 
maaı dolayuıile sevebtUrdl. 
Aklıma coneille'in methur Horace 

terajedisi geldi. Demek bu vak'a 
bundan binlerce sene evvel olmuş O· 

laydı, meydana hakiki bir terajedl 
çıkacaktı. Pek o kadar dalmadım. 
Yalnız sırada oturan all•nln biroen
bire sustuğunu görünce davacının 

geldiğine bükmetUm. Onların bak
tıkları istikamete bakınca, abus 
çehreli. saçları döklik, orta boylu 
bir adamın sinirli sinirli dolaştığını 
gördüm. 
Yanında bulunan bir adama l<es· 

kin cevaplar veriyor. Onun lçonuş

masına pek aldırmadan bir avaeı. 
beş yukarı dola~ııyordu. , 

Genç adam oturdutu •uçlu lskem. 
lesinden kalk(ı: 

- Bay l\Aklm, dedi. Benden dava 
eden eniştemdir. KencUel bu davayı 
açmakla bizim bUtUn ailemizi teker 
teker mahkemeye veqnlş olu>'or. 
Ben ne biaat, ne de cıYabmda lren
dlslne hakarettıe bulunmu~ değilim. 
O bu hakaretleri kendi a.klından uy
duruyor. ÇUnkU ailemize karşı yap
mJl oldutu hareketler, ancak haka· 
rete !Ayıktır. Fakat bizim terbiye. 
miz buna mllsaade etmez. 
Davacı sinirli bir }\areketle y~rln· 

den kalkarak: 
- Bay hAkim bana yapmış oldu

ıu hakaretten dolayı kendiılnl af
fediyorum. Zaten diğerlerini aft'et
ınlştim, dedi. 

Suçlu itiraz etti: 
- Efendim ancak bir kuıur a!fc

dileblllr. Beniın bir kusurum yok ki 

dedi. * 
Mah1'eme aa!onun~n ~ıkarken 

ııuçıu diye getirilen genç söyleniyor· 
du: 

- Aman Yf.f&bbl adamın haline 
b4k. El otlu bizi kenı:Uslne minnet· 
tar etmtı~ içtn bir de a(fe<liyor. Ne 
bUyUklUk ne bUyU~IUk ... 
Mı.ıh~eme e.tanıtuu c:ıtnleyen YM 

h bir lcadın: 
- l{•yırlı damat işte böyle olur, 

böylesine elini ver kolunu alamassııf. 
Eh adam avuk,tlık stajı yşpıyor

muf, GUzel a.m' bu no biçim lf. HJ.· 
ni iğneyi kendltıt çuvaldııı ba.fkası
na bf.tır derler a.. Bu akıli bir şey. 
Ad-.m çuvaltSııı kendine batırıyor. 
dedi. 

Dinleyiciler gtııuttWer. 
Mitat PERiN 

Tüı-k oğludur. Yunanlılar bu ke
limeyi (T.rasis). Araplar da 
(Tarsus) şekline soı'k.muşlardır. 
.Şu halde (Süli) den sonra Kilik
yanm en eski kasabası Tanıus
tur. 

T ar3us bir aralık Romanın 
Şark konıtülılerine :karargah oi
mu~ıur. Methur İıikenderiye kü
tüphanesi de o sırada Bergama· 
dan buraya nakledilmişti. Antu
an Kleopatra He evlendik.'ten •On 
ra bu kütüphaneyi ona hediye et 
miş ve h!kıenderiyeye nakleVtir
miştir. 

düşünüyor.du. Fakat bu dük'kan· elli ka'Clar çocuğun doldurduğu 
lar senede bin lira eafi kar ya ff · ~- 1-·I hava.rz, mÜıtea ın, p!S o!l.OA~ u 
verir ya vermez. Yüzbin lira bir yer.) Son onbeş sene içinde 
·toplamak için yü~ sene bekle- Maarif büyük bir inkişaf görmü~ 
mek tazım. Eğer belediye cidden 
'b&y)e dii'1inüyoırsa Tarsusluların tür. 
jşi Aılaha kaldı demelOlir. Bugün Taraue şehrinde mü-

Tarsus kazasının en mühim kcmmel, sıbhi binalaTdla yedi 
servet kay:nağı pamu!k ekimidir. ilıkmekte.p, bir orta mektep var· 
Bugün dok.san d'Okuz kıöyde beş· dır. Vaktiyie Amerikalıların ac;
Y'ÜZ bin dönüt:n pamuk ekilmek- tığı kollej de hala duruyor. Bu 
tedir. Bir dönümden, ibu günkü yıl ilkımekıtepleri.n b irinci sınıfla
ekim şart'lanna göre, ortalamıı rına bin ikiyüz çocuk kaydolun
olarak onyedi kilo çekihn:§ pa· mujtur. 
muk ahnd~ğına ve bu yıl kilo.u Tarşua kazaamda (trahom)un 
altını§ kuruga ııatıldığına göre ka. büyült tanr 'bat y.apmakta oldu
zaya bef milyıon lira girmiş olu· ğu anlaşılıyor. Kanuni devrinde 
yıor. Fıkim sahasını.!! aulanma11 te (Y .cnicebey) adlı birisi hiatum~· 
min edildiği takdirde pamuk eki- tin zulmüne kar~ı Tarsusta bır 
mi üc; msili artacaktır. Sulama isyan 'hay:ağı açmı!'l'tı. Bu ihti
iş:eri hakkında cdindiğ~r;n ma- lalcinin 'köyü dlan (Yenice) de 
lumatı ayn bir yazıya hırakıyo· köyliılerin yüzde sekşen ycdiei
rum. nin trahıomlu olduğunu eöylıcdi-

TaTsus turfanda sebzecilrkten !er. Bu zavallı yurıt'ta~lar Sıhhat 
de bir haylı para kazanmakta.· Vekile.tinin himmetini. yardmıı· 
dır. ı nı kimbilir nasrl büyük bir sabır-

32 yıl önce buradan ~eçmif atzlıkla bekliyorlar!. 

On Vedi Yaşında Bir Kızı Getirmek 
için Peşinen 21 Lira Almış Bugün iç~nde otuz bin nüfusu 

barındıran Tarsus ço'k güzel, şi· 
rin ve oıdukc;a mıımur bir şehir
dir. Elektrik t~iıah lstaribul da Dün. taıradan gelerek lst•n· ı Zavallı Mueta.fa bu _vaziyet üı.er.i
dahil olmak üzere yurt içindekı bulda hovardalığa kalkan Musta. ne kallcmtf, sarhoıluiuna pe.~ .. o 
benzerlerinin şeyhi, ağababası. fa adında bir adam hem paradan kadar bakmadan tıptı tıplf yul'u. 
du. Çünkü 319 yılında -kurul- çıkmıf ve hem de meteHkıiz kal· j ye yürüye Büyükcleıeye gitmi§• 
muştur. Hal·a çalıştyor. Fakat ar- dıktan sonra Maslak yıolundan ı tir. 
tı'k ihtiyarlamış. gözlerinin feri Büyükdereye kadar tıpı§ tıptf yü. Muıtafanın ~iki~eti üzerine 
kalmııınıgıtır. Kendisine yardımcı riimüttür. Sarıyer Müddeiumumiliği tabki-
bir makine verilmiş ise de ~ehri Zavallı mağdur olduğu halde kaQ el koymut ve Nejlf& ilo Na· 
lbakkiyle aydınlatamıyor. Te.ain bir de kendiai hakkında da ka- ciye yakalamnışlardır. 
11 fazlasıylc hak:'k'ettiği tekaütlü· nunt takibat yapılmasına ba,lan· Nejll ıorguau esnasında: 
~~ ~u11~umı~\s,.Jwı~.!'INV!- be. mıstıı, - Muatafa bana lecavül: et-
lCKliyenin böyle hır t"ekaüt ~a- Hadise §Öyle olmuştur: mek atedi. Kork.tüm. toiöre rica 
miycai verecek parası yok gali- Bir iki gün evvel ta,radan ge- ettim ve kalkıp kı.çtım. Paradan 
bal len Mustafa adındaki bu adam, haberim yoldur, demiftir. 

Tarsusun en büyük derdi iyi, evve~k.i ak~am üzeri Beyoğluna • Müddeiumumilik Nejla hak· 
temiz içme suyu bulunmaması· çtkmı!I vo dolaşırken halinden kında gizli fuhutı ya.pmaktan, Na. 
dsr. Bir vakitler Tarsus çayın- bazı işlere müsait olduğu anlaşı- ciye hak'kında fuhşa tefViktcn, 
dan su alınarak süzgeç1erden ge· lan elli ya~larında biT kadını gÖ· roför hakkında yankesicilikten ve 
çiri!dikten sonn şehre alkı<tılma- rünce, yanına sokularak: mağdur Mustafa hakkında da on 
••na karar verilmiş, istikraz ya- - Bize ~yle eli yüzü düzgün yedi ya§ında gene; kızla fuhşa te· 
prlrnış, borulaTI alınfnış ve döşen. birini bul da şu geceyi idelim, febbüs ett.iii sabit ol'<iuiundan 
miş. Fakat nedenşe çaydan su al 

1 
demiştir. aile hukukuna tecavüz auçunıdan 

tnaktan vazgeçmitlıer. Ar1eziyen 1 Naciye bunu reddetmemiş ve dolayı hopııinin haklarında t~i
kuyusu açmrya teşebbüs ehtıi§ler, 

1 
Mustafa ile ayaıküzeri beş aııağı, bat yapı~masına başlanmtftır. 

Bu te§Cb'büs mfü~bet bir netice ver , beş yukarı pazafl.lttan aonra ken
memiş. Para tii'kendiği için eski diıinc o gece refıaıkat etmek \iıe· 
karara da d.3nülemcmiş, iş, yüz re Nej}a adında on yedi yaıında 
üstü kalım§. Şimdi yıüzyinni bin bir genç kızı gctireceiini söyle· 
liralık boru toprak altında fay· miş ve Mustafa-dan pe§İn olar&Bt 
das~ yatı)'IOr. Para bulunup ta 21 lira ahmıtır. 
tiizme havuzları yap1lıncaya ka- Bir müddet sonra Mustafa 
dar onlar da çürüyecek. Boruları Ncjlayı alarak bir otomobile bin. 
ycnilamek için çare aranırken miıler ve Mulaktaki Çiftlik ga
havuzl.r ydkılaca:k. Tamıalular zinosuna gitmişlerdir. Mustafa 
da elli altmış derece Gertlikte pis genç kadını gördükçe, iç.miş ve 
IQ içmekte devam edlcıcekler. Pa içtikçe de kendinden ~eçımiırtir. 
raaı olanlar (Fey:ıi:bey) tarafla- Mustafa tamamen sarhoş olduk· 
rından getirilen. (Ayran) suyunu tan so.nra. Nejla kenıclilerini Mu. 
içiyorlar. Ba.zan vagon bulun- laktaki Çiftlik gazinosuna getiren 
mazsa bu su da geh.Tıiy:oT. Za· toförle anlaşmış ve Mu.tafanın 
ten damacanası ~yirmi beı !ku. ce'bin~~ki 47,5 lirayı alarak oto. 
ruf··· mobile atlamı§lar ve kaçmıt1.r• 

Belediyenin şimdi ne yaptığını dır. 
ıe#dum. Eski düklkanları ytktır'P Biraz aonra ikendine gelen 
yerlerine yenilerini yapıtırJYOr de rw1~tafa vaziyeti kavramı'- fa'kat 
dllcr. Kim bilir beliki belediye bu celbini yoklayınca paralarının ye
cl!iiık!ü.nlardan alacağı "• ibe· rinde yeller estiğini wörmiittür. 

Kaynar Su Ba§ını ve 
Göılerini Y akmıı 

Sillkecide Hatan ecza depoeıun. 
da çalıoan yirmi bir yatlarında a. 
mele lbrahim, ibir ara bir teneke 
kayna~ ıuyu laboratuara götür
mek jçin almıttır. lbrabim acele 
ile tenekeyi taşıııkcn duvara çarp. 
tıiın.dan, sıçrayan kaynar au 
lbrahlnıin batının ve gözlerinin 
yanmaaına ee'bep olmu,tur. l'bra
hlmin derhal tedavisi yapılmıştır. 

Yeni S•b•h Refikimiz 
Dört Y aıında 

Yeni Sabaıh reUkimiı; uçunçü 
•ene.ini bitirerek dörd\i1\c.ü nq
riya.t yılına airımittir. Ktnnetli 
arkaıc:lapn~ı t«>'brik eder. m~vaf
f~et cllleriz. 

Bir taraftan hutanedo ça.l"ırken cUter 
taraftan da husust muayenehanen~e hasta 
kabul ediyorsun~ Tarın belki memleketin 
iyi Q.Peratöl'lerinden biri oıuraunu1. öyle l· 
ken l\ayatta ıayenir; mealetlnlıde ilerlemek 
defil, kadınlar arasında ~ret sahibi ol· 
ınakmıf ıibi hareket ediyorşunuz. 

IDl:BI ROMAN TEFRiKA No. 38 dele ediyOrU111. 8ia bana bakmayın, konu .. 
şun_ 

-- Bununla nıeııleflmde ci~dt 'bir d<>ktor 
olmaclıtımımı ima ediyorsunuz? 

-. Onu bllmiy0rum, bir hüküm vefemeın. 
Jliaiın aramıldaki Ferit Beyden bahıleıAl10-
rum ben. 

- Neredeyse beni alelldo bir çaplcın me
sabesine intUreeekııinla. M&Juıadınıa benden 
tnUkam almak ... Jfalbukl eter dediğiniz gt~ 
bı her kadına kur yapın~ olsaydım sizi on. 
!ardan ayırır mıydım? 

Kezban kıpkırmızı oldu. Bir saniye vere. 
ceği cevabı dUtündUkten ıonra gözlerini o. 
nun gö&lerlne dikli. 

- Benim size hofl yUz göstermlyoceğlml 
anlıyacak lçadar zeki bir adamımız. Redde. 
dileceğinfıden katiyen emin oldufunuz içil\ 
bana yakla~manıza lmkAn yoktu. Eter bel\ 
!lf&in dedltinl• kadar mafl'ursam, siz de 
Nnden atatı kalnuyoraunus. 

- Hayır, size yaklaşmaktan beni mene~ 
den bu d{\şilnce deflldir. l!llz bqka dünya. 
dan gelen bir trıııarıııınız da~11dan ... 

Qenç kı~ın Jtirleri öfke ile kıvılc:ıınlandh 
..... Yant bel'lm alzln m~hltll\laden olmadı· 

ıı-• .,.., mı ıınlrıtm~k lıııtlvnrımnuz? tto sene 

) azan: Muezıeı Tahsin 61:KKAND 
evvel ~e arkaıımdan söyleillfinia sözleri 
l>ugün bafl~" b'r suretle açığa mı vuruyor
suııuı? 

Yerinden kallupıftı. Ferit de kalktı. 
- !Uca ederim, yanhf anlamayınız Kez
~ lla.nım. 

Fakat o dirıleme4L Kırıçı bir IHle: 
- Kafi... Dedi· fl•Y4l arkM\qlan 'bul· 

m11ıh gidelim. ıtirblrlmlıe tıöyliyecek baf
ka ~aUmUz ~alma{fı. Her noktada anlaş

tık. 

YQrUdUler. SaNlde Necmi Uc Semra ııan
d~ı baflamak1ıı. meJCUldüler. 

.,,..., Niçm kalkqııız? Geliyordutt. 
..... lleldemekten sıkıldık. Keıban lif.fil~ 

m1n biraz b1411 atfıyormuş, eve dönmek is
tediğini söyledi. 

Semra soınurttu. 
- Şimdi biz buılu blralarımıSJ içmiyecek 

miyiz? 
KeZban &i»Umsedl. 
- HıKkın var, b\lnu un~tmutt\lm. ~ri 

dönelim Semra. 
Nf'C'nti kabul etmek lıtemedi. lki 4fktda• 

arasında bir fey geçUğinl se.mnlftl. 
- FedakArlık yapmaya detmez. Biraları 

Suadlyede içeriz. Elinizi veriniz, sandala 
girmenize yaı-dmı edeyim. 

- Bir şartla: Semrayı Suadiye gazino
şuna &'ÖtUrecetinize ıöi veriraenlz. 

- Hay hay. 
Ferit llfa karışmamıştı. Modadan ta Su

acUJJeYe kadar ağzını açmadan kilre.k çekti 
~uban ise bllAkls bilyilk bir neşe ile lto
nuşuyor, arkadaşlarile şakalqıyor, şv,krak 

1cabk•~alarla gü!Uyordu. O kadar ki Nec
mlnlp biraz evvelki 9Uphelerr kuvvetlenir 
gl\li ol.,u. 

- Siz galıb~ buzlu birayı biraz faıla ktı· 
çır'll\ı~ınız Koa~an Hanım. 

- İyi bildiniz. Fıırkında olmadan çok iç~ 
tim. Ben içince ne.telenlyorum, Ferit Bey .,. 
tı.kl!lne durgunlımyor galiba. 

Necminin tllphelerlnl 1'31• için bunları 
SÖ)'lemişti. Semra genç to1'tora baktı: 

- Se.hi, l\lç şçşln çıkmıyor Terit, 
- KeZban Ha.pımın dediği gibi bira key-

fünt kacmlı. Uyuma111ak için adeta mUca-

vm 
Vivetın nlf&p •ecetd... J{dban bu saatle

ri ömrOnUn sonuna kadar unutamıyacatını 
blliyol'du. o rece kendi kendlsile mllflllfl bir 
mücadeleye sirifmlftl. Hakftd Ye samimi 
du~llLl'lnı Jdnuıenln anlunamaaı llzmıdı. 

Bunun için, h&ttA ölecetinl 'bilse, bilyllk bir 
irade kuvveti Hrfedecek, herkeııten çok 
mesut oldutunu gtietermeJe ÇalJ'8C&ktr. 

Ali Beyle Gl1zlde Hanım kızlarının n!Jan 
meruimiıtl ihUpm .l9lnde teelt etmek ı.te
mltler ve bu maksaUa biç tılr tedaklrlıktan 
kaçnıamıştaPClı. 

Kezbanın hislerini gizlemesine bQ ~
mın da bUyük yardmu olmu9tQ. JJer 11e1 
onu alA.k&dar ec!tyoırdu. tikin kendlsisal ~ 
vutmak, 8U'nnı dlflln vermmek :ınüaodi· 
le kalbini ~ ederken Yllı"f yavllf ınu
hltin neşesine uym~ lglnln defdlnl UI\Ut• 
mata muvaffak olaclfmı anıuuttı. Velev 
ki hoclt>Jl\t olsun, hangi gtmo Ut. beyle bir 
geeenln lıf.\yQleyiet h&vasile bir.- kwtdinl 
ka~tmtz. batı sersemleme&? 

lDvYel& tuvaletler; O ne •ıırin ~bişeler, 
Jl& k&dar ~alç parla1' lafı t\f lç!Hlar çılWtı
cı kokular! 

'i'& cltMI'? iuadiYo4ekl ~ '*'tan ba. 
ş.a defifmlş, gündelik yUıU slllnın~L 

( .......... ) 

B. Stalin bugün bütün ,.-,i
zünde komünizmin rakİpıiz te
fi mevkiindedir. Troçki'nin n
fatandan eonra karıaamda belli
bqb muhalif kalmamqbr. p..,. 
tinin faal tefi aıfatile Sovyet. 
ler Birlitinin mukaddentma 
:saten hakim bulunurken, icral 
mea'uliyeti doğrudan dojr'aya 
üzerine almua acaba ne demek. 
tir? 

Bundan çıkanlabiJecek hir 
tek mana vardır ki o da B. Sta· 
lin'in dünya vaziyetini çok na• 
zile görmeaidir. Kendisi büyük 
bir aabırla beklemek ve vaktin.
den evvel fU veya bu ilticamet. 
te adım atmamak taraftan ol• 
dutu için etrafındakilerin meY• 

aİmlİz hareketlerde bulanmaJa. 
rmdan daima iirkmüt ve ~
ta IOD dereceye kadar ria,et 
etmek ihtiyacnu duymuflur. Ge. 
~ ilktepinde ealci Mfiddei
umunıi Andre Vichimky ffari. 
ciye Komiaer muavinliğine p 
çirildiji zaman Avrupa pzete
lerinde fÖyle mütala..ı. çık· 
mtftı: «Yeni kom.iMır muavini 
Sovyet Hariciyesinin hakiki ko. 
milerliiini edecektir. Stalin 
de Molotof'un miibaliplı a• 
danJu. atahilecefine ve ihtİpt• 
tan aynlac:ağına dair daima 
korku duymuftur. Bunan içia 
Viehinlky ribi hir adam Harf. 
cl791in fNnini eline almca ip 
rahat edecektir •• 

Bir taraftan Sovyet arazisin
deki dahili hayat, diler taraf
tan umumi kornünizm tefkilMı; 
zamanın tart ve icaplanna U)'• 

mak bakımından devamla bir 
inkılap geçirmektedir, Bundan 
bafka bir de harici aiyuetia 
dünya kaıD'gaaı kar'fdanda me
haret ve ihtip.tla idareai mese
lesi vardır. Oyle gijriJlüyor ki 
B. Stalin dünyanın burBnldi 
halinde vasıtalar lcullanarak ha 
iki mühim İJi idare etmeii kili 
lfÖrmemif, meı'uliyet ve iduen 
dotnıdan doiruya eline almalı 
tercih etmiıtir. Bu adımm Scw· 
yetlerin dahili ve harici aİyMetİ 
bakimmdan ne gibi yeni inld
taflara yol aça~ğını ancak hl· 
cfitelerin seyrinden anlayabile
ceğiz. Şimdiden falcılık etmek 
için elimizde kafi malUnıat yok. 
tur. 

Sabriyi Bıc;akla Y ar•lıyan 
Ahmet Tevkif Edildi 

Bir kaç gün evvel kahvede o• 
yqp oynayan Sabriyi dört yerin· 
den vuran Alhmet Tılının dün 
yeniden sorgusu yapılmıotır. 

Adliye doktorunun S~briniq 
yaralarının ihtilat yapması ihti
mali okluğu haklkında rapor ver• 
mesi üzerine oğlunu btc;a3da ya· 
ralayan Ahmet hakkında dün b 
1inci sulh ceza m~emesince 
tevkif kararı verilmiotir. 

Rakibinin Baı Parmağın· 

Kapıya Sıkııtırmı1 
Dü" Nitan"tatında VaUkon.,. 

iı cad.<deainde iki kişi \avsa et• 
~lor. bunlardan biri kendini 
zorda görünce rakibinin hawar· 
maiını d4Ptlir kaptya klırtırarak 
kopartmrştıır, 

Niş.anitaıında, Meşrutiyet ma• 
halletlnde oturan Cecııal. Vali• 
konağı caddesindeki Yayla a• 
partlmanından .. tqplten 
k.pıcı İbrahim kendiah'in mer 
divenleri ıkirletmesinden kız
mıştır. lbe-ahim aöylenince Ce
mal 1\id-dotlenmif ve her ikisi de 
y~ulıl.rınt sıkıp blııbirinirı üze. 
rine ,,.ürünıütlerdir. K.vsanın kı
Zlfbİl bir anda Cemal kendini ••· 
luda s(>l'ijnce deıııir kapıyı hızle 
..... ve \tu "'.da 'ba~rmait 
bpı arallianda bulunan ~alü· 
Mİa pannaiuun kepma""• ,.bep 
olmuttur. Yaralı tedavi altına a•l 
lnwnl§o •uçlu yakalanmlfllr. 



----~-- ır 

•• cu UNY ASI • 
~"-------------------------------------------------------------------------,J 

10 
u 

HELER 
? 
• 

Uçan ·Bisiklet 
Hepiniz rbıliyorsunuz ki cu· 

( ç k> la cbısıklct> tamamiylc 
\ bıriliirındcn ayrı şc)"lcrdir. Biti 

.>' rde oburu havada ge.Grniye ya. 
rar. 

f"akat son zamanlarda cMano 
C' lır» adlı bu Breı.iloyalı mü
oend 13 'bu ikisini birle~tirip yeni 

r makine yapmişlır. Bu makine 
arı .> rı,> u hem uçak, hem de 

b u;:let; yaru bir cuçak-b~il..-let> 
m'ş, 

1 ekerlcıkleri. oturulacak yer· 
crı. pedalları tıpkı bmldete bcn
~ıyormu . Kana.tlarryle pcrvane
ı de ton are.}' c ... Gazleriniz.in Ö

nune kanatlı ve pervaneli .bir bi
~ klct getirin~. İı,ıtc size yeni 
uçak-bisıklet>. 
Bu makme önce yerde, tıpkı 

bır bisıklet gibj yürüyormuş. 

r ı.-kerlcklcri ayakla çevrile çev
e.. Din bir meydanda böyle 

) o aldık-tan sonra tıp.kı bir u· 
c-,.ak gıbi havalanıyor.muş ... 

Pervaneııı dakikada 7 5 O defo 
donuyormuı,ı. Bu makine 2,000 
hra ke:dar bir para} a ma1 o muş. 
K mi yen çelıktcn, kimi yeri çam 
ğ ından, bazı tarafları da 
pek ı ve sağ~am kumaştan ya
pılmış. 

cuçak .. bisılclet> i icat eden 
muhend.is mı.&:inesmi bitirmek 
irzeredir. Bitirince hemen hava 
.> okufoğuna çıkacaktır. 

Hızlı Otomobiller 
Almanlar 1935 de otomobil 

h~z rekorunu kırmak için yeni 
tıp otomobiller yapmışlardı. Bir 
çuk müımıbrıkalara g,iıımişlcr, ni· 
hayet yılın hizını geçmişlerdi. 

Rodolh adında biri ço'k kuv
V<'tÜ bir makine ile saatte kaç 
kı ometre y.ol aldı biliyOT musu
nuz? Tam 450 kı~ometre .•• 

Bu kadar hızla giden 'bir oto
mobıle karsı havanm mukave
m•ll o kırdar ço~alır ki.... Bu 
vuz.den scyırc.iler, otomobil önle
rınden seçezlken fırtına oluyor
muş t:ibi bir ses duymuşlar.dır. 

Zaman zaman tekerlek1cr yer
den bütün bütün kesj~miş. otomo 
bıı adeta uçar gibi havatanmış
lır. 

Miıhendisler birçok hesap, ki 
lap yapmı lar, bu kadar hızla 
.,ıden bir otomobilın, ağırlığının 
yarı 1111 ka,>~ttiğini, yani yarı 
.> n) a hafıflediğini anlamışlar
dır. Bir sürat rekorunu kırmak 
ç.n yulnız motörün kuvvetli ol
ması. şoförün cesareti yetmiyor. 
oır :> ığın d hesap yapmak la-

tm. Muhcnd ~ler hunun üzerine 
sonra yapılacak otomobillerin 
daha nğır olmasını lüzumlu gör
m•işler. 

Odun T a§ımak 
Bazı ormanlarda kütük taşı

m k için odun klZağı kullanı· 
lır. 

Odunlar, kızağın arka tarafına 
\-Uklcnir. Önde kızağı idare c
dl"n ikı kol vardır. Kız&kçı, bu 
kotların arasında ayakta durur. 
f IC"r cfıylr- bir kolu yakalar. Yo
ku aşağı kayarken kızağın hı
•ını bazan keser, hazan çoğal
tır. 

Odun kııağrnı idare etmek 
epeJiCe bır j~tir. Çünkü bu kı· 
•a:. ancak pek dik mis ili;erinde 
kayabilır. B'öyle hir yerde odun 
"uklü looca bir şeyi istenikliğı 
dakikada durdurmak için kul
lananın çok usta olması la·z.m
dır. 

Bu kızağın yolunu yapmak ta 
:nuhim bir i tir. Yel dümdüz ve 
çok muntazam ofmadı'k~.a kızak 
~ }ctılemez. 
• Bu kızaklar en çok Almanya-

da kullanılmalktadır. FraMada. 
Ameriketda odunlar badka tür
lü ta~ınır. Oralarda aaı\·a:da geri
li çelik teUer yapılmı~hr. Odun
lar bura)ıa makaralarla asılı bü. 
yük kaplara yüklenir. Telden ka
ya kaya, bjr akar suyun en kuv
vetJ.e aktısr yere getirilir. Orua 
birer birer suya atılır. Suyun a
kışı onları sürükle;. HiQbir emek 
sarfodHmeden uzak yerlere ta
şınır. 

Uysal Sincap 
Sinca'bı bilir misiniz?.... Ne 

hoş !hayvandır. Gövdesin'den Lü. 
yuk bir kuyruğu, çok ürkek bir 
hali vardır. insan gördü mü he
men kaçar. 

O kadar üt1kektir ki onu tu
tup ehlileştir.mek, alıştırmak için 
büyiik bir sa'bır ister. 

Fransada bir orman ıhekçisi 
hu sa'brı gösteıııniş. Y a'ka la<lığı 
bir sıncabı kendine alıştıtmı§. 
Hayvan §imdi bütün gün orman· 
da. sahibinin yanından ayrıhnı
yormuş. 

Bekçi, bir adım atıncıya kadar 
o on adım atar, ko~r. ağaçlara 
tırmanır, fakat ondan asla ayrıl· 
maz. dönüp yanına gelir. Sonra 
tekrar ko~r. ağaçlara çıkar. 
Böylece bütün gün hem kendini, 
hem de sahibini eğ!cndirirrniş. 

Akşa:mları ikisi birlikte eve dö 
nerlermiş. Sin<:abrn bir köşede 
küçük hir minderi var.mı~. J rp
kı bir kedi gibi, bu minderin üs
tünde yatar, uyur ve sabah olur 
o~maz sahibinin ayaıklarının di
bine ko!!armı~ ... 

Korsana Kar§ı Korsan 
~ki zamanlar.da denizlerin, 

fırtına ve da!galardan daha ıbü
yük ve dtthn azgın bir tehlikesi 
vardı: Korsanlar ... 

Bu deniz hnydutfarı. ticaret ge 
milerinin önlerini 'keser, yolcu
ları esir edip götiirür, mallan 
yağma ederdi. 

işte kaptan cKid> bu ünlü 

korsanlardan biri idi. 1 7 inci yüz 
yılda yaşryan bu adam. yüz!bin· 

}erce lira kıymetinde bir defi

neye sahip olmuştu. 
Bu defineyi, ölü."T!ünden evcl 

kimsenin bilmediği bir yere göm 
müştü. O öldükten sonra birçe>k 
araştırmalar yapıldı. Her yana 
keşif heyetleri salındı. Fakat de
fıneyj bulan olmadı. 

cKid> lbir 1corsandı ama ha
zan öyle büyük iyilikler de yap· 
mıştı ki nihayet ıhiikumet ona mü 
küf .. tlar verdi. Mühim bir işin 
de ba§ına getirdi. Bir ara da de
nizler.de korsanlık pek artmıştı. 
Deniz yolculuğunda hiç emniyet 
ve rahat ka~rnamı.ştı. Hükumet, 
cKid> j işte bu işte kullanmak is. 
tedi. Ona 250 tonilatoluk .bir 
gemi ile epeyce de a&'ker verdi. 

Bu yaman korsanı, korsanlar 
peşine saldı. Fakat bunu yap
makla çdk hata etti. 

Çünkü cKid> korsanlara ula
şır ulaşmaz onlarla bir oklu. Hü
kumetin verdiği kuvveti korsan
lt'kta kullanmrya başla:dı. Yine es. 
kisi gı'bi gemilerin yoHannı k~i
yıor, yıolcuları esir C(diy.orıdu. Bu 
yıllaırca devam etti. 

Nihayet bir gün yakalandı. ln. 
giltercyc getiriTdi. Muhakeme e
dildi. E'V'Veke kendisine hizmet 
etmis Qlanlar, onun kötülüğüne 
şahitlik ettiler. «Kn:b bu yüzden 
mah~um oMu. Ka!ası kesildi. 

O. dünyadan kaikınca deniz
lerde <le baş betaaı olan lkor
sanh'J:. ortadan kalkmış oldu. 

Bu Layvanlann isimlerini ve hangi memleketlerde yaıadıkla
nnı biliyor musunuz? Biliyoraanı z bize yazınız. Mukabilinde si:.-
. uhJ< bir hediye cönderelim.. - - •. 

Yazısız Hikiye 1 

• 

., 

Radium Nedir? 
Radiumun ne olduğunu bilen 

pek azdır. Çünkü daha pek yeni 
bulunmuş bir madendir. Platini 
bilirsiniL, değil mi~... Gümüşe 
benziyen çok kıymetli bir ma
den. i-,t:e radiumun içinde on· 
dan vardır. T rpkı platin gibi ç.ok 
az bulunur. 

Radiumun en büyük ihasası 
~iddet'l.i ateşe dayarrmasıdır. Sı-

caklık, elektrik. kömür ve her 
neden gelirse gefsin radium hep
sine dayanır, yannınz. Kıymetli 
bir hassa değ:I mi} .. 

Bu madenden büyük sinema 
makinelerinde kullanılıyor. Dok. 
torlukta radiumun yeri pek bü
yü~tür. Sanayid~. da'ha başka 
bir c;.o'k ~y)erde de kuHanılıyor 
ve kullanılmaktadır. 

- .. '\ 
.~ 

Biraz da 
Gülelim 

Ne ile Tarıyor 
Büyü"'k baba torunlannı görme 

ye gelmiş'ti. İçlerind-e en küçüğü 
ihtiyar ba'banm saçsız başına u
zun uzun baktı ve sordu: 

- l!üyük breba ... Sen, saçla
rını ustura ile mi tarıyorsun} .... 

Mazeret 
Hakim - Zavallı adamı bcı 

ton yü.ldü ka•myonla ezmİ§!lin .•. 
Buna kar.şı ne mazeret göstere
biloceksin? ... 

Suçhı - Hayır. Bay hakim ..• 
Benim kamyonum bO§ ton değil, 
dört ton yüklü idi. 

Yumuşak 

Misaiirh"lcte: 
Çocuk - (Çatalını, elindeki 

ete batırmıya çalışarak) .. Anne! 
Hani kıayun yumu§lfx huyludur. 
derler. Bak, bu hiç de öyle de
ğil ... 

Ni~in Uslu Duracakmış 
Çocuk - Baba 1 Bayram ne 

zaman? .• 
Baba - Yakında ... 
Çocuk - Ooo ... Öyle ise uslu 

olmanın zamanı gelmiş de habe
rrm ye>k ... 

Çocuk Zekası 
Yaşlı bayan - İ~te ıböyle ço· 

cuklar .. Geceleri bir hayalet bü
tün kilitli kapıları açıyormuş ... 

Çocuk - Her halde maymun
cukla ... 

Di§çide 
Son dişini çektiren yaşlı ibay: 

Sizin muayenchaneniz.de 
bir keramet var. Artık diş çek
tirmekten korkum ka~madı. 

Yalan Bulamamış 
Öğretmen - Niçin dersine 

çah~adın} ... Bunun bir ıse'be· 
bi olsa gerek? .... 

Talebe - Elbet, Bay öğret
men ... Fakat, musaade ediniz de 
bir sebep bulayım. 

Gramofon 
Bizim öğretmen tıpkı gra· 

mofona benziyor. Bir ba ladı mı 
11öylüyor, söylüyor •.. 

- KeŞki gramofona benzese 
ıdi. Ba~lar başlamaz susturuverir 

din ... 

MERAKLI 
ŞEYLER 

Cüce Su Aygırı Var mıdır? 
Evet, fakat 1664 senesine ge

lincİye kadar oüce su aygırlan 
neslinin tükendiği zannolunuyor
du. Zira Merkezi Afr.ikada, bir 
l~iliz alimi tarafından buluna
ra'k Nevyork müzesinde te§hir 
olunan bir iskeletten maada bir
şey bilinmiyordu. 

Fakat son asrın iptidasında 
vahşi hayvanlar ımürebbisj Ha
genbek 1912 de Afrikada 5 cü
ce su ay.gırt yakalam1ya ımuvaf
fak oldu. Şimdi bunlar Avrupa
nın hayvanat bahçelerinde YA§t· 

y.orlar ve yavruluyorlar. 
Bu aygırların ağırlığı 400 kilo 

kadardır ve alelade bir su aygı
rından on defa dahrı küçüktür. 

Eton Koleji Talebeleri Niçin 
Siyah Elbise Giyerler? 
fngjltcrenin en mcŞhur kollejı 

Eton,dur. Bu kollejin talebeleri 
daima s.iyıah elb~e giyerler. Se
bep~ Hamiteri Üçüncü Jorj öl
dü~ zaman matem elbisesi giy
mişler ve 120 sencden'beri terk 
etmerniş!e.rdir. Kadirşinaslığa, 
bundan iyi misal olur mu? ...• 

- Romoddu ile tandcmi ... - Bcminin veaikılya tabi tutulmasından bize ne?.-

8.5.!Jın 

Umumi Harbin Casusluk Vak'alara 
-

Bir Rus Kadın 
Casus Anlahyor 
ı__ Yazan: İbıan BORAN 1 

SeYgill okuyucular, size kendimi l J{cn ı.ıanolcsco bizi evine ;>•eınel-
takdlm edeyim: davet ettL 

Ben Sovyetler casusu lrvanayım. Bjzlm kon~tuğumuz sırada ı.ııı.· 
İngiliz "azetclerinde maceralarımı rlnlta'da mWıl.m işler beccrınt.ŞU· 
okumuş olanlar beni elbette hatırlar Yüzbaşı çiçek demetini verdıkte11 

lar. l<"akat derhal na.ve edeyim, ga- sonra otomobile dönüyordu. Tam bil 
zetecllcr arasında fena olan şöhreti- sırada Marlnka ytızbaşıyı çağırdı. 
me rağmen o kadar kötU bir kadın Şehirde görUleccl• l..şleri ,·ardı, >.US 
değilim. Bu batı.si bırakalım; ister- bqı beraber gitme,>i reddetnıed1 

seniz daha cıddi işlerden bahsede- Beraber otomobile binip gittiler· 
lim: Yzbaşı gençti. Marinka cüıcldJ. 

Blr gUn, Paris ile BUkreş arasın- güzelliğini dirhem dirhem satmaktı 
dakl siyası ve askeri münasebetlere da usta idi. Yüzbaşıya. uyduruıııııı4 
dalr mahrem malQmat toplamağa maziden ve süslenmiş halden bahScı 
memur edildim. Cook'a gittim ve 1 ti. Bir kibar kahvesine girdiler, )(~ 
cLady Nlcholsoıu ismi altında bır 1 rinka su gibi para harcıyordu. i'üı 
seyahat ltlnereıi tertip ettirdim. BU.

1 

başı hayret içinde idi. Farkına vt\ 
ro şo!ı bu ismi duyar duymaz derhal rnn Marinka oynadığı komedyayı ıs 
emrime amade kaldı ve bana bir manılamağa karar verdi: 
klavuz temin etmesl için Bilkreşte- İngiltere zengindir, bu ~aııı 
ki memuruna acele bir telgraf gön- çılgın gibi eğlenmek istiyorum. 
derdi. Pariıs bahanesil<ı yola çıktım, .Marinka on İngiliz liralık bır p~· 
takat Romanya.ya giden trene bin- ganotu yüzbaşının eline sıkıştırdl
dim. Yanımda Marlnka'yı beraber Yüzbaşı önce reddetti. Fakat 1'1'' 
götürüyordum. Marinka, Çarlık Rus- rlnkanın bakışı üzerine cebine ııı· 
yası hAklmletindcn birinin kızı idi. diroi. AkıJam için gizli odaları oıı~• 
Bu kız mUthLş dil kumkuması idi, bir lokantada rande\ii verdiler. 
Fransızca, İngilizce, Almanca, Leh- Akşam saat yedi buçukta bt:ıl 
Ç.-? ve Rusça olmak Uzcre beş dlll götürmek Uzcre bir otomobil geldi. 
su gibi konuşup yazıyordu. Binerek Yarbay :Manolescon1111 

Bükrcş hUkOmet merkezi olsa <la vllhlsına gittim. Yemekten sonr' 
Paris ve Londraya nazaran bir vllı1- .Manolesco tesllha.t meseıesınd611 

yet şehri sayılırdı. Böyle bir ı;ıehir- ~ bahse bal,'ladı ve Fransız tektlflcri111 

de yabancı büyük misa!lrlerJn ismi r havı bazı dosyalar da, gösterdi. vcıı 
çabuk duyulurdu. Otel mUdUrU, Brl- cevaben: 
tanyanın a.stl ailelerini gösteren bir _ l~te, dedim. ba'bamr çok alAl<ll' 
takvime baktı ve Lady Nlcholson'un dar eden meseleler. Buradaki raı<sııı 
yani benim çok eski bir İngiliz asa- ıara nazaren Vikers fabrikası d& 
Jetine sahip bulunduğuma kanaat müsait şarUarla taahhütte bulunB" 
getlroi. Otelin en iyi odasını açtı ve bilir. 
Romanya. seyahatimin sebeplerini Ma.nolcsco hiç şUphe etnıedtJI 
öğrenmekle bahtiyar olacağını söy- Fransız tekliflerinin suretlerin! bS' 
ledl. Onu meraktan kurtrırmak blr iS' na verdi. Artık mevzu üzerinde 
taraftan Yarbay Manolcskoya yaz
dığım mektubu götlirmeslnl, diğer 

taraftan da namıma para çekleri o
lan mim bankaya muvasaletlmi ha
ber vermesini rica ettim. Yarbay 

ra'r etmedim. Fakat biraz soı:ıf~ 
Fransanın bu tekliflere &'Öre ~·~ 
malzemesi teslim edip etmedıg• 
sordum. Manolcsco cevaben, 1926 dl 
Romanyanm tayyare ve orta e,~· 

Manolesko harbiye nezaretinde bu· ta toplar aldığını söyledi. 1929 d~ 
ro şefi idi. Ve benim Lady Nlchol- tayyare siparişi yapıldığını, fs!Cş 
son olduğuma göre, Yat'bay Mano· tecrUbe maksadile teslim işıcrill 
lesco sahte babamın bir dostu idi. parça. parça. yapıldığını anlattı• 

İsmi duyunca Banka MüdUr mua
vini ayağıma kadar gelip paraları 

teslim etti. Beni mi!mnun etmek için 
mUdUrden epeyce direktif aldığı an
laşılıyordu. 

Öğleden sonra Cook şirketinin 
verdiği klavuz bize şehri gczdlroi. 
Saat beşte otele döndük. Biraz son
ra Yarbay .Ma.nolcsco geldi. BUkreşte 
az knlmnğa karar vermiştik. Zira 
lnglllz sefaretinin haberdar olması 
iyi bir şey değildi. 

Yarbay Manolescu ve Lady Nic
hoison münasebetine S'olince anlata. 
ynn: Bir lnS'iliz gazetesinde, Yar
bay Manolescu'nun hazır bulunduğu 
bir ziyafette General Niclıolson ile 
ve diğer zabitlerle tan~tığmı oku
muştum. Bu iki adam arasında res
mi münasebetten fazla bir şey ol
madığını anlamıştım. Bu münasebet
ten istifade etmeyi düşündüm ve 
Fransız • Rumen münascbetlerlnl 
Yarbay Manolescu'nun aC'zından din
lemek istedim. Marinka pltınmıdan 
haberdardı. Ve milna.slp bir subayla. 
mUnasebet peyda ederek çalı~ası, 

işlerimi kolaylaştırması lti.zmıdı. 

Yarbay .Manolescu saa.l beşte gel· 
dl. İndiği otomobilde bir yUzba.şı ve 
'bir çiçek demeti vardr. YUZba.şınm 
vaznfesi deınetl ::vı::anolescu'ya ver
mek ve tekrar otomobile dönmekten 
ibaretti. Monolescu ile konuşmamız 
epeyce sıkıntılı ve heyecanlı oldu. 
Onu inandırmak ~in BUkrc.şte çok 
kalmrya.cağunı, İstanbul yolu He Fi
lisUne gideceğimi söyledim. Ve ba
bamın selı\mlannı. sc,•gilerini UO.ve 
ettim. 

Manolescu, ailemin hatırını oor
duktan sonra, hoşuma gitmeyen su
allere S'eçti. Bunlara. baştan savma. 
kısa ve uydurma. cevaplar verdim 
ve me,•zuu değ'i~tirmek istedim. 
Fransanın Romanyayı Rusya aleyhi
ne bir hıımo silrUklcmek istediği 

hakkında. şayialara tngilizlrrin çok 
alaka G'Österdlklcrlnden bahsettim. 
Ve İngiliz Vikers fabrikasının Ro
manyadan bir sipariş almadığını, 

Roma.nya'nın bu gıbi askeri ihtiyaç
larını daima. Fransa ile temin etmek 
yolunu tuttu~nu hatırlattım. Ve 
babamın bu vaziyetten çok mUtccs
slr olduğunu ilAve ettim. 

Yarbay Manolesco beni dikkatle 
dinliyor, siyası bilgilerime hayret 
duyuyordu. Manolesco cevabına. l/ÖY
le devam etti: 

- Fransa, ilim ve fennin seri te
rakkisi dolayıslle işe yaramaz halr. 
gelen 80 milyon frank kıymetindeki 
harp malzemesini şarktaki mUtlefık 
lc'l'l olan Polonyaya ve Ro.n:ı.nyaya 
dayamak istiyor. 

Bu kadar anladıktan sonra. konuş. 
mayı uzatmak istc.'l!edim. Yalnız 

Bükrcşte bulunduğumu kimseye aç
maması için rica. ettlm. Ziyaretler
den sa)unıyordum. Banka rnüdfuil· 
nün küçUk ma.sa llzerinde du."an ve 
Yarbay Manole.cıconun göznnc batan 
kart vizitl iyice tesir yaptı. AY."lır· 

rdt~ Bundan sonra ha.vat ~eyle 
V' 

bahsettim. Gece saat on buçuktl 
tele di.SndUm. Marinka saat on ~; 
do u dl Çok n~eliydl. Matıı"· .. 
yüzbaşıdan bir şeyler tiğrenmelt it 
mUthlş bir kurnazlık dilşUrmıUş: P' 
bamın Vikers fabrikasında bls!cd~ 
olduğunu ve Fransız teklf!lerino ç' 
alAka gösterdiğini söylemiş ve J(ıır 
nı bunlan öğrenmek maksadllC ftO" 
manyaya. gönderdiğini ilave etııılt 

Bu mesele hakkmd& bilgi sahibi ır ,. 
lan yUzbaşı, Marlnkaya. tcknllt fll , 

11.lmat vermeye başlıyor. MaruVıt 
buna. mukabıl yüzbaşıdan reSJTll 11 

• 

vesika istiyor; bunun için harçtıP ,r· 
dan arttırdığı 35 İngiliz lirasını ,.ı; 
meğe hazır olduğunu söy!üyor. 
vesika ile hanımını memnun ctfll' 
istediğini anlatıyor. 

ııııı 
Fransız şampanyası, Marlnl< 

t' 
cilveleri ve ceketinin cebine ııı , 
35 İngiliz lirası karşısında Rll~ 
yüzba.şısı yelkenleri suya tnd1 Uf' 
Gizli mukavele bir buse ile ınUJl ıel 
lendi, bundan sonra yüzbaşı gU t• 
Marinkayı evine götUrdll, Rumerı 0

111 
dusunun tesllhatına dair en rnUJl rd 
vesika suretlerini Marinkaya vrl"' 
ve tekrar otele getirdi. Bu vcS1 

11e 
larda Rumen genel kurmay)IC1 a« 
Maliye Nezareti arasındaki nıtil 
lnr tamamlle görillilyordu. 

<{•' 
Maksadımıza nail olmuştuk· ııııı 

lan buhnak kolaydı; bir rahal!l t· 
baJıane ederek Viyanaya hare1tet c 
tık.-

===============~ 
Hem Dükkanı Soymuş, H~r1' 
de Dükkana Ateş Verf111§ 0$ 
Bundan bir kaç ay evvel• ~~· 

küda.rıda a~çı Koçonun a~ı 0~, 
kanmda çalı~n Hasan adııt ııJ: 
21 ya§Tarında bir genç hır5ıı e~ 
yaptrktan sonra au<;}!nU giılefll 
için düklJrana ate§ vennifti· ~· 

Hasan bir ak~am üı:eri bir bıı'" 
kal:dan beş kuru§luk gaz alın•# tU' 

bu gazi diı"kKanın üstünde y• 1ı· 
iı odaya sakla.mı.ştır. Herk~ :~ 
"k H vı ıoı .. tı ct.en sonra asan a~ag . ,.ı 

ve evvela Koçoya ait yüz: )lt~ 
11•fl· 

ka'Sadan çaldı\.-ta!_l sonr! 63 f'' 
nı yere dökerek parlatmıştır·ğıl11, 
kat Haşan yangu1.dan kork~U 0111· 

dan nadim olmu~ ateşi şorı 1,rı 
- d "d' .-.sr• mus ve o asına gı ıp ,. 

3llkl.zımı.ıı ve yat.mış.tır. 11t• 
Ertesi güıı. dükkana gel~•"" 

tası vaziyeti kavranıış ve 

yal:e.!amnı~. 
0 

.. ,, ııı 
Hasanın muhake.mes.i u 111 

rinci ağırceza mahkemesiode fi' 
hayet ~ulmu~tur. Mabke~~ .. Jeıl 

rd .. U••o 
sanın suçunu sa:git gö ug b' 

1 b
. .. ... orı 

suç uyu, ır sene, uç a- • . 
cün ~ansc tnahküm etmi~tır· 



l'AYIN· 
~ 

8. s. 941 

ÖLENLER: 

Mu§ Müddeiumumiliğine Bit- Eme'kli ıimendifer binbaşısı 
ti. ~umwnisi Nuri Pekin Şevki Olgaçın eşi Bayan Ayşe 
~ · Nezahet Olgaç Ankarada ölmüş ~JI\ eıdil~r. 

ve Yeni kabristana gömülmü§tÜr. 
~İkAHa * J3tanbul bir numaralı Ka-
-.. zanç itiraz komisyonu raportörü 

Ankara Orman müdürü rah- Bay Mehmet Zeki Pakalının oğ· 
illetli Bay Avninin ık1zı Ankara lu Faruk Pakalın ölmüs, Karaca· terf(cz Bankaa1 memurlarından ahınet. knbristanına gömülmüştür. 
h.~n Sa.bahatle Merkez Bankası * lstanbul Emniyet müdürlü
~ Muhasebe müdür muavİ· ı ğü 1"kinci şube müdür muavini 111 B~ Eim::1\ Sunser nikahlan- Tevfik Doğanın biraderi Abidin 
lg!l&J'drr. Doğan ölmüştür. 

j - = 

·Kira ihtikarı Yapan Armanoş ile 
Avukatı Ohanes Mahkemede 

~-Dün A'Cfliyede çok entqesan r !>u anTaşmamazlığı sulhan hali et-
li' muhakemeye başlanmıştır. meğe karar vermiıılerdir. 

h Bulldan bir müddet evvel Ci- ! işi sulhan halloderken de avu· 
•n kitıaphanesi sahibi olan Mih- kat Ohanes Deruni kunt.ratı yine 

tı~ ~ızı Armanoıı Pangaltrdaki 15.5 liradan yapmış ve ayrı ola
CVtnın altındalki dükkanı lbir kö· rak 80 lira para almıştır. 
llıı.ir ·· 1 5 1 1 el CUye ,5 ıraya kira amışsa Kömürcü Kadri Atik, kira ihti. 

1 
kontrat ıbitınce 'kadın kirayı karı yapan Annanoş ile ona bu 

:~ak istemiştir. Bunun üze- işte yardım eden avukat Ohanes 
dlllc liracı Kadri Atikle araların· Deruni"yi mahkemeye vermiştir. 
"

1 
•nlalllUlmazhk çıkmış ve ka- Muhakeme esnasında ııahit o-

ın 15 5 l" · 20 l' · t :ı: .... , ıra yerıne ıra ıs e- l k k'' ·· .. k t C t .. , ... ;_ u~ _, · hk · t' ara omurcu ve avu a ı avJ 
L. "T-u-. • -NHllSC rna em eye ın ı- -
~l eı.tıM, ve .i).k celsede kömür- dinlenmiş ve muhakeme diğer 
~Üp avukatı .Cavit Alp, dava- şahitlerin celbi için ba§ka bir gÜ· 
~ "'1rkatı Ohanes Deruni ile ne hıra.kılmıştır. 

Basra Yerine 
Cenubi lran 

't (llafı 1 IDCWt) + 
k ~randan bizim hududumuza 
l'~•r nıı.Jdi;>·at yapmak üzere 
to randa iki yüz -kaıclar dört, beş 
b nlUlc kamyon mevcuttur. Hatta 
~:: YOiu tekrar açılsa bile bir 
tr n~liyatın cenubi han 
ı.~."llit Yolile yapılmasında sürat 
~ından fayda lbulunabiür. 
ıa.~ınci mesele de Basraya çık
t-, ~lan mallardır. B~nları Bas
;:n ta.m kerıtsındaki Jran limaa. 
1r.::-· oradan nehir yolile veya 
~la Ahf ez istasyonuna 
~lelırnek im'ki.nı bulunabil.ir. 
l ez.den aonra maUar trenle 
t •hr~na gelir, orada kamyonla
iJ~~~irilir. Hatta Tahrandan 
~e yapılmakta olaQ)'.~ni ge· 
İi--Y~lunun muayyen -bir iata9)'o. 
~ lt&dar demiryolile nakil im-

l··da belki de vardır. 
~ Ucearın ba~lıca endişesine se
~tdt Baara.dak.i malların karaya 
tı tan sonra harp rı.klerjne 
~~ Iİlrorta edilmemiş olmuı· 

Sovyef l er 
Yüksek Meclisi 

(Bqı l incide) /// 
tov'un bu talebinin is'af edilmesi 
ve Sovyctler Birliği Haik Komi· 
serleri heyeti reist_!ğinden affo· 
lunmaeı. 

lkincj kararname: Sovyetler 
Birliği Halk Komiser heyeti reis· 
liğine J ozef Visarionoviç Sta
lin' in tayin edilmesi. 

Üçüncü kararname: Sovyetler 
Birliği Hatk Komiserleri heyeti 
ikinci reisliğine V.iaçislav Mihay. 
loviç Molotov'un tayin edilmesı. 

Domei Ajansının Mütalaaaı 
Tokio, 7 (A.A.) - Reuter: 

Stalin"in Başvekalete gelmesi mü. 
nasebetile Domei ajansı Japon 
IJ.İyasi müşahitlerinin Sovyetler 
Birliğinin siyasetinde bir d~i
tiklik olmıyacağını beyan ettikle. 
rini yazmaktadır. 

Bu müşahitler, Staün'in çok
tanberi diğer diplomatik sahalar. 
da bilkuvve Rusyanın zimamdarı 
olduğunu teb;rüz ettirmekte, fa· 
kat bu yeni jestin Sovyet milleti 
üzerinde !büyük bir ruhi tesir bı

Çörç i 1 
Hükumeti 

(Başı ı ia<'lde) /-/ 
Hükumet sözcüsü Lort Moıne, 

Yunanistanda uğranılan muvaf· 
fakiyets1zliklere mukabil aııkeri 
bakımdan bazı avantajlar elde 
edildiğini söyliyerek demişt;r ki: 
. «- Yunanistan seferi şarki 

Akdenizde'ki mevkiimiu tarsin 
için iki, üç aylık kıymetli bır za· 
man kazandırmıştır ve Almanlar 
burada cereyan eden muharebe
lerde Hitler'fo geçen pa:zar günü 
gülünç bir tarzda tahmin ettiği 
kadar değil fakat ölü ve yaralı 
olarak çok daha ağır zayiat ver· 
mi~t~r. A\man1ar, İmparatorl~k 
kuvvetlerinden çok büyüle zayıat 
vermişlerdir. Yunanistanda harp 
malzemesi kaybettiğimiz doğru
dur. Yalnız hafif teçhizatı ta.hli
re edebilerek ağır silahlarımızı 
tahrip etmeğe ımecbur 'kaldık. 
Fakat bu esnada ıkaybettiğimiz 
harp malzemesinden daha çok 
harp malzemesi Kızıldeniz liman. 
!arına geldi. 

Yunani.tan muharebenin ilk 
safhasıdır. Yunanistandaki zayi· 
atımız 1 1.500 kişidir, bunların 
büyük bir kısmı tahliye edileme
miştir.> 

Bundan sonra Lort Mosne beş 
ay jçinde General Wavell'fo Af· 
dkada İtalyanlara 380 bin kişilik 
:zayiat verdirdiğini eöylemiş ve 
bunlardan 200 bininin esir, 
1 79,500 ünün de İtalyan yerli 
aokerlerden ölü, yaralı ve firari 
olduğunu tebarüz ettirmiştir. 

Amerikan yardnnının Kızılde
tıiz limanlarına kadar gelme.sinin 
~ehemmiyetine işaret eden Lort 
Mosne, beyanatına şunları ilave 
etmiştir: 

«- Söylendiğine göre Alman. 
lar Yunanistanda tayyare itiba· 
rile bire karsı altı nisbetinde bir 
üstünlük tentin dmişlerdir. Afri
kada buna benzemiyen vaziyetin 
tedricen inkişaf etmekte olduğu 
görülecektir.> 

Lortlar .kamarası, hükumet 
ııözcüsünü .dinledikten •onra, 
müttefikan hükumete itimat be· 
yan etmiştir. 

Londra, 7 (A.A.) - Dün, A
vam kamaraeında'ki mürzakereler 
esnasında B. E.den'den sonra ııÖz 
alan işçi partisinden B. Lees 
Smith, Mısır hakkında demiştir 
ki: 

«- Mısırın müdafaası için çok 
büyük riskler almış isek de bu 
M .. lenin yal riakler akına sjr .. 
ıneğe değer olduğu aflkirciır. • 

Eski Haııbiye Nazırı B. Hore 
Beli.sha da, harp hadiseleri ister 
lehte istense aleyfae inkişaflar 
gö~tersin bunlar hakkında her za. 
man doğru ve mufassal malUınat 
verilmesini talep etmiştir. 8 

~l 8'.'rada toplanan ~a arasın· 
~ıraat makıineleri. kamyon, 
"'-z Ve diğer ~a vardır. • 

rakarak Stalin"in nüfuzunu takvi_ =========::::::::::;:=;:::= 

Blr~ik Amerika 
~arbiye Nazırının 

ye edeceği kanaatini izhar eyle· 
mektedirler. 

Tokio'da bu hu3ustaki kanaati 
aorulan maruf Amer~kalı gazete. 
cilerden Walter Duranty, Sta
lin"in Ba§Velı.alete gelmesinin o
na derhal iamen ve filen Sovyel 
devi.etinin dümenini eline almak 
fırsatını verebileceği kanaatinde 
bulunduğunu söylemittir. Nutku 
Almanya • SovyetleT T'ııcareti 

~en (Ba,ı 1 incide) // I Londra, 7 (A.A.) - Alman
' lehllkell tchdid bir taarruzd3.n ya Sovyetkr Birliği ile itgal al· 
._ ~r ve eğer istersek bu taarru- tında bulunan memleketler ara
'Vatfakıyetle karşı koyablllrız. sındaki ticaret itilaflarından iati
~ ~ bUtUn kuvvetimizle bir ordu fade ederek fazla miktarda İpti· 
l\a, a kuvveti tetklllne !:alışl}·o- dai maddeler temin etmektedir. 
ı.tıı~at donanmamız hl!!" tt.lrlU Londradaki Norveçliler me
~er e k&11ı koymağa hazırdır ve hafili, Norveçte çıkan Deutsche 
t'>t filoJarımız İngiliz filolarının Zeitung in Norvegen .ismindeki 
~llerıne bUtün Okyanuslarda, şl bir A1man gazetesinin bir nüsha
~ cenupta, .,arkta ve garpta sını ahni,Jardır. 
' tet edecek olurlarııa kıtamız Bu gazete Rusya .ile Norveç a_ 
!':'bıillıdaJtı emnlye.t sahasını koru· rasında Akdedilmiş olan ticaret 
~ler. l9te bu ııureUedlr ki Na- itilafından sonra mühim miktarda 
' bize kadar gelmek gayretleri, Rus krom ve manganczir.in belki 
~11lallerın bUtlln kuvvetleri se- Norveç faıbrikalarında tasfiye 
~b edilinciye kadar, aldm bırak- edileceğini bild.irrnekted'r. 
tı11ı1 __ ııtr. lşte bu sureUedlr ki is-
·~1 Ayni gazete, bu fabr.ibların tı... · n fena kuvvetleri, mikropla- 1 
·~ "'lltlı.hi Alman l!'akinelerile teçhiz edi • rlcyici kudreti zail oluncıya 
dtL k miş olduğunu ilave etmektedir. 
"411~· ır1Jm19 olacak ve böylece =========:;====;:::ı::; 
~t 11 Yenl ve muazzam bir hQr-
~. 11aıraın tekrar kucaklıyacak-

Stinıson 'un Nutku 
e -·--
0~ta\rya Radyosuna 

0l'e Bir llanı Harptir 
t-J;ıı~1r •. 7 (A.A.) - Batavia 
~tı Ql\ı' Amerıka Harbiye Na
~ t(). Stirnson'un nutku hakkın· 

J.f.>'le demektedir: 
d-11 cltı.;. B. Churc'hıli bıle bun· 
St~•ha iyi.ini yapamazdı. B. 
~ t, 11

• .ve~arlı bir müddeiuı_nu
~ bil~~ ıle, ithamlarını beşerıye
-d,l'tı l\in sefaletini mucip olan 
11ı1t hın suratına atmıştır. Bu nu· 
'lı h, em bir ihtar hem de bir ila-

~tir. 

vlai .. _. * ~: ~· 7 (A.A.) - Reu· 
''-' Stiın.on tarafından söy
dtr11'1 .~~hık, bütün memlekette 

-.:ısler uyandırmıştır. 

Zıtları Nasıl 
Birleştird ik? 

(Jlqı ı ineJde -/

leri de alamamıştır. İktısadi 
münasebetlerimizin daha nor
mal bir şekil alması için lazım 
gelen ihraç maddelerini temin 
etmek ve iki memleket arasın
daki alış verişi böylece arttır
mak Almanyanın bileceği bir 
şeydir. 

Türkiye, muayyen ölçülerden 
ilham alan sulh siyasetinden 
hiçbir zaman şaşmamı~tır, hiç 
bir zaman da şaşmıyacaktır. 
Kararlarımızdaki bu istiklali 
her iki taraf bugün takdire la
yık görüyor. Yarın herhangi bir 
taraf, herhangi bir sebeple gö
rüşlerini değiştirirse bu deği
şikliğin mesuliyeti herhalde bi
ze değil, kendilerine ait ola
caktır. 

Ahmet Emin YALMAN 

Habbaniyede 
Vaziyet 

(Bafı 1 lacJde) = 
da kain yaylanın asilerden kurta. 
rıldıiı bildjrilmektedir. Petrol bo. 
rueu hattı üzerinde bir karakolu 
itp} eden asiler, bir lngiliz keşif 
tayyaresinin yaklartığını görün
çe, teslim olmak istediklerini bil. 
dirmek maksadile beyaz bayrak. 
lar sallam1tlardır. Bu mevki. bila
hare illfıiliZ kara kıtaları tarafın· 
dan itgal edilmittir. 

Irü Tebliği 
Beyrut, 7 (A.A.) - Ofi: Irak 

Genel Kurmayı tebliği: 
Garpta topçu ~e tayıyareler 

Haıbbaniye 'kampını fiddetle 
bomhardtman etmişlerdir. Mü
himmat ve petrol depolan ciddi 
haaara uğr.atılmıttır. Yerde ik.i 
tayyare tahrip e4ilmiftir. 

Oüpan hava kuvvetleri ikı 
defa Raıit kampını bombardı
man et:rl!lş ve kamp ve tayyare 
meydanı üzerine yangın. ve infi
li'k bombaları at!Jlııtır. Hasar 
fazla miiliim değildir. Tayyareler 
ve hava dafi bataryaları mütead
dit bombardıman tayıyareleri dü. 
ıüıımütlerd.ir. 

Cen!l'Pta bir dü1111an tayyaresi 
dün öil.cre doğru •. Basra önünde 
bulunan kıtaları bombardmıan 
ettn!§ ve bir çok ~ atmıştır. 
kıtalanmız Basradeki İngiliz or
dusuna hücuio etmi§tir. Neticeai 
henüz malum olmayan çok tid
detli bir muharebe vuku J>ul'mu§. 
tur. 
Düıman t&)"Yareleri Ruba üze. 

rinde uçmuş ve hedeften çok 
uzak msaafeye düşen bir çok 
bom~lar atmıthr. 

Nakliye tayyareleri Hadiaa'ya 
lnmeğe teşebbüs etm.iıtir. Irak 
kıtaları bunların üzerine ateş aç
mış ve bunlardan bir tanesini 
yakmıttır. 

Altı mayısta düşman. 9 u bom. 
bardtman ve ikisi nakliye olmak 
üzere 11 ta)"Yare kaybetmi§tir. 
Ayrtce! beş tayyare de hasara uğ. 
ratıfmııtır. 

Beyrut, 7 (A.A.) - Ofi: Irak 

-rA TAN s 

T e ~gra f l ,. er efon ve Ajans Ha beri eri 
... ._.. -~- ... ......__..__....._.......,_. 

Çiftçi Mallarını Kıruyacak Bir 
Kanı rrıjesi Hazırlauıyar 

Atlantik Harbi 
941 En Güç Bir Sene 
Olacak, Fakat 942de 
Vaziyet Değişecektir 

Kurulacak Teşkilat, Çiffçileri Çiffçilikten Bezdiren 
Hareketlerin Ü nüne Geçmiye Çalışacakhr 

AMERiKA MÜMESSİLLER 
MECLİSİ MiHVER LEHİNE 
TAKRİRLERi RET, MİHVER 
ALEYHİNE BiR T AKRIRI 

Ankara, 7 (Telefonla) -"etmek üzere de yine mahallin l taarruzun her ne sebeple olursa 
HükUnıet yurdumuzun geniş milc. I muteber c;iftçilerile en 'biıyük olsun ceza51z kahnaması ve ka· 
yasta bir çiftçi memleketi olma· Mülkiye memurluğunun reisliğin. nuna tenbiyevi bır mahiyet ve· 
ısını nazarı dikkatte tutarak her 1 de Ziraat, V cteriner, E.mniyet rilmesi maksadile çiftçi mallarına 
nevi tarla, bağ, bahçe ve orman müdür veya mcmurlariie jandar- t~alliik eden suçla

1

r. hakkınd~ ta· 
mah3ullerinin ka'Sdi veya tesadüfi ma kumandanlarından mürekkep , kıbat yapılması sı"ayete bag~an: 
taarruz ve zararlara uğramasını mürakabe meclisleri kurulacaktır. mı~tır. Bu kabil suçlarda çıftçı 
önlemek maksadile bir kanun Mahalli idarelerin mali vaıJyeti muhakemelerınin süratle görül· 
projesi hazırlayarak Meclise ver- gözönüncle ıtutulcluğundan bu mesi İçin kanuna maddeler kon· 
miştir. Projenin e8babı mucibe· teŞkilat için lazım gelen tahsisat ı mu!'ltur. Layiha bugünlerde Mec· 
sinde bu kapunu hazırlamağa saik ı yapılacak hizmete mukabil çift· 

1 

!ıs umumi heyetin~e müzakere 
olan zararların bazı mmtakalarcla ç.ilerden alınacaktır. Teşkilatın' edilecektir. 

KABUL ETTl 

Londra, 7 (AA) - Sabık 
Deni:z Tıcaretj Nazırı B. Ronald 
Cross, dun Lı\ ı,rpool'da ticareti 
bahri) e kaptanları önünde söyle
cfıği bır nutukıa, Atlantık mu'ha. 
rebesi hakkında rukıbinliğiru bıl
dirmiş ve ezcümle demiştir .k.i: 

Vali ve Kaymakam· 
farın Oturdukları 

Binalar 

çiftçileri çiftçilikten bezdirecek kurulması jçin lazım olacak bu 
kadar vahim olduğu bildirilmek· ı para, mahallin muteber çiftçile
tcdir. Yine esbabı mucibede hü. rinden teşkil edilmiş bulunan 
kumetin elde edilen tecrübeler·! meclis tarafından tcSbit edılecek 
den umumi emniyetin teminile ve hazırlanacak c;lveller müraka_ 
muvazzaf olan jandarma teşkila- 1 be m1eclisi tarafından tasdik edı· 

«- Rakamlara istinaden JŞi 
nasıl hüsnü suretle halledebilece. 
ğimizi şimdiden tam .itimatla söy. 
liycbilirım. Amerika Bırle§ik dev
letlerinin kurduğu uzun vadeli 
inş&at programı gözönünde tutu
lunca, Amerikanın, geçen harpte 
yaptığı muazzam gayreti de t<1:a
vüz cdeceğıne inanabiliriz. İnıi
liz - Amerıkan gayretleri en yük
sek noktasına vaı::mış olmaıktan 
paha uzaJ-J.ır. 1941 senesinin bi· 
zim için en güç sene olacaiı his
ıindeyım. Fakat 1942 senesi, va. 
z.iyctte bir deği§me olacaiını gör
mek ümıdinde bulunacağımız sc. 
ne olacaktır.> 

tının 'bu işi başaramıyacağı kana-
1 

lince tahsili emval kanunu mucİ· Anlara, 7 (Tele~ -
ati~e var~ığı tebarü~ eHi~il~e~-ı hince resim olarak alakadarlar- Dahiliye Vekaleti vali, I31ma· 
tedır. Proıede srkı hır takıp ıstı!- dan alınacak, yalnız diğer vergi- kam ,e nahiye müdürlerinin bil
zam eden çiftçi mallarının ko- !erden muaf olan göçmeni-er .e husa ıark vilayetlerindeki şehir 
runması için dığer memleketler· çiftçi meclislerinin asgRrı geçim ve kasabalarda mevcut binaların 
de olduğu gibi hususi ahkam kon haddi altında bulunduklarını ta- azlığı dolayısile mesken sıkıntısı 
mu§ ve bu işle meşgul olmak yin edeceği çiftçiler bu mükelle- çektiklerini nazarı itibara almış 
üzere yeni bir teşkilatın kurulma. fiyettcn istisna edileceklerdir. Bu ve bir plan dairesinde resmi ıbi-

k 1 1 k b 1 d f Amerikadaki Mihver Gemileri sı arar aştın mıştır. mali fedakarlık mu a i in e çi t. naların yaptırılması husuaunu a· 
Çiftçi mallarını koruyacak bu çiler.imiz mallarını koruyabilecek- lakadarlara bildirmistir. Yalnız Vaşington, 7 (A.A.) - Bah-

teşkilatı, mahallin muteber ~ift· leri gibi vukua gelecek tektük :za- halen mevcut ve istimal edilmek. riye komisyonu erkanının bildir
ç.ilerinden müteşek1'il bir mecli:s rarlar da derhal tazmin ettirile- te bulunan evler bu tebligat ve· I diklerine göre, halen Amerikan 
idare edecek ve son mercii t~kil cektir. Ba,kasının malına kasıdlıı silesile değiştir.ilmiyecektir. sabi! muhafaza memW"larının 
~~~~~~~=~==~~~~~~~==~~~~~=~=~==~=~~~~=~~~ cn~areti• altında bu~n~ y~mi 

B i B i N c i s A y F A D A N D E v A • seki:z İtalyan ve 2 Alman npu· 

(Baı}ı 1 incide) X 
suzluk ve inkisar mevcuttur. 

Harbin sevtk ve idaresi hakkın. 
da diplomasinin ehemmiyetinı 
bilhassa kayd ve işaret eden ha
tip cB. Eden'fo nutkunda 1'ürkı
ye ile olan münasebetler ~akkın
da daha fazla şeyler, Js-panya 
h!llk.kında bir kaç şey, Vichy hak
kında bir çok şeyler ve Sovyetler 
Birliği hakıkında da daha fazla 
bazı ~yler bulunabilirdi> demiş. 
tir. Burada Eden, Lloyd Geor· 
ge'un sözünü keserek demiştir ki: 

«- Sözlcrim~e hakim olan cı. 
liet ~.,,. ·~nı ......,,huoek 
hiç bir ıteyi söylememektı.• 

B. Uoyd George"a göıe, Tür· 
kiye Alman gemılerinin E.ge de
nizi adalarını_jşgal için Boğazlar· 
dan geçmesine müsaade etmi~
tir. Hatip, B. Eden'in «muhare
benin bu hususi safhasında haya. 
ti ve belk.i de kat"i mahiyeti haiz 
olan vakıadan> neden dolayı 
bahsetmediğini eormuş ve muh· 
telif tenkitlerine devam etmiflır. 

B. Lloyd George'dan sonra 
söz alan B. ChurchiH evvela B. 
Lloyd George'un nutkundan bah_ 
sederek dem~tir ki: 

«- Her zaman meclise şeref 
vermek üzere salona girişi çok 
ehemmiyet ve takdirle kar§ılanan 
B. Uoyd George"un bu nutku 
herhalde pek de teşvik edici ma. 

hükumeti, hususi otomobillere el 
koym-;k kararını almıştır. 
Nabluıta KarPtalık Çıktağı 

Yalan • 
Kudüs, 7 (A.A.) - Rcuter: 

Alman radyosunun hak asilerini 
tC§Ci maıksadile Nahlusta karga
şalık çıktığı!!.a dair verdiği ha
beri-eri tekzip etımek " !ere bu 
müslüman şehrin bütün halkı 
dün !kütle halinde sokaklara c;.ı· 
karak lngiliz ordıuun<ia hizmete 
çağırılan Arap askerlerinin geçit 
rcanini hararetle aMcıılamı§tır, 
Bu münasebetle üç. müalüman be
lediye reisi ııöz alarak yeni Hker. 
lere hitap etmişlerdir. Bu geçit 
reaminden ~onra bir çok AraE a._ 
kere ya:zılmağa koımuştur. F.iliı
tinin muhtelif yerlerinde buna 
benzer resmigeçitler ve tezahür· 
ler yapılmıştır. 

Londra, 7 (A.A.) - Beyrut• 
tan resmi Alman istihbarat ajan. 
sına gelen bir -telgraf Irak • Suri
ye hududunun k_apa1ılmış oldu· 
ğunu ıb.ildimıektcclir. 

Bu ajans. Suriye ile Türkiye a. 
raeındaki hududun açık bulundu. 
ğu fakat Suriycc:len lraka gid~cek 
olan seyyahlara Türk arazisinden 
geçmek müeaadesinin verilme
mekte olduğunu ilave etmekte
dir. 

Transit meselesi nazik bir saf
haya girmiştir. Çünkü Beyrutta· 
ki Amerikan Üniversitesinin 300 
Iraklı talebesi lraka dönmek ar
zusunda bulunmaktadırlar. 

General Dentz 
Lyon, 7 (A.A.) - Beyruttan 

bildiriJ.diğine göre Fransanın Su
riye yü1ksek komiseri Gelleral 
Dentz iki hafta kalmak üzere dün 
Beyruttan Şama hareket etmİ§
tir. 

ru, Maliye Nezaretinin talebi üze. 

B. Ço•• rçı•ı idi. Anlasma 19 nisan 1941 de rine tamır od.ilmek üzere deniz 
meriyete girmiştir. . ı tezgahlarına sevkcdilmiştir. 

B. Lloyd George un nutkunun, Amerika Mümeuiller Mecliıincle 
bizzat kendisi tarafından bir ce· ı hiyette olmamıştır. 

B. Lloyd George B. Eden'in 
İspanya, Rusya, '-:ichy ve Türki
yeyi zikretmediğinden şikayet et
mJ,ııtir. Bu müzakere umUıni bari. 
ci siyaset hakkında bir müzakere 
değildir. Hariciye Nazırının nut· 
ku sadece söylemediği şeyler ba· 
kımından mütalaa edılmemelidir. 
Keza nutkun kıymeti de söyledik
leri nazarı jtibara alınarak müta
laa edilmelidir. 

B. f..d.n İspanya.ya tc~ et.
memİf'e -bunun aeb~bi fııpenya 
hakkında bir çok haberlere ma
lik bulunmamaklığımız ve ~ahut 
söylenecek şeyler mevcut bulun· 
maması dcğ_it.Qir fakat J~panya 
hakkındaki şeylerin şimdiki işle
rimize faydalı bir şekilde nasıl 
tcşr.ih ed ileb.ilcceğini anlamıyo· 
rum. 

Rusya hakkında bir çok şeyler 
söylenebilir fakat bunları ııöyli
yerek herhangi fayda elde ede
ceğimizden emin değilim. Bu su
retle Sovyet hükumetinden te· 
şek.kür alacağımıza da tamamen 
kani bulunmuyorum. (gülüşler) 

Vichy"de olup bitenlerın ha
zin ve dinayeürane tarihi üze
rinde uzun uzadıya durmak müm_ 
kündür, fakat bu müellim man· 
zara üzer.inıde uzun u:zun durmak. 
la bir çok şeyler kazanacağımızı 
hakıkaten zannetmiyorum. 

Tür..kiyeye gelince, münasebet
lerini fevkalade takdir ettiğimiz 
ve bu :büyiik dünya mücadelesin. 
deki rolü en büyük ehemmiyeti 
haiz olan bir memleketten bab_se. 
derken gösterdiği büyük ihtiyat
tan dolayı Uoyd Georeıe' a te
şeldtür ederim. (alkışlar) Lloya 
George'un Tür.kiye hakkındaki 
endişclermi izale edecek oldu
ğum iki nokta mevcuttur. Birine· 
nokta Yunan adalarını zapt için 
Alman aı&keri nakleden ve Ça
naklkaleden geçen va.purlar mese. 
lesidir. Tür:kiye bu v&purları tev
kif halcikmı haiz bulunmamakta 
idi. 

B. ChurchHI burada Montreux 
mukavelesinin Boğazlara ait mad 
desin.i okumuş ve geçen tic:aret 
vapurları haldkında gunları ilave 
eylemiftir: 

c- Geçen vapurlardan biri
nin adaların işgali için kullanıldı. 
ğını zannediyorum fakat Alman
larla ltalyanların elinde yine hu 
maksatla kullanılabilecek başka 
vapurlar da mevcuttu. Bu nokta 
muahcdenin tefsiri meselesidir. 
Ve Türkiyeye ait bir .iştir.> 

Müteakı'ben B. Ohurchill, B. 
Lloyd George"un Türkiye ile Irak 
arasıMla bir anla~adan bahse· 
den beyanatına telmih ederek 
,öyle demi,tir: 

c- Lloyd Ceor.ge herhalde 
İrana i§aret ~tmek jııtcmi§dtir. Ken 
dtsinin endişelerini bu suretle tes_ 
kin etmekle bahtiyarım. Anlaşma 
Türkiye ile han arasındadır ve 
Türk • İran hududunun takviye
ıine ait tedbirlere taallUk etmek· 
tcdir. Bu anlafntadan tamamen 
malumatımız vardı. \' e anlaşma 
bir müddettenberi hazırlanmakta 

saret kırma devresi adı verilen Vaşington, 7 (AA.) - Mu
böyle bir devrede pek de yardım sadere ed~len ve Amer~kanın mü. 
edici nutuk olduğunu zannetmi- dafeası ıçın ~ullanılah;'lecek o~an 
yorum. Nutuk, cesaret kırılmasını v~purların ~ır muharıpt~ dıger 
bertaraf ederek uzak bir hedefe ~ır muhenbe devrcdılmemeei 
doğru ileri atılmayı .itiyad edin- hakkında .cümhurjyetçi mebus.lar
miş olan evvelki harp zamanları- dan Culkın tarafından verılen 
nın büyük bir §efinden beklenen ta~rir 1.31 reye k~~şı 161 reyle 
mahiyette bir nutuk değildir. Öy_ mumes~ıller . meclısı tarafından 
le zannediyorum ki bu nutuk pn. ıeddc.dılrniıtır. 
lı Maretal Petain' .in Reynaud ka. Cümhuriyetç.i mebuslardan B. 
bine•i zamanında kabineye ha,rat OUver iac R~üınhura yabancı 
ve kuvvet vermek ıçin ııöyliyeb.- vapurları muaadere etmek hakkı. 
leceği bir nutuktur. (gülüşmeler) nın verilmemesıni, yalnız bu gıbı 

Müzakerelerimizin itimat re· vapurları satın ahnak veya kira
yile kapatılmasının elzem olduğu larnak hususunda salahiyet veril
fikrini açtkça ileri sürmüş oldu- mes~n.i teklif .. etm.ıştir. Meclis ~u 
ğumdan dolayı B. Lloyd Geor· tekhf1 de muttef.ikan reddetmtt· 
ge'a minnettarım.> tir. 

Bundan sonra B. Churchill, bu Müteak.ben mümessiller mec• 
reyler.in tereddüde yer bırakmı· tisi, B. Pear&0n tarafından yapı
yacak şekilde verilmesini ist~ek lan teklifi 122 reye karıı 143 
hükumetin hakıkıdır. diyerek şöy. reyle kabub etmi~ir. 
le devam etmiştir: B. Pearson, teklifinde, Ameri. 

«- Ağır bir arabayı dik bir kaya harp borçlarını tamamile 
yokuşa çıkaran atları yanındakı ödemeyen memleketlere, muaa
ağaçtan bir dal kopararak kam· dere edilen vapurlar bedellerinin 
çılayan bir seyircinin hayırhah bir pefin ödenilrncmesini talep et· 
niyetle harc-k~t etmit olması ve mittir. Bu vaziyete nazaran Ame
ara:banın yokuşun tepeııine daha rikan maliyesi mueadct"e edilen 
çabuk varma-sına matuf olan bu vapurların bedeli-erini bu mcm· 
gayretin iyi neticelerle tetev- lekeı.lerin borcund•n düıecektir. 

k _ _,.. Fak M-.:...·•m· A-.-....:ı-'-•--a .._......_L.. vüç etmesi müm Üm:ıur. at __ ~ n.-

bu müzakerenin sadece itham Nevıyoıit, 7 (A.A.) - Clip-
nutuklarından teşelakül etmea.i per tayyaresile Nevyorka muva• 
yazıktır, zira bu vaziyet parla- salat eden Avuaıtralya Qaıve\Ui 
mento siatemimiz ve siyasi işle· B. Menzies demiftir ki: 
rirniz hakkında ~afi derecede vu- «- Amer.rkan milleti lnıilte• 
kufu olmıyan aİakadar mühim renin Ar1antik muharebesini ka· 
yabancı rnüşa:hitlere yanlış bir in. zanması için .büyük dehaeını kul
tıba verebilir. Buna binaen iti- lanmalı<lır. Amerika. insaniyete 
mat kararı .istiyorum.> büyük biT hizmet ifa edebilir. 

B. Clıurchitl bundan sonra Tayyare imal edebilir, hilinmcei 
uzun uzadıya Almanların harp icap eden nokta, azami istibıal el_ 
sahnceini Kutup denizinden Ege de etıme.k üzere naeıl bir aüratle 
denizine ve Ati.as denizinden işleri yola koyacağınızc:lır. Dünya 
KBPedenize kadar genişletmekle bunu be'kliyor. Sizden hayırper
düştükleri vaz.iyeti anlatmış, Hit- ve'rlik yapmakqıiıruz beklenmi
ler'le Napolyon araıında muka- yor. S~den istenilen kendi ile
yese yaparak Napolyon orduları minizi müdafaa etmenizdir. ln
Franeız ihtilatinin :kurtarıcı ve giliz milleti de, benim gibi, bu 
müsavatçı ruhunu da birlikte gö- harbin aizin de harbiniz çılduiu· 
türdiiklerini, fakat Hitler impa- na inanmaıktadır.> 
ratorluğunun ukeeında ise ırıki 
hodkiımlıkf a casusluık, yağma ve 
ızlalden ve Pru.ya çizmesinden 
başka bir şey olmadığım ııöyle
miftir. 

Bundan sonra Avam Kamarası 

Uçe karşı 4 ı 7 reyle Çörçil hilldbne· 
tine beyam iUbat eylemiştir. 

Yük Tarifesinde Tadilat 
Mesajeri kolileri için lstanbul 

tarafı ile HaYıdarpata iskelesi a
rasınöa tatbik edilen deniz naklL 
yat tarifesinde, haziran iptidasın
dan itibaren muteber olmaık ü:ze. 
r~. bazı tadilat yapılacaktır. Bu 
tadilat bilhaua devlet tarafından 
parasız olarak nakle ta'bj tutul
muş olan elli kiloya kaClar olıın 
yüklere ait olacaktır. Tac:lilattan 
80nrı bu yüklerin kilosu bir ku· 
ruştan heaap olunacak ve elli ki
loya kadar olan yüklerden elb 
kuruııtan fazla Ücret alınmıyacak. 
tır. 

Paıia Muavin 
Kruvazörü Battı 

Londra, 1 <AA.) - Amırallık 
dairesi Patla 1nglllz muavin kruva· 
zörUnUn bir Alman tayyaresinin 
bombaları ve mitralyoz ateşıyle ba· 
tırılmıf olduğunu bildirmektedir. 
:Maa.mafıh PaUa bu tayyareyi dtl· 
şUrmeğe muvaffak olmuştur. 

Tramvay Bandajı Alındı 
Sefere Arabalar Çıkacak 
Tramvay idaresi gümrüklerde 

bulunan bandajları aldıktan son
ra bir kısım ihtiyacını karşılamış 
bulunmaktadır. 

İdare bu yeni bandajlula de
poya çek.ilımit bulunan arabaları 
da sefere çıkaracaktır. Bu suretle 
ıcferler 90ialacak ve bir derece
ye kadar ~<' hamın 

o r. 
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do malzeme müdtil'lüğü odasında. toplanan malzeme eksiltme kornıs· 
:rommda. e130S75:> :tir.a nıuhammcn bedelli aş:ı~d:ı murredatı yazılı ıs 
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bir kaç kısmı i!:İll oo tekltfte bulunulabilır.> 

İstanbul Vilayetinden Tehttğ Edilmtştir : l steı"tin, 

Dolı.r 

İsviçre 1'~-c. 
Drahı:m 

Peçe ta 
Diıınr 

5,24 
.~32,20 

39 
Q,9975 

1.2,9375 

U. Pa.şadıuı katnrıo ' 
•nı N o. h rckct t rihi 

D 18 mayıs pazar 
1.0 18 ma,yıs pazar 

li 

13 

5 

16 
17 
18 
.. o 

.20 

21 
22 

' 
1 , 
' 
,, 

19 mayıs pazartesi 

19 mayıs pazartesi 

20 mayıs salı 

20 ma)·ıs saıı 

21 mayıs çarşamoa 

21 mayıs !;arşamba 
22 mayıs perşembe 
22 mayıs perşembe 

23 mayıs cuma 

23 mayıs cuma 

24 mayıs cumartes\ 
24 mayıs cuınaTtesl 

Saati Yok • 
12.30 740 
16.40 625 

12.30 

42 
2 
l 
2 

67.2 

s 
601 

604 

16.40 275 
166 

12.30 

'6.40 

ı2.30 

4H 

55 
4 

70 
47::i 

60.f 

<16 
11 

635 

692 

54 
47 

617 

ilS 

16.40 702 
12.30 701 
16.10 715 

12.30 20 
2 

221 
•l 

156 
9 
9 

29 
193 

99 

742 

16.40 265 
654 

719 

12.SO 715 
16.40 3 

60 
3 
4 

35 

adedi .İfı, lıır 
E~sklşehir 

Kütahya 
Tavşanlı 

DemiriJ 
Bay koy 
Dursun'bey 

İhsaniye 
Afyon 

1sparta 
Eğridir 

Sandıklı 

E~ı·ıova 

Keçiborlu 
Burdur 

Çay 
İshaklı 

AkşehLr 

Ilgın 

l{admhan 
Konya 

Konya 
Konya 
Konya 

Çumra 
Mandasun 
Karaman 
Ayrancı 

Ereğli 

Ulukışla 

Hacı kırı 

Yenice 
Dursun 
Mersin 

Mersin 
Adana. 

Adana 
Mı sis 

Ceyhan 
Toprakkale 
Erzin 
Dörtyol 

BHet :ı. oları 

) 1521l-'l'732 
) 

) 

) 7733-7932 
) 

>. 

) 
) 7933-8104 

) 

) 8268-8444 

) 

) 

) 8105-8267 
) 

) 

) 8t45-S618 
) 

) 

) 8619-8816 
) 

) . 8817-9028 
) 9029-9207 
) 9208-9391 

) 

) 

) 

) 

) 9392-9591 
) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 9;";95-9SC3 

) 9804-9995 
) 

) 

) 

) 

) 

23 

24 
25 
26 

27 

28 
29 

30 
31 
32 

33 

%5 mayıs pazaı- . 

25 mayıs pazar 
26 mayıs pazartesi 
26 mayıs pazartesi 

27 mayıs sah 

27 mayıs salr 
28 mayıs çarşamba 

28 mayıs çarşamba 

29 mayıs perşembe 
W mayıs perşembe 

30 mayıs cuma 

781 

12.30 179 
440 
56 

6 
25 
59 

756 

16.rn ns 
12.30 779 
16.4.9 781 

12.30 323 
4. 
3 
5 

429 

761 

16.40 762 
12.30 5 

14 
34 
37 
13 

• 469 

5~ .. ... 

18k-endocı.ın 
Osman~ 

Bahçe 
Fevzi paşa 
lsla'hiye 
:Mcydanıekbeı 

Eloğlu 

Narlı 

Pazarcık 

Golbas 
Kapıdere 

Mnlatya 

:Malatya 
:Malı:ıty.a 

Malatya 

Malat:,-a 
Baskil 
Şefkat 

Yolçatı 

Eltızığ 

) 9996-10202 
) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 10203-10409 
) 

) 
) 

)lOUU-10636 
110637-10909 
) 10907-11097 

) 

) 

) 

) 11098-11332 
) 

EiAzığ )11333-115t2 

Sivrice ) 
GUrek ) 
Maden )11543-11690 
Ergani } 
Geyik ) 
D. Bakır, Turhal, Sıı·kcci 

Eksiltme şartnamesi "'t'O tcferruo.tı 65'1 kuruş bedcllo malzcıne 
mUdUrlUğünden alınabilir. 

-,-
Yen 31.137.5 
İsveç Kronu 30,i45 

Muvakkat teminat miktarı pazarlık esnasında teklif edilecek bC" 
delin 50000 liraya kadar olanı için yüzde 7,5 yUzdc yedi buçuğ'U ve 
50000 liradan fazlası için yUzde t> yüzde beşı olacaktır. 

~ ~e 1-aı~~' 

1933 Türk borcu I 
1918 İstikrazı dahili 
1938 İkramiyeli 

ı.., .... 

ıs 10 
21 90 
111 00 
19 (,0 

İstekliler muvakkat temınat ve şnrtnamesınde yazılı vesaik 11° 
birlikte ayni gün saat: 10 dn mezkQ.r komisyonda hazır bulunmaları ı~-
zımdır. (2398 • 34.07) 

1933 1kramıyell Ergani 
1934 Swas • Erzurum 
Anadolu Dcmiryolu Tahvili. 
Demlryolu .Mümessil Senet 
T. C. Merkez Bankası 

CinsJ Tah'l'lbi 1S1kleti 
Kg. 

1934 ... ~ 
1938 

19 25 
42 

2" Kazma iki ucu sivri ve yeni 

40 0~ Kazma bir ucu sivri ve yeni 

104 00
1 Kazma sapı yeni 
1 Kürek sapı yeni 

""• ... 

> :ı. 52 ... , 

15 "'" KUrek yeni 

2ı; w"' Bel kUreğl yeni 
Varyoz yeni 

Osmanlı Bankası :ı1 oo Demir tokmak yeni 
T. l)I Banka::;ı (Nama ınuhaı·.> 9 40 ı-.ı.nivelfl demırl yeni 
Tt.irlc Altını (Reşat) 27 80 ~-~ıklık demir 
Türk Altını (Hamit) 26 50 Ç.viUk çelik 
'l'lirk altını kUçUk (Hamit) 26 4::; lıı.ramin çeliğ{ 
Tilrk Altrnı kUçilk (Aziz> 25 45 lialast yabası yeni 6 parmaklı 
Kalın beşi birlik 122 00 E:alast çekici yeni 

> > (Hamit) U8 50 c. mlci feneri 
> > {Reşat) 125 50 Dt.mircl takımı: Demirci seyyar kö· 

24 ayar altın granu 3 58 rt:ğll, örs, mengene, kıskaç, tokmak 
Mecidiye 75 

Abone Ücreti 
Türkiye d&hlluııie: 

V'l çekiç 
t nk dekovil ı:agoncti komple yeni 
.l)ckovll rayı yeni: Eklis, travers, cı-

v r.ta, ltrapo komple bir halde 

Darülaceze Menfaatine 1 

3.5 
3.5 

1,200 
2.5 
7-10 Kg> 

cl-5 Kg.~ 

12 
8 ~/m tıK 

50 m/m lik 
22 m/m ilk 

l Kg 

c9-12 Kg> 

l\liktarı 

6500 
20000 
20000 

5000 
1500 

300 

1750 > 
500 , 

1000 J{llO 

5000 > 

10000 > 
750 .Adel 

2500 
1100 

30 Tııktın 

100 Adet 

7500 ırıctr0 

t LA X 

16.40 573 
12.30 562 
14.40 12 

> > > )11691-11846 
Diyarbakır )181'17-12001 beııellk 6 aylık Saylık Şehır '.L'iyatrosu Komedi kısmında 

bu akşam saat 21 de: 
Tahsildar Vİ1\:ENOCLU GREGl1JS 

TİI<"TİKAL'ın mUessescmizlc hiç ııı-Beylıkahır ) -------------
uoo 750 400 ı - Feyha Talay tarafından Vı

yoloııııel Resit ali. Piyanoda Dado.m 
Hegc. 

ıııU 
illşlğl kalmadığını ve badema 11 

5 
37 

224 
44 
23 
8 

25 

3 
21 
16 

185 

556 

12.30 475 
475 
225 

700 

Sarıkiiy ) 
Sazak l 
Biçer ) 
Polatlı, Sırkeci, Turhal 
Slncanköy 
Etirnesut 
Kayer 
Lalahan 
Elmadağ 

Kılınçlar 

ırmak 

Yırlışıhnn 

Kırıkko.Ic 

Kerikli 
Çerikll 
Yerköy 

) 1200:.?-12152 
) 

) 
) 

) 

) 

) 

) 

) 

; 
) 12153·12336 

(Arkası var) 

• • 4 • • 

IDARtslNI BllUI 15 BANKASINDA 
iKRAMİYE\..İ H ESAP AÇAR 

1150 K.f· 
Hariç m emleke tlere: 

A)-11.k l 2 - Şehir Tiyatrosu sanatkflrla
------------- rından Bedia, Hazım, Vasfi tarafın

yoktur dan Saz • Caz opereti. 

Senelik 6 aylık Saylık 

2700 J.tlO 800 Kş. 

~escmlz namına tahsilAt yapJ1'111 

kat'iyen mezun olmadığını be>" 
ederiz. 

O:Sl\IAN ŞAKAR \ C ştmlJ\1 

lstanbul Vakıflar 
~omt, l\lahalle Onddc, Sok ak 

Eylip, Camii kebir, Kalcndeıihnno 
> Takyecl, Abdurrnhmıııı Şeref 

Ay:vansaray Atik Musto.fo. Paşa. Fırın 
I<~yUp, Otakçılar, Maktul Mustafa Paşa 
Fatih Kirmastı, Emirler hıını 
Fener Tahtnmıno.re, Ulah Kilisesi 

> 
> > 

Çakmakçılar Valdc ham alt katında 
Mercan 1b1'8him Paşayı Atik, Nasuhlve hanı 

> 

" > 
> 

> 

> 
> 
l> 

> > > 
Çarşı Ali paşa hanı orta knttn 

> .. > 
Beyazıt Çadırcılar. 

Uzunçarşı Demirtaş, Yemiş hanı içinde 

Direktörlüğü İlanları 
No. 

62 
94 

Cinsi 

öz"bekler tekke.'il 
Ev 

17 » 
• Cami avlusu 

15 
16-1 
16-2 
16--3 

Kırnat mahallı 

Dükkan 

> 
> 

70 TabuUuk mahall1 
11 
s 

17 
20 
21 

22,18 
5 

29 

13 

Baraka 
> 

> 
> 
> 
> 

Oda 
> 

Mctrôk çeşme 
Oda 

> > > 10 > s 
» > :!) 11 > ı 5 
> . > > 25 :ı> 1 oJ 

Beyazıtta, KUlhan 17 Sıı.hrınc; 1 r,a 
Aksaray Çakırağa, Davutpıı.şa 14-12 Arsa. :1 oO 

Yukarıda yazılı mnhaller tcsli mi tarihinden !)42 senesi mayıs son un::ı lmdar kiraya verilmek uzere 
müzayedeye konmuştur. !haleleri 16 Mayıs 1941 Cuma gUnU saat 15 de yapılacaktır. İsteklilerin o saSte 
kadar Çenberll To.şda İstanbul Vakıflar başmUdUrlUğilndc Vakıf akarlar lcaleminc gelmeleri csHO) 

r T;.!.! ~.~~~ ')'..-T "A D~it "ifı:dh.;;•T-o"--~C;;-u;.; •• -m-;h~u~ri~y=-=e~t~M~e~r~k~e=-z=--;B;;-a~n-;-k--=a:--s-ı _ _ _./ 
1941 iKRAMiYE Pi.ANI 1 DAlllLİ RASTALD<LAB 3 M A y I s 19 41 v Az J y ET J 
KEŞİDELER: 4 Şubat, 2 Mayıs, (Mide ve Barsak) 

1 Ağ'Ustos, 3 İklncitcşrin MIT I B&ISISI p A S 1 F 
tarih lerinde yapılır, A K T 1 F Lira Lira 

Tünel Şahdefirmeni Sok. No. 5 
TcL 4.9206 1941 ikramiyeleri Sermaye: ........... .................... . . . ... . ........... ... 

ıs.ooo.ootı ....... 

oldıın nğa: l - BugUnlerde ismi 
geçen Irak şehri; :Mcr'a. 2 - Çocuk 
doğurtan: Kinle karışık tiksinti. 3 -
Çok pişmiş plla.v; Hane. 4 - Bir 
w:vumuz; En.ı;el. 5 - Ölüm. 6 -
İşaret edatı; Sıfat edatı; Bir nakil 
vasıtası. 7 - Namazın şartlarından. 

8 - İşaret edatı: Mazhar olan: İp
Udal ibir nakil vasıtası. 9 - Bir ne
vi pelerin. 10 - Kalın iplik; Hubu
bat tozu. 1l - Tok değil; 1stanbu· 
!un bir ynzlığt. 
Yukarıdan aşağıya: 1 - İleri ge

len. 2 - Kaba bir kumaş; Çeyrek. 
3 - Bir nevi kap; Yokluk. 4 -
YUksck kalpli. 5 - Ulhza; Kale. 
6 - Bir meyva; Bir TUrk hakanı. 
7 - Sıkıntı nidası; Çok iyi; Yuva. 
8 - Katar; Nota. 9 - Bir Yahudi 
ismi; canbazhnne. 10 - Bir musiki 
ııletl; Kamer. 11 - Şehir taksimatı. 

1 adet 2000 liralık = 2000.- L. 
3 > 1000 > = 3000.- > 

2 den 6 ya kadar 
Altın: Safi kilogram 
Banknot . 

72.603,913 102.123.212,58 
7 .810.511,50 

759.389,56 

ihtiyat Akçıe.i: 

D0XK1i BUJ,)IACANIX HALLİ 
Soldan ı."Dğa: 1 - Fransa; Bnro. 

2 - l'stlfn. 3 - Rica; İrtifa. 4 -
AlOde; Yad. 5 - Erken! Eda. 6 -
İtam. 7 - Eritme; Na. 8 - Reha. 
~ - .Asi; İl{l.ve. 10 - Kıkırdamak. 

11 - Ata. 
Yukanılan a,'Jnğı ya: l - Fırkete; 

.Aka. 2 - Rasıt. 3 - Ancak: İka. 
4 Alesta. 5 • Si: Un. 6 - Asid; 
Ceride. 7 - Tren: Elıl. 8 - Bit; İl
ham 9 Afiyet; Avaz. 10 - Rafa-
dan: Ek. 11 Adamak. 

V&TAll Gueteıt 

ıı 

1 

' 1 > 
• :a 

JI 

• 
lt 

» 

lt 

> 
> 

-

500 Çuval Kahve Tevzi 
Edildi 

Haydarpa§a gümrüğünde bu· 
!unan 500 ç uval ka'hvc, Ticaret 
Ofisi ttırafından devir alınmıştır. 
Bu kahvelerin te\'Zİ işini Ofis ya. 
paea!ıtır. · 

2 > 
4 > 
8 > 

35 > 

80 > 
300 > 

750 
500 
250 
100 

50 
20 

> 
> 
> 
> 
> 
> 

=1500.- > 
=2000.- > 
=2000.- > 
=3500.- > 
=4000.- > 
=6000.- > 

__________________ ..... 

~DOK'IOR·Kl~IYAGER 

1 tD;::~ST~~~~AT 1 
vesairenin tahlillerini yapar. Di

l vanyolu ortasında Tel. 23334 

E nlak ve Eytam Bankasından : 
Kıymeti Cins i )lesahaııı Teminatı 
335;5,- Arsa 13t:. M2 3357.50 

F.sas So. Yeri 
1451 Beyoğlu, BUyUk Pangaltı Şe

hit Muhtar mah. AbdUlhak 
HAmit Sok. No. eski 3, yeni ·1 

1456 Beyoğ'lu, Büyük Pangaltı Şe· 29960.- Arsa. 
hit Muhtar Mah. Abdülhak 
Hamit Sok. No. eS'ki 3, yeni 9 

1458 Beyoğlu, BUyUk Pangaltı Şe· 33215.- Arsa 
hlt Muhtar mah. AbdUlhnk 

856 M2 2996.-

9~9 M2 3321.50 

Hamit Sok. No. eski 3, yeni 11 
1460 Beyoğlu, BUyilk Pangaltı Şe· 37205.- Arsa 1063 M2 3720.50 

hit Muhtar Mah. AbdUlhak 
Htimlt Sok. No. eski 3, yeni 13 

146:! :Bc"oğllı BU~.-Ul: Pangaltı Şıı- 46000.- Arsa 1150 M2 4.600.
hlt Muhtar Mah. AbdUlhak 
HA.mit Sok. No. eski 3, yeni 15 

1475 Beyoğlu, Şehit Muhtar 1\lah. 26870.- Arsa 829 :M2 2687.-
Taksim Caddesi No. eski 3, (Halen ik i dUkkA.nı 
ada 406, Pafta 11, Parsel 21 olan arsa) 
Yukarıda izahatı yazılı gayrimenkuller, peşin para ile ve kapalı 

zarf usuliylc fiUbemiz satış komisyonu huzurunda satılacak ve teklif 
edilen en yüksek bedel Ankara nıerkez komitesinin tasvibine arze· 

dilecek Ur. 
1hıı.lc 29/5/941 perşembe gUnU saat on dörltedlr. 
İsteklilerin şubemiz Emllı.k servisine mUracaatla bir lira muka

bilinde alacakları şartname hUkU'mlerine muvafık teklif mektuplarını 
bıtdirllcn gtın ve saatte şub'emiz satış komısyonuna veya ihale snatino 
yetişmek Uzere ladell taahhlitHl olarak postaya vermeleri lAzımdır. 

NOT: 

üzerine ihale yapılan kimse bankanın ihzar ettiği şekilde Noter-
"en tasdikli bir taahhUtnıımc verecektir. (8i3-3454}. 

Ufaklık . 

Dahildeki Muhabirt..: 

Türk Lirası . • 
Hariçteki Muhabirler: 

Altın: Safi kilogram 12.365,424. 
Altmıı. tahvili kn.bil serbcflt r 

Diğer dövirJer ve :E:>rçlu kl1ring 

bakıyelcri • 

!-1..uine Tahvaı.i: 
Deruhte edi.. e\"':':ıkı naltdl1• karşılığı 

Kanunun 6·8 inci m addeler ine tcvtl· 
kan hazine taraimdan vaki tediyat 

S-edat Cmdam: 
'l'icart seneUer • • • 
~ ve Tahvilit Ciizdam: 

(Deruhte edilen evrakı ru>.kdl· 
A - (yenin ıtarşılı~ı C6ham ve tah· 

(vilflt (itlba:i kıymet.le) . 

B - serbest esham ve tahvillt • 

Avamlar: 
Altın ve döviz uzerıne avans • • 
'Iıı.hvilO.t üzerine avar.J • • • 
Hazineye kliın v~dı.:: avanıı . • 
lia.z.neye :ı::JO No. ıu ı-:wuna göre 
&Çılan altm karşılıklı avans • • 

323.512,17 

17.392.957,85 

-.-
4 7 .302.991,36 

158.748.563,-

20.230.4.42.-

274 016.403,70 

45.998.676,93 

7.{126.616,17 

4.741,69 
7.808.722,-

-,-
139.684.926, 75 

Hiaaeclarlar: . . ......... •••••• ...................... _. ........... . 
Muhtelif : .......................................................... 

110.693.113,64 

323.512,17 

64.695.952,21 

138.518.121,-

274 016.403,70 

53.925.293,10 

1'17.498.390,44 

4.500.000,-
10.490.098,01 

804.660.884,27 1 

Sahibi ve Neşriyat MUdUrU : AfDIET E~lL ...... YALMA ..... 
Basıldığı Yer: v ATAN MA TBA.ASI 

Adi ve f evk&lAde • • ., • • 
Husuaı • I . • 

TeduüldelQ BanlırnMJar: 
Deruhte eC!e.o evrakı nakdiye • 

Kanunun 6-8 inci mac':jelerine tevtı• 
kan hazine tara!ından Wki tediyn.t 

D:nıhte edilen evrakJ nakdiye bald
yesl . 

Karşılıtı ta.ma.men nltm olarak 
UAvet:en tedavWe vazedilen • 

Reeskont mukabili Ulveten ted:ı·. !ile 
vazedilen. 

Hazineye yapılan altın karşılıklı a· 
varuı mukabili 3902 N'o. J.ı kanun mu
c ibince illveteıı t e<!avtlle vuedil 

Mevdaal: 

.. 
Altın: Safi Klg. 877,150 
~ N e. la kaıuuıa core lıazlnoye 

açı.lruı a vans mukabUi t-evdJ olun n 
altınlar : 

Sn.fi kilg 55.e>U,9,,o 

Döm Taahhüdab: 
A.ltma tahvili kabıl dövızlcr • • 
Diğer dövizler ve ala.caklı klirfng 
bakiyeleri 

7 .822.019,15 
6.000.000.-

158.748.563,-

20.230.442,-

138.518.121,-

17.000.000,-

250.000.000,-

03.500.000,-

58 704.233,88 
1.233.782,03 

78.124.167.90 

29.360.283,61 

Muhtelif: . ...................................... _ ........ -..-.-.. 

1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren : 

İskonto haddi % 4 Altın üzerine avans o/.. 3 

l~ 
1s.s2z.oı9 

nj" 
490.018.l" ' 


