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Maarif VekıUiği yaymevlerınden ve bUtlln 
kıtapçrlardan arayınız. 

Milli Şef in6n0----.. 
ile B. Hitler, Japon lmparaioru 

Ve Irak Kralı Faysal 
Arasında T aati Edilen Telgraflar 
ta . ~nkara, 8 (A.A.) - Japonya inıparatorunıın 29 nisan 
trı rıtııne nı~adif doğum günü mi.inasebetile ReisicümhUf' lsrr:- lnönü ile Majeste Hirohito arasında tebf'ik ve teşekkürü 

tazaınınm telgraflar teati edilmiştfr. •. 

* rıı·· A.nkara. 8 (A.A.) - Almanyanın 1 mayıs milli bayranıı 
... ~l'l&sebetile Reisici.imhur ismet İnönü ile Ekselans Adolf 
tertl~r arasında tebrik ve teşekki.irü ınutazaınnıın telgraflar 

atı edilmiştir. 

* . Ankara, 8 (A.A.) - Irak Kralının 2 mayıs tarihine mü-
~~ ~oğum günü münasebetile Reisiciinıhur ismet lnönii 
rn a1este jkinci kral Faysal arasında tebrik ve teşekkürü 
lttazammın telgraflar teati edilmiştir. 

İStanbul Kadını Vatan 
Vazifesi Başında 

Hastanelerde Çalışacak Kadın, Çocuk Kampları, 
Gönüllü Hastabakıcılar İçin Program Hazırlanıyor 
Ankara Yardım Sevenler Cemiyeti Bir Ziyafet Verdi 

= lL !AMA l 

' 

Memleket müdafaasınd~ . yı:r j 
alnıa.k Üizcre Ankarada Mıllı Şel . 
İsmıet İnönünün sayın refikalan ~ 
Bayan MeVhıbe lnönühün riyase. l 
ti altında teşekkül eden Yard~m- 1 
sevenler cemiyetinin İstanbul ŞU-1 
besi faaliyetine devam etmekte- İ 
d~ : ; 

Loyd Corc 
Sahnede 

Alman Hariciyesinin ı 
Fikrince: 

Dün Parti mcrkeı.inde yaptlan j :. 
üç toplantıda faaliyet programı I 
etrafında mühim kara!'ıar alın· ı 
nnstır. 

Sabah saat dokuz buçukta Ba_ 
yan Hay.riye Kırdarın ba~anlığı 1 

~Ski başvekm, biz lngiliz
~en iyi tanırız. Onun gö
t nde dünya, ancak kendi 
tahsı etrafında dönen bir 
Yerdi• 

Boğazlarda 
Mesele Yok 

altında ya.ptlan ilk toplantıda Brest timuuncla, İngiliz tayyare lerinin zırh delen 1.omha!.ile 
hastaneler başdo.ktorlarile başta buara uirayan Abnan cep kruvazörlerinden biri 
General Tevfik Sağtlam olmak 

• • 1 

" lıan: Ahmet Emin YALMAN l oyt Corc'u biz İngilizler
~ .~en iyi tanırız. Memleke
~ Uzerine bindiği at gibi se
~ a~mlardandır. Ata binen 
l)i ~ ise atı okşar, ne kadar 
~binici olduğunu isbat için 
~Urınıya, marifetler yaptır
~lışır. Fakat ata binen 
!ati .. ise afif edemez, ona der
diıj;~ucum eder, dün beyaz de
~ kara demekten çekin-

Türkiye Şimdiye 
Kadar Montreux'e 

Sadık Kaldı 
Berlin, 8 (A.A.) - Y arıres

mi bir kaynaktan bildiriliyor: 
Bugün Alman Hariciye Neza

retinde, bh ecnebi gazeteci tara
fından sorulan suale cevaben, 
Montreux mukavelesine nazaran 
Bıoğazla:r mcselesinıde hiç bir de
ğişiklik olmadığı beyan edHmiı
tir. 

Şu cıhet itave olunmuştur ki 
T'iirkiye şimdiye kadar taahhütle
rine kat'iyyen sadık kalmış ve 
Boğazlardan geçise, ve bir deniz 
üssü olarak lru\lanılmaıaına mü
aaıu:le efimien)lflir. Bundan Ö'-'Ü 
Boiazlar rneaelesi ,imdi~ kadar 
ihtilaflara yıol aç.mamıştır. 1 

S. Rusyadaki : 
Değişiklik Nasıl ! 

Dün doktorların iftirakile P arti merlaesinde yapılan toplllntıda (De\.'a.rnı sa. :S. sü. 1 de) // / 

Sti m son 'un Nutku Avustralya Başvekili lrakla 
Menzies Harbi 
Kazanacağız Raşit 

Amerikalıları 
Ali Kaçtı Alakalandırdı 

Bu Kanaatim Ülvi 
B ir İtimada İstina t 
Etnzektedir Djgor 

lngilizler, Dün 
Rutba'yı Aldılar 

Tayyare ile Top 
Taşındı, Muvaffak 
Taarruzlar Yapıldı 

Roma. 8 (A.A.) - O. N. B. : 1 
Iraktan gelen haberlere gÖre. 
Irak - Aman hududunun yanın-1 
da bulunan Ruılba kalesinı İngi
JiıJ ......... ~ ...... ı ... b 

İngiliz T ebliii 
Kahire, 8 (A.A.) - Dün neş

redilen rC!lnıİ tebliğde bildirildi
(Deuını: Sa. 6, Sü. S te) /-/ 

Irak 

Gazeteler K at'i Va
ziyet A lmak Zamanı 
Geldiği K a11aatinde 

Karşıland ı 

~n harpte Loyt Core, sa
k~ e~ azılı bir taraftarı idi. 
~nı göstermek için ortalığı 
,_, ete getirmeğe, kızıştrrmı'Ook çalııtı. Fakat hata üze
lı-":: ıa.t8. yaıptı. Loyt, Corc'un, 
~ Harbi idare şekli bas
k:. ~ bir faciadır. İngilizler 
~ Loyt Corc'un sayesinde 

' ona rağmen kazanmışS Sulbü kaybetmelerini ve 
!lia ke zamanında İngiltere
~ ~ef ve haysiyetile çok çir
°"a bir surette oynanmasını da 
dOlu. borçludurlar. Bütün Ana-
haı ~areketi Loyt Corc'un ce- LONDRADA: Jn•uıtra)ya Batvekili Menziea ı Amerika H arbiye Nazın Stimaon 
~Yüzünden olmuş. Yunan- Otta.wa, 8 (A.A.) _ Nev- NeV(York, 8 (f\.A.) _ B. 
~1 başını o narc yakmış. A- Londra, 8 (A.A.) - B. Sta· yorktan gelen Avuıltralya Ba,.ve_ 1 Stimson'un. İngiliz ıhükümetine 

Harbiye Nazırı 
An karada 

lalı ·ıunun b' cok yerlerı'nin lin'in Sovyetter Birligwi Komiser- T Ankara, 8 (A.A.) - Irak har- 1 
· ır kı·ı 1• B. Menzı··s Otta. ... •a'da •ere- v · ı ce'.k h r alz esi in ak ·~l'ibe ugwramasına 0 sebep ol- ler heyeti reisliğine taıyini Lon· " ·" "' biye nazarı B. NacJ ~·ket bu erı e a P m em n n • 

"' R · fine verilen bir ziyafet eanasında li jsin Amerikan donanmasının r drada ueyanın dahili bır iııi o- sabah saat 10,50 de Toroı; eks-
\r · larak tela'ldki edilmektedir. söylediği nutukta demiştir ki: prettlle !jehrbnize mun&alat eı- himayesinde kafileler te§kili le· 

""'- et'say sulbünden sonra ge- «- Harbi kazanacagwız. bunu 

1 

hinde yaptığı beyanat bütün ga-
"'11 te LI mı.,tır. 
~ neler içinde Loyt Corc'un BER NDE: kolayca niklbinliğe kapılarak söy. ... ...... _,..._ ............ _ __. zetelerfo ilk sayfalarında nctro-
btı nyanın lngilteredeki en . (Devamı s.. 5, SiL • te) X (De\amı: sa. 6, Sü. 7 de) = 
~~d~mMı~hl~~ ~s- ı ~~ın. 8 (A.A.>.-. ~arıre~ =========~=========================== 

~-~gUa'J.de ~öı:t1ld~b· "giıAyaı bir mıB~ırs~~·~;ıHat~ıl~~::Jer Kı·m Kı·mıe Evlenmelı· bı..._: anı ımış gı ı man . 1.•. · d ·1ar · 
_.,.,llfaatı . . k ti ~ heyeti reıs ıgme tayın c ı gı 

erının avu a ıgmı h kk d M k vadan verilen d . . a_ ın a os o . 
~ a ... Loyt Corc ıçm da- hab Be.rl(n sjyasi mahfillerınde 
hı.. IU. V b f'k . ·ı . .. er 

~-de~~~r. ua~c;~ ıe:~n~~~~ rı;~ biiyük bir alaka uyandırmııı- Müsabakamızın Neticeleri Belli Oldu 
ı;rznektir. Alınan Hariciye Nezareti, ya-

"1..:e bu maksatla Avam Ka- bancı gazeteciler tarafından so- Ü 
,~da bir iki gün evveı hü- ruıan suallere cevap olarak Sov- Birinci Mükafatı sküdarda Çamlıca da Oturan 
~ete hücum etmiş, bir harp yet kaynaklarına nazaran .bu de-

t~.llında söylenmesi akla ğişiklik sebebinin B. Molotov'un Bayan Nimet Dinçer Kazanmışbr 
~1Y~ek sözler söylemiştir. Halk Komiserler heyeti reisliğin. 
{l~"~et ki, İngiltere halkı Loyt den çekiler,ck bütün faaliyetini 
~ ll t Hariciye Komiserliğine hasret
~nt anır ve bir vakitler ek- ınck arzWJundan olduğu söy
~'1 kurabilen bir parti olan lenm!iştir. 
' fırkasının onun yüzün- ============ 

ı _•lfıra. indiğini bilir. 
\ ~.Co:re, tenkitleri sırasın
' "17.Qen bahsetmiş, Boğaz
Slın_an gemilerini niçin gc
~. \t tnızi sormuştur. B. Çör
~0~trö mukavelesinin bir 
ıııı.tirE!8ıni okuyarak cevap ver

(~ki başvekil, bizimle I-
~ı: Sa. 5, Sü. l de) + 

Vekiller Heyeti 
Toplandı 

Ankara, 8 (A.A.) - icra Ve. 
lkillien Heyeti bugün saat 16 da 
Baovekil doktor Refik Saydamın 
ba[kanlığında mutat i9imaını 
~aparaık ruznaımesine dahil me
seleleri müzakere eylemiştir. 

~skeri Vazifey~ 
Çağrılanlar Dikkatle Okusun: 

~skeri Ceza Kanlllfflnıın 63 üncü 
MaddesiRin Hii.lcaii Şudur: 

~ ... ~--
~ ~· WfL• .. miid· 
~ ~ •dımeie mec1Jur
~ • B.. müddetin bitmesin-
~~ :reeli cün iç~e ge-
,. dört aydan ikı seneye 

"e Yedinci günden sor.· 

... ..,., fçW. aelenler iki ... 
nechın Git .. ,.. ..... hapso
lunurlar.> 

«Kanunu bilmiyordukıt diye 
zaten mazeret yoktur. Bilmi
yenler de itte oku::unlıır, öğ
rensinler •.• 

,__. _____ _..... ............ ~,_. ....................... ., 
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Vatan okuyuculannın evlenmelerini en çok hararetle tasvip ettikleri siizel sporcu çift 

Bay ilhan Tutar Bayan Macide Didişken 
2S ya,ındadar. Meşhur futbol klUplerbnizden birinin 21 yaşındadır, &'Üzeldlr, ııarışındar. Orta mektepten 

kalecisidir. Ayni zamanda bankalardan birinde me- mezundur, K1t9reudur. Klirek ~eker, fevkalade yüzer. 
murdur. Ayda yüz Ura llcret alır. Sigara ve lı;kl iç· Ata biner, bltJ1klete biner. Hayatın.da spordan başka 
mez. Zevk ve neşeyi Mporda, biraz da çapkınlıkta meşgul olacak şey tanımıyor. Haristir. Mlicadeleel ve 
bulur. loskan~tır. 

(Kim kimle evıt: .ı. · ) mü· 
sabalcia:n$a verilen <.;C \ apların 
tasnifi. dün altıncı Noter Calip 
BingölUn te,kil ettiği bir heyet 
tarafından tamamlan,ıdı. · Neticele_ 

re dair Calip ·Bingölün hazırladı
ğı zabıt varakasını altıncı sayfa
mızda bulacaksnız. 

Zihinlerin dünya hidiselerile 
me1eul olmasına rağmen okuyu-

cular bu müsabakayı çok merak
lı bulmuşlar, yalnız mükafatlı bir 
gazete miMah.!kaaana iştirak et
mdk hi•ile değil, bir ~timai mu-

(Devamı Sa. 6, Sti. 1 de) -

Brest'e 
Şiddetli Bir 

Hücum'< apıldı 
Londra, • (A.A.) - Cneise· 

nau ve Sd;anhorst Almen mu
harebe kr.Uvazôrlcrinin dün gece 
Brest'e vapılan hava hücumunda 
lngiliz :bombardıman tayyareleri_ 
nin attığı bombalardan tam is:ıbet 
akhklan öğrenilmiştir. Hücumun 
çok şiddetıli ol-duğu ve kruvazör
lerin uğradığı hasardan başka 
Brest deniz üssünün de büyük 
hasara uğradığı haber verilmek-

Fransa 
Almanlarla Bir 
Anlaşma Yaph 

Vic:by, 8 (A.A.) - Oli aj&naı 
bildiriyor: 

Amiral Darlan ile ~n u
keri makam~arı araeıoda Pariate 
cereyan eden konUŞ111alar netice
sinde aşağıdaiti an~qnta tahak
kuk eltirilmiftir: 

l - işgal alhnda bulunan 
Fransa ile itgal altında bulunmı
yan Fransa arasındaki hudut 
emtia ve kıyımetlere açrk bulun-

(Dev111111 : Sa. 6, Sü. 6 te) = 

Harbiyedôi f ıcB 
iki 

Feci kazada ölen iki cenç ve tof'ôrle parçalanan otomohil 
Yülmek taıbaill~r.ini henüz biti- J her 1arafını aydınlatm11tır. Tıram· 

ren, hayllta .atılnıağa hazırlanan vayın Harbiye d11rak yerinde ce
iki kıymetli genci evvelki gece reyan eden bu faciaya sebep o
bir tramvay bekleme yerinde lan şoför Hüseyin tevkif ediımiş
ölüm ani auretlte gelmiş, bulmu,. tir. 
tur. ~u. feci ~ise, muhitte Vak'a şöyle cereyan etmiıtir: 
umumı bır teessur uyandırmıştır. H:-yı"n ad nıd b . f·· 

.. .-o ı a ır şo or ev-
Zeıbıta demal işi ele ainuş, (Devamı sa. 6, Sü. ı de) /=/ 

GONON SESi 

Gündelik 
İşlerimiz 

Yazan: 
all)AT llDBI 
Bir küeik .belediye memuru ba

na imlrtlllD titizlltlDdea ş!Uye& 

etti: 
- Sala baktın t.ekdlr, BOia bak

tm ,lb&M; yan but111 para keB111eel 
cezam.. Vllllalll bilmem ne olacak 
ballınlsf 

Şlklyetçl)'e küçük deyiflm me
muriyet ve m&al}mın k~lltü I· 
çlndlr. Yoku kendlııl Y*K'-& elliyi, 
kiloca dekaam JaayU pçnıl!tlr. 

- Peki bakla mı f 
- Bir beluma belki haklı, fadat, 

bir bakıma dellteW haksız. 
- Uf!!H 
- ı.-.ımcıe. dlkkatlmde, de\a

mllllda bazı eluılklllder, kuslll'lar 

olmuyor dflfU. Fakat saman o za
man mr f Tarllllmlzln en na&1k 
&ilnlerlnl Y&fl)'oruz. Bu zanıanıar
da cm.uneeettmıs tek şey memle
ketin mudafauıdar. Ufak tefek i
dare teferraaWe utraı,ıJacak ıura 
mıf 

Kend181ıae sordum: 
- Pasif korunmada yahut ber

han&I bir müdafaa teı,kllitında lla
slllll bir vazifeniz \&r mı' 

- Hayır, fakat.. 
- Atlkerllk Y81Jım ı-eçUflnl&J de 

tabmln ediyorum. 
- Öyledir. 

- O halde afak te?ek idare te-
ferruata diye anlattıtnns vaalfeal
ze mini olan sebep! 

- Bir kere hfll'kea «ibJ tenim de 
zihnim memlrket endJtelerlle met· 
gul. Onun haricinde ltlr feY' dlıtö
nemlyorum dofnıaa. Saniyen tak
dir buyararaaau ki. böyle z.a. 
man1arda memlekete faydalı ol
mak için nndlaka asker olmak ya. 
bat :maanen bU teşkllltta ftldfe 
almlf ..,._..,.,_ liızım defUlllr. 

(Liitfea .. ,,.,. çe.iriais) 
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Nasıl Geçti Istanbulu T erkedecek Olanlar B. Çörçil'in 

Nutukları 

Sevkleri G>evam Ediyor 16> u son haftaya, «?~ı.ıık• 
1.91 ıar haftası» cliyebilil'J' 

Dikkat ettim: Bu nutukçu~ 

Yazan: Rebia TeYllk BAŞOKÇU Ünye, Fatsa, Akçak·oça Ve Ereğliye Gidecekler Posta 
Vapur1arile Meccanen Gönderilecekler 

arasında B. Çörçil aöylenJll 
icap etmiyen hiç bir şeyi, ı•ro;. 
lar kartısında bile, söylemeııı• 
le inat ediyor. 

1 
a 

Telif Te tercüme hakkı tamamil<0 mahfuzdur 
Tevekkeli meşhur Fraı1k • 

kendisine: . e 
-23-. - Diplomatlık nedir 1 d•Y 

sordukları zaman: - Ben, dedi. ömrlhnde sizin gibi 
k1.dınlar gömnedim. Şimdi .sizin yeri 
nizde Fransız kadınları olsaydı, ba
)1lmışla.rd.ı bile.. . ).lutlaka. hastaha .. 
neye ptUrecektik. Bu metanette 
bır memlcke.tln harbi kazanacağına 
benim ele hiÇ 9Uphem yok. 

* Nejat Naznıinin Parise ~elmesi 

gittikçe uzuyordu. Uzadıkça benim 
de dUşUnceterimdeki ttı;Untüler artı

yordu. Her sabah saatlerce bu evlen 
mek mcıelesinin nucı bir neticeye 
,·aracağını dn,u.nuyordum. Bir gün 
içimden «ya, gelmezse ne ya.paca
Jım ?' dedim. Ne yapacağımı ben 
de bilmiyordum. Bildiğim bir şey 

varsa tekrar valizlerimi alıp lstan
bula. gttmiyecektim, tekrar annemin 
yanına yerlcşmiyecektlm. • Biraz da
ha bekliyelim diyordum. madem kl 
geleceğ"lnl daima yazıyor.> 

Birkaç defa Nermine bu işi a~

mak isledim. Fakat Nermin beni fev 
kalıtde sever görünmesine rağmen 

herkese ka~ı da ayni t&fkın rnuhab 
bf-ti gösteniiğini farkettim. Evet ba
na hayatının her tarafını açıkça o.n
latmı,, kocasile pek bahtiyar olma
d*ım bdc ııöylemlşti. 'Fakat buna 

lrafmtn derdimi kendlsine anlatmak 
J(ırndt'l'l g-cirniyordu. 

- Ben, diyordu. hayatımdaki boş
ıutu ancııık dostlarnnla. tel~fi ediyo
rum. Onlann da.vetlert, onların ge
lip gitmesi beni en ziyade meşgul 

<'<k-r. Onlar, etrafımda ne kadar çok 
olut1Jııa o kadar t;ok mesut olurum. 
Fakat, bu gördüğün kadınlar, beni 
h)Ç Se'\mezler ve- çok kıskanırlar Bi 

Film güzeldi. Sinemadan çıktıktan 
sonra K. nın arabasına. bindifimiz 
zaman K. şoföre evvela. Nermtnin 
adresine gitmesi emrini ·vermlş,ti . 

Nermin bunu f~itince derhal atııqı: 

- Niçin? dedi. Evvela. Madamı 

bırakırız, sonra da beni götUrllrsU
nUz. 

Fakat K. her vakitki soğukkanlı
lığı ile: 

- Hayır, dedi. Miliıaadenizle evve
l& sizi bırakalım, -siz da.ha ~zakta.

sınız. 

Bu ilk defa olan bir vaka deflld~ 

·--ı lstanbulu kendi arzularile ter- J bu müracaatlar üzerine mutat sc- ,-

ç 11 F 
1 

kedt:ceklcrin ı;ıeccancn. nakilleri_ ferlerini yapan vapurlarla mecca- f' t Mil k b op ırın arı ;:ıJ:r~:v~:ı:d~lrı.;k::~:;. kara ~~ ~:;:; :eu~~jl~~.ları gönderme. ıa ura a e 
• Bugüne kadar beyanname ve- Beyanname verip te Ünye, 

inşası rip te sevke tabi olanlardan mü- Fatea, Akçakoca ve Ereğliye git. 
him bir kısmı l!laalcsef gitme.. mek isteyen yolcular haftanın 

Komisyonu 

İstanbul Belediy~si 
Fırınların İnşası İçin 
52 Bin Lira Ayırdı 

miı":llcrdir. muayyen günlcrin:de kalkan va-
Meccanen nakil yapmakta o· purlarla meccanen ogidebilecek- Mevsim Dofagisife 

lan vapurlar Karadenizde Akça· lerdir. • 

lara gıtmek isteyen yolcular De- !erin vermış oldukları beyann.a· nı en 'Var onaı.;a \ 
Son zamanlarda her çıktığımız va- İstanbul Belediyesi çöp furun
kit Jı.iüsyU K. şoförtıne evvela Ner- larının inş,ası için faaliyete geç
minin adresini veriyordu ve her de- mek üzeredir. Belediye Fen İşleri 
fasında da. Nerminln ltirazlle karşı- müdürü' furunlar üzerindeki tei
laşıyordu. Ben dogrusu bu 'eylere \ kiklerini tamamen ikmal etmiş· 
~ok kayıtsız kalıyordum. Nerminin tir. Belediye tahsisatından bu iş 
dostlarına ka.rt:ı nezaket \·e sevgi i- için 5 2 bin lira ayrılmı~tır. 
le mukabelede kusur etmiyordum. 
Fakat neticede hiçbirisine kar.,ı hu
susi bir al!tka beıslemiyordum. 

koça, Ereğ'ii, Ünye, Fatsa. iskele- Tekirdağı, Kırklareli ve Edir- GıdaMaddelerıne Ye
lcrine uğramamaktadırlar. Bura- nede de meccanen scvkedılccck-ı "d il. T h K A k 
nizyolları Umum Mııdiırluğıine I melerın tasnıfi bitmek iızercdır. F M . k b 'k . 
müracaa.tl& gönderilmelerini iste_ Burada bulunanların da sevkine ıyat h ura ·a e e>I ml!lyonu, 1 

1 d . D · il 'd · d k d b 1 k ye'lı ma su\ zamanı oması ve mış er ır. enızyo arı 1 aresı e e;e yakın a aş anaca tır. b k dd 1 · t h 1 
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Limon Fiatlarında ihtikar Yok 
Fakat Bavul Satışlarında Var 

ır ço ma e erın ıs ! ~a şar -
!arının geçen seneye nazaran de ... 
ği,mesinden dolayı bunlaTJl ev ... 
velce konufmuş oJan narhların 
ipkasında halkın lehine bir men
faat olup olmadığını, büro vası
ta-sile tetkı'k ettirmektedir. Alına. 
cak neticeye göre bu gibi mad
deler ya serbest bırakılacak. Yd 
da yer._i esaslara uyularak yto."li 
narhlar konulacaktır. 

----<>---

Pahalı Kaşar Satıyormuş 
Nerminln bu telfi..şlarına hi-çbir ma 

na veremiyordum . Acaba Nermin de. Tünelbaşında 5 15 numaralı L" f" t} Y '"k } • S b b" 
bakkal dükk·a"nında çıraklık ya· ımon ıa arının u se mesı e e ı beni Fransız kadınları gibi kendisi-

nin bir rakibi mi sayıyordu? Bu hu. pan Mu.ta fanın, ka,er peynirini M • S U O } • "}e M } G } • '• 
ustasından haber·ı·z fazla fı'yata evsım on o ayısı a e memesıaır B'ır H ft 1 k p· susta kendimde tenkide lAyık en U· a a 1 ıyasa 
sattığı anlas,ıldı<•ından dü;,. aslive fak bir şüphem bile yoktu. Yoksa hk " d , Fiyat Mürakabe bürosu ilo 

1 

Lımona gelince, edin'diğimiz H b 1 . 
Nermin sadece kıskanç bir kadın ceza ma c>me.s.in e yapılan du- Beledıye zabıtası memurları ta .. malUmata göre fiyal yü·k.sekliğJne a er erı 

d • ru~ması n nayet bulmustur. f d 1 d 1 k 'h ·ı.· d d h . d . ' mıy ı. ra ın an yapı an evam ı on· ı tıK<ır an a a zıya e mevsım Son günlerde piyasaya ycn1 
Ah1Akının iç ytizUnü hl<..: tetkik el- Suçluıı.t1n suçu şahitlerin ifade... trollar, gün geçtıKçe iyi neticeler it..:.barile az mal gelmesi sebep oL 1 mahsul tereyağlar.ı gelmeğe ba:;;· 

memiıttim. Kendisine kalben öyle sa- leri ve :thbıt varakasile sabit gö- vermektedir. Hal~n piyasada bir makt~.dır, Bu h':1~~st.a malUm~tı-

1 
lamıştır. Trabzon yağları toptan 

mim! bir bağ ile bağlanınıljtım ki, rüldüği..ınden 25 lira ağır para ce. 'kaç madde müslc~na olmak :ize· na muracaat ettıgı.m1z Beledıye olarak 11 O. Urfa yağları da 
ondan böyle ktiçüklUklerin dotma- zasına çarptırılmasına_ ve yaşı kü- re e~ya fiyatları normal bir had J Hil idaresi müdürü: 1 30 140 kurustan satılmakta ... 
srnı imkansız görüyordum. çük old_uğundan bu cezanın 16,60 1 de bulunmakta ve ihtikar vak'a· - Mevsin1 sonu olduğu için dır. Geç<"n sene. mahsulü olan 

Fakat, bu gece onun sesinde faz. liraya indirilmosine, . ve'.mediği 1 !arına çok az tesadüf olunmakta. limon azaldı ve azalacaktır. Ge- Urfa yağları da 1 1 5 1 1 5 • 125 
ıa bir ısrar vardı. ve evinin önUnde takdlrde hapse çevrılmesıne ka- dır. Yalnız son ~ünlerde, bavul kuruıtur. Yeni malların daha kıy-

'[ • · 1 çenlerde, Sebze ve Yaş Meyvd 
arabada bana veda ederken de bir rar verı mı.ştır. ve el çantaları gib; deri mamu atı metli bulunması taze ve ayni za-

- Diplomatlık, söylen~ 
bir şey olmadığı halde bir ç .,ıı 
ıey söylemek ve aöylen<"bi! 
pek çok şey olduğu halde 
bir şey söylememektir, d.,,..... 
miı! 

Kara Tükendi 

Y İne B. Çörçil Av•!" ~; 
marasındaki son ~ .. 

Çil" nutkunda Alman ordusu 1 p 
B · ı.· . d. J(ul~ « u genıı ma ıne tım ı ;.t. 

denizinden Ege denizine ve 1'1' 
!as denizinden Karadenizc d· 
dar yayılmaktadır. Bu bir kU 
ret kaynağı değildir• diyor~«· 

Malüm bir fıkra vardır: ,. 
mi bir kaptan gemisini kara>'" 
otu"rtunca: 

~· - Ne yaptın, yahu? delil 

!er. dıı1'• 
- Ben bir ıey yapın• • 

deniz tükendi! cevabını ver'."J 
Acaba bunun gibi B. Çi> 

de düşmanlarına: ai• 
- Karayı tükettiniz ve d~, 

ze dayandınız. Bundan ş~ ti
ne yapacaksınız mı dernek 15 

yor? 

Medeniyet Alameti J· 

B ahis nutuklardan. :.~ 
mııken çok ho§ bır 

iıitmittim. Jı• 
Milletler Cemiyetinin '11• 

hat ve afiyette bulunduğu ti' 
manlarda bilmem ne nı~a· 
betle büyük bir ziyafet " 
mit. irdı' 

ze ~adık olanlar yalnız erJ[~1c1erdi.r, yabancılık hisseder gibi oldum. 

1 

ile limon fiyatlarırıda biraz yük.. kooperatifinin 1 kenderiyeden :;e manda az asitli olmalanndandır. 
Ür: Aylık ithalat ve seklik görülmekte ve bılhassa tirtılği bir kaç vagon maldan baş. Yeni mahsul yağlar fazla miktar-

Ziyafette nutuklar biri> f',ı 
kovalamıt ve nihayet bet ~ 
sonra sofradan kalkarl•f' ,ıı 
Çin murahhası, yanındaki r 

hem daha ziyade e\'ll olmıyqn erkek Nerminl evine bıraktıktan sonra 
ter ... Onlar, hlç olmazsa kadınları- yolda her zamanki gibi K. ile filmin ,- bavul satı,larında ihtikar kasdi ka üç gündür ~ehrimize limon da gelrr.-ekte ve bu vaziyette fj. 

ihracatımız hissedilmektedir. gelmedi. Bunların da yÜz adedi yatların biraz daha dü;<mesi bek. ııın nü!uı.u altında. değlldırler. fi{) 

yı görüyorsun ya, onu da evlendir
ırwk kin ellerinden geıenı yapmak

tan çekinmiyorlar. Faka t. (Kı niha
ıet .geçen gün yüzlerine knrşr• cBel 
tl bir gün ben evlenirim, Cakat ala
~a~ım kadın Fra.n.sız nulletinden Çf•k 
uzak bir milletten olmalı ... 'Anc.a.k 
o zaman evlenirim.:> diye cevap 
verdi. Bu &öz Uzerlne Fransız k·..ı.dın

lart hırstan ve kıskançlıktan kıp· 

kırmızı oldular. Evlonme.< ı~tedlği

niz bu millet kimdir-. diye sordu
lar. A, karde,ım, een de bu memle
ketlerde uzun zaman oturursan an
cak o zaman buradaki ecnebi dUş~ 
manlrğını anlardın. 

Bu aözleri Nermlnle k?nuştuğu

muz zaman otel (Karlton) da çay 
içiyorduk. O gün Nermin bana oteıe 
erkence gelmlftl. Çay ,.a •:tine doğ
ru: 

- Haydi ~erminciğlm, dedim. Çı. 
k&Jun, bir yerde beraber çay Jçelim. 
tstenıen Karltona gidelim~ Orada bi. 
zim oteldeki Cenubi Amerikalı ha
nımları hep dansta. buluruz. 

Cenubi Amerikalı hanımlar, zin
cirleme grup halinde, onu, on beşi 
b<'raber danslara giderlerdi. 

O gün, 'N'crminle bir köşede çay
lanmızı içerken. kendisini bizim o
tel ahbaplarile tanı~ırdım. 

o gece K. bizi ilk deta gösterilen 
(Batdat Hnınzları) ismindeki bir 
filme davet etmişti. Çaydan otele 
dönü..':llc ben Nerminl bırakmadım: 

• Kard.,.Im, dedim. Bu ak9am bu 
rada bt'rabf>r yemek yiyelim de, son
ra Milayü K. gelir'Be d<J&ru buradan 
sinemaya gidl"rlz. 

Ba•ka n1uharrlrler gibi ~lı; de hel· 
ki 

0

her gün yahut gün a~ırı yaı:ı
yorsunuz; ki, dlkka.tll olınak l~lzını
dır; bir an uyumamak ve kentll
mlile beraber blitün ,·ataoda,ıarı
mızı da. uyanık bulundurmak ıa-

~mıdır. 

Bu ,·atanda'a '\'e onun gtbl dü
~li.nup konn~an bir c:oğuna. hlr mik
tar hak 'erml)or drğllhn. Df'di~l 

~ibl t:lhlnler mUtehe;yyl~Ur. BO) il• 
:r.amanlarda büyük kUtük her ln~
nın günclellk ı,ıf'rlnden ba,ka un1u 
mi Yatan htı.n1f'.tleri bulunduA-unu 
da kabili rt:mek ll7.ın1d1r. Fakat, 
hana ö~ it" geliyor ki, hazılarıouz 

bu nıuhakrıne tarzını yaradılı•;;r

nırı:dakl tenıbelllk ,.e te!'ıeyyüıı 

meyline bir bahane olarak kulla
nıy~ruz. Kendim bile m~le~lm da
hilinde bir kitap ~·azıJl )·azn1adığı· 

mı ~oranlara. a)·nl mazcrt>Ue <'<',·aı> 

,·e-rılltlın ,.e ('lddi bir c;ah,nto. için 
dahR .. a.ktn günltr bckle~ljtlml 

~ü.' lrdlğln1 oluyor. 
R:ıh"+f'tttt;lm beledl~O memuruna 

dtdlı11 kl: 
1\te.,culiyetiulzl anlıyoruın. 

BütUn ga1.eoteırrl okuyol"bunuz, racJ 
yoları dJnllyol'bunuz. Dairede, so-

dekorlarından ve artistlerden ve Pa
risten konu9uyorduk. 

Araba. Kleber cadde.sini g~miış, 

Etual meydanından Şıınzelizeye dö
nilyordu. ~füsyU K. birdenbire: 

- l\ladam. dedi. Biliyor musunuz. 
Pariste herkes ııtzl ne kadar sevi
yor? Benim en bUyUk arzum da si· 
zi Parisle yerle~miş görmE"klir. 

O anda Nerminin bugünkü ~özle
rini dUşündUm~ cBen diyordu. hAya
tımın boşluğunu ancak dostlarımla 

teltLfl ederim. Bekı\r olanların ev
lendiklerini hiç istemem. ÇUnkU o 

Bu 
Fjyat Müra'kabe bürosu, yap- lenmektedir. 

senenin ilk üç ayındaki İt· 450 ile 550 kuruş arasında satıl-
... . . .. tırdı~ı tetkiklerle bavul satı1ıarın.. Zeytinyajifar fiyatlarını ..muha-

halatımız 16 mılycm 7 64 hın !ıra da yapılan ihi ikan gereği gibi dı. Bu limonların ıçinde yilzde faza etmektedir. Ekstra ekstra 

ve ihracatımız da 46 milyon 606 I tesbit etmi~tir. Büro şimdı, ba- 20 ile otuz derecesinde çürük bu- yağlar 66 • 70, ekstralar 63 • 64, 
bin lira olmu..,tur. Geçen on sene- vulların jmalinden satı~ına kadar lunması perakende satış fiyatla- birinci yemeklikler 59 .. 60, ye
nin ilk üç aylarındaki ithalat ve kaç elden geçliği ve bu elleı a- rının biraz yükselmeeine sebep meklikler 5 7 • 56 kuru~a satıl· 
iliracat yekiınlarına göre bu se· 1 r~s.ındak.i fiyatlarla kilr niEbetle· oldu. Fakat, bu da bir limonun maktadır. Yağ mıntakalarında ve 

k' 'Ik .. . h 1• 'k rını tetkıkle mefgul bulunmakta- denildiği gibi on be, kuru§a sa- lsta.,bulda külliyetli miktarda 
ne 1 1 uç ayımızın ıt a at mı .. dır. Bu tetkikler neticelenince tılmasını icap ettiımez. 1 d 

d d b k ki k 
stok bu un uğu için yabancı mem 

tarın a yüz e yirmi İr e si İ , bavullara azami satıs. fiyatları Demj•tir. Mürakabe bürosu lı'· 1 1 1 h f J • eket ere yapı an ı racat iyat ar 
fakat ihracatta yüzde yetmi~ bir te~bit edilecektir. mon i~ini de tetkike ba~lamıştır. üzerinde tesir yapmamak.tadır. 

fazlalık vardır. ' Ayvalık sabunları toptan 39 

sa murahhasına: • d<' 
- Bir de Çine mede01 _,,ı 

ğildir derler, halbuki bilı '";e 
nutukları bundan iki bin ' 
evvel lağvettik! demiş. pi 

KÖR~ 

Beyaz Peynir Muhtekiri ~ 
Çar~ıkapıda helvacılık y•~ 

Ya~ar, beyaz peyniri fjyat 'f"!'-
rakabe komisyonunun k 0 i'· 
olduğu fiyallan fazlaya ••

111
111• 

dan mahkemeye sevkedilrn 1lh~( 
Üç aylık dış ticaretimizin rriad. Bir Kamyon Elektrik J fngilizler Büyük Bir Parti ve l•tanbul ma.mulatı sabunlar da 

vakit kadınlarının nüfuzundan kur- deler itibarile yücde otuzunu tü- 3 7 kuruııttan satı~maktadır. Satış-
tulamazlar. Kadınlar da beni çok Diregvine Çarptı İncir Alacaklar !ar nı··~eten durguıı oldug·u' ve 

Dün, ikinci asliye ceza 111~\> 
mesinde ) " a~.:ırın, suçunun d i. 
derecesinde o;duğu anla~ıl 1eı' 
dan suçlu 2 5 lira ağır p•t• 'r" 
sına ve dUkklı.nın ye<li gün k• 
masına karar veril mi .tir. ~ 

tün, yüzde yirmi sekizini üzüm, .. o 
kıskanırlar. Evlenirler!e beni gez- S J d f t t 5 d f j ·1· sabunluk zeytı'nyag·ı fı·yatlarınd• 
d

, k d b 
1 

incir ve fındık gibi kuru meyva· on zaman ar a ren u - on e a ngı ız ticarel mü.. .... 
ırece a am u amam.> ı..: d" J • l J b da hı'•.,edilecek bı·r du··" .. ·ku··nJu"k 

1 · d · · ·f 'k maması yüzünden artan otomo· ur ügüne satı mış o an 4 in ~ "' 
Ben de K. ya derhal şu cevabı ver ar, yUz e on iıçiınü tı tı , yapa· ton kuru üzi> ...... u··n İzmı'r Kuru bulunduğu için sabun fiyatları-

d. • k 'b· dd 1 · bil kazalarına dün bir tanesi da· ~ .. 
ım: gı ve pamu gt ı ma e er, yüz· Meyva İhracatçılar Birliği tara- nın bu. hafta içinde ucuzlayacağı 
- Mlbyü, dedim. Ben de ParLste de dokuzunu hububat ve gerj ha il.ive olmustur. fından tevzi esa~ları hazırlanmı~- tahmin edilmektedir, 

herkesi çok sevdim. Gördüğüm ne- kalan yüzde yirmisini de diğer Şoför Şevketin idaresinde Mer tır. Bu tarz Ticaret Vekaletin~e Trakya ve Anadoludan taze 
Zllket ve ikran1lardan hepinize karşı ·ı 11 '"k 1 k d.. · d'I' d'I 1 maddeler te~ki\ etmektedir. zı on p.a 3 1 amyon, un tasvıp e 1 ır e ı mez tes İmat ve mahsul beyaz peynir mebzul bir 
eon derece müteşekkirim. Bir gün y 1 B k · b 1 k B 

j boş zift varillerile 1 dızdan e- ~ev ıyata a~ anaca tır. u Ü· mı'ktarda gelmektedı'r. E•kı· mal Parl5ten gidersem. yine her fırsatta. thalatımızın yüzde on altısını 1 1 f b 
şiktaşa inerken, frenlerin bozuk· züm 'eri a an irmalar, ayrıca ü-

u )Ln:ıs uu 

Partse gelmek lsliyeceğim... gaz, benzin ve saıre gibi mayj yük bir parti incir almak arzu~u- piyasada kahnamış gibidir. Tam 
Araba bizim otelin önünde dur- luğu yüzünden 3050 numar~lı 11 k 740 760 mahrukat, yüzde on altısını tıbbi nu izhar etnıl!} ve alakalılarla bu yağı ar tene c ile ... • 

mu.ı,tu. MUsyU K. hemen arabadan ve kimyevi maddelerte boyalar. elektrik direğine çarpmıştır. Kam husus.ta da müzakereye gİri mİş· yarun yağlılar 690 ... 700, yağsız 
atladı. Benim inmeme yardım elti. yon hasara uğram1ş ve bu .?:sn.ı .. !erdir. peyniıler de 400 kuruş.tur. ince 
K d · t k t kkU ed yüzde altısını maki.neler ve dig· er d k · · d b ı en ısıne e rar eşe r ve v a a amyonun ıçın e u unan, on ka~erler 80 _ 85, kallnları da 
ettim, içeri girdim. ince aletler, yüzde on üçünü men yedi yaşında amele Urfalı Sül<!y- 90 • 9 5 arasında satılmaktadır. 

Bu geceden sonra Nermlni yine sucat ve ipekliler, yüzde on biıi- man oğlu Dursun, kamyonun Belediye Muhasebecisi Pirinç, Nohut, dormaeon fa. 
.sık liık görüyordum. Fakat ~lüsyil ni demir cisimler ve madenler, içindeki zift vaıillerine bdşını Geldi sulyası. kara ve kırmızı merci-

GÜXf:Ş: 
öGı,ıı;: 

G, tfl 
13.llJ 
17,0J 
20,l 1 

K. nin davetleri. birdenbire kesilmiş- d ıc• k vurmuş ve ağır sure.tte yardlan· meklerle bezelye fiyatlaıını mu· 
yüz e SeKızini ağıt ve kağıttan B 1 tı. HatliL pazar günleri .;ittiğim va- mıştır. Yaralı Dursun Beyoğlu e ediye ve Vilayet bütçe.sini hafaza etmekte ve dermasondan 

İKİNDİ: 

AKŞAM: 

N 1 1 1 d d t 1 mamı:l ~eyler ve veri kalan yüz· h · k Id J •ı·d· kit, erm n n ev n e e ras ge mi- c . astanesınc a ırı mıştır. r a ı- Ankaraya götüren Muhasebe gayrı fasulyalar!a böğrülc.c fi~ 
yordum. Bu adamın birdenbire or- de yirmjsini de diğer maddeler senin. tahki.~ine Müddeiumumi müdürü Muhtar Acar dün 1stan- yatları yüz.de on nisbetinde düş-

YATSl: 
İMSAK: 

2:?.0ıJ 

l,19 

tadan kayboluşunda. elbet bir sebep teşkil etmektedir. muavini Orhan Küni başlamıştır. bula dönmÜŞ;tÜr. mektedir. 
vardı. Bunun sebebini Nermlne sor
muyordum. 

(Arkası var) 

kakta, kalnede, e\·de nıbtemat.IJ.)·rn 
bu .,e.>·ler üzerin~ n1Unaka,aJar ya
ıuyorsuouz. Ayrıca öteden beriden 
1-:>lttlklerlnlzl df' bunlarla. karı,tıra
rak bir neti<·e tıkarmaku. c:alı"ıyor. 
sunuz. Esas mesleği askerlik ,-e 
poUttka ohnıyantarın bu okudukla
rı 'f>.)lrrden sarih netlc.·eler c;-ıkar

mala.rı nıüınkün oln1adıgı gibi a~ıı: 
ha,·adl .. lerJnln çoğu da U,ldurına. ol
dqğundaıı dlln geceki dÜ'}Ünccleri· 
nJz bu sabahkileri tutmuyor 'e 
kafanız kaı.aıı gibi oluyor. Gelin 
!;izinle 'u 1';11 n1akul bir hadde in
direrek bir gazete ,.e bir rad)·o ile 
iktifa edf'llm. Derin politika. ,.e ın
C"e a<ııkerllk ı,ıerlnl ehline bıraka
rak biz krndl klh:ük gündelik l':'lt"

rlmlLI<" uı;ra'jalun ,.e enıln olahn1 
kl, dr' lf't ,., ınllletlmlzln kudreti, 
dedl~Lnılz 'jeyi bu kil~;Uk J~lf'rln yc
kCınu me)·dana. getirecektir. t-ionra 
"unu bahrlato.yllll ki, tehllke~·e 

kar .ı uyanık ohnak ba,ka. bütün 
diiı;.un<·elerl kafadan c;ııkararak güı 
lt>rJnl bir noktaya. mıblayııl dur
n1ak değildir. Çi.inkil &l'oiıl tehlike bu 
Hahlt b::ı.kıı;;tan doğa<'ak ba, dön· 
me~i \'e göz karartunodadır. 

REŞAT NURi 

Bolden t'e' aı-. '\·erırledL Raif oda)-ı dönüp 
dola~13·or<Ju. Birdenblre titredi. Duvarda bir 
yağlı boya re8lm gördü. Bir ınllddct oraya 
haktı, hlr ıey .. ôylcı11t>di. Bu re!-ihn e' inde 
Jatan yaralı g'f'nc: kızın resınl ldl. ~onra 

ka.) ıtı.,ız gürünmeğe tahşan bir ta.,·ırla: 

- Bu r~ln1 ne güzel. Bu bayan kim! 
Dl)·c sordu. Aldığl ee,·ap delikanlıyı luı.y .. 

rette bıraktı: 

- Tanıdığım birisi değil, daha doğrusu 
bl(' klın'tr değll. 1\le<;hul bir J1eı-;!;amın haya

linde ya~attığı bJr kadın olac-ıtk .• öteki ttr 
raftaki re"lın dl.' a.)·nı rr~~amın c .. crl ... Raif 
ölekl re'.'>nle bakıof'a. hayreti arttı. Bu bir 
llal:ic.·ş genl'lnln re!o>ıni idi. Bir akian1 ev'\·ct 
karanhkta gördü,l;ü gene:, kızı karanlıkta. 

bekllyen garlı> adam ... 

Bir müddet blr "':ey .,ö)·leınC"den lkl re"ırul 

de tetkik etti. Rc"iiınler a<·en1l bir r~.-,anı 
tarafından yaıulını':'tr. Bunları kQ·mrtll birer 

eser dl)·e Bolden hiç 11ü1>he.lı; satın aJn1ıı,... 

n11-;tı. t,yi ve güzel !48.nat est;>rlerlnd<"n 
anJı3·an hlr adaınd1. Bu rt•.-,lınlerl Lo.1u 
bo~una. aln11' olaınaı.dı. Ratr, «:Ok J1ay. 
ret~ dii~tü. l 'akat bu at'a)'ilı esrarı 

('Ö7.ınek lçln ellntle hiçbir hnkıln yoktu. Bah

si yine dll~lln ı,ıne ~e\'lrdl. Bir rnUddet ko
nuştular. Fakat Ralrın aklı, kendi yataA-ın
da tıast& 'e yar ah yatan krza. gidi.yordu. 

Saat yaruuda haflf bir ötte yemeği yedi
ler. Nlha:ret düğ'lin hu.&ll yakla.,ıyordu. Raif 
arkada.şı!1a. lıazırlann1ab1nı sö)·ledl. O da şu 
cevabı verdi; 

. " . --~• .. --

YEŞiL GÜL ·----
Yazan: Roy W ilte15 -4- Çeviren: Rezzan A. E..- Yalman 

- ııuradan kiliseye gitmek l~ln ,on >dakika 
k:ifi, ş1mdJden ac.ele etme ... 

Bohleo, ıaat yakla,tıkta. heyccanlaruyor
tlu: 

- D<1ıha erken .. ~hndldeo gidip te ne ya.~ 
ııacnğız, dJyordu. Ara. fnra. pencereden bakı
l·ordu. Blr şey bekllyor gibi bir hali '-ardı. 

o arahk u~ak lterl girdi. Elinde bir kil .. 
t;·ük paket \.·ardı. Ralf merakla bakıyordu: 

- Size bu paketi getlrdller. 
Bolden sanki bekledlği lblr ııeY gelını, gibi 

geni') bl.r nere' aldı: 

- Peki, dedi, kln1 getirdi'! 
- Bir takr,i şoförü verdL 

Bolden son derecede memnundu. Şoföre 

lıalı~fş ,·crUmesint uşağa emretti. Hemen 
paketi açh. Bir mukavva kutu içinde aca
) lp renkte bir gül vardı. Ye!!ll bir gUJ .. 

Bolden se\'lnelnden yerinde duramıyor, ar ... 
kıul.a.7ına: 

- Bak .• Di.)·ordu. JUc: böyle gill gördi.ln 
nıti '! ln.-ııterede lılt: böyJe gül yetlşlr nıl 'l 
Ke de prip kokusu var, kokla ... 

Bresly merakla bir güle, bir de pencere· 

den görclUğU 11otöre bakıyordu. Bu blraz ev. 
'el l\.1aJden soka~ında durup ta. t-nıll.,terhn 
,·ar» dJ~·c kendl~lnl kabul etmlytn r;ofördü. 
Gen<;' kı7.ıo koDU'jtuğu ı,oför de yl.nc bu a.
daındı. 

IV 

K1LlSEDE BİR FACiA 

Sen Jorj kUistosl.ne gitmek Ut.ere iki arka.
da, bl.r otomobile bindiler. Raif, Bolden'ln 
yakasına. taktığı nea.Jlp ye-;11 gille bakıyor 

'\.·e arkada':'ının bunu takına.kla ne :kadar 
nıUnasebet~iz bir hareket )·apınış olduğunu 
llüı:ıhnüyordu. ÇJçeğin kendine maMus ~ok 
ku\·,·etU, ô.deta. tnsanr rahat'lız eden bir ko
ku.ıo;u vardı. Nllıa)·et da)·ananu;yarak sordu: 

- Azlzlu1, bu çiçek biraz aeaylp değU 
mi? 

Bolden oınu.ı.larını Mltkerek: 
- Ze\k n1cseter-,f, dedi. 
Bu söt.leri o kadar kati bir ~ekllde söy· 

Jeınlıtı ki, Raif, artık J~ineı karn1ınağr , e 
gül hakkında söz ~ö)leıneyl hc.}·hude gördü. 
Dellkanhnın kafasındaki dti~ün<'<'lrr hir 

zincirleme yaparak, gW.den talc;l ~oförı.w.e, 

- d<''IJ 
1;1oförden lle genç ku,a gr(•tl .. .,onra. nol ıtl''' 
~'\indeki .reı-ıinılerl dü,ilndti. Bi.Jtô.n tı:ıJ p 
oJdo bir ettrarh n1cscle halini alı) v'';; 
bu kOr duguıniınü nıutıaka. <;ozu1ck 11 

içinde uyandı. ·rd' 
Bütün bunları akhnda n ge«:irlrkcıı 1~,.a"' 

bire ba"}ı dorunl.)·e ba"}tau11,tı. Bunu (1 Jı.f' 
de !jahlt olaN\ğ·nu dilı,ünel'ck 1tcyc1·&

116

11 
;' 

1 ... et 
pılını' obnasına han1lettL Ba-;;ı de ı, 
rette de ağrıyordu. d'IJr 

Otomobil Sen Jorj ki1be..lnin onUııclO .. ıJ' 
du. Raif, otoınobllllrn hı.~ıneP attııd1 • j.,• 

ıı·rı 
flrtli ba1 aı;rı~ı lı..a\a alır ulnın1: ıırn 1-(0t' 

ftflemi'.:ll. Arkada71 )·erinden kııııtl<lı110 • 
du: ,ı,.ıı· 

- ııa,,.·di, azlzlın, in ohnnohlldcP·· ~ 
I·'akat bu ı;Qılere <·c,·ap 't.'ref'ek ,.._.rdc 
den dellkaııhya. hır'lı hır~lı bakanı": rıt ,,. 

- Gö,,P.tiınc bir f.·tr;ck taknu<ıı i .. t·
111 

11• • Jt'' 
Jur ,anki'? Henı bundan toına ne'!' 01111~ 

RaJf, deh,etle arkatlA ına buJitl• ki tıl 
.. •. .. 1 (llJbll f!i' kor kutuk sarho'a. benziyordu. 1., 

kaç aaattenberl beraber1rrt11. Bir ctıı"~ıı111-' 
plrto ağıına ko1·ınanu.,tı. Bir tt1' 

1 

'·ardr. tıaf 
p<~ ~· Bolden, bir nevi «nıaı;Ukaı> dan tıt 

lanınh. Bunu sabuhle~·ın c:ok nı.IJit&; 'J,J
1 

rni" olabilirdi. Tr,ırı bf'lki do tJır 14 

~oı;ra 11ıeydona f.'ıknu~tı. ı 1
11 

ı ırU I' Ralt, arktula~ın&. arah:.ıthın ;' ııl'I 

JUrdıın etti. Güvr;)· !'1-enıll·l•)·l'r • 0 ~ ıfı.I· 
i' 0\'''' lluularına bahlp tl<.ıllln1i"ı glhi ~· r · ,,d 

(De,·an1' 

, 

" ' 1 

ı. 

• 
'•, 

• 

.. 
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r, ..... Bôau 
1--..... ~li Kurmay Sublayı 
Şırki Akdeniıde ......____ ______ _ 
lngilterenin Mevı'n: -..._:_____ ________ _ 
~ Çötçu•ıa aon natkund11n an· 
·.r"'b kt tnglltere, Okyaamılar• 

~ harbi kazanmak bygusl)e 
hrtq .ı\kde•I~ laawaı11adaJd llHN· 

~. terke&IRl~eeeldlr. lnsDtere 
--.ent&4a ı~Nk sııven )uMla.. 

• lllllCllstau ve Büyük Okya

::: Cldu ı:ark araannıa ke11H· 
..... ~ ~nl olacaktır. Bu mü· 
.._. Orta ljal'kıa, AlrilUada ve 
~ Akdenlzde l\Uhver tılW& ıu.
"'-aerı• kaaı}ı barbe dev"-1 
~lr. 
..:::.- lagutereDI~ Şarlll Akde-

,_nu aere9lcllr f Benhn 
~e Sör~ Kılanı • Glrld 
....... IMdarıadaa geçea ve Glrld 
'-'ıllldea ceauba .maaarak Lllt
h .. .&a.ır hududu ibıerl.8dea ce
._.. l\lrtka lttlhaclı topraklar•
~~ battı• ı:eri»lnde kalan 
~ JbÜIJ&emlekelerldlr. Ba ltat 
~ ve karada llZMl•n ltlr cep
~ • Gert muvualuı Ü\' bı&lka-

&&e llM.amak tadır: 
ı. l - !\bur - Sudaa - llabetia

• - Cenubi Afrika; 

.ı: - su,·e~ ı, kanalı - Kızıl de-
111ıa·. llint denld - Paıılflk - Ame-

• 
I a - FU111tın -

1

lrak • Baııra kör
tll - ilindi ta11 \"<'Ya Avustralya. 
._::&rwııyor ki geri mU\ asala yol
"-ftda Brıtanya fmparatorlufu
"--en zengin kaynakları \'archr; 
-..et'lkan yantınw Kızıl denize 
:;--..,tır. lngfttere har'hl de~am 
ı.!..l'lnö: baknmndaa ba . hölg'e, 
~ ordularına karl}ı !:Ok Ülı· 
ttr aı..kiDJara \"e şartlara uhlp
~ 8- bMcede harbi kazaaınak 
"""iki nttlhlm şar' Jıh:111141ır: Za· 

'e leşkUat.-
~ Akdenlzcle Mlllverhı ileri 
" ett 'Phndlkl llaklle Glrld ada· 
' Nrikua M1tt1r bı,lkarnetle
'-lr lıeltl'lllektedlr. İ•pl&ere ı• 
~ G111c1 aduıaı •e gerekse Tob<
~le.oıl rcrlıdnde M•ırı m8UI· 
1ııııı..._ ~ hllldalaaya azınetmı, bu· 
.....,or. 
Qı-~ 1 

'~ ._,_ kaclar taarrm. 
'ttı "• laava lllldmlye"DI' icap 
lıııı~~r. Mlh,erln dem ıc.vveUerl 
~"· .....,. kıN9f taarra. çöl 
~~-... :rapalabWri iMi böl
--~.- de MU.verin ka~~tıjl 
"~t p .... .....,.,. laıkı-
~ ~-. ba-oılamış bul\lnuyor. 
~ ~. Mısır btlkametlerl deniz: 
'lrı11vaaaıa~a bal'h J~amet
~ Ba ltftlarla lıt•lltere ı~ıa 
~bir klaltke görmell hlMI· 
41ı...,~ rnlUla ... ,. ~a bir ,.._e olur. 

~ 
~"'1ar Şlra adasını ltı•l et
'ttııı dlf. Almanlar adaları işgal 
'-t. Pıııra,uı kıtaları kullanı~or
lllııı' bu nıevkll işgal hareketleri· 
... Ot11d adası !Jtlllal aalaruıda 
~~111 devreliine ııreceğl 

Gt ~"· 
' l1d adası müdafaa edllf'blle-
' 'ili~ F.dUemlyece~nl iddia et
' lrıitıasız olur. Anc-ak hına, 
-..,::._ "e kara kunetlerl araınnda 
~ bir 1ı1f blrJlj'I lbandır. 
~.... iMianın Nnttüt kıtaı*rn'a 
~ lrılidafaa tertıplert tftfkllat
,~ otınaJıdır. Almanlar Glrldl 
'1 etınectıkc;e Bod0tı - Kıbnıı 
~den Muriyeye doğru bir lla

~bbüıı edemezler. 

-~i" . 1 k 1 •rıın Topu E Parma • trq 
e Ayak Parmaklarını 

Ezdi 
~ Bahariye caddesinde, 
1\ ~nın yai falbrikasınıda ç•· 

ltr tıı. er oğlu Muzaffer, maki
ıl ~ti\, fındtk yağı çılkarmak is-
~.'ta;11akinenin topu yuikarı· 
..... ~gı dii~fi1tür. Bunun ne· 
~ilk top, Muiıafferin aol el 

ı ~•tıle aol aya1' parmakla· 
t ~ ~tir. Yaralı Muzaffer Ba
'ltlll •nesine kaklırılara.k teda. 

a alultnıştır. 
~ .. ' - o- --
y J.tırııı lske"denm' d4 
a:!alanarak Getirildi 
-~ '; iki ay evvel Marpuç
~ abuncu'han caddesinde, 

/ Mef.wmcdin üç yüz lirası 
() \'e hırsız Gcaçmıştı. 

t ~ ~ I kahveye müşteri diye 
bır~ !'iten-derunun köylerıİ.n· 

ıı. ın.cı.~ oturan Hasan, kah-
'\ iç· ~u tenlere kal\ve ver

tı itasasından ayrılmış ol· 
'lt l' tı İstifade ederek bu hır
"'d~i~~ıştı. Hasan bir zarf 

t\ llttıe b' O lirayı almış ve o gc_ 
l~t ttllt_ın~rek ~enderuna ha. 'l-._ lşt~. 

' 1\ biJ•+ı k.. .. 'd 'Qer· il are oyune gı er-
t ~ı::~e bulunan yüz elli li

ır. ~ ve İ&tanbula ge. 
il Sut aorgusu yapılan 
trı~tanaf.net birinci aulh 
• eıncainde tevddf edil-

iV 

Yarım M ütefekki rl er 
ve Harcıalem 'ilimler 

V üksck vo samimi fikir 
üstatlarının en büyük 

kaygısı ve en derin elemi ln
na ettikleri sistem veya dok
trinlerin kendi çömezleri ta
rafından, çok defa, bulandırı
lıp karıştırılmış olması ve ge
ne bunlar vasıtasıyla geni§ 
halk tabakalarına geçerken a
sıllarındaki mahiyycti tama
miyle ihlal eder bir şekilde 
(vulgarise) harcıalem olma 
tehlikesine mağruz kalışıdır. 
Ne hazin bir talihtir ki, böyle 
bir tehlikeden Peygamberler 
bile kurtu1amamış, gökten in. 
diklerine inanılan naslar dahi 
bir takım yanlış şerhlere, tef
sirlere uğramıştır. Hele bağ
zı felsefi fikirler ve mezhepler 
~f ve ilmi nı e t a f i z i k 
i ç t i h a t malikanesinden 
pratik tatbıykat sahaşına dUş. 
tüğü vakit bu h~disenin, yal· 
nız hazin değil tam:amiyle feci 
bir mahiyyet abp biribirinden 
beter bir slirü sosiyal dram
lara sebebiyyet verdiği görül· 
milştür. c:Sağ yanağına bir to
kat vurana sol yanağını uzat.> 
deyen Mesih uğrunda bütün 
Orta - Çağ boyunca ne vah
§ctler yapıldığını ve ilk vetotıu 
(Beşerin Hakları) olan ve in
sanlığa yeni bir saadet devri 
vadeden BllyUk Fransız İnkı
labı'nın nasıl korkunç bir deh
şet rejimi haline girdiğini bi
liyoruz. Bu devirden bize ka
lan en samimi ses Madam Ro
land'm c:Hcy hürriyet, senin 
namına ne cinayetler işleni
yor! .. > feryadı değil midir? 

O vakıttanberi (Palais de 
Justice) den Konkordiya mey. 
danma giden köprtilerin al
tından daha ne kadar sular a
kıp geçti. Nice yüksek insani 
prensiplerin birer birer iflası
na phit olan bugünkü ne&.ill • 
er, eğer, Madam Rolaııd'ın 
feryadı tarzında bir takım is
ya.n ve ipkisar çığlıklan ko· 

· parnııyorsa, bu, onlann, yal
nız hayal kırgınlıklarına ka
nıksamış olmasından değil, 
ayni zamanda, ezeli hakıykat
lerden tam bir buçuk asır u
zaklaşmış bulunmasındandır. 

Fikir hürriyyetinin ve hür 
akıl içtihadının etaaı ~İ· 
tun'un saltanatı Onselcl~n~ 
Asır sonlannda çoktan niha
yete ermişti. 1789 da b~3layıp 
1815 e kadar devam eden yir
mi altı yıllık bir kültür fitrcti, 
insan zekasl!e o saltanatın e
bedi sahneleri arasına bir sü
rü politik, sosiyal ve, ekono
mik ve milU buhran yığınları. 
nı aşılmaz bire!' dağ zinciri 
halinde yığmııt bulunuyordu. 
Öbür taraftan NapPJeon Bo
nll:Mı1e rejiminin bütün A,v-

Yazan: 
Yakup Kadri 

KARAOSMANQGLU 
:rupa krtasmı kaplıyan karan
lığı içinde en son klasik irfan 
ışıkları da sönmüv. bunun 
yerine bir takım hudayi nabit 
alimlerin ve harcıalem ilimle
rin dumanları tütmeğe ba§la-
mı§tı. Charle Fourier'ler, 
Saint Simon'lar, Robert 
Oven'ler, Buonarotti'ler, Pi
ere Leroux'lar, hiç bir ciddi 
tetkıyka. istinat etmeyen poli
tik ve ekonomik sistemlerini 
ve her tUrlü ilmi kıymetten 
mahrum sosiyal mistiklerini 
kendi (hayali -utopique) gö
rtişlerine ve kendi hayat tec
rübelerine dayanarak tam bu 
sıralarda neşir ve tamime ko
yulmu§lardı. 

Bu uydurma ve dermeça.t
ma ne§riyyatın, şımdi, hangi 
kUtU]iıanelerde yer tuttuğu
nu ve hangi sosiyologlarıa, 
hangi hukukculann. hangi e
konomiyacılann · İ§ine yara. 
makta olduğunu bilmiyoruz. 
Ondokuzuneu asrın bu ilk dok 
trincileri kendi yapdıkları 
devirde da:hi rağbet ve re
vaçta değlllerdi. «Dört Hare
k~t Nazariyyesb veya «Yeni 
lndustri alemi> müellifinin 
ke.ndi çağ~ları arasında kaç 
kişi tarafından tanılmı§ oldu
ğu da meçhulümUzdUr. Yal
nız, c:tlml lstibul Sistemi• )U 
rucusu Saint Simon'a, yatadı. 
ğı müddetçe (Allah tarafın
dan dünya işlerini düzeltmek 
için f ev kala.de bir resaletle 
gönderilmi§ olduğuna) inanan 
bir yan meczup naaanyle ba
kdcbjtnı bltbiı. Faktıt\ bunla· 
rm ve buıılafla tlkir arkada§
lıfı edelerin, ölümlerini taa-. 
kıyp oden yıllar zarfında bir 
çok mUnit kauııdrkları da in
k&r e.dUomez. 

BUtUn Qftdo,uıuncu asrın 
boY\I~. hu adamlar. cemiye
tin alt t1"1'tltrtR~"' clhU 
han~ yılmlamıtft r®unu ve 
1'tıf~• bu qçma fikir mate. 
riyalarıyle ~ç~ek\en hiU 
kalmamışlardır. Yirminci as-
rıq ba~ııgıcı~dan beri phi4i 
oldu~u~ bir pevi hp.rcıilelJl 
sosiyolgtya ve ekopomiya il
mi, işte, bunlann, bu gibi ya
nın alimlerin, yırıın mütefek
kirlerin eseridir. YirmiJtci uır 
ise tamamiyle (aculturel -
kültürd~) bir aşır olctı.mq içil\ 
bu derme çatma pldr mıteri
yallanndan tam kendisine la
yık olan idelogiyaları meyd~
na getirmi§ ve hayat görüşU
nU, insan ve cemiyyet telakkı-

sini bunlardan elmı§, politik 
mistiiini bunlarla örmüı; kıy
met hükümlerini bunlara göre 
vermiştir. 

Gerçi Ondokuzuncu asır, 
yalnız, Fourier'ler, Saint Si· 
mon'lar, veya Proudhon cin
sinden alelade utoplı;tler asn 
değildir. Hayır, Ondokuzuncu 
asır bir büyük asırcb. Yalnız 
cemiyyet Uimleri bakımın.dan 
değil, en şümullü mağnasiyle 
ilim, felsefe, sana ve edebiyat 
bakımından da bu asır, asır· 
lann en büyüklerinden. en 
zenginlerinden biridir. Hegel, 
dehasının en ölmez meyvala
rmı, bize, bu asırda verdi. 
8 e r ~ s o n, bu asrın ev
ladıdır. Hatta, doktrinciliğini 
bir yana bırakmak §artiyle bü 
yük bir c v i s i o n n a i r e> 
olduğu şüphe götürmiyen 
Kral Marx, donmuş mantık 
yerine dialektik'in sultasını 
bu asırda kurmuş ve bize yep 
yeni bir tarihi kritik usulü ge
tirmiştir. 

Lakin, biraz evvel, kendisi
ne (aculturel • kültürdışı) vas 
fını verdiğimiz Yirminci asır, 
bunları hakkıyle anlamak, 
bunlardan hakkıyle istifade 
etmek iktidarında değildi. Q. 

mın içindir ki, isimlerini ıik
rettiğimiz dehalar bugünkü 
neslin insanlarına, ancak, baş
lıca kıymetlerini ve hakıykıy 
1l}abiyetlerini kaybetmek SU· 

retiyle intikal edebilmişlerdir. 
Mesela,· Hegel'in mürritleri, 
Hetıel tilHfealnlD, arttk, fel
sefi içtihat kapısını kapatnıı§ 
ve bütün fikir davalarını hal
letmiş olduğunu iddia etmek
le, onu, bir nevi tarikat §Elyhi 
haline sokmu..§lar ve bir takım 
genç coşkunlar Marks'ı bir 
politik fırkanın lideri sanmak 
gafletine dUtmUtlerdir. Bu 
vakıayı daha açık bir te1'ilde 
ifade için Georgeı Sorel'in bir 
sözünü burada tekrar etmek· 
ten vaııeçemeyeceflı. Sorel, 
~er Jd: «Marka, ejer, MarkJlıt 
lerin ealri olmaaaycb, bise, 
daha pek çok faydalı pylw 
ve~ektb Dijer bağaı teba
~etlere göre, Berpc>n. h3ya. 
tının sqnlanna doğru, kendi 
çömezleri tarafından uğradığı 
tahrifleri derin bir elemle h\s. 
S4'tmiı ve belki, Be1'p0niama
nın bir modern tasavvuf §ek
line aokulmuş almasının ken, 
disine verdiği hayal inkiJa,rı i
çjnde ölmüştür. 

Bereket versin ki, bu büyük 
adamların eserleri meydanda 
duruyor ve bunlar günün bi
rinde belki kendilerini müda
faa et~ek fırsatını bul~
tır. Zi"', (\uçar oldukl.n tef
sir vo ~f felak~ti ne kadar 

Adliye Koridorlarında: 

Ağza Alamadığı Galfz Kelime 

Şahit, Yutkundu, Mahkemeyi 
Ve Bizi Üzdü, Neticede 

Ne Dese Beğenirsiniz ? 
l Yazan: llltat PIBÖI -----
- Bal, Lamm, ~u Üt.dm, bu- ı sız pamııWklannı a~na götürü

nunla IJcavıga e~mi1'ler, sen de yor ve parmak uçlarındaki etleri
lc.avga esnasında orada imi§S\n. ni ve tırnaklarını di§lerıle kopa
göPC!'ı.iğünü, duy.duğunu, bildifi· rıyorıdu . 
ni doğru ~liyeceğine nunu.un, Yanında ufııdt bir kızcağız var • 
ıerefin üzer.itte yemln eder rrıi· dı. Ona dezıt yan\)'"ordu, ben de 
sin;> ağza alınmaz s~ün ne olduğunu 

- Yok hay hakim efendi oi· anlay&'b.ilmc.k için iırtme kudre· 
lum, göndüğümü, bildiğimi IÖy· timden üstün bir gayret sarf ecli
lemcğe yemin -ederim, amma y-0rdum: 
dıuyıdoğumu söyleyemem. - Gördün mü terh.iyel.i kadı-

- Neden hamm?.. nı. diyordu. Beriki Ma'hmutpaıa 
- Yo.. Hak.im efendi, üzeri· ort.uında ban&'ır bangır küfür 

me varma, ben ainirli bir kadı- ederken 1c.aıdın ma'hkemede ıahit.. 
mm. lrk yaparken bile bu lafları sar• 

- Hanım, buraaı mehkeme, f etm.iyoıı. 
herkes ıbikiiğini olduiu aJbi ıöy· Söz buraya gelince davacı ka-
lemck meıeburiyetindcdir. dm elile kalasına oktadı: 

- Rica ederim, hakim bey, - Kafam da çok acıyor, am-
b~n inıan evladıyım, bu ~ötü ke. ma da fena vurmuf, dedi. 
Umeleri bana söyletme... Suçlunun ne dediğini bir türlü 

Hakimin sabr.! yavaş yavaı öğrencmcmittnn. Bunu o anda 
tükeniyordu. Kadın da titreyen öğrenmezsC'ı:ll göıbeğimden çatla. 
ellerinden birile yüzünürf bı.iyük yacaktım. Artık aon ümidim auç. 
k1M11ını örten baıörtüeünü dü.zel· lu idi. "c:Ne biçim ıeydir? > diye 
tiyıor, (söyleyemem, benİm terbi- bakmak için kafa.mı kaldırınca, 
yem buna müsaade etımez) diye karş;mda eli bayraklı kadınların 
ısrar ediyordu. mUkcımmel bir nümunesinj gör· 

Kadın kendini toplasın diye düm. 
celse biraz tatil edil'diği zaman, Baımda son zamanlarda ka
onu kolundan tutan daha ihtiyar. dınlann baıl-arına aarımağı moda 
ca bir kadın: ettikleri ıifon mudur, fişon mu· 

- A.. AhiretHk, burası mah· dur nedir, öyle ince bir mendıl 
keme, burada eöıylenen söz ne vardı. Sarıya boyandığı dipleri· 
ayıp olur, ne de günah ... Madem. nin siyahlığından belli olan per• 
ki duymuteun ve •enin söylemen maananlt Nçları lüle lüle gözleri. 
lazımmıt. diyiver, ıitain. ne düfiiyor ve kadın ııc&k audan 

Her.keste bir alaka belirmioti. uçlarınını manikür boyaları çık
Acaba suçlu davacıya ne gipj bir mıt pannaklarile Hçlarını düzei. 
kötü lif veya yakası açılmamı§ tiyordu. 
bir küfür sarfetmi~tH Bu nama· Jkide birde yanında duran za_ 
zında. Jlİ;Yazın<laki kadın söyle· yıf, kara koru kadma dönüyor: 
miy.or, elin ertkekleri öniiTıde - Sana o kuma,ı ala.cağımı 
böyle bir eözü aarfetmekten ut•· kimseye ıöyleme, demedim mi? 
myor.du. diyorıdu. 

lki:de birde aai cliıü ni yana. Bütün bunlar bence teferruat· 
ğının üzerine k~arak difi airı- tan ibaretti. Akhmda hep ıahit 
yıormuş gibi baımı aalla.yor. kin kadının bir t-ürlü eöyleye'llediği 
dQlu bakıılarla suçlu ve qavacı· galiz kelime dönüp dolatıyordu. 
ya bakıyordu. Acaba bu kel.ime ne idi? 

Şahit gi:bi onlar da kadındı. 
Olan bftıenJ 8frentrı-* için her
halde ;ahitten ba§ka kapıyı çal
mak icap ediyordu. Çünkü haki
me bile duyduğunu söylemeyen 
kadın, ga,zetecinin en mahirin.c 
bile laf kaptıracak cinsten değil
cH. 

Onun için davacmın yanına 
yaklatt~. Kadın, iıleletten fatk. 

bUyUk olurea olaun, covberle. 
rindekl aaalet onlln lıarcıl
lem olmak taeıımdan koru
ya~. 

lhndlli~, Oudotuıuııcu aaır 
" t o p 1 ı t 1 ı r ı n 1 n dok
trinleri birer aiyael PNJl'lm 
h.Undo u.vaUı çaj4ulanmı-
11D mukadtteratına hlkim ola 
durtun, buqlan.n iyka edeceği 
veya iyka etmekte olduğu va
bametli neticeler, acaba, 1ü
nU11 birinde, tıısanl~. insanın 
ölmez zekasını bir esaslı 
r e v i ı i y o n ameljyyesine 
mecbur kıl~calt ve b\ı şisli dar 
beyinlilk devrinden a&nra ge
niş ve ayqınhk bir tenkıyt ve 
tahkıyk devri gelecek midir? 

Begeriyetf n mukAdderatı, 
y~lınz by :malin cevahıtla aml
mıg duruyor. 

Vakup KMri 
KAR~OSMANOOLU 

l>urutm•ir• devam ediliyordu. 
ş.hit: 

- H4kirn efendi, oilunı. de· 
di. Bu san kadın bu tazeye hü
cı.mı etti. c:Scnitı gibi pes~yelere 
bu kuma~ ya.k11ffiu. 1sumaıı ıen 
al•mueın, ben alırım~ d~i. O 
direndi, öteki diren.di. Saç aaça 
bat başa girdiler. Bu sarı yok pıu 
bu;>.. ltıc o sırada kötü bi.r laf 
söyledi .. 

Kadm bur .. da y~"tlum\lncı ha· 
kim: 

- Söy}Q hanım, artık ç.Qk ol
dlln ;> Ma~em~ ifkil ctlll&, 
d~i. 
Hanım yeniden yuilkunqu. Sa. 

rardı, bozardı, tiqek duda}tları 
ara~ndan ıe•qce bir iki dua o· 
kııdu, hemalqe, eonra (ne yapa
l1p1 by dt Allahtan der gibi} ba· 
ttnı ~Uadı. Yine duraladı, yut· 
kl,lnıc;iu, HakiJll ı 
-A .. 1-fMım wk oJıdqn arttık, 

,c?ylcyeçe\fen ~e. geqi. 
- Kadın f:bıwı>ıt> dedi. M

k\m efe(\di, l\11,Aa,.,. 
Dmte.Yiç.ilerin airıındıtn hep 

b,Yl~tet 
- Hay Allah liyıkına verfin 

qlY'• bir .ö~ ,ıktı, 
l(ori9cua '-*ıpq hepimizi hu 

cii~e alqı. Peınq h~a lafı~ 
by ki\-çlar •iııa ahnıqıu ~ijfijr aa· 
Ytnl•r d., vıpmıı 1 

--p~ 

1 SiY ~Si l~MAL 1 
Hak Yerini 

Buluyor 
Yazan: M. H. ZAL 1 

H abet lmparatoru Haile 
Selaaiyenin bet senelik 

bir ayrJltktan sonra bir, iki ıUn 
nvel Adiaabe.ba'ya girmesi, 
barbin aeyri üzerine bellibafl• 
tesiri olacak bir bidİle sayıl. 
mu, bununla beı.ber bu~ 
dünyacta bak mefhumuna İna· 
nanı.. ferahlandll"ac:ft, haldon 
)'•ini buicluğuna evindarecek 
bir •akadU'. 

Betı altı sene enel ortada s 
tecavüsün milli siyasetlerin bir 
vautua diye kullanılmayacqı• 
na ahdetınİf cibi görünen bir 
llem vardı. Bu alemin ortuın· 
da birdenbire İtalyanın eli, Ha. 
betiltanm binlerce aenetik ıetlJC. 
l&line, kimleye zararı olmayan 
eski bir milletin varhğına uun· 
dı. Büttia dünya bu harekete 
kgclJ. Açılan mücadelede bütün 
hiller Habefler tarafında idi. 
Dtinyanm müıterek emniyetim 
muhafasa için harelıete seçme
t•, tedbirler alrnaia bir çok 
memleketler hazır röründü, fa· 
kat bu tedbirlerin hepsi yanm 
tedbirler oldu Ye yeni yeni yan. 
ımJar huarlamektan batb bir 
fe)'e ,....__.._ 

İatiliya UFa)'an Ha'befiata· 
nm hiikümd.nna Milletler Ce
miyetinin kiiraiilüne çıkmak, 
davaaını dünyaya bildirmek ve 
acdarnu haylumıak flraatı ve
rildi. 

O künüde açılan davayı her. 
kea Juıldı gördü, fakat hiç bir 
hakim davaJ:I bir hiikme bailL 
)'Unaefı. Y alma Habeflilerin aa 
fİlri)'etİ, binlerce aenelik i.tldar 
Jinden mahrum edilen bir mille. 
tin ~ kederi .......... ... 
huncla derin Pler btraktı. 

Bazı imanlar haldo ..... k. 
yerine semen idil bir laaw vetin 
varlığına inmuyorlu, difer m. 
aanlann da hadiaeler k.pamda 
ı..halde buna inanac:atı se~
yor. 

H.Ue SelUiye bet aenelik 1Nr 
aynllktan aonra AdiAl>aba'ya 
siriyor, milletine ka~. 
Binlerce aene)i( dawU. Çlllmı
yor, beı, altı senedir aıkaa ke
ailmiyen tecavUa kaelrpamcla 
idd&Jini kaybeden llE millet: 
cAltalun hupnU de v.-mqb 
df)te laa)'larank iatldillain ky. 
rUllıftl :rap17or. 

Bu, herhalde iç açacM hit 
manz.radır. insanın bunu büt6n 
dünya hesabına, tinyerinin ye
niden •iannaia baflama11 diye 
kU'fılayacaiı geliyor. 

ŞUNDAN 

BUNDAN 
Abloka Yüzünden 

Şık ıbayanların k4 !andıkları 
ruj, Otoımetik ve kold kremlerın 
ÇQğu Amerikadan gelır. İn&il.i2 
ablukası ~üzünden Amerika, bu 
gibi tuvalet maddelerini ıhraç, 
edemiyor ve çok mutazarrır olu· 
yor. B4 zar!lrın derecesi hakkında 
•l'YJn bay~larım12a bir fikir ver. 
!!lek .için l>ir Amerikan mecmu•· 
••llCia ~ördüğümüz '§U istati.tıği 
a~n !lıYc>ruz: 

Amerika, 1939 da Avrupay4 
654,999 ~olarlık ruj, 190,408 
dolarlık allık, 159, 162 dolarlık 
kold !krem, ilah •.• göndermiştir. 

İhracat yekunu 3, 186,5 19 do. 
lar. bizim ~ramızla aşa~ı yu
karı 7 mil.yon Türk liraaı ..• 

Fotoğraf Müsabakası 
Odalar, sofalar çiçeklerle dolu kil. Mehtap 

altında, bahçede dolqan çlfUer oraya peri 
maaallann~ ta.ııvir edilen hafikul.Ade bir a
lem manzarası vermişti. 

EDEBi ~OMAN fURIKA No. 39 alr)()e tGelli bulacaktı. 

Birinci vakanın kahramanı Necmi idi. 

Geçenlerde, Amerikıada yapı
lan fotoiraf müaab4asının hirın. 
c:i ~ii~'1atını, Willlam Al Can.did 
Jqh b.ir a~ı kaı:anmı§tır. Klifesi 
tjqden "*l'~uli.de ..• Otlayan bir 
ıeriie ıdiglerini 1geçiren bir '.lç'frtu 
göater~r. 

Kahkahalar, ba~ döndllrUcU içkiler, dans
lar. müzik ve ay 19ığ1! 

Vlvet mavi ipekler içinde ~et. güzel ol
muıtu. Boyu l:tu.ıtl>UtUn uzamıf, k%1lk kah
ve rengi gözleri parııumf, alyalh .-çları buk
le bukle kn.barlılmlftL Bu Juyateli ve ser
best tavırlarile o fif ln, çok lirin bir kız, ha
lini almıştı. Neşe ile gillüyQI', kon1lf\4yor, 
dansediyor, bir gruptan ötekine kOfUYor ve 
çok içiyordu. 

Nilüfer, ondan bir saniye ayrılmıyordu. 
Kıskandığından, yahut ta ı;ok sewiğlnden, 
ayni renk bir elblse seçmişti. Fakat yusyu
varlak vllcudU bu esvap içinde bUablltllq flŞ
man görünüyordu. İki arkadaş arada l>ir 
kulaktan kulağa fısıldaşıyorlaı·, gUlüşUyor
lardı. Nilüferde, ayni samanda ata•yısı
nin Viv~t gibi bir kızla nqıanlandJlından 
dolayı gurura OOk benziyen bır hal vardı. 

Bihter, siyah bir elbise içinde, sinemalar· 
da, gorUlcn mcıtum kadınlara benzemişti. 
Elinde sigarasUe salonlarda, bahçede dola
şıyor, iri gözlerinin sihrini erkekler Uzerin
<lc denemek istlyen bakışlarlle et.rafı s!Utl· 
yor ve nişaııhlara yaklaşmaktan kabil oldu
ğu kadar çekin1yordu. 
· Kezbana g~lince, beyaz Uzerine renkli ı;i

çekler serpilmiş emprime bir csn.p giymiş
ti. VücudUnUn yukarı kısmını tamanılle sa-

ran bu fistanın etekleri bol kıvnml1H"la '11• 
!erine d09Uyordu. Saçlarını, ena•ini ~ bı
rakacak surette toplam..U. Bu tuvaletle blllı 
bUttın ince ve uaun aörUnUyordu. H~ttA gi
Yinip qğıya inc!itl zaman Ali Bey bile o
nun ç~neeinl o~ffltllf• ona iltifat tıtmifU. 

- Ço1' Jllze\sin KeZban, her aaman~an 
daha güzel ... Bu elbiseyi de kendine "- ya
raşlırmlfSln... Aferln kızım, seninle iftihar 
edebilirim. 

- Aferine hak ~azana.n asıl ablam4ır am
ca. Bana çok yardnn etti. 

Fi.zile Hanım maaaya dayanmıf onları 
seyrediyordu. Hafifçe gülümsedi: 

- lln"te, herJuw Vivetle mepgul olurken 
ben de Ke211banm giyinmesine yardım ettim. 
Fakat kumqını ve modeli o seçti. Nitekim 
s~ıru da kendisi dihelttı. 

- Desene Flzllo, bizim Kezban bir artist 
olmuş. 

- O derece değilse <le kendine yakışan 
şeyleri öğrendi. 

Kezban en çok sevdiği bu iki insan ara
sında mesut olduğunu hl8setmiftl. Onların 
gözlerinde her zaman şefkat. ve sevgı vardı 

ve J•lıw ı{SyJemedlklerine e.ınln<ll. 
l'flha-i~a, bu akşam o da kendfalnl be

tenmlftl. Bunu itiraf etmemek için bir se
bep yoktu. Aynada dakikalarca vUcudUnU, 
yµzttnu •eyretmlf ve bqkalan tarafından 
befenilqıek arzt111u genç kalbini heyecanla 
titretmifti. Hayır, o memnu aşkı dilfUmnl
yecek, unutmM& çalışacaktı. 

lstedlll oldu. Bu gece tanıdığı ve tanıma. 
dılJ blı ı;c>k erkekler ona yaklqtılar, ona 
güaellltinden, flrlnllğinden, 11ekAaınctan, za
rafetinden, iyi dans etmesinden babaettn.r. 
Hepsi bir başka yoldan giderek ona kur 
yaptılar. 

KeZban artık memnun gijrUnUyordu. Di
ğer arkadaşları gibi o da lçlyw, dansedi
yor, gUlllyordu. Ba.ıp dumanlı, göalen bu
lutlu idi. Bu gece bqka gecelere benzeye
mezdi! ViveUe Ferit hayatlarını birlbirleri. 
ne bağlıyorlardı! Bu çok bUyUk b.lr htdlse 
i~i. Onun da sevınmesl IA:ıımdı ve bundan 
kimse fllphe etmemeli leli. 

Sonradan ve arka arkaya denecek bir ya. 
kmbkla geçen Uç bUyUk vaka olmaaay(i• 
Kezban bu SecQ belki de Qhte ne~i sa'-9 

Şampany•yı tdru fula kaçımıqı olacak ki, 
hafifçe sallanarak elinde bir bardakla Kez
ban& yal<18"'1Jflı. O :aaman genç kız henttz 
kavaly•inıllen ayırılmJ9b. Dudaklarında bi
raz evvelki kahk&.Jı@lannm &'Öl&'etli dUl'\IYQr
du. B&flDd&, ı;ok dönmekten gelen b.lr Şllf
kmhk vardı. Necmi onun yanına gelmiş, hiç 
bir mukaddemeye lUzum görmeden fU aöz
Jeri aöylemı,u: 

- Çok gtUOyorının\Jf K~ Hanım~ acı
nızı örtmek Jçtn laQ k"'uı.9ı.ıı lairu fqta. 
Bakınız bana. 111\p'~ı ~ na ~yo
rum, fakat ~~. ffaıv. ~ 
rmn. Size yasık _ _,.ı ~i ! Kellılinial IUQiD 
böyle hırpa~~ 9 

Kezban bu 114iıdfflla m4nuını llkln k&vn
yamam!ftı. Necnll"m "11"'*" ta\ll&nJk .. 
k~ltları kırmm idi. 

- Ne di~gnuı }f~I ~? ~~ ~ 
içtiniz, mula~"",._~ ~ -911~111 
bir fey plama4nq. 

o aman Npcmi, ~· ~ı ya.. 
nındaki mua U..rlne barak~ oııu kolun
dan tutan~. salonun tenha bir kÖ9et1ine gö

' tUmıU., ve bakışlarını göslerlnden ayırma
dan 'u aözlerl aöylemittl: 

- S&J"1lof deJWm. ne yaptığımı ve ne 
söyledıtiml blll)'Orum. Sizi aylardanberı gm. 
llden siallye tetkik ediyordum. Nihayet ge
çenlerd• Modadan gelirken, aımnızı keşfet. 

(,,...... ftl') 

Al Candid, mükafatı kazan· 
p-ıaeına sebep olan fotoğrafı na
ıaıl çek~ini şöyle anlabyor: c: Yal. 
AIZ gey.iğin fotıajrafını almak İs• 
tiyıorqum. Birdenbire bir kurt 
peyda ol:du. luııyvanın ü~erine a
him.Sa lıazariandı. Fotoğraf ma
kineçi yere ıbıraktım, tüf eğimi 
aldım. Makine, yere düşerken a· 
ç,lmlf ve· ben, lkurtu öldürürken 
reemi ç~ ••• > Anladıiımıza 
göre kurt gefiii öldürmiil. avcı 
da kuı:tu. F4>toiraf mak.inea.i de 
bir.inci mük~fa.tı kazanmış. Ame
rika tbu, orada lıer ıey olur. 

Sinir Gazı 
AJmaqlan~ «Glzll slWl:a Uıı$eslqde. 

;reql ve aoa de~ aqüelslr JUlar \'ar 
dır. ~ardaa biri «Shl4r pzı:a dır. 
G6ya ba faz, koldayanlan felce ut
rahyor, ııe.nem edtyorm8'-

bclllz kimya Alimleri, bllbaasa 
Obford DaMnlteal kimya profeal
rit 81r Bobert Bobertaon. bu ~ 
... llaldkatle aJAkaaı olnaacaıtma .. ,. 
lizol'• • 
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VATAN Anadolu da 
1 1 

( ) 

Katanede Kuyumcular Bayramı 
Maziden Canlı Masallar 

ilk Yanılış 
Bılmeın insanlar öılhassa gençler etmeslı ile kız intihara karar ver-" 

içinde Jıatıralarını ~it edenler ek- mlş. 
•) c t ko.zıı.nır mı? Ben !tendi hesa.- Bu hikAyeyl göz yaşları arasında! 

bınıa mazinin iyi ve fena gUnlerinl oyle acınacak hır tarzda anlıı.ttı ki. 
hLZmtıltlnn nefret ederim. lyi hatı- ona gayri ihtiyari elimi uzattım. 

0rnhr c o.sen içlerinde büyük bir - Rica ederim, dedlm. Beni !biri 

kU\'\'elle yerleşmiştir, fenaları ise baba, bir ağabey nasıl isterseniz öy
·< zaman goz önünde bulundurmı- le kabul edin, size elimden gelen yar. 
ya luç mCınB yok. İşte beni garip bir dımı yapmak isterun. 

Adana Yol nd m 
On Bin Liradan Az Borca 
Olanların Giremediği Kah ve 

Kanuniyi Kuyumcu Ustası Kostantin 
Nasıl Falakaya Yatırmıştı 

t dU!le bir adamın esrarına vlkıf Gözleri tereddUUe parladı. Sonra Tarsustan Adanaya gelirken daha dün ne büyük fedakirlık-
edcn şey böyle bir hatıra merakıdır.!' tekrar hücum eden ya~ların tesırne kompartimandaki arkadaşlar- Yazan: Cemal Bardakcı lar yaptıklarını\ nasıl kahra-
) defterin nasıl clıme seçtiğini söy- karardı. Ah Yarabbi ne mesudum. dan Bay Aydın Toksöz sordu: .10.nlıklar gösterdiklerini, ciha ' 
1cmıycccğ m. Fakat çapkınlık Alc- Artık itiraf edebilirim, onu seviyor- - Adanayı evvelce görmüş Eski Konya Vnlbl nı hayretlere düşüren harika-
mınrle müthiş ve alullara hayret ve- dum. l\:cndi kendime: müydünüz? · 1 }ar yarattıklarını yalnız biz de-
!'C't' h muvaffakıyctıcrinin sonunda - Semiha, şirin ve temiz çocuk _ On b"ı: '-'il önce bir defa yon lira ayırabildiğini bir bro- ğil, cümle alem biliyor. Hiç §Üp 

Y
olum düc:mür:tü. İki gu"n kal- şu e. gonmişt.üm .. su ka_dar he yok ki, o se,•ginin eseri olan ı asıl yanıldığını acı bir Jiı;anla tın· diyordum. Seni scvıyorum ve senin ""' .J "rd ·· · 

intan kısmı beraber okuyacat'ız. de bana karşı böyle bir sovsi duya- " :1 "" mıstım. Bugu··nku" Adanayı 
0 

za para ıle koca b .• ır şchır y.enıd_en bu kahramanlıklar ve fedakar-
1lk yanılış. cabın zamana kadar beklrmlye razı- ~ 

cBu benım ilk ve ı;on yanılışım o- yım. Bu belki pek uzak. belki mu- mankinden çok farklı bulacağı- yapılamaz tabu... Beledıyenın, lıklar milli tarihimizin en şcref-
acnk. ÇUnkU nıml h:ıyutımın bın hayyel bir şey, fakat ne olursa ol- mı umuyorum. parasile birlikte gayretinin de li sayfalarında yer alacaktrr. 
bır mu\'af!nklyetıe dolıış:m köşele- liun onun, yaptığım lylliğı ödemek Evet b . f k .. k artacağına şiiphe yoktur. Benim öğrenmek istediğim bun - , ıraz ar gorece -rındc ılk defa olarak aldannuş, ya- üzere benim olmasını dcğtl, beni kat. siniz. Yeni istasyondan çarşı ba - Adanada ne kadar kala- lar değildir. Çok sevdiğiniz ve 
1'1.ılmL, , ko.pılmışsam, bundan sonra ben lsternestnl bekliyccektim. üni- şına kadar uzanan genişçe ve caksınız? kurtardığınız bu mübarek ve 
'ıiçb,r şekilde macera aramıyacağı- versitcye devam ediyord\1. Onu dadı- asfalt bir caddemiz var. Bu - Belli değil.. feyizli toprakları daha verimli 
mn yemin ettim. Bu benim çapkın- mm Fatihteki evine pansiyoner ola- Her halde ·k· .. d f b' h 1 t' k · · 1 d" cadde üzerindeki ~rkımız da - ı ı gun en az-ı ır a ege ırme ıçın ne er u-
lıhl:ırımın dlyC'ti, kırdığım kalplerin rak koymuştum. HC'r masrafı \'c p· } k 1 Ç" k" .. leci' 

h 1 
ho~unuza gı'dncektı·r. Bu parkta a a mazsınız. un u soy ı- şünmekte olduguw nuzu, ortaya 

~U znnfınun tiUÇU olacak ve ilele- arç ığı benden çılmcalttı. Ah Ya- - '- w• · · 1 • 

b t k 1 kt 
.._. h d bb' • 1 rahmcuı· A'"~mızın bı'r heykelı· gım yenılık erı görmek, bazı dökmek ka:p eden endişeleriniz, 

r son a nca ır. 1. azı ane en er- ra ı uamı ne o muşlu. Semlhadan U:t 
krn çıklıı;"ım bir akşamdı. Tram- utanıyordum. Ona. olan aşkımı iti- yükselmektedir. Parkın karşı resn_ıi daireleri ziyaret ederek ihtiyaçlarınız bulunup bulun-
,.a,·n girip oturduğum z.-ıman ona raf edersem yaplıklarmu 'başına sırasında kocaman._ güzel bir malumat toplamak, sonra da madığını anlamak arzu ediyo
tılç dıltkat etmemiştim. I<"ukat o ka- kalkmış sayılmamdan çekiniyordum. bina göreceksiniz. o da halke- bizi metheden bir iki yazı yaza- rum. Bir de çiftçilerimiz borçlu 
d r h:ıreketsiz duruyor. alnı cama GUnler geçiyor, abtal bir ti.şık gtbi vimizdir. Onun üstündeki bina ~·a~ ~azcte~ı~e göndermek için mudur, değil midir? Gittikçe 
yıı.pışık nefes n1ı,1arı bılc farkcdil- onun hayalile avunuyordum. Bir gUn da Hava Kurumuna aittir. Cad- :ki gun yetışır. .. zenginleşiyorlar mı, yoksa ol-
"uyordu ki, yavaş yavaş nazarı dik- birdenbire hakikatle karşı karşıya denin iKi tarafında irili ufaklı - Hayır Bay Toksoz, ben A- dukları yerde sayıyorlar mı? 
knllmi çektı Ucivert beresinin nl- kaldım. Onu. para. bırakmak Uzere dana hakkında bu kadar.cık gör sekiz, on ev de göze çarpar. Ha Bnun pek merakındayım. 
tından kı\'ır kı,·ır şakaklarına. dö- dadm1a uğ?'nmıştım. Nereden Bkiı- <:ru" ve b"ılgı' ı'lc kalmak 'ste · bir de Kız Enstitu"su·· bı'nası var. 0 

1 mıyo- - O, Bay gazetecı·, sen de 
kiılmllş lccsıl< sarı saçları, ıslak ve ma geldi bllmcm. 
parlak açık yeşll gözleri vardı. On - Semiha. hiç yalnız sokağa çık- - Hepsi bu kadar mı? ruBm. .. 1 rt pek derinlere dalmak istiyor-

d 1 
u guze yu parçasının son sun ve bı·zı·m tam bam telimı'ze 

ye ı, on sek z yaşında görünUyordu. maz <leğ"ll mı? Diye sordum. Dadım - Şehre dört kilometre me- on beş yirmi sene içinde zirai, cıtdln!n taraveti, dudaklnnnın yarı bUyUk bir safiyetle: safede Scyhanm sol sahilinde iktısadi, ticari ve sınai sahalar- basıyorsun. Bende senin bu me 
arıı.lık dunı'Şu o kadar llı.tiftl ki, ilk - Yok, dedi. Dayısına gittiği nk- dinlenme ahırları, vüzme cihaz. d zh ld w . . rakını biraz olsun giderecek 
dt"!a olarak bir kadın, hattCı kUçük .J a ma ar O ugu ınkışnfları ı· t d F k · .şamlardan başka bir yere çıkmaz. ları, frigolan, paçahanesi, labo- da o··gWrcnmek ve o··gwren..ıı'klerı·mı' ma uma var ır. a at ıstasyo. 
bır ltız karşısında. sarsıldığımı itiraf D 1 u ı · · y b' · "ft · edebılırim. GOzleri açıktı, fakat hiç im b aydısınha mbı, d ye bağıırdım. Be- ratuvarı ve gazinosu, bahçesile (Vatan) okuyucularına bildir. na gınyoruz. arın ı:ım çı çı 

n un an a erim yok. htiyar ka bir de mezbahamız vardır. ls- kahvesine gelirsen diger arka-
bır yana bakmıyordu. Garip dllşUn- d h ti mck niyetindeyim. ın ayre e: tanbul 

1
·1e Ankaradan maada daşlarla birlikte seninle uzun u-

ccli bir hrui \'ardı Birdenbire ne ol- O halde şehrı'mı'zde f 1 - Sahi mi, dedi. Sen dayısına git- j . . . - az a zadıya konuşuruz. 
du bılmem. yanı başımızda duran meslnJ istcmı~·or musun? 0 bana yerlerd~ eşı yo~ d~r~~ı~.r. Bır kalmıya mecbur olacaksınız. yaşlıca bir kadına yerini vermek il- haftada iki gece dayısının evinde kal de demıryolu koprusumın ya- -Sonra bir arzum daha var: - Yann dokuzda kahvede-
zero fırladı. Ben de mahcup olmuş- masma &enin ızin verdiğini söyledi. kınında açılan kuyulardan alı- Muhterem Adanalıların dimagw - :ırim. 
tum. Çevık bır hareketle ondan ev- d A k ld t ktı DeU gibi sokağa :fırladım. İçimden nan su, emir boruhrla akıtıl- !arına, kalplerine ve keselerine - z a ı, unu aca m: 
\'el davranmak istedim. o..h bUtUn bunlar plfin olsa, '-'anlış ol- maktadır. Halk kuyu suyu kul- oirmek, oralarda neler bulun- Bizim çiftçi kahvesine on bin 

Rica ederim siz rah:ı.U;ız olma-
01 

t>' yın dedım. B..ışını hafifçe bana çe- sa diyor ''e koşuyordum. Faknt hey. !anır. Kudreti olanlar şimcndi- duğunu anlamak... liradan aş~ğı borcu olanlar gi-
\ iı·di. hat. bUtUn tcferruatile yazmağa ta- ferle uzaklardan getirilen (Ay- _ Kafalarımızda, kalpleri. rcmcz. Ama zarar yok, sen bu-

- Hayır, hayır, dedi. Zaten ha- hammumm yok. Onu iki gfin sonora ran) suyunu içerler. Bunlardan mizde ne bulunduğunu biliyor ralı ve çiftçi değilsin, gelebilir-
yatta benim yorim yok. Kasımpaşadaki sıra evlerin birin<le başka bazı sokaklar genişletil- musunuz? sin. 

Ruzuhr:ıırda Kağıthaneye gittim. 
Şimdi bir harabe haline gelen Sfıcla
bııt kasrını, İmrahor köşkünU ve es
ki ihtişamına ağlayan çoğlayanları, 
yabanileşen ağaçları, diken tarla ı 
olan lale bahçelerini 'ezdim. A&ırla
rın diline destan olan K!lğıthane 'e 
eski eğlence lUemleri yoktu. İçim
de derin bir acı ile <JönUyordum. 
Hayalimde Kanuni zamanında ku
yumcular tarafrndan KCığlUıancde 
kurulan )lrml günlük kıunplar can
landı. Kanuni. Sultan StUeyman il. 
900 ~·ılında Trahzonda doğmuştu. Ya 
~ı llerlt'dlkten o;onra babası Birinci 
Selim gibi burada. kuyum<"uluk öğ

renml;\·e ha,ıa.mı,tı. Onun Ko!ltan
tfn f!!mlnde Rum bir ustaı-ı ,·ardı. 

Babaııı da. Trabzonda l)I bir kUyum
culuk öğrenmişti. Osman Oğulları

nın hemen hepıol birer 5anat öğren
nılşler, bir ço,;:ları da oğrenılılderl 
ııanatin kudretli birer ti tadı olmuş
lardı. 

Beyazıt il çok yüksek bir yaycı, 
tl':ıhlJ-ti \'e mUeelllt idi. Onun clllc 
yaptığı ,.e li tlerlne adını ve )'8pılış 
tarihini yaLdığı yayları hfıla Topka.
pı ımm),nda teşhir edilmektedir. ltıı.
nuni O ınanh tabtrna oturduktan 
sonra. ayni :z:a:rna.nda meslckt~ları o
lan kuyumculara. kar'ı yüksek aırı
kalar ~östcmıı, ,.e 20 senede bir 
Ka~ıthanede tesıt edllmek \\zere ku
yumcular bayrammı lhdaıı etmiştir. 
Bu bayrama bir fermanla da kanu
ni bir mahiyet Hrllmlştlr. Genl~ tiı
nırlı TUrklyenin he.r tarafımlakl bü
ttln kuyumcular bu bayrama iştirak 
etmek ınC<'burl~·etlnde oldukları l~ln 
Utığıthano ,·e onu kueııklıyan yeşil 
ırtıar muhteşem çadırlarla, renk 

renk (n anlarla dolar, htı~al tcm
bcrlcrl nl bile ~·atla trı.cnk ı;enb~ cğ
leneelcr, cümbüşler yapılırdı. ( I) 

Burada en a.,ağı altı bin çadır lcu
ruhmlu. Yalnız yurdun diğer l>ÖŞC
lerfnden gelen \ e muhtelif mezlıep· 
lcrl temsil eden halife ve post nişin· 
lerln adedi on lld blnl a,ardı. 

gördüm. Hatt Sultan i\furod 11:!
11 

tcfcrrilcUnde önce dost bus ederr.i' 
:re\'Bn OIDn hakir ldlnL• 

Sar~lal" esnafı dB her yirmi ~o
nedo bir Kdğıtba.ııe bayranıı )'BPsr
lardı, ırakat eski ,·e zengin 151ıııı· 
bullular her ene şaban a),nııı tııı• 
şmdan onuna kadar KAğıtb:uıt).,, 

ı;:ı· 
çadırlar kurarak bir ay «.~bo)"» • ıııı• 
fn!öı )'&parlar ,·e mUbarck rn!ll3' 
karşılarlarılı. 11 

Kanuni ::iultan 8We3n11ın. Jl!IA1 1~~ 
olur olma~, ilk M meslektnşları K 

0 

' ıu,. şimdi Ç.akmakı;-1lardakl Sultan l.'I 

tafa canıllnln yerine blr saka ı:.c'!ll~ 
bl \e onüne de - .. inıdlld vaUdO il' ... ı.'11· 
nınııı ,yerine - bağlı, balıı;cli bir 

:ıı· 
yumcular eanıll ,·e haoıa.ııu. :ınu 

ntıl" 
zam bir kuyumcular çarşı ı 3'111· 

mıştr. Bu çarşıya da on bin SJl.ıııııı. 
beş yüz. kaUlJJ, tencere \·esatre 1'll~ 
nkfetmlştl. Bu kaplar ıroyuJllcı.ıl• 

ı-01ıır· 
bnymmında Kdğıtha.neye götU [J~ 
dü. KAğıtlınncdo de halka lôl~ ,, 

n tt" 
kap dağıtan bir tekke ,·ardı. u . 
kenln yeri hrıl!i. köy:lülerce 01alıııı1 
dur. 

* &16' Kuyumcu esnafı iı;:ln yillai~ ~ 
ka ,gösteren, onlar için dovld \'O ııl'' 
ray bütçesinden bUytlk fedalDl~ 
lar yapan Kanuni Sultan SUJC) ıJ. 
bu aanatl pek kolay öğrenıncl111~,. 
O kuyumculuk öğrenirken uı;tll51 'tı· 
rafından fıılakaya bUo yatmllll1' 11• 
.Kanuni kuywnculuk öğroruneğo ~., 

-d" ıııı. 
zuılcllğl zamanında. Trabzoııu- ıtıli 

ln.mıştı. Ustası Kostautln çok c~ır 
,·e r;ert bir adamdı. Çınıldnrıoın trY 
ayyen T.1U11anda. dUkkCuıa gel.Jllt'l ,ıt' 
nl ,.o ,·erilen işi tamamen )'llPIJJ 

rını i terdi. ı•· 
Tez~hının U tünde dalm8 bit 61" 

laka a ılı clururdu. Bu inatrı ,·e ç.ı· 
dn.r Uumun cezası da çok ağıtd'· " 
raklarına karşı, hiç d.D.ynk 3.eınJ> f 
,.e yahut ayı bllmlyeu bir acl&D' 
bl da,ıranırdı: , I' 

Bayram, bizzat padişah tarafın· 
dayı dediği adamın kolları arasında · k ld 1 b k Sesi öyle tuhııf bir titriyordu ki, yakal tı .... 

1 1 
mış, a ırım ar, se z;e ve a- - Onların yurt ve millet sev Bay Aydın Taksözün bu söz-

amış m .• ~ası yo unu bekle- • 
tecssUrllnUn zapta muvaffak olamı- dlm. Nasıl arkalarından takip ettim. sap hallerı yapılmıştır. gisile dopdolu olduğuna kati i- 1 sözlerinin hakikat mi, şaka mı 
yacnğı kadar bUyUk olduğunu sez- Nasıl deli gibi evi aradım, bilmi ..... o- - Cümhuriyet kurulalıdan- manım vardır. Sayın Adanalı- olduğunu sorup anlamağa va-

dan açılır ,·e !?O gün ge<-ell, gilndü:ı
IU de\'8.m ederdi. Padişahın altın o
tağı da buraya. kurulurdu. Koyunı
cuhn>:ıya. on iki ke elik bir hediye 
\emıck te Kanuninin «Kanunname» 
tesblt edilmişti. 

Şehzade smeyrnau bir ııün ıı::rc
~fne geç gelmiş, hem ,·erilen ,. ,? 
ıılni ya,ınııamış, hem de arkad~ll' ııır 
oyuna tutmuştu. Koı;tantln ~ 
altın vazo verıll: ,.,. 

- Bunun oymalanm edııtzdi'l !'r 
pıp yarın getireceksin. Eğer ,ı. dım. Tramvay Bcyazıta selmiştl. 1- " w b rum. Yalnız kendimi oda kapısının bugüne kadar belediyenin imar larm bu mübarek toprakları kit kalmadan b\ndigi oto Us 

jik adını atıyordu. Ben ise onu gö- eşiğinde, elimde tabanca. yU:ı:Um ve tezyin işlerine üç buçuk mil- yad ellerden kurtar!llak için hareket etti. kimiz de indık. Çok sUratli \·c ener-

d~m~~~~~~inh~fu~ı M~u~~~~m d~dlkh~~~l f==~~~~~~~~~~~~~~~=~~~~=~~~~=~~=~~~~~~~~~~~~=~ 
hızlı yUrllyor, hem kendi kendimi it- 'ı aynada görUnce Meta. UrktUm. Se- 1 r ' 
ham ediyordum. O kUçUk tccriibesiz mHıaı bir an ne olduğunu anlamadı. s p R 
\'C\ çekingen bir kızdı. Ben ise o se- Sonra bUyük bir gayretle bana doğ- • • 
n otuz altı yaşını idrak etmiş Ye ru geldi. Çıplak kollarını boynuma ._ J haynbnın kmmı Anmınıw~tlm~- dcladL B~kü~e h~im!e gö~Ume ~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~·-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ynslam!ı. Artık ağlıyordu. Ellerimi 
.erle doldummş zengin ve bckfı.r bir kaldırmadan onu hızla yere ittim. 
ıclnmım. Nihayet bu kaçma ,.e ko· 
v ılııma işi bir dönemeçte sona er- - Çekil, dedim. Bu yalancı göz 
dl Genç kız, yorgun bir tavırla du- yaşlarına hu yapma lıarckeUcrlne 
.. arıı. yaslanıp ağlamıığa başladı. 0 ömrUm6c bir kere kapıldım. Bu llk 
•r.ıda bUtlin fena dUşUncclerden ve son olacak. çekil karşımdan. 

~ıvrıldığımı ve ona bir baba. bır a- - Yapma, yapma, ölUyorum, diye 
.1bcy gıbl yardım cdebılmem için yalvarıyordu. ÖIUyorum, acı bana 

r ıı pı ıdığımı söyliycblldim. Bacak- beni bu hale koyan işte bu adamdır. 
!arı tılri;)or. omuzları garip ihtiltıç- Eme lğTenç bir korkaklıkla duvarın 
l rla sarsılıyordu. O sıralardaki bir j dibine büzUimllş duran adamı gös
m h llcb ci dUkkfınına sirdik. YUzU- 1 terlyordu. 
ıU, gözunü biraz soğuk su ile yıka- - !\e yapabilirim, dıyordu. Ben 
dı, kc dine gelır gıbl oldu. Ah öyle bunun elinde bir oyuncaktan başka 
t.abil ve scvımli halleri vardı ki, bir 1 bir şey değilim. Beni mahvetti. Son
nn bile aldanmış olmam ihUmalınl ra kendi şeni fıklrlcrlne bir ortak o
n klnna gcllrmcdım Yeihasıl onunla tarak kullanmıyn. bnşlndı. Evet ~ni 
o G'llnkU bir kaç saatlik konuşmadan aldattım. Üç senedir, bunun metre
. onra hemen hemen hayatına vClkıf siyim. Ah ne kadar ıstırap çektim 
olmuştum. lsnıi Semiha. idi. :Mısırlı bilmezsin beni affet ne olur, diye yer 
zc gln blr tUccnrın kızı imiş. Anne- lerc sUrUnilyor, yalvarıyor, çırpmr-

Bundan evvel yapılan Beşiktaş - Galatasaray karıılaşmasmdCIJ\ ikı enstantane 

Haftanın Mill i Küme Ka r ş ıl aşmaları 

Bayramın Dk günU padi!jah, otağın 

önline kurulan tahtrna oturur. Şey
hWlslı1m, 1>adraz.am ,·e diğer devlet 

ululıırUe beraber kuyumcubaşı, ku
yumcular şeyhi, ''e kuyumcular nB
klbl ılc etrafında yer alırlardı • .Ars· 
lan po:-;tundan yapılmış biiyük kösler 
ve nöhet takımı hcyeennlaı havalar 

. ! çalarken, meıoleki clbi<ıeleriııl giymi'} 

1 1:! kuyumcu kalfaı;ı -.ıra ne padl'ija.
hın , . ., etrafındakilerin ellerini öper-

ler. Hu -.uretle bayram ve nıera!>ltn 

a~ılıııı':' olur. !Sonra lm~'Wlı<'uba';'I en 
kı.)nwtll taşlarla :-;li .. lenmh; birer fla-
nat lllrlnntası olan bir piş tahtııı.ı, 

• bir dh·lt, bir eğer, bir kılıç \e bir 

tabnnı·ayı hünkara tnkdlnı eder. Her 
vilayet kuyumcuları da bu bayram
da !!arfedllmek için merkeze onar 

bin kuru' ı;önderlrlerdL 
E'llya Çelebinin babası sarayın, 

ve btanbulun koyumcu başıı;ı idi. 
ÇeleblmJz bu bayraınlardau 60 1.1e

nede tekerrür eden üçüne Y.etlşttıı

nJ kaydederken der ki: 
«Bunlarda. )irmi )'llda bir teferrüt 

1 öldUkten sonra tahsilini tamamla- yordu. Birdenbire bu. güzel, fakat o.h
m ak için bUyUk annesllc beraber Is. lAk dUşkünU kıza karşı bUyUk bir 
tanbulda kalıyormuş, fakat her za- soğukluk hissettim ve lcuvvelle sil
mnn muntazaman kızının parasını kindim. 
gönderen zengin baba aylardanberl - Hayır ScmOın, dedim. Artık her 
bunun adını anmıyonnuş. Bir çok şey bitti. İlk dcfn olarak mUUılş bir 
yerlere telgraf çekip sormuı;ııar. Sağ surette aldandım. Seni değil ken
olduğuna eminmişler. Tam bu sıra- dimi affetm!yeceğlm. Allahtı ısmar
da bllyük anne ölmüş ve Semiha ser- tadık. Merdi\•enlerl hızltı indim. Ba
serl bir dayısı ile on pnrı:uıız kalmış, şım ağ?'ıyor, şnkaklarım zonkluyor
Ellcrlnde kalan bir kaç kuruşu bu du. Oradan bir taksiye atıııyıncaya 
zamıınB kadar idare etmişler, iş bul- kadar kendimi tuttum ve sonra ha
mule için başvurduğu yerlerde za- yatımda ilk defa t:ıttığım mağlılbi
ten ıılı;al<çasına tuzaklarla karşılaş- yet acısile, ilk defa. olarak bir kadın 
'llJŞ. Nihayet, dayısının ne tUrlil o- için ağlamağB koyuldum. 

'erilerek hazlnei osmanJdcn on ke:;e 
heyecanı ve ilk müısabr&alarda akçe. tabii all Osman, kö ·i hakanl 

Pazar Günü Galatasaray - Beşiktaşla 
Fenerbahçe de - İs.spor ,a Karşılaşacak 

Bu hafta miHi kiline maçlan• 
nın en heyecanlı günlerinden bi
rını yaşayacağız. Şampiy-0nnda 
en mühim rolü oynayacak olan 
Galatasaray - Beşiktaş, Fener'bah
çe - lstanbu~or karşılaşmalarını 
seyredeceğiz. 

\urscı olsun para kazanmasını ihtar XECLA MARAŞ 

Belediye Doktoru Gelmeyince 
Zavallı GencAcılar İçinde Öldü 

~ 

Karttılöa. Rahmetler mevkiinde 13 
numaralı evde oturan Soğanlık köyü 
l<orucusu Hamdinln yirmi yaşındaki 
oğlu Ahmet Yılmaz, evvelki akşam 

nl olnrak hastalanmıştır .. Validesi, 
oğlunu muayene v" teda\'i ettirmek 

Beş.i'ktaş, Galatasaray, F encr
bahçe takımları bugün şampiyo
nada puvan vaziyeti itibarile bir
birini takip ediyorlar. Bu itibarla 
Galatasaray • Beşktaş karşılaş
masına senenİıl en ınW'him bir 
müsabakası olarak bakmak icap 
etimdktedir. 

1 ruınbul şampi:)•onu Beşikta~ın 
son müsabakata.rda formundan 
düşmekte olduğunu görmekteyiz. 
Aldığı derecC'ler, gösterdiği o
yunlar bunu açıkça ortaya koy· 
maktadır. 

Galatasaraya gelince, sarı kır· 

elde ettikleri muvaff akiyetli de-

rec elerin hızile ve bir takım be
raberliği içinde oynayan İstan
bulsporlu lar Feneılbah~e için çok 
korkuiu bir rakip olarak gözük

mektedir. 
San }acivcr~lilerin İstanbul-

spor kn.rşısına nasıl bir takımla 
çıkacaUarı henüz belli olmamak. 
la beraber, Ankarada l lar'biyeyc: 

karşı tecrübe ettikleri ıta.'krmıa 
oyna·ma~arı da büy.ük bir ihtimal 

.., dahilindedir. 
Bu maç için galibiyet şansını 

daha ziyade F enerıbahçe lehine 

olarak görmclk ica\p ederse de 

ufak bir. ihmal ibreyi derhal aksi 
tarafa çevirebilir. 

•rrc belediye doktoru B. Şeraf 
nl davet ıı;in doktorun C\'tnC gitmiş
lır. Dol;;tor, h-ınesinc l'ıznmi yarım 

sııul uzakiıktıı bulunan hastanın 

evine yaya gıdcnılycccğlni söylemiş, 
b.r otomobıl i'Stcr:ılşlır. Fako.t, o•o· 
nıobll buhınamıımrş, getirilen ibeygi
rc de binmekten istml>tif etmiştır. 
Zavallı ona da doktoru götOrebll
ıneklcn Uınldıni kesmiş, C'\'lne dön- ı 

/ 

mız.ılılar bilükis günden güne da- Fener - Galatasaray Muhteliti 
Ankarada Bir Maç Yapacak 

yan bir tnknn olarak gözükmek- Fenerbahçenin kıymetli kalecisi ıGelecek hafta milli küme maç-

\

ha iyi bir vaziyet alıyorlar. Ve 
bugün iç.in en derli toplu oyna-

tcdir. Beşiktaşlıların her~?~. b'.r Cihat larını yapmak üzere Ankaraya 
parça forımlarından duşuşlcrJ, mühim karşılaşması bi,;c heye· gidecek olan Fenerbalıçe, Ga'1a· 
buna mukabil sarı kırmızılıların canlı bir oyun seyrettirecektir. tasaray klüplerimi.ze muhtelit o· 
da düzelişlcr; galibiyet şansının Günün i.\tinci kaffiılasması d,. larak Ankara kanŞtk takımile 19 

dtlştur. 

13u lılıdıscden bir kac; saat sonra, 
Ahnıct Yılmaz da 111tıl.açlar iı;indc 
çırpın \rak vef.lt ctmıştır. Yapılan 
t bar llı:erinc Kartal Mkımi B. Alfı-

Ölen Ahmet Yılmaz 
cddııı Eskin Mdıseyc el koymuş, 
Ö!Ume sebebiyet vermek suçile Dr. 
Şcrafcddın aleyhine takibatn. koyul
muştur. Ahmet Yılmaz'ın cesedi 
:Morga gönderılmlştir. 

Gıılatasaray lehine olduğunu gös. Fenerhahçe ile lstanhulspor ara· mayısta bir maç yapmak teklifin. 
termektedir. sında olacaktır. de bulunulınu~tur. 

Maamafih Beşiktaşlıların da Sarı lacivertlilerin genç İstan~ lki klübümiizün bazı şartlan 
beklenmiyen günlerde hiç bek-

1 

bulsportularla yapacakları karşı- kabul edildiği takdirde Fener· 
lenrrıiyen güzel oyunlar çıkardık- !aşma herhalde güzel bir maç o· ı bahçe, Galatasaray ~ Ankara 
)arını da unutmamak icap eder. lacaktır. muhtelit maçı An:karadn yapıla-
Neticc şudu.. kj, 1tencni9 bu en Bu sene milli kümeye girmek caktır. 

itısan edilerek on gün, on ı;cce to-
neuillı e;ylemeleri, kanunu Süley-
man llno oldu. Hakir Kuyumcu bıı

şı zado oıduğwndun üç tcferrüçlerlul 

Türk Hava Kurumuna 
Yardımlar 

Ankara, 8 (A.A.) - Türk 
Hava kurumuna yapılmal..-ta olan 
yardımlar hakk.ın<la bugün aldı
ğrnnz haberlere göre, Erazığda 
sinemacı Celal Abacı Hava ku
ruıpuna 1 7 5 lira. ve diğer bir kı
ısım vatandaşlar da ydkunu 120 
lirayı buian bir teberruda bu1un· 
muıılarcln. SivrihisM'Cla lbrnhim 
Yazıcı, M~hmet Demir ikişer yüz, 
Mustafa Unverdi 100, Mehmet 
ÖLgenci 70, Mustafa Ayıdın 60, 
Mehmet Ançı, İbrahim Cıracı, 
Ferit Sakarya, Halil Koc~oğlu, 
A'bmet Koçak, Harun Kamer, 
Hüseyin Bakır, Mehmet Ali Al
tın. İsmail Tuzun, Şevki BS§ey
vaz, Şuayıp Karaer, Bahri Sernü, 
Mustafa Uça, ..A:bdullah Bahar, 
Ali Özgcneci, Ahmet Çıracı, Ha_ 
lil Çdik'kol, Ali Gülhay, Kamil 
Çam, Abidin Potoğlu, Ziya Snrı
oğlu, Ali Çam kuruma ellişer li
ra vermişler ve diğer bir kısım 
vatandaşlar da yekunu 335 Hra 
tutan bir yardımda bulunmuşlar
cm. 

nıaz n Allah .cıışorıııı' 
tabanlıırınn. bin sopa ,'Ura.cncır":1,11 
Şehzade koltuğundaki ,·azo il' ıJll" 

döndU. Gece ralıştı. Fakat tatı'11 f' 
yamadı. Stıbahlcyin kalkınca ııd ti· 
zU iki çeşme anasının odasın!' "'ır 

- Anne! dedi. t:sta dün bir ij \ı· 
dl. Goce yarı.sına kadar ~aııştııı1~ 
tlremedlm. F.ğer bltlrmczsCJll .v 
falakaya. yntırııı ayaklarona tılll ;,~ 
pa ,·urncakmış: Hem de yeırıln ~! 
Bu adam ak&ldlr. Xe ynııuooıi 
Allah aşkına beni kurtar! r.'' 

Schz.adenln ana'ı kethüdusıııı ... 
, bllll'' 

ğmlı. Bin altın istedi. Blr&Z ııl_,rl 
ipek bir torba içinde ı;eıen nJt.I 
oglunıı. ,·ererek: ı;el> 

- .Al bunları ustana gutU!• 11ı· 
nffcder, dedi. Kostantln ustll b~.,, 
tın torbasını aldıktan sonra ell.Jl.l ;el 
kasına koymu~ biraz. dil~diil' 
ııonra batırmış: ,J• . , tı11 

- SWeyman cel buray.a.! - el ~~· 
tınJarı haılıleden !;ek, beş ~·UZ. ' 
buk yaıı! ıP", 

Şehzade Süleyman hadde tc 1t • oO 
nın bıışııııı. ı;cçmt,, kan ter ı~iO ~ 

t~' 
rllen 1§1 yapmış, ~ubQklıın ıP ,ı 

,;ııf 
ününe ı;ötürmU~. KoııtantirılU 
ıoü:ıtebıt ı;e:;J ııaUamış: 111 -' 

- Gctlr!D ı;u lalaaa.)'I: )'ılô 
SlUC.)11WUU yere:.. et ,< 

lld s;:ırak faJakn)'I ı;curıuij1 ıı" 
bir çelme llc şehzade.) ı yero .)._ 
nık ayaklanna geçlrmt,1erdl· ~ 

Kobtantlo eline bir dcsto ~ deı# 
ki altın çubuklıyı nlıuış ,·e il' f(e ı 
~ebzadenin tnbaıılarnıa )ddetl 
direrek: ~ 

- Haydi kalk! Bir dsJııı. fil 1'11/ 

lık yapma, \'azifenl b•l ,·o ''8 

yap! llenıı,tı. ~ı-'' 
Bin altrn hem mutaassıp Jtvfl • 

tini yeminden, hem de şcl!Zotfr • 
detll eczadan kurtarmıştı· ~r" 

E\'llya Çelobinln anJı:ıttığıııll _.. ıı 
ııır 1 

Kanuni Padişah olduktan ı;O 11rtı 
1 usı liostantlnl tstnnbula ~r 4~ 
\'C Cııkaııanında l<cndlsln° ıııt il' 
ltfın ııçtınnıııtı. E\'llyıı çeıc~ıı~ /i
ta.) ı !,:ok ihtiyarken gördOt 
'jÖ.)lO kaydeder: ·tı 1,ır ""' 

c Hakir, ol pir ku3'11mcU.) J.ı)~ 
kcro gördilnı. Herkese tıll•• 11·ıı' 
naltlcdcr, her tiırlU tcltJlflCIJ 
bir koca Ubta illi.» .... ,ıl 1 .:o::v 

İbrahim llnklU P 

ııııırıı' 
(1) Evllyn Çelebi, scyıı.hll 453 t 

nin bit• yerinde (Cilt 1, sıı.y!IJ. _,. ~ 
JtC•w• 1 

bu merasimin 40 yılda tıır ıı 6-ro 
ka bir yerinde (Cilt 1, sa~.f ~1 
yirmi senede tckrarıandığın~.,' 
Başka kaynaklar da bu bllY·dtdrf 
senede bir kutlandı~nı 1<9 3 
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ırakta 
(Baı}ı l incide) /-/ 

1 

ğine göre, Habbaniyede hareki 

had• ta iştirak eden İngiliz. zırhlı cüzü. 
- - -- tamları ve Irak kuvvetleri salı 

1 
kimyager Mustafa Hakkı Nalça- · günü Irak asilerini tayyare mey· 

• Eek· . • cının kerimesi Be1kis Nalçacının danma hak-an mevz~ioerinden tar. 
Sok ~ Harıc.ıye memurlan.nda~ nikahları 8 mayıs 1941 perşem· dc::tınişlerdir. 
L 

0~1 Vakum Petııol §.lrketı be günü Beyogwlu Belediye salo- Bir gece evvel İngiliz. hava 08!tnuıe • · B Ar A- B · · ica.l .. ~.canı ay 1 ~r e_n. nunda dostlarımn huzurunda ak· kuvvetlen asılerın hatlarına de-
'- b ?hnu~ Merkezefendıde aıle dedilmi5'tfr. Tarafeyne saadet di. vamh suretle hücum etmişler ve 
~• rıata ·· ··'--~'.....-: ~ 

nrna gomU1'fIJU!:'•"r• teriz. salı günü cereyan eden muhare-

Telgraf, Telefon ve Ajans Haberleri 

lngiltereye j 

Hava Hücumu 

36 Alman Tayyaresi 
Düşürüldü 

8. Roosevelt'in 
Yeni Bir Emri 

Transit Geçecek 
Mallar 

jSovyetlerin Garptef 
Tahşidatı Yalan 

Tas Ajansının 
Bir Tekzibi 

Fransa 
Vaziyeti 

l'.\YIN: be esnasında düşmanı bombardı-
--.::.:.: Hayır Sever Bir Vatandaşın man edere:k ve mitralyöz ate~ine Londra, 8 (A.A.) - DUşman, bu- Vnşıngton, 8 (A.A.) - Ameılka Mos'kova, 8 (A. .\.) - Tass 

Ma .. :..~ D ft d ı," t h ·ı· t 1 t k k k ti . d . • ,,.11n gUndUzkU 12 avcı tayyaresi ve "elsıcUn1h B R it tti d k k b lco . .._. e eıı ar1ıgı a sı a Bir Vasiyeti le Kızılaya tu ara .~ra . uvve erme a~mı ., • uru . ooseve neşre · ajansı aşağı a .
1 

le zı 
1 

ne~ret· 

Halkın Ekseriyeti 
Anlaşma Aleyhinde 
ZUrıch, 8 (A.A.) - VolkarecM 

gazetesi J:o'ransadakı \"azıyete daır 

yazdığı bir makalede şoylc diyor: ntrol memuru Bay Sabri Şa- olarak muzahır olmu~ar ve asıler perşembeyi cumaya bağlıyan geceki ğl bir emirname ile Bn·leşik Amerl· miştu: 
~ını.ca)a Trabzon v.ilayeti tahsi- Yardım Falluva istikametinde ricat eder. rekor teşkil eden 24 bombardıman kadan transıt olarak geçecek mali ı- Japon gazetel erı, Domci ajan. 
at ~flıw· . k I !erken durmadan onları hırpala- tayyaresi kaybı ile, son 24 saat zar· rı da ihraç ruhsatlyesine tabı tut- sının Nc'l:)orktan a dığı bır ha-

Bazı sımdika şeflennın Lav:ıı·~ 

mUznharet ctmcleı ne reğmt'n Fran
sız lfçllen, J.'ransız halkının bliyUk 
ekserıyell ile birlikte Almanya ıle 

yakınlaşma sıyasetını reddetmekte. 
dırlcr. Hf'mcn hemen bUtUn sokak 
başlarında de Gaulle"Un armasına 
rastlanmaktadır. Bu arma büyUk 
bir v .. harfi içine alınmış Lorraine 
haçından ibaret olup duvarlara c;!
zllmektedtr. Halk oğ'le zamanı \e 

akşam Uzer! İngiliz radyosunun 
fransızca neşriyat yaptığı sıralarda 

bu neşriyatı dlnllyenlcri rahatsız <>t • 
memek için tt'lefon muha,·eresı yap. 
mamaktadır. 

gıne taVln ı ınmı tır. Ankara 8 (AA ) Kı .. ılay 1 rd A .1 - · !ında İngiltere Uzerlnde ve Trafmda mu"tlıı· u h b 
!\,,,._ ,,. • • • • - .. mı,, a ır. sı er agır zayıat ver- " · beri ne~retn ekted ir. uu a er, 
~ umumi merkezinden bildirilmek. mi.§lerdir. İngiliz z11yiatı hiç me- ceman 36 tayyare kaybctmil}Ur. Bu karar, Mihvere veya l\lih,·er' United Prcss ajansının Vichy mu 

A tedir: sabeaindedir. İngilizler 300 den Londra, 8 (A.A.) - İngiliz dostu olan memleketlere kaçak mal habirinın bır t('lgrafına göret Sov 
iı . ~kara iş Bankası muame!at Gc::mlikte fabrikatör Yahya A- fazJa esir almı~lardır. Tayyare ile Hava ve Dahili Emniyet nezaret- gitmesine mAnl olmağı istihdııf t'den 1 y~tler Birlığınin garp hudutları 
drrıırı Necdet (Alan) ın bir kızı lemdarın ölümünden evvel yap· muharebe meydanı.na nakledilen !erinin tebliği: yeni bir tedbir suretinde tcl(lkkl o- üzerinde b!j)ffk askeri kuvvetler 
.. ~aya gclmi ' yavruya Lale tığı vasiyet mucibince merhumun toplar Irak asilerinin hezimete Dü~anın lngiltc:re üzerinde lunmaktadır. Filhakika cenubi Ame. tahşit etmekte olduğunu bildir-

"'1 Verilmistir. veresesi tarafından cemiyetimize uğramasına yardım etmiştir. dün geceki hava faaliyeti büyük rikadan Bil"leşik Amerika lımnnlaı ı mekrtc:dir. Ajansın bildirdiğıne 
Mea'ut Bir Nikih 2000 lira teberru editmi~tir. Bu Jngiliz hava kuvvetleri El Ra- mikyasta olmu~tur. Şimali şarki yolu ile Japonya da dahil olmak üze. göre, Moı<l<ova diplomatık mah· 

Mütek . . . . . .. hayırsever yurddaşımızın cemiye. şit tayyare meydanını tekrar §ehirlc:ri ve Bri-stol kanah mınta· re diğer memleketlere yapılan sev- fHleri de, garp hudut~arı üzerin-
illi B k" aı~ını muJk~eden H~s: timize kar~ yapmış olduğu bu bom'bardıman etmi~lerdir. Çıkan kası Atman hava hücumlarının klyat bir dereceye kadar tehctıt edil- de fevkal:Ode büyü1c mikyasta 
~örnüe 1 ır. ~ır1Iu ma~lalllU E~e~_I. kıymetli yardımı Kızılay cemiye_ bir yangın bir hangarı tam amile ba~lıca hedeflerini teŞkil etmişler· mlş olmaktadır. kıtaat tah~iddatı vukua gelmiş 
tiA a r e~ı iŞ etme~ıı umum mudu. ti umumi merkezi teşeklJcürle kar- tahrip eLmiştir. dir. Geniıı mikıyasta hasar olmuş. olduğunu tebarüz ettirmekted ir. 
..., edrı Bekir oğlu .ile profesör şılar. ıki m~törlü bir tay!)'are berba- tur. Zayiat ta fazladır. A m er ,· k a da Bilhassa Uzaksarktan garp hu-

va olmuş, bir çok tayyare ağır Loncfra, 8 (A.A.) - Öğre· dutlarına nakledilen kıtaat sebe-

1• t b 1 K d v t hasara uğramıştır. Tayyare mey- nildiğine -göre, bu gece Büyük bile, Sıberya demiryolu üzerinde s an u a ını a an dananm futvalanış pistfodıe çukur. Britanya üzerinde 23 oelürman 250 AI yolcu nakliyatı durdurulmuştur. 
M • lar açmıştır. Jngiliz 'tayyareler: tayyaresi dü~rülmiiftür. Bunla- maD Garp h_udutlarına merkezi Asya. 
üdafaasında iş Başında hemen hemen hiç bir mukavc- nn 22 si İngiliz avcıları, biri de: dan da büyük askeri kuvvetler 

metle karştlaşmam'.l§lardır. tayyare difi bataryalan tarafın· Tevkif Edildi nakledilmektedir. Doğrudan doğ 
.. (Başı ı laclile) // j 
~re tanınmış bir çok doktorla· 
lln~ bulunmu§tur. 

tö Bu toplantıda her hastanenin 
k h.üllij haeta'bakıcılık kurslarını 
t 'ç dcvııede bitir.dbileceği, has· 
.. •nelerde ıda'ktiloo, katip, çama
~ dikiş v.c aaire gibi i~lorde kaç 
et aZ_ ~t~aç olduiunun tesb.iti 

t:-.UlCla aö.rii§ifünü~ür. 
llıtr lilkStaneler bu miktarları ayrı 
~ i,.t.c~it ederek derhal merke· 

ld'ır~ceklerdir. 
ı 0~cr mahallede üç !kişiden az 
lkıc \rnalt üzere gönüllü hastaba
Q~ uhnak çareleri aranacaktır. 
lcl un temini iç.in de merkez 
~ lte heyetince kaymakamlıkla-
~~ıttır. 

h 1.1..t 1 1 de yine Bayan Hayri
~ l(ırdarın riyaıe\indeki ikinci 
'lıııd •ntı.~a çocuk kamplan üzer_, e Korüşülmüstür. Verilen ka. 
c~' ~Ö~e Maarif müdü~tüğü, Ço_ 
~, ~geme kurumu, Kızılay 

bit ~tik .tcfkilatmrn da yardımile 
ıJrorıram hazırlanacak, şehir 

b...~e Ve -dışında kurulacak 
~lara ç0cu'ldann izamı için 
. it.der alın•caktıc. 
~ Üde Edibin bafkanhğı al
t.._~ Yapılan uçuncü toplantıda 
~ct· ~cı kol azalarına idare he
ler 111.ın bl!1rüne kadar yaptığı iş· 

.;traf ında izahat verilmiştir. 
~I "tiin saat 2 de yapılacak 
~ •rıtıda gönüllü lhastabakıc• 
--:aını te!lbit edilecektir. 

loyd Corc 
Sahnede 

I'\~ (B..,ı l lnt:ide) + 
da ba~ındaki bir anlaşmadan 
ltıı llhıs açmış. B. Çörçil, bu 
~inanın lranla bizim ara
~ olduğunu söylemek mec. 
eo..;,etinde kalmıştır. Loyt 
~iti Un coğrafya meselelerin
~treı te~aleti, Paris sulh müza
~l'i aırasında bütün dün
Soıı diline destan olmuştu. 
lt-lıt ~Unakaşalarda da lranla 
llttn 1 bıribirine karıştırarak bu
~İMf ~eni bir misalini göster-

r. 
~- ,..,, 

ltıaıı ~rçil, Umumi Harp za-
tfen~daki kabine arkadaşına 
'lce cevaplar vermiştir. 
""1neku, bizim demokrasi da
cı~ .. ettiğimiz hizmetleri ve 
s,ıgıınız mühim rolü Heri 
~ ş ve Loyt Core'un bizi 
~ ~ sözler söylememesin
~~ 0.~YI kendisine teşekkür S, ihtiyacını duymuştur. B. 
~· lrıUeterih olsun, biz Loyt 
~llıı " Pek eskiden tanınz. O
~ ..,Zindan çıkacak sözler bi. 
~~. ancak pek iyi tanıdı
~~iyesini bir defa. daha 
~ lf olur. 

s:::l(.~il kabinesinin Lordlar 
~ından ittifakla, Avam 
ı.,__ Indan Uç muhaliften 
iti~ ıtrne bütün azanın ittifa
~l'a ~at reyi alması, de
~I' ~ 81 nıemleketlerinde tabii 
~"et, ~nuniyet uyandırmıştır. 
l\~0 rçu kabinesi hatalar 
~~~ ~· . ~akat hazırlıksız su
J:~rla l'işılen bir harpte; ani 
ı,".11 g~ Vermek ve bir çok risk 
fl"lıl almak mecburiyeti 
~ll a~da hatadan kaçınmak 
'\~ li Cak eli, kolu bağlı dur· 
~.~~rndır. Çörçil kabinesi
'~ tı ölçüye vurulurken, 
ti.oc~~1 • .:-.daıı evvel, bir çok im
"'Cl ~ra. rağmen temin et. 

r gibi mukavemetin el-

Basın kuru!Jluna mensup ka
dınların Y a.idımsevenler cemiye. 
tile j~birliği yapmak hususundaki 
teklifleri memnuniyetle kabul 
edilmiş olduğundan bugün ııaat 
1 7 de ce111iyet Neşriyat kolu aza. 
larile müşterek bir toplantı yapı
lacaktır. 

Yardım Sevenler 
Cemiyeti lzmirde 

Faaliyette 
Jzmir, 8 (A.A.) - Yardımse. 

venler cemiyeti, lzmir mer'kezı 

emrine kırk top kaput bezi ver· 
miştir. 

Yardım Sevenler Cemiyeti
nin Ziyafeti 

An1kara, 8 (Telefonla) 
Oüm'hurrc:isimizin refikaları Ba· 
yan Mevhibenin himayesi altın· 
da bulunan Yardımlsevenler ce· 
miyeti bu akşam Karpiç lokanta. 
sında azalarına ve ce,miyetin 
do~larına ibir ziyafet tertip et
mi:ftir. Ziyafette Milnakaılit Ve
kili Cevcdet Kerim., Nafıa Vekili 
Ali Fuat Cebesoy, Milli Müdafaa 
Vekili Saffet Arıkıan. Büyük Mil
let Meclisi Milli Müdafaa encÜ· 
meni reisi General Kazım, ve b:r 
çok güzide davetliler hazır bu
lunmuşlardır. 

Turk - Macar 
Ticaret Anlaşması 

Ankara., 8 (Telefonla) -
Bundan bir müddet evvel Maca· 
ristanın merkezi olan Peşte

0

ye 
giderek yeni bir ticaret muahe
desinin esasrarını hazırlayan ti
caret heyetimizin An'karaya dön. 
düğünü ve bunu takiben de bir 
Macar ticaret heyetinin şehrimi
ze geldiğini bildirmi,tim. 

Hariciye ve Ticaret Vekaleti 
muraıhıhaslarından mürelk'kep ti
caret heyetimizce Ankarada bu
lunan Macar ticaret heyetj ara
sındaki müzakereler neticesinde 
Macar hükumetrle hiı1tıimetiıniz 
arasında bir ticaret muahedesi 
imzalanmış bulunmaktadır. 1 O 
milyon .küsur lirayı bulmakta o· 
lan bu ticaret ımuahedenameıi 
sayesinde memleketimizle Maca· 
ristan arasındaki ticaret sistemi 
tanzim edilmiş ol<acak ve her iki 
memleketin ihtyacı olan madde· 
ler mübadele edilebilecektir. 

ithal edeceğimiz 'maddeler a• 
ruında mühim miktarda sel!üloz 
ve kağıt da bulunma.ktadır. 

Sansöl N.hiyeei Belediye 
TeıkiJAtı 

Ankara, 8 (Telefonla) -
Aktchir kazasının Sarıgöl nahiye 
merkezinde belad.iye tefkıli mu· 
yaf»k görülmü§tÜr. 

Afyon Belediye Reisi 
Ankara, 8 (Telefonla) 

Afyon Belediye reisliğine İsmaıl 
Kemalin intrhabı ali taadika ikti
ran etıniııtir. 

G eçici Yaz Bulutu dan <lü~ürühnüıotür. Mezkür gece ruya ba~umandanlığın emrinde 
Filistinde bir yer, 8 (A.A.) - zarfında 23 Alman ~mbardı- Nevyork, 8 (A.A.) _ Stefa- bulunan iki ihtiyat hava ordusun. 

Eskı" lraJk Baııvekili ve mütevef- man tayyaresinin tahribi iki re- _ı dan biri"i, ı:imdidcn Kicv hususi 
• d · ni ajan•ınuan: " " 

fa Kral FayHl'ın dostu Cem;l kor tesis etmektedir. 2 3 a edı Federal Zabıta, Alman tebaa. askeri mıntakası emrine verlmiş-
Bey Madfai Irak vaziyeti hakkın- bir gece zarfında Büyük Britan- ıının kütle halinde tevkifine de- tir. Bu hava ordusu, 1800 bom-
da demi,..ir iki: ya üzerinde düşürülen <lürman ' d ş· d' ·'- d bardıman ve 900 avcı tayyare· >"• vam etıpeıı:te ir. ım ııye Ka ar 

«- Bugünlkü hadiseler geçici tayyaresi adedinin en yükseği ol. 250 Alman tevkif edilmiıytir, bun sinden mürekkeptir. Karadeniz 
bl·r yaz bulutudur. Dürüst ve ha- duğu gibi, 22 adedi de bir gece 1 d T · ve Hazer deniz.ı" fıloları, Baltık 

ı arın arasm a ransoceal} aıansı. 
kiki vatanperver her Arap Irak- zarfında ngiliz avdarı tarafın· nın müdürü ile müdür muavini filosunun harp gemilerile takviye 
taki tahripçi hare.ketler hakiki dan düşürülen tayyare adedinin Zapp ve To.nn da bulunıma'kta- olunmaktadır. 28 denizal:tı ge· 
maksadını anlamaktadır. Bu fe- en yükseğidir. misi, 45 totito ve 18 topçeker, 
satçı hareket hürriyetlerini kay- Bu ayın ilk yedi günü zarfında dır. buralara nakledilm~ir. • 
beden ve şimdi köleler gibj ya- A~mıan ~bombarıdıman tayyaresi k Kuznetsov'un riyasetin.de bir 
şayan memJeketlerde tat'bik olu- zayiatı bu suretle 73 e baliğ ol- Ameri a askeri heyet, Moskovadan Tah-
nan usullere uygun olarak ecnebı muııtur. Halbuki bütün nisan ayı tana hareket etmi~tir. Ajarıe, bu 
menfaatlerine hizmet etmek için. zarfında düşürülen Alman bom· MebUSaDJ heyetin Tahrana gönderilmesi-
dir.> bardıman tayyarelerinin adedı nin, lranın merkez , e garp kı· 
lbnissüut A sker ToplamıyonnUJ 87 d "r. eımlarrnda kain tayyare me)dan. 

Cidıde, 8 (A.A.) - Irak hu· larınm Sovyetler Birliğine veril-
dudunda Süudi kıt"aları toplan Tobru kta lngiltereye ikraz mes.i mesclesile alakadar olduğu. 
dığı hakkındaki haber tamamilc nu tebarüz ettirmektedir. 
ası:$ızdır. Kralın ihtilaftan evvel Pröjesİnİ Kabul Etti Tan ajansı, şu ciheti beyana 
Raşit Aliye itidal tavsiye ettiği, Mu""dafaa Hattına salahiyettardır ki Domei'nin Uni. 
l k h ·• • · · ı k Vaşington, 8 ( A.A.) - Mebusan ra iı:ıt umc:tının uz aşma tan ted Presa"in meçtıut muhabirin· 

h G• O meclisi nakdi banka muameırıtı en-kaçınan siyasetini 0§ gÖrmıediği, ıren u""şman den aldığı bu !}Üphe uyandırıcı 
f k k k cUmenl, Amerikadaki İngiliz alacak. aı at açı ça ten: it etmeği de tarzda yaygaracı haberi, muhar· 
d ~ b 1 d w ı · l Tardedı'' d . !arının mecburt tasfiyesine mAnl oı-ogru urma ıgı söy enıyar. n- l J ririnin haa'ta fantazisinin bir mah· ·r 1 l mal< Uzere, lnglllz kumpanyalarının gı tere i e rak arasında husumet sulüdür. Kuznetsov Yoldaş, Tah-
b 1 ..ı k ( k 1 Sldney 8 lA A ) B B C· A Amerikadaki kıymetlerine mukabil aş acu tan sonra ra a muha e- • · · · · · • randa deg~il Monkovada bulun· 

VUstralva harb·ıye nazın Spen.ser tn...ıltereye ikrazatta bulunulması fet etmeği Kral, büsbütün yersiz " ' •• maktadır. Balhk filosu mmtaka· "'"- ··--•-·ı·ı~ :ı.-..4-•tta bulunA için mail Jca.lkuıma korporasvonuna ~e~- tiiiitier '""' .. -- -~ .....,__ -- ' •ıiıclan Hazer denızıne ve yahut 
L "l.tf h 1 1 k b rak demiştir lef: saJAhlyet veren kanun projesini ka-intı e& ı a için yapr aca ir ta- Karadenize hiç bir denizaltı ve 

S.. d. h" k. · k Orta aŞrk Avuııtralya kuvvetleri bul etmiştir. 
vassutu uu_ı lİ umeti İ) t ar- yahut torpito na ki edilmemiştir 
şılayaca'ktır. ba.,kumandanı ve Britanya başku- Aemrikada Mühim Bir Karar ki d "l k d " S 

mandan mua,•lni General Blamcy ve na. .~.• .meme ·tc ır. ovyet-lrakın Mıııra Cevabı v 1 B 1 - h d ti d dUn bana gönderdiği bir mesajda, n~lngton, 8 (A.A.) .- 1'.~ebusan ~r ~r ıgı~~n .. garp ~ u arın a 
Beyrut, 8 (A.A.) - D. N. B. Avustralya kıtalarının Tobruk' u mu. mechsi, Birleşik A!l1erıko. lımanln.- hıç hır c:buyuk asken kuvvetler 

bildiriyor: lra'kın gidişini deği~- dafaa edecek seviyede olduklarını, rınd"l rnuattll durn, ee;ncbt vapur· ı tahşidi> vukua gelmemiştir ve 
tirmesi hakkında Mısır hükuıne- tem· lnl" şt· . : lnrın mUsadere ve mlll! nıl1dsfna iş- dcrpi~ cıdilmemektedir. Domei-
tinin gönderdiği notaya Irak ce· ın c 

1 ıı. ı 'erlııde kullanılmnsı için reislcUm. nin haberinde, o da kabaca tahrif · · B .. ··ı Spenser'in bildirdiğine göre, dl1ş- ı · 
~~~- verm~~t~r .. u cev

1 
apta R

1
,uruk - man 1 mayıs gUnU mUdataa çevre- ı ll'ıl'a salahiyet veren kanunu kabul edilmiş olarak mevcut yegane 

tunun t~rıa""'csı ;ı.:apı ı}"Or, . ra 10 I sine girmiştir. LAktn şiddetli bir ı etmiştir. Bu kantı:ı şln•dl flyan nıec. hakikat şemmesini, Novosibirsk· 
anla~maga çalıştıgı, fakat İng·lte. 1 k bil t ti . d t d tı;ı;ne gitmiştir. de daha jvi konaklama şeraiti . . .. mu a aarruz ne cesın e ar e· ı " 
re, Irak kıt alarına fılen hucum dil . ti :Mezktır kanun 1klsi Alman ve 28 1 mevcut olduğundan, bir piyade 
etmekle harbi ilan etmiş olduğu.! mış r. 1 İtalyan olmak UU!!"e 1:!3 ec:ıelıt va- fırkaınmn İrku~ mıntakasmdan 
arhk uzlaşmaya meydan kalma· L d 8 (AA* ) lt 1 • 1 . putunu istihdaf etmektedir. Novosibirsk mıntakasına nakle-
d w ._ b d d'I w • ı on ra, .. - R)anaımı 

'.gt. '.'e nar e. evam e 1 ecegı merkezi Habeşistanda Gondar"ın tak 30 haziran 1942 de müddeti bite- dilmesi teŞkil etmektedir. Domej 
bıldırılme~~edrr. ·-~un~nla bera- rlben 70 kilometre şimali şarktslnde cek olan bu kanuna göre, deniz ko- haberinin bütün geri kalan aksa
ber Irak gosterdıgı alakadan do· kô.ın Debereş'l tahliye ettikleri öğ- mi.9)'0nu ecnebilere ait blitnn vapur- mı, ancak fantazidir. 
layı Mrsıra teşekkür ediyor. renllmiştir. ıarı satın almak veya klralamağa 

Harp Heyecanı Yatlflll-ı da mezundur. 
Beyrut, 8 (A.A.) - Ofi: A t 1 a Mihvere alt olu mUsndere edilen 

Irakta iptidaları hüküm süren VUS ra Y 28 vapurun süratıc tamiri devam 
harpçi tahrikat sükünc:t bulmuş· etmektedir. 

tur. Bu;un türlü türlü askeri ve Başvekili B. Roosvelt siyasi sebepleri vardır. lrakın ce-
panesi az gibi görünüyor, hüku· (Baı}ı 1 incide) X 
metin elinde ancak mahdut stok. !emiyorum. Bu kanaatim ulvi bir ı •ı • 
!ar vardır. Diğer bir sebep Irak itimada istinat ebmektedir. Az· yı eşıyor 
hava kuvvetlerinin uğradığı za· mimiz ve cesaretimiz var. Bütün 

"yialtır. Esasen lrakın ancak bir istedığimiz dünyanın bize maki· 
kaç ta~are filosu vardır. neli vasıtalar vermesidir. Dava-

Mihvere Müracaat Cevapııa mız, Amerikanın ve bütün mede-
Kalmıf ni milletlerin davasıdır. Bu dava 

Kahire, 8 (A.A.) - Raıit alelade fertlerin de davasıdır. 
Alinin askeri bir yardım istemek Şimdiye kadar görülen en heye
üzere mihvere yaptığı müracaat- canlı manzara alevler içindeki so. 
lar cevapsız kalmı§tır. kaklardan ertesi günü tehalükle 

Irakta ancak ta~ hareketler ol- mutat işine koşan İngiliz halkını 
mu.§tur. Irak orduaunun ancak bir görmektir. Bu en ulvi manzara
kıwnı Raşit Aliye yardmı ediyor. !ardan biridir. Bu işçi kafileleri 
Bununla beraber mihver propa- sulb istemek için değil sulhu ka· 
gandası senelerde~beri memle· zannı.ak için mücade?e etmeğe 
kete işlemiştir. Taafiyıcai için gidiyıorlar.:> 
epeyce zaman lazımdır. Kanada ıtıır.umi valisi Lort 

Kahire, 8- (A.A.) - Reu~r: ..Mhelene'le Kanada Başvekili 
Mısır gazetelerinin Bağdattan al_ Mackenzie Kinır ziyafette hazır 
dığı haberlere göre, Raıia Ali. a- bulunmuşıardır. Y e.meği mütea
le~hindc yapılan umumi tezahür. kıp B. Menzies Avam kamara.mı 
leti müteakıp acele bir surclte l.İyaret etmiş ve meclis tarafın· 
Bağdadı ter'ketmi§tir. dan sürekli alkJ!!larla karşılanmı§

Söylendiğine göre, sabık Irak tır. 
Hariciye Nazırı Tevfik Sumeydi ============== 
Bey, naib Abdiil ilah .ile bulu§
mak üzere tayıyare ile Bağdatt.n 

renilmiftir. 

Vaşlngton ,8 (A.A.) - B. Roose
velt'ln sıhht vaziyeti dUn dllzelmlşse 
de doktor iki gUn daha dışarı çık
mamasını relslcUmhura tavsiye et· 
mlştlr. 

Fransa - Alman 

Anlaşması 

Roytere Göre : 
Yunan Başvekili 

Korizis intihar Etmiş 
Kahire, 8 (A.A.) - Reuter: 
Şimdi lf9a olundutuna göre, Yu

nan Başvekili Korlzls, 18 nisanda. 
intihar ederek ölmllşt.Ur. 

Bu intihara sebep, taşıdığı meııu. 
llyetln ağırhğl ve meınleketin geçir. 
dlğl buhran hususundaki endJ~ler 
olduğu söylenmektedir. 

Cebelitarıktaki 
Siviller Çıkarıhyor 

Nevıyo~. 8 (A.A.) - Uni
ted Pre"'in bıildirdiğipe söre, 
Cebeliıtarıkt.ki lngili-z: makamları 
henüz tdhirde bulunan sivil hal 
kın azami süratle tahliye edilme. 
ain~ emretmiştir. AYni ajana Ce· 
belitarı'ktaki bütün ıclükkinların 
kapanmış olduğunu da haber 
vemıe'k'tedir. 
Süveyt Kanalına Hava Hiicunm 

Kahire, 8 (A.A.) - Mısır dalıill-

ye nezaretinin tebliği: 

de ettiği umulmaz 
yctlerin üzerinde 
zımdır. 

muvaffakı- Ammana hareket ctmıittir. 
durmak la- Irak Telgraf Serviai F ..liyeti 

lngilialer 400 Esir AJclalar, 6 T o p 
iğtinam Ettil.-

Kahire, 8 (A.A.) - Ortaprk 
lngiliz umumi karargahının teb· 
üği: 

<Batı 1 incide) = 
durulacaktır. Şahtslar da, bir 
mıntakadan diğer.ine vahim hu· 
tahklar veya yakın bir akrabanın 
vefatı münaseJ:>etile geçebtkcek• 
!erdir. İki mıntaka ara.sUlda re· 
ıimeiz kar~poıtallırrla muhabere 
eeribesttir. Kara ve hava ordula
nna mcneup a.lkerler de mezunı
yet halinde §imdiye kada.r bun· 
dan istifade etınit olan deniz as
kerleri gibi serbeMçe bir mınta
kadan diğerfoe uÇebilecekler· 
dir. 

2 - İ5al ma .. raflarının azal
ması için müzakereler batla.mış· 
br. Bidayette maaraflann günde 
15 ıla 20 milyon ray!Jlllaı'k tenzili 
düşünülmektedir. Bu tenz~lat se· 
ned'C takriben üç dört milyar 
raytmarklık bir fa11k gösterecek
tir. Mürzakerelere devam edil
mektedir. 

DUn gece, dUfman tayyareleri 
SUveyf kanalı mmtakasına iki aaat 
sUren bir hUcum yapmışlardır. 

Hatalara göz mü yummalı? 
Hayır, mihver cephesi bunlara 
ait münakaşalan istediği kadar 
propaganda mevzuu yapsın, 
hataları açıkça. itiraf ederek 
serbest bir münakaşa mevzuu 
yapmak, halka itimat vermek 
ve tekrar edilmemesini temin 
etmek bakımından elbette en 
doğru yoldur. 

Ahmet Emin YALMAN 

Kesti 
Beyrut, 8 (A.A.) - Ofi: Dün 

saat 21 den~eri, Irak telgraf ser. 
yjsi bütün faaliyetini keami~tir. 
Bağdat radyosu, mutatıtan daha 
zayıf bir Larzda dinlenebilmek
tedir. Sanıldığına göre, neşriyata 
devam eden, Normal radio di
füıziyon postası değil fakat Kral 
sa.rayıııa yerlettirilmİf bir mürsi-
1edir. Bağdat istasyonunun, tay
yare meydan1nın ağır surette 
bombardmıan edibnit olduğu öğ-

Irakta :iğtinam edilen malzeme 
arasında 6 top vardır. 400 dc:n 
fazla esir alınmıttır. 

Irak ordusunun, askeri sergü
zeştçilerin teşvikile Habbaniyeye 
sinsice ve hainane biıı ııurette hü. 
cum eden kısmına karşı 6 mayıı. 
ta yapalan ve muvaffakiyet!e te· 
tevvüç eden hareketimizden ıon. 
ra, Hahbatıiye ve Basrada vazi
yet aakin olarak kalmaktadır. 

Amiral Darlan Vich7'ye Döndü 
Vicıhy, 8 (A.A.) - Amiral 

Darlan bu sabah Par.isten Vichy. 
Y• dönmÜ!!t'Ür. ' 

M. Mannerhaim 
Helsinkiye Döndü 

Hetsiniki, 8 (A.A.) - Stefanj 
ajansından ı 

Finfandiya Mareşalı Manner
heim, Jweçte akrabası nezdinde 
nekahet devrin) geçirdikten ıt0n· 
ra dün Helsinki'ye avdet etmİf· 
tir. 

İşgal altındaki Fransız toprak n· 
rında görU!en Alman dU,manlığı 

baska yerler~klnden daha barizdir. 
Şimali Fransadakl iki şehirden iti. 

mada !Ayık menbalardan alınan h 1-

bt'rler. Amerikan gazetelerinin Yer· 
dlğl bir haberi teyit etmektedir. Bu 
habere göre Fransızlar İngiliz tayı. 
yarelerlnln Fransa Uzerlndc Alman
lara karşı hareklttt bulunmalarmt, 
bombardımanlardan en ziyade ken• 
diler!· mutazarrır oldukları halde, 
memnuniyetle karşılamaktadırlar. 

B. Churchill'in 
Yeni Beyanatı 

Vaşington, 8 (A.A.) - Amerika 
kitapçıları cemiyetinin verdiği bil' 
akşam ziyafetinde tngilterenın Lon· 
dra bUyUk elçisi Lord Hall!ax, B. 
Churchlll'ln mezktır cemiyete gön
derdiği bır mesajı okumuştur. 

Bu mesajda B. Churchıll ezcUmle 
şöyle diyor: 

Söz hUrrlyetı bir çok mllleUerden 
nezedilmlş bulunuyor. Fakat ıbu hür
riyet lnglllzce konufan mllleUerden 
alınamaz. Bu mtııetler muharrirle
rine cesaret \'e ııebat ilham eden 
hür milletlerdir. Karşılaştığımız im
tihanları muvaffakıyetle atlatabll
m~k için bize kuvvet veren bu ilha
ma muhtacız. Muvattatuyetıe atla· 
tabilmek için biz Hltlertn en gllzlde 
Alman muharrirlerin! hapse attığını 
Vt'ya sUrgUne gönderdiğini söyleyen 
B . Churchlll mesajına şöy1e devam 
etmektedir: 

Bir tek ada.m tarafından idare 
edllen bir devlette insanın ruhu da, 
dimağı da, vUcudU de esarete mah
kCm edilmiş demektir. 

Ziyafette hazır bulunan Amerika 
bahriye nazırı albay Knox, bUtUn 
Amerikan menbalarmın bir tek ga
yeye hasredilmiş bulunduğunu ve bu 
gayenin de Atlantlk'de İngiliz deniz 
kudretinin imhasına m~ni olmak ol
du!ıJnu söylemiştir. 

Stinpson 'un 

Nutku 
(!1a9ı 1 IDclde) = 

lunmuttur. Gazeteler Amerika
nın kat"i bir vaziyet alması za· 
manı geldiğini, bunun daha ziya. 
de gecik'tiğlmemesi icap edece
ğini ve bu meselenin Amerika 
için ha!Yati bir mceele olduğunu 
yazmak.ta müttefik bu{unu.yorlar. 

Nevyork Taymia ıazeteai ka• 
file te~ilinin ha.rp demek olaca
ğını kaydettilcıten sonra §unları 

ilave ediyor: 

Bugün bize teveccüh eden sual 
Amerikalıların harbi j9teyip iste· 
rnedikleri meselesi değildir. ln
giltere yenirdiği ta'kdİı!:,de, biz İa· 

teeek de iste(l\eeek de harbe ıir· 
meğe mecbur ka1acağız, SaMe 

bir hayırhalilıkla eon müttefiki· 
miz mağlöp edilerek onun çek• 

tiii ıstıraplar bize de teımil edi· 
!inceye kadar aldattlmamıu mü
saade edecek miyiz} 

Nev.yotk Hera.kl gazeteainı 
göre, ~erika için hayati mU.· 
le mil1etin huzur ve emniyeti me. 
ıeleıidir. 

Nevyoı1k Sun ga.zeteei B. Sitm-
90n"un nutkunu mevzuu bah.ede_ 
rdt diy~r ki: 

B. Stimeon'un .özleri, B. Ruz. 
velt'in fU .özlcrile beraber okun. 
malıdır: 

«Kafile himayesi atq açılma
sı, ateş açılması da hare demek
tir. :t 

Bu gazete yu:ıamı §Öyle bitiri
yor: 

Bu .özleri Harbiye Na.zırının 
nutkile kal'fllathrarak tekrar tek
rar okuyunuz ve manuına .irice 
nüfu e~i.ııiz. 
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Kim Kimle Evlenmeli 
Müsabakamızın Neticeleri Belli Oldu 

Bay Selim Sessiz 

MlitcJmlt mcmurlnrdıın 60 yaşında, sakin, e5slz, l 
kemli hnlinık lılr nılnındır. Çft>ck lıozuj;-udur. Ôleıı ka. 

rısınfüııı 10 \C 12 ) ' şııııla iki çocuğu ile Cihnnı;"irdf' 

•ir npurtııııaııı 'ıınlır. 

l 
1 

4 

Bayan Şahvcr Benli 
Kenur mahallelcrıle oturan fakir hlr ailenin kıııclır. 

86 ~·a•;--ımladır. Dalın kısnıctı çıkmamıştır. Merhum ııe
ıforiııdeıı bnjl:lıınan üç aylıkla gcı;inir. \'emek plşlr
nıck, c;anııı51r ~ ıkııınnk. lllkiş lllkınek gibi ev işlerini 
ıııllkı>nınıd )nııar. Okur, fııknt ~nzumnı.. Gıırcl ud 
-.·ulur. 

9. s. 941 --

(Unşı 1 inf'ide) - bir görüş sahibidir. Çünkü ikin ' maralı erkeğin de, 30 numaralı 
adele}İ hallelmC"k gayrctıle bu:e cidekı rey isabeti 26 çiftten b ir· erkeğin de 2 7 numaralı kadınla 
CCVa~lar gondermı!!erdir. s~.y~n 1 denbire 18 çifte di.işmektedir. eVlı!nmesİ hakkında rey ekBerİye. 

D 

I" 

noterın ~ey~~ına ~ore bu .m~sa- } tediye kazannnJardan hepsi- ti vardır. Buna kar. ı 11 numaralı Anadoluya Gideceklere 
lstanbul Vilayatinden Tab:iğ Edilmiştir 

2 -
baka, gurdugu alaka ve ışlırak . . . . b ' d t w ı kadın kocasız kalmıştır. 
L k d - .. b k l nın ısmını ır en neşre mege ım- 4 
•oa ımın an gaze te musa a ·a arı ~ ~ . . N· ,oter G ı· n · "l" ı;abıt 
a asıı da kor teşkil edivor. kan olnrndıgı ıçın kısım kısım • a ıp nıngo un 

r 1 re · d -· 11 d ' 1 • 15 varakası ve birbirile e-..·lenmesi 
l\lU.Sabakada ölçü şu idi: Otuz neşre ecegıı;. ~- ı~·c erm .. 

çıftin 1eşkılı hususunda kim ek· mayıs perşembe gununden ıtıba- münasip görülen ç.iftlerin listeııi 
- Dünkü nüshadan devam -

il. l'a-;aılan katarın Yolcu adedi ts. Jar Bilet ıs oları 

seriyetin takıdırTerine en uygun •'ren matbaamızdan aldırılmasını alhncı sayfamız.dadır. 
surette reyler verecek? Çamlıca rica ederiz. Bu liste, müsa'bakayı yakından 
da Bayan Nımet Dinccr otuz çift. 275 lira kıymetindeki Philips takip etmiyenlere tam bir fikir 
t~n yirmi alta ç.ıftin teşkili husu- radyosunu kazanan Bayan Nimet veremiyeceğini ve edenlerinde 
sunda ekseriyetin takdirilc uygun Dmccrin bugün üçle dört arasın· gazeteleri takip etmemiş olabile· 
rey vermış ve birincı gelmiştir. da hüviyetini gösteren evrakı ha- ceğin~ düşündüğümüz için birbi
Öyle görülüyor ki Bay veya Ba- mil olarak matbaamıza gelmesi- rilc ibaşgöz edilmesini karilerin 
yan N'unet Dincer ne tip erkeğin ni dileriz. münasip gördüğü çiftlerin resim 
ne tıp 'kadınla evlenmesi mün.a- Reylerm tasnifinde pek garip ve vasıflarını sırasile neyedece· 
ip olacağı hal&ında çok isa-bedi netıccjere tesadüf ettık . 29 nu· 1 ğiz. 

r- Noter Galip 
Uııı;iin 1911 ma) ısının s.ıki.ılu· ı 

d fler.:eııılıc günUıllır: 
Ayın 5 inci, 6 m·ı 'o 7 nci gün

Jerlndo ~upıldığı gibi bugün de 
\akl bir dıl\et U7.crlnc Vatnn .ı;a

zetosi idarehane lne gittim. 
Bıı-,ınuharrir Ahmet ~mln Yal

man ile guzctcnln diğer crkiını 

hazır bulunu)orları.'lı. Dil\Ctltnln 
ebebint ordunı. 

(Kim kiminle c\ lcnınclidir) un
\ anı altında bu gazete tarafından 
tertip edllen mUsnhakaya ait ee
\aplıırın c\'\'Clcc tilrafımızdan ya-

Bingöl' ün Müsabaka Zabh 
pılnn tıısnite ~ore ıılhıu şeklini 1 
tcshit \e nıiikafutların huna göre 
te~ ıJ edllıneı;i unu eılildiğini an-
!adım. 

EH clki gilnl,.r zarfında yaıu

lan mesai ı;onuııda: l'liisahakayn 
lştJnık edenler tarafından resim 
'o 'aı;ıDarJ gazetede ııeı;rcdllen 

30 erkekle 80 kadından kimin 
kimle lzdi\'ncı miinasip görilldüğfı 
ınc\'zuu üzerinde c o en bir tasnif 
yaııınıştık. ı 

nugiın do mfüıalıakaya giren-
I 

!erden kimlerin, ekseri~·etin reyi
"" en uy.ı;-un H: bu bnkımdan en 
isabetli surette rey ,-erdiklerini 
araştırdık. 

lelfuf llı.tcde isimleri go11terl
lcn ze,·atın re_\ terindeki i abet t• 

rasile bu bapta C\'\elcc neı:redllen 
hediyelerde bak kauındıkları hak
kında ı,bu 7.nbıt hazırlanarak ha· 
nr bulunanlar tarafından ,.& ta· 
rafımdan imza 'e temhir edileli. 

Altını•ı 1'·oter 
GALİP Bt~G()L 

Müsabakamızda Kim Kimle Evlendi ve Reyleri 
K:ıdm 

Sıra :No. hareket tarihi Saati 
34 30 mayıs cuma 16.40 485 

35 

36 

l 3s 

ı 39 
40 

1 

41 
42 

31 mayıs cumartesi 

31 mayıs cumartesi 
ı hazil'an pazar 

l haziran pazar 
2 haziran pazartesi 
2 hazıran pazartesi 

3 haziqı.n salı 

3 haziran salı 

s 
s 

31 
3 

166 
6 

702 

12.30 166 
81 
67 

439 

753 

16.10 749 
12.30 175 

5 

550 

730 

16.40 736 
12.30 738 
16.40 15 

15 
30 

649 

Yerköy 
ŞefaaUı 

Kancalı 

Fa kili 
Paşalı 

Himmetdedo 
Beydeğirmeni 

tncesn 
Başköy 

Dcdelihisar 
Niğde 

Niğde 

Boı· 

Bor-Çatalca 
Kayseri 

Kayseri 
Kayseri 
Gömeç 
Gemerek 
Şarkışla 

Sivas 

Sivas 
Sivas 

) 

) 

) 12337 -12520 
) 

) 

) 

) 

) 12521-12720 
) 

) 12721-12907 
) 

)12908-13120 
) 

) 13121-13313 
) 13314-13506 
) 

) 13507 -13748 
) 

) 

) 13749-13949 
)13950-141-17 

~rkck 

1 

l\adın 

4 

Rey 
148 

82 

216 

98 

129 

Erkek 
11 

Rııy 

276 
.Erli ek 

21 

Kadın 

6 

Rl"y 
76 
31 

709 

12.30 684 
16.10 682 

•1 Sivas • Çatalca. 

2 

3 

4 

6 
7 

8 
9 

10 

28 

15 

2 

21 

22 

13 
30 

9 
7 

114 
71 

139 
64 

131 

12 

13 

14 

15 

16 
17 
18 
10 
20 

25 

19 

23 

3 

8 
21 
26 
12 
10 

[ Hediye kazananları gösteren 
sayımızda başlanacaktır. ] 

105 

282 

40 

77 

69 
105 

22 
23 
24 

25 
26 
27 
28 

65 29 
43 30 

118 o 

listemizin 

1 
17 
14 
ıs 

20 
16 
29 
27 
27 
11 

181 
80 
60 
51 

136 
86 
85 
87 
o 

neşrine yarınki 

43 

44 
(5 

Harbiyedeki Facia 
(Bnşı 1 incide) / / 1 ve şoför Hüseyin direksiyonu 

1 

sine k~ldırılmı~tır. Hilmi ve §O· 
46 

veTki gece yanına ağabeysi Hilmj düzelttneğe 'Vak.it bulamadan för Hüseyinin yaraları hafif ol-
ve teyzesinin oğlu İhsanı alarak, Harbiyede, Şi li ve Kurtuluştan ,dujundan tedavileri ayak üzerin
ilkönce kendi evınde içrrlişler ve gelen t'ramvay arabalarının du- de yapılmış ve suçlu şoför yaka
sonra Beyoilundaki Özcan bira- rak ye-.rine varmı~ır. Hadise bir lanmıŞtır. 
hanesine giderek orada da içkiye an içinde vukua gelmiştir. Hüse- Adliyenin Tahkikatı 
devam etmi{ilerıdir. yin ne kendini, ne ara'basını ve Hadiseyi t~kik et.'nıek üzere 

Sarho§ Akl ne de önü~e çikan iki (llenci kur- dun sabah vak'a yerine giden İs- 48 
1 taracak imkan ve vakit bulama- ~an_bul Cüm'huriyct Müddeiumu· 

Birahane.den c;&tik:tan sonra mı. ır. mi muavfoi Feh!!_1İ Çağıl, Beledi-
49 

üç a1nabanın canlan o~omobille Ö ı.•e makine mühen-disi Hüseyin, 
50 

d f H • Habersiz Gelip Çatan lüm " gezmek istemisse e, şo ör üse. Seyrüsefer Altıncı şube müdürü 
yının otomobilinin numarası Otomobil bütün •hızile 233 nu. Faik ve Adliye doktoru Enver 

47 

4 haziran çarşamba 

ı1 hazlraJl çarı;ınınmı. 
5 hazirnn perşembe 

5 haziran pcr~embe 

6 haziran cuma. 

6 haziran cuma. 
7 haziran cumartesi 
7 haziran cumartesi 

12.30 

686 

4 

14 
7 

18 
1 
9 

522 

2i 

602 

16.40 650 
12.30 514 

142 

6-'56 

16.30 393 
70 

173 

636 

12.30 626 
5 
8 

16.40 646 
12.30 536 
16.40 213 

4 
37 
65 

1 

31 
5 

22 
3 

47 

428 

Armağan 

Çetinkaya 
Dem iris 
Kızılcahan 

Avşar 

Çörek 
Dlvrlk 
Çaltı 

Bağış taş 

Bağıştaş 

Iltç 

Ilıç 

GUllUbağ 

Kemah 

Kemn-h 
Alp 
Dumanlı 

Erzincan 
Erzincan 
Erzincan 
Altınbaşak 

Tunceli 
Tercan 
Erbaş 

Karasu 
Saptıran 

ıAşkale 

Kaplıca 

Ilınca 

) 

) 

) 

) 14148-14322 
) 

) 

) 

) 

)14323-1-1494 
) 

) 14407-11683 

) 

) 1'!684-H867 
), 

) 

) 14868-15052 
) 

) 15053-15209 
)15210-15359 
) 

) 

) 
) 

)15360-15517 
) 

) 

) 

) 

) 

1582 dir, o gün de tek n'Umarnlı maralı direğe çarpmış ve bu e.s- Karan hadise mahallin.de tetkik
otom'o'biller çalışıyor. Evvela bu. na,da direğe odayarımakta olan ler yapmışlar, ve bu tetkikler 
nun rmkansız olduğunu düşün- 1 Kemal Soymar otomobille dırek neticesinde vak'a esnasında oto· 
müııtür. Fakat sar.hoş aklıyıe arasında kaldığından vücudünün mobilin 90 kilometre süratle git· 
c:Gece be!lci gorunmez, polis alt kısmı tamamen ezilmiştir. Di. 'iliğini ve hadisenin yukarıda an· 
nokl'alarının önünden de hızla ğer taraftan otomobil, Kemalin lat'mış olduğumuz şekilde cere· 
geçerim, numaramı göstermem>' arkadaşı Fuat Taymana hızla yan ettiğini tdbit et'mişterdir. 
diyerek arabasını gara.fdan çı- çarRarak yerden havalaadırmış- Cesetleri muayene eden Adliye 
karmıstır. tır. Sonra dört metre kadar ileri- 'doktoru Enver Karan her iki ce· 

Şoför, ağa'beyini ve teyzesinin de bulunan tütüncübdükkanı~ın 1 sedin de defnine ruhsat ver.miş-
oğlunu .içeri atdr'ktan sonra hızla pervazına çarpmı..ş, eş santım tir. 

NOT: Haydarpaşadan saat 12.30 da kalkacak trenlerin vapuru 
köprüden saat 9 da ve Haydarpaşa dan saat 16.40 da kalkacak trenlerin 

Şişliye d~ru gitmeğe başlamış- kalınlığındaki pervazı kırmlş ve İhsanın yaraları ç.ok ağırsa da 
lardır. Harbiyeye kadar bütün büyük bir hızla yere yuvarlanmış_ alınan tedbirler netict-..sinde teh· 
noktaları atlatan Hüseyin, Har- hr. Bu esn-.da otomobilin içinde lı'ke bertaraf edilmişth. 
biye mektebinin. önüne geldiği 1 bulunan şoförün teyzesinin oğlu Sanat Akademisinde Teessür 
strada Hnrlbiyedeki polis nokta-' Ihsan ağır surette, yaralanmıştır. Ölen gençlerin arkadaşları a-

vapuru köprüden saat 12.30 da har ekct eder. 

telgrafla bildirmi tir. Akademi geldim, demiştir. 
tal!'besi ölen ar'kadaşlarının cena. Suçlu şoför sorgudan sonra 
zelerini merasimle kaldıracaklar- tev'kif edilmi,..tir. 
dır. Bir içki keyfi üç, dört cana 

r Yakalanan şoför Hiisey.in, dün mal olmuş, memleketin bu kada 
Adliyeye teslim edilmiş ve yapı· itinalarla yetiı,ttirdiği iki kıymeti 
lan sorgusunda: genci tam hayata atılacakları an 

i 

--. 

İstanbul Belediyesi lliuılan 
------~------------------------------Kırba taşd a 1skc1e kar.şısındakf maha1lin, iki sene milddeUc Jdrll~ 

ve rilmcsi işi açık arttırmaya konulmuştur. Yıllık kira bedeli muhB ut 
eni 40 lira ve ilk teminatı 6 liradır. Şartname Zabıt ve :Muaınt1 t 
UdUrlUğU kaleminde görlllebllir. İhale 26/ r>/ 041 Pazartesi sııoU ;;:, 

m 
M 
14 de daimt encümende yapılacaktır. Taliplerin llk temina.t Dlll tııt• 

eya mektupla.r'ile ihale g\lıtU muayyen saatte daimi cncUıncnd0 v 
1u nmaları. C.3~ 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünd~ 
d)'CI 

l - Mevcut şartnamesi mucibince 1 adet gramofordu ra 

1 

açık eksiltme usulilc satın almacaktır. Jq' 
2 - Muhammen bedeli c:775> lira muvakkat teminatı c:5S ' 

liradır. ıc-
3- Eksiltme 16/ 5/ 911 cuma gtlnU saat 14,30 da KabataŞtıl 1• 

vazım ve mUbayaat şubesindeki alım komisyonunda yııP 

4 -
5-

lacaktır. 

Şartname sözü geçen şubeden parasız a.lına'bilir. "~ 
İsteklilerin eksiltme için tayin olunan gUn ve saatte r:. 1 

1 
gm·~mc parasiylo blrhktc m ezkur komisyona. mürac, 

cs506> 

Kastamonu Daimi Encümeninden : 
.ııJtı 

Kastamonu hususi idaresine alt nUmune otelinin ikmali foŞ ııı· 
9.4.941 tarihinden itibal'cn 20 gUn milddctıo kapalı zarf usulilo el<f 
eye konulmuştur. m 

Keşif bedeli 1814'& !ıra 5 kuruştur. sııl 
İhale 23.5.941 tarlhino milsadif cuma sunu saat 10 da "·ilayet: d•

1 

nelimenindc yapılacaktır. ,-e e 
:Mukavele, eksiltme, !bayındırlık işleri genel şartnamcs1, hususi $1' 

enni şartnameler proje, keşif huUı.sası eleldrik, kalorifer ve sıJıhl tt cfi 
ata ait umumi ve fenni şartname, kalorifer ve sıhhi tesisat proje! 11" 
akkmdaki talimat, sıcak sulu ve 'buharlı kalorifer tesisatına ait u'l11ıırt· 
c fenni şartname vahidi fiyat li1ıtesi ve yapı işleri umuml ve !ennl qs. • 
amesi buna mutefeITi diğer evrak Kastamonu nafıa dairesinde ,·c d• 

f 
s 
h 
\' 

n 
mi encümen dairesinde göı·ülecektlr. 

iş 

c 
b 
k 

Muvakkat teminat 1860 lira 50 kuruştur. 1 

1steklfieıin teklif mektuplarmın ve en az 5000 liralık bu 5şe ~ 
yaptığma dair ihale gihıilnden Uç gUn evvel vllA.yettcn almış ol~c 

hliyet: ve Ticaret odası vesikaları ve teminat makbuzlarını ihal ıı· 
ir saat önce mak'buz mukabilinde daimi encilmen kalemine iJnZI' ~ıııı 
a.bili \"eril~ lıizrmdır. Posta ile gönderilecek vesailt ve :ıneltttl 

mezk(lr saate kadar encümene gelmesi 1Azımdır. (2312 • 330) 

1 

Ttlrklye C:lmbarlyetl 

Ziraat Bankası 
Kunıluş tarihi: 1888. - Sermaı~si: 100,000,000 Türil~ li~J 

ŞUbo ve ajans adem: 265. 
Ziı·at ve ticari her novl banka rnuamclclcri. 

Para biriktirenlere 28,000 lira lkı'ftmi:ye v~. 

ırd~ 

Ziraat Bankasında kumbarııiı ve ihbarsız tasarruf heSaplısfJ. 
.en rus 50 lirası bulunanlara sencda 4 defa çekilecek kur'a ııc ıı; 
d:ıki plll.na göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 adet 1,000 liralık 4,000 lira 1 100 atlet 50 liralık 5,ooO 
11
; 

4 :o 500 » 2,000 » 1 4 gOO 
·1 » 250 » 1,000 » t20 » 40 » ' , 

.ıo » ıoo » .a,ooo » rno » 20 » s.z00 ~,-
D1KKAT: Hesaplarındaki paralar bir seno içindo'50 urııdB0_ı,V!' 

·ıceeo· 
ğı dUşmiyenlerc ikramiye çıktJğı tnkdırde % 20 fa7Jasilc verı 

Kur'alar senede 4 defa, 11 mart, 11 haziran, 11 eylö1
• 

11 Biı'ineikanunda çckılecektir. 

sını da atlatmak için sür'ati en Ağabey.si Hilmi başından ve şo- rasında yaptığtmı:i: .lronuşmada, 
yübek dereceye çıkar.mıştır. Fa- för Hüseyin de kırılan camların her ikisinin de çok dürüst ve ça
kat bixaz çoıkça sarhoş olduğun- tcs.irile kafasından ve yüzünden lışkan, kıY'ltletli gençler oldukla
dan Harbiyede Maçka ile Şişliye yaralanmışlardır. rın1 ve muhitlerinde çok sevil
nyrılan yeri p ek fa~ketmemiş ve Hndise yerine yetişen zabıta d.i:klerini öğrendik. Kemal Soy
o no'kında'ki snate doğru gitmeğe memuru der.hal sıhhi imdat oto- IJlar ve Fuat Teyman bir kaç gün 
başlamıştır. Hüseyin karşısına çı- mobilini çağır.mış, yaralı gençler sonra diP'1omalarını alıp Güzel 
kan saatı birdenbire görünce di- Şişli Elfal h·astancsine kaldırıla- Sanat1Bl' A'kademisi Mimari şu
reke.iyonu sola kırmıştır. cakları sırada her ikisi de ölmüş- besinden ımezun olacaklardı. 

-

- Evde ve Özcanda içtik, ca. da yok etımiştir. Bu hadiseye se 
nımız biraı: otomobille gezmek bep olan şoför ağtr ceza çeke 
istedi. Polislere gözükmemek cektir, malından da olmuştur 
için süratle gidiyorduk. Harbiye_ Hadise diğer şoför!lere ibret der 
deki saat direğile v~'anın ecre- si olmalı, direksiyona geçen bi 
r_an ettiği direk arasında kendimi adamın nekadar ağır mes'uliyet 
kaybettim. Bu sabah kendi;me 1 lcr ta§ıdığıı'M. hatırlatmalıdır. 

~ ~~~~~~~~~~ 
işte bundan sonra otomc>bıl tür. Hadisede ai';ır surette yara- Mektep müdiriyeti bu müessif 

ayni hızla SC) rıne devam etmiş 1 fonan Ihsan, Şicl,i Ebfal hastane- Mldisey.İ tnle'belerin ebeveynine 

r 

- Sahibi ve Neşriyat MUdUrll: AHMET EM1N y~"'i 
;Ba:;ıldığı Yer: VAT.AN MATBAASI 


