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Churchill'in 
Nutku -

Demokrasi cephesinin en 
büyük kuvveti, kendi hata
larını görüp cesaretle itiraf 
edebilmesidir. 

Ya2an: Ahmet Emin YALMAt~ e alkan cephesinde h•ç be.k-

Q . lemed~imiz ha'berl.~r bır-
cnbıre baskın et:;. T eessur duy

ıtıarnız cok tab:idir. Fakat bu 
lecssürüı; İngiliz • Yunan • Yu-
f~slav . Ba:knn c~~hesi hesabı~a 

r Yeıa derecesınl bulması laı
~rn gelmez.Bugün: kadar arazi 
it a}'lbedilmiştir. Mühim bir ta
Fırn nc~ta lar elden kaçmışt~r. 

akat hıçbir ordu ' mağlup echl
~ctnişti-r. 1ık baskm hareketle
l"lııin zaruri bir netic.esi olarak 
'-sir düşcr.ler hariç olmak üzere 
0 t<iular muntazam surette çekil
~iş Ve asıl mUharebeye hazır-
• *h'1ıştır. Aleyhte sürprizler gibi, 
~e te sürpriz ihtimallerin: de yok 
a~lnıeğe eebep yoktur. 

Eicr lngiliz - Yunan başku
:a~anlığı Selaniği müdafaa et

cge karar ve11mi.ş olsalardı kuv
~ctlcrin büyük ıkıamı o tarafta 

ulu.nurdu. Halbuki orada yalnız 
~l'<ie kıt"aları 'bulunması ve or

unun Vardar ger.isinde toplan
~~ı ~teriyıor kıi Seliıniğin terki 

an icabıdır. 
b" Balkan vakalannm olmuş, 
1 •trniş iki safhası "ardır ki, bun· 
bark artık tenkitli bir gözle mu· 
aa eme etmek faydalı olu.r. 

1 llnlardan birincisi, Balkan mil-
etie · · . . k d· rının vakıt ve zamanıle en-
it 1 aralarında birlik ve tesanüt 
~arak Alman taarruzunu İpti
~ an imkansız 'bir ıhale ko· 
, llnatnalandır. İkincisi de ta
t!1l.lıa maruz olan memleketle· 
.:: rnü§terek bir askeri planla 

Blcet edememcleridi~. .. .. 
ııu · <lıurdhil evvelkı gunku 
~ tltunda ıbu mesele haaında 
tu haldı tenkitlerde bulunmuş
~ D~ha_ iler~ gidere~ ?enile
b . ki eger dünyada ıptidadan 
,,, ..... k b" . h li 'b ... u .. tere ır emnıyct cep e 
~lunsaydı Almanya 'hiıç ~r 
ler· . n harbi göze alamaz, eımel
tilctnin haklı kısmına barış yolla
lclt ~arınağa çalışırdı. Her mem 
r~ltn kendi başının çaresini a· 
Vi ~~1 Ve müşterek bir tehlike
~ ~0trnemesi, Almanlara hiç 
;.a~1kları fırsatlar verdi. . 

<fit· ~tun dünyanın bu yanlış gı· 
~1 düıcltmeğe bizim gücü· 
da {ctrnez.di, fakat Balkanlar
~' ulgaristan da dahil olmak 
b~r\ rniiştcrek ıbir Balkan cep
ber~ ıt~ru\znası iç.in senelerden 
~· clı.ınizden geleni yaptık. Ken 
>ord~ rnüşterek tehlikeyi ıgıörü
oL ulc, fakat başta Romanya 
4llak ·· 

•iııc b uı.ere komşularımızın hep 
lluı_· · ~~u göstermedik. Bu tesa
ltltc~l~k. yüzün.den Balkan mem 
rlld crının bir kısmı işgale uğ
~ı~1. hir kısmı da varlığı ve is
lt;ı,ı,11} namına b.irer birer harbi 

li ctrneğe .meobur oldu. 

Almanlar tarafından ıtıal edilen Selinik'in denizden rôriinütü 

Yugoslavya da 

Harekat 
Devam Ediyor 

Yugoslav 1 Yunanistanda 

Ana KraliçJsinin K a t ' i 
Millete Hıtabesi Muharebe Yakın 

S 1 D · "İstiklal İçin Ş. Makedonya-
ırp ar rın E .., . d Ç 

N h . B nca Har-p decegı- a arpışma 
e rı oyu . E . . D Ed. 
İlerliyorlar nıze mınım " A•~~~~.A.> ~v~~" 

Belgrad, 10 (A.A.) - Belgra~da Yugoslav B."rf"ğ!ni kuvvetleri AlmanJara karşı mu· 
sükCln kurulmuştur. Şehrin tahlıye- kaveımetlerine devam ediyorlar. 
st tatil edilmiştir. Halk, Uç gün Koruyunuz Vekarınızı Yunanlılar düşmana fevkalade a. 
kırlarda kaldıktan sonra evlerine Ed • ğır zayiat verf!irme~tedirler. 
dönüyor. umumı seferberlik devam Muhafaza inız Atina, 10 (AA.) _ B.B.C.: 
ediyor. Halkın iaşesi kolaylıkla te- Dün gece neşredilen 16 7 numara. 
mln olunuyor. lı Yunan tebliğtdir: Vardar vadi. 

HllkClmet; pazar günU Belgraddan sinden geçen Alman zırblı kuv-
ayrılmıştır. Hemen bUtün sefaret· vctleri, salı gecesine ka-dar Kılkış. 
ler, hUkflmetle beraber gitmiştir. ta durdurulduktan sonra ilerliye-
Yalnız Amerika ve Macar sefa.retle- re'k Selanije girmiştir~ 
rile Fran&anın general konsolosluğu Sa:rki M.akcıcion,yad.aki Yımaa 
BeJcradn lCi.lmıftii'. ..Uıi. mii9kül mevkide olmak~• 

Nevyork, 10 (.A..A.) - Nevyork beraber, cepheyi muhafaza et· 
Times gazetesinin bildirdiğine göre, rnekte ve harbe devam eylemek-
Yugoslav kıtaları 1şkodra taarru- tedir. 
zundan sonra garp istikametinde, Arnavutluk cephesinde: Düş-
Drin nehri boyunca ve Ohri gö!U man taarruzları tardedilmiş ve a· 

· ı st ga'ya doıı- g~ ır zayiat verd irihnittir. civarındaki Dcbre ı e ru o· 
ru ilerilemektedlr. 

Nevyork Tlmes; Almanların. Yu
goslavları Novlsad .şlmalindeki mev
zilerinden sökemediklerini de bildir
mektedir. 

BELGRA T BOMBARDIMANI 
PROTESTO EDiLDİ 

Londı·a, 10 (A.A.) - B. B. C: Yu· 
goslav hUkQm'eU, Belgradın. bom· 
bardımanı mUnasebctlle bUtUn me
deni milletlere müracaat etmiştir: 
cBelgrad, açık blr şehir Ulln edilme· 
sine rağmen harp başlamadan evvel 
taarruza uğramı~r. Halk, pazar 
sabahı duaya giderken, çocuklar 

(De\'amı Sa. 5, Sli l <le) *+* 

Yugoslav ana Kraliçesi Mari 

Londra, l O (A.A.) - . Yug~.s-
1 vya ana Kraliçesi Marıe, dun 
~ radyoda Yugoslav milleti. 

8 
h1!1t ben Sırp - Hırvat dilinde ne ı a _ı • • k. 

bir nutuk söyliyerek uemıştır ı: 
c- Aziz Sırp, Hırvat ve Slo· 
(De,ıunı Sa. ~. su, ı de) +•+ 

HARP ZAFERE KADAR 
SOREC~ 

Atina, 10 (A.A.) - B.B.C.: 
Atina radyosunun sözcüsü, dün 
gece şu beyan~tta bulunmu~ur: 

c-.- Yugoslavya ordusunun çe. 
kileceği ve Yunan • Yugoslav or
duları arasındaki rabıtanın kesi
leceği evvelden tahmin edilmişti. 
Vaziyet kat'i muharebe meyda
nında •belli olacaktır. Harp de
vam ediyor ve edecektir. Muvak
kat vaziyet bir şey ifade etmez. 
Yunanlıları hiç bir şey son zafere 
kadar çarpışmaktan menedemi

(Devamı Sa. 5, su. ı de) X*X 

Z t O.. müş lngiliz -Yunan Kuvvetleri Berlin Bombalandı agrep e uş 1 M .. d f 
Ası u a aa H H .. 

Dünkü Alman ava ucumu 
R AT bl•v• Hatbnda Hazır Üç Saat Sürdü esmı e ıgı 

[ Çörçil Diyor ki: 

1 Hava 
1 •• 

Ustünlüğümüz 
Artıyor 

" Herş:y At/antik 
• 

Muharebesine Bağlı,, 
Londra, 10 (A.A.) - B. Çörçil'in 

dUn Avam kamarasında yaptığı be
yanatın Fransaya, hava ve deniz 1 
muharebelerine ve Amerika yardım
ı.arma alt kısımlarını ~ğıya geçlrl- ı 
yoruz: 

cFransanın eski müttefiklerine 
karşı harbe girmiyeceğlne dair Ma- ı 
reşal Petaln'ln beyanatım hoşnut

lukla karşıladım. Fransanın harbe 
girmesi gibi şuursuz bir hareket, j 
Fransızları uzun seneler .Amerika 
demokrasisinin dost!Uğundan mah- 1 
rum bırakrr. Fransız milleti, kendi· 
sine bırakılan istifade vasıtaları ne 
olursa olsun, eminim ki bu kadar 
ayıp bir hareketi reddeder. 

Ancak Vichy hllkilmetl her işte 

değilse bile bir çok işlerde Hltler·e 
tAbidlr. Fransanın yiyeceklerinden 
çoğu Almanlar tarafından mUsadere 
edilmiştir. Bunlar ve Fransız esirle· 
rl ancak bize karşı dostluğa aykırı 
bir yol tutulursa Fransaya iade edl· 
leblllr. 

Amiral Darlan Almanlara garip brl 
tazim gösteriyor. Fransız halk küt
lesinin bunu reddettiğine eminim. 
Biz Fransadakl hayat şartlarını ha
tmetmek için Fransızlarla müzake· 
reye hazınz. Fakat Bitler bizimle 
her tUrlU teması menetmiştir. 
Almanyanın ernrile Vichy'nin ya

pabUeceği diğer bir hareket, Afrika 
limanlarındaki henUz inşası bitme
miş veya hasara uğramış harp ge
milerini Fransanın Almanlann kon-

(Denmı: Sa. 5, Sil. 15 teı) = 

Harp Vaziyeti 

Balkanlarda: 

' Örfi idare 
KomutanllQmm TebliOi 

Nakil işlerinin Muntazam Şekilde 
Başanlması için Tedbir Alınacak 

Sayın vatandaşlarıma, 
1 - Örfi idare altına alın

mış olan mıntakada lstan
bul, Kırklareli, Edirne, Te
kirdağ ve Çanakkale vila
yetleri muhterem halkın
dan gerek şiınendiferle ve 
gerekse deniz yolile ve nü
fus başına meccanen taşı
nacak 50 kilo eşyalarile bir
likte Anadoluya geçmek is
teyenler hakkında hükume
timizin kararı vilayetleri ta
rafından gazetelerle veya 
münasip vasıtalarla ilan 

"' 

edilmektedir. 
2 - işbu nakil işlerini 

muntazam bir şekilde başa
rabilmek için alınacak ted
birler de ayni suretle ilin 
edilecektir. 

3 - Matlup intizam ve 
inzibatı temin zımnında 
muhterem halkımızın işbu 
ilanlarda bildirilecek esasla
ra tamamen riayet etmele
rini bilhassa rica ederim. 

Örfi idare Komutanı 
Kor general 

A. R. Artunkal 

Hükumet Göç Etmek İstiyenler 
İçin Vapur ve Trenlerde 

ilave Seferleri Yapacak 
Ankara, 1 O (Telefonla) -

Hük:Unıet İst:anbuldan Anadolu
ya nakletmek isteyen mütekait 
ve eytam ve eramil ve sair vatan .. 
da§ların seyahatlerinde müfkü
li.t çekmemeleri ve intizamın te
mini için icap eden tedbirin alın
masını alakadarlara hildirmit. 
göç etmek isteyenler için mutad 
vapur ve tren ıSef erlerine mun-

zam olarak bwıuai tren ve vapur• 
lar tahrik edilecCk, bilhaua uzurı 
yolculuklarda yokla iaıe ..kınt& 
çekilmeJnek için tren ve vapnlar· 
da yiyecek ve içecek bulunc:luru• 
lacaktır. 

Öğrendiğimize söre, lstanbu, 
halkına gö.ıterilen bu mı.lak 
pek yakında diğer bazı vi1'yede 
rimize de teflllil edilecektir. 

Halkımızın Dün Geçirdiği 
Olgunluk İmtihanı 

Emekli Bir Maliye Memuru Muharririmize 
Tebli4den Ne Anladıtını Anlattı 

Dünkü gazetelerde hükUnıetin ~cı münıable hatlanmız JÇUI 

i..hetli bir tedbirine ait bir tebliğ bir yük.tür. Bu yük nekadar aza· 
vardı. Hük\ımeti:miz, mütek-aitle. lırsa cephe iıtiyaçlanmn temini 

Alman ordusunun düşündütü- re, yetimlere ve memleketin muh. o kadar lcolayıla,ır. Jstanbulda be 
mUz harp plAnı ve tasarladığımız telif yerlerinde akralbası olanlara, nim ve ailem gibi İşi gücü olma· 
taarruz l8tlkametlerl bugün tama- bir, iki muayıyen yer hariç, . iSte- yanların yiyecek maddelerin asıl 
mile ortaya çıktı. Son vaziyet şu- dikleri yeııe g1tımek im1cıiı.nını, nü- ;yetiştiği sahalara oağılmalarının 
dur: fua başına bir miktar el)'a ile be- ayrıca bir fa~dası varclw ki o da 

1 - Avusturyadan taarruz eden raber meccani surette tC1min edi- yiyip içeceklerini bir emekli ma• 
kol (Marlbud) u abnı!J ''e (Drava) yordu. şına daha uyıgun fiyatlara temin 
nehrini cenuba g~mJştlr. Bu ko· Fevkalade zamanlara taalluku edeb.ilmeleridir. Anadolu.da me
lun hedefi 4. C'Ü Yug08lav orduu olan l;>u yolda tebliğleri yanlııı an- mur aıfatile dolatrtkıen, pek sev
merkeü olan (Zağrep) dlr. !ayanlar. tel&ş duyanlar, satırlar , diğim ve 'beğendiğim bir kaaabr 

% - Macaristan ,.e Romanya arasından mana .çı}tarmak iste- vardı. Oraya yerle,meği çoktar 
hudutlanndan taarruz eden Alman yenler, dünyanın hiç bir yerinde aklıma koymu§tum. Fakat bem 
kollarının vardıklan hedefler hak- ekaik olmaz. ev:dekileri kanıdıramı:YQrdum, herr 
kında henüz hiçbir haber yoktur. H lb k f 11- ] h lk 

a u i stanou a ı bu ted- d ıı_,,...,, ail · -..allat maara.fı Bu mıtakada ı. el Yugoslav ordu- b" . k ded"ld " ~ . d e tnnun erun ~,, 
ırı tam as ı ıgı mana a an. . · · d su merkezi olan Belgrad tehrl l b "" .. k b " k .. ı nı ıbır araya getiremt)"Or um. 
amış ve uyu ır ve ar ve 9\1· •• • • • • • 

şiddetli hava taarruzlarlle çok· kiinetle ka!Jllamıştır. Bu baknn- Hii'kiımetm lbizım gibılere mecca. 
zayiat vermiş ,.e çok tahribata ut- dan Jstanbulun dün İyi bir dieip. ni seyahat im'kıanını temin etme· 
ramıştır. 4. C'Ü \'e ı. d Yugoıılav lin ve olgunluk imtihanı geçirdi- ei, ıbu itWbarla İatarı:bul için ıde, bi. 
ordulannın vaziyeti hakkında he- ğine hükımetmek caizdir. zim İçin de çıok hayırlı bir ted-
nüz bir mal6mat alınamamıştır. b "rd" 

Dün bir muharririmiz, Eminö- ı ır.~ S- Bulgar ve Yunan hudutla-

BiR TAVZiH 
rında dört gündür devam eclen nü kaymakamlığında beyanname 
!Jlddetll muharebeler, Almanların alıp doldunmak için sıra bekleyen 
lehine inkişaf etml!ft Selı\nlk ve bir emeldi Maliye memuruna tc'b. İstanbul vlllyeti tarafmdar 
cenubi Yugosla,·ya büyük lcısmlle liğ hakkındaki fikrini sormug ve Anadoluya gitmek isteyen İstanbul 
ı,ga1 edilmiştir. Bu cephelerde ha- 1\1 cevabı almıŞtır: lulara kolaylık gösterilmesine dalı 
ınl olan vaziyet şimalden cenuba c- Bundan isabetli bir tedbir gazetelere verilen tebliğin birinci 

bir barı> artık önüne geçilmCfZ 
l~lerİlc Re1dikten sonra d·a İngi
lar a c Yugoslavlar ve Yunanlı
~rİ"SUıda müşterek bir plan 
bcltıe anaa.Ydı ve Alman tecavüzü 
l.ırı~ nrnedcn ve Alananlara ha
"ııtluJt "akti vcrilmedclb Ama-
1tar11 t.a.ki İtalyan kuvvetlerine 
~i narl?nalden taarruza geçilsey· 
1>"i bi \an cephesi elbette daha 
lı.r iç~ ava ve daha müsait prt-

Berlin, 10 (A.A.) - Alman 
baŞkumandanlığından tebliğ edil Alman Kuvvetlerinin 

Yürümesine Sebep 
Vardar Köprüsünün 

Atılmamasıdır 

dofru şöyledir: olamaz. Yarın bir harp olursa İs- maddesinin sonuna dofru olan kJa. 
Londra, 10 (A.A.) - Hava a) Sofyadan Niş istlkametlnde

1 
tarJbul, cephenin münakale ha~ mındakl birlikte kelimesinden aonrı 

Nezaretinin tebliği: taarruz eden Alman ordusu Niş !arının üzerinde bulunacaktır. Bü. (Meccanen) kelimesinin llAveslnJ ne: 

Dclrı<ic açılmış olurdu .• 
bı.ı ~0lcrasi cephesinin kuvveti, 
'çılı.ça 1 

• • hatalarını görmesinde, 
h11}\t11 ıtıraf etm~k cesaretinde 
~~ dlkıasında ve ilerisi için hata. 
it il) 0~ra almak kabiliyetine aa
~ il, itı ~ıncladır. Churc.hilin nut
llt'!ti~ · u meziyetlerin güzel bir 

Lı lr. 
\> 'ltd<i· 
~ va~ l.l\den fazla acı söylemek 

miştir: 
Alman zırhlı krt"aları bu ak· 

şam Hırvatistanın merkezi olan 
Zaıgreb' e girmişleıdir. 

Vekiller Heyeti 
Toplandı 

Ankara, 10 (A.A.) - İcra Vekil· 
lerl bugün saat 16 da Başvekllette 
Başvekil Dr. Refik Saydam'ın riya
seti alünda haftalık toplantısını 

yapmış ve ruznamesine dahli mese
leleri tetkik etmiştir. 

~lttrn eti olduğundan da kara 
~•dı eki• Çörçil".in huyunun 
~l.ı.rı r. ngiliz .Baıvekilinin nut· 
I .rçj} tnuh.atabı ıİrrgilizlerdir. ============== 
Clı ftıı l>ck İyi bilir iki kendi mil- lar. Mühim olan nokta, Çörçil'in 

'it.t;;e ",~er kargısında yılmaz, eon cümlesidir. «İngiltere adaletin 
~ ~ 0~rak gayrete gelir. kılıcı rolünü sonuna kadar yapa
h~alt ~tayı ıgözönün<le tutma- cailc ve B. Hitler nereye giderse 
~~in nutkundan bed- giı.in, va»lesini aii•ecokti•.• 
11ıııııı....._~ çlk.aranlar aldanır- Abmet·Emin YALMAN 

~tl!Hl•lWtf Sffıi@Q 
Aitns ve Radyo Gazetesine Göre Günün En 

'it- l' Mühim Hadiseleri 
'it- '-lla11 \•e Yugoslav kuvvetleri muka\·emette devam ediyor. 
'it- %&treb•1n dU,tüğtl blldlrlllyor. 
'it- ~llltın ciddi müdafaası derpl!J edilmemiş. 
1'- il Clliz kuvvetleri mevzileri tutmuştur. 
1'- ~larletan, Yugoslavyaya k&r.Jı hücuma iştirak etmemlt

lbaııçe Mari Yucoelavlara bir hitabede bulundu • 

• 

Al motörize kuvvetlerinin, 
d.. ~:'ma kadar vard1kları Niş, 
K~lk:ndelen ve Perlq>ed~n d~ha 
ba _ı gr· u hareket ettiklenne 

tıya <IO • h ,_ 
d . . d"-'e kadar bır 1 a.uer a
aır şım "J 

lınmamıştır. k d 
Bir kaç günde buralara a ar 
(Devamı Sa. 5, Sü ~ de) XX 

Bombardıman servisine men- (De\"Bmı Sa. S, Sil S de) -*- yük lbir şehrin hergünkü İaşe İh· ederim. 
~p~"a~lubiz~g~eB~~=================================~=====~= ne çok rnuvaffakiyetli bir taarruz 
yapmışlardlr. Bu, üç saat kadar 
sürmiiftür. Şehrin ortaaınıda bü
yük çapta bombaların patladığı 
ve büyük yangınlar çıktığı görül
müştür. · 

Sana Suci Sarayına 1 O Bomba 
Düttü 

Londra, 1 O (A.A.) - D. N. 
B. ajansı, Pot.sdam'ın bu gece İn. 

(Devamı Sa. 5, Sil.% de) ++ 

Ziraat Vekaleti, Kombinalar 
idaresine Yeni Şekil Veriyor 
Proj~ye Göre Memleket Üç Bölgeye 
Ayrılacak Ve Bö!ge Reislikleri Kurulacak 
Ankara (Hususi) - Haber aldı

ğımıza göre, Ziraat VckAletl kom
binalar idaresine yen'! blr şekil ver· 
ınektedir. Kadroları Veklller Heye
tine takdim edilmiş olan bu projeye 

göre memleket 3 bölgeye aynlmak
ta ve bölge reislikleri kurulmakta

dır. 170 üniteden ibaret bulunan 
kombinalar, yakında iltihak edecek 

makineler sayesinde (302) Unlteye 
çıkarılmaktaclrr. Geçen yıl geniş mik
yasta tatbikata geçmiş bulunan ma
kinelerden köylU çok memnun ol
muştur. MahSUl\ fazla yetiştirmek 
için bu teşkllAtı daha da genişlet
mek dilşilnillmektedlr. 

(Arkadaşımız profesör Kerim 
Ömer Çağlar'ın bu husustaki yazısı 
üçUncU sayfamwdadır') 
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Yakın Tarihin Acı Hakikatlerinden biri 1 

Avşaroğlu 
- Büyük H:kaye -

1. Yazan: Ertuıruı Şevket } 
-5-

Vakıa Avşaroğlu, kaçakçılara da atının sırtına atlayıp, sıyah 
bır harp açmıştı. Fakat, açılan bır taşın arkasına devrildiğini ı 
bu harp, vilayet merkezinde, ak· biliyordu. 
ıtp.ere açılan harp kadar lesi:- - Kim bilir, diye düşündü. 
s.z kalıyordu. Diğer kaçakçılann da nasıl derl-

Vıli:tyet, akreplerin toplattırıl- ı Icri vardır? 
.ı.a::.ını emretmiş, bir çift akrep Onun bu teessürünü anlıvan 
~ı.:tiıene, bir çll kuruş verilece-' tahrirat kitibi, d~ar ve nüfus me. 
c;.ni bi.ıdirrni,-ti. Fakat, bu ted~ murları biri.birlerinin yüzün,, bak 
u.r sayesinde akreplerin kökleıi tılar. Aşar memuru, ~ol gözünt.i 
k~zınacağına, oniar caddelerdt: kırptı, 
Lpış tıp,,, •alına salına yürümi- - Şüphesiz, dedi. Bu bCyük 
)"t: başlamışlardı. Çünkü, işsiz sayiniz, nezaret tarafından tak
halk, akrep be~leyip ürctmiye ve dirle karşılanmaktadır. İn,3Hah, 
bu suretle de kazanç teminine . yakında bir mutasarrıflığa tayin 
o..ı.şlamı,tı. \'ild.yetin zabıta mc· buyurulursunuz. 
murları, bu sefer de evleri bas· Avşaroğlu, acı bir sarho!! gÜ· 
mağa ve akrep üretenleri tevki· !üşü ile güldü. Alkol, ondaki m 
fe memur edilmi~lerdi. Avşaroğ- s:.-ıklama ka·biliyetini körletmişti. 
Junun bu tazyiki de ayni netice- - Azletmesinler de, dedi. 
Yi vermişti. Eskiden yalnız er Aşar memuru, uydurma oldu-
kışiler kaçakçılık yaparlarken, ğu belli bir i•ticalle: 
~imdi evlerindekı kepenklerle ka.. - Aman, efendim, estağfirul_ 
~alt pencerelerin arkalarında o- lah, dedi. Sizden mükemmel kay. 
turan kadınlar da kaçakçılığa makam nerede bulunur. 
ba,Iamı~lardı. Geçenlerde yaka-: Avşa.roğlu, o, acı sarho~ gÜ· 
la nan kaçakçılar arasında, bir ' lüşünü tekrarladı: 
müddet evvel öldürülmü, olan - Sen, öyle bilirsin, dedi. 
bir kaçakçının kansı da ele geçi- Hatta, halk l?._ile öyle zann~ İer, 
nlmifti. halbuki ... 

AV9aroğlu, mutasarrıfhktan ge. Tahrirat katibi eöze karıştı: 
len yeni bir zaparta ıkağıdının - Hakikaten efendim, dedi. 
üzerine iğilm.işti. Yerli halk sizi çok seviyor. 

Hük\ımet konağının altında- Av,aroğlu. sarho~ gözlerile 
ki hapi.baneden iniltili bir •es tahrirat katibine baktı. Kendi.ile 
geliyor, bir mevkuf kaçakçı, tür- alay edjp etmediğini anlamak i.s· 
kü söylüyordu. Bu türkünün, liyordu. 
.güft-esi, insafsız Avşaroğlu için İhtiyar nüfus memuru atıldı: 
tertip edilmişti. Av§aroğlu, ne- - Orası mutlak, dedi. Yerli-
tcdey•e ağll)'acaktı. ler efendimizin takdirkarıdırlar. 

){apı vuruldu: Aşar _meıpuru, ta~ı gediğine 
- Gel! kQYan bir adam tavdle: 
lçeri aşar memuru girdi. Ne- - Yalnız, dedi. Efendim:\<, 

şeliydi. Av~aroğlunun yüzüne biraz daha hituf buyursalar da, 
baktı: pek şiddetli hareket etmeseler. 

- Rahatsız mısınız. dedi, ren Avşaroğlunun bulanık kafa· 
siniz pek bozuk ta. sında kocaman bir ışık yandı. 

Avşaroğlu, onun yüzüne bak- Kendisini toparlamak için gay· 
madan konuştu. ret sarfetti. Az evvelki ihtiyatsız 

- Hasta değilim, sadece ca· eözlerinden Pişman oldu. Maa· 
nım sıkılıyor, mafih. bozmadı: 

Aşar memuru, istediği ceva· - Ben, ne yapabil.irim, dedi. 
bı almış ·bir insan tavrile: Ben kanunların e_mrettiğini yeri-

- Öyleyoe, dedi. Miikem· ne getiren bir köleyim. 
mel. Aşar katibi, kif'l'!seye söz bı-

Birden hırsla ba~ını kaldırmı~ rakmıyordu: 
olan Avşaroğluna yılışık bir gü- - Estağfirullah, efendim, de· 

lümsemeyle baktı: di. Kanunlar, sizin köleniz olsun. 
- Kızmayın, canım dedi. Se- Hem böyle altı üstünü tulmıyan 

vincim, canıEIZln sıkıtmasından kanunlar için ümmeti Muham
ileri gelmiyor, bllikis, canınızın medo kıyılır mı} Hem kimin he-

11kıntısını geçirmek için çare bul. sa'bma halkı. jandarmayı kır-

duğumdan ileri geliyor. dınyoruz, memle~etimizde ım .. 

Sonra ilave etti: tiyaz elde etmiş bir ç.ıfıtın ce· 
- Bu akşam tahrirat kitibi .. bine para girsin divc mi} 

nin evinde t<!j)lanacağız. Bilmeın Av~aroğlu • .kanlanmış gözlerir 
biliyor musunuz. O, çok güzel ni bu Üç kişinin üzerinde ayrı ay· 

tanbur çalar. Bir iki lokma da J gezdirdi ve kelimelerin üzerine 

·yemek yeriz. Ben kuzuyu doldur. basarak: 
• dum. Siz de biraz eğlenmiş u• - Peki, ben ne yapabilirim} 

lun,unuz, gelir misiniz? 
AVJaroğlu, bu daveti reddet

medi. Geldiği gündenberi, mav
zer 8esinden. acı feryatlardan ve 
kendisi için uydurulmuş türkü

lerden ba,ka bir şey işitmemiJ-

lı. 

Hay hay, dedi. Gelirim. 

* Tahrirat katibi, a.,ar ve ihti· 
yar nüfus memurları onu. tıl so· 
kak kapıemda karıııladılar. Oda. 
Ya girdı~erı zaman bir sini üze
rıne konulmuş:, küçük meze ta
bak:ları ve iri bir rakı şişesi Av· 
taroğlunun yüzüne sırıttı. Aşar 
memuru: 

- Eh, dedi. Rızanın tanb~
ru da demsiz dinlenmez ya. Ne 
dennn kaymakamım, bir iki ka
deh} 

Avfaroğlu, sesini çıkarmadı. 
Evvelce, lstanbuldayken de bir• 
kaç toplantıda bulunmug ve ka
fayı tütsülemişti. 

Tanbur taksıme baglarken ilk 
kadehleri içtiler. 

IhtU.--ar nüfus memuru gev~· 
zeliğe ba~larnı,tı. Eski hovarda
hklarından, lstanbuldan, eski 
J11eyhane alemlerinden bahaedi
y.>r, muhtelif hika>:eler anlatı
yordu. 

Hepsi neşelenmiıtti. Avşaroğ· 
lunun gözlerinde, şekillere ve in~ 
sanlara ait ana hatlar buğulanı· 
yor ve sallan1yor~u. 

Mevzu birdenbıre kaçakçılık 
vakalarına döküldü. Avşaroğlu: 

_ Zavallı insanlar, dedi. Ne 
kadar acryorum onlara. 

Gözlerinin önüne, elinde. ka
vın b~raderinin kesik ve kanlı 
ba!"'ı, siyah bir ta~ın arkaıı~a d:v 
ri.mış Memonun halı geldı. ,ıl,g
lamaktan henüz susmuş küçük 
bir çocuk tavrile içini çekf. o~ 
nun hangi me<:buriyetl~r altın-

Dedi. 

Nüfus memuru atıldı: 

- Efendi.m, dedi. Siz de bi-
raz selelleriniz gibi hareket edi· 
niz, biraz müsamaha buyurunuz. 
Devletin, milletin kesesine, ne gi .. 
ren, ne çıkan var. 

A~ar memuru, kıvamına gel
ıni' bir macunu çomağına dola· 
yan eski bir esnaf gibi sözün al· 

tını getirdi: 
- Hem, dedi. Zatıaliniz de 

biraz rahat nefes alır, biraz fay~ 
dalanırsınız. Gençsiniz. biraz gö_ 
nül. eğlendirin efendim. Nedir 
o, dağ ba,larında, beygirler sır· 
tında. mavzer karşıtındaki halı. 
niz} Allah saklasın, bir kaza kur
~unu. Ne bileyim. Eğlenin efen
dim. Sonra, bir kazada kaçakçı· 
lık olmana bundan ne çıkacak? 
Diğer kazalar olduğu gibi dur · 
duktan şonra ... 

ihtiyar nüfus memuru: 
- Tabii efendim, biraz eğle· 

nin, diye ıöze baş.ladı. Size ce· 
nubun en güzel kızlarını, ka· 
dınlannı bulduralım, Hem ieter
seniz. ~di elmas ve altınlarla 
süslü bir müstefrişe takdim etti· 
relim. 

Tahrirat kitibile, tışar mcmu· 
ru tasdik ettiler: 

- Tabii, tabii. Hemen şim· 
di. Bir kaç dakikava kadar. 

Av~aroğlu, tekrar onların yüz 
lerine ayrı ayrı baktı. Aylardan 
beri yanında çalı,an bu adam
ları nasıl olmu~lu da hiç anlıya
rnamı!ll0, tanrvamamıştı. Gözlerini 
önün~ indirdi, sustu ve düşün
dü. Uzatılan kadehi aldı, fakat, 
içmedi. Sininin üzerine bıraktı. E
ğer biraz daha sorhoş olsaydı, 
bu Üç ya..-,lı adama, en ağır ha
karet kelimelerini söylemekte 
tereddüt etmezdi. 

(Arkaaı var) 
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r- Vi:ayattJk: -, 
Dünkü Top;antı 

Milli Müdafaa Vekili ve 
Orfi İdare Komutanı da 

Bulundu 
.\lilli l\lüflatan. \-'ekili :-.al'it·l 

~-\rıkan diln .. abahki ck.-.pn.::'ıll• 

Jstaııbula gelını.,tır. 

Ö~ledcn o;onra \-llU.)·ettC' '.\Jllli 

!\lüdataa \-'ckllinln ha,kanlıl,ı ;ı. 
tında \.'all ,.e Bf'ledlye Rel'I Dr. 
Lütfi Kırdar, Örfi İdare Konıu

tanı Ali Rıza. Artunkal, Parti 
idare heyeti reisi R~at ;:\llmar
oğlu'nun l'jtiraklle bir toplantı 

yapılnu'jhr. 

'"'------""' Kazalarda Yapılocak 
Denemeler 

Kazalar, kendi mıntakalan da. 
hilinde yapıl;cak deneme hazır· 
lıklarınt ikmal etmek üzeredirler. 

Hazırlıklarını bitiren ke.zaların 
deneme günleri teSbit edıımiştir. 
E.vvelce de haber verdiğımız gibi 
Eminönü ve Usküdarın den-emeıe. 
ri pazar, Beykozun paza-rtesi gü
nü yapılacaktır. 

Diğer kazalarda da ayın 20 sin
de Hakır~öy, 22 sinde de Kadı
köyün denemeleri olacak'tır. 

Bu denemeler için Seferberlik 
müdürlüğüne 150U liralık tahsi· 
sat verilmi~tir. 

On Be§ Otel Kopatıldı 
Eminönü merkez nanıyesi me· 

murlan dün de 5ırkeci ve cıva· 
rındaki esnafın kontro?u ve sıhhi 
muayenelerilc meşgul olmu~lar
dır. !';ahiye müdürıi Nevzat Ka· 
panoğlunun i§tirak.ıle yapılan bu 
teftişler neticesinde, !:iirkecidc 
mevcut 80 otelden on beş tane
sinin &ıhhi şartlara. ve temizliğe 

riayet etme<jiklcrı görülmüş ve 
hep•i kapatılmıştır. 

Kasaplarda Etler Açıkta 
Bulundurulmıyacak 

Belediye zabıtası talimatnamesi 
kasaplarda etlcrln teldolaplar 
içinde bulunmasını icap ethrmek
tedir. Son zamanlarda etlerin açık 
bulundurulduğu nazarı dikkati 
celbettiğinden talimatnamenin tat 
bikı için alakadarlara kat"i emir
ler verilmiştir. 

Temizlik Amelesinin 
Aylıkları 20 Liraya 

Çıkarılıyor 

Temizlik işl~ri amelelerin in 
bir nfsandan itibaren aylıklarının 
20 liraya çıkarılmasına karar \'e• 

rilmiş, Vali ve Belediye Reisi 
doktor Lutfi Kırdar bu huSU11taki 
emirleri ·alikadarlara vermiştir. 

Ameleler aylıklarını bir nisan
dan itibaren 29 lira üzerinden a
lacaklardır. 

' - Postalarda ~ Uydurma Haberler 
Sevkiyat Durdu Amma da Çabuk 

Ticaret Vekili Mümtaz Ökmen dün Ticaret müdürlüğünde 
yaptığı temaslarda 

Ticaret Vekilinin Temasları 

Vekil, Dün Vekalete Bağ:ı 

Müessese Müdürlerile Görüştü 
Ticaret Vekili Mümtaz Ökmen 1 geldim. Vekalete ait i~lerle meş· 

dün öğleden sonra Mıntaka Ti- gul olacağım. i aşe. ithalat vç ih
caret müdürlüğüne ielerek Ve- racat mevzuları üzerinde tetkik
kalete ait i~lerle me~ul olmuştur. ler yapacağım. Vekalete ait olan 
Saat on üçten sonra ·ricaret Ve- bütün bu mevzuların görü~mele
k8.letine bağlı müesseseler mü· rinc ba~ladık. Ankaraya dönme
dürlerile bir topl,.antı yapılmıştır. den size etraflı malUmat veririm.> 
Kendisini zi.Yaret eden bir mu- Ticaret Vekilini.n riyaset ettiği 

dünkü içtimada Ticaret Ofisi U
harririmize Vekil kısaca beyanat- mum Müdürü, Petrol Ofisi mü-
la bulunarak dom~tir ki: dürü. Toprak Mahsulleri müdürü 

«- Bir kaç gün için İstanbu]a de hazır bulunmuşlardır. 

Ölü Olarak Bu!undu 
Ahmet Tavukçu Dükkanında 

Kalp Sektesinden Olmüş 

--- Yayılıyor Yunanistan ve Yugos-
lavyaya mektup gönde- 101 ün öğleden sonra mal· 

r 1 baaların ve Ajansan tr ri emiyor 
llıırbin Balkanlara. da sirayeti 

'-l"bf'bl ile posta ınuaınelii.tr lnti· 
zaınını kaybetmı,ur. İkl gün· 
denberl Yunanistan ve Yugosla.,~-
~·a ile n1ektup teati edfleınemek· 
tecllr. !\tacarl~tan Ue A\'rupa 
1nenıleketlerine alt olan n1ektop-
tar Ron1nnyll yolu ile ve Balga-
rl!:itana alt olanları da Varnaya 
gönderilmektedir. Ancak bu n1Ü· 
raselUt Roman.)·a l'apurlorı ile 
haftada. bir gün olacakhr. 

Y apoğı Fiyatları T esbit 
Edildi 

lktısat Vekaleti, 29 sayılı Ko- [ 

ordinasyon kararının birinci mad. 
deoinin verdiği salahiyetle lktısat 
Vekaletile müştereken, memle· 
ket dahilinde bulunan jşlenmiş 
ve jşlenme·mİş bütün yapağıların 

azami fiyatlarını tesbit etmiş:tir. 

Bursada bulunan kirli merinos 
1 70, yarımkan kirli 150, merinos 
kuzu yapağılanna 1 30 kuruş ve 
İstanbulda Trakya mahsullerine 
8 1, Trakya harman tipine gireb!. 
lecek Bursa. Bandırma, Balıkesir, 

Karacabey, Kemalpa~a. Y eni~e~ 
hir, Manyas, Gönen, Biga, Berga. 

ma mallarına 75 ve lzmir, Aydın 
mallamıa 73, ince Anadolu 72 , 
kaba Anadolu 68, ince şark 7 3, 
kaba şark 68, Erzurum kızıl yiiz
de on beyazlı 75, Van ve Erzu· 

rum kızıl IKaraköse dahil) 73, 
kara kaya ve koç 60 kuru' fiyat 

Iefonu saatlerce çınladı. Durdu. 
Herkes §U ~uali soruyordu: , 

- Doğru mu ? Selıinik get1 
alınrnı9, otuz dokuz bin AJınaO 
esir cıuşmı.iş? .• 

Soran yuzlerce ki§iye hep aY• 
ni cevabı vermek lazım geldi: 

- ln§allah dogru çıkar, fak•l 
ne Ajansla, ne de radyolard.• 
timdiye kadar bunu andırır b~ 
haber çıkmadı. 

Bazı meraklılar bu cevabı ki• 
fi görmüyorlardı: 

- Canım, nasıl olur? diyot' 
lardı. Hatta filan gazete bıın' 
dair ikinci tabı çıkarmak üzer< 
imi, ..• 

Merak edip bu gibi iddial•11 

inceliyorduk. Aslı yok, yok .• • 
Bu itin dikkate değer iki ı.· 

rafı var: Birincisi, kulaktan k~· 
lağa tekrar edilen haberJe,.O 
neka<lar süratle yayılabildiğid~· 
Öyle iddia edilebilir ki dün bil' 
tün İstanbulda bu sevinçli h_. 
beri duymayan kalmamııtır. °f"' 
lefonu olmayanlar da: «tfur 
komıu. .. » diye ağızdan ağı" 
yaymaktan geri durmamıtlarcl!; 

İkinci noktaya gelelim: ır 
gibi rivayetleı·i tekrar edenlel• 
akıl süzgeçİnİ hiç te işletmiyot' 
lar. Hem de sayı bilmiyorlar• 

Dünkü rivayeti bazı ağı•Jşt' 
dan şu şekilde duyduk: «~ 
yedi bin esir, altmış bin teJefıı' 
Seliinik geri alınmıf.>> -•• 

Biraz i<afamızı işletmek -. 
metine katlansak, bir muhar•~ 
de altmıt bin telefat veriJırıet:: 
nin imkan haricinde bir şey 0 

duğunu derhal ketfedebiJiri:ıı,:.r 
Diyelim ki bu havadis ~ b~ 

sız ... Faka! bu kadar serı 
· d ·ı · t" yayma vasıtası hizmetini gô~ 

Dün Karagüm. rükte Hüseyin-

1 

veye gelenler onu ölü olarak bul. tayın e 1 mış ır. bO'. 
f h dd d Ç " 1 d Deri fiyatları ait olduğu cıns- ağız ve kulakların yarın ,. 
c mipaşa ca esinı e . ;,maz so. muş ar ır. guncu bir fikir yaymayacakl•" 

kakla oturan Ahmet Tavukçu a- Derhal zabıtaya haber verilmi, !erin yüzde beş noksan;Je takd;r 
nı kim lemin edebilir? . 

dında bir kahveci kahvesinde ölü ve yetişen zabıta da Adliye dok- olunmuştur. bi"' 
h b il Unutmayalım ki sinir har .•• olarak bulunmu§tur. toruna a1 er yo amıştır. tıı• 

C-edı' muayene ede Adlı'ye Pl"ASA HAREKETLER!: deyiz. Günün hemen her aaa .. 
Ahmet Tavukçu herg~in rnuti:tt ..... n 1. y1ı....-

" .. • doktoru Hikmet Tomer, Ahmet de gazete çıkıyor, her la ~~ 
u~·e'". saba.hın dort . buçugtında. Tavukçunun kalp sektesinden öl. İhracat Tüccarları Satı§la- radyo var. Halktan iyi vey• _ _,.ı, 
dukkanını aÇ4;n11 ve ıçcrı gırmııt· ı düğü netice ine varmış ve ceşe- tü hiç bir haber taklanrnt~. 
tir. Fakat bır müddet sonra kah · ·din defnine ruhsat vermiştir. rını l>urdurdulor Gazete e gözümüzle okun> ,., 

Dün m'1him olarak hiç bir sa- Ça veya radyoda kulağııil)ı,-

Gıda Maddelerinin 
Kontrolü 

1400 Fakir Çocuğa Elbise 
Verilecek 

tı•. yapılmamıştır. Bazı gayrimilli i•itmedikçe hiç bir rivayete 
pılmamak en doğru yoldııt• 

firmalar halıhazır vaziyeti fırsat Kör K~ 
bilerek aldıklan malların bedel- .. 

Son bir ay içınde şehrin muh· . Şehrimiz ilk okullarındaki Yok-
tclif semtlerinden alınan 2034 su! Çocukları Himaye Birliği 23 
çeşit gıda maddeei Belediye kim- nisanda 1400 fakir kız ve erkek 
yahancsindc tahlil edilmi~. bun- çocuğu birer el·bise ile sevindir· 
lardan 180 adedinin bozuk çıktı- mek kararını vermıştır. Bunun 
ğı anlaşılmıştır. Su ve diğer içi- .için birlik depoııunda mevcut bu
lecek gıda maddelerinden alınan lunan kuma,!ar muhtelif boylar 
19 2 nümuneden yirmi dördü Öo. üzerine biçtirilmiş ve süratle dik .. 
zuk ve sıhhate mazarratlı Ç1kmış- ı tir.ilı:ıek üzere terzilere tevzi edil_ 
tır. mıştır. 

lcrini tcdi··eyi geciktirmektedir_ 
!er. Evvelce yaptlan satışlara ait 

malların ihraç muameleleri ta

m,amlanmakta_dır. Dün menşe şe· 

hadetr.ıameleri alınan ımalların 
kıymeti 1 ,020,608 lıradır. Bunun 
en mühim kıınnını Hamburg içın 
satılan 500 hın liralık tütündür. 
Mısıra da avrıca 50 bin liraiık tü. 
tün gönderilmiştir. Jngiltere için 

Ll•se •. mtı• han 1 ar• 72,Suu ııraıııe Keten lıtlcri Ve İs-
- veç için 79 bin liralık susam ihra~ 

olunmu~tur. Ron1anyaıra yerfıs-

D ,. y 1 T 1 t d ı t h tığı, lsveçe deri, Filistine kuru Un a P 1 an 0 P an 1 a m j an erik. -esti\, Marsilyaya iç fındık, 

Lüleburgazda Bir Esrar 
Kaçak'iılığı ,.ı· 

Lül eburgaz (Hususi) - ~\·~ 
delumumilik ve zaı~ıtamız ınd' 
maz mahallesinde Omer ad tf1l' 
birinin evinde yaptığı araştı e~ 
neticeeinde 500 gram kad•Ô111 ,ı rar meydana çıkarmı~tır. 
derhal tevkif edilmiştir. 

TAKVİM 
11 NISA:S 9H 

CDtA ~ 
tsvicrcve fındık ve deri, Holan· 

Beykoz - Akbaba Şosesi Komı'syonları Kuruldu dav~ kuru üzüm. lr!andaya şim-
y apılıyor şir odunu gönderilmiştir. iç piya-

AY: 1 • Giın: !Ot - Kasıın: l , .. , 
Rl'\ll: JS.'17 - 'JART: ' 1 ı· 1 
HİCRi: 1360 - Reblüle<"'·c. ·I 

Ll•e mu··du·· rlerl <liln t•. tanbul ı ı ı 1 r t;alarda normal olarak alı,veriş-~ ., n1eyy z er e ra ında. göri.işiiln1ü,- 1 
Beykoz - Akbaba _ Anadolu- !erin devam ettiği haber veri · 

VAUIT ZEVALi ı;;z . .\l" _....... 
Kız IJ<iteslnde l\luarlf l\ttidürU Tev- tUr. ıs lisede IS olgunluk ko1nlıt-

feneri arasındaki yolun ,soscye mcktedir. Yalnız iki gün.denberi ıo.ıı 
5,S: 
9,1ı 

ı:.oO 
1,sô 

flk Kut'un ba':kanhğı altında yonu kurulacaktır. 
kalbi Be1edivece karar altına a- Kehrimiz piyasasına Anado1udan GÜNEŞ: 

öGLE: 
1K1ND1: 

6,28 
"- toı>lanrnı~lardır. Re!iınıf orta okulların devlet tn1· I lh 

lınmıs,tır. Bunun için yirmi bin Ji- mal getri momiıtir. racat tile· 
Toplantıda e,·velce tesbit edilen f ihanları kendi okullarında kuru· 

13.15 
16,54 

ra sarfedilecek ve in~,aata bu ayıı. carları da satışları~ı durdurmu~· hntlhan günlerinde teşekkUI ede- lacak hntıhan komisyonu tarahn· d d AKS 'M • 19,44 
Y irmisinde ba~lanacaktır. Bu •ose lardır. Bu firmalar ·niyasa an a ·.·~ · 

J ':t t.•ek imtihan komisyonları ile nıiı· dan yapıla<'akttr. I YATSI: 21,20 
yapıldık tan sonra Üsküda rdan 'A hmicamyı:nlaidrdeınr. m,;.ı~tlmaradğaa hy,·açnabş,· -,. ' _t.MS __ A_K_·_: ____ ı ._1_2 __ 8--:.,;· 
nadolufenerine kadar otomobiİ~c " rı,. ._ __.-
<gitmek imkam hasıl olacaktır. tebeddül yoktur. ,,/ 

~=~;,..;.;.,.;,;;.;_,, __ ::=;;:::=-~--==========~~:;:;;:::;::::-:::;::;:-ı0--" -- Bitti. de<U. - E\·et fırhna bir tUrhi kopaını)·or 

Bekledim. Ne konu';>abiliyor, ne de ona o o • W llıı.vada. ağırlık var. _ urlll" 
doğru gldebllJyortlwn. Nihayet o söyledi: z N T u -Ben mahkeıneden (ıkarken gOK g'J\.,.rr 

_ İntihar olduğuna karar verdiler. Fakat yordu. Gökyüzü de mürekkep gibi e,hl'I" .Sı,-' 
bu intiharın sebebini bir türlü anhyamıyor· tr. Fakat bir türHl yngn1ur yağanııyor· · 
ıar. cAcaba zihninde bir gayri tablillk n1I yağn11yor sunkl ! (jtı11ı.l" 
,·arT» diye şüphe ettiler. Yazan: Dafne du Maurier - 77- Çeviren: Rezzan A. F.. Ya.!:.-..• Bahçede ağa(larıo ara<;ında ku';llar ıı.t•· 

_intihar öyle ıni'! Fakat buna sebep! yordu. Her taraf Hesslz ,_.e kapkaranl'dttUıı"" 
_ t,te, sebep buhnak için biraz tereddüt - Tekrar gitınen <'an1n11 sıkıyor, ıı.J 

yılıuanuş oh.aydın yine neler söylemek ıa.. Uyor, ii.detler bozuJmuyor, ne o1sa bozulma.. 1 bir ediyorlar. Ce\·ap vermedi. 1.'orgun, bitk n 
zım geldlğlnl düı;ıünemı1--ecektin1. Seni o haJ.. yor. l\lak!ilme !:&Y koydum, ekmeğlne tere- rr 

ll:iklm yüzilıne dikkatin. bakarak: cRebe. de görınekle kendime geldiın. SöyJlyeceğlm yağ sürdUm ,~e etıne ,·erdln1. Bir tane de ken "·ardı. t sorı .. 1'" 
kamn para ~ıkıntısı ,·ar mı~·dı '!» diye sordu. - Bu akfıjam oradan döndük en 1 .,ıııP'"" sö· .. leri tasarladım. Jlf•klmin gözlerinin lçlne dlnı irin hazırladun: k dıır · Para tnkıntı 3ı ... A.ınan Yarabbi bu nlUmkUn ... nu,uruz. "Bf'raber yaınlacak ne a 

bakarak kendln1I müdafaa ettim. "'ekik, hat· - Frank nerede kaldı? _ıd n1ü? ") '·ar, değil mi!' ~tıv 
tarı kı~ıtn11~ göılerJ ,-e altın gözlü~ü tle bu - Papa" görmlye gitti. Ben de gltlnell ı"'zfJll·• · Pencere)'e doğru giderek yeıll çin1enlere ·ı tt ller ,eye )·enlden ha~lamak u ı• 

baktı: çehreyi ön1rümUn sonuna kadar habrlıyaca· ldlın. Fakat yanına çabuk gelmek için telü.ş l(ln ne berbat bir kO<'a idim, deJlll J1 1 
• 

ğım. Yorgunun1, ı.;evgUln1, o kadar )·orgunuın ettim. lfep fotenl dll,Untiyordum. 1.'alnızdın, H .,.. 
- Çok '}tikür, nihıı)·et )·ağnıur yağacak.. - a~,r. hayır... ııet r 

dedi. ki, artık hiçbir 'JCY gören1Jyoruın, J~ıteınl· neler olacağını bitmiyor Ye üzWüyordun. _ Bhtlln bunlar geçtikten sonra ,t1r'• 

- Ne oldu ?\takıslın? lJUkim 

dedi'! Xl)'e bu kadar uzun zaınan orada kal4 

dın '! 

- lliikim bir dtizüye a~·nl sualleri ~oru· 
yordu. Kotra hakkında Jlizuınsuz teferruat 
öğrenmek lı;tlyordu. Jlalbuki bu teferri.iat, 
klrn"Styl alô.kadar etmedi ki .. Yok en1ni.)ct 
muslukları zor mu atılıp kuvanırnıış? De-
Uklerln büyüklUğll ne ımı, !' Kuınaranın ka
pısını rüzgii.r kap~tablllr ınl lınlş ! işte böy
le bir ~lirli boş takırdı ... Deli oıa .. ağım !<ıan
dım. Fakat bütün M>ğukkanlıhğınu da mu
hafazaya ı;;oatı~tım. Seni orada kapının yanın· 
tla görınckle aklun ba~ıma geldi. Eğer ba .. 

, .. 0rum, hatta hl~ blle ede.mtyorun1. - Papa-,a nl(IR gitti? " 1 b ııııoll · rıt " ye ·enlden ba~larız .. ...;rnln e en s.JI tJ · 
Pencerenin kenarına oturdu. Ba~ını elleri - Bu akşoın killı.;ede bir ,eyler öla<'ak. biliriz. Yalnız; d~Hlz ı..ı, berabf'rlı;. 'J 

111
bt-.rt" 

araı.;ına. aldı. Ben de gidip yanına oturdun1. Jlayretıe yUzüne bakbm. Sonra. hemen ıııohrap ,·eremez, mad<'tnkl lkindı; bt" r 
Bir kaç dakika. sonra l·~rlth c;ay getirdi. Bu nnladırn. Rebekayı gömeceklerdi. llem bonra. belki (ocuklarınuz da ohJ • 
~ayı içmek anane~l her glinkü gibi cere)·an - ş;aat altı buçukta. olacak. Kiınse bllmı .. 

Su. tu. Saate baktı ,.e deva111ta: _, 1 ~i"'° etti. yor. Sade Frank 'e Albay Jullyan, bir de ıtıııCt · 
ıd G b 1 - Saat altı olnıus,, eledi. Bt·n g .-ııil Beyaz örtü 1·ayı ı. üınü'} ta:~:danlığın al- pnpablO. ben .. h.huo;e u unını~·acak. Bö)"le g;UI;~ 

tında küçük l!;pirto alevi yanıyordu. Sandil· karar ,·erlldi. t:zun sürn1ez-. Yarun ~ıat ancak-

' i(ler, pa~talar ..• JB.!ı~r, n1asanın yanına o- - Ka<,•ta. glt.lecek!<ıin? 
turarak gözlerini bana dlkn1iştl, ,ycnıek bek· - Kill!-ıcde onlarla allı butuğa beş kala. 

liyordu. 

Ne garip! ırer şeye rağmen hayat na!;ıl 

a)·nı '}ekUde devanı ediyor? A)·ni hareketler 

~apılı)·or, yemek yenlyor, uyunu)·or, gi3ılui· 

bulu<:acağın1. 

Bir şe)· sö.)·Jeınecleıı <:BJınıı lçtyorduın. 

:\lak~tlın tereyağlı ekıneğini )·en1cdl, bıraktı: 

_ Çok sıcak var, değlt nll ~ delli. 

• 

nla1ızeniue Jnereğiz. 

Elini tuttum: .. ,ıJ' 
~ otllr • 

- Ben de seninle gele~ ıın. :"'ıiO 

baııde et te ge1e.)-·inı. 
1 

ı .... 
(if' il 

_ Ha~·ır, hn~ır, i!'tten1i~orun1 • ) 
(Arkası var 



* Netice; 
Tcpcbn~ı müeşııeseııi. Hürrİ• 

yet Apartımanını baştan $8Vma 
sahneye çıkarımakla büıyük bir 
hata işlemi§tir. Bu eser, busünkü 
nesillere dünün CJOsyctesini bir 
nitian yağmuru gfüi cıunaıı bir c• 
scrdir. Can sıkmıyan bir eser. Bir 
çalı~ma mahsulü olan eser. Aşı· 
rılmtımı olan bir eser. Bizden 
bir eser. Tiyatromuzu kuıacak 
olan eserler.den biri .. 

- Siz annemi lıınımış mı !dlntı e· 
fendim? 

- lnaald 4. ' J. r.i "1111-
Ja\· ordu mıntakaJarında \aslyct 
normaldir. Bu orduJıu oyıılama 

ınildafaaları yaparak geri çeklle
<'ekler 'e dıldı lıir ıııııhurclıeyıı 

bula~nııyacalilardır. 

2 - ~arkta Bulgar hududunda 
5. C'i \e 3. Yııı;-osJa,.- orduları llk 
hudut muharehelerlııi kal heııerek 
Niş • Kalkandcleıt • Ü kiiı> • ı•er· 
hıııe hattı garbin•• çekilml17l~rdir. 

s - l'unım ordusu ıııiidafaırnın 
, ıklct merl\eıinl \'ardar gıırhlne 
,e l"unan • l'ugo lav hududu ge
ri ıııc ka3 dırınağa mecbur kalını':'· 
t1r. Burada tngillz kılalım da nıu· 
harebeYO i~tirak cılccekhırdlr. 

Bir karar \-ermek için 1Şoyle bir 
ııual ormak mllmkUndllr: Arna· 
, utıuktaJd (Tiran, llraı:ı) şı·hirle· 

rlnc l,koılradan ıterli~cn l'ııgo lav 
lrn'"'-ctıerl nıi önce \'urııcok, )'Ok· 
tıa. fü;kllıı • iı:tiıı • ı•erlt':fltl) bathn· 
ılan ıarbo 3 ilrüJen Alınan motör
lii lılrllklcrl ınl 't Benim kanaatime 
ı;tiro AJınaıı motörlü hlrliklerlııln 
daha en r.I ~eti ıııelerl tı>hllke l 
, arılır. Alınanlıtr Ar na\ utJuktakl 

ıt 1 -an orılularmın imha r.dllınesi-· 
ın 

nl hrrhaldc an.u ~tıncıler. Bu iti· 
barla l'ugoıılın·. l uııan \O ingUlz 
ordularına dönt':R iş t:lınalden ,.e 
rcnuptan bir nıukabll taarruı )BP• 

kt r "u J<arşılıklr taarruz karma ı ..... 

da •ınıan kun·cUcrlııl oarka 
~l!-!ITI n. 
çekiltnil 0 mecbur etmek bile bU· 
l iik hlr kaıançtır. Hu ıra,\ cdo liç 
ordu Ue nıüştcrck hlr cephe kur-

k •. 
8 

bir elden harbi e\ k ,.o 
nıa • 
..• etmek ıııumkün olıAcaktır. 
ıuarc 

TEFRİKA No. l O 

- Evet, onu vaktılc bır iki defa tıyordu. 
Vapur Banl onda gcln_ ılşsc de Alt 

görmüştüm yavrum. .Adı Hacerdl, 
değil mi? Bey onu suadlycyc göndermek ıs. 

Kezbanm içindeki helecanı bir sa· tememlşti. 
- Sonlnlo l·yice tanı"alım Kezban. 

niye için durultan da bu sözler ol· " 
muştu. Ondan sonra Ah ney, mUte· nugiln beraber yemek yeı1z, konu-
hakkim bır licBlc katibine: .şuruz, blriblnmlzlc tanışırız ve al(· 

- Siz muamelelcrlo meşgul olu· şama birlikte eve gideriz olGınz mı? 
nuz. bız gidiyoruz. Demiş ve rıhtım· Genç kızın canına minnetti hu ..• 
dakl muhteşem otomobUıııe binip Yeni girecl'ği nilenın 11er fcr6inl hl· 
Gnlatad kı yazıhaneye gelmişlerdi. rcr bırer ve nğır ağır tanımak ı;ok 

Yolda, ynzıhnnede Ali Bey ona daha kolay olacaktı. 
hep Knstnmonudnkl hayntına. çocuk Bu baba dostu ne ~ndnr candan 
tuğunn . annesine. mc.klcbinc ve Nn· \'e sevimli bır adamdı! Ynvnş yavaş 
zıre Hanımıt nıt sualler sormuştu.. ona ısıııdığını hissediyordu. Eğer O.· 

ı~ezbnn oınrUndc hiç kimsenin ken· ilesinin diğer azası da buna benzi· 
dislni bu kadar dikkat ve nllikn ile yorsa bUtUn tcıtış \'C endışelert bcışa 
cliııledlC!ni batırlanuyordu. SııaUcr· çıkacak demekti. ı 

' 

er 

1 SiY ASI iCMAL 1 
Matsuoka Mosko

vada Neler 
Konuşuyor? 

Zir.aat Vekaleti 
Yeni Bir 

Kom ite I daresine 
Vermektedir Şekil 

Yazan: M. H. ZAL 
0 aponya Hariciye Nazırı B. 

c:JJ Matsuoka bir türlü Rusya• 
dan ayrılmıyor. Hatta genç bir 
diplomat ııratıle Lenıngracı 'da 
vaufede bulunaugunu haunaya
rak oraya kısa bır zıyarclte bu· 
lunmak ve gençıık natıraıarmı 

taze temek JÇın oııe "iin.ıt <1y1'

mıştır • 
.b, Mahuoka Moskov.ıd .. yal. 

nız. ~vyet cıcv ıct aoauıuu •• .: tc-
mıı& etmekle oc l\.Sım~ •• ~ • ., .... '"'-· 
mcrıKanın,. h'Ju.,kova ı.c.. •• ..... u ... • 

l aocr bır ogıe ) cını.;t.• .1 L.ı.u, ~ c 
uç t uçuk so.nt ba§o .. ş.. .. ... ..ıu~· 
rnuıtur. 

Baıvekilimiz Ziraat Vekili ile birlikte kombina makinelerini tetkik ediyor. 
makinelerden bir grupu gösteriyor 

Ve diğer resım de 

Japonya Haricı:;e h..ıı.ııı, .öcr
lin ""e Komada kısa ı>ır _._ ... _, ı 

kaldığı halde kendasını mun. 

deta olarak Moskovaya gHme
ğe, orada uzun uzacıı1a ..... ı.ıa
ga ve Amcı ıkıl setiriıc clratu le. ' 
maslara gırışm~ğe ııevkeaen ac· 
bep ne olısa gerek? 

T oprak mahsullerini arttırmak, 
en senış mflnastlc mükem· 

mel iklim ve toprak şartlarımı. ma
lik bulunan memleketimiz için za
ruri bir iş haline gelmiştir. Bizde 
istihsnli arttırmak için baıtvunıla· 
cak bir çok yollar vardır. l<'akat 
bunun başında, yurt ziı·aatini ma· 
kinelcştirmck geleceği mUnaknşn 

edilmez bir hakikat olarak kabul 
edilmektedir. 

Biz, bu yazımıza klasikleşen bu 
mevzu üzerinde hiç durmıyarıık 

memleket zlraatinln nasıl makine· 
lcşmekto olduğunu sözden geçir· 
mlyo ı;alışacağız. 

BugUn Ziraat Veklıletl, bünyesi 
içinde. kombinalar adı altında bir 
tcşkilrıt mevcuttur ki, bu teşkllAt, 

işin ıktısadi cephesini hiçbir za
man elden bırakmamak şartile şu 
hedefler üzerinde çalışmaktadır: 

a.) Memleket çiftçilerine modem 
ziraat makinelerinin iyiliklerıni fii· 
len göstermek. 

b) Bu makinelerin yedek parça
larını, hatta yaktıkları ya~lan de· 
polarında bulundurma!\, 

c) Çiftçilerin, ve hükmi şahısla
rın satın al. J oldukları makinele
ri gerek işledikleri esnada. ve ge
rekse dcporlarda muhafaza edıldlk· 
leri zamanlarda kombina müfettiş· 
!eri va.aıtaeilo kontrol ltirm k ' 
makinelerin iyi hır Burette kulla· 
nılmaları tçin icap eden vcsayadıı 
bulunmak, 

el) Çiftçinin arazisini sürerek, o· 
kinini ekerek ve biçip harman e
derek vakitten \:C işten kazan
dırmul<, 

el Jieri bir gaye olarak ta ınn

kincyc sahip olmak istlyonlere bu 
mııklnclcri tedarık etmek. 

Yukarda gayelerini saymış ol
duğum kombına idaresinin bug-tln 
elınde muhtelif 'c memleket husu
siyetlerine uygu11 trakt!kler, pııl· 

luklıır. diskkaro, kUltlvatör. biçer• 
döver, bolöz. mibzer makineleri 
selektöı·ler ne bunların yedekleri 
\•ardır Bugilnlerde bu scrlnln içine 
ot balyn makineleri de kntılacak· 
tır. ı 

Eu makinelerden bnşka kombi· 
na idaresıııin halka satılmak Uzero 
elındc orak maklnelerı, hayvnn pul
hıkları ve hoy\'an ile çoklhm tuhllln 
ekme ııraba.ları mevcuttur. 

Kombina idaresi geçen soııodcn 
itibaren köylUnUn t.arJıu;ında nadas 
yapmak, nnlz bozmak, ikileme, to· 
hum ekme. biçip dövme, ve biçilmiş 
cktnleri dovme gibi ziraat. işleri 
yapmağa başlamıştır. Bu işleri ba· 
şarma'k için elde bulunan makine
lerin ndedi bııgUn için 170 üniteden 
ibaretse de yakında gelmesi bek· 
lentn makinelerle ünite adedi 302 
ye ı;ıJ<acaktır. Bir Unite, bir ırak· 
tör ne ona, tiı.bi olan sUrme, ekme, 
biı:me ve harman yapma. makine· 
ıerinden ibartıtır. 

Uu.şbaı;a saatlerce· o kadar çok l\O· 
nuşmuştardı ki, Kezban ömrUndo ilk 
defa olnrak bUyUk bir cesaret gös
t\!rmlş: 

- Siz babamı lanıyordunuz. ba· 
na ondım bahı;eder misiniz amca? 

Diyecek kuwct! bile bulmuştu. 
l<'akat anla~Jlııo bu meseleye temas 
etmek Ali J3oyin pek hoşuna gltmi· 
yordu, kısa bir cevap vermişti: 

- Şimdi ondan baheetmlycllm, I· 
lerdc konuşuruz kızım. 

Bu sözlerden ı;onrş, belki de kız· 
dırırım korku&ile, ona ailesine dair 
ııuaııcr sormak ccsıırctlnl de bulama· 

n11ştı. 

Şipıdi, Suadıyedeki koşkUıı bah!:e· 
sinde yanyana yilrUrlcrken 1ı;lnin 

titrediğini. dizlerinin kuvvetten dUş
tUğUnU hissediyordu. ' 

_ Acaba bana, nasıl muamele e-
decekler? Acaba nasıl insanlardır? 

Keşkl bugUn onlar hakkında. biraz 
mıılOmat alsaydım! Ya benimle n
lay ederlerse, beni tahkır ederlerse! 
Dünyada en çok korktuğu şey bıı • 

di. 
Ağlanıaınak içın bUtUn irade lrnv. 

Yazan: 
Kerim Omer ÇAOLAR 

Kombina idaresi, makinesi ve 
bfitUn masrafları idareye alt ol
mak Uzere 1;lftçlyc yaptığı işlerden 
aşağıdaki nlsbetıer arasında bir Uc
ret almaktadır: 

Nadas: Bir dönUm nadas için 
çiftçiden toprağın keyfiyetine ve 
sUrUlecck derinliğe göre :m - 120 
kuruş Ucret alır. Bu ücretin mlk· 
tarını grup clmıri tayin eder. 

ikileme 'c torlaya tohum ckrnc: 
DönUmUnc 20 kuruş Ucret. 
Anızbozma: DönUmUne 50 kuruş 

Ucret:. 
Tarlada ekilmiş ekini biçmek 'e 

ııynl zamanda tanesini Bl,rıııak 

(dörn1ek): Elde olunacak mahsu· 
llln kilosuna 80 :ıantlm tlcret. 

nı~·ilmiş tarlanın eklndtn tanesi
ni uyırı11ak: 40 santim Ucret. 

Kombina tnhsisalı içinde ml\tc
da \'11 bir sermaye de mevcut olup 
bu para masraf ,.e \"nrldat halin· 
de mütemadiyen dönmektedir. Yu. 
knrd$i ücretler bu tesis hesabına. 
nlmmaktııdır. 

İdare slstema.Uk olan ,.c bu se· 
.:ne \-Usal il li rıp cdeeelt bulumın 
yukardakl 1nesnl11lndc11 ba,kn mU· 
naı;lp görecetı araziyi kiralamak 
suretilc de işletmekte, bu arazide 
Zıraat Yekı'lletl ıslnh ve deneme 
istasyonlarının mUkemmellefftlrdı· 

ğl tohunıl:ı.rı çoğalt11rak köylllnUn 
lıttrmaıı ettiği tanelerllc tohumluk 
olnnılt ckğlştirnıektedir. 

Tohumları ıslnh noktaaından ku· 
rumun seçen seneki faeliyeti pek 
geniş olmu~tur. Kombinalar idnre· 
sinin emrinde bulunup yurdun her 
tarafında işletilen scloktöl' maki· 
neleri say sinde meccanen olmak 
Uzcre köylünün 61 milyon kllo&ram 
tohumluğu lemtzlcnmlş ve ilaçlan
mıştır. 

Geçen sene zelzele fclılkel nıın· 
takasında \'C bu yıl sel ınınto.kıı.· 

larmda köylUnUn yardımına. koşul· 
muştur. Bundan bır kaç SUn CV\ el, 
Manisa, Söke ve Aydın mıntakalu· 
rma. mısır ekme!< l\zcrc beşer mo.· 
kine gönderilmiştir. 

Adıınııya dıı harnıuıı işll'rinc yu.r 
clım etmek Uıcrcı beş batöz ıle beş 
btı;crdö\•er makinesı gön<ıeıilmi.,tır. 

Kombina idaresi geçen ıscnc An· 
karada tki gnıp. Esklı;ıehlr, Afyon, 
Konya, Erzurum ve Halayda birer 
grup ve Yozgat • Kırşehir. Niğde· 
J'ayscri, Amasya • Sıvo.s • Erıu
rum • Tolmt'a bırcr olmak Uzere 
ccman 10 snıp halinde çalışmı tı. 

Bir grup ıhtiyaca ı;orc 20 • 30 ma· 
kinedcn milrekkepti. 
Şimdı yeni bir teşkilüt \"Uc\ldc 

getirilmiş \'C l\adrolarırıın Wl!\'fbi 
için Vckıller Heyetine takdim edil· 

velini \'c gururunu sarfcdlyordu. I 
Çakıl taşı döşeli bahçeyi geçtiler. 

mermer merdivenleri çıktılar. Be· 
yaz önlUklll bir kız kapıyı nçtı, be· 
)"in şapkasını aldı, orladan kııybol· 
du, her taraf gl\ndtiz gibi a~odınlık· 
tı.Bu ışıklar altında Kezban hlz· 
lnetçi l•ızın ayağındaki şık ayakka· 
bıları görmüştu. Birdenbire gözleri 
kendi aya(;ındakl kahrı kıınduralara 
gitti. kulaklarına kadar Jm:ardı. Kas 
tamonuda iken bunlıırı ne kadar be· 
tcnnıl\!. bunları giymekle n kadar 
mesut olmu,tu! Şlnuıı btı evin hiz· 
metçislnln ayağmdakl ince !5karpin· 
lcrin ya nmda kcndilt:rlninliinln ka· 
balı~ını faıkediyordu. 

- Yürllst.nc Kezban! 
- Geliyorum cfendım. 
Birdenbire Sel n bir c aretlc ıler· 

lcdl. Bu cc arcli oııa ur:aklarda. hı· 
raktı~ı hocaııının hlı ı~ kulağmda çın· 
la~ an sözleri ••ermişti : 

- Kızım, biz tuşrnlı ı;ibi ı;lyinıyo. 
ruz:. Srı.Jun bu yüzden kendini hor 
~örm~ı Bir kaç ay icinde sen de de· 
ği\ ır, bh· lııtanbullu hanını olursun. 

(~ası vat) 

mi,tır. :Suna nazaran Kombınalar 
idaresi memleketi 3 bölscye ayıra· 
rak tdare edecektir: 

Blrlnd bölge: Samsun, Çorum. 
Tokat, Srvaıı, Malatya, Diyarbakır, 
ve Mnrdin vllAyctll'.'r!nin garp hu· 
dutlarından itibaren şark hudulla· 
ı·ına kadar uznnaıı sahadır. 

lkhıcl hölgc: Kocaeli, Bilecik, E 
ldşehlr, Konya, Antalya vUAyetle· 
rlniıı şark hudutlarından itibaren 
denize kadar olan sahadır. 

O~·ündi hölı;c: Bu iki bölgenin 
arasında kalnn vl!O.yctıerdlr. 

Birinci böl&enın merkezi Sıvali, 

ikincinin Eskişehir, UçUncünUn de 
Ankaradır Bu b.ölgclere yüzer Un!· 
te tahsis c<lllecektlr. 

Merkez tcşkllAtı şöyle olacaktır: 
Müdür, mUdUr mua.vını. makine şu
besi şefi, muhasebeci. malzeme şefi, 
lhııalyat ,en. 

Bölgtlerdc birer reis ye bire:- relıs 

muavini ile makine şefi, muhasibi 
mcsul, ayniyat memuru bulunacak
tır. 

l~ programı merkezce yapılacak 
ve ana direktifi aldıktan sonra böl· 
se reisleri mUstaklllen hareket e
deceklerdir. Bunlar merkezden i· 
zln almak şartile lüzumlu malzeme 1 
!eri de tedarik cdebllc<:cklerdlr. An· 
cak geniş ölçUdcki lhtlyacatın tc
dıı.rlkl merJteze alt olacaktır. Bölge
lerde S?O • 30 makinelik gruplar bu· 
tunacak ve bu gruplar muhtelif c· 
klplere ayrılacaklardır. 2 • 6 ma· 
içine bir ekip te,kll ey11yecektlr. 

Komblnalıır ldare5inln teknik c· 
lemanlo.rını yllk5elt ziraat mUhen
dlslcrl, tAli ziraat mektepleri, zı

rnı makinist rnckteplerl. sanayi 
mektepleri mezunları teşkil eyle· 
mcktedlr. Ayrıca bir çok şoför \'e 
nınldnlstlcr de istihdam edılmckte
dır. Kombina idaresi bu seneki faz
la isllhSııl(ll.4 yardım maksadlle ge· 
çcn kış başından bugüne kadar 
209!l69 deknr arazi sUrmU ve 
S2tl60 deluır araziye de tohum seı p 
mlştır. 

Ankıırada bir zıraat Aletleri fab
rıkıılan kurmnk Işı de kombinala
rın gayelcı·t meyanındadır. Bu ışın 
ıımnproJclcrl hazırlanmıştır. Tat
bikatı\ geçmek · iı;in vazlyetı hnzı

rnnın inkişafı bekicnmektcdlr. An· 
karaCla iıışa olunan yedek paq;..ı 

dcpolıın ıkınııl cdilmıştır. 

* 

d. Matsuoka mihver cephe 
aindc olduğu halde sulh sozuniı 
bir, iki defa ağzından kaçıran a
damdır. Moskovayı ziyaretinin 
de sulh imkanlarını araştırmak
la alakası olduğunu söyıcyenlcr 
vardır. 

Mihverin kodaman uzvu olao 
Almanya, bugünkü mücadcleyi 
nasıl telakki cderac elsin, harç 
Japonyayı ezecek bir hal almıt· 
tır. Japonlar B. Hitler'den se• 
nelerce evvel Asyaya yeni bir 
nizam vermeğe, yani Asya mın
lakasmı fetih ve istila etmeğe 
kalkıımışlar, fakat bu yükün al. 
tından kalkamamışlardır. Tam 
İngilterenin Av.rupada meıgul 
olmasından istifade ederek U· 
zaktarktaki diUıa kolay hedef· 
lere el uzatacakları sırada kar· 
tılarına Amerika dikilmittir
Sovyet Rusya da; arkadan ar
kaya itlerini bomıaktan hiç bir 
ıaman geri durmamııtır. 

Japonya, sulha varmanın bir 
yolunu keıfedersc herhalde ge
ni§ nefes alacak. balyadan da 
vakit vakit ve muhtelif şekiller· 
de sulh seşleri aksettiği için Al· 
manya, iki yorgun mihver orta· 
iını gayr~te getirmek filaile At
)ant~e, Ah i}iada ve Balkan-. 
)arda dört elle ite sanlmıştar • 

B. Matauoka'nın Moskovada 
Amerikan aefırile üç buçuk saat 
neler konu tugunun bir scrpu.
tisi bugünlerde herhalde du7u· 
Jur. 

M.H.ZAL -
Dolılor 

Digoı' ki 

Mide Yarasının 
Verdiği Sık .. ntılar 

l\lidc 3 urulorııııla n ·rılar en belli 
başlı alumct iseler df' bu lBrnların, 
ağrıdan bu~kn. ltlrçok sıkıntıları 

dııhu 'ardır. llastnlurın i~tııblnrı, 

ckıırrlyetll', duıgilrıdllr faknt 11ğrı· 

dnn korktukları i~ 111 ) , ı.ıı•h ~ C'ınck-. 

ten çcklııirler. 
Mide lndıı yuru buluııııııların kur

nındo, ınlılc nahb ~ini, dııı:arıdı&n, 

el ile yoklar 'r. biraz taıl·lk edrnoc-, 
nlı: oradıı bir ha il"lyct ınc\cut ol· 

T~kllMını blldirmi olduğuqıu:ı: duğunu dul arsınız. 
kombinalar, (memlekette istihsali Bo)lemldclcrdo hazınıı ~vı~an ek. 
arttırmak maksadile \'ilcude seti· ı buyun mlktımndıı da, çok defo,, 
rllmlş en muvaffak organizasyan- fa7Jalık \ardır. 
!ardan bıridır. KoylUmUzUn en bU- lldo ~ara 1113 durar nlmu" ın ... un• 
yUk dertlerinden biri tarlasını biç- larda bulantı , 0 ku nııı.lar gorülelJI· 
mck ve yetişen mahsµlü harman Ur. l'emeklcrdıın tiOnra mideye gc· 
etmektir. :Fcvkaliide zamanlarda. leıı , dolgunluk 'c njtrı hisleri ku • 
ya~adığtmıza sore, mahaulq bir an makhı h nncr \e lıattu zull olurlar. 
evvel d rleyip ambara atmalttaki Bunu bilen hastalardan tıaı.ılarmını 
bUyUk fayda, her zaman için, fakat ıı . .1 toıkmtıdıııı 'I.' ağrı an kurtulmak içı111 
bllha&ısa bugUn için bilhaııaa klll'tlc ııannııklarııu bo{:azlanna ı;okarak, 
şnyıı ndır. l'öyli.lmUz, klıfl el kuv- kendi kemJllcrlnr, im ma~ ı da\ et et· 
vetl bulamadığı zamanlarda bin bir tikleri Mle ~rtııınn .. uır. 
zahmetle yetiştirdiği mahsulUn ço- Km;ınuk içinde knn gorülnıeı.i, mi· 
Cunu tarlasında döker. Bunun ta· ete 3 aroaının en k t'i aüınıetlerluden 
ınomıın biçip harman yerine geUr· biri ldir. Hn ta knıı lmsarsa onuı 
mı, oltıa bile bir kaç çuval tanoyi nılde:Jııdc bir ~ara nıe,cudilf'tioc 
savurmak tein ı-Unlerce ve hafta- btzyük bir l5abetıc~ hUkınctınek mwn 
lnreo rllz ô.r ~klcmck mecburiye- kUn olur. Ku makl:ı. çıkan kan, bn· 
tinde kaldığı zamıınlar çoktur. Hnl zı defa, ı;ok nılktardndır, Hu hn~ 
buki şimdi Ziraat VektUctiııın bır ha ta~ı üı:.er. Kor'Jiutur ,c bııtt;ı ~
biçerdöver makinesi, bır köyUn bU· buk i.ınUno ı;cı;:llmeu;e tı:ıyotmı fl'h
lUn tarlalarını birkaç gün içinde Jlkeyc tın ko~·nbillr. l\Jldc vamln.rı. 
tcım:ımcn tane haline getirerek, cıct ı;bı.e gorünmcı ~ckllde. hafif hııfi~ 
çıleı·tn evvelden dClvUlmesini aylar- d~ kannynhntrlcr. 
ca beTdediklcrl haııılatını bir iki Bu takdiri! kan hnr nğıı geçer, 
snat içinde ambarına koymnktac1ır. Böyle ha talnnn kazuratı lılborntu, 
Du sayede köylU kazandığı genhı \llrlarda mua;\ene edilecek ohırszı 
zamanlarda dı:ı.qa fazla tarla sur: (:idi bir -:rJdldo kon lll"\rut olduğlı 
mr.k ve okn1ek ve bu tarlaları da- meydana rıkımlııbllir. 
hn iyi tımar etmek için fırsat bul· l\liıtc larnlımnıı kat'i bir teşhlıs 
maktadır k. ı . ınnkine bu bakı-dan ı t u '" koyınnk için mlı.1cn ıı ron gen • 
dıı istths:ıh ço#altmak için fnydalı t~tklkindrn bfıl'\•I< fnvclu '• netJ,,e, 
olmaktadır. Geçen seneki tatbikat ler alınır. 
köyl\\yil çok memnun etrntı::tır. B~ An<~k blıtiın tıu ince mua:rnne '"'' 
tc ki11tı lmkl\n nlsbe · lde tevsi ı ara tırnı:ılnr )npıldıktRn ııonnıd11 
etm<'k Zıraat Vek !etinin b:ışlıca ki nıııtc aırrıl rının hlr ı•ııclc yarası, 
hedefle,.I rrıeyenııtd:ıdrr. Rıı dı: bll·' n.a drl lf't <.·lti •1111· kat•~ ~ın ıto, lı.ıJl 
tUrı yurtt.~lnrı t.ak~Uc m<ll\ıl't.ı:-ı -:· J wctım\k ır•lıu'•lan olıı'bmr. 
d«:ck h ... yırlı bır h~o'-:tir. Dr. Nuri ESGLNE 
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Ev.'ere Taşınan Sular Hakkında BirŞikayet 
Silleymanlyf' 5emtinde oturan 

hir knrllniziın. Halkın dertleri 
rn dllekll"rl ill' pl"k yakından 

ml''jgul olduğunuzu mcnınunlyet
lc giırdüğüm i(.'ln, ben de şnhsıııı
la ttl'rabcr lı:ıllmı dıı sıhhatine 

taııllfık eden bir hu<rusu, ı:azet&
niz '""ıta ile allikndarların na-
7,arı dikkatlerine \azehnek bte

rinı. 

Oturduğumuz mahalleye ara
tıalarlıı bil.} ük hııı;ırlı ı:lşeler için
de HnmJdlyı- uyu getirilmekte 
"~ e\ lerc tc\'d edllnwktcdlr. Ru 
suların hakiki ilam idi~ e suyu 
''hıı• olımulıf'ı, hnlkııı.karışık ı.u

lnrlu a l datılııı alrlatılmarlıf"ı da 

a~Tıı·ıı tetkikıt nıııhta<· hlr ıııı-s<'

lcı olıımkla tıerıılıer, hen hu "'lllK· 
rırı sokak odusınd;ı ,.e pek gny-

rl ıhhl bir usul Ue tenekelere 
aktarılmalarından 1ıahl<ı ve ,ıka
yet e<teceğlm, 

.K11 ııueular, ağırt•a olan hasırlı 
şlşclerl taşımak kiilfetlııdeıı kW'· 
tulmak için, ysnlarında birer liis-
tlk boru Ue birer teneke bulun
duruyor \'C bir ucunu şiıtenin 

içine arkıttıkı borudaki havayı 

ağu ile tekmek ıruretlle uyu 
teneke) o akıtıyorlar. Ru boru
ların 'liO boruları emen atırlarm 

temlz.lli;ine herhalde bakan yok 
ki, h11rıı11 siimlıklU, fada olarak 
dudaktan çatlak \l' sal~ alı bir 
suru Jwr gün <>ıntlınlzde dol a~•

~ or, i~ec·eiimb: ı.ıılara phıllk :1.cr
relerl \"fl mlkroJl püııkürıiyor ... 

F.ınckll binbaşı Lfıtfl Rasim 
Canıtez 

Kuyruklu Yıldız 

[ Yazan: NeclA MAU' 
~~~~~~~~~~~ 

Vuli Paşanın konağı bugUn yine l ler, onu bUyUk adamların kızlarına 

.evkııllldc anlarını yaşıyordu. Her ta yakla,tırtmak isterdi. Zehra bUtUn 
~afta büyUk bir faaliyet: göze çarpı- tanıdıklarının içinde en ziyade vali 
yor, mUzc haline konulduğu halde paşanın kızma dli~man olmuştu. 

, bir kere bile içındc otunılmıyan o- Kendinde olmıyan gUzclliklere böyle 
daların salonların kalın kadife pcr- fakir hır usta kızının sahip oluşunu 
deleri kalkıyor, pancurlar aralanıyor yUzU kadar çirkin olan ahl{ı.kı ne bir 
du Uzun eteklerini toplıyarak mcr- tUrlU çekememiş bu akılsız kız Zeh-

' dı\•cnlcri çıkan Paşanın hanımı, so- rayı gclıp gidıp iğnelemekten, ona 
fayı s lmeğe uğraşan kUçUk ahret- her şeyin para ile olacağını anlat
llğln sebep iz yere sııçlarını kopar- maktan adeta zevk duyardı. Nıtekim 
dıktan sonra tel14ila gorilmcesintn er vali paşanın kızının yerine gorUelivc 
dasın:.ı girdi Kendini geniş kanepe- çıkmak için para ile tutulmuş sa~l
nııı nstllne bırakarak maz mı idi?. o gtln yeniden kimseye 

Haydi Hanım Abla dedi. Ne gözUkmeden konağa getırutdi. Kil
yapacağtmızı söyle, bu U, daha fazla çUk hanımın alaylı nazarları, hanım 
cluşünmeğe gelmez. Ah yarabbi, elA- efendilerin itip kakmaları arasında. 

leme rezıll rUsvn olacağız. Ellle göğ· nlkftJı için hazırlanan uzun etekli el
ı;Une basarak ve ağzından acalp ses- biseyi giydi. Aynaya baktığı zaman 
ler c;ıkararak: kendini tn.nıyıımıyncıık lmdar değişik 

1şte yine merıığım kabardı. A bulmuştıı Mektupçu Beyin oğlu o
çabuk bir şeye karar vere11m. Nedir lan damat Necmi Rlfatı birkaç ke
bu!. re sokakta görmüş ve hiç bir zaman 

Vııll Pıışanın ablası doksan do- hakıkat olamıyocak hayallerle kcn
kuzluk tesbıhini seccadenin içine bı- dini gUnlercc mesut hissctmlştl. Şim 
ıakarıık sUkCınctle uzun bir dua mı- dl zengin fnkal çirkin bir p~ za
nldandı. Sor.ra yerinden kınuldamıı- denin gölgesi me\•khndc onunla kar
dan: şılaşmak, hem içine bUyfik bir acı 

A, hanım dedi O ne ağız öyle. veriyor, hem şiddetli bir heyecanla 
Kabahat bende mi? Kızını kendine sarsıldığını hissediyordu .. Nikfı.h mah 
~cnzctmescydln O çingene maşası dut merasimle neticelendi. Yalnız 
karı elbette öyl bir görUcUye çıka- erkekler için olan blrktıç safra ye
mazdı. Kocayı bulduk. Koskoca lan· mck vcrlldlkll'n sonrn dnvetli1er bi
don lle görUcUler geldi Küçük hanı- rer b!ı·er dağılmrı.ga başladılar. Bu 
mm yedl sofra kaşığı ağzını görse- sıralarda konağın sclfı.mlık tarafına 
lercli dortıcmedcn kaçarlardı! Ne ya- açılan kapısının ön!inde paşanın ha
p.ılım ayol, kızın, kardeşimin attığı nımı \'e görUmcf'sl Zehrayı önlerine 
tırnağa bile benzememiş. almışlar son kozlarını muvaffnkiyet. 

Sus hanım abla sus. sana bun- le oynamak için fı.deta birbirlerile ya 
!arı tdcrarla diye gelmedim. Nl\ ol- nş edlyorlnr, ona damada karşı na
du ise oldu, bir hnltettlk. Hamam sıl hareket etmesi 11\zım geldiğini ve 
ustnsının kızını bizimkinin yerine aralarında geçen en ufak bır mUkfl_. 
çıkardık. Kadınlnr ha~n oldular. lemeyl bile sonradan onlara anlnta
Ah ny parçası gibi tazf' doğrusu. cağını nyrı nyrı tenblh ediyorlardı. 
Paşa dıı durup durup bu işe şaşıyor. Komedinin ikinci perdesi açılmak fi. 
Nasıl oldu da bizim kızı beğendiler. Zf're idi · Zehrn uzun tafta cntarlsl
bu kısmet kuyruklu yıldız deyip du- nin eteklenni yavaşça kaldırdı. De
ı uyor. Bari iş bu kndo.rla kalsaydı. mlndenbcri uzun konferanslar veren 
Hnrlclyc memuru damat bey efendi- iki kadını bnşllc tasdik ettikten son 
ınlz A vrupaya mı ne karın ağrısına ı ra kapıdan scltımlık tar·afına sUzi\1-
gltmı-der. nlktıhtan sonra gelini gör rlll. Gelin görllmce elleri kalplerinin 
sUn ele aklı burada kalsın, Sonrn o- llstUndc Selıtmet dedeye kim hıliı· 
ralardn bir !renk kızına vurulur df'· kaçıncı yasinl adıyarak kapının dı
ylp duruyorlar. Haydi kaçırmiyalım şında kaldılar .. Onlara pek uzun ge
dıye bbyle bir teklife de razı olduk. len dakikalar birbirini kovalıyarak 
Ama şimdi iş çatallaştı. Damat bl- geçti. Onca dışarıdan hafı! bir ter
zim kızı gorUverse knsscm ederim ki lik tıkırdısı işitildi. Sonra bu sırda 
hu işe göz yummaz.. Gorllmce hn· yegane ortak olan Şayeg{ln kalfa 
nım tclfişln yerinden knlktı ve: görünerek· 

Yok gelin hanım dedi. Bizim 
kızı gostem1eylz. Sonra bir çuvnl in· 

- Geliyor hanım efendiciğim kim 
scler görmedi diyerek Zehrayla be
raber içeri girdi. 

E yıne ustanın kızını mı çıka- 1ki kq.dın dn ayni zamanda genç 
cır bf'rbat olur. 

raenğız '? kızı ortalarına aldılar. Onun a~zın-

Evet, evet! Sf'n merak etme nl- dan çıkan her kelimeyi bUyUk bir 
lt"th•a keramet vardır. O sonra <la mucize karşısında gibi dikkatle din
bizimkini ustanın kızından ayırt e- ı !emeğe ba.şladılnr. Zehra damadın, 

o :rnez. Sana söz keslldiği znman · onun karşısında aldığı hayranlık ta-

vırlannı ve istikbal hakkında kur
duğu projeleri bir kelime kaçırma

dan anlattı. Yalnız kendisinin ondan 
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[ ANADOLUDA VATAN ] ( Maziden Canlı Masallar ) 

Trende Bir Yarenlik 
Gökten lstanbul Sokaklarına 
Kuş Yağdıran Bir Tılsım 

Ali Dayı 

Manası 

ve Gazeteciler 
Ne? - Kahramanlık 

Benim için tren seyahatinin en 
tatlı tarafı yur~daşlarla tanışmak, 

konuşmak, fikir ve dUşUnce alıp 

'\'ermek fırsat ve lmkAnını verme
sidir. 

Bu seferki ııeyahatlınln daha ilk 
merhalesinde bu nimetlerin zevkini, 
hazzını kana kana tattım: İstnn· 

bul, lımlr, Sı\·as, Niğde, Malııtya 
vilAyctlerimiz bir kUçUk kompartı• 
manda toplıınmııı gıbı. Yol arkadaş· 
larnn bu vilAyetler halkındıın .. ~ 
Hepsi de TUrk!UğUn umumt vasıf

larını ve meziyetlerini h11iz bulun
makla. beraber yaşamakta oldukla
n mıntn.kalıırın \'O mesleklerlnın 

hususiyetlerini temsil edebilecek 
kabiliyette klmsf'ler ... 

Adet olduğu üzere ilk evvel hil
,·ıyctler soruldu, anlBŞJldı. Ben, ga· 
zetccl olduğ'umu söyleyince arka
daşlardan Malatya, Sıvas, Niğde 

köylcrinüen olan Bektaş, Ali Ça
vuş ile Nuri Mehmette bır çekin
genlik fark~er gibi oldum. Sebebi· 
ni sordum. Yetml~, yetmiş beş yaş
larııı<la olan Ali Çavuı.ı cevap verdi: 

- Sen: cGazeteciylm Anadolu
da seyahate çıkıyorum, görecekle
rimi, öğreneceklerimi gazeteye ya
zacağım.• Dedin. Arkadaşların ne 
dilşUndUklerlnl bllmcm. Fakat ben 
patavatsız bir adamım. Nereye va
racağını dUşUnmeden, sağa, sola 
bakmadan, tartmadan ltıf atarım. 

Knznra mUnıısebetsiz bir söz söy
lerim. Sen de bu sözU tutar gaze
teye yazarsın. Ben de fllemc rezil 
olurum. Vnktlle İstanbulda yedi ee 
ne askerlik yaptım. O zamandan 
bugUne kndo.r knsabamıza, köyü
mlize uğı'amış olan bllyUk memur
larla. görUştüm. Sö:r. bilir akıllı a
damlarla dUştum, kalktım ama ne 
de olsa elCazı dUzgUn bir adam sa
yılamam. 

- Ali dayı, senin de diğer ar
kadaşların da. ağızlarmızdan fena 
değil, iyi sözler çıkacağına eminim. 
Sizlerin gUzel, doğru dUşUneelcrinl 
zl diğer yı.ırttaşlnra bildirmezsem 
gilnaha girerim. Yalnız arzu edcr

senız kazalarmızın, köylerinizin ad 
Jarını kapalı geçerim. Olur mu? 

Pek ala. öyle olsun. 
Bu anlaşma Uzerine daha tzmlte 

varmadan, sanki urlc yıllık ahbap 
imişiz gibi aramızda senli, benli 
konuşmalar başladı. Bir aralık Ali 
Ço vuş bana şu suali sordu: 

- Anadoluda ııeyahate çıktım, 

dedin. (Anadolu) ne demektir. Şu
nu bana anlatır mısın? 

Almanyada Uç sene kalarak elek 
trik mUhcndisliği tahsil etmiş olan 
İstanbullu genç arkadaş Vedat ba
na vakit bırakmadı. Ali Ça\'uşun 

sorgusuna şu cevabı verdi: 
- (Anadolu) Rumca bir kelime

dir. Şark demektir. 
Ali Çavuşun birden ytızil buruş. 

tu. Bu cc\'Bptan acı duyduğu an
laşılıyordu. 

- Ne oldun Ali dayı? Bu cc\•ap 
hoşuna gitmedi galiba, dedim. 

- Gitmf'di tnblı. ezelden Türk o
lan bır memleketin adı nasıl olur 
da Rumca olur. Bu hoşa gider bir 
şey mi?. Biz bu toprakları Rum
lardan mı aldık yoksa?. 

- Kalbini ferah tut, Ali dayı, 

arkıııdaşınuzın yanlışı var. (Ana
dolu) Rumen değil, su katılmamış 
TUrkçedir. Peygamberimizin M:ek
keden Medlneye hicretinden beş al
tı bin sene evvel TUrkler, (KtiçUk 
Asya) da denilen bu topraklarda 
yayılıp yerleşmişlerdi. O zamanlar 
ortada ne (Rum) vardı, ne de (Er· 
meni) ... Bunu ben uydurmuyorum. 
Avrupalı 11.llmler, şarklı tarihçiler 
söylüyor. F.ski eserlerle uğraşan 

Pf'k çok garplı bilginler. Ankara, 
Konya, Adana, İzmir, Çorum Yoz
gat, Malatya, :Maraş vllayctlerlmiz 
Çe\Telerlnde kazılar yaptılar. Sayı-

Yazan : Cemal Bardakcı 
EskJ K o•ya Vali!ll 

Anadolu seyahati batıralannı 
yazan Cemal Bardakçı 

sız yazıtı taşlar, tuğlalar, çanak ve 
ı;ömleklf'r \'e daha başkıı birçok 
eşyıı bulup çıkıı.rdılar. İşte bu ya
zılar ve eserler, lnkAr edilemez bir 
~urette gbsteriyor, ispıı t ediyor ki 
bu Ulke yedi sekiz bin senedenberl 
Tilrklin öz yurdudur. Eski TUrkler 
bu sebeple buralara <Anadolu) a· 
dını takmışlardır. ÇUnkU ( Anado
lu) (Tesis edilen, mekfln tutulan 
yer) demektir. Türkçe (Anatmakl 
mastarından gelir. (Ana), (Anatl 
(Anaç), (Anamur) kelimeleri hep 
bu (Anatmak) kelimesinden çık· 

mıştır. Memleketimizin şurasında 

burasında bulunan çok eski bina
ların kapıları UstUnde {Anadolu) 
yazılıdır. Şu halde söylediğim gi· 
bi (Anadolu) halis Türkçedir. Ve 
(Öz vatan), (Anayurt> demektir. 
Yunanlılar, (Anadolu) kelimeshıl 

bizden almışlar ve memleketimiz 
Yunanlstanın doğıı!lundıı bulundu
ğu iı;ln onu ışarkl :nıanlisında kul 
lanmışlardır. Biz bu toprakları baş 
kalarının elinden almış değiliz. Ak 
sine olarak uzun yUz yıllar boyun 
ca., tUrlU milletler, bizi bu öz yur
dumuzdan çıkarmak maksadlle Us
tUmilze geldiler . Onlann hepsi ile 
kanlı savaşlar yaptık. Bu savaşlar 
hazan yüz sone, üç yUz sene hattA 
bin sene sUrdU. Sonunda, o saldı

ranların kfı.ffesinl gUzcl yurdumuz 
dan sUrdllk çıko.rdık. Şimdi mem
leketimize ortaksız snhibiz. Kıya

mete kadar da şııhlp olacağız. 

- Çok ynşa, arkada.,, bu ııöz le· 

rinle yüreğime su serpmiş oldun. 
Ali Çavuş, sevincinden paketini 

çıkarıp hepimize birer sigara su· 
narken Nuri Mehmet sordu: 

- Üç gUn evvel Tophanede bir 
kahvede oturuyordum. Köşede bir· 
kaç kişi konuşuyordu. Kulak ver
dim. Dediklerine bakılırsa Alman 
orduları Bulgaristana girmişler. 

Bizim sınırlarıı kadar gelmişler. 

BUyUk tankları, tayyareleri var
mış. Bu heriflC'r acaba bize saldıra. 
caklar mı? Ne dersin? 

- Böyle bir ihtimal sizleri 
kutuyor mu? 

Ali Çavuş atıldı: 

kor-

- Ne münasebet, bizler yurt ve 
millet uğrunda vuruı;mıı.ktan öl
mekten ne zaman kaldık ki ı,ılnıdl 

harpten korkalım hey oğul ... Benim 
dedem Krlm muharebesinde şehit 
olmuş. Babam (Millet harbi) ndc 
(93 seferi) sol kolunu kaybetmiş. 
ti. Ben eski Yunan mullarebesln· 
de DUmeke'de Uç yara. aldım. Oğul
Janmdan biri Cihan Harbinde, Çrı.
nakkalede. diğeri ?.Ulll Savaşta, 
Sakaryada şehit oldu. Şimdi sen 
söyledin ki, daha önceleri binlerce 
yıl durmadan harbetmlşlz. Yur
dıımuzdn, vatan için en az bir kur
ban vermemiş bi1· tf'k ocak yoktur, 
sanırım. Bizler kan ve ateş içinde 
yetişmiş, yuğurutnıuŞ insanlarız. 
Dünyada kimseden pen·aınız yok
tur. Düşmanın, askerinin, topıuıun, 

Anadolunun 
Hatıraları 

Cerrahpa~a camüni geçtikten sına nakşetrniştit ki tesavir adeta' 
sonra sağ.da İk.inci'1asekikadın ziruh zannolunur. Ve bu amu· 
sokağına sapılınca yine sağda ve dun zırveı alasında yekpare be· 
biraz içerlek bir abide görülür. yaz mermer üzere bir makauredk 
Tam 15 38 sene evvel dikilen bu üzere bir peri çehre timsalini inşa 

tUfeğinin çokluğunu da. dUşUnme- abideye Bay Sadıkın ittisalindekı ıdüp rİ\'ayete göre yılda bir kere 
yız. O da bizi tasalandırmaz. Yur- evinin bahçesinden geçilir. 15.5 bir sayhe urup ruyi arzda neka· 
dumuza saldırncnk olan kim olursa. asrın yıldırımları, fırtınaları, kat- dar tuyur var ~e ol &uret üzre 
olsun başka silAh bulamazsak, ya- lan, yai:"tllurları abidenin yuzün- deveran ederken nice bini zemİ· 
im kılıç karşı koruz. Daha dUn. deki ihtişamı silmiştir. Şimdi es- ne düşüp ahalii Rum tenavül 
Çanakkalede böyle yapmadık mı? mer bir dağ yavrusu manzarası eder!C'r idi. Badehu Kostantin as· 
Hem biz Türkler kendimlzdC'n dıı- arzetmektedir. Dün bu abıdeyi rında bunun ustüne rühbanlar çı· 
ha kuvvetlilerle dövUşmekten hoş- gezdim. Bahçenin bır köşesindeki kup hır diı§man zuhurunu ihbar 
!anır, zevk alırız. Mertlik, karınca- dar bır yol beni abıdenın önune ederlerdi. Bade zemanin veladeti 
yr f'Zmektf' değil, fili dcvlrmekte· götürdü. Sabun kalıbı gıbı mun· celilei Muhammediyeyi ihbar 
dir. Ö\'ünmek gibi olmasın nm:ı. tıızam oyulmu~ mermer bir kapı- eden zelzelei azimede meyli me• 
biz hepimiz mert adamlarız. dan içeriye siri.> oruın . .Solda la- nar pare pare olup mutalsam ol· 

Ali çavuş, bu sözleri söylerken, hıt yerıni andıran mınıcik bir oda ması eıhctle mün~di.m olmayuP 
dUşmanın üzerine atılmağa hazır- "'e kanının üstünde de mermer Jla yevmina haziıt kaam ve tema· 
lanmış bir arslan duruşu almıştı. tavana kazılmış çelenklerle süslü şagfılhı azimdir.> 
Diğer arkadaşların ela onun dUşUn- bir salip "ardır. !)ağda merdıven- Evlıya Çelebi hiç bir şeyi uy-
ce Ye kanaatlerini candan paylaş- lcr göze çamıv~r. Basamak.arını durmamış ve kendi karihasından 1 
makta oldukları hal ve tavırların- sayarak ve bir burgu hdezonu ÇJ· çıkarmamıştır. O !her şeyi ya ken•, 
dan anlaşılıyordu. zerek yukarıya çık.yotlım. Kaşar disine kadar gelen kitaplaroan. 

- Hakkın var, Ali Dnyı, bu söz· teker!C'kl.~ri .~.hı kesilmış, oyul- rivayetlerden almış ve yaflut biz· 
lerinle muhakkak ki, bUtUn mllle- muş ve ust uste oturtulmuş som :ı:aı görmuş ve yazmıştır. İstan· 
tın duygularına tercüman oluyor- mermer~cr akıllara durgun,1.uk .ve: 1 bulun yirmi yedi tılsımını da: 
sun.Toptan ayaklanmış, vatanını. recek bır S:ci~e~tedır. ) ırmıncı ı her bakımdan tereddiye uğrayan 
hürriyetini, istiklalini korumağa usrın tek~ıgını bıle zora koşacak ve sonra dn. Türklerin kar§ısmda 
azmetmiş, and içmlş bir milleti ye- \'e belkı acız bırakacak olan bu inhilul eden Bizanslıların efsane 
nebilecek dünyada hiç bir kuvvet iş bana bu abidenin devler tara· kitaplarından çıkarmıştır. Türk 
yoktur ve olamaz. Bugün on sekiz fıııdan yapıldığı hissini verdi. BL )erin mağlup ettiği Bizans nesli 
milyon TUrkiln kalbi. bir tek kalb ıer. d.ağ.?a.:çası olan taş~ar. biribir- dedelerinin yapıp bıraktıkları mu• 
gibi çarpmaktadır. Milli birliğimiz lerının u~tune 0 kadar rntızam ve azzam abideleri ve imar eserlerı. 
devam ettikçe gelecek günleri kork insicamla kapat~lmış ~i insan yek- ni kendi dar görü,şlerine sığdıra· 
madan. Urkmeden bekllyebllir\z. pare mermer hır dagın oyularak madıkları için onlara efsanevi bİ· 

- Eh gayri Alman mıılman işi- bı..raya dikıl~if;in~ zannediyor. rer mahiyet vermişlerdi. (vfo:ı 
nl hUkOmetimize bırakalım da biz Beşer zekasının on beş buçuk Çelebimiz Bizans kitaplarile ,.c 
başka yflrenllğe geçelim. Yahu e- asır evvel bile neler yapabitdiği Bizans döküntüsü romlarla ken· 
Jektrikçi arkadaş, sen htç konuş- düşüncesınin verdiği hayret ic;in- di zamanına .kadar gelen eski Is· 
muyorsun, anlat bakalım, nereye, de yukarıya kadar tırmandım. tan'bul folıdorunu nak1etmoktc:ll 
ne iş için gtdlyorsun? Ş~m~i İstan~ulun yedinci ve en başka ibir şey yapmamıştır. 

- Ben tstanbulda çalışıyorum. hakun topesınin üstüne gök~erden ·ı ılsımın )ılgat manası yalan· 
Ayda üç yüz elli lira alıyorum. Bu yıldızlar kop~rmak için kurulan dan düzülmüş şeydir. Fakat bunıı 
para az geliyor, dııha Cazla aylık bu dev merdıvcnın üstündC"yİm. abide manasına ilk defa kullanar. 
bulurum, ümldlle Ankarııya gidi- Evliya Çelebi bir cildinin altın- Evliya Çelebi değildir. Bütün a 
yorum. cı faslını lstanbuldaki ıgarip ve rapça ve farsça eski ve ana kitap· 

Ali Çavuşun canı sıkılır gibi ol- '.'-cip tılsımlara tahsis ediyordu. !arda bir çok abideler için bı.J 
dıı: letan~u~~ ye~ ve gök afetlerinde':, kelime kullanılmı§tır. c:Tarih

1 

_ Ama yaptın ha! Yirmi beş h~r turlu be~~lardan korumak ~çın Halep• sahibi lbni Şahne de An• 
yaşında var, yoksun. Demin beka· dunyanm d.ort. tarafında~. getır~ı- takya surlarının önünde buluna!1 
rım da dedin. Daha çocuk denecek l len ku.dr.etlı m~:na.~lar, :nu'hendıs. ve şehrin eskiden Tür'klüğünü ıs· 
yaşta \'e bekft.r bir adama Uç yUz le~, kahın~er, ~uneccımler ve ı bat eden Türk heykellerini anla· 
elli lira yetmez otur mu? Bizim u.lum~ gartbe mut~hassısları ~eh. tırken bu kelimeye sığınmı§tır. 
köyde en kabadayı bir çiftçi sene- rın. y~ek !erlerıne 2 7 tılsımlı * 
de Uç yüz lira ya kazanır, ya kıı- abıd.e dık.ım~şler?L B~ t!lsı.ml~r Bizanslıları semavi nimetlere 
zanmaz. tlerde e\'lenlr 11e çoluk ço- :t,:!n 51Y851•.. ıktısadı, ıçtımııı, garkeden hu abide Bizans lmP

11
' 

cuk sahibi olursan ayda. bin, belki . 1 • ve b~dıı h.er türlii rmtrilari- ratoru rkadyils tarafın.dan J\'f 
iki bin lira istiyeceksln demek. yetın1 te~ı~. edıyorlarmış. B~ t!· 403 yılında yapılan sütunun 9 
Ya bu kadar parayı bulamazsan ha- 1 lı.sırnlar yuzunden lstanbula sıvrı. metre irtifaında ve 6 metre dıl· 
Jin nice olur. , sınek, yılan, çıyan, akrep, leylek, ındaki kaidesidir. Ben dün lburs' 

Hem gözUnU açar açmaz bu ka-, 'kııtlıkı .~u~t, ~e .bunların ~t-psi~- da S4 •basamak saydım. Cadde 
dar çok para kazanmak iyi de- den mu~ış bır afet olan tau.n gı- tarafına da :geniş ıbir pencere• 
ğildlr. Sonra kırağı vurur seni.. re~ez, ) .•ne bu tılsımlar sahıllcre vardır. Astl nbid~ 32 büyük ıner· 

- Anlamadım çeşıt çeşıt balık çekerler, şehre mer parçasından yapılmıştı. 1rı.-
- Kırağı vur~r, kırağı ... Dinle ya~l~~mak ısteyen düşman gemi. faının 40 metre kadar olduğu tah• 

bak anlatayım: Benim e\in öniln· lerını yakarlarmışl H_ulasa şehir min ediliyordu. Minare gibi yük• 
de kocaman bir ka\'ak ağacı var- halkı bu tılsımlar sayıesindc bir selen ahi1:lenin şercfesine kadıır 
dır. Yirmi senede yetiştirdim. GU- cennet rdah ve huzuru içinde ya. 2 33 basamağı vardı. Elli altı pcıı· 
nUn bir inde kavağın dibinde bir şarl~rmı§I. . cereden de ışık alıyordu. Şerefe 
sarmaşık bellrdlğlni ve ağaca sa- Ş~m~i ıçınde bulunduğum ahi- den sonraki kısmın üstüne oğ u 
rılmağa başladığını gördüm. Sar- denm ustü~deki peri yüzlü bir ka- ikinci Teodos ta~fından 42 1 .) ,• 
mıı.şık bir haftada ağacın yarısına, dm heykelı her sene gökgürültü- lında babası Arkadyüs'ün ıncı 
Uç beş gUn sonra da tepesine çık- !erini andıran bir sayha fırlatı- mer bir heykeli konmuştu. Ab• 
masın mı? Bu münasebetsiz otun yordu. Semalarda uçan bütün denin yüzlerine yüksek kaıbartıtl:ı 
böyle on beş yirmı gUnde benim kur1lar cansız yerlere serilir, ls- nalinde Büyük Teodos'uri coı 
yirmi SC'nedc yetiştirdiğim kavağı tanbul sokakları bıldırcın. süğlün, !arla Vizigotlara karşı kazandıS 
aşması canımı sıkmıştı doğrusu.. yaban~.az, ~rdek, sığırcık, sarı· gale'belerini ebedileştiren h~rP 
Ama bir müddet: sonra gördilm ki, a~~a, okeyık, ee.rçe, çulluk kuş- sahneleri ka2ılmıştı. Sütunun go\; 
samla.şık kurumuş. kavağın dibi- larıle dolardı. Bı~nslılar kudret desi 4 metre kutrunda idi. 54 .. 
ne döklilmllş. yerlere serilmiş. An- hel~·ası. gibi yukarıdan inen bu ~ılında düşen bir yıldırımla f-ıe}' 
!adım, bizim bu Uz ylikseleni kırağı ncfıs nımetlerle. yaşarlarmış.! . . .kelin sağ eli kırıll!lış, 7 40 sen' 
vurmuş meğer. Fnknt benlm yirmi ~ t tılsı~ı ~ır .de Çelebımızın sindeki bir yıldırım dn taırlaJ1ll

1 

senelik kııvağa bir şey olmamış. 
0 

agz dan dınlıyelım: devirmiştir. Sütun Evliya çeJcl 
hlılA dimdik ııyakta duruyor. cAvratpazarı nam mahald~ zamanında 1640 ve Dôrdü

0
'" 

Geçen Umumi Harpte pek çok hezaıpare beyaz mermeri ham- Mehmet zamanında 1685 yıll~ 
kimseler zengin olmak, beşe aldık· dan .meyli ı:ıenarvar ı~ı ecvef rında ayakta duruyordu. 1 719 cı~ 
!arını yetmiş beşo satarak az za. ner~ı~anlı bır amud~ seramed in- Üçünc;ü Ahmet zamanında rıı
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manda milyonlar kazanmak iste- şa. ıd~p Yane~a b~ Madyan'ın inhidam bulunduğunu da ıa.~~ 
mişlerdl. Muratlarına da ermişler- Hmdısta~ı, Lorıstaw ve Meltam kaydediyor. Ben a:bidenin u,tu? 
dl. Biz se!CI'ber olmuştuk. Onlar şe- ?~r)·a ~ı~al a~er ile teshire gitti- de araba ve at kabartmaları go 

gı asakmn eşkal ve temaııilini du"m, 
kerber. Bulgurber ve sonunda al- ıJ mezkur amudun cevanibi erbaa- lbrah"ım Hakkı KONYA 
tınber olmuşlardı. Fakat çok geç-
medf'n hepsi ortadan yok oldu, bl· ~ 
rt kalmadı. Bizim kötU sarmaşığın (.' OR 7 TA ıuz ...-
Akıbetine uğradılar. Hepsini kırağı ~ V l Y 

vu;;:~ı~·:hisler nçılıncıı konuşmamız S Ö Y Li YELİM 
uzadı. LA!ın nlt: tara.fmı gelecek T 
yazıya bırakıyorum. 

Cf'mal BARDAKÇI 
İlk Deniz Yarışı Hangi Tarihte Yapıldı 

rından tzldor Kırlko'ya vczned:ll'' ı - Anadoluhisannda emekli 
deniz subayı ;:\f, Ş. E ralp soruyor: 

dCll 
lığı da o zamanın bankerlerin 

ınlerce uyku uyuyamadımdı. Ya 
kardesım bunu beğenmezse diye ken 
d kend ml yedim Ama niktıh oldu. 
G"lıp iki elimi b.rden öpmez mi. lş 
ıkAhtadır. Y \ılŞÇa başını gelinine 

Kahve ve Çay Mahlut~ula-
hususı bir hatıra istemesi ile gene;; il M.. d I . rı e uca e e 

Kasap ve Tavukçu 
Dükkanları 

On Uç Sene Evvel işlenen 
Bir Cinayetin Katili Tutuldu 

Menıleketimlzde ınlintehlı• bir he
yet nezaretinde \"C bir disiplin ıla
hillııde olarak ilk deniz yarıı:torı 

yaııılınağa ne , ·akit baslıııı ılnus-

Nesim Kamantoya verııınışti. :;'. 
yarışa kotralar. yelkenli sa.nd 

I'" lar, kayık \•c kikler iştirak etJ!l • 
d ~ru mcyl ttlrdi. 

Se ine başka bir ahenk vererek: 
ôyk bir çe\'rlgel duası öğren

a m ki dedı. Ağzı var dill yok olu
verecek! 

tkısinln de yüzlerinde mlişterek 

b~r zafer parıltısı dolaştı. Gelin go· 
rUmcc buldukları fol efenın rahaUı
ğı ile birbirlerinden ayrıldılar ... 

Zehra Çnrşı hamamının ustası Na
zife kadının kızıydı. O sene yinnlsi
nı bitirmişti. Altın s:ırısı uzun sac;
lnrı, açık C'lfı. gözlf'r1, herkesi kendi· 
ne hayran cdcn #zeklisı ile milkem
mel bir kızdı. Pek nadir sokağa çı
kar zamanını h::ımama bitişik tek o
dalı e\•ler1ndc gergef lşliy .. rck gc
çırırdi. Nazice kadın is<>, Paşa ko
naklarının eşr ıf evlcrınin hf'men he 
men en teklifsiz girip çıkanlarından 
dı. Eksen yerlere Zehrayı da sürllk-

adamın derhal parmağından çıkarıp 
verdiği kıymetli bir yUzUkten bah· 
setmcmiş \'e odadan çıkarken yUzU
ğ{l koynuna atarak onlara hiç bir 

şey göstermemişti ... 
Nigft.htan sonra onların en çok sı-

kıldıkları bir vaziyette yf'tişlp çir-
kin kızlarının birine görncu çıkan 
Zehra ile Nazife kadının !simleri 
konak listeslndm silinmlştı. Güvey 
tnrafınd:ın birine münasebetsiz bir 
zamanda görünerek iş bozmaları lh
Umalinl dUşUnen gelin görUmce ha
mam ustası ile kızının ayağını ta
mamile e\'lerlnden kC'ıımlşler, onlara 
hiçbir zaman yUz vermcmeği karar
laştırmışlardı. GUzcl zeki fakat ta
lisiz olan Zchrıı. şimdi mUthiş bir der 
din pf'nçeslnde kıvranıyordu. 

(Arka ı \ ar) 

Fiyat Müraka'be komisyonu 

şehrimizdeki kahve ve çay mah 
)u tçularile mücadeleye karar ver. 
miştir. Komisyon, Belediyeye 
müracaatla, piyasada satılan k a
rışık çay ve kah velerin tah lil et
tirilerek knqşıklık nisbetlerinin 
tesbit ettirilmesini istemişt r . Şim. 

diye kadar ça" ve kah ve satı şla

rına konulan kar hadleri, yalnız 

Kasap ve tavukçu dükkanı a

çılabilmesi için Belediye Sıhhat 
i şleri müdürlüğünden müsaade a. 
lınma.k mec'buryieti vardır. H al

buki bir çok kasap ve tavukçu 
dükkanları bu müsaadeyi almn
mı~lardır. l?elediyc Sıhhat i şleri 
müdürlüğü bu ışi yakından tetkik 

etmeğe başlayacakt ı r. 

saf kahve ve çaylara şamil bulun- Edirne Umwni Müfettifliğinde 

Bir Tayin duğu halde bazı muhtekir esnafın 
mahlut kahve ve çayları tayin edi. 
len narhla satmamakta oldukları Umumi Müfettişlik Evrak mü-
tahakkuk etmiş bulunmaktadı;. d ürü Cavit O kyayüz Kırklarclinin 
:vlürakabe komisyonu kanş.!: bh.1 Yjze kaymakamlığına tayin edil
v~ ve ça; sat.anlara mü.nasip bir 1 miş ve emri Dah iliye Vekaletin-
kar haddı tayın edecektır. d en gelmi~tir. 

Tarsus (Vatan) - On üç 8 e
ne evvel kasabamızın Çıplak ma. 
hallesinden Kara Hasan oğlu Ab
duyu öldürüo Suriycye kaçan 
Y entömerli mahallesinden Meh
met H anefi oğlu Yasin Knrtumun 
başka bir naf!!la h ududu geçerek 
Tarsusa gelip gizlendiği emniyet 
teşkilatımızca haber alınmış ve 
katil gizlendiği yerde komiser. 
muavini Hikmet Pekyavuzla ar· 
kadaşl~rı tarafından yakalanmış. 
tır. 

---o-

19 Mayıs Bayramına 
Hazırlık 

19 mayıs Spor bayramı hazır· 
lıkları etrafında alınacak tedbir
leri görüşmek üzere bugün Vila· 
yette bir toplantı yapılacaktır. l. 

tır f •• ' ' 

C E\' A P - 1279 senesi ağusto
sunun sekizinci cuma gilııU BU
yUkderede yapılan deniz yarışı. eli· 
slplin dahilinde ve muntazam bir 
şeklide yapılan yarışların ilki ol· 
muşt3r. O zamanki yarış merak
lıları bu yanşı idare için bir he· 
yet teı;kll etmişlerdir. Bu h11yetin 
reisliğine eski sadrazamlardan 
Mustafa Naili Paşanın oğlu mir
liva Salih Beşim Paşa, (izulıkları
na da Sefer Pa~a. ({fi.mil Bey, 
Mösyö MnyC'r, Bıravn, ı.~ııori, Cn
kup, Pisi\'ileçlyo, Kuyumcıyan, 

Graçyani, Korovlnon gibi yanş 
meraklılan seçılmiş \'e hey. Un 
kfı.tlpliği Rusya sefareti memurla-

tır. 

2 - Kadıkö,·ünde l'eldetlı11'':° ,, ~· 
ninde Kilise ııokax.ında uayaP "' ırtı• 
N. soru\·or: Ila,·darpaıııa ıneııd • J ,. • 

glnin eni ' e boyu ne kadarJır ~~ 
CEVAP - :'\fendireğin eni 1• 

kUntU taşlar da dahli oıduı1°U 119
,. 

de selciz, boyu da altı yüz meli' 

d~ ,r 
3 - \ 'e.,llkö\ de Xadhlt' UI&~ il• . . ~ 

ru~·or: Kiın kiminle <'\ ıenmeli ı-· 
ı.abakasmın kuponlanndaP beŞ _. 

ıJıaıv 
nı· ini ka, ·bettim. BunısrıP il· - ~ hnncnl:r.ılcn teclariki münlkUn 
diir'l.. • ıııl• 

C:t~\'AI' - NoJcsıın gazetele~el· 
zin numaralarını bildirtnlZ· ~01111-
krlnl de posta pul~ oıarsk -
yınız. Derhal gonderiJlr. 



~:AHLANMA: 

Deri tüccarlarımızdan Ahmet 
Abacıoğlu ile Bayan Mclahatin 
nıkiıhları dün Beyoğlu Evlenme 
tnemurlu~unda yapılmıştır. 

NİŞANLANANLAR: 

0
_Edirne gazetecilerinden Kadri 

Yguz Yaymanın hemşiresi Nihal 
d aymanla genç mühendislerimiz_ 
. tn Muhitt in Yavuzdoğan nisan-
' • r.. ardır. " 

Y Jgoslav Ana 
Kra liçesi 

(BA';'I 1 lııclde) +*+ 
\ n m illct:m. 

1 ı.ı. ı..>in fccaatleri hürriyete aşık 
lıc -. ı ~ ugosla,'!yamızın üzerine 

1 r l.ıG lür. Hastalığım dolayısHe 
§ ' • . · ı· ·ı K " •. sızın ve sev:gı ı og um ra-
1 n :1 anında bulunamıyorum. Bü
tuıj hislerimin, düBiincclerimin ve 
~u '.rır:mın ıstırap çeken sizlerle 
l ı.:.{unu anladığınızı biliyorum. 

( c: ur m illetim, dünyanın göz
ou buhranlı ve müşkül sa-

ı.. .. . . 
~c uzcrınıze teveccüh ettiğini 

'°"·•OJ• G'' d'•• 0 k h • v .. unuz. oster ıgınız ·a -
'h~anlık nümunesi beşeriyet tari
ı ı~ın. en ulvilerinden biridir. Mil. 
le 1mın suıhu koru.mak istediğini 
aınamile biliyorum. Ancak bu 
~1h1 ııerefli ve vekarlı bir sulh ol

a 1dır. 

• ett~·aacrıafih mukadderatın tayin 
tgı saatte meydan okumaya bo_ 

}'un • · k ... .ı .. cgmıyere yapmağa mecbur 
'"QJjd • .. d ] • '-aib ttrı· • (·nız muca e eyı A ul et-

1 ~ ~ •• ıv1cydan okumaya medeni 
• t •cının sizden ıbekled iği gibi kah
l~ınanca mukabele ettiniz. Mille_ 
tı;n. mazide tamamiyetinin, hüT-

ı ~~et ve istiklalinin tahakkuku 
d ın harhetmi.!'ti. Milletimin ,iıpdi 
ig~·k\~n_ıamiyetimizi, hürriyet ve 
.ı alırnizi korumak için :harbe-
"ICccg· · d . . .. . \' . ~n en emınım. Bu hurrıyet 
ıa:~~t..tlal mücadelesinin çetin o· 

gını anlıyıorum. 

leıt ~~e şimd_i hitap ettiğim mem· 
de ette yal\ayan millet, bir sene
birn fazla bir zamandır ki büyük 
lccf ·ccaarct ve azimle harbetm~k.. 
~ ı~. Çetin saatlerde siliıh arka
ck ... .z '~e müteveffa Kralınız A· 
ı. •andr ın sözlerini hatınnıza 
~~tır· · t'( ınız. Alcbandr'ın son sözleri 

11~ tıgoalavyanın lbirliiini koruyu. 
~ olmuştur. 
8tı~i b d . . . l~ a wn en c sıze aynı mesajı 

'b t~rlıyorum: « Yugoslavyanın 
r1~i koruyunuz.> Veka
vc ~ ıınuhafa:;,a ediniz. Kralınıza 
tıat a~raman ordusuna tam iti-

&'osteriniz. > 

Yugoslavyada 
J)'){ (Baıfı ı incide) *+* 
r
1 

;;,da iken Alman tayyareleri şeh· 
blrctı tnbardımana başlamıştır. Bom· 
1ta1tı Irıa.n saaUerce sUrm~tUr. So· 
ltr ar cesetle doludur. 

0

Hastahane
ltı;ın mektepler ve şehrin bUyük bir 
lttaı r tamamen harap olmuştur. 
cl~n Lidinje sarayına. 30 bomba 
ta it U~tUr. Yanan evlerden sokakla
'°aly:çan çoluk ,.e çocuk Uzerlne mit-

ılerıc ateş edilmiştir ... > 
-----0-

Yunanistanda 
hcekr 

ır. > 

(~ı 1 incide) X • X 

P1RE BOMBALANDI 
ı. A.tin 10 vll'ıu .a. (A.A.) - Yun~n 
liti: rtıı Emniyet Nezaretinin teb-

l Alın . tr11\<f an tayyarelerı, gece sa.at· 
d,Ja \ birbirini takip eden dört 
\Qtr~d alinde, Pire ımıntakası 
~ltfatı e u~uglar ve hasar ve 
llt at ınucıp olmadan ·l.Jomba
'-ıı h\irtııştır. ,!3u tayyar.der, 7 ni· 
lt(if curnunda olcjıığu gibi. muh 
~l'ln'ilrtalar üzerine m.knat.ıelı 
.\l'ttc er .koymu~lardır. 

A.r~A TEHLİKE iŞARETi 
t~ tn~ l O (A.A.) - Dün A-
tı. l il ıkı· ı· . . ·ı . ]"'' ı\: a arm ışareti verı mış-
6,3 ı ıdaa.at 18, I O da başlayarak 

''.}'11n 'k c bitmi§, 2 l. 1 O da bag· 
t~ti~ tnciııi 23,20 de nihayete 

itte~ · 
~ htTlMALİ EVVELDEN 

A.r AHMIN EDİLMİŞ 
r ına 1 O tilldy

05 
' (A.A.) - Atina 

il tic~'. ~Ün akşamki neşriyatın
ı:. . ~lıt ki· 
Qır y · 

don}', lıgoslav ricatı ve Make-
~ttltri:c lrakyadaki Yunan kuv
hl"rıal!c ~n ınuvasalalarının kat'ı ih 
, 11lu11u~ evvelden düşünülmüş 
t'"kuıc Ordu. Kat'i ımuharebe, 
,_ 1 Ycrd eyş §artlarının icap ettirdi· 
~'tn td~ Verilecektir. Harp de-
~ıl ~1Yor ve devam edecektir. 

~U"a.ff6(1§acağımızı biliyoruz ve 
~l\ı:ta k ~etslzlrklerin teıiri al
l~~r h~ r~acağız. Nihai zafere 
~t. , ıç bır şey bizi sarsmıya-

GELENLER: 

Milli Müdafaa \l ekili Saffet 
J\rıkan ve Ticıııret V C'kili Miimtaz 
Ökmen dün sabah şehrimiı:e geİ· 
mişlerdir. • 

ÖLENLER: 

Levazım albaylığından emekli 

Ku,çubaşı oğlu Hilmi Erku, öl
müş ve Yahyaefendi kabristanı-

na t>ömülmüştür. 

lngiliz- Yuna~ 
Kuvvetleri 

(Ba';!ı 1 incide) X X 
varan zırhlı motörlü kuvvetler
clir. Asıl muharcıbeyi yapacak pi
yade k uvvetleridir. Yugoslav o r
dulamnın muharebeyi, bu geride 
kalan kuvvetlerle yapmaya karar 
vermiş olması muhtemeldir. 

Motörlü kuvve~lerin ilerleme
sinden, bir iki şehrin iş-galinden, 
Yugoslav ordusunun testim oldu
ğuna, silahlaı1ı nı terkedeceğine 
hüküm vermek doğru değildir. 

Yugoslav ordusile İngiliz ve 
Yunan kuvvetleri arasında irtibat 
kesilmiştir. Fakat, bu jp gibi uza
)·an Alman kuvvetlerini yandan 
vurarak yeniden irtibat~ temin et· 
mek mümkündür. 

Bu vaziyet, hiç ııüphesİz Yu· 
goslavların hatalarından ileri gel. 
mi§lir. Eğer, V.ardar nehri üze
rindeki köprüleri vaktinde berha
va elm~ olsalardı ve bu köprü
bal,'larım pek az bir kuvvetle tut
muş olsalardı, Alman motörize 
kuvvetleri, az bir zamanda, bu 
kadar ilerliyemezlerdi. Hadiseler 
gösteriyor ki Yugoslav ordusu bu 
vazifeııini yapamamıştır. 

Alman orduları, §imdiye ka
dar kazandıkları ıbütün zaferleri, 
dü~manın gerek gafletinden, işle. 
diği hatalardan istifade etmekle 
temin etmistir. Polonyada, Belçi. 
kada ve ~landada olduğu gibi ... 

Şimdi alınan haberlere göre 
h üküm vermek lazım gelirse Yu· 
goslav;yadaki Alman ilerleyiııi de 
ınaatteeaısüf bundan ileri gelm;~. 
tir. 

İngiliz ve Yunan kuvvetlerinin 
asıl müdafaa hattında hazırlan
dıkları bildiriliyor. 

Bu iıat;' Seliiniii.n cenu.p iııatr-
11nda, O limpos dağlarından Ohri. 
ye kadar uzanmaktad ı r. Bu ha t 
üzerinde uzun müddet mukave
met etmeleri tahmin olunmakta· 

dır ... > 
_ Radyo gazetesi ----

Beri in 
Bombalandı 

(Baı}ı ı incide) ++ 
giliz hava kuvvetleri tarafından 
bombardıman edildiğini bildir
mektedir. Sana Souci parkına ve 
yeni saraya 1 O bomba a tılmıştır. 

İngiltere O zerinde 1 O Düpnan 
Tayyareıi Düıürüldü 

L ondra, 10 (A.A. ) - H av a 
ve Da h ili Emniyet nezaretlerinin 
bu sabahki tebliği: 

Gece, dü~man tayyarelerinin 
hücumları, biıhassa Midlands'da 
bir şehre ve fngil terenin şimali 
~arkisi mıntakalarına teveccüh et. 
miştir. Bu hücumlar neticesinde 
ölen ve yaralananların miktarı 
henüz teabit edilmemiştir, fakat 
bu miktarın yüksek olması müm
kündür. Hasar, her iki mıntakada 
da müMm olmuştur. 

İngilterenin gatbında ıbir sehir 
üzerine ve şark ve cenubu ;arki 
sahillerinde bazı noktalara ve 
birbirinden çok uzak mesafede 
diğer 'bazı noktalara da bombalar 
at~lmıttır. Bu noktalann ıbazıtıın· 
d a. az miktarda z~iat vardır. 

Bu gece, ıı.~ı1anmız, on dili"' 
man tayyarui ta'hrip etm iflerdir. 

İngiltere ile ispanya 
Anlaşmış 

Madrtd, 10 < A.A.) - İngiltere ile 
İspanya arasında bir anla.şma imza 
edilmiştir. Bu anlaşma mucibince yi
yecek maddelerile ham maddeler sa
tın alabilmesi için İngiltere lspanya
ya iki buçuk milyon İngiliz lirası 
ödünç verecektir. 
Anlaşmaya gore İspanya, mUba· 

yaatını İngilteredcn ve İngiliz lira
sının cari olduğu memleketlerden 
yapacaktır. 

Macarlar 
Ulusa Cevap 

Veriyor 
U !usun Bu Yazısı 

,:,iddetle Reddediı'iyor 
Peşte, 1 O (A.A.) - Pester 

Lloyd, Macaristanın Yugoslavya 
ile olan dostluk muahedesini boz. 
duğu hakkında Ulus gazetesinde 
çıkan bir yazıyı şiddetle reddet
mektedir. 

Macar gnzetesine bakılırsa bu 
muahededen maksat, Almanyaya 
karŞı bir blok kurmak değil, Yu. 
goslavyayı mihvere yaklaştırmak 
imiş .. Alman askerine verilen ge
çit hakk1 Alman • Macar paktı· 
nın icaplarmdanı.nış. Macarlar, 
m üttefikleri Almanların Yugos
lavyanın değişen siyaseti karşı
sında tedbir almalarına mani o la. 
mazlarm1ş ... 

[Anad olu ajansının bir notuna 
göre Macar gazetesinin cevabı 
Ulusun, c:Yugoslavyanın ebed i 
dostları> başlıklı bir yazısına ait. 
tir. Arkada§ımız bu yazısında 
l 9 3 7 de imzalanan dostluk mua
hedesi mucibince Bulgaristan v e 
geçenlerde imza ettiği muahed e 
ile Macaristan Yugos\avyaya ebe
di dostluk vadetıtikleri halde h er 
ikisinin topraklaııının Yugoslav· 
yaya tecavüz için üs diye kulla
nıld ığını ileri sürüyor v e Y ugos
lavyanın düşmanlarından ziyade 
-r:eıbedi dostlarından» korkması 
laz:ım geleciğini söylü)"Or.] 

Yugoslavyanın 
Londra Elç:si : 

"Biz Hürriyet i çin 
Çalışıyoruz ,, Diyor 

Londra, 1 O (AA.) - Y ugos. 
lavyanın Londra ısefiri Suboviç 
dün, L ondrada şu nutku söy\e
mi~t.ir: 

«- Karşıla~tığımız tehlik~yi 
biliyoruz. Düşman hava kuvvet
lerinin yaktığı payitahtımız alev
ler içindedir. Fakat, şunu da bili. 
yoruz ki yalnız hürriyetini kanile 
ve evlatlarının hayatile müdafaa
ya hazır bir millet hür kalmağa 
li.,yıktır . .B~. 'işte bunun ~İn çalı
tı)"Druz .••• 

BELGRA T • NOVISAD YOLU 
Belgrat, 1 O (A.A.) - Bel

ıgnıtla Novisad ve cenupta Mela· 
denovatz arasında dcmiryolu mü
nakalatı yeniden tesis edilmiştir. 

Irak Kra Naibi 
Abdullah Kaçtı 
13a.ğdad, 10 (A.A.) - Kral naibi 

Abdullah Memleketten ayrılmıştır. 

:Mebusan ve Ayan meclisleri, yeni 
naibi tayin etmek için bugün topla· 

nacaktır. 

IRAK INGIL TERE iLE OLAN 
MUAHEDELERİNE RİAYET 

EDlYOR 
İ..ondra, 10 (A.A.) - Başvekil 

muavini Attle dUn Avam kamarasın
da. Bağdad hUklımet darbesi hak· 
kında demiştir ki: 

cOrdu, ne zaman memleketin si
vil hayatına karışmak istemişse fe
na neticeler vermiştir. Irak. lngilte
re ne arasındaki muahede hUkUmle
rine riayet etmlyc devam edlyoı·.> 

EMİR ABDULLAHIN 
BEYANATI 

Amman. 10 (A.A.) - Emir Ab· 
dullah, Bağdad hUkClmet darbesi hak
kında yaptığı beyanatta, Irak ordu
sunun siyasi meselelere karışmasına 
tesadilf ettiğini bildirmiş ve milletin 
vicdanını uyandırmak için kalan 
genç naibin göBterdiği bUyUk cesa-

reti methetmlttir. 
Yüksek ırak devlel adamlarından 

Nuri Paşa Essalt, Amman'da yap
tığı beyanatta. hUkClmet darbesinin, 
şaııst menfaatler gUderek hareket 
eden gayri mesul şahıslardan mUrek
kep bir grup tarafından yapılmt' 
~duğunu söylemiş ve Irak halkının 
~Uyilk ekseriyetinin lngilizlerden hiç 
bir şlkAyetl olmadığını ve bu gayri 
meşruti hareketi takbih ettiğini 11!-

ve eylemiştir. ---o---
Lorraine'deki Demir ve Çelik 

fabrikalan Alman!ann 
Eline Geçti 

Paris. t O (A.A.) - D. N.B. 
ajansı bildiriyor: 

Çok geniş hazırlıklardan sonra 

Lorraine'deki büyük demir ve 
çelik falbrikaları Alman konsorsi-

Anlaşma pazartesi gUnU İngiltere 
namına İngiliz bUyUk elçisi Sir Sa· 
muel Hoare, İırpanya namına da ha· 
rici~·e nazın B. Suner tarafından im· 
za edllmlvtır. BugUn İspanyol ma· yomunun muvakkat idaresi emri. 
kamları anl1.4mayı bildiren bir teb· ne geçmiştir. Bu mühim vazife, 
liğ neşretmı,ıerdlr. Evvelce istikraz bilhassa Umumi Harpten evvel 
edilen mebl!ğlar bitti!! ve yahut blt-,Lorraine'd~ki fabrikalara s~rma· 
mek Uz•re olduğu <'ihetle yeni islik· ·ye vazetmış olan Alman mucsse· 
ru 1spa.nya4& iYl kar9ılanacaktır. aelcrine tcydi edilmi~tir. 

VATAN------·------------------------- 5 

Q Telgraf, Telefon ve Ajans Haberleri 

P '"' G .. o~a ore 

Almanların Karşısın
da Ciddi Bir 
Hasım Var 

Moskova, 1 O (A.A.) - Kızıl. 
~rdl\nun gazetesi olnn Kramaya 
~v.e2Xl~. gazetesinde, ~arp vaziye. 
tını mutalaa eden aı~ay Popof, 
diyor ki: 

c:Harbin ağırlık medı.ezi, garp. 
tan şarka geçmiştir. 

~Jngiliz donanması, Yugoslav. 
!arla birlikte, Adriyatiktt hakim 
olabilir. Yugoslavlar ve Yunan· 
lılar ltalıyanları d~nizc dökmeği 
dü~ünmekte_c!irler. Almaa kuman
danlığının karşısında, cjddi bir 
hasım vardır ve •bizzat Berlin 
~ad!o~unun kar~ılanan Mlükler; 
ılerı sürmesi manasız d~ğildir.» 

Albay Popof, sözleriAi 9öyle 
bitirmektedir: 

41'. YugÔslav ordusunun yüksek 
askerlik an'anesi, bir çok hareket. 
)erde bürhanları nı vermittir. Eğer 
Jngilizler Libyada 20 fırka tahşit 
ed~bilmi~lerse, BalkanlaI1Claki tah 
şidatın ~a bundan daha az olmı· 
yacağı tahmin olunabilir.» 

Sırp Kıt'aları Tobruk'a Takviye Hor Belişa 

Macar Toprağında K ıf ası Gönderildi Avanı Kamarasında 
Yun anislandan 

H eyecanla Bahsetti Dernede Altı İnuiliz 
~ 

Generali Esir Düşmüş Londra, ı O (A.A.) - Dün 
Budapeştc, ıo (A.A.) - D. N. B: Avam kamarasında B. Hore-Be· 

Londra, 10 (A.A) MUstemleke- ) h y 1 
Hududda hareklltta bulunan harp 1 is n. unanistanı heyecanlı bir 

Macaristana BirHava 
Hücumu Yapıldı 

lutaları sah gtlnU akşamı Macar d~ nezareti müsteşarı Lord Moyn nutukla tebcil etmiş ve al.loşlar 
toprağına taarruz teşcbbUsUnde bu· b n, Avam kamarasında beyanatta ara:\ında demiştir ki: 

ulunarak Tobruk'a takviye kıtala· 
lıınmuşlardır. Harp kıtalan Baı·do- rı . t k c- En yeni inkişafların netice. 

lj ' e an lar gönderlldığini söyle-
con ar nuntakasınd:ı ve Uagy - Ka- mlştir. si Yunanistan için her ne olursa, 
nlszn'nın eenubuna girmişlerdir. Ma- MUsteş n· . olsun. Yunanlılara karşı ehedi bir. 
carlar, bu taarruzu pUskUrtmUşlcr· ? ar, ıngazlnın tahliyesine. borç altına :girdik. Yunanlılar, 
dfr. l' unanlstana asker gönderılmeslnın Afrikadaki zaferlere yol açmtf-

MACARİST ANA HAVA sebep olduğunu llAve etmiştir. l tardır. Yunanlılara yaeılan en 
TAARRUZU * 'yüksek tebcili, Yugoslavyada Ge_) 

Budapeşte, ıo (A.A.) - Macar Berlln, 10 (A.A.) _ Alma d · I n~ral Siı,toviç yapmıştır. Generali 
ajansı bildiriyor: n or u 5 · y 1 k' ~.J· , !arı başkumanda 

1 
ğ ımovıç, ugos avyaya ta ıp euı-, 

Cenubi Macarlstanda Peccs'den 
7 

N " d n 1 ının tebliği : lecek yolu. Yunanlıların gösterdi-! 
gelen haberlere göre, Yugoslav tay· • ısnn a. çetin bir savaştan son- ği cesaretin irae etmiş olduğunu! 
yareler!, salı sabahı Macaristan ıa Dcrne zaptedllmlştlr. Bu şehrin söylemiştir.> ' 
arazisine karşr yeni hUcumlar yap· SO kllometrc cenubu garblslndc bulu· B H B l'~L ,._ I ' nan Elmezl d · ore· e llffla, awı.ıı ar ara-ı 
mışlardır. Hava dafl bataryaları e, Alman - İtalyan kı- sınd. "zl . . .. 1 b ' t ' . . ' • talnrını 

11 
a so erını !'OY e ı ırnliftır • . 

mUtecavizleri geri pUskUrtmilştür. n e ne geçmiştir. 6 general • : • . Sabahın ilk saatlerinde bir Yu- ile general vazifesi gören iki ulbay «-.-. ':unanlılar, bug~n, bu~-ı 
g

oslav 'tayyarcsı· c b- 1 ve 2,000 den fazla asker esir ed'I dan ıkı hın sene evvel ~ölıretlerı-1 
• enu ı Macarls- 1 

• • .. d · ) · h 
tanda Uj Peterd nah' 1 miştır. İğ"tlnam edilen malzem 1 nı vucu e gctıren erın amasetl 

ıyes ne yaklaş- en n d t 1 k d ·· l k h m~ır. Bu tayyare dUşllrü . sayılması mUmkUn oımamı~tır. es an arı a ar o mcz a raman 
. lmUştUı. 7 !ıklar yaratmışlardır.> 

Bu tayyarenin Uç klşıllk ml\retteba· ---o-

R 1 K 1 . tından iki subay ölmliş, tayyareden ı·ngı·ı ı·z kuvvetlerı· upe a esı ati.yan UçllnoU ••bay,., ator ya.-.b B. Roose'\o;elt 
Mukavemet Ediyor olçara~.hasta:a,ncyDoe ~aldırılmkışt~r. Mevzilerini Tuttu Amerika Limanla-

. orçı ıyor ı: rındaki Yabancı Ge· 
400BinİtalyanAskeri <Başı ı ın:.ttıeı = Selô.niğin Müdafaası milere El Koymak 
Almanları Beklı·yor troı edebilecekleri bır limana geurt- Ciddi Yapılmamış 1· S l h I ml'ktlr. Bu hareket, Akdenizde l{U\·· Çin U Q iyef Sfedi 
Atina, lO (A.A.) _ Atı'na vct muvazenesini bozar. Londra, fO (A.A.) _Şimdi- V k d h aşington, 1 O (A.A) - B. 

radyosu, Struma vadisinde Rupel HAVA KUVVETLERİ ye 8
• ar i ~iyatta bulunan lngiliz Rooseve)t kongreden Ameriltan' 

kalesini müdafaa eden küçük Yu- YÜKSELİYOR heyetı sefcrıycsi artık mevzilerini limanlarında faaliyetsiz bir halde' 
nan ordusunun ka1ıramanca mu· İngiliz hava kuvvetlerinin Alman tutmuı;tur. lngiliz .kuvvetleri tas- 'bulunan nerhangi bir ecnebi va-
k~vemetinden bahsederek diyor 

1 

kuvvetlerine nisbeUe devamlı bir sa- r~h edilmiy.en bir hatta yerleşmiş. pura el koymaeı için kendieine 
kı: lıih eseri gösterdiğini bildirmekle lır ve saatıni bekliyor. Almanlar salahiyet verilmesini istem~ir. El 

Al 1 k 
• bundan sonra sagwlam b' ı· 1 1. •y• 

man ar. tan , agır topçu ve I bahtiyarım. Hava !ılomuzun kuvve- k l k ır P an a ıKonulacak vapurun bedeli +.akka-
ıbombardıman tayyareleri kullan_ l linde, bornbardıman kablllyctlndc d~.rşı ~şa~ lardır. B. Çörçil'in niyetli bir şekilde ödeRıeeek.tir. 
mışlardır. Bunların ateşi ile her kullandığı bombaların çapında dik: I ~·. e 'b .v~m ~amarasında söy- Reisicü"!hur sah g\inü koacre. 
şeyin tahrip edilmiş gibi gözük· kate değer biı· yUksellş peyda Ol· e ~gı gr kJ d~ p an muvaffakiyet den yalnız Danimarka vapurları
tüğü anda, bütün tahrip aletlerine muştur. Bombalan her an artan mik- va et":1.e t~ ır. . . . , nın satın alınması için mezuniyet 
malik düşman kıt'aları, kale önü. tarlarda kullanacağız. Alman şehir· . B~gu.n so~·lenebılır kı .Selanik'in istemiş olmasına rağ_l'!len bugüakü 
ne gelmişlerdir. Hürriyet ateşin- Jerine akınlarımız her ay artıyor. cı:d~ bır ~ıüdaf~a~ı h.iç bir vakit talebi umumi şekildedir. 
den ilham alan erlerimiz, düşman Akınların tesiri bizim kendi şehirle· 1 · rpıı·ş ~~ıl1me~ıştı .. i şte bunun Amerika Groenland'da Oıler 
ıkütlelerini tardetmişler ve nihayet rlmizin maruz olduğu teca,ilzlcrln 1 çınc ır ı ngılız kıt alan harbe K cak 
kaleyi ellerinde muhafaza evle· herhangi birinden bUyUk olmuştur. s~k.~lm~.mıştır. Yunanistan Sela- ı f • ' ura . mi"lcr-.:ır. Bu erler-, teslı'm olm. a- Ad 1 Al tnık ı mudafaa etmcmegw e karar \ aşıngton, 1 O (A.A.) - Bır-,.. n nrımızın man akınlarına kar- . . l 'k A 'k b . · mağa yemin etmişlerdi. Dü,.man Ud f vermıştı. Gcmıler kıymeti olan e!lı men ·anın, ır Amerika • 

k 
,.. şı m a na vasıtalarında hlsscdlllr b" t'' h. .1 1. h Danimarka anlasması mucibince 

·uvvetleri, intizamsız bir halde iyilik ~•.ardıı:. Gilnlcrin uzamasında .u un e~yayı . amı en ımanı ta • G . .. .. .• 
geri çeltılmiiler ve arıta arınaa n lıye etmışleroL Halk ta ..,.hri ter- rocnlan<l ın ve batı yarı kureaı-ntemnunu:ı:. Hava kuvvetıerlmls ay k . . ,..- • h' · · · r__ ı._.JOd 
b ir çok ölü ve yaralı ve elimize r~rgı devresı geldiğinden dola ı d ~t~ıftı. ~imanlar boı obir ıebre ~ın un~yeaı ıçın ~4:,n .. au - a 
geçen büyu"k miktarda rnalzeme 

1 
t d Y a gınnışlerdır uslf"r teıııs etmekte oldugu h..,.a memnun ye uyuyor. · b'ld' ·ı · · I bırakmı!<lardır. lng,iliz hava kuvvetleri, gerek 

1 
.m mıf~~· An &flll• dün seç 

Bir n-;,khiıda küçük kuvvetleri· ATLANTIK MUHAREBESi lııom'ba gerek av tayyareleri iıi- vaki~ Harıcıye . ~azın B. H ull ile 
miz, mevzilerimizden ıbirini işgal ..Ancak ve ancak her şey Atlantlk barile süratle takviye edilmekte- Danımarka elçıs.t B. Dekauffman 
etmiş olan düşmana karşı şiddetli muharebesine bağlıdır . . Bu muharc- dir. Muharebe lbaşhyalıdan'beri tarafından i~a cıdilmiftir. Deka. 
bir mukabil hücuma kalkmış ve be her iki taıar için artan bir şld· lngiliz tayyareleri günün 24 saa- ~.·~ Danvnarkanın w Alman 
düşmana ağır zayiat verdirerek detle inkişaf ediyor. Gemi ve tonUAto tinde de faaliyette •bulunnıuslar ı~a~.ınde lbu~unmasıruı. ragmen, en 
Almanları kovmağa muvaffak ol. itibarile zayiatımız çok ağrrdır. Bu ve düşmana müthiş zayiat , :er- ~uyult Danımarka memuru ıııf&· 
muştur. zayiat, harp gayrl'tlerlmizi \'C iıışe- dirmişlerdir. Nazilerin vadilerd tıle imzasını koyrnuıtur. 

Arnavutluk cephesinde, ita!- mizl ciddi surette mUleesslr etmeden ~l~ri yürüyüşü boyunca alevi:~ 
yanlar, siperler kazmakta ve hat. nlablldlğlne de\·am edemez. Bizim ıçınde kamyon silsileleri, altüst 
)arı önüne dikenli telörgüleri çek- Alman ve İtalyanlara verdiğimiz olmuş ara'balar ve gri elbiseli cc
mekte devam ediyorlar. 400,000 :ı:aylat nlsbet itibarile daha ağırdır. setler dizilmektedir. Yuna~iılar 
den fazla ltalyan askeri, bize ar- Sonra deniz ticaretimiz bUtun dUn- da yaptıkları ricat muharebesin
kamızdan hücum eden Alman yada devam ediyor. Bununla bera- d~ kahra:nanca dövü;ımüşler ve 
zı rhlı fırkalarını bekliyor. Bir ta· ber pek iyi biliyorum ki bunlar bl· du!lmana ılerlediği yeri mezar t 
arruzi keşif yapan küçük bir Yu· zlm uğradığımız zayiata bir cevap mişlerdir. Polonyada, Holandad; 
nan müfrezesi, ltalyan hatlarma teşkil edemez. 2,300,000 tondan ftı.z. ve Fransada harbeden ve bu -
girmiş, bir çok hasar yapmış, düş. \a Alman \'e İtalyan vapuru yakalan. fer esir edielıı Alman ask lse . 

1 f d
. · "' b t 1 k dl U t b"' ) ı. · er en mana te e at ver ırmış ve biri m.y, a ırı mış veya. en m re te· oy : vır "?uka~cmeti hiç bir yer. 

yüzıba;:ı olmak üzere 39 esirle ge- batı tarafından batırıldığı görUI· de :gormedıklerıni söylüyorlar. 
ri dönmüştür. Şimdi öğrenildiği- mUştUr. Biz de d6rt mUyondan fazla ============== 
ne göre pazarteşi günü alınan esir- kaybet tik, fakat bunların yerine üç 
lerin 111iktarı 600 .dür ve bunlar· milyon tondan fazla ecnebi ticaret Millet Meclisi 

Bugün Toplanıyor 
d an 2 1 i subayd ır. gemisi veya yeni yapılmış gemi koy-

--o-- duk. BUyUk bir yekftn tutan mUtte-

İ ngI: iz !er Yunanis- fik ticaret filosunu hesap etmiyo
rum. Bu itibarla gemi adedimiz cld· 

tanda Uzun Bir dı ve barız bir azalma göstermeden 

H b H l 
denizlerde dolaşmaktadır. 

ar e azır anzyor Fal&t zayiat böyle giderse lleride 
Nevyork, 10 (A.A.) - Uniled ne olacaktır? Açılan boşluğu doldur-

Pressin bildirdiğine göre pek çok mak ve bize, 1942 senesini geçirmek 
İngiliz askerleri. zırhlı slltl.hlar, yiye· için icap eden Uç dört milyon ton!· 
cek vesair harp malzemesi ile Yu· Jatoyu nereden bulacağız? Çok ge
nanlstanın muhtelif limanlarına çık· niş ve elimizden geldiği kadar Uca· 
maktadır. ret gemisi yapıyoruz. 

İngilizler, uzun sürecek bir harbe Her ne olursa olsun Atlantlk mu· 
hazırlanıyorlar. Afrikadan gelen bu harebesinl tezgahlarda değil denız
kıtalar arasında en iyi unsurlar da ıerde kazanmamız JAznndır. Garp ,.e 
bulunmaktadır. şimali deniz yollarrmızda hava hU-

cumlarına da karşı koyacağımıza 

Bir Tekzip 
Bu 'garistan Yugos
lavyay 1 Karşı H ii
cüma İştirak Etmemiş 

Sof ya, 1 O (A.A.) - Bulgar 
ajansı bildiriyor: 

Türkiyedeki Yugoslav büyük 
elçiliğinin Bulgaristanın Yugoı· 
lavyaya karşı muhasamata faal 
bir surette iştirak ettiğini Türk 
hükumetine bildirmiş olduğu hak
kınoalki Reuter telgrafı hakkında, 
Bulgar ajansı bu haberlerin ta. 
mamen yalan olduğunu bildirme
ğe salahiyettardır. 

Dün Ba~vekil B. filQf'un Me
busan meclisinde de söylediği gi. 
bi, Bulgarlar hiç bir tarafta Yu
goslavyaya karşı hücuma i~tirak 
etmemektedirler. 

ltımadım vardır. 

lnsili.z • Yuıoalav Hava 
Kuvvetlerinin Faal iyeti 

Alina, 10 (A.A.) - ôğrcnlldlğlnc 
göre, lnglllz hava kuvvetlerile işbirll· 
ği yapan Yugoslav hava kuVVcUerl 
Yugosıavyaya karşı harekAtta bu· 
ıunan Alman kıtaatına ve bilhassa 
Niş'in batı - şimal ve batı - cenup 
bölgelerindeki kıtaata çok şiddetli 
darbeler indirmişlerdir. 

Çinlilerin Yeni Bir Z aferi 
Çunking, 1 O (A.A.) - Res· 

men bildirildiğine göre, Çin kuv
vetleri Hankeu He İçang arasında 
yarı yolda bulunan ve Han neh
rinin cenubu kıyısında mühim bir 
şehir olan Çienkiang şehrini istir
dat etmişlerdir. Japon gamizo
'hu salı günü şehrin şimal kıyısına 
<;ekilmiş ve küçük lbir Çin müf
rezesi ~ehri ifttal eylem~. 

Anknrn, 10 (Telefonla) - İstan
bul mebusu General Khım Karabe
klr bundan bir müddet evvel BUyUk 
Mlllet Mccllslnde söz alarak hakla· 
nnda herhangi bir iddiada bulunul
muş ve mahkemeye müracaat edil
miş mebuslann masuniyetlerinin re· 
fedilmediğf cihetle bir çok \'atandaş 
hakkının zıyaa uğramasına sd;ıep ol
duğU gibi ekseri ah\•alde suçu bu· 
lunmıyan mebusların da haksız yere 
kabahatli mcvkiinde olduklarını ileri 
sUrmUş ve teşrii mesunlyetin reCc
dilmemesl keyfiyetinin aleyhinde 
bulunmuştu. Bu hususta Meclis riya
setine verdiği bir takrirde ş-Oylo de
miştir: 

' - Teşkilatı esasiye kanununun 
masuniyeti teşrllyeye taallClk eden 
maddesindeki mebusluk mUddctlnln 
hitamı kaydıle dah!U nizamnamenin 
18 inel madde.sindeki de\Te sonu ta
dlllnln hUkUmlerlne göre bir devre 
içindeki sonuncu lçtlmaın hitamı 

mA.nasına alınmasını ve umumt he
yetçe verilecek do\•re sonuna talik 
kararlarının ona göre tatbik olun
masını teklif ederim.> 

TeşkllAIJ esasiye cncUmenl bu tak
riri uzun uzadıya tetkik ederek ha· 
fi! suçlardaki masuniyetin refedil· 
memesi kararının devre sonlarında 
yeniden lnllhaplan yapılan mebus
ların eskiden olduğu gibi mahkeme
ye gitmemelerinin doğru olduğu ka
rarına varmış ve takriri reddetmiş· 

tir. Bu karar bugtinkft BUytlk Mil· 
Jet :Meclisi umumi heyetinde görU· 
şlllecektir. 

Moskova 
Görüşmeleri 

Mosl<ova, 10 (A..A.) - B. Molotof 
De B. Matsuoka arasında yapılan 

c&1lpnelere dair Uç resmi tebliğ 

n6'redflmlfllr. 
Birinci tebliğ 9 nisanda Japonya-

11m Jıloslrcwa sefirinin lıumrlle bir 

görOfJTle yapıldığına, ikinci lebUf, 
9 nisanda B. Molotof tarafından 

misafir IJel'eftne verilen bir öğle ztya
fetinde kimlerin .bu:lr lJahmchllun&, 
QçGnctl tebUI de Japon ~ na
........ 9 niıMnıch ( Kmk>k) tnm1 O. 
Lenlngrada hareket ettiğine dairdir. 

Adisababada 
Alınan Emrler 
Nalralıl. 10 (A.A.) - Resmi teb-

ut: . 
Adi"lwM'da alman Mrp esar-. 

rinlıı miktan 4.000 ltaıyana 1.000 
.urDtah 8*erdfr. 

Adfn!wtw clvarmda dol~ cin
~ dtbı HCiO İtalyan ukld 
De 900 Atriblı asker clab& yakala

mqdardir. Kap ltuvveUerine musap 
iki İngiliz subayı ile ıs kamyon to
f&1lnlln Awub'da yakaladdd.rı 800 
İtalyan bunlara dahil değildir. 

RESMi TEBUG 
Kahire, lO (A..A.) - Orta Şark 

İngiliz kuvvetlen umwnı kararPbt
nın n~ettiği tebliğ: 

Blnguin!n şarkında bulunan tnst
llz kuvvetleri müstakbel barekt.t 
için daha müsait bir mmtakada top
lanryorlar. Bir kaç gün si1ren çüü-1 
me harektıtımız esnasında dllfm&nıj 
aıtrr zayiata uğrattık. Bir miktarı 
esir verdik. YUksek rütbeli Uç 1111°

1 

baydan haber alamadık. Bunlardaq 
biri Victorla nlşaruru bAmll bU1un~· 
General Neame, ikincisi G.l!neral 8 
Rlchard O,Connoe ve 11çUncttan d 
General Gamller Parry'dlr. 

.Almanlar nefrettiWlerl tebliğd, 
2.000 esir aldıklarını llildlrmlşlerdir, 
Vukubulan çarpışmalann şekline na1 
zararı bu miktar lmkAnsız görWme-; 
mektedir. 
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Adliyede: 

Hem Hilekar, Hem Muhtekir 

İmalathane Açamayınca Hile ile 
Aldıkları Kauçukları 

Fazla Fiyatla Başkasına Satmışlar 

Zabıta H aberleri: 

l~i Küçük Çocuğa 
Otomobil Çarptı 

DUn iki küçük çocuk otomobil 

VATAN 

Parça Halindeki Bez 
Mamulat 

Sümerbankın Yerli Mallar ('a

zarları müessesesi müdürlüğü lk

tısat Vekaletinin tensib'1e mühim 
altında ezilmişlerdir. bir karar vermiştir. Bu karara gö-
Boğazkesen caddesinde oturan re NJizilli basma fabrikasile Kay-

ŞUkrU kızı beş yaşında Münevver E Wı· 'b f brik 1 d 
kardeşi Çetin ile Tophaneden geçer- seri ve reg 1 ez a a arın an 
!erken o sırada hızla gelmekte olan• parça halinde imal edilen bez 
şoför Mustafanın idaresindeki 1657 mamulatı, ihtiyaçları tahakkuk 
numaralı otomobil her 'ki çocuğu da eden yirmi iki vilayete taksiım 

İhtikar bazı kimselerin ruhu
na kadar işlemiş bulunduğundan 
eon günlerde bınbır çesit ıhtikar 
vak' asına tesadüf edilmektedır. 

başlamışlar ve maliyet fiyatını altına almıştır. Şoför arabayı dur- edilecek."'tir. Bu mallardan yalnız 
arttırmışlardır. Kauçuklar da Fi- duttuğundan çocuklardan MUnevver yirmi iki vila~etin esnaf ve tüc-
"'al Mürakabe kom:syonunun bacaklarından ve karnından yara- T d l I 
~ ç ti i b k b carları ellerinde icaret O a a· 
koymuş olduğu fiyattan çok da- lanmış, e n se u azayı aşm-
ha fazlaya satılmıştır. dan aldığı bir ikJ yara ile atlatmış- rından musaddak vesikalarla a· Bundan bir müddet evvel Vık. 

tor Sevi ve Hayim Holi adında 
ıki arkadaş kendi hallerinde bir 
imalathane açmışlar ve lastik do:ı 
imalim düşündüklerinden, Yeni
postane karşısında bulunan Türk 
Lastik Limited şirketıne müraca
at etmişlerdir. 

Dün ikinci asliye ceza mahke- tır. Çocuklar Beyoğlu hastahanesine lacaklardır. Verilecek partileri!"! 
mesinde rki muhtekir hilekarın kaldırılmış, şoför yakalanmıştır. mecmuu hiç bir zaman hiç bir 

muhakemesine başlanmıştır. Suç. I Cezalanan Şoför ve Esnaflar tüccar veva esnaf için 250 lira· 
!ular: 1 Dün de Belediye zabıtası .şehir hkta!> fazla olamıyacaktır. 

- Biz kauçukları imalathane içindeki kontrollarına devam etmiş- Tevziat her ay.başı bu üç fab-
açmak üzere oı;atın aldık alllıffia tir. rikanın toptan satış mağazalan 
imalathane açamayınca. mallar Yapılan sıkı takip ve soruşturma h il · d ı 

rd tarafından ma a erın e yapı a. 
elimizde kaldı, sattık demişle ir. neticesinde 13 .şoför muhtel!! suçlar- caktır, Jht.iyaçları başka §ekilde Şinket müracaat edenlerin hüs. 

nüniyetine inanarak kendilerine 

istedikleri kauçuğu vermiştir. F e.
' kat bu iki alı'bap aldıkları kauçuk

ları zincirleme şeklinde satmağa 

Mahloeme suçluların ihtikarını dan, 15 esnaf belediye nizamnamesi- karşılanmakta olduğunıdn istan
fazla gördüğünden her ikisınin de ne aykın hureketten cezalandırılmıl}- bul ve Jzmir vilayetleri bu yfrmi 
tevkifine ve •ahitlerin celbi için !ardır. k " ilci vilayete dahil bulunmama ta. 
muhakemenin diğ~r. bir .güne ta- şundan başka tramvaya atııyan 16 d 
likına karar vermıştır. kişi de birer lira para. cezasına çarp- =ı=r·============= 

-~--=~!":'!"!!''!!!""'!!!!!!"'!!!!!!!!!!!!!'!!!!'!"'!!""~~!'!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!"!!!""~!!!!!!!!!!!!!!!!'!~!""'!!!!!'!~"""""""!'!!!!! tınlmış ve ceza pe.şln olarak alın • 
Sinir Buhranının Neticesi 

htiyar Kendisini Oazi 
.öprüsünden Denize Attı 

Dün fazlaca sinirli ve havai bir ki ihtiyarın başı dönmüş ve yük
&dnrn Gnzi köprüsünıden denize sekten denize düşmüştiır. 
duşerek boğulmuştur. Andon o anda köprünün altın-

8evo<:Clunda, Bedrettin mahal. dan geçen Rivo motörü tarafın
lesinde, Necati sokağında oturan 1 dan sudan çıkarılmışsa da ölü ol. 
65 y.aşlarındaki Andon, bir müd- ı duğu ııörülmüştür. Cesedi mua 
dettenberı sinır hastalığına müp- yene eden Adlive doktoru Hik
teladır. Andon bu yüzden daima met Kov, Andonun defnine ruh

itcndisini tehlikeli işlere sokmak- sat vermiştir. 
ta ve bundan zevk almaktadır. fşin acı olan tarafı Andon su

' Dün evdekilerin gafletinden isti- dan çıkarıldığı zaman oğlu da 
fade ederek sokağa fırlamış ve kendisini aramak için sokağa çık
ken:dini Unkapanı Gazi köprü- mış ve Galata köoriisünde sordu-

sünde bulmuştur. Andon bu sıra. ğu bir polisten babaSlna benzer 
da köprünün parmaklıkları üze- bir adamın Cnzi köprüsünde ölü 
rine oturmuş ve denizi seyre 'baş- olarak denizden çıkarıldığını öğ
lamıştır. İs'te o anda 65 ;yaşında- renmesiclir 

cııştır. 

Duvar Çöktü Fakat insanca 
Zayiat Yok 

DUn saat: 21 sıralarında Arnavut
köyde, Palacı sokağındaki 20 numa- f 

&DL 

ralı evin arkasındaki bUytlk duvar 1--4-4-...+-t-

gUriil tU ile çökmüştür. İnsanca zayi- t 1--1--1-.....+---+-

at yoktur. J 

Ev Dimltri kızı Anninin'dir ve üç 'i 
katlıdır. İhtiyat tedbiri olmak tize- 5 
re lçerdekller evi boşaltmışlardır. ' 

7 Otomobil Çarparak Batından 
Yaraladı r 

şey 2 - Gelecek zaman - Rusyada 
bir eyalet 3 - El lle dokunulunca 
duyulan his - Nota 4 - Uğuşturınak 

5 - Bir çiçek - Aile 6 - Ayni har
fin iki defa tekrarı - Rutubet - Nefi 
edatı 7 - Bir Peygamber - MUmkUn 
olma 8 - Nida - Rabıta - İle 9 -

DUn saat 13 buçukta şoför Yusuf J 

oğlu Aziz Sevinç idaresindeki 2116 /1 

numaralı otomobll Saraçhanebaışm- 11 
dan geçerken ayni caddede Rızanın 
fırınında çalışan Abdulltı.h'a çarpa
rak başından yaralamıştır. Abdul
lah tedavi altına alınmış ve şoför 
yakalanmıştır. 

Soldan ağn: 1 - ZUmrüdc ben
zer bir nevi taş - Sonuna {s) gelin
ce Mısırlılann başlarına giydikleri 

Batan Romorkörün Tahkikatı 
Yapılıyor 

Yeni Neşriyat: 
Arkadaş 

Haftalık olan bu kıymetli 
mecmuasının on dördUncU sayısı zen
gin yazı ve resimlerle çıkmıştır. 

Banyolu Otel 
Yeni mobilya ve her tUrlU 
konforu havi olarak yeni açıl
mıştır. Galata Necatibey cad. 

No. 155 

CEVAD T 
tDRAB - KAN - KAZURAT 

vesairenin tahlillerini yapar. Dl
\'nnvolu ortasında Tel. 2333 l 

KGÇDK iLAN 
Okuyucularımız arasında 

EN SERİ, 
EN EMiN 

EN UCUZ 
vasttııdır. Alım, satım, kira iş

için istifade 

ı L İ R A 
m RAR TAM TAJiLtLl 

Bcyoğlunda AğucaınJi ka.rşısınde 

Bur.oa sokak No. 1. yeni açılan 

'dn ya lAborı:ı.tunt'.mda halka kt'-
laylık olmak Uzerc yalnız (Pa· 

zartesi) günleri BİR LİRA Uc· 
retle idrar tam tahlili yapılmak· 

tadır. 

DOB'?O ll 

O R BO O i 
Eminönü Nimet Abla gişesi 

önündeki muayenehanesinde 
her gUn hastaları kabul eder 

Tel. 24131 

Köylüye Ucuz Giyim Eşyaları 
Temin O lunacak 

Evvelki gün kendi kendine batan 
Kartal romorkörU hakkında tahki
kat devam etmektedir. MUddeiumtı
milik bu hldlsenln tahkikini mUd-
delumumi muavinlerinden 
Tı~ağa tevdi etmiştir. 

Orhan Genişlik - Fizik 10 - Birdenbire - -------------

Bunun İçin Hazırlanan Kanun Layihası 
Meclis Encümenlerinde tetkik Ediliyor 
Ankara, 9 (Hususi) - Köy- İpeği ihtiva edenlere taalllı.k et

lünün kullanmakta olduğu bazı mektedir. Bu mensucattan alın
giy.im e~asında ucuzluğu temin ~akta olan vergi, bunlardan ba
maksa:dile anuayyen maddeler- zıları için .sal'IŞ fiyatı arasında 
d en gümrüklerde alınmakta olan 

1 

cüz'i bir nisbet irae etmesine mu. 
istihlak vergisi niSbetlerinde ten- kıı:bil fiyatı ucuz ve müstehliki 
zilfıt icrası kararlaştınhnıştır. Bu köylü olan ve memleketimizde 
tenzilat. gümrük tarifesi kanunu- yae,ılalbilen sun'i İpekle mahlut 
nun 1 35 inci numarasının A. B. pamuklu mensucatın satış fiyatı 
C pozisyonlarına giren eşyadan arasında mühim bir nisbet tuttu
alınmakta olan istihlak vergısı ğu anlaşıhruştır. Köylümüz.ün giy_ 
nisbetleri üzerinde yapılacaktır. diği ıbu cins kumaşlar mevzuuba
Halen bunlardan kilo başına sı- his tarife pozisyonuna giren men
rasile 1 75, 200 ve 250 kuruş ıver. sucatın ekseriyetini teşkil etmek
gi alınmaktadır. Bu pozi'Yona te olmasına ve istihlak vergisinin 
-:fa.bil olan qya, pamuk. yün ve giimrük tarifesindeki taksimata 
aair lifi mevad ile mahlut ipek ve. göre istifasındaki zarurete mehni 
ya sun'i ipekten dokunmuş men- mevzuu'bahis A. B, C/ 135 pozis
•ucat. kordelalarla ipekten başka )'onlarına giren bilumum mahlut 
iflerden dokunmuş olup da ipek mensucatın istihlak vergilerinin 
:4lemcsi olan kuma lardır. ıBun- kilo başına tıırasile 45, 85 ve 115 
azıdan A pozisyonu 5ô 20 ye ka- kurup indirilmesi muvafık görül. 
far ipeği muhtevi olanlara, B müştür. 
1<>2:.İsyonu Sô 20 den % 50 ye Bu husustaki kanun layihası 
Utdar ipeği ihtiva edenlere ve C Meclis encümenlerinde tetıkik edil 
~zisyonu ~o 50 den 75 c kadar meğe başlanmıştır. 

H9.dlsenln ne şekilde cereyan et
tiğinin meydana çıkanlmıı.sı için ba
tan romorkörün sudan çıkarılması

na lüzum görüldüğünden bu husus
ta MUddelumumlllk Liman reisliğine 
llizımgelen muamelenin 
için mtizekkuc yıitmışttr. 

yapılmıuıı 

Romorkörde bulunan diğer iki tay-
fa henüz çıkarılamamıştır. 

SarhOJluğun Sonu 
Fatihte oturan ômer oğlu Meh

met dUn güpegündUz sarhoş olmuş, 
yollarda sallana sallana gezerken 
nihayet kendini tutamamış yere 
yuvarlanarak başını gözUnU yarmış
tır. 

Yaralı sarhoş o civardaki hastaha
nelerden birine götUrülerek tedavi 
edilmiştir. 

Istanbul Erkek 
Lisesinin Bayramı 
12 nisan 1941 cumartesi günü 

saat 15 te Fenerba'hçe stadında 
y~ılacak lıstanbul Erkek lisesi 
ikinci spor bayramına aşağıda 
isimleri yazılı hakemlerimiz da
vet edilmiştir. Saat 2, 30 da F e
ner bahçe stadında bulunmaları 
rica olunur. 

Erkek değil - ôğüdlilmllş buğday. r 
11 - Nota - Adet - İrade. 1 

VATAN Oazeted 
Yukarıdan aşağıya: 1 - Çok sar

hoş - İskambilde birli 2 - Göz ren
gi - Dine müteallik 3 Musiki ta.
biri - Başına (1) gelince bUytlk 4 -
Ennenl cUmhurlycUnln merkezi -
cuzı 6 - Ufak klt:ap - Rabıto. 6 -

Keder - Hayvanların evi 7 - llAve -
İkisi beraber doğ'an S - Çıkmak 
için uğraşmak 9 - Blr uzvumuz -
Bir meyva 10 Grup - Açıkça 

11 - Sonuna (L) gelince arzu, ga
ye - Barsak rahatsızlığı. 

EVVELKİ BULl\lACA~IN HALLİ 

Soldan sağa: 1 - 'Karnnfil; İp. 

2 - İbik; İrat. 3 Sucuk. 4 -
Asar; Sinema. 5 - Fin. 6 - Nemli; 
Az; La. 7 - Ar; Ahu; Oh. 8 -
Mizahi; İnç. 9 - Bez; Nuri; De. 
10 - Enin; Tnmlr. 11 - Nine; 
Tatar. 
Yukarıdan aşağıya: 1 - Kisama: 

Ben. 2 - Abus; Ermeni. 3 - Rica; 
İzin. 4 - Akur; Ltı.z; Ne. 5 - Cihan. 
6 - Fi; Uhut. 7 - İrtifa; İrat. 8 -
La; Niza: İma. 9 - Tren; İt. 10 -
Londrn. 11 - Pa.şabahçe. 

1 S ll 1 
10 ~lSAN 941 

lLA1"' ll'iYATLARI 

Ba..,lık maktu olarak 
1 inci Sayfa SanUnıl 
2 ,. J> > 

s » » 
4 » 
5 » 
6 » 

» 
» 
» 

» 
» 
» 

Kuruş 

750 
500 
M O 
300 
100 

75 
50 

DOKTOR --··· 
Çİ P RUT 

Cildiye \ "e Zühreviye Milteha&
ısı.sı Bc;)'oğlu YerU Mallar Pa· 
zan luı.rşısında Posta ııokağı 

kÖ!JC'!indc l\leymcnct ııpartımnnı 
.ltıilGmımil• Tel: 48858 ml--ıi 

•• Abone Ucreti 
Türkiye d:ı.hlllnde: 

Senelik 6 aylık S ayhk Ayhk 

1400 750 400 
Hariç memleketler: 

Senelik 6 aylık S ayhk Aylık 

1I-4". 94tr 

. ""~ ,~,,~·...,..,,,.. .. ~ -··'. ·. ... ' 
1. • • ... : ( .. J J ı<t:\i...:ı:t"l ,!• .• ":. ,.... • . .. • .,., ·.~ • 

• • l'• " .... • • • . . 

Bat, Dit, Kezle, Grip, Romatizma 
Nevralji. Kınklık •e BiltBo Ağnlanaw Derhal Keae,.. 

, icabınca fODde S t~ alınabilir. T AKLlTI.ERINOEN SAKININIZ. 
HER YERDE f\JLLU KUTULAR! ISRARLA iSTEYiNiZ 

. . ... • . • - . ·. . • • ,;.ı· . ~ -11,. • • ' 

Devlet Demiryollan İlanları 
l 
1 

1---------~-----------~~-~----' 
:Muhammen bedeli (710,000) lira olan iki kalem bakır levha. ve beş 

kalem bakır antrtuvaz çubuğu 2 haziran 941 pazartesi gUnU saat 15,SO 
da kapalı zarf usum ile Ankara idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istıyenlerln 32150 liralık muvakkat teminat. ile ka

nunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün sn.at 14,30 kadar 

komisyon reisliğine 

Şartnameler 200 

tılmaktadlr. {2650) 

vermeleri ltl.zımdır. 

kuruşa Anknrn ve Haydarpaşa veznelerinden sa· 

i~tanbul Belediyesi ilanları 

Keş it 

bcueU 

6079,12 

1310,10 

llk 
tenılnd 

455,93 

98,26 

i<ıı.sınıpaş1tda. Plşınanlye mahııllesinde Halk hıuna
mı önunde Barulhane deresinin UstUnUn kapatıl· 
ması işi. 

OskUdarda Tıbbiye caddesi ile Bağdad caddesi ıırıı· 
sındR adi kaldınm inpab. 

2591,89 l94,39 ÜskUdarda lcadlyc Müneccimbaşı, Ca.nbazall, Tür• 
ktı.nhatun, Kefçcdedc, TUrbekapusu Atikvalde, Bağ· 
lnrbaşı, Doğancılar ve lhsn.niye sokaklarında kal· 
dırım tamiri ve duvar inşası. 

Keşif bedelleri ile ilk teminat mikdarlan yukarda. yazılı işler a)°l'l 

ayrı açık eskntmeye konulmuştur. Şartnameleri Zabıt ve Muamc!At Mil 
dUrlUğU kaleminde görülebilir. İhale 18/4/941 Cuma günü saat H dı 

daimi encUmende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mek· 
tuplan, ihale tarihinden 8 gUn evvel Fen işleri mUdUrlUğUne mUracanU• 
alacakları fenni ehliyet ve 941 yılına ait Ticaret Odası vesikaları 'it 

2490 numaralı kanun hükUmlerine tevfikan ibrazı 1Azım gelen diğct 
evrak ile ihale gUnU muayyen saatte daimi cncUmcne mürncıın.Uan 

(2640) 

,------~::::c~---~------------, Tilrldye CUmbmıiyell 

Ziraat ankas1 
Km'\llllfl tarihi: 1888.- Sermayesi: 100,000,000 'l'Urk Una 

eul>e vo ~ adedl: 28CI. 
llral ve ticaıt bcr DCYt bcı.nka mııameldM"l, 

Para ~ 28.000 Un. :lknuı!J'9 Vert;'pW 

Ziraat Banswıı.oa kumbnrall ve ilıbarmz tasarruf b ... plarlDCla 
en az 60 Uran bulunnnlnra senedo 4 defa çekilecek kur'a ll• ...... 
dakl plAna göre tlı:ramiye dağrtılncaktır, 

' adet 1,000 l!ia:ıJı: ~ lln 11' ' • ooo • ı,ooıı • :1 ıoo adıııt • lll'llhk l.OM nıe 
11 • ıso • ı.900 • üO ·' 44l • '-800 • 

" • 1'0 • f.000 • 180 • • • ~ • 
DbiltAT: B~ pnnı.J.ıır bir eone içinde 50 UradaD 8fW' 

tı ciüfmlyenlere ikramiye cıktl#t tl..kdlrde % 20 fazla81le verilecoktlf• 
Km'alar eeınede ' defa, il mart. 11 ba:ı:lrao. 11 01Wıı 

( KONFERANSLAR '\ 
1 

I 

Adil Giray, Naili Moran, Fü
ruzan Tekil, Hüsamettin Güreli, 
Ali Rıza Sözernlp, Kaya Atakurt. 
Hamdi Saver, lbrahim Hakkı, 
Zeynel, Nuri Öra, Ziya K oplu, 
Cevat Tiniç, Tevfik Böke, Faik 
Önem, Dr. Nurettin Atrnaı- • Sav. 
cı. Rıza M;kı;ut, Kamiran Tekil, 
Mufahham Yazıcı, izzet Mühür
daroğlu, Muzaffer Baloğlu, Tah
sin, Haluk, Cihat Ali O n boy, Ce
mal Uzunoğlu, lskender. 

Sterlin 
Dolar 
İsviçre Frc. 
Drahmi 
Peçe ta 
Dinar 

Hapnnı' 
5,2'! 

182,20 
30,79 

i).99,75 
12,9375 

3,1750 
31,1375 
30.7450 

w •raııvlllt 

2700 1410 800 Kş. 
11 BlrtooUdinunda çddJecclrUr. 

yoktur '~--.. ---------------~ 
\.... o 

Eminönü Hatkevinden: Sarıyer H alkevind en: 

ı _ 11/4/1941 cuma günüJ 13 nisan 1941 pazar günü sa-
'Saat 18,30 da Türkiye San'at at 14,30 da ~ir vıec~isi azasın: 
mektepleri Mezunları cemiyetinin ~n sayın fB7an M(~ta lihAvnı 
'Seri konferanslarından dokuzun- k zen tdaraTı~. -~ va I azbır.a 

E · 'ız tıalonunda Lokman- arşısın a ur11;·ıye} mevzu u ır 
'CUSU ;vun k f ·ı L • 
.bekim tarafından verilecektir. on erans verı eceK.'tır. . 

M VZ (Frengi hastalıgwının 'be- Konferanstan sonra temsıl var. 
e uu d D . 1 . E . . d 

laları ve cehenneme düşmemek ır. aıvetıye erın vımız en a• 

11 ') d' lınması. usu erı ır. 

* 2 - 11/4/1941 cuma günü 

ı:ıaat 21 de Evimiz azalarından 
Tarık Zafer Tunaya tarafından 
(Milli birlik) mevzulu bir konfe
r.ıns verilecek ve Temsil şubemii 
(Himmetin oğlu) piyesini temsil 
edecektir. 

3 - 12/4/1941 cumartesi 

ıgünü saat 2 1 de Beden Terbiyesi 

Ustanbul Bölgesi Asbaşkanı Feri
ldun Diri.mtek.in tarafından (Milli 

Bakırköy Parti Merkezinde 
Konfcranı 

, 13/4/941 pazar günü saat 15 
te Parti reisi Ziya Erdem tarafın. 
dan (Dünya hadiseleri karşısında 
Türkiyenin durumu) hakkında bir 
kıonferans verilecektir. 

==================== 
Edirnede Mimar Sinan 

ihtifali 
!birlik) mevzulu bir kıonferans ve. Edime, 10 (A.A.) - Mimar Sl
lrilecek ve Temsil şubemiz (Him.. nan'm 'ölUmtinUn 350 inci yıl dönU-

mU mUnasebetiylc dUn Selimiye ca
'metin oğlu) piyesjni temsil ede-

'cektir. 
'iJ _ 13/4/ 1941 pazar günü 

saat 15 te Evimiz T C!Jl5İl ııubesi 
(Himmetin oğlu) piyesini temsil 

edecektir. 

Proğram: 

l - Geçit resmi. 
2 - İstiklal mar§ı. 
3 - Açılış n u tku. 

Yen 
Kron 

Eebanl 
L. li 

1933 TUrk borcu I 18 85 
1918 İstikrazı dahili 21 65 
1938 İkramiyeli 19 85 
1933 İkramiyeli Y.~rganl 20 25 
1934 Sıvas - Erzurum 19 20 
1838 > > 52 85 4 - 1500 metre yürüyü§. 

5 - Fu tbol maçı: A - B ta- 1932 Hazine Tahvilleri 61 o: 
kıımları, 

6 - lstanbul Erkek lisesi izci 
yarışı (koşu, kürek, bisiklet, yü
rüyüşle). 

a) Koşu ile: Stad Fener.bahçe. 
b) Kürekle: Fenerbahçe - Mo

da. 
c) Bisikletle: Moda - Altıyol

ağzı - F eneııbahçıe atadı. 
.d) Yürüyüşle: Saha d a bir tur. 

1 inci telefon: Kızıl toprak -
2 inci telefon: F enerb ahçe • 3 ün
cü telefon: Moda. 

7 - Atletizm şampiyonası. 
8 - Mükafat tevzii. 

19M > > 15 50 
1935 > > 29 50 
1838 > > 52 87 
Anadolu DemiryOlU Tnhvill 40 85 
Demiryolu Mümessil Senet 40 75 

T. c. Merkez Bankası 109 00 
Ocmanlı Bankası 26 50 

T. İş Bankaııı (Nama muhar.) 10 25 

Aslan - Eskihlsar Çimento Ş. 7 6'i 
> > Müessis Hissesi 9 50 

Şirketi Hayriye 26 00 
TUrk Altını qıeşat) 26 50 
Türk Altını (Hamit} 25 60 
Türk Altını kUçilk (Hamit} 25 45 
Türk Altını ktiçük (AZIZ) 24 50 

,. Boğaziçi Liseleri .... 
en sene talebesinden olup bu.sene son sınıf imtihanlarına girecek 

talebenin yeni çıkarılmış fotogrn!larile beraber 17 Nisan Per-

~PARA ""\ . ''ı BAYAT YARışnnx 

tt •. iŞ BANKASI 
Küçük Tuamıf Hesaplan 

1941 iKRAMiYE PLANI 
KEŞİDELER: 4 Şubat, 2 Mayııı, 

ı Ağustos, 3 İklnciteşrin 
tarihlerinde yapılır. 

1941 ikramiyeleri 
ı adet 2000 liralık = 2000.- ı.. 
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2 > 750 > = 1:><>0.- > 
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=2000.- > 
=2000.- > 
=8500.- > 
=4000.- > 
=6000.-) 

İDARESİNİ BİU• İ5 BAHl(ASINP~ 
İKRAMiYELİ HESAP p.Çlıo 

TÜNEL SAATLERi 
İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 
işletmeleri Umum Müdürlüğünden: 

~e' 
TUnel seferlerinin CUMARTESİ ve PAZAR günleri aşağıda 

rilcn saatler zarfında yapılacağı sayın yolculara ll~n olunur. 
Cumartesi gUnleri: 

Saat 8 den 
> 12,30 dan 
> 17,30 dnn 

10 a kadar 
14,30 a kadar 
21 c kadar 

r.ıssıu 
Pıızaır gUnleri: Yalnız Saat 17,SO dan 21 e kadar 

~~~~~~~~~~~~~~----____...,. Her üç toplantının numaraiı 
giriş kartlarının büromuzdan a

! lııınıaaı rica Öluııur. 

mil avlusunda muazzam bir ihtifal 
yapılmıştır. İhtifale, halk ve mek
tep talebelerinin iştirakiyle söylenen 
lsUklA.1 marşiyle başlanmış ve söz 
alan muhtcllf hatipler koca Sinan'ın 
hayat ve eserlerini, memlekette ya
ratbğı sanat lı.bidclcrinin kıymetini 
tcbarOz ettlrmlşlcrdlr. Merasime 
cfimhuriyet marşı fle nihayet \'eril
mlştlr. 

Müdürlüğünden: ~ 

şembe gününe kadar mektep idaresine mUrncaaUarı. .. ____________ _,~ 
Sahibi ve Neşriyat MUdUrU: AHMET EML.°" y~"ll 

~Yer: VAT~ MATBAASI 


