
Başmuharriri: 

Ah""~t E,,,in YALMAN 
VATA.""a,'1 - OaiaJothl. Molla Fenarl s. n Kadın ve Ev 
Telef o D : !41N - Telpaf VATAN ht. 

16N1 SAN ı.t4l Dördüncii. Sayf a.ımzda 
... ÇAF-IAB•A Fiyatı: 6 Kurut SlYASI SABAH GAZETESi Yd: J - Sayı: 2~3 

~Tıbbiye maunWı dünkü meruimde bir ajızdan latidil marpıu söylerler n aeva.ti ba~rainnmn önünde and içerlerken 

Almanlar 
Ateş Tecrübesi 
Geçirdiler mi ? 

"reni Alman usııllerinin pa
ra ltnıiyeceii bir saha var
la o da buraS4dır. Cünün 
birinde Almanlar burada 
~~hlerini tecrübe etmek 
.. qrlerse Çanakkale kah
~anıarile ve onların ev
OllQ'le karşılaşırlar • 

.,IZarı: Ahmet Emin YALMAN 

Q ç kişiydiler. etrafımı al
cli ki: dılar. İçlerinden biri de-

k Sen gazetecisin, elbette bi
._lllll, harp bize gelecek mi? 
111ııı.."";:__Gelecek diye hesaba koy
~YIZ ve içimize yatırmalıyız. 
~ gibi, her birimiz de ha
aıı:~ bu ihtimale göre yap
.:.-"YIZ. O zaman gelirse sar
~ Yapmaz, hele halk tara
~ telişsızca, olagan bir 
..... ~ diye karşılanır. 
ı........: - Amma gelmesi ihtimali 
"~etli mi? 
,,,.__ - ~esap gayet aç~ktır.. B~ • 
~~ _tecavüz harbıne gırmı
,.~ mllbakkaktır. Müda
~ .harbine gelince: VarlJimu· 
~ lltiklB.limize, şerefimize ay
~ bir talep karşısında kalır
~; ~ç bir yem, hiç bir vaat, 
"-i- bir tehdit bizi sonuna ka-

Orduya iltihak Eden Doktorlar 
Dün Sabah Yapılan Merasimde Yemin Ettiler 

Atıılk.eri Tıbbiyeyi bitirerek or- 'ı ~· Ünivensite Rektörü Ce. ı to.ı' al>ay Edip Oran bir nutuk 
~ iltihak eden ge.nç doktorla- mil Bılae~. İsta~u\ Komutanı la- aöyliyerek yeni V'e genç doktor: 
rumz için dün sabah saat onda baik Avnı Akdag ve daha bir çok larrrnıza muvaffak.iyet t-emennı 
8ey&Z'tttıaki ASkeri Tıbbiye oku· askeri ürner~ ~e tanınmış zevat etımiş_ ve kutısi vazifelerini hatır-
lu aalıonuında ıbüyük meraan ya- bulunmalc!ta idı. lat.mı,trr. 
pılmı,t~. Meraeime İaıtiklal m&rşı ile bq- GenÇ dolc,;ıorlarımız anıd içtik-

D.avet:liler a.ruında Örfi .lıdare l&nmı§ ve İatikılal *1ar§mı mütea- meraaiırne nihayet ve· 
K.omuıtıan Korgeneral Ali Rıza kıp mekıtep müdür muavini dok-

Y unanistanda \'Unışmaktan menedemez. 
~Bizim kararımızı iptidadan y } 
~ı~~::~~ :Xr1° tafop- Florina Ovasında ugos avyay 

Yugostavyada 

Almanlar Zırhlı 
Kuvvetlerini 

Kullanamıyorlar 
~~cö~:::ıızt~~ Alman Tanktan Mihvere iltihak 
it..~ çalışıyorlar. Fakat şayet Ça 8 tb 1 
~İşinikısa·bir zamanda mura a Etmesi çin 
~erse ve ister Ukran
~ -.er -cenup istikametinde 
~tllll&YI akıllanna koyarlarsa 
-...... ~ vurmalan ıpek ali. 
~ndür. O zaman bizi 
~ Yola. getirmek için her 
~~ dil dökeceklerdir. İnan
~ftnuza ve zaaf göstermi
~ze .göre haı,> ihtimali 

_ 18.ınan var demektir. 
ta~ lia:Ikan işini kısa zamanda 
~ edebilirler mi! 

Klisura, Kozan, 
Liyatistada Alman 
Tazyikinin Arttığı 

Bildiriliyor 

Almanlar Esas Cep .. 
heye Varmamışlar 

Bütün Bulgaristanı 
Ve Selinik'i Teklif 

Etmişler 

Morava Nehrinin 
İki Sahilinde 

Almanlar Ric'ate 
Mecbur Edildi 

Prakuplu Geri 
Alındı 

Parti Grupu, Hariciye Vekilimizin Siyasi 
Hadiselere Ait izahat mı Tasvip Etti 

Trakya Ve lstanbuldan Anadoluya Gitmek isteyenlerin· 
Kira lşierinde Kimse Mağdur Edilmeyecek 

Ankara, 15 (A.A.) - C. H . .. -----------. Bunu mUteakıp ruznameye geçile-ı 
rek Trakya ve tstanbu!'dan Anado
lu içerisine geçmek istiyen ve bir 
kira evinde oturan kimselerle ev sa
hipleri arasında kira ve konturat yU- l 
zUnden çıkan meselelerin gittikçe l 
bUyUmekte olduğuna hUkCımetin dık
katini çeken takrir okunmuştur. 

Partisi Meclis Grupu umumi heyeti 
buglln 1514/ 1941 salı günll saat 15 
de Reis vekili Seyhan mebusu Hilmi 
Uran'ın reisliğinde toplandı : 

Celsenin açılmasını mUteakıp kUr
sUye gelen Hariciye Vekili ŞUkrU 

Saracoğlu bizi uzaktan, yakından 

alAkadar eden siyasi hadiselerin son 
inklfaf safhalarını izah etmiş ve bu 
meyanda bazı hatipler tarafından 

sorulan suallere de cevaplar vermiş
tir. 

Grup umumi heyeti hUkQmetin 

beyanat ve izahatını tamamiyle tas

vip etmişUr. 

Mısır Meclisi 

Gizli Celsede 
Askeri Vaziyeti 

Tetkik Etti 

Mısır Başvekili 
W avelle Görüştü 

Mısır Haroinin 
Hedefi Süveyş 

Ve lskenderiyedir 
Kahire, 15 (A.A.) - Öğre

nikiiğine göre Mas1r Mebusan 
meclisi, bir gizii celse aktederek 
ask.eri vaziyeti mütalaa eylemi.,. 
tir. 

Mısır Melbusan meclisi, aşağı· 
daki karar surıetini kabul etmit
tir: 

1*i•ı•--...-...:'~ ı v .. et h.a 
vuıyetıe U.... hymak ~ abnıa
cak. tedbirler br.b.inde Lnııiliz ma.. 
kamları ile mutabaık.atı ba.kbnda 
hüık.Umetin beyanatınt dinledikten 
90t1Ta, Mebusa.n mecliıısi, bueünkü 
teN!.itin hiç bir endifCY\ mucip 
olmadığını hükumetten memnu
n~le öğrerım~r. Meb\ll&D 
meclisi, hükUmetJe müttefilıimiz 
a.ruında t-.n bir aınl84Rla me.vc:u. 
diyetini b:yıdeıtımek:le dıe mee'ut-
tur. 

Sözcümüz Yok 
Ankara, 15 (A.A.) -

Türkiye'nin dahili veya ha
rici siyaseti hakkında ecne
bi matbuat mümessillerine 
söz söylemeğe mezun her 
hangi şekil ve sıfatta sözcü 
bulunmadığını ve bu yolda 
söz söylemek hususunda 
mes'ul devlet adamlarından 
başka kimsenin salahiyeti 
olmadığını beyana Anadolu 
Ajamı memur edilmiştir. 

Harp Vaziyeti 
Yazan 

Dı•• BORAN 
Emeldi kurmay aabayı 

Libya Cephesinde: 

AJmaa • İtalyan motörlü birlik
leri, karşılannda muka,·emet ede
cek bir ku\"\·et olmadığıodan 

- flraattaa istifade ederek - Mısır 
bnduduoa kadar llerlemeğe mu
\'affak oldular. Nerede ,.e ne gibi 
ıtartlarla tekrar bir Libya seterl
ae ~lıyacağıru iyi hesap eden 
General Wu·eU, en iyi ve en mils

\ 

HUkCımet bu mesele etrafında tet· 
kikat yapa.cağını ve kl.maenln mq
duriyetine meydan vermiyecek ka
nuni tedbirler ittihaz edeceğini Grup 
umumi heyetine bildirmiştir. 

Ruznamede başka madde olmadı

ğından rlyasetçe celseye nihayet ve
rilmiştir. 

Harp Vaziyetinde 

Yugoslavlar 
Lehine inkişaflar 

Görülmektedir 

Harp Sahasında 
Alman Kuvvetleri 

Yugoslavyada 30 
Yunanistanda 60-65 

Tümen Kadard1r 
tahkem deniz ü.ssll olan (Tobruk) Radyo Gazetesi 
limanını tahliye etmedi. Alman - cYug~lavyadan gelen haher
ttalyan motörlU blrllklerlnln ciddi !ere göre, Yugoelav ordusu mun
blr muharebe ,·ermeden kazandık- lazam gruplara ayrılınıştır ve mü
ları bu muvaffakıyet kar~sında cadcl-eyıe devam eı:melrteclir. Hat. 
General wa,·en·ın ııe,·k ,.e idare- ıa. Üskiip'te, Ni§'t-e mukabil ta
sini tenkit edenler Yardır. Fakat a.cruzlauda bulunarak Alman mo
bu tenkiller yersiz ,.e bes&J>f!ız.dar. törize lmt'alanna büyült zayiat 
..._ lleHll tmJd • IHd = 6e- veıdirıcUii ve diilm.._ ileri laa
_.. ._....._ 1'almt - _.. flU'lr· rekelller.ini dwduırduiu a.nl8flb
.. Afrlkada llarbln 8fl\'lr ve idare- yor. 
.. lrla İn&'lll• seael kurmay baıt- cAknanlar, Bulgaristaedan 30 
kanlıfllldan munl bir direktif aldı- tümenıe, yani ya.nm milyonluk 
tını ilk; birimiz bDmlyoruz. Gt"ne- bir kuvvetle Yugoslav araziaine 
ral Wavell, felılrler almak için geçmif oldukları halde gördük
defll, b•nn ordalarnu mağJap ve leri .mukavemet kafllSında Ro· 
imha etmek için diMt,nyor. Harp- many,adan takviye kuvıvederi ge. 
ta ..,ııtr kaybeden kumandan de- tirtme.k meclburiyetinde kabnıı
tu. ancak ordusuna mafl6blyete lardır~ 
w mallva •lbilldeyea kumandan Y UDllD Cephe.inde: 
tenkide mtlatalaak olur. Btlyllk cYuneni9tana kaJ11 harekette 
Ceaıtz lnımandanlanna dalına p bulunan ibnal lcıuvvetleri 60 - 6S * tıkttnit hatırlahmlllf: tümeni geçmektedir. Fakat. bu 

Londra, 15 (A.A.) _ Müa- «Bir çivi bir nalı. bir nal bir ah, kuvvet. İngiliz - Yunan kuvvet· 
tekil Framız ajansı :bNdirOııor: bir at bir lnunandam, bir kamaa· le.rioe ka'I' koyımay,a Wi gelme_ 

Mısır muhardbeainin eaaa he- dan bir orduyu mah\·eder.ıt Dik- diği için yeni yeni kuvvetkr gön
defi, A6rikanın Jimal sahilini de· bt edl70r m1111UDuz, 1% ncl asırda derilmdc.ted:ir. 
ğil. fmkaıt laenderiyeyi ve Sü- hlle llarbln tle\'k ve idaresi için .tJe- cYalmz, bir mÜyon. aakere 
Ve)'lf kanalını miiclafaadv. hlr kaybetmenin bir kıymeti yok- Bu}eariııt.an yolile yiyıecek. mü-

hatenderive ve C!'--ey•~ mu- ta. General Wavell, ka..a..-ttlM himma.t tıemin ellllek mü,küadür. 
v ,;JQV ,,. 

3
..., "" Harıekat ilerledikçe bu mütkülün 

~~ ~ ~~~"n~uvm= =:: Blnpzly:_:'ukabll dofo daıha ?:iyade arta.cağı muhakkak-
~-- DU1U ııı. epeyce ..,.,..ır de aım.,- tv. cEn-...tilt ve a--i zaımanıda ile. 
vet ve eüratle m.._h cü..::.._.ıanıu ttt Dört -·• mamur it yal ... , .r ... 

'-.nll • ....., nız riyi görür bir kumandan olaa Cre . ... 
ileri süıdüiü hedefie.ı.i te,kil et· Allaha mahsustur; eğer General 

~~.!_eni Alman ıusulü; ucuzu
~~ etmektir. Ya gözlerine 
~leri kurbanı beşinci 
~ ,e, içerideki aç ve haris· 
Sıe ihanetne bozgımctılarm 
~ çöktürmeğe çalışırlar 

Atlna. 15 (A.A.) - Oti: 
Bildirildiğine göre, Almanlar, da

ha esas Yu11an müdafaa hattına 

Sarayboena, 15 (A.A.) - Yugos· 
lav hUkQmeti, muvakkaten yerletU
ği Saraybosna'dan neşrettiği bir be· 
yannamede, Yugoslavya•ya, Mihvere 
iltihak etmesi için, bUttln Bulgaris
tan'm ve Sel~nlk'in telUif edilmiş ol
duğunu itfa etmektedir. 

mekteıdir. WaveU doıı.- Afrika harekAtmı bir neral P.arpagc>9. çok aeırit bir~-
Atina, 11 (A.A.) - Atina 111.. hiede haıbi kabul edez* lamrel-

ra.d"""su, pazartesi ak.şa.mı emis- lskenıd.eriye ve Süveypn inci- an evvel bitirmek için Llbyadald l . . _.._1,._ ..ı,r_o:.,__1_.o. 
Beyanname .şöyle devam ediyor: ,J - .. • • • __._ L!! • .:.:J.. tekmil 1nı\-vetlerlnden t•ttı•.a- -.- er.anı t.:n ~eye ... ...-.-.lıCWj yonunda, Yunan Harp Nezareti- liz .tTateJtlll IÇln "Y.-. w,,-. ehem- "' ....., y"' bqnlan ç~ie kuar vermekle 

varmamışlardır. Bir çok Alman cEcdadnnmn ananelerine uygun nin tebliğini kaydettikten sonra mİyeti varıdır ve eenel kurmay, ya Balkanlara nakletmeseydl, 0111111 pek isaıbebli ve doinı hareket et-
tankT, Manastırdan Florina'ya giden olarak Balkan isUklAlini mezara demi,ıir ki: bunları her ne p~na oluna "8 llanıketlnl yine tenkit edenler mit danektir. 

~dadan hazırlıklanm 
""""'"" -=: Sa. 1, .. 1 .., *=* 

ovada çamura batarak yerinde kal- gömmedense taarruza uğramağı ter- Cenulbi Yugoslavyadaki vazi· o'8un kaybedemez.. İ.kenderiye ~. cltal:yan • Aimaa k.ıvYederile 
1D1' vaziyettedir. (De\'81111 Sa. 5, Sit 1 de) *+* (De\·amı Sa. 6, Sil 2 de} ++ (Devwl: 8L 1. 81. 6 te) = {Dtwann Sa. 3, Stl. 1 de) '**) bundan evvelki cephede harbi· 

(DeQmı: Sa. 1. M. 6 te) /§/ ================================::ı:=== !!B!!l!!l!!!!!!!!!!!!!l!!!!'!!!!!!!"!l'-!"!1!!!~!!!!!!!!!!!!!!!1!!!11!!!!!!!!!!!1 kabul ea.eydi. cliier cepbenin bü-

Canlı ve Merakh lrr Hayat Romam 

AVRUPADA ·YiRMi SENEM 
NASIL GEÇTi ? 

Bayan Rebia Tevfik'in Paris Ve 
Berlinde Yirmi Senelik Mücadele 

Ve Heyecan Dolu Hayatı 
~ Rebia TM'fllıı: Ba.,.qo, 
ııı.a..-- ..... lnu1aldataaa. Al
~ Parlak neler yaptıtım 
........ -..... taUı lıll6blle aalaUı. 
.... ~ ve Berllnde pçlrdlii ytr.. 
lu.._ ~ bayalnı blkAyealnl an

~ da yaımkl aaymm.da 

-.. °"· ~ lııakıkJ romanın alae wıre-
~ lle\rk ~ alt.kayı hiçbir .... 

'-t .._... veremez. Döfbilll 
'. .,,__: l:a iyi aileden bir Türk 

' bir yerde IM!faret kAtlbl 
'lllıJanıaıı ile evlenmek üzere 

' Cldlyor. NlşaDlmnu bir 
~ ~ ballammf bala-

'~ ailemi T9.,, doeta timnete •labyor. Bir 

panıu da 7olL Yalıeaer bir m•· 
llltlıtı mlkıadele ediyor, muvaffak 
oluyor, Parla slbl bir '9brba 
moda baya~ nllfnla bir '7fW 
uhM>I oluyor, alinut lıtol ~ 
nan me,lı11r bir moda a&elyelli 
kanıyor. 

Bir taraltaa da Parls wı Lon
drada T8rldttflha bir Dert ko ... 
gibi çall,..aın.n geri ~r, 
Parl9 radyOADda konferamılar 

veriyor, yurda kal'fl '9Ulfelerlnl 
her vesile ile yapıyor. 

Bayan Rebia Tevfik (Telefoa

da) diye pzetemlzde açtıtı atl

taaana da ber ı:artamba ~ 
edecektir. 

• 

Alman Seyyahlan ~~ tıeftlike.Ye dütmai muh-

Suriyeye Giriyor ~rna~uk ~ind~ kuıv 
vetın va~lt ve zaman.ile çdtilme

Londra, l5 (A.A.) - Evening ai tebltkaıin önünü aılmJar Asıl 
Standanl &'azeteeinln muhabiri bil- L::....··k '- t•- . . .ı. ·uu,.yu 1'UY\l'e rcr ara& a muııa-
dirlyor: - ~L h •• iL --1 
ı ııcDe emn: •11...,.a'llUWtUftlr. Al-
nsatere taratmdan Suriye liman- rnanla.rm Yunan cephesine ta&r· 

1arma k&J'91 t&tt>ik edilen ablukada ruz etmemelerinin sebebi, k 
ldJotlk detiffklfkler yapılırken bir _ _..,_. · ib ' "...::ı. lb" ıı_ UJY· tran• ~ıınm u,..._. ır x•nnnı Ya-
taraftan ela m ar~a kapısmdan gos'lavyay& .k.a.J§ı acvic.etlnrlt ol-
Alman ~ Sunyeye girmek- malandır. Bu kuvvet? . Y 
fed1r cnn una-

• nİı!IBna doğru kaYmaları va)ate 
(Denmı Sa. 5 , Sö. S de) * muhtaçtır ... > 

GONON S ESJ 
Evini Boyayan 

ihtiyar 

Yazan: 
81IAT NURİ 
Bir 1lse mnalUmi arkadaş, sade

llil DlsbetlDde müessir ve mba1ı 
1ıir vaka anlattı: 

- ~ perşembe tramft7111 
arka aabuWjmda mektepı. eve 
~........ Daıaldaına ....... 

lraa boylu, siyah cödüldil bir 111-
tlyar bindi 'e elindeki pute ka
ğıtlarına 8arıh küçllk bir tenelııeJI 
ınttnasıp bir yere yerl99Uımek lç1a1 

bizden izin istedi. 
- Aman cllkka& eclellm. temde 

bezir yap var, df70rda, prçl aa- ' 
np ııannaiaddar anm 1MAl sar
smtıdaa çalkanır, ... taı.._1 
be"-d etmemin. 

Yolealardan biri lldlyan t&myor
da. Koa..,....,_ Ntl•dı!wr. 

- &ılıütaaberl Ç8l'flya d6rdh
el ııelerlm- Yol'Pllhıktaıa ..__ 
lanDUJl aiti sulıyor. 

- Bu bamarathta aebepf 

.<l..i'iıtf. .. ,,.,. "''•. • d 
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Randevucu Atina 
Adalet Pençesinde 
Genç 
Eden 

Kızları Fuhşa Teşvik 
Atinanın Duruşmaları 

Dün Yapıldı 

VATAN 

t-1 tR -l-1.t.\aERlERt =~ 
Haliç_ Vapur İdaresi Münakalat 

Vekaletine Devred i 1 iyo r 

16-4.941 

GUNIDIEN 
.e&ILIN.E 

Çetin İş 
Karşısında v apurda konU§'lyorlarcb-

Dün altıncı asliye ceza mahke_ 1• • 

mesinde genç kızlan fuhsa sev- ı ~~' kuf bulunuyordu. N~ayet bır Alacak Ü .. } 
keden mc,.omur Madam Atinanın gun serbest kalınca Ta'kısımde Sı- 0.ayısi e 
hafi olarak duruşmasına devam ruservilerdc yeni bir fuhuş yuvuı 

Konulan 112 Bin Liralık Haczin 
Oldu 

Hemen yanlannda ot.ut• 
nıuı olduğum için ister istenıd 
kulak misafiri oldum. Muhave" 
reyi dikkate değer bulduğulll 
için buraya naklediyonnn: 

- Fransadaki Alman asker" 
lerinin alınarak yerine İtaly.
askerlerinin konulmasına ol 
mani vermeli? 

edilmi tir. 1 ~~ha ~~r.~_!!. Fakat bu pek uzun K ld -
Madam Atina yıllar.dan'beridir surmeöı. Zabıta haber alarak bu a }fl_ffiaSJ 

ıkurtluğu fuhuş yuvasında bir çok 1 evi bastı; Ve yine genç kızları v.e . • .. 1 • 

aile l.ızlarmı fena yollara sürük- ı erkeklen mey<lana çıkardı. Tabı- H~lıç. \ apurlarının Munaka.at 
!emekte ve bu çirkin hareketleri- ntile h5.dise mahkemeye intikal ' ~ ekaletıne devri ve Devlet lJe-

1 nızyollarına b ~ı · · 
ne pervasızca devam etmekte idi. enı. . ag anması esas ıtı-

Mndnm Atinanın fuhuş yuvası 1 Dün altıncı asliye ceza mah- barıle .karar aLtına alıtY:nı~tır. 
i.~ defa bır tesadüf eseri olarak 1 kemesindc Madam Atinanın du· . l lalıç ".ap.uılar.ını ı. 9 ~5 sene
Lundan üç dört sene evvel Güm- 1 ru_masma hafi olarak devam sındenberı ~rketın rnfısuhından 
rük Muhafaza tc,.k.ilatı tarafından edilmiş ve bir 90k ~ahitler dinle- ~~nra Beledıy~ i~letmektedir. Ye
meydana çıkarılmıştı. Bu tesadüf nilmiştir. Dinlenen şahitler ara- I 1 

senedenben yapılan tecrübe_ 
şöyle olmuştu: sında Nadir Nadi de bu1unuyoT- ord~n sonra bu İ§letrnenin müte-

Aıtina yalnız genç kızl-arı fuh. du. madıyen Larar görmekle olduğu 
şa teşvik etmekte kalmıyordu. Ell' 'k . 1 • an.~aşılmı~ ve ls.tan?ul Belcd,yesi 

K d
. . . . d ı. ı Be§lı Bır htıyar Munakal.at Vekaletıne müracaat 

en ısmın aynı zaman a 11.ızı I 1 d Madam Zizi vasıtasile memleket ple Boğutdu e er~k. ~u .. ,~e:menin Vekalete 
haricine döviz ve altın da kaçır- Fll"Uzağada oturan bir ihtiyar, ça- devrını ıstemıştır. 

Münakaşalara Sebep 

Vali ve Belediye Reişi Lôtfi Kırdar Belediye meclisi kürsüsünde 

Vekaleti Haliç vapurlarını pürüz. 
süz olarak üzerine alabileceğin: 
binaenaleyh alacak dolıayısi!e 
konan haczin kaldırıhnasını lrtiın
bul Belediyc&inden istemi~tir. 

Dün Be.lediye Umumi meclisin. 
de bu mesele büyük münaka!\ala. 
ra sebep oı\mu~ ve azanın mühim 
b ir kısmı Belediyenin alacağın· 
dan vazgeçmesine kanuni imkan 
olmadığını ileri sürmüşlerdir. N:. 
hayet şirketin infisahile esasen 
haczin mündefi olacağına, Bele
diyenin alacağı için iflas Masası· 
na müracaatlna karar verihniştir. 
Bu suretle idarenin Münakalat 
Vekaletine devri kabul olunmuş
tur. 

- Azizim, buna verilecek 
mana için uzun uzadıya kafi 
yorrnağa lüzum yok. Sana .0-
racakıarıma sırasıle cevap ve: 
rirsen bu işin mahiyeti keneli 
kendine meydana çıkar. 

- Sor bakalım. 
- Farzedclim ki sen bir tiİ'" 

dığı haber alındı. Gümrük Mu- maşırlıktaki iplerden birine takıla- b Jdarenin şimdiki halde lstan· 
hafaza teşkilutımn çalıt;lcan me- rak boğulmuştur. ul Bclediy~sine 11 ~ bin lira bor
mınları uzun bir incelemeden Ayni semtte bakkallık eden 55 cu vardır. \ e Beledıye de bu ala
ttanra döviz kaç.akçrt1ğını teS'bit yaşında Hanılambo, dUn evinde ça- oaktan. dolayı idarenin emvali· 
etmişler ve delail ekle etmek rnn.şır yıkamıştır. İşini bltlrdlktıan ne hacız vazetmiştir. Münakalat 
~nB~iluT~~~n~nı~a ~nra~nd~~~~n~~~hlr~~~~~~==~~=~=~=======~====================================== 
Balo sokağındaki evinde bir ara. ara çamnşırlnrı asarken alçak bir Beled·ıye Mecıı·s·ı ı·sıanbulu Terkedecek Puro, Sigaril~oslar 

Satışa ÇJkıyar 

carsın. Galatada bir yazıhane' 
var. Katibini Asmaaltında bir 
y~re üçüncü, beşinci derececi' 
bir işe gönderml§sin. Katibg,jıl 
bulunduğu yere civar bir tica
rethaneden bir telefon alıyd" 
aun; diyorlar ki: «Mühim, yiif 
bin liralık bir iş var, fakat çetiıt 
bir J.!. Karıımızdakiler kuvYet• 
li, hem de katakulliye gelir c~ 
ten değil. Uğraşmak lazım. Si' 
rini gönder». Hemen katibiPİ' 
bulunduğu yere telefonu aç1yd 
ve emrediyorsun: «Filiı.n yer' 
git, çetin bir iş var ... ma )'apmışlardır. sandalyenin Uzcrlnc çıkmış ve yıka 

Memurlar döviz kaçakçılığını dıklarmı asmağo. başlamıştır. Fak!l.t: 
tesbit edc:.cck. ıdeliıil ararlarken thtıyar adam bu sırada muvazcneslıl Dun Top~.andı 
burasının. bir fUhuş yuvası ol'clu- kaybederek geriye doğru gitmiş ve 
ğunu gÖrıfJlüıtlerdir. Ve her oda- gerideki ipe başı doln.flll~· bu sefer 
dan genç kızlar ve erkekler çıka. de kendil'!i ':<u. tarmak isterken önilo
rılm.ıştır. Yapılan ıtahkikat bu deki ip te hsr.na dolaşmıştır. Niha
kadının senclerden'berj bu evde yet ny~ı r.ıtmdakl sandalye da kn
yüzlcrce genç kızı ortağı Vasiliki yarak Haralnmbos ipler arasında ka-

Olanların Verdikleri Beyannameler 
Bugünkü Toplantıda Tetkik Edilecek 

· - Y o, yoo, yoo ! Çetin b~ 
işe katibi nasıl gönderirim 1 

- O halde kendin gidersİS" 

ile birlikte f~a t~w ettiğini lnrak bo~-ulmuşlur. 
göstermiştir. Adliye doktoru Enver Karan mua-

Bu lkadmrn muhakemesi aylar- yene netı"eslnde cesedin defnine nıh
ca devam etti. Ay.ni zamanda sat verml~t't. 

A merika dan Portisaide 
Ayda En Az Yirmi Vapur İşleyecek 

İstanbula Panama Bayragile Bir Sefer 
Tertibi de Düşünülüyor 

Amerikanın Kızirdenizi !harp 

1 
sahuından hariç bırakması üze-

rine Amerikada Basm yerine 

\Po1tsaidc vapur isletilmesi iç.in 
!büyük hazırlık"'lara başlanılmıştır. 
• Ehport Layn claMl olduğu hal-
• de muhtelif Amerikan vapurları
nın bu.nat'.ta ayda en az yir.mi va_ 

• pur tahsis edecekleri, yani bcr-
• gün aşağı yukarı bir vapur kal
kacağı söylenmelktedir. 

Akdeniz şimdilik 'harp cınıntn· 
1 kası sayılmakla beraber Amerika 
hükumetinin §ark sa'hi11eri için bir 

isti!na yapması ve vapurların bi
ze ait yükler Po0rtsaitte çıkarma
yarak Mersine kadar gclemeleri 
ve oradan Amcrikaya yük alma· 
lan do. ümit edılmekitcdir. 

Bugün Panama bayrağile iş1e· 
yen \bir Amerikan vapur şirketi, 
Portnit.ten soma Hayfa, Mersin, 
lz.mire u~rayarak latanbula kadar 
bir hat kurmak niyetinde oldu
ğunu Amerikada ilan ctmi.,tir. 

Jstadbu1daki E.ksport Layn a
centalıi;ı Portsaid'e :işleyecek va· 
purlar hal&ında henüz kat'i ma
lumat almamıştır. 

Halkevleri Arasındaki 
Spor Müsabakaları 

Pazar Günü Mükafat Tevzii Yapılacak 
., lstanbul H~lkcvleri .~rasında ı Ayni gün öğıeden sonra Emin· 
yapılan mUhtelif spor musabaka. önü Halkevinde bir toplantı ya. 
\arı bu pazar tamamlanacaktıkr. pılacak ve Parti Genel Sekreter
Batlketbol, voleybol, dıalat çe -- , ,.~ . . .. . . . 
mc müsabakalnrile erk.ek V" kız ıgını~ a.ltı musabakanın bır~c'. 
tak.mlarının ay;n ayn müzikli ve ve ıkıncısine tahsis ettiği on lkı 
müziksiz jimnastik harek'clleri kupa lstanbut Parti reisi Reşat 
yapılmı!tır. Pazar sabahı. Beşik· Mimnroğlu tarafından kazanan
taş Şeref stadının atış yennde a- lara <iaf;ıtılacaktır. Bu kupalar. 
tış müsa'bakaları t~rtip edilecek- takımları ü tün çıkan Hatkevleri 
tir. tarafından mUhııfaza edilecektir. 

- HlikCımetln bu ubah gazete
lerle neşrettiği beyanname. Çoluk 
çocuğu Anaıtoluya götüreceğim. 
Oğullarım askerde olduğu tçtn ı, 
başa ılU~hi. Yol hıuırlığı; sonru 
hareketten e'\·vel burada bltlrltıncı;I 
IAr.ım işler. 

- Yolculuk zaruri mi 'l' 
' - Hilkfımetln ta,-slye ettiği her 

şey bence zaruridir. Böyle zaman
larda hilkCımet kumandan, halk 

neferdir. Onun dediğine elifi elifine. 
riayet ctmc-LSek olur mu? Çocuk
larla blı.lnı gibi çocuktan pek fıırkı 

olnuyan flıtiyarlar böy1e nazik za· 
manlarda ayak altında dolaşmama- . 

Jr ki büyükler ne yapacaklarını bil
sinler; kafa dlnçllğllıı çalı-:o;ınlar. 

Onun 11.:ln hı·n U!inı okur okumaz 
biz.im Karaman 1>emtlne ı;efere ka
rar vertllm. Orada akrııbalannuz 
\ar. ~·ocuklar dedclerlnin çıktığı 

yeri gbrmUş olurlar. 
- Fena fikir değil. Fakat o te

nekedeki bezir yağı niçin? 
- Efendim bir ucuz boyn<"ı bul

dum. Kcmllnı de yardım ooer('k yn
' "': yıı,ıış C\1n içini boyah;)ordunı. 
Ya"it daralınca sıkıştık. Bdyay1 ta
mamlamadan gttmclt istemedim. 

Kaııının ônütıde ıluran blletçl 

de dahil oldu~u halde bütün sahan
lık halkı gUlıneğe ba.'fladık. 

1htıyar, bu gü!Uşlin mfınaııını an· 
lamıştı. Kemli de gtllerek izah etti: 

- Bnııa sl·1. gullba lçlnlz.dtn bu
nal• ıllyorsunıız çoruklnr ... Bir yan
ılan )'llngın \'C bombadan korkarak 
kn!:mak, bir ~andan da ev boyat
mayı dUşUnmck size bunaklık gibi 
mi ı;örünUyor acaba! Hayır çocuk
lar. Ben ı;adece lhtlyBrrm, bunak 
deıt:ıllm. Çok yaş ya.,adım. HükO
rnetıerln Jıanglılnc inanmak, hangl
!;lne inanmamak lfıum geldiğini 

öğrendim. HUkfımet «glb dedi. tta
at etllyorum. ı;-akat hem hUkfunet 
, .c mllletlınt, hem hakkımıza o ka
dar eınnl)etlın ~ar ki e'lnıl dönUş
tP, gıcır gl('ır yağlı hoyıısne hırak

tı~ım gibi tıularağımılan hiç şüp
he etmiyorum. Delili şu teonekeılekl 
lu•zlr yağı. tnannnyan parmağını 

sokabilir. 
ı.ıse nıualllınl arka<lnş .,özünü 

şö~le bağladı: 

- Ammızclan bir kaç bozuk si
nirli ze,·:ı.eğln telı'işlandığım 1'Örür· 
ek aldanmamalıyız. Bu dl lplin ,.e 

bu emnl.) et biz.im umumumuzun 
şıorıdır. 

REŞAT NURl 

İçtima Devresi On Beş Gün 

Daha Uzayacak 

Kendi arr.uslle tstaııbulu terke
decek olan mütekait, İtam, Era. 
mil ile halkın ,·erecekleri bcyanna-

trr \'e ka:t,nakamlar da bu işler 

etrafında izahat ,·ereceklerdir. 

Belediye Umumi meclisi dün me müddeti dün sona ermiştir. 
öğleden sonra Vali ve Belediye Bu ı;abah \'lllyette kaza kay-

HükQnıet kendi arzuslle İıttan

buldıın tıkmak lstıyenlerl yalnız 

lııkele \e istasyonlara kadar mec
canen nakledecl'ktlr. Ve bunun 
haricindeki bütün maıırafiar glde
l'ek bulunanlara alt olacaktır. 

Reisi doktor Lutfi Kırdarın baş· makamlarının lştlrakile bir toJl-
kanlığı altında topl'anarak müza- lantı yapılarak bu bcyıı.nnanıcler 
kerelerine devam otmi§tir. Uzerlııde tetkiklerde bulunulacak-

Dünkü toplantıda bil1hassa Ha. \.. 
liç vapur idaresinin Miinakaliı• '-------------- --------- - --- -" 
Vekajetine devri hnkkındaki en
cümen mazhatası münaka§a mev· 
zuu olmuştur. Ve diğer mazbata 
ve teklifler de müzakere edilerek 

Mektepterde Dersler 

Bugün Kesiliyor 

Bugün öğ leye knd:ır bUtUn lise ve 

Romanyaya Kepek 

Gönderiyoruz 

celseye nihayet verilmiştir. Elde ımevcut işlere göre, İçti- orta mekteplerde dersler devam 
ma devre5inin 1 5 gün daha uza· edecek ve öğleden sonra. mektepler
tılma111 kuvvetle rn\Jhtcmetdir. de bu senenin mesıı.ısı nihayete ermiş 

Romanyaya verilmekle olan lisans 
üzerine kU111yetll miktarda kepek 
gönderflmektedlr. Romen piyasaları 

çiroz ve nohut isteklerini tekrarla-
mı.,lardır. Bu iki maddenin lisans 

Taks"ım Yen"ımahalle bulunacaktır. nazı mekteplerde dUn - alınmak Uzere Ticaret VekAlctlne 
Otobüslerine Yüzde al( am cıerıııer~ nthay l v rııcr k nıuracaııt e4Umlşt1r. or Avrupa 

talebenin knnaat notları tlzerinde memleketlerinden siparişler devam 

On Zam Yapıldı cetveller hazırlanmış ve mualllmler etmektedir. lthalAt malları için de 

Taksim - Y cnimahalle arasın· meclisi toplnnnrnk lise ve oı·taların' teklifler g('Jmlştlr. 
daki otobüs tarifelerine yüz~e ?n 1 son sınıf talebC!llnln vaziyetlerini tes-1 Besim Ömer Paşa Caddesi 
z.am yapıhuasına karar ~erıtmış- bit etmişlerdir. Bir kısım lise ve Beyazıttaki cskı l\laliye ve ye
tır •. V ~ ?u kararın tatbıkına do orta mektepler dahi bu akşam ve ni Askeri Tıbbiye binn&ı ıle Üni-
geçılmişt. ır. . .. 111 versite arasındaki '"ola Besimö-

T k Y h 11 b 
ynı ın mun nılcr meellsınl loplıya- J 

. a :sun.: enıma a e oto us- merpaşa caddesi isminin verilıne-
len yaz munasebetıle geç vakte rnk mezun olacak talebenin duru- sine İstanbul Belediyesince karar 
kadar işliyeccjk1erdir. munu tcsblt edeceklerdir. verilmiştir. · 

Vali Muavini Silivride 

Vali muavini Ahmet Kınık tcf- j 
tişlerde bulunmak üzere dün sa
bah SiliVTiye gitmi~ ve ak§Um 
dönmüştür. 

Fatihteki Pazar Yeri 

Edirnekapıda Kurulacak 

Fatihte Atpazarında kurul
makta olan pnzarm bundan sonra 
buradan kaldırılarak Edirnckapı 
haricindeki mısır tarlasında ku
rulma-sına karar verilmiştir. 

Askeri Kamplar 
Bu Sene Yapılmayacak 

Ankara<lan gelen Jıalıcrlcrc gU- Jlne lüzwn \'C :z.arurct göriıleıı şe
r.-, Maarif '\'ekdletı lise ve yıık- hlr 'e kasabaların kurulnıuları 

t'<Ck okullar talebesinin im cııe için hiikfııncte Halahlyct , crllııwk
kampa t;ıkmamalarını tnllna .. ııı tcdlr. Bu lii;)iha. kanun ıo;pkllnl al
gürmllştür. BunR alt karar hlr kaç ctıktan ~oıırıı, ilk olarak lı('yelfm 
g-i\n i<;lnde• all,kııh nwkll'plcrt· hil- netlce"I kısmen harap olıın Gör-
dirllecı-ktir. tlrs ka.,abasına tatbik edlleı·ektir. 

Yeni Gazino Tarifeleri 
!Gazino tarifeleri için kayma. * l'cnlden kurulacak :Enlnc·an * Ha,·a birllklnlnd, g('ııç ııllot 

kamHklardan tet'kık rapotları is- şeohri yerinin istlnıl~klne dair ka- 'e ı.;uhay llıtiyıwını temin l~·ln 
. . B t k k l 1 nuna llÜ\'e olarak hıızırlaııan la- hııntlnn sonra askerf llsnlnrıleıı 

temnı tı. eyoğ u ayma am ığı " " hariç olmak üzere bütün kazalar ~1ha l\lecll!le ,·erllmlştlr. Hu lil.} 1- başka. ı-h il liselerden ılA Harp 
ı d B l k ha ile Z('lzelf'. ı;e,}16p. he~·elfin 'e- okuluna talebe kabul cılllıncsl ka-

cevap vermişrer ir. eyoğ u ·a-.ı b ld ıo<alrc gibi tıfetler dolnyı!lllc nak- rarlıu:tırılnnştır. 
zasının un ceva ı ge ikten son- -. 

ra bu raporlar tetkik edilecek ve ~""---•·-----------------------~ 
bir karar verilecektir. 

Puroların Adı: T oros, 

Sigarillosların: Esmer dir. 

İnhisarlar idaresi bir mUddetlen
beri hazırlatmakta olduğu yeni puro 

~ ve slgarlllosları on güne kadar plya-
1 saya çıkaracaktır. Yüzde ytız yerli 

lUtUnden yapılan bu mamulAl çok 
nefistir. Purolaı· eski Frorya pumsıı 
kalınlığındadır. Beş tanesi bir çan
talı kutuda bulunmaktadır. Her çan
talı kutu elli kuruşa satılacaktır. 

Bu puroların ismi (Toros) dur. Slga
rllloslar ise (Esmer) adile satılacak
tır. Sürmeli kutular Jçlnde bulun
maktadır. Her kutuda on tane bulu
nacak ve kırk kuruşa satılacaktır. 

A lmanyaya Tütün ve Ham 
Bakır lhra~ Edeceğiz 

Almanların piyasalarımızdan ala
cakları mallar için hususı anla~ma
lar yapılmaktadır. Almanyaya. iki 
milyon liralık tlltUn ve hlr mlktoı· 
ham bakıı· satışı için yapılan tek
lifler Uz~rinde görllşmeler devam ct
moktooir. Ilu göı·Uşnıcleriıı yaluncta 
biteceği haber alınmıştır. 

Dün 400 Bin Liralık Tütün, 

1 1 O Bin Lirafık Pamuk 

lhra<i Ettik 
DUn piyasalarımızdan yapılan ih

racat sekiz yUz bin llrnyı bulmuş
tur. Satışlar arasında lsviçreye gön
derilen kepek. deri, barsak, afyondan 
başka dört yl1z bin ll~lık tOtUn, Ma
earlslana da 110 bin liralık pamuk, 
Amerlkaya. av derileri ve kitre, Af
rikaya. fındık, Almanyaya kum dan, 
deri ve kuş yemi, Pillstlno fındık 

vardır. 

Bavul ve Çanta Fitayları 
Tesbit Edildi 

Fiyat murakabe bUrosu ba,·uı ve 
çanta s:ıtışlarındnkl flyatlan tcsbil 
etmiş vo bu işin kontrolunu tamam
lıyarak bazı nilmuncler almıştır. BU
ro bu numuneleri fiyat mtirakabc 
komisyonuna vcr('rek fiyatlarının ve 
Azami nlsbetlerinln tayinini lstiye
cektır. 

- Tabii kendim giderİaıl· .. 
Evet, kendim giderün. •• Gide" 
rim amma yazıhane yalruz ıı•· 
lır. 

- O halde ne yaparsın? 
- Ne yapacağım? Katib' 

telefonu açanın: «Çabuk ,el1 

emrini veririm. Gelince de1 

«Çok mühim bir iş çıktı. Bat" 
da o kadar mühim bir ıey 'f~ 
Sen yazıhanede otur, göz ıcul.J 
ol da ben gidip o işi haUede
yİrn» derim. 

- İ§le azizim, senin Galatl. 
daki yazıhanende yaptığın if 
Almanya Fransada yapıyor· 

- Hah, hah. hah •.• Do~ 
ben işin bu kadar basit oldııi" 
nu düıünemeınİjtİm ! 

KÖR KADI 
_.d 

Eyüpteki Hava Denernesi 
Muvaffakıyetli Oldu 

DUn Eyilpte ytıpılan ha.va dencrııc 
&i muvaffakıyetli geçnılştır. SJI~ 
tnrağaya. paraşUtçUler indlrtlın~ -: 
bunlar zarnı·sız bir hıılc sokuımu~l,r 
dır. :-..ıuhtellf yerlerde de yangıııl~ 
çıkarılarak pasif korunma. ekiple 
ta.rafından söndUriilmUştUr. 

itlbşrll' TccrUbclcr umumiyet 
mUsbct ncUceler veı-ınişUr. 
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nrdl. Onun için hC'men gf'ldlm. Xe fl'na h&\a .• 
ı«ınell'e dikkatle baktı, sonra gı>Jip be

nim elimi sıldı: 

- İyi ki bö~ il' ynğnnır yağıyor. lla.\'a 

ı;ok "ıkıııtıh idi. L iz na ılsmız? 
OZON TO - ~ka emniyet musluklannı ııçn1111• 

mıştır. Tekneye delik de delmeml~tır. w.tıt" 
ka intihar da etmeml1ttlr. Mademki b!l,ıııt 
fikrimi ımnıyorsunuz:, hence Rr.ooka J\lltl~ 
ılllmr.,tır. Katllln ıle kim olduğunu JıiJn1tJI 
ister misiniz: 1şte pencerenin önlimlc d0

"' 

mağrur tanrlr adanı- Bir ı;ene hiln get111~ 

Ben hir Ş('ylrr nıırıldıındını, i\loıı:r hepi
miz.o ayrı ayrı bakıyor, hiç bir şey anlamı
yordu. Xihayı-t :\lakslm t1özc baııladı: 

- Her lınlıle 'ii;tl böyle bir havada boş 
yere rahatsız etıneıliğlıne emin olunuz. ı'ıl-

7..e Jak Favell'l taktllm edeyim. ilk :r;evce
mln akrabasu1ır. Bilmem kendlııl.nl tanıyor 

mu.o;ıınuz? 

Albay ;Julyıı.n başlle PJıim '\ererek şu !iÖZ

lerl söyledi: 
- Çehrenlz hana yabancı gelmiyor her 

halde hurada sl:ıl görmüş ola<"aıtım. 
~lakslm ı-·av('li'fl hitap etti: 
- Haydi.. Buyurunuz söze 1'a,la.),nız. 
t'al'ell ot urıluğıı yerden kalktı, elinde tut· 

tuğu gazctryl hurn-:tııruyorılu .• 4.rtık gi.11-
mUyorılu, vazlyctlmlt•ıı ııı·k ml•mnun görün~ 
miiyorı1u. Alha)· .Jul:rnn'ın bu kadar çabuk 
geteccğlM inanmamıştı. ,;ıh ayet ) iiksek ve 
kü.,tah bir .;esli• siize hu;la<lı: 

- Il('nl tllnleylıılı., Allıay t!Pdl. Bı-yhude 

,..;;ııcre Jü1.uın yok. Size sadeC'C buraya niçin 
getmı-: olduğumu sö~·Jlye.) ım. BugUn mahke
menin vennlo; olduğu kararı doğru bulmu-

yorum. 
- ı~akat huna kim enin itiraz etıneğtı 

hakkı yoktur. 
- Benlm hakkım ,·ardır, Albay. Çünkü 

Yazan: Dafne du Maurier -82- Çeviren: Rezzan A. E. Yalman 

\. 
ben hNn Rebekanın akrabasıyım. Hem de 
l'ğer o aın1r.ınl'1 olsaydı kocası olacaktım. 

Albay Julyan !fSşırmıştı. Makslme döne· 

rek sordu: 
- Doğru mu tıb~lü~or? 
l\lakııhn omuz ... ııkerek ce\8p "erdi: 
- Bunu ilk drfa olarak lşltlyorwn. 
_ o halde 1\llstcr ra,·eıı, mahkeme lıak

kındııkl şlkA~·etıerlni:r. nedir'? 
t·8 ,·ell bir nn durılu. Zihninde bir plan 

kurmak ısteıliği helll itli. Fakat tamamile 
nyrk ıleğlldi. içtiği içkilerin tr.slrl altında 
lıll. <Jehlnılen mektubu ~ıkardı , ıledl ki: 

- Bu nıektuıı lıaııu Rebekaılan gelnıit;ti. 

Ölmeden lıirkaç ı;ııat ent'I :yaz.mı-:. alınız, 

okuyunuı:. Ülıııcğc karar verınl!j olan hir 
in an böyle mi JU:r.ar'? 

- Bu m('ktup neden balısc«liyor'? Si:r. bu· 
na bunu anlatır mıııınız.? 

- E,·et anlata:nın: Rebeka beni ('ağırı

yordıı, l\landerle~ 'e gehnenıl jo;tiyortlu. na
nıı sö) liyecek bir Şl") l \'Umuş. Bunun ne ol· 
duğunu artık öğrenmek mümkün değil ta
bii... Fakat bu noktanın ehemmiyeti yok. 

,/ 

Beni deniz kenarındaki enle o gece bekle
diğini yazıyor. O J..onilrada kalıp da yorul
duğu 7..&manlar, !}llt<ıya dönünce, deniz ke
narın<lakl e\·dc kalır, dinlenirdi. Fakat Re
beka lntfhar edC"cf'k kallın değtldl,Albay. 
Hayatı ııek so,erdl. "Kotranın emnlvet mm
luklarının aı;ılmış olduğunu <la u~utmrya· 
lım. Hem <le U)TIC& geminin dibinde <l('llkler 
de açılmış. 

Bu sözleri o;ö3 !erken kıpkırmızı keıollmlş, 
sesi olıluğu .kadar bağırıyordu. Bu halin Al· 
hay .lulynn'ın hoşunu gltmeıllğl belll idi. Her 
lıalclc hu ta\'lr ,·e ı.iı:r.ler :Fllvf'll'in alryhlnde 
tesir bıraknm;tı. Albay 11iiı:e basladı: 

- Bii)I<' l'lnlrlrnnıı-Je lüzum ~ok, azizim. 
~. asıl ınalıkemeıle ne lı!lklr.:lın, ne de jilrl
•'ı'Illm. Ben sa.dece bu dvarın sunı hfıkiml~·ım 
Gerek ı;lze \'C gerek ~llster de Yhıter•e hiz
met etmek )sterim. Demek ki ıılz. akrabanı

:ıın intihar etnıctllğlne kanisiniz. Sonra kot
ranm t.•kıu•slnde delikler olduğun::ı, t'lo"nnl)et 
nımıluklarının açık kaldığını sıiylHlllcr. :o u 
• 1de siz ne)<- hilkr::ıe<lljorsunuz'! 

Favell lakslıne bakarak ağır a~ır ce\'ap 

<l •• Ü ırşfJJ.o en on ne gelen ilk kızla mlcndl, ~tc .. 
t 

ııı•· 
.,mi de ile Ylnterdlr. Ken<llsiııc 1,1 bal<• .. rfJ' 
Yakında darağa<".ına gidecektir. }~,r.t. ıl:t 
ğa«-ına ... 

Bu ııöz.lerden ı;onra tekrar gtitıne~c 1ı1-; 
ladı, ac1 bir sarhoş gUliı'ii ilo etrafı (ııılıt 
tı. 

XXIII 

Allahtan ı~avcll bö)le gUldU, kızar111': 
yilzU, kanlı gözleri, arsız. halllc güldü t'I~;. 
kaılar sarho~ oldulu l)('lli 01<111. AlbSY tıl' 
yan derhal f!!l anb1ı. Yii·1.ıiııde lğrcnnıl' l)J1I 

tanr, dudaklarımla iıstihfııflı bir teııe:~ell 
\"ar<lr. Oh, ~.'lk ı;üklir. Allıny Jull arıı tıı ,.w 
l.ıı söyleıliklrrlne tmınnuı1111ştı. nıı.tnı t:ar 
mız:da 1<11. ~lak ime Ctön,.rek: t: ,, 

- Bn a<lam sarııo,.. l'\tı <:Ü) ıecllğlııJ 
mlyor, dedi. ııt" 

- Sarlıo'} mu 'f Jlll:'.I ır, ha~ ır, nı:ld01• " 1,.11 

!iAthO!) cı~mm. l ~e<liğlnlr. kaıtar ı;ulh )Ilı ı
listelik de Allıay oh•nuz, hrni yln' 1;:or1C"tı1• 
ma:ı.sınız:. Bu <lf'la hak '(' kl'"run ııcn!Jl'I ae' 
ratıındadır. Bu pis mem.cl.t'tfc snnld :, 

(Arkall• ' 
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Harp Vaziyeti 
(811~1 1 incide) <•*> 

Alman • İtalyan motörıtt blrllk
JerJıılıı hareketi, General \\ avell'in 
l.lb3 a tiefer!le mukayet.e edllemez. 
General Wavell ade<ke üstün olan 
Grarıanı ordusunu mBğl6p Ye pe
r~an rtmek için Blngazlye yürü
dü. Bu hareket tam a11kerce bir 
talerdlr. Fakat MıMr hududuna 
'-.ran Ahnan • ltalyan ınotörlü 
hlrllkJ~l. kU\'\CClo müdafaa edilen 
dtığU, tahliye edilen ı;--ehlrlrrc gir
diler 'e lıenü;ı; bir meydan muha
retıesı \ererek bir tngHiz ordusu• 
n.u ınağlfip H' ~rlı;an etmediler 
G~neral Wa\ ell'ht kurmay suhay-
lıt.n, harita üzerinde ~!'.ger hetıa· 

Harp ihtimalleri Karşısında: 

Şehir Ve Köy 
Bir Köy Felsefesi : "Evim Şehir 

Olsun da K ögüm Şehir Olmasın ,, 

Anadoluya Gidebilecek Vaziyette Olan 
ların Gitmeleri Bir Yurt Borcudur. İstan 
bulda Kalacakların da Vazifeleri Vardır 

Yazan: Nusret KOYlllN 
bını elbetl-0 iyi blllrl<'r; (Tob-
tuk) un tahlile cdUmenıeıtl ,.0 nra- Geçenlerde bir köyde bir köy- Her mahallenin de bir tulum· 
daki kunetıere müdafaa \azlfhl lü dostum ile konu§Uyordwn. bası vardı. Vakitiyle, Avrupada 
,.~llıneııı bu perger heııabmın gü- Doatum köyünün en zeki, en ça- ki rnedtezl~irHm~ itfaiye teş
zeı bir delfHdlr. Bundan sonra ful- l~an adamıdır. Yalnız köyünün kili.tlarından daha iyi İ§ gören 
lerf <ıentz aı:ın hulunan ,.e 1500 değil bütün o mıntıkanın ... Bu se. İstanıbul mahalle ıtulum~a.cıları 
kiloıncfrc ileri ahhmfi olan Al· bepledir ki o mıntıka köylüleıi tefkila.tı İstanbul ımahalle~ni.n._~0: 
ltlan - ftal:t-an kuvntlt-rlne karı:ı kendisini Parti. Nahiye İdare he- fzulımaaiyle ber4ibcr verımlıhgını 
taarruz için nerede lbıtiin kU\"\'f't yeti Reisliğine senclerdeniberi kaybetmimi. Fakat Lonchada bu· 
~oplanıak mlimlrlin olduğunu iyi te'krar tekrar seçerler. Söz; köy giin tckra~r mahalle te~kilatına dö 
01trtıüı-)crdlr. tn~ttz taarnız pla· ve ııehir münasebetlerine ve me· nülmesi gösteriyor ki mahalle 
~nıa l•kında .,alllt olaca~; ı~i sclderinc intikal etti. Dodtum İs- yangın aöndünıne teıdtilatıarı mer
,,.., kumandan. kar.fJeında yenilme- mail §Öyle dedi: kezi ıtcŞdlit kadar, hatta bazan 
ie değer ~ta bir ıunım gördük- - Hani, NuSTet bey, bir söz daha mUhim ve fayıdahcm. 
"e hliz duJar ,P. ltarp talihine iti- vardır: evim ııehir olsun da, ki.i- Biihasaa haı;a hücumlarında 
ınaa1 artJM-. ~ li7'ere olaa yüm şehir olmasın~ derler. yangın lbir yerde değil, ayni za-
~flltl m.-ydan muharebeırlnl Gene- Çdk hoııuma giden bu köylü manda 'bir90k noktaluda çık1)"0r. 
raı Wa,eH kaJ'hedenıc, 0 zaman fdaef.cnin -derin manıtsını o gün- Mer.kezlc;,.'ltirihn~ mıntıka tOf~: 
l>elkı tenkit edild>Ulr. Fakat o denheri dü~ünüyorum ve son küllerinin. bilhassa 1etan'bul gıbı 
«na ınağl6p kumandaaıt kalmağa günlerde !biraz deği~rerek ken- tabiat arrza\.aTiyle birbirinden ay
·~etnıiıf görünüyor. Mısırı da di keNdime sık sık teknr ediyo- nlmış çok yaygın ve dağınık bir 
harbe i~tlrak ettirmeye ralqmlMll, rwn: §C'hiı:ıcle -her tarafa birden yetiş-
llaıkanıarda ve Uhyada avnl u- -Evim ~ehir o~n da, yur- meıi güçtür. Habbuki mahalle 
ll'ıa d ' • tesikil.atı ya....,.ın ba~lang?Çlarını 

n a harp ederek muzaffer ol- dwn şdhir olmasın! • ·-hı&Jc ••• t söndürmek suretiyle merkezi teş-
auye MMle otduğuau gösteri- Diin.vaya 80··z g-·d;-:dı'~'m za· k h f'fl k :;.,., · -·v ...... ... • .... d kilatın yükünü ço a ı etece -

ı man gördüiüm manzara ne ir} · 
B h 

tır. 

~sl.v Cephelerinde: 
ŞhnaJdc 4. cü ,.e ı. el ordular 

Sava ceınıbuadıa, zıriah ,.e mo
t~rlü blrllldedaia taarruz.Janna 
~ obnr)'M claihk u-.1)'9 
dofru ~ekOtyorhır; , şarkta ı. et, a ..... J. ~ .. Vfl z. ci ordua11n bazı bil'Hk-
erı MIQ&o ıaarcur.lannı durdUI'· 

ııı.., ,.e tl'llküp 1lllN1ld btfkame· 
ti~ tnukebll taarrua devam et
llttşttr, 2. el ordunun •ıimall Ar
"•\'tıtıukta ilerllyen • blrHlderl 
('Praç) • rtnnete nnııvaffek ol
"-~ttır. Yasoetav ordulan netk!e 
1tlberue üç ttWlti nnmm•e vm
Yor: 

1 

1 - Şimalde oY84&ma nnd•re· 
lıeter1ıt1 dağ hk arulye dofru ltlt1-
)·ar1 ri<."a t 

ı..: - Şa:..Cta Mocu a ,·adişi mm
~lnda mwıı11ktaae müdafaa, 

& - Cea1qMa tld iıltMı mette ta
""-: Birhfl ceaabl YagOlflavya
Cla Cıküp lstikanıetinde, diğeri 
~VUthdda Draı: .. Elbasan Is· 
~etinde. 
t}liküp lı;tikametillde taarruz ::o l'ugoıslın lar, Almanların l~i 

te ttlqıenlal mağl(ql ederek rica-
llıecbur ebnlşlerdlr. Alman pt

~e kıtaıarı, ileri atılan mo&öl'lü 
~lk~re henüz: yanaşamamıflar· 
1 • l'ugoıı1avt.nn b11 vnlyetten 
-Urade ederek daha büriik m11-
'~ . lttb.ıı lakıyetıe.r kazanmalan müm· 
il ür. (Dcaç) a &il't!n YusOlllav 
ıt.Jan, durnıadan Tiran ve ı;......, 

:-- '-tikametlerinde tleri hareke.-
4 e d6'1Mn cbnelldlr. Yup11lav or
~~nın, cenuba doinl yaptıldan 
it iki taarrur.a. Yanaa V«ı htcllh: 
'""etlerlle if:ılrhtmelert llltin1811 ::-az ~veuUar. Bau mbi el-
~ lthı Almanlann ~ • 'l'i· 

:" latikametlnde de bir tearrua 
lf "1thıE'lerJ çok mahtımleldir. Y•-
1 '>!ıla,iarın h11 ihttmaff düıpinerek 
ı~~r alacaklarnn kabal etw.e-

t. 

'y ~" • ~: 
\' 

'"an ,.e lnslltz miclalaa t.-
Pat1t •ııa dair ıuau mötaliuı ya
t'lta eıı, l>ree.pa • Olarl söllert 111ın
lıtr 111

Dda mevzlla taattusa alii•U 
~tlllıntı yaptığıın "' bunan dtl· 
t'e n~lnl yaznuıttık. Bu -üa
' e l 'lJnan - lnıfüz cephe ku
~ llctarıırtı arna\•utlukta"I ~·unan 
ıaı t'enahtnı gf!ri aldı; ve yeni 
t,~ırı •ol renahlle dağlık arazi
( Q ~erek kıMIUı. İleride kalan 
l',:~t'e) tahliye edlldiflnden hal· 
bıa r ltgal ettiler. J<"lorlna ile Ha
't1ı,"- ıaraııında hü~Uk bir yarma 
ıı_, llrhır , e motôrlü birliklerin 
~ne mlisalt se\ kulceyşi ls
"-tı er yoktur; arazi de ı;-ok 
''41 llltır. Müdafi dailardan hıtl· 
~.~ adım acı ... müdafaa 
~r. Fakat SelAnlk körfezi 
-....,:_ lahillle tnce Karasu ndlsl 
)~ kalan nuntaka bliyUk bir 
011 Ya daha müulttir. İtalyan 
11-.::"ına yardım için Alman or
ıc.na:ıı Arna' utluk cepheelne 
11~1 .!ıtııa lüzum 3·oktur. Salda 
lııtıı,~ Yolu n tnce Karasa ndifli 
~etlerinde mt>\-Zll yarmı~·a 
t)111ui •le daha dofrudur. Jo"akat 
11t~ntakaııında cereyan edeon 
"'-ıa yl kazanmadıkça, Al
tııcuı 01dUauoua c.~upta Yunan • 
'I .._ ı C:ePhetııne taarru~a glriı:me· 
ı~h~ıneı değlldlr. . 

l-._l Yanıar (Dr~) ı kaybettller: 
,~, lar Tiran - :r;ı-.n ı.tt
l'I ı.etındc taarruza de\'am etttkle
>, ~lrde l'unanlıların Avlonya
..... "'- rruu ı~melert muvafık 

_,eket olur. 

1HS.UI B6RAN 

irlbtrfoi yiyen, birbir.ini ta • lstanbuld.an istb-enlerin Ana-
rip eden şehirle..in mücadelesi. doluya nakli tedbiri İstanbulurı 
Bütün dünyaya hakim olmaya nüfus yükünü hafifletecek ve bir 
kalk~n bir §ehir kan yedikçe çdk :korı.ml1}8 ted'birlerini kolay
acı'kan bir canavar gibi, 'hafta en }a:-;tırac:akıtır. Fakat istiyenleri::ı 
korktuğu rakiplerinden biri, Lon- • · .:ı .. ıı. J ..._ ana<lolD}'a geçme:u <ıemc::g; stan-
dra, obnak üzere, düntYanm ıuÜ· bulun bo,almıun demek değildir. 
tün §C1ıirlerini tahribe çalı§fYor. Övle ta~in ederim ki latani>ulu 
Paris ıbit.kin bir halde yatıyor. 1 J b 1 

d terk eden er, tttan u da kalan-
Bclpad kana ve 'küle ıboyan ı. 1 k T 
F'-'-- d '-1---:- k . .ı kl ,., }ardan az o aca tır. ür.laün ctuu 

'iRIUll lpçıuıu;ı ve unua anm..,. k d l d w "td' 1 B .. 
Lol\cira mücadelesine artan bir d a: k~rjtat~ fv·~ .unun 8~0-
azim v~ imanla devam ediyor ve . .ı~r ~ stal u . fı. yetı vek·ı,,.e e
gitiıride fidd-edenen mukaibil dar- GIY~ ya nrz ıt aıye tef ııatını 
Od« inodiıriyıor. NeYY.ork ise te\ı- gen~letımekle kalnıamakta, ay-
hkeyi pdü, uzun Jrotlariyle kuv- lı ~~anda mekt?.P <iv_~ mahal~~
vetli yumruklanm ırcıvurm.ağa l~r e .. eulclyanırın ."~.n u~e t~l ı-
~lad ah vuc a. getın.mesıne çıı:ıı ı~-

J 
ı. makta-dır. 

stanbul <la yakt~an, alezası F k h • D 
1 w a at er~-vı ev etten ve 

se_masmı kıztlla,tırmaea başlıyan B 1 d' d b ki k d ... d 
.ı....· k ih · .lil. ' e e ıye en e eme ogru e. 
uır yangına a~ı tıyat teacır- "'ld' M h ll 1.1 . 1_ d' 
1 

• 1 gı ır. a a e ı enn &Cn ı ara· 
en a1t)"Or. 1 nnıcl 1 "- "ldiril' 

ı '• ~'1--\ de . d cı:" 'I •. a a yapma arı oı en teıı-
Ml&nuu nance el"l'lll yan- k"l-t diWCat. itina ve •ür'atıle 

gıll\. alk'la ııelir. Her tehir bir te· 1 a 1 

yi ile methU'l'dur. lstanhulmı da ya..,,maları lazımdır. Pasif Koru-
en meöhur feyi ya~nlarıdır. ma ve bilhuaa yangın aöndürme 
Ancek Cümhurİyct devrinıde vü- 1.§lerinde lstanbuldaki bütün va
c:tlde getirilen itfaiye te§kilatın· tanda.şların kendikııini bilgi ve 
dan sonradır ki lstanbul şöhreti- vesaitiyle ha.zııılamaıarı en mü-
nin bu kııımını •kaybetmeğe baş· 1 
ladı. 

İstmbdat devrin-de Türkiyede 
Yllfaıımf bir yabancı yazdığı bir 
kitat>ta letanbul ve yangınların· 
dan 'baoh9ederken ~yle diyor: 

istaribulun "'Kereateciler,, de
pen yerinde pdc çok kereste da
ima depo edihnit halde bulunur. 
Bundan maksat aık sık olan ve 
İatantbulun mühim knıımiannı tah
rip eden yangınlandan ıt0nra ha· 
rap olan kısmı hemen yapabil} 
mdc.tir. 

Fil.atclka, İstanbulda doğup 
büyüm~ ve •bugün otuıı'bcti geç
mit olan~arnnız öyle yangınlar 
'ha4ıVJarlar lci Kerestecilerde ki 
.bütün kereste, 'hıra'ktığı bo~luğun 
imanna kifayet etım>ez. Bir İstan· 
bul ıyıangınının yapıtısını bütün 
Alman hava kuvveti yapamaz! 

"Yangın Yeri.,, "İtfaiye Mev· 
dAnı,, eski İstanbul haritasında en 
çok gÖTülen ıbo§luk1ardır. 

Ben çoculdken K&ebköyijndcki 
İtfaiye meydanenda "İtf ailer., tbo
dur bir ağaçtan, altına gerilmit 
bir beze dut eilkilir gibi atlayarak 
talim yaparlardı. 

ED EB 1 ROMAN 

- Peki. dediğinizi yapacatım. 
Haklı oldufunuzu anlıyorum. Onlara 
kendilerinden çekinmedlğimi Uıpat e
deceğim. Fakat ayakkabı için ne 
yapalım 1 o kaba saba kWlduralan 
giyeblllr mly1n1 ? 

- Onlan yUrUyUş için saklarsın 

bugün beyaz s andallannx giyersin. 

- Fikrinizce, beyaz bezden enta
rim ve beyaz sandallanmla onların 
yanına blla. tcreddUl gidebilir mi
yim? 

- Evet yavrunt. Emin ol ki seni 
ne kadar çok görürlerse o kadar ça
buk alu:ıırlar. Hem sen zeki bir kız
sın, gUIUnç vaziyetlere düşmemek 

için harekeUerlnl kontrol edersin. Gö 
reyim seni onlardan farklı olmadığı
nı gösur! 

- Hakkınız var ... Burada yaşıya-

him vatanda~ık ve insan ık va-

zifeleridir. 
Ana<lıoluda gidebilecek yen 

o1anlann lstanibulu terk eıımeşi, 
gidebilecek yeri o.hnı~anlann kal
ması ve bir tehlikentn kal .. nları 
tc'hdit etmekte bulunmaın letan
buldak.i eski mahalle Tuhunun ye. 
niden canlanma1Jnda miihim bir 
irmil olacaktır. J?a11g~nl~r~n. barış
ması ve her ke.ın biıbirını scve
re!k birbirine yardım etmeie 
§iımiickn ahpası lazımc:hr. 1:fat
Ua eski koınfUluk ve ~e zıya· 
retleri an' anelerinin İhyası bile 
ç.ok faydalıdır. Mahallelet"de bir
birini tanımayan. birbirine ~artu 
komşuluk hini duymayan kımse 
kalmamalıdır. 

Diğer taraf tan Ana doluda gi-
debilecek yeri, bahuaa köylerde 
tanıdıkları ve akrabaları olanların 
da buralara gitmeleri bir vatan 
borcudur. Bu yalnız kendilerin· 

emniyet altına almak ibaknnın· 

d deg~i1 türlü n1üdafaa tedbir-an • . 
leri ıhabmından da fay.dalıdır. Is. 
tanhu-kla nüfu• ikeıafetinin azal-
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cağım. Bana ceşaret ve kuvvet ver. 

diniz. 
_ Bu a6Zlere hacet yok Kezban. 

seni sevdim ben, bundan sonra se
ninle alakadar olacağım. Yalnız sen
den şunu bekliyorum: Herhangi bir 
gUçlUklc karşıla.şırsan hemen bana 
gel. derdini söyle. ben çaresini bu
lurum. ümitsizliğe, göz yaşlarına 
kendini bırakma! 

_ Teşekkfir ederim efendim. Siz 
ne iyi kalpli bir insansınız! 

Bunu söylerken koşnıuş. FAzile 
hanımın boynuna atılmıştı. Bir iki 
dakika birbirlerine sarılmış durdular. 
Anne olmaktan ebediyen 1.lmldinl 
kesmiş bu yaflı kızla öksüz Kezban 
bu dakikada hayatlarındaki bo,luk
ları doklurmuş kadar mes'ut ' 'e mU
teheyyiçtiler. 
Kapıdan çıkarken FA.zile Hanım 

cak olduktan sonra her feye aıı,ma· 
tıyım. Bu naslhatlerinlzden dolayı geri döndO. Yarı şaka, yarı ciddi bir 
&ize ömrUm oklukı;a minnettar kala· tın'U'la ve bu hassas kızı incıtmc:k· 

Mihverin Başlıca Müttefiki : 1 SiY ASI iCMAL 1 
Japonlar Ameri

kaya Meydan · 
Okuyacaklar mı? 

KORKUi 
'' Bunu Yenersek Harbi Mutl~ka Kazanırız ,, Yazan: M. H. ZAL 
Hitl~r· in yabancı millct~cri esir 

eti:nek için !kltl-lan,dı.ğı !başlıca va-
11ıta k°*udıur. Hür ~ak iste
)ıCR millet1erin kaz.amnaları lazım 
gelen en büyük° zafer de korkuyu 
yenm~ktir. 

Bu harpte Ahnaniat" :yeni bir 
yıldırma .stratejisi icat etmi.,ler
dır. Bu sayede bugüne kadar bir 
çok gayelerine :zahımetsizce var
m~la.rdıT. Henüz harbe girmiyen 
milleıılere şöyk diy11>nar: 

- Biz !korkunç adamlarız. 
Yere serdiğimiz milletlerin halin
den ilnet alın, ıtakın d~an sı· 
fatile .kıarşım.ıza çıkmayın. Y ok~a 
aizi ezer, malh.vederiz. 

Bi2;!!, .6$nerikalılara da ayni 
şeyi BÖy:lü.)'lo-rlar. Halbuki biz 
çok.taribcri dü11man sıfatile kar11ı
lanna dikibnii buhınuy;orw:. 1~
giltereye v!! Çine gösterdiğimiz 
:Yardnn. Almanya.ya ka1Ş1 doiru
dan doğruya dÜfmanca bir hare
kettir. Kendilerine his ve ideal 
ba_.'kımından şiddetle dü§tn&n ol
duğumuzu Almanlar.dan hiç giz· 
lemiyıoıuz. 

Biz Amerikalı kal<lrkça Alman. 
lara kar§ı <lütıma.ndan başka bir 
~ey ol111mayız. Sistemlerimiz, ha
ya·t tclakıkHerimiz, gayelerimiz 
taban tabana zıttır. 

His De9il, Menfaat 
Sakın yanlı§ bir düşünceye sap

mayınız: T ota.liter memleketle
rin siyasetin~ his ve nefret ha· 
kim değiklir, a~k menfaat ve 
ihtinu hiıkiırufü. Sırası .gelince 
Rusy8')'a kal'!ı olan o m~ur ve 
-derin nefretlerini ıbir saniye iç.in
de unutmu1lardır. 

Leıhiata.nla on -aenelik. bir ade· 
:ınitecavüz paktı imrııa .ettikten 
biraz: eonra Le'hiaıtan arazisini ieti
la etmekte hiç tereddüt duyma· 
mıtı.ar.dır. 

T otanter memleketlerin bize 
ka~ı olan ta.vır ve siy9aetlerine 
de bizim kendileri hakkmda aöy
liyeceğimiz söı:ler.in ve yapacağı. 
mız ıhareketlerin !hiç bir tesiri ol· 
rnay.ac:aktır. Muayıyen bir dakika. 
da işlerine ne gelirse onu yapa
c;aJilancl ır. 

Almanyar.a. .ka..,. 8'i{cryüz 
göatermenin ve Alın.dan :yı;ıt1u
şatma.i& ç,IJi!m&lllll hiç faydası 
:yok'tur. Eğer lbize dt, geçir.emiye-

ması ia§C meselesini de kıolaylaf
tıracaktır. Köy.de hiç kimeenin yi
yecek sıkıntısı çekmesine ihtimal 
yoktuT. Elinden ufak tefek i~ler 
gelen insanlar köylerde büyük bir 
şevkle kal'\'ı}anır ve memnuniyet. 
le beslenir. Hek bu sene o kadar 
çok yer ekilm~ir ve yağmurlar 
oka-dar zamanlı yağmaktadır kı 
köylerimizde görühnemi~ bir bol.. 
luk olacaktır. 

Şehiıılilerin köye gitme3i ~ehir 
evini köye götüreceft ve köy evi
nin şeıhirlctmc:ışinc h\zmet ede
cekitir. 

Ordumuz ve tahkima•tımız ka
dar güvendiiimiz ·bir §eyimiz de 
köy.lerimizcür. Tü"tlkiye nüfusu
nun 5 te 4 ünden fazla91 esasen 
köyde yaşar. Geri kalan 'be~te 
birden de pek azı tclhlikeye ma• 
ruz §ehirlerdcdir. Bunlardan mü
him bir kısmı da, 1ayet te'hlike 
gelirse, 'buraları terk etımi§ bulu
nacaktır. 

Bu. vazzyet ikar§lsınela Türki
yeye gelebilecek tehlike ancak 
eceline susaddctan sonra gelecek, 
ve eceline kaı~caktırl. 

Evim ~ir olıtun da, yur.dum 
§~İr olmHınl. 

Yazan: 
Bnll. G. F. lllot 

veti sayılama~·acakları meydana 
çrkmııJtır. 

(Japonlar Elimize Bakarlar} 
Mihverin üçüncü ortağı o lan 

Japonya, dostlarından coğrafi 
bak~an tarnııımile ayrı ve uzak

ceklerine akılları lkeş_erse parmak tır. Üç senedcnberi harpt>e o ldu
ibile oynatmazlar. Yok biz birhi- ğu iç.in çok zafa uğraml{'!ır. Ti
rimizlc kapı.şara.k bir tcfnka rnan. caret ve para bakamından daiına 
zarası arzederseık, evvelce ken· Amerikanıq ve İngilter.en.in elıne 
djler.ine kıa111ı nekadar dostluk ve bakrnağa mah:~umdur. Donanma. 
nezaket gö~crmiş olurısak ofa- !arının bizim donanmamızla boy 
lım. başımıza binmekte bir sani- ölçüııebileceğini hiç bir zaman 
ye terecfıdüt etme.der. Berrak ve iddia edemezler. Or·duları Çınde 
d.oğru bir harici ve askeri siyaset can çc:kişiyor. 

Amertkıınm Eski Ankara 
Askeri Ataşesi 

takip edebilmemiz için bu ookta- Sonra kenıdimize bakalın._: İk i 
yı zihnimize iyice y~rleştirmş ol· ı büyük Oleya.nU&un ortasınday:ıL. 
maımu: lazımdır. Dünyanın en ileri 11anayi sistemi 

Bunu yalnız huKumet değl, bü.. bizdedir. Her türlü ham madd'e-ı 
tün ha~k kavramalıdır. Amerika lere hak.imiz. Halkımız uyanık
OümGıurreisi, halkın çokluğunun tır. Bir davayı bir defa benimse
benimsemediği ıbir yolda ilerile- di mi, bütün kuvvotile buna öan
·ye.moz. Eğer !hepimiz birden ha- hr. 
kikati :görerek hükumete destek Diınyanın en kudretli dona n
olmaZ!!ak milli siy-asetimiz zayıf 1 ması bizim dona.nmam~dır. Ta
ve k~~üz ~l~r. . . hm ve terbiye ve teçhizat bakı-

Hukumetinuze kuvvetlı hır rnından 4.•mseden geri değiliz. 
destek ol!l'bihnemiz iç.in de ilk ~i.. Donanmamızın kendisine verile
miz 'korkuya karııı zafer kazan- cck her vazifenin hakkından ge
makıır. _A!merik.a haikının ruhuna leceğini ümit edebiliriz. Ordumuz 
ve kıa.l~~ne Almanyanın yıld:rma henüz denizaşırı bir harbe hazır 
ıstrat!Jısı .~1 uzatamamah~ı_r. . değildir. Fa.kat sahillerimizi ve 

oı,.tator.ler:. dcmokrasıyı hı~e deniz üslcramizin emniyetini ko
saydıklarmı aoylerler, fakat ibır rumağa şimdiden kafidir. 
taraftan da demokrat memleket. o·· . . 
lerde hükılmet memurlarını elde u~anın, denız tayıyar~lerın-

. ıh .. ı_ .. ı .:ı v d v den mU'rekıkep en kuvvetii hava 
el;menın U&!IDU orma-uıgmı, og. kuv f b · • • Ord 
nadan doğruya halkı tesir altında hav:\ı ız~l a~tti~ kf zln 
bulundurmak lazım geleceğini olm-auk\'Vl e Le_r.ı_:_ _ etçib~ ço . ahz a 

ib. i>il' l .-.. a veriLDCr ıze aıt er 
fe.)'ltan &i 1 ır er. vazifenin altından kalkar. Talim 

isti•a etmek iatediklc.ri m~"n~c. ve terbiyesi mükemmeldir. 
kederin halkına bir taraf tan har· 
bin !korkunç neticelerini duyurur. 
lar. diğer tarafban da kendilerine 
bot bol doatluk ve iyi muamele 
vadederler. Bu suretle bir kışım 
halkta kor.ku, emniyet, tCTcd'düt 
ızy.andırı.rlanra gözlerine ke~tirdtk
leri ku?ibanın .birliğini sarsmış. 
milli siyasetinin temelini gevtct· 
mi, olurlar. Halk ikiye bölünür 
:bölünmez bir memleketin mu'ka· 
ve.met kudreti zafa uğramış de
rnektir. 

Tıpkı Napolyon Gibi •.• 
Evet, ALnanlann bir ordusu 

var. Fakat ulceri kuvvetleri, 
mant'ı atmnMnl§, hava lurvvetleri 
adetçe üstünlüklerine rağmen ln
giliz hava kuvvetleri ıtarahndan 
mağl\ıp edilmi~ir. 

lı Haltın Elindedir 
İngHtcre ayalba durdukıç& bi

zim emniyetimiz tamamile yerin. 
dedir. Jaıpon&"·a Janufıd'ayamaz. 
Çünkü jaıpon!lar., Hitler'in emrile 
irttinar edecek kadar budala de-
ğitdirler. -

İngikcre ile beraber hareket 
dmek §8rtile en son zafer vUl'l!a
ıarınm hepei 'bizim climm:lecfu. 
Hürriyet ve terakkiyi dik!tat'ôrlüsc ve barbultia kall' koruyacak 
yeni bir nimm lrutamıia. tamam.ile 
akdda.rmuz vaniw. Bu niuaıı kur
manm mcıs'u}iydini dbecıte üze
rimimc alacaiız ve YelZİye.tin İQp 
eKiM!iii her fed.Jtarlağı yape.ca
ğaz. Çiin'loü pek iyi 'biliriz ki mfü,. 
terak demôkr~ai_gıp'hesi yı:kıhr~ 
~ düny.ada tek beımırza tot&li-

_JJ aponya ile Sovyetler ara .. 
smda imzalanan pakta 

d:ıir tefsirler devam etmektedir. 
İleri sürülen fikirler arasmda 
dağlar kadar farklar vardır. Bu 
da pek tabiidir. Zamanımızda 
bazı devletler için bir vesika 
imza etmek buz üzerine yazı 
yazmak gibidir. Böyle bir yazı
nın ancak o güne mahsus bir 
propaıanda kıymeti vardır. Yok 
aa filan ve filan vesikaya imza 
baaınıf olmak; bazı dcvletlttin 
hadiselerin fÖyle veya böyle ıi
diti kartısındaki hareket serbea.. 
tİ3İı1i değİft~mez. 

Mesela Sovyetler A vrupada 
taarruza uğrarsa Japonya uzak 
farkta imzasına bağlı kalarak 
bitarafhğı muhafaza edecek mi? 
lıine gelil'5e eder, gelmezse ve 
RusyaYJ Uzakf&l'kta zorlu bul
mazsa bir bahane icat ederek 
tecavüze geçer. 

En mühim nokta, Japcinyanrn 
SoV!•etlerin bitaraflık temina
tından kuvvet alarak Aıyada 
Jngiliz ve Amerikan menfaatle
rine kal"JI taarruza geçip geçmi
yeceiirıdedir. Böyle bir tunu• 
zun Avrupa hadiseleri üzerine 
pek tabii akisleri olur. Amerika 
Büyük Okyanusta bizzat harbe 
tutulursa A vrupada lncikereY• 
yardım etmez bir bale setir. Al· 
manyanm arachğı da zaten bu
dur. 

Denizcilerin fikrince Japonya, 
daha önce yaJJhğı gibi, belki ele 
kıltç takırdatacak, fakat Ame
rikaya Wfl harbi cöze .-....,.._ 
caktır. Amerikan donmımaa iia
tündür. liri tarafın müsm zayi
at vereceii kabul ecfiDe 'bile A· 
msika, ...... iii ..,eııiınde 
bunlann yerini doldurur, JllPOft 
ya bunu yapamaz ve ikinci de. 
recede bir deniz kuvveti baliDe 
iner. 

Bundan ba"'4 Nazi niiiuza 
Japonyada henüz ortahn bakim 
dejidir. Amerikaya karp bir 
harp açmak icin Mikadonun 7e 
muhitinin mukavemetini 1mmalc 
lazımdır ki bu da pek zorlu bir 
ip. 

S.. halele - doinl ._..et, 
ima edilen patı bir ~ 
da DÜmaYİfi diye karplamak Ye 
''U1111n Asya hicliuie1 i ü-m. 
büyiik bir te&iri olacaima tim· 
dilik kabul cbnemektir. 

Napoly.on da tıpkı Almanlerın 
yaptığı gibi Man.:: sahilinde Bo· 
lonya'ya gdmi~ denizi aşa~a
mış, kendi kendini avutttnak için 
geriye dönerek ~urada 2lurada 
noticeaiz kara zaf ederi araml'§h. 
Ulm ve Austcr.litz zaferlerinden 
sonra. İ11parvya, Ruşya, Liypzig 
ve Vaterlo yıolile Sen Helen a· 
dasını boylamı~tır. 

te.rlerin ltar~ınıda kalırsak ikö· Sinek ve Sivrisineklerle 
pek gibi sürü~meğe ve ölmeğe 

Deniz kuvve.ti Almanyanın bo. 
ğazına aarıguıştır, kendisini Kİt· 
tilcçe fazla sıkıyo! ve sık'llıCalktır. 
Almanlar ne yaparlarsa yapım
lar, A v:rupa kıt' ası lkenıd il eri için 
bir zindan k.a}a<;aktır. Bunun ha
ricine çıkamayaca'klardır ve ora
da boğu\acaklardır. 

Gelelim İtalyeya... ttalyanla. 
rın bizi korkutacak hiç bir taraf
tarı y()ktur. Akdenize d>izim de. 
ni:z.imin diyorlardı. Bu denizde 
donanmalarını saklaya<;ak y.er 
bulamadılar. Afrikada hu kadar 
zahmetle kurdukları irnparator
h& yıkıldı. Almanların yardımı
na .muhtaç bir hal~ d\ifmeleri, aıt· 
keri itibarlarını her vakit için ytk
mı§tır. Gemilerinin sür'.atine ve 
aıdedine rağmen ibir deniz kuv-

mahk\ımuz. Mücadele 
l~te bütün bunl.uı &oğukkanla, Mevsim ilıbarılc !:oıı-a1ması tabii 

isabetle ve muvaffakiyetle yapa- olan sinelt \ 'e Sh rısınc-klerle mUea· 
b· ~ · · · - ' ıl · · · k k dele i"in Üsküd;ır kazası knvma· lqme.mız ıçın rıuı etımızın ·or u " 
hiasini kö'küll(den mailüp etmesi kamhğl şımdıdcn mu ssır t edbirler 
ve Alman yıldırma stratejisini hi- a1mağa bıışlamı~lır Bu arada ~rada 
çc çıkarması Janmdır. Bizim için burada tesadllf edilmekte olan içleri 
ve hürriyeti seven her millet ic;ir. ı;u dolu hl'ndck ve çukurlar kapattı
hakiki te.hlike, harpte ezilmekte nlmakta ' ç n ı 
değildir; iptidadan yılmakta v e bulunan ın k ahırl tı ' ,o.)un ağıl
müca-deleden çekinip kaçmakta- ları ile nalbant dUkkA.nlan ın mtlna
dır. Dünya tıarihinin en büyük slp ~·rrlere kaldırılmaları çareleri 
buhranının içinden aneak Jngi]iz. lr<'mmül olunmaktadır. 
lcrin ö~i~ göstıcrıdiği birlik, --:°. 
cesaret ye m~c:B'dele şcvkile çrka- Konservecılerın Toplantısı 
biliriz. l~te i>unun ~n her biri· ı Konscn·e scbz.cl<'rd<'n bir ~oğunun 
miz. kalbimizi ve ruhumuzu iYjce ba.)"8.t V<' bozuk ı:ıktı~ııı yarılan 
araştırmalı, korlltunun ve telaşın müracaat ve Fıkııyctlerden oğrenen 
en kü.ç.•jk bir Wini bulur.sak bunu 1 Şehrnniz korı.SCl'\'C fai>rikalart llah p
Almanların milletlmize a~ılamak teri dUn aralarında bir toplantı yap
iStedik'leri öldürücü hutahğın bir nıışlardır. Bu toplantıda. bozuk kon
alamcti sayarclk. clbirl&ğile bu servelerln piyasadan toplattmlmak 
mikro:pları temizlemeliyiz. suretile firmaları şcrefiııırt muhaCa-

Birlijini ve ceaaretini eonuna zası ve umumi sıhhatin korunması 
kadar muhafu:a eden ve brku hususunda aralarında bır ittifak h~ 
mikroplarından kendini koruma- aıl olmu9t1Jr. Haber aldığımıza gore 
ğı bilen bir milletin mağliıp oldu- şikayctı mucip olan bamyc kon.sl'r-
ğu tarmte göırühnemift'ir. ''eleridir. 
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len çekinerek yavaşça şu sözleri ~ sanıza ihava ile allkadar bile ohnu
ledi: yarlar. K.lm}sl tenis oynuyor, kimim 

- Yok nztle Hanım, Kezban a
dam akıllı güzel; sız onun ayıflıtı
na, renkslııUğine bakmayın. Bir sene 
sonra g!Srcccksiniz ne harikullde bir 
kız olacak. Gözleri, ağzr, endamı, 

boyu, her 'eyi birbirinden lAtif ..• 

kelle doğruldu. Bu saygısız kadına 

fena bir cevap vcrnıcğc hazırlanıyor. 
du; fakat ayni saniyede arkaların· 

dan gelen hafif ayak sesine b:ı 1 

çevirdi, Kezbanm ağaçlar arasırda 

ki yola doğru ylirüdtlt;ünü gördu. 

- Biraz sonra ~ahvaltı etmt>k damı ediyor, kimiısi de k11faktan ku· 
için seni a,ağıy& çağıracaklar, sof· lap fısıld~ıyor. 
ra.da hiç bir ~yden sıkılma, ba4ka· - ı, otw-makta veya dolaşmakta 
lannın hareketlerini taklide çatış, defil, genç Olmakta. .. Vaktile blz de 
nazaridlkkati celbetmemek için elin· onlar gibiydik, soğuğa sıcffa bak· 
den geleni yap. Tavalyelerimi dinle!' mnchk. 
sen bir ay sonra doğma büyme bir - Bir pasta almaz mısınız Hanım 
İstanbullu küçilk hanıma benzenin. eteneli? 

\'il Bunu, elinde bir tabakla yakia· 

Geniş gölgeli çam ağaçlarının al· 
tına masalar yerleştırllmif, misafir
ler ikişer, Uçer, ~er kişilik gruplar 
halinde hasır koltuklara, şezlonglara 
uzanmışlardı. Akşamın altısı olduğu 
halde hava hB.lA sıcak, güneş MlA 
kızgındı. 

Makbule Hanım - Ferldln annesi • 
clile yllzUnU yelpazcliyc-rck şlldiyet 

etti: 
- Deniz kenarında olduğumuz 

halde sıcaktan bunalıyoruz. 
Yanında oturan \ 'e bir saatten be

ı· ı kendisine Suadiyeye ait bütUn ha· 
vadisleri vermekle m6'gul olan Mef· 
haret Hanım - saçları oksijenli, elli 
yaşlarında şişman bir kadın .. uzak 
bir hulyaya dalan gözlerini çevirdi, 
gillilmsedi. 

- Anlaşılan otururken insan sıca
ğı daJıa çok Jıµ;scdiyor. Gençlere btlk 

1 

şan FAzlle s&ylemişti. 
- T~kkUr ederim gUzelirn, zah

met ettiniz. Ha, size sormağa vakit 
bulamadım. Kaııtamonudan gelen kız 
cağız nasıl? Hastalanmadı ya? 

- Hayır efendim. Siz kendisini 
görmediniz mi? Biraz evvel buralar
da dolaşıyordu. 

Mefharet Hanım miltcccssi.6 göz
lcrile etrafı taradıktan sonra sordu : 

- Kimden bahsediyorsunuz? 
- Eniştemin ölen bir arkadaşı· 

nın kızından. 

- Burada mı? 
- Evet efendim. eni'1em onu hl· 

mayesine aldı. 

- Nasıl bir kız? GUzcl mı ? Zen
gin mi? 

- Kimsesı yok. Zengin olup ol
madığını bilmiyorum ama seviınll \'e 
zeki. 

- Ke2Jban, kızım, sen burada mıy
dın? Geltıcne bakayım. Dün akşamki 
YOJ'G'Unluğun geçti nıi? . 

Mefharet Hanım gUllbnaedi. Biru 
sonra diler bir grupa yaklAfJP dedi
kodu yapmık için yeni bir mevzu 
yakalamıftl. Grnç kız suç UstUnde yakalanan 

- otıunazua da nazarı dittkatiııi btr insan gıbi kulaklarına kadar kı· 
çekti mi 1 zardığıru hissetti. İki Hannn efendi 

Makbule Hanım katlarını çattı. arasında geçen muhaverenin son cUm 
- Ne münasebet? Ferit kim, Kas- lesi oradan gesmektc iken kulağına 

tamonudan gelen kız kim? Aklmıza kadar gclmışU. Yliksek sesle konu
neler ge'lyor kardeş ? . . l 1'an ik i kişinin söyledlklennı işitmek 

- Onu hararette methettığınize 1 le bir kabahat i';'kmediğini bıldiği 
b~ktım da.: Hem unutmu~m, F c. ha\de bu mükalemenin gızli kalmam 
rıt Bey gahba Ali Beyin kerimesi icap ettiğini takdır ettiği için kızar. 
Vl<:danla... m t 

- Yok, buna kızarım Melharet 
Hanım, böyle mA.nisız dedikoduları 
niçin ortaya atıyorsunuz ? Ferit he
nüz ta'lısilini bitirmedi. Vicdana ge
lince, daha on beş yaşında ... 

- Ben de size onların nifanlı ol
duklarım söylemedim ya Hanım efen 
di! Fakat iki ailenin böyle bir emel 
bes1ediklerl herkesçe ma16mdur. Hat 
tA Ferit Beyle Vicdan da bunu bili
yorlar sanırım. 

Makbule Hanım asabi bir hare-

ış ı. 

- TcşckkUr ederım Hanım efendi, 
tamamne dinlendim. 

Söylerken muaya yakla"mıştı. 

Mefharet Hanımın yuvarlak mUte
cessis gözleri onu tepeden tırnağa 

kadar sUzdil. 
-- Bır biskUI almaz mısın yav

rum? 
- Bıraz e\"\'el ycdım efendim. 

- Nereye gıdlyordun Kezban ? 

(~ ...... ) 
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o KA Dl N ve EV o 
VA H Z 4 VALLI 

Short Nasll Aldı Yürüdü 
Öd ve adcderde küçücük bir Short ta hir meeele oimu~u. 

Je~iŞldik ya~k için büyük bir 1933 te Amerika. Birl~ dev. 
cesaret ~c-r. Jlk inkılabı yapan- le.tlerinin St'abrighft tdır~e 
ar hM" z.aman güçlükkde karııı- La.wn-Tcpis Qu\)'da mp\YOn 
laşmışlardır. 1 ruk müsahakalım yaıpıhyordu. 

Giyim hususunda bir d~iş~· Mi& Dorothy Bardctt maça kıea· 
lik yapmak ta ~olay iş ~eg~7~ 1 dk bir parrta\.ona (batta dona) 
J,.tc- b.ısıkletc bıncnken Jel~ . b " kıyafetle 
pantalon 1,;iyon kadınm etr.aft.,, I benzeyen a aca~ . . "' . 
Jytmdırdığı hayret: çikmaz m1?. Bu hadtaenın u-ya~-

1885 6 enesindc Holandanuı 1 dırdığı heyecanı tahmin edersı
hudut şehırle.rinden birinde .. Bir niz Komite federasyona şikayet 
jandarma bir bisil:1~~li ~~dü. ft:· etti ... vak'a 'belki de Miıı Doro-' 
man Afla:lum bu gordu~ hakı- l 
k.ı,t mı tdı yokısa yorgunluktan thy'nin fodera-"l)ıondan . ayn ma&ı 
gözleri mi bulanr)ıordu. Yw.nruk. kararile ncıticelenecektı fakat.. 

'larile gQ.ı:lerini uğuşturdu. iyice Hadisenin üurinıden ıbir hafta 
baktı. ~vet. göndüğü t?mamil.e goç.rnemişti 'ki Amerika Birleşik 
hakikaLlı. Bır kadın bluzu ve bır d l 1 . . bü"tü"" k dln tenis 

E ıb. ev d: crının n ·a 
"r1<ok pantalonu.. vet ır pan- . . bulunu· 
talor~. Amnn Arlahun bu olacak oyuncUlan Short gıymış ' 
şey miydi?. B.ir kaç gün evvel yordu. Eımrivakii kabulden baıı· 

, ,gazctclc,,dc. ıbu~n bffhsed'ildi.-

1 

ka çare kalmıyordu. Ve bu su
ğini ışit~ti de Jnanma.mı~tı. hte retle 5hort aklı yürüdü. 
simdı göz1erile söruyıordu. 

Derhal jandarma merkezini H 
11abcroar c-tti. Jarlclar.ma merkezi ı Hem Muaşeret em 
vakıt geçirm~den belcdıye reisi- k d 
JlC vak"ayı bildi!'d.i. Belediye re- Sıhhat Ba ımın an 
ısı tfaiycye haber görıdc'rdi ... Fa. 1 • F f 
kat ar.adım -e:pcy.ce bir .zalınan geç. yı ve ena ar 
mıŞtıi ve panıtalon giyerek hiıtik
letc binmek cesaretini gösteren 
kad111 ortadan yok olmuştu. Fa
kat bu va'k'ooan aonra küçük hu. 
dut ııehrinc giren yıola bir levha 
asıldı. Bu lcı.~ada şunlar yazılı 
idı: «Bisiklete h!ncılk.cn pantalon 
gıymek isteyen hanımların bu şeh. 
re gırmemdcri rica olunur. Gi
renler. dahili asayişi ihlal ettik1e. 
nnden cezalaridmlacaklar.drr.> 

ltk defa bsa m~-oyu giyen 
kadın az kaldı qinç edilecekti. 
1914 scne:;inde Dinard'.da den.ize 
giren bütün !kwmfar uzun etckı
hk şeklinde kOllu mayo gi:yor
lar<lı.. Birden ortada, etddiği. haz. 
federok ~apaiklarının üstünde 
bir m11ıyo giyuni bir münasebet· 
aiz peyıd.a olm~. Hay utanmaz 
hay .. Bu ne hal?. Herkes ona 
bakını~ herkes ortden bah'!ct
miş.. Va."k'a ko'ı&ocaman •bir skan.. 
dal halini afuıı.,_ Buna raimen 
hcr.kcs bu yeni ım'Oda:ya uymak.ta 

'r" 

SakınAlmayı. nız 
Mutfak için a.lınaea'k şeylerde, 

, her ~eyde olduğu g~i. en iyi m~I~ 
seçmek esastırl cBObrck yahnısı 
nefis olmup dcnıiniz. fakat ıböb
reğin iyigjni abnanın yemeği hn
zırlam0tk 'kadar marifet olduiull'll 
düşünür rmmmü-.z? Sattn alacağı
nız şeylerin iyisini scçme'k üzere 
size tbugimlük ibazı pratik tavai
velerıde bulunacağız. 

BEYİN - Çok 'beyaz, parlak 
'lıanuırah olmalı, otrafvıda çok 
kırmızı kanlı iplib;ikler bulunma. 
lı. E.ğer beyinin görün~qj so!uk ve 
iphkçl'~lcrdeki koan esmerimsi ise 
sakın almayınız. 

BÖBREK - Sathı 'kay~an, 
kendisi çok sıkı, açık kırmızı 
renkli ve .bol ve sedef gtbi yll'ğla 
muh~ olmalıd1r. ly:i bir et gibi 
.okımalıdır. Eğe:r böbreğin rengi 
soluk, esmer, etrafı y-ağmz ve 
kokusu ağır.sa sakin almayınız. 

CIGER - Sıkı, .t-0plu, kır.mızı, 

pek az sinirli ve lkat'İyyen koku· 
suz olmahdır. Eğer yumuşak ve 
sü~r gipi. koyu renkli'. üstü ikı
nşık ise sa'kın alma;yınrz. 

DİL - Sıkı, kalın, beyaz ve
ya pek hafif sarı, kanlı bir kütle 
olan dibi açık kırmızı olmalıdır. 
Eğer alt kıırmı ufak ve sert ka· 
barcıklarla. dıolu, kendisi de yu
mu,ak ve çizikli ise sakm abnayı. 
nı:z:. 

PAÇA - Kaynnr suda yıkan. 
dıktan sonra açı'k beyaz ve yahut 
hafif pembe :renkte ohna'lıdır. 
K~ik yıcrlerdcki adaleler sıkı, do- ı 
lu ve 8edef gibi olmalıdır. Eğer 
bu adaleler pörsümüş veya kırış
mışsa sakın almııy:mız. 

BAŞ - Kaynar suda yıkan· 
d\ktan sonra ımümki.in olduğu 
ka<Jar bey.az, Slkoı ve gergin ol
J)lalıdır. Eğer gözler şi~~ g~i 
ise, çukura batm~ ve kır~ık g1. 
bi ise sakın almayınız. 

11!...::..---------::--=::::--::::--=:::-~-~-~----------ı 
D OK T OR 

DİYOR Ki 

Mide Yarası Tehlikeli midir? 
y,,ııki hekimler mide yaralarını ~k 1 delinme husule gelmesidir. Mide de

tehllkell görürler, mide yarasına du· llnmesl, şüıılın yoktur ki, tehlikeli 
ı:ar olan hastaların yüzde ellisinin - 'c öldürücü bir lhtflılt teşkil eder. 
:-ant :ı. an,.ırun - bu illctt('n kurtnta-1 Jı'akııt bu hale bakıp da korku ,.e ev· 
~ • ıp. öldü"";nu iddia ederlerdi. Son- hama düı:mck hiç de doğru dPğlldfr. ua., ,. .. 
ıtdan ~aııılan tetkikler bu iddianın~ Çünkü nfı:ııfan \e.rllooek \eya şı· 
ıoğru olınadığmı, mUbalagııh bulun- rınga cdll~k baz:ı il tların mide ya
duktJnu ı;o .. ternıı,ur. Her mide ya-1 ralannın tcda,·l inde büyük faydala· 
ra.,1, mutlaka, bby\\k ve Oldilriicü bir n \'ardır. 

teı;lr ı;o ... tcrmeı:. lla.-.talığın :farkına Boykı ha talar, hekimin tnyln ,.e 
•"Srıldıktan tmnra yapılacak mlina ip tatbik edeceği gli1.el bir tedaTt "e 
hlr ııcrhlz , r 'erilocck kı;lrli m'ıÇlar perhiz programı içinde. aT. zamanda. 
ı;al ""hıdc, mirle ynralarının az za- midclcrincfold yaralardan knrhılahl· 

ın.anda kapanıp ,ifa bultlu~u her ,-a- lirler. 
kit gi.ıriılınckkılir. ntı ıfahlli frrlaYİyO rafnıcn bir tilr-

Ha~ka hRstalıklardan iiliip de utop. ili IJi olmıyan, şlifdctli nğrılar ,.e 
hl r. _ .. _ kan kusınalan lir ha"<tarun beıılt.nnıe-.,urrl lııııılan in aıılıırm r c;o~u ..... 

~kiden ııu .. ulc gelip kapanmış baı.ı 
mide yaralarının görütnıcsl hu has
talığın krndl kendine lıilc ~ifa hııla
hllt'<"r~i lıakkın<lııkl Hklrlrri fi'~ it 
1'•1rc·rk malıil ettedir· 

'.\ilde yaralarının en korkulu tarafı 

bwı1arın teda' i!;lz kalıp miwnlulcş· 

nı~I 'e ~un ün birinde midede blr 

t>lne mani olup onun \ikudünii 1.ayıf
latan \e nıltlcdc darlıklar. rena ~e· 
killr.r yapnıBk ı .. tıdatlını ı:fü.terı-n 
yaralıırı 1-ır. dt'rhal ıımrJlyata SQ\'ket
ınek surrtlle, onların da ı;aburak ra· 
rı'"lnl bulup, haoı.tanın halat ,.e 111k

Jıatini kurtannak. pek fılü, münı

kiinılür. 

Dr. Nuri ERGE~"'.E 

TELltFONDA 

Ankara DaYetleri 
Toska -

içtimai Mikrop Bahsi 
Kokteyl Partileri 

Otelci Güzeli - Şemsiyeme Söz Atıyorlar. 
- A•o alo, Ley\acığnn benı 

mazur görün. Biraz geç :kaldım. 
- Evet merak etm"ğe ba~

lallli;ıtım. Bir İşiniz mi vardı? 
- l§im yoktu, fakat bir ki· 

tııp olrnyorduım. Bitirmeden le· 
lefonu 4çmadım. 

- Meraklı bir şey olacak, 
mevzu nedir? 

- Mevzu içtimai dertleri
miz ve onları .tedavi çareleri. 

- Tanı zamana uygun. .. 
Bunu kim yazmış? 

- Bay Vedat Nedim Tör, 
Radyo Umum Müdürü. 

- Kitabın ismi? 
- Kitabın .ismi (dinimiz) ... 

Yani yeni Türkiyenin içtimai 
akidelerinin ne gibi esaslar üze. 
rine kurutması lazım geldiğinJ 
öyle dinamik bir ifade ile ya7.
mış ki insan bu küçük kitabı he
yce.an içinde okuyor, yanan yÜ. 
reğine tıifa verecek bir limonata 
gi:bi bir anda içivermek istyot 
Bir çoklanmmn duyıgularını, 
<Kılarını, keskin bir kılıçfa kesip 
biçip ortaya atmış, Osmanlı dev
rinin içtimai ha.stahklarını nu
maralarla. dizmi§. M~ela, a~ğı
lık duyguısu, mes'uliyet korku
su, dedikodu, iÇki, ikumar, ahi
retçilik; ıgüzellik dütımenlığı, 
maymun ~tihalılt'k. ve saire ... 
ve saire ... den sonra namus me
selesi, ahlak inkılabı, yeni in
san - yeni mektep, ve yarının 
Türkiycsini, bize açık olarak 
1?Östermi•. Ben kabil ohıa bu kü. 
çük kitabı ıbütün vatanda~la· 
rımla beraber okumak iıterdim. 
Muharririn kerYdi tabirince {içi. 
mizde kıvıl kıvıl yaşayan) Os
manlı devri mikrop1arını da hep 
benıhcr ezmek ve yok etmek 
lazım ... 

- Fakat kardeşim, bir çok· 
1arı o mikroplan be.alcyip ya~a
hyor ve kendini ço'k 'fbegeni· 

ki Türklük aslın.dan doKn1ayan tım. Her şeyde yenilik ve daima 
bu yabancı mikroplar yine o ileri atılan adımlarla karıılaşı
kaynak.lar.m ateşinde kavrulup yoruz. Buranın rüzgarı )odos _ve 
yok olaca'klardır. Yeni ıınilli poyraz. gibi bir ileri btr ~enye 
iman; g~n~n çirkinliklerini eamlYor. Dagların tepelerı~~e~ 
öldürece.k. yal"'z güzellikleri kopan bir tek rüzıpr herk.e&ı ıler! 
yaşata~k amillere destek ola- sürüklüıyor. Burada aokaktakı 
caıkıtır. Aman saat kaç, bana halk. düJdk&niardaki ~atı~ı\ar. ve 
çok konU§tuk gibi geldi... alıcılar. otobüslerdckı bile.tç.ıler 

d h b. biıbirine daha nazik, daha ter· - Hayır, camm, a a on ı. ib 
ri çeyrek geçiyor. Neden 0 ka- 'biyeli... Fak.at geçen gün . un· 
dar acele ediy.oraunuz? ları hiç anlamamış tuhaf hır a· 

- Acele eı:miyonim. Fakat dama rasgeldim. 
öğle yemeğine <lavefüyim de - Gördünüz mü, demek An. 
geç k.alkmakıtan korkuyorum. kara.da da t~haf adamlar ekaik 

1 d A-'- değil? 
- A. an a ım. . ~ranın - Leylacığım, onlar yalnız 

yemek daveti hastalığına siz de h 
1 h Arık.arada değil, dünyanın er 

ıtutuldunuz ga ı a ~ 
tarafında vardır. 

- Hem bütün niibetlerile... _ Ankara.dakt tuhaf adam 
İnanır mısınız bu bir hafta için· h~i cihetten tuhallığım gös-
de yalnız bir defa tek başıma terdı? . 
yemek yiyebildim. Her tarafta _ Geçen gün otıob~le Yen~
eski ve yeni bir çok dostlara §ehirden Ulus ımeydanma. gelı. 
rasıgeliyorum .. Derhal davet, yi. yordum. Ot.obüs çok kalabalık
ne davet, Ankaralıların bu mi· tı. Bir durak yerinden ütrtü ·başı 
safirpe.rverliklerini herkes söy· ga.yct temiz, kır saçlı. kurşuni 
lerdi. İ~e şimdi ben de bol bol kos:tümlü bir efendi bizim oto
şahit oluyorum. büse bindi. Tabü kala.balıktan 

- Biz lstanbullular misafir· çok 4Sıkışmı~tı. Hele biletçi ya· 
perver değil miyiz} nına ya'klaŞlP bilet istedıği z~· 

- Aman Leylacığim, o nok man bu sıkı1'fllanın öfkesıni bı
tadan söylemiyorum. Türkün letçiden almak J.Stedi. Bağıra 
en fa.kir köylüsü bile misafirine bağıra: cSenin beni rahatsız e~· 
ekmeğinin dörtte üç.ünü ikram mek haddin değildir.> dedı. 
eder. Benim söylemek i.stedığhn cSen satıcısın. ben müşteriyim, 
Ankara nekadar olsa lstan'hula sen rahat.sız olacaksın, ben ra
nisbetle daha küçük bir şehir... hat edeceğun.~ 
Bur&dakiler bir büyük aile ef- - Vah zavallı ... Bu da siz.in 
rad ı gibi herkes birbirini tanıyor biraz evvel tavsiye ettiğiniz ki.
ve aralarında eok.ik.ısiz yemek tabın bahsettiği m~roplar ara· 
davetleri oluyor. Çayın yerinı 6ında yaşayanlardan biri olmalı. 
de kok;teyl almış. Pok~r de var_ _ Hem de mikrop yuvası, 
ımı.ş, amma benden paso. ııu satırları okumasını çok ister-

- Gazetelerde Toska'dan dim. Fakat sonra büyük bir a
çok bııh,,ediyorlar. Anhrada za:netle hem biletçiyi, hem de 
H alkevinde oynanıyormu~. Gör- yolcuları dirııdderilc ite kaka 
dürrüz mü~ otobü~tcn inıncc bütün yolcular 

- Elbette ... Hıç görımcz olur arkasından. yµ'ha. çağırdılar. Ley. 
muyum? la. A~aranın bir 1.00aflığı da-

yor. _ Nasıl buldunuz? ha var. insana sokakta söz atı-
- Hayır, Leyla, hayır •.. Bun- _ Kud-im, nasıl söyliye- yorlar . 

.ıa ha'--ızsınız. O zavallılar ı"ti· -,.. A b h" · "tme ı0!.tı"m 
u ro::ı yim, kdimenin hütün şiddetile - unu ıç ışı m ~ • 
yadın kurbanlarıdır. Osmaniı (hayran oldum). Geçenlerde 5jzc mi ~z attılar} 
ha ..... 1..;; .... ın en azılı mikrobu, H msı"ye.me 

.,, .. -o"'' dem:..+:im ya, bir kaç sene son- - ayır, şe ·· 
Ze··kler.ıen fedaı.~rlık ettirme- "ll• N d msı"yen; ... o ka· 

• a Ml ra dünyanın. en iyi operalarına - e en, şe ... 
me.ktir. Fedakurlı'k hazzını ta· malik olursak hiç §asmamalı- dar göze çarpar bir ~ey mi? 
nısalar bütün çirkinliklerden yız. Yazık ki Toska'nın yalnız _ Yok et.cndim. uzun saplı 
kendı.lerı"n1" kurtannagwa imkan k h ki" k b;• .,em.,.;ve bir perdesi oynanıyor. Halkın a veren ı oca .. " .,..., • 
bulurlar. Hi.r olmazs:ı. o çirlkin· k" k t"" 1 koluma. ta .,. c<>Şitun alkışları arasında perde ne va ıt os um e • 
lı"klerı' çocuklarının da henim· k k k ocuklar (Çem kapanırken, içimizden &an · i ıp çı sam genç Ç • 
sememelerine çalışular. Ne çare «daha isterin diye bağıran bir berlayn) diye söı: atıyor. 
k·ı fedaı."rlık hazzının yu""ksekli- A · d" lad•m mutlak ~ ses de tafl)"Or. To~ka hakkında - • şun ı an • • 
gwı'nı" tanımnrorlar. Kirli ohnagwı, d ki · · (Ç 'b la ) ı"n tarı"h"ı •emsi-.., gazeteler çok yaz ı arı ıçm em er Y..!J. .,. 
karşılarındakileri küçük göTme. iben. fazla bir ı:;ey söylemi~orum. yesi Pariste moda olmuş olacak 
ği, birinin 'kendilerine işi düştü Fakat To~a'dan evvel (Otelci değil mi? 
mu·· . .,,..,..rluk go·· ... errnegwı. manevi d l k E t F n•ı.zlar ıkadııı 

w "'' Kadın) isminde •bir per e i bir - ve • ru " 
lbir zev'.k sayarlar. Büt'ün bu iha· de komedi var. Otelci rolünü modası çıkal'madan duramazlar. 
T,.ketl-ı" acız" ~cn·nı· o""rten bir y:al- S J d tayyo""rlerl bu 
"' ~· :ı yapan Bayan Muazzez, kendi ~on zaman ar a e 

dızlı üniformadan baika bir şey b b" k d h ··k 1 ur'-rı kıvrık uzun saplı şemsi· cazi esini ır at a a yu ee • ,..m 
değiklir. 'len sanat aşkilc, yalnız otelin· yelcri kullanıyorlardı. Hem pek 

- Evet, fakat.... deki müsteriled -değil, bütün ti- te rahat, yağmurda İll'sanı daha 
- Evet, fakat, biitün bu sah- ~ · d k d" iyı" muhafaza ecHy.or. Ben de 

Ya.troyu da netıce e . e. nı ınc le ünıifot:maları üzerinden kopa_ 
A~ık etti. Kı:ndimi Pans ~ıya~ro· zatep ...• 

rrp ataRJA'k, içinden: .-Beni şu lann.da, sözleri türkçe hır pıycs - Şüphesiz ki siz de zaten 
h··talıktan t-n: .. e rıkann> di· T" k h 1 w · · ld d d w1·1 n1· ...... ""' "" " seyrediyorum zannetltim. ur ra at ıgı ıçın a ınız ı eg ı. 
Ye yalvaran bir biçare zuhur d la k d •w• ? 

inkılalbınm attığı dev a ım rın ar e,,cıcı.ı;nn ••• 
eder. b'.:ı · ı - Öyle ise gu··n avdın. Ley-

i Ankara 'bir a iuesı o muş ve..... ., 
- Acaba, bu eeki mikrop ar. ı~ b k · d A k - S"r.ze Ankaranın sıcağı pek a a ın sız e n aranın ço-

dan kurtulacak mıyız. dersiniz? cukları gibi §enrsiyemle ala> 
- Ona zerre ka-dar şüphe et- geçm~ gibi görüyorum!·. ediyorsunuz. 

miyelim. Leylacığlm. Kanmıı- - A, orası öyle... tıraf ede. 

- ~l ad.n bu)... ı yunuyor, !>akıyor, dalgın dalgır. 
- ~1.edim ya._ Bm.z y·aflı· ha.k~Ot'. Bir ~iin, nasılsa eldiven 

cıa. ~ aaçlMı, b9*lan vıır. U· leri!m yere dü~ü. Hemen eğıldı. 
zun ~. si,içlii ve kuvvetli, aldı. Biiyük bir nezaketle uza_ttı. 
sai}am vücutlu bir adam. Her Eller•nin titrediğini hişsettım 
halde ~ ~.. Söyle Macit, ne dersin bu.~a) ··• 

- Pqi.ne mi tabldı.?.. - Ne di.yeceğirn ... Başını çe• 
- ENet, ~· EırWnö- virir. Neçersin. S~· -•söz söyleme 

nüne kadar addi. Sonıa btrde.rtbi · ·e filan kalkı!iırsa bana haber ve• 
re ~tdu. rJ.r&in. haddini bildiririm teı'bıye· 

- Söz filin ab,yıor mu?.. sızm ... 
- Hayır! .. Söz attıi'ı yok. - Yok canim, öy\cs değıi. 

Yalnız uzaktan bakıyor, gözleri- Cok terbiveli bir adam, Bırıı7 
ni ayırnuyor, ~t~ o kadar. Bu ha- Manyak ... ı .. te o kadar ..• 
li beni sinirlendirişor, meraktan * 
çıldırtıyor. Kim bu adam? Niç.in _ Ey senin ihtiyar ne oldu? 
böyle yiyecek gibi bakıyor?··· Hk Ar.hk hiç baheetıti.ğin yıokl.. 
lesadüfümüz. hatırımda kaldığı- _ Bılmem. •. Bır eydır ~rmü• 
na göre, bir ay evvel oldu. Tey- ,-orum. 
zeme g.itırnek için sekiz treninı al· - Ve canın stkılıyıor değil 
mı§lım. Kompat'tıman'da ıkar§Ull· mi? .• 
da oturuyordu. Beni görmemişti. _ Amma tuhaf söylüyor•uıı 

- Yahud da görmemiş gtbi Macit ... Son tesadüfümüzde Ba· 
davranıyordu. Kurnaz çapkınlar ;ın Nuriye ile beraberdik. Meğer 
daima böyle yaparlar. Klasik u· 0 , kendisini tanıyonnu§. Zeni'ır 
sul lbu... bir adam olduğunu aöyledi. Kını 

- Hayırı Hayul. .. Yanlış dü· sesi yokmuıo. hir: evlenrn~i§. E· 
§Unuyouun. Gazete okuyordu. mektar bacısı ile ıberaber sade, 
Bir aralık başını kaldırdı. Beni sakin bir !hayat geçiriy.orm~. 
görünce çehresinde Öyle bir hay- - Nur'··e nereden tamyor? .. 
ret alaimı belirdi ki ~şırdırn, d'Oğ - Kötikleri yanyana im~·· 
rusu ... Baş.ımı çevirmeye meCbur - Demek maceravı NuriyeY· 
oldum. O kadar heyecan içindey· anlattın? · 
di ki... - Hayır 1 O kcndiJiiinıden sö~ 

- Şüpheeiz, buna da sebep Jedi. 
sensin... Herifi çileden çıkardın. 
Bu ondüle saçlar, bu tıık tuvalet 
hanıgi erkeğin dikkat nazarU\1 
çekmez, aklını başından almaz. 
Ben de olsam ayni hale uirardırn. 

- Alay etme, Macitl .. Bu ;t.· 

damda başka, büebütün b8§k& 
bir ha l vardı. Güzel b.ir kadın 
görünce kendini ka~beden eritek 
!ere hiç benzeımiyıordu. Öyle ol· 
muş olsaydı sana bahis bile et
mezdim .... 

- Pek.i, o ıbalde sana dikkat· 
le bakmasının, sonra peşinden 
gelmesinin se~bi ne? .. Hem bir 
defa deiil, her zaman ... 

- Bilmem. .. Fakat, o günden 
beri. ne zaman sokağa çıksam, 
nereye gitısem mutlaka ona tesa· 
düf ediyorum. Ya t(iderken, ya 
da gelirken mutlaka karfıma çı
kıyor. Fakat ciddiyetten a)-rılmı
yor. Ne ıbir söz eöylüyor, ne bir 
yolsuz harekette bulunuyor. Ba· 
zan tren.de veya vapurda karşıla. 
tıyoruz. Dikkat ettim. gazete o
kuyormuş gibi görünüyıor, fakat 
gözleri .b~nd_e. Bir saniye bile •· 

- Şa§ılacak ~ bu doirusu ı. 
- D~nüyorum, dü~ünüyo• 

rum, bütün servetini bize bırak· 
masının sebebini bir türlü anlıya· 
mıyorum. . 

- Ben, bunu öirendim. Sen1 

merak.tan kurtarmak için -aöyli)•C· 
yirn: Bu zat, on dokuz yaşındo 
iken annene g-önül vermiş, kend·. 
sile evlenmeJt istemiş. rcd cevs· 
bı vet1mi~ler. ·Büyijk bir yese J.a
pılrmı .. ı,tanbulu terketm~. B~t 
lngiliz vapur kumpanyasının §1" 

leplerinden birine ıkçtan olm~Ş: 
Tam kırk sene düny& denizlerııt1 

dola,.41Jllıt. Büyıük bir servet kazan 
mış İstanbula gelmi.,. anlaJJ~an• 
anneni bir türlü um.ıtamaml'§. Se· 
ni gorunce o sevıı1111 tazelendı.. 
Sonra, onun krzı okluğunu an· 
\adı.ölünce aervetini sana bıraktı• 
Anladın mı şimdi? .. 

Maddenin gözleri yaşardı, de• 
rin ıbir tee!9Sürle mınldand1: 

- Vah! Zavallı! ... 

Mükerıem CEMA" 

r '\ 
1 ı Şundan - Bundan 

\.,--------------------------~ 
Londra Şehri Bir Alemdir .. 

Alman radyoları, gazetl'lt>ri ı.on· ~t'hrl \C bclcdiyclil ı;ok zarara uğr•· 
draoın bir «Yığın enka"ı» haline gel· tlr. 
tliğlnl iddia ctliyorlar. Eııkiden lnema<·ıJık bu deroce mU-
Londrayı ı;öm1lyenler, bllnıJyt>nler terakki değildi. Kallfornlyaıun g0ıır 

belki buıuı inanırlar. Bu .,ebeı,ıe, Lon , şlne ihtiyattan vardı. Son mmanlıtr 
dra hakkında biraz mı:ılflınat \ erme-

1 
da buna ihtiyaç kalmamıştır. yuoı· 

yl faidell buluyoruz. ter, açık ha\'ada değil. 5tiidyoıard' 
.Enet.ı §UDU M)yliyellm: Ek&cr teb. yapılıyor. Zlya. lhtıyaeı elektrikle ~~ 

llğlf'rde Kent ,.e E"C!lks kontloldarıo· mln ('diliyor. ıslnr.ma kıısalerı, ., 
dan bahsotunu;ror. Bunlar birer «eya- kago bclcdiycslnln teklifini kahul; 
Jeb dlr. Londra, bir ~chlr değil bir· dl'rler11e Holh·udun az uunaıı 

11 c;ok konUuklardan mUtt',şekklldlr. hoşa1acaktna, «Nlııcma paytahtı» ıı 
nır~o;aha<ır, şlmaldrn cenuba -10, .,ark- \"anını kayhcdr.r~lne ne şllphr ••. 
tan garba kadar da 40 k ilometredir. 
1·ani Karadeniz Boğazından Yeşnkö
yr, KüçUkçekmeccden .'.\11llt-t>reyr. kıı· 
dar olan mesaf.-... 

Londranın umwni mesahuı 1,000 

• 
2 Erkeğe 8 Kadın 

!lie' yorkuıı hlrııı. ileriı;lııdo hlı~ :O 
bir şehir Yardır: Tro;\· •.. Bu o;rlı trll 
hu!lu lyeti şu : 48,00ll l'rkeğe rnul<fl 
J 95,000 kadın bulunması ... 

Trole şehrinde, tek hlr l;sdıı•. ~· zın kaynakları o kadar temizdir yim ki Ankara ile pek kaynaş· Rebia T. BAŞOKÇU 

"------------------------:ı:--:---:---J Tramvaydan Atlarken Bir Rü§vet Davası 

ı kilometre nıurabbamt geçtiği gib i nU 
ru"u da 8,000,000 milyondan fazlaıhr. 
ı,ondramn kalbi m~"8~lodö olan 
GOlty», bir Belcdl~·e Lordu, 26 kTdl'm 
il aza ve 228 mU,a,·ir tarafından lda-
re edilir. 

,.,,... 
u l Helen, Jkl milletin birbirini' "~ 
meslne sebep oldu. Pı-k uzun ııtl 

tf'"' Trnle muharebelerinde hiıı?rrcc 

Dün Ceza Görenler 
DUn de belediye zabıtası İstanbul 

dahilinde belediye kanunlarına ay
kırı bareket eden şoför, ot'obUsçU, 

esnaf ve bir çok tramvıtya atltyanı 

cezalandırmıştır. 

Eyüp _ Keresteciler battında ışn

yen 3014 numaralı otobtlsçU on yol

cuya bilet kesmediğinden, dokuz şo

för rnuhteıır suçlardan, EmtnönU ka· 
zruımda 16 f'Snar belediye nizamna
melerine aykırı hareketten, 7 kişi 

tramvaya aUadıktarından, 6 seyyar 

satıcı caddeyi kapadıklanndan hak
lannda zabıt varakası tutulmuşlar. 

Bundan başka üskildardıı. allı 

dükkAndnn ı;ıda ma,ddt'lerlndcn nU· 
munc alınarak tnhUtha.neye gönde
rilmiş. 60 kilo eltmek eksik a~ırlıkta 
olduğtından müsadere edilerek dUk· 
kAııcılar yakalanmıştır. 

Düc:tü ve yaralandı Bundan bir mllddet evvel. Gala.ta-
li da Necatlbcy caddesinde sucu ve tU· 

Fındıklıda, )iebusan caddesinde tuncu Mehmetten 20 lira rUşvct alır-
oturan 11 yaşındaki ,.\hnıet Yılmaz, ken cürmil meşhut halinde ynk:ılıı
dUn sabah Hat 7,30 da Fındıklı nan Adil:n mahkemesine dUn altın
tramvay durağında 817 numaralı Or- cı eczada bakılmıştır. 
taköy - Aksaray tramvay arabasın- Mahkeme suçlunun rtlşvct aldTğt
dan atlamıştır. Çocuk muvazenesini m sabit gördüğünden kendisini bir 
kaybederek dUşmUş ve bayılmıştır. 
Muhtelif yerlerinden yaralanan Ah- sene hapse mahkQm etmiş ve bir ac
met Yılmaz Beyoğlu belediye hasta. ne de devlet memuriyetinde kulla.-
hanesine kaldınlm19tJT. nılmamasına karar Vl'rmiştir. 

(ASI KAZAK i 
Mevsirnin En Heyecanlı ve Meraklı Filmi 

TtlRKÇE S6ZL'D 

Seaeala 
ID Bblk 

MavaHaklJet1 KIVIRCIK PAŞA 
Ya1nız TAKSİM Sinemasında Gösterilmektedir. 

• 

GClty» in daimi nüfuııu lli,000 dlr. kek öldil. 
Troy erkekleri hu kadın oonutıırı· 

il'~ 
dan ıjlklil e~I dt"ğll. Kadınlar fllJ 

ııe 
il'. .. ~'iınkü kendilerine hlr çh;r!C 

1,.rr· Londrada 50 den fazla tiyatro ,·ar- ol ıt1un dokunan yok. Tro;\' kııtlll! 

dır. ~inemalar dahli değil. 30 da mü- erktk gönılei:I, ı:ama.,ırları yııP'ıı 
ze \ardır. Londrada 10 bUyük l!taıı- fabrlknl:ı rda c;ahşı)orlar ..• 

J:.'akat, &iindüzlerl 500,000 t bulur. 
Harp dolayıslle bankalar, hoııuııt mil
e sescler, r esmi dail'f'ler Londra ha

ridnn ııaklcdilml'tlr. 

yon ml'vrut tur. \\'aterln ista."ynnıın

da 20 platfom1 vardır. Londraıta 

ızs umumi haı;ta.bane ne 16 akıl ha!I 
tahanesi bııhmmaktadır. 

• 
En Çok Radyo Dinleye" 

Memleket «Clt.y» deki bankaların fi&) ı ı 216, 

ıdgorta şlrkt'tlerinlo de 171 dlr . .,ulh 

zamanında n itfaiye Jsta!lyonu ne 
3 deniz ltfaiye grupa , ·ardr. Şimdi 

rıı•ll" 
Danlınarkadır. ı.ooo Danlrn• rc11r· 

dan 221 inin radyo makine.si ' 8 I"' 
1939 da yapılan bir l!ltatbtl#'e ~· 

bunların sayısı bir kaç mi11ll arthnl· re Danlmarkadan 11onra pırı 
mı,tır. Londrada polislerin miktarı Amerika gelmektedir. t(d~ 

Amerlkada hinde 218. Not" ft" 

2U, Bil' ilk Brıtanyada 197. J{ollıt_,. 
2:?,000 dir. 

• • tr.-
dada n9, Alnıanyada 171, ~,'lJ!'ı ,ot 

.. .. tıJaııdıt 
Şikago Holivudu Oldürmek yaaıı 16111• Norveçt~ 16"• 1ı1 .. 1dı1 

lsnyor 
Şlkago Belediye ~l&i; büyük sine

:ına firınalarıııa bir teklifte huhınmUIJ 
fıtüdyola.rını nakletmrk şartlle ııara
lilZ arazi ,·ereceğini 11öylcmlı;. 

\'aktlle bütün slnenıa ııtüdyolan 

şlkago ch·anmta ldL BllAharc Jlol
Jh'uda f;ÖÇ ettt. Bu l·ü:ıdeu ŞDıa1:0 

lıı\ ltrcdo 14 1, Bf'lı;lkada ]87 '1 ~~ 
radyo maklneel ,·ardır. yra11ıı•· 

nıaklne ile 12 ncl gelmektedir· ıı!I• 
Kanadada 110, Flnland1)'8dıa ,6 

Arjantlnd~ 66, Macartııtand• yıt4_' 
ltaJyada 26, Romanya 1·0 İIJP-;. ıO. 
lfi, Portekiz.do JS. T'ogos1•' '> 9 tı1' 
1·ıınanle.tauda 9, nihayet bfZ:rtl'' 
de 4 kı,ı radyo makinesine • 



-YLENENLER: 1 Sadettin Erda Ankaradan şehri-
mize gelmiş ve idare meclisi iç-

Dcniz albaylığından emekli ı timaına riyaset etmiştir. 
'-'ı.ınan Zühtü Ba•derdenin kızı 
!Sem.ha Bnşderde ile yağ tüccar- ÖLENLER: 

!arından Ömer Hilmi Kızıltunç 1 A k O h M' h t val.-
evıenmişlcrdir. . vu at r an Ş ı.t a ı~.l .. 

. . .. .. desı Bayan Ayşe azıye o muş, * Sıvıl eczacılardan Husnu aile kabristanına gömülmüıilÜr. 
Şakir Tunc3nın .kızı Mihriban -* Posta ve Telgraf müdürlü
! unca ile genç. h,ekJmlerimizden ğünden emekli Hadi Tansever 
Mehmet l\ecatı Kayabaşı evlen- ölmüş, Karacaahmette aile kab-
rr, ~.erdir. ·· .. 

ristanına gömü :muştur. 
.... t.Ll.:.NLEf< ı * Tüccardan Mustafa Z~ki 

Göıkc;enin validesi Bayan Nazık-
llazı tetkikler yaplmak üzere ter Bursada ölmüş ve Çekirge 

An .. araya giden Denızyollan U- kabristanına gömülmüştür. 
1
•• n vıudurü iorahım Kemal il_e ' * Tüccardan ve Kesriye eş-
1 eK rdağına giden Mıntaka Lı- rafınıdan Sel:ıın Kazım Keıriye 
nı. n re.sı Kehk Ayantur !lehrimi-
'e avdet etmi§lerdir. ölmüş, McııkezefencHde aile kah--* iş Bankası Umum Müdürü riııtanına gömülmü!tür. 

l ürkiye - ltalya 

Ticaret Tediye ve 
Seyri Sefain 
~ıuJhedesi 

\T .ara, 15 (Telefonla) 
ltaı~ u ıle aramızda imzalanan ti
care.t tediye ve seyrisefain mu
ahedesinin müddeti 31/12/940 
tar.hinde nihayete ermiş olduğun 
dan iki hükumet arasında teati 
edilen notalardan sonra bu an
la!tnalar bir sene müddetle uza
tıırnıK ve V ekillcr Heyetinin tas
dııtına iktiran etmi~tir. 

Emniyet Tayinleri 

Yugoslavyada 
(Baı}ı ı lnclde) ++ 

yet, son 48 aaat zarfmda hissedi
lir derecc:de iyilefmiftir. Yugos
lav kuvvetlerinin Alman müna
kalatına hücum ettıkleri, bu mü
nakalatı borduklan ve dü~ana 
büyük zayiat verdirdikleri teey
yüt etmiıtir. Almanlar, bu dağlık 
mmta.ka.da motörlü ve znhh cü
zütamlarını kulianamamaktadu. 

Yugoslavlar bir noktada, Mo· 
rava nehrinin her iki ııahilinde 
büyülk bir hızla bir mukabil ta
arruza geçmişler ve Almanları 
ricale mecbur bırakmışlardır. 
Niş'in cenubunda Yugoslavlar, 
Prokuplue şehrini geri almışlar
dır. 

Sanıldığına göre, esas Yugos
lav ~uvvetleri, İngiliz ve Yun~n 

Ankara, 15 (Telefon'la) - ordularile irtibat tcııisi maksadı!e 
Muğla vilayeti birinci Slmf emni- cenu'ba doğru bir ilerley~ ga>:re
::Yet müdürü Me}(met Ali Aydın- ti üzerinde taoha~t etme'lc.tcdır. 
~ının Tunçeli birinci sınıf emn\- Arnavutılulkta, Yugoslavlar mu 
Yet müdürlüğüne, Kayseri ikinci vaffa.kiye.tli bir surette harekat-

ta bulunura benzemektedir. Yu
•rnıf emniyet müdürü Mehmet goslavların Draç'ı i~gal ettikleri 
Ali Orkusun Çanakkale ikinci sı· hakkındaki haberler musırrane 
rııf emniyet müdürlüğüne, Ça- devam eylemektedir. 
llakkaJe ikinc.i sınıf emniyet mü- Atina radyosu, bundan sonra, 
diir\i Kenan Erolun Antalya ikin- Matbuat Nezaretinin neşrettiği 
ti sınıf emniyet müdürlüğüne, bir tebliği lkayıdettikten . ~onra 
A.nta.ly ·· ıf emniyet sözleT.ine ıı<Wle devam etımıştır: a uçuncu em • 
~ii<lürü Niyazi Aııdan1n Malatya Sanı!dığma göre Yugoşlav or-
\içüncü sınıf emniyet müdürlüğü- dusunun lkuvvayı külliyesi, tam 

rıe, T u~eli dördüncü sınıf° cmni-ı olarak kalmakta ve dağlık mın-
)'ct müdürü Şµkrü A'hmet Ak- . 
>'orun Urfa d3rdüncü 81llıf omni• takalarda vazı.y.et ~l.mq lbulun-
l'tt müdürlüğüne, Mardin dör- makıtadır. Bu dailık mıntakalar
diineil sınıf emniyet müdürü Av- da müdafaayı jdame kolayıdır ve 
tıi Umerin Çanfkırı dördüncü sı- buradan Yugoslav ordusu, müte
lıf emniyet müdürlüğüne, T~ak- cavizlerin cenahlarına daimi bir 
Y~ Unıuıni Müfettişliği emnıyet tehdit t !\kil edecektir. 
lllUtav.ir muaviı;ıi Kemal Kayalı- . -C: . 
ııtın KaY\!eri üçüncü sınıf emniyet Ştmalı Yugoslavyadakı vazı-
"nüdürıüğüne, Çankırı birinci sı- yet sarih değildir. Fakat Yugos
'lıf emniyet amiri Sabri Mohacin lav kuvvetlerinin geniş Hırvatis
~ll"lniyet müdür :muav~n:iğinde tan, Slovenya ve Banal ovaların. 
~lhdaı:n edlmek üzere Van bı- dan çekilerek cenUba, Bosna-Her
rınci sınıf emniyet amirliğine, sek dağlık mıntakalarına doğru 
~laY:bin 1'azası ikin<:i sınıf em· gelmiş oldukları muhtemel tclak
tııyet Ümri lbrahim Etem Mal- ki olunmakitadn. Bu -kuvvetler, 
kutun Mardin vilayeti ikinci sınıf Sırbistana yakla§lllaktadır ve Sır. 

1 
Cınrı.iyet amirliğine naklen, Tar- btstanda gü9lubüz olarak kuv

, •ua kaymakamı Hüsnü Ari.nin Em. vetli bir müdafaa. idame edilcbi
. ~Yet müdürlüğü- l 70 lira maaşlı lecektir. 
D!şiv memurluğuna terfian ve Macar Kuvvetleri E.aki 
d ıyarbakır emniyet müdürlüğün. T klan Alım 

en V ckiılet emrine alınan Ek· opra f 
teın Sa 1\1 •1 .. .. .. Budapeşte, 15 (A.A.) - Macar 

navarın ug a uçuneu sı-
llıf '" · .. d.. .. • .. t · genelkurmay bBIJkanlığmın 14 nisan 
l :rınıyct mu urıugune ayın· . 
t-ri te k 1 t :ıaat 12 de neşrettiği teblığ: 

nsıp ı ınmış ır. Krtalarımız her tarattn, Tuna. ile 

p Tisza arasındaki araziyi i~gal etınlş· 
t'Qpapncta Servisi Kurulacağı Ur. Bu suretle Macarlstandan ayrıt-

DOiru Deiil mış olan Bacska arazisinin geri ıılın-
itt .Ankara, l:S (A.A.) - Dahlllye Ve- ması bitmiştir. 
•ı 1

1
ettnc bağlı blr propaganda seni- Sırp komitacı çeteleri, daha hAlft., 
hdas edilmek üzere bulunulduğu- şurada burada kıtalarımızn. \'C Ma-

tıt d 1 
1' aır 1stanbulda münteşir Vatan, car, Alman ahaliye karşı şehirlerde 
~enısabah, Haber Ye Sontelgraf ga- ve köylerde suikastlcrde bulunmak· 
,:elerinde lntı~ar eden haberin asıl- tadır. Bunların imhası enerjik suret
• Olduğu yapılan tahkikat netice- te de\"am etmektedir. 
ııı1te anlaşılmıftır. 

Yugoslavyaya 
Edilen Vaatler 

ttıı (Bafı 1 taclde) •+• 
't •tt(k, Harbi arzu etmiyorduk ve 
:r:Cotıavya'da hiçbir kimse Alman
lt h ka111 muhtemel bir harbin ne
te.~' hakkında hayale kapılmamak
'11 idi. Mukavemet etmekle hedefi· 
rıı: 'tunan \'e tnglllz mUtte!ikleri
~ Uzerlndekl Alman tazyikini 
.....,:lrnaktır. 

±& 

Amerika 
Tehlikede mi ? 

Va,ington, l:S (A.A.) - Harbiye 
nazırı B. Stlmaon yeni müdafaa ko
miteeinde yaptığı beyanatta Birlt19lk 
Amerikanın lstlnanat ve tehlikeli blr 
vaziyet karşısında olduğunu blldir
mi9tir. Komite önUnde beyanatta bu
lunacak sevatın ilki olan harbiye 
nazırı Blrl~lk Amerikanın cblr ma-
nevra harbi yapmak için tamamen 
talim görmUş kuvveUcr> teşkili lU-
zumunu anlatmıştır. 

~-
Afrlkanın göbeğinde iki yamyam konuşuyorlardı: 

- Kaı•akorlko, radyoyu dinledin mi, mUhlm bir şey var mı~ 
- Dinledim Korlkopaka. Papanın medeni dUnyaya Paskalya hıta-
beııı \"ar: Muhariplerin çoluk çocuk, kadın, ihtiyar, baııta, ı.akat 

tanımadığından l}lkiyet ediyor. 
- Medent tnsanlar blrblrtelını yiyorlar demek Kapakorlko. 

- Öyle anlaşılryor Korlkopaka. 
- Çok fena Kapakorlko ... 'l•amyamlık huııuslyetınl kaybedecek, 

-.nteketlmlz.ln turizmi zarar görecek, medeni seyyah selmlyecek. 

:&!edeni aeyyah gelme)ince biz oe ) lyeceğl& T :_ 

Almanlar Ateş 

Tecrübesj 

Geçirdiler mi? 
(~ı ı incide) •=* 

yaparak cürctli bir baskınla da· 
ğrtmağa teşebbüs ederler. Bal
kanlarda birinci usul para et
memiştir. tkind usulü, Yugos
lav 'Ordusu seferberliğini ve ha
zırlığını tamamlamadan ve müt 
tefiklerle beraber müşterek bir 
planla hareket etmek imkanı 
hasıl olmadan tatbik etmişler
dir. Öyle görülüyor ki eski Yu
goslav hükumeti ihanet etme
yip tehlike karşısında el altın
dan müdafaa tedbirleri alsaydı 
Almanlann yıldırım usulleri 
Balkanda bir pata etmiyecekti 
ve başlarını kayaya çarpacak
lardı. Şimdi bile bütlin hazrrlık
sızlıklara ve noksanlara rağmen 
Balkanlar Alman kuvvetlerini 
layık olduğu fiekildc karşılamış
tJr. Devamlı bir Balkan cephesi 
kurulması pek ala mümkün
dür. 

- Ya Libya harbi? 
- Wavel'i bekliyclim ve Wa-

vele inanalım. 
- Almanlar bize tecavüz e

derse sonuna kadar karşı dura
bilir miyiz? 

- Hem de nasıl... Böyle bir 
sualin hatırınıza gelmesi bile 
gariptir. Bizim için baskın ve 
sürpriz amilleri iptidadan tas
fiye olunmuştur. Blitün tecavüz 
ihtimal ve şekillerini hesaplıya
rak bekliyoruz. Türk kumanda 
heyeti dünyanın en tecrübeli, 
en olgun, işine en sahip ku
manda heyetidir. Trablus, Bal
kan harbi, cihan harbi, İstiklal 
harbi gibi ameli mekteplerde 
mükemmel tecrübe görmüştür. 
Onlarda tank varsa bizde de 
buna karşı korunma silahı "''ar
dır. Türk topçusu dünyanın ni
şancılıkta en kuvvetli topçusu
dur. Göğiis göğüse, süngü sün
güye çarpışmayı göze almadan 
kimse bizim müdafaa hatları
mızı söktürmeği ümit edemez. 
Böyle bir çarpışmada da evvel 
Allah herkesin hakkından geli
riz. Çanakkaleyi unutmıyalım. 
Orada zırhlıya karşı süngü ile 
döğüştUk ve muvaffak olduk. 
Bugünkü Türk askeri Çanakka 
lede döğüscn askerimizden ta
lim ve terbiye ve techizat bakı
ırıından çp tiat.ündUr. 

- t~ amma bu harpte Al· 
man askeri «kantısında durul
maz> diye bir şöhret kazanmış
tır. 

.:_ Tamamile efsane ve pro
paganda... Alman .. as~eri ~iç 
bir ciddi ateş tecrubesı geçır
memiştir. Geçen harpteki mü
kemmel Alman askerinden bir
çok vasıflarca geri olduğu mu
hakkaktJr. Bütün fark, taban
sız düşmanlara karşı kolaylı~la 
tatbik edilen baskın usullerın
dedir. Bu usuller b~rnaı:r .. saha
smda boşa gitti mı, bUtun ef
saneler dağılır, Almanlar da 
herkes gibi etten, kemikten bi
rer insan haline inerler. ~olay 
zafer mamasile beslendıklerl 
i<;in ciddi mukavemet karşısın
da şaşalarlar. o zaman onlar 
baskına uğrarlar. 

_ Bu söyledikleriniz akla 
pek yakın geliyor. lma.nı tam 
olmıyan birkaç tanıdıg~m var. 
Dur onlara tekrar edeyım. 

_ İmanında en küçük bir 
sarsıntı olana bozguncu gözile 
bakmalıyız. Hastalığı hafif o-

l iyı" niyetlilerin ruhlarını te-an . 
daviye çalıimalı~~: ~ena nıyet 
i . görürsCk gozunun yaşına 
zı k h ... 

bakmadan ele verme e.- oın-
miz için borçtur:_ Unutmamalı
yız ki harbin telkın, rıld~a ~e 
zehirleme silahlan şımdıden ı§
liyor. Bunlara karşı ~o~aca_k 
ordu, Çindeki e~l~r değı~dı.r, bı
ziz, hepimiziz. Sı~~ ~arbının e~
leri sıfatile her bın~~" .her sanı-

vazif e başında, gozU açık, u
;:nık bir halde beklem.eli ve 
bozgunculara. kozmop•llıt ruh-
1 ıara '°'öz açtırmamalıyız. 
u 'DA)unet Emin YALMAN 

Suri~e Vaziy~ti 
(Bal}& 1 loclde) * 

Bir kaç hafta evveline kadar ab
luka sıkı bir surette tatbik ediliyor 
ve surlyede hububat ve şeker sıkın
tıııı olduğu haber veriliyordu. Şimdi 
bir miktar hamulenin Suriye liman
larına gltmeılne İn1'iliz deniz kuv
vetleri tarafından müsaade edilmiş-

tir. 
surıye mllllyetperverlerlııln çıkar-

VATAN 5 

o Telgraf, Telefon ve Ajans Haberleri D 
Papanın ı 

Paskalya Nutku 

Harbin Vahşet 
Haline Sokulma 
sından Şikayet 

Eden Papa Dedi ki: 

"Ben Şimdi Sulh lc;in Dua 
Ediyorum. Fakat istediğim 

Sulh Milletleri Mahvedecek 
Cebir ve Zulüm Mahsulü Bir 

Sulh D~ğildirıı 
Vatikan, 15 (A.A.) - cGeclkmlş

tlr> 

Papa paskalya mUnasebetlle rad
yo ile bUtUn cihana yaydığı bir 
hıtapta ezcümle f(>yle deml9t1İ': 

cHerkes gibi birer insan kalbi ta
şıyan muhariplerin ıstırap çe'ken 
sivil halka, sllAhsız kadınlarla ço
cuklara ve bunlarla beraber t>kseri· 
ya cephedeki askerlerden ziyade harp 
tehlikelerine manız bulunan hasta
lara ve ihtiyarlara karşı bir merha· 
met hissi duymalarını temenni eyler 
ve bUtUn muharipleri gittikçe daha 
mUtekA.mil ve daha öldUrUcU harp 
aletleri kullanmaktan lçlinaba davet 
ederim. Her yeni siUıh gayri kablll 
içtinap bir surette dalma hasmın 

daha mUesslr diğer bir siltıhla mu
kabelesini intaç etmektedir. Haklı 
bir harpte kabulU mUmkUn olabile
cek mUcadelc şekilleri hududunun 
daha 'imdiden aşılmış bulunduıunu 
görmekle mUteesslrlm. MUtemndl· 
yen artan yeni ve çok tahripkar hU
cum vasıtaları kuUanılmaAlle harp, 
gittikçe., havsalanın kabul edcmlye
ceğl bir vahşet hallne sokulmakta 
değil midir? 

Yunanlılar 

Arnavutluğun Şimal 
Bölgesini 

Tahliye Ettiler 

Japon yad& 
Sovyet - Japon 
Paktı Tasdık 

Edildi 

Breste 
Yeni BirHücum 

Yüzlerce Ağır 
Bomba Ahldı Atına, 11.\ (A.A.) -- Armı.\'Utluk- Tokio, 15 (A.A.) _ D.N.B.: 

takl Yunan şimal lXllgeslnln tahliye- Bugün toplanan kabine Sovyet- Londra, 15 (A.A.) - lııgllia hava, 
al hakkında bu sabah verilen ta!sl- ler Birliği ile aktolunan bitaraflık nezaretinin tebliği: 
18.t bu tahliyenin sUkQnet ve sıhhat- paktını tasdik etmiş ve DevJet Bombardıman ser\•fslmlze mensup 
le ve çok gizli bir şekilde yapıldığı- ~urası tarafından tasdiki layiha- bUyük bir teşekkUI, gece Brest de. 
nı göstermektedir. Yunan kuvvetleri sını da hazırlamı~tır. De~et Şu- niz ussUne hUcum etmiştir. Takriben 
bütUn malzeme ve toplannı birlikte rası bu hafta içinde toplanarak 1 dtırt saat kadar suren hUcum, bu· 

nakledebllmlş ve bUyUk, kUçük bü- bu layihayı tasdık edecektir. 1 ıuthı bir havada başlamış fakat bl
tUn köprUlerl tahrip eylemı,1erdlr. Başvekil Prens Konoye, kabi- 1 lflhare hava daha ziyade açılmıştır. 

Gönce bölgesinin tahliyesi esna· ne içtimaında paktm muhtelif Neticelerin mfişahed<'.Si karanlık do
ııında, ktıçUk Yunan kuvvetleri esas noktalan hakıkrnda izahat vermiş layıslle güçleşmiş ise de, Scham-
ordunun çekilmesini setretmlş ve nl- ve paktın son dakikada imzasını h t C 1 h be k ors \'e ne scnau mu are ru-
havet bu kuvvetler de dUn bir tek mucip olan sebeplen' anlatmıstır. /j 1 1 1 h"I" ı · d b l • ~ \'az r er n n a " yer crın e u un· 
kişi kaybetmeden çekllmlşlerdlr. Bu ı İzveıtia'ya Göre duğu görülmUştUr. Doklar mıntaka-
çekllme hareketi Yunan • İngiliz Moskova, 15 (A.A ) - Rus - ,.... ta Uzl b b tıl 

1 
· sına a6 .r çap y erce om a a -

müdafaa hattını tevhld eylemiştir. Japon paktmı mevzuu bahseden şt B b 
1 

·ı · ,. __ _ . . . mı ır. om a arın gemı erın .._.. 
Yeni hat maklnelı kıtalar için nUfuz lzve~tıa gazetesi dıyor ki· 

1 
d k 

1 
d tl c1ı-

I B R J ' .• r n e \'eya ya ın arın a pa a e• 
edilemez telAkki edilen araziden mu- u .P?k!t us • apon munase- görutmUştUr. Fakat isabetlerin tam 
t~şekklldlr. betlermın pek ç.ok olan rneselele. 1 1 d ıı. t sblt tm k mllm· 

1 · · k- ·1 h l . f k o up o mn ıbını c e e Proya gazetesi, talyan tayyarele- rını amr en al etmıyor, a at kU 
1 

t 
du P 1 b 1 l . d ~ d d • n o amamış ır. tinin n reveze 1 manına yaptık- u mese e erın ogru an ogru· 

lan akının hiç bir hasar ve zayiata ya halline yol açıyor. Bu müna- Londrada Alarnuiz Dördünci 
sebep olmadığını yazmaktadır. sebetler şimdi yeni bir safhaya 

Vapur Zayiah Ayda Bir 
Bildirilecek 

Londra, 1 S (AA.) - İngiliz 

hüıkumeti harp ba§ladığındanberi 
ticaret vapurları zayiatı hakkında 
haftada bir neşrednen rakamlar 
yerine aylık frtatistik neşrctmeğe 
karar ver,:niştir. Bugün, haftalık 

zayiat listesi çıkmamasının sebebi 
budur. 

girmiştir ve ıbu safhanın feyızli 
o~ması bcklencıbi'tir. 

B. Matauoka j)e B. Molotof 
Anuanda 

Moskova, l ) (AA.) - D.N. 
B.: Bugünkü gazeteler Japon Ha
riciye Nazın H. Matsuoka ile 
Haik l lariciye Kom:seri B. Mo
lotof arasında teati edilen tel
grafları neşrebn'ıitlerdir. 

B. Matsuoka'nın gönderdiği 
telgraf §udur: 

Hugün imza edilen paktla mil_ 
letlerımizi yeni bir doatluk )"Olu-

Gece 
Londra, 15 (A.A.) - Mant ta ba

\'O.lar gene pek fena gitmeğe bafla
mıştır. DUn gece İngiltere Uzerinde 
ancak birkaç Alman tayyaresi uc;a.
bllnılşUr. tngllterenln şimali şark! ve 
gaı p sahillerin<' bir kaç bo111ba abl
mıv.tır. Bir kaç kişi ölmUştUr. Hasa
rat chen.mlyct.sizdir. 

Şimali şarki sahilinde bırkaç yan
gın başlangıcı söndUrülmU9tUr. Ta,. 
yare defi bataryaları dUtman ta1• 
yarelerınl lcolaylıkla uzakl8'tırm• 

tır. DUn Londranın alarmsız ~eçlrdl-
ğl durdUncU gece ldi. -

U nan İS fan a b~tlerimizde bir mcşaıe vazifesi- -----o-y d 
1 

na sokıtuk. Bu vesrkanın münase-

ni göreceğini ümit ediyorum. s· y 
<BaıJı ı ıocıde) /§/ 1 Paktrn süratle imzasının tahak-'ı lr UD8D 

İngiliz ha,·a kuvvetleri, bu mınta- kuku hususunda göst~diğiniz G • G 
kada Alman lahaşşUtlerinde çok bU- mahirane yardımdan dolayı ek- ı azeteSJDC Öre: 
yUk tahribat yapmıştır. seliinsınıza ç.ok minnettanm. I _ 

cBen şimdi s.ulh için dua edlyo- * Hükfımetmizin bana karşı gös. .. 
rum. Fakat istediğim sulh milletleri terdiği ~eref verici dostane hüs- : T urkfer ve Ruslar isteseler 

Atlna, 15 (A.A.) - Yunan ordu- 1 
mahvedecek cebir \'e zulUm mahsu- nükabulden doiayı ııize teşekkür 1 de stemeseler de Harbe 
lU bir sulh değildir. BUtUn nılllcllc- lıı.n başkumandanlığı pazartesi/ ııalı kr·. d .. d d' . 

gecesi g,..,. vakit nP-"rettiğl bir teb- etme. ıgıme e musaa e e ınız. G·ırecekle 
tin şerefini, hayati ihtiyaçlarını ve ~,. ..., Kısa bir müddet ıkamet ett:ğim r 
herkesin me.'ll'll hakkını temin eden !iğde Almanların Kllsura, Kozanı ve büyük mcmleket.inizi güzel hatı· Atina, 15 (A.A.) - Atlna ajanaı 
bir sulh istiyorum. Allaha yaptığım Lialista istikametinde tazyik ettık- ralarla terkediyonrrn. blldlrlyor: 
dııalara muvazi olarak bu hususta !erini bildırmektedlr. l:..kselarrsıruza sıhhat ve saadet BugUnkU Yunan 
var kuvvetimle çalışıyorum.> * temenni edertm. parçalar veriyoruz. 

Ecnebi memleketleri işgal altına Atına, 15 (A.A.) - Yunıuılstando.- B. Molotof şu cevabı vermiş- Kalimerini gazetesi TUrklyenin ve 
almış olan devletlere hıtaben papa ki Britanya km'\·etleri umumi karar· tir: Sovyetıer Birliğinin vaziyetinden 
~unları söy}emişUr: _ gA.hından bugUn tebliğ edilm~tlr: Son-etle(. .Bırliği ile japon~·a bahsederek ezcUmle diyor ki: 

cNamua ve vicdanınızın al&i ifSal Brltanya imparatorluk kuvveUerl arasında bitaraflık · paktı ımza Mesut bir sulh içinde bulunaa 
altındaki halka kartı insani duygu- hattının eag tarafında düşman ma-/ edılmcai münaeebetile ifade etti- mllletlt>rin harp haline geçmefe Jra.
larla ve adaletle harekete eevket- klnell kıtaları tarafından yapılan hU- ğiniz hararetli hissiyattan dolayı rar vermeleri gtlı;:tUr. Fakat, maafe
meslnl temenni ederim. Bu insanla- cumlar tardedllmiı,ııtir. Başka yerler- ekscıanııınıza teşekkür ederim. Bu sef milletlerin harbe girip girmeme
ra karşı, size tahmil edildiği tak- de düşmanla temas vaki olmamıştır. pakt faal ve verimli işbirliğımz lerl kendi ellerinde değildir. Türkler, 
dlrde haksız olduğunu ileri süreceği- * sayesinde tahakkuk etmıştir. Ruslaı·, İran. Efganıstan ve Irak 
nlz yUkU tahmil etmeyiniz. Me.şgul Bu paktın yeni Sovyet _Japon dağlar ve çöller har biri sırası -.... 

Atına. 15 {A.A.) - · DUn akşam ·--
arazideki esirlere ve sh'll ahaliye münasebetlerinin imtişafına da ıınrc hnıbe glrece'Jderdlr. etın1't 

neşrolunan ı i2 numaralı Yunan teb- • 
yapılan muamele milletlerin ve fert· llği: bir merhale olacağı ve sulh men. Almanya cebren dUnyaya bir ye:ıl 
!erin medeniyet derecesini en emin Garbi faatlerine biz.met e~eceği kanaa.- nizam kabul ettirmek illti"Or. Bunu: 

b. . Makedonyada Ptolemais ., 
bir surette ölçmeğe yarıyan ır mı- tinde~im. mAnası bUlUıı dünyanın Alman c Z• 

mıntakasında. zırhlı kuvvet muhare-
yardır. Şunu da unutmayınız ki beleri olmaktadır. Eıkselansınıza .İyi sıhhatler ve mesinl dlllyl" parlatması demektir. 
harp talihinin sizin elinize dUşUrdU- mesainizde muvaffakiyetler te- Binaenaleyh TUrkler ,.e Ruslar ı.. 

"" 1 Cenubi Yugoslavyanın Alman kU\"· 
ğU esirlere yapaca&ınız muame eye menni ederim. tescler de istemeseler de harbe glre-

d 1 • t k vetlerl tarafından işgali ve bunun ne-
görc Allah a 8 zın vatanınızı a - B. Matsuoka Radyoda Bir ceklerdlr. Arada şu !arkla ki şimdi 
dis veya telin edecektir. tlcesinde Yugoslav tofıra~ları~:an Nutuk Söyliyecek I girerlerse kendi istedikleri gibi h&rJ. 

BUtUn tezahUrlerllc insana ıstırap ordumuzun yan ''e ger er ıe gı en 
b h kili geçitlerin açılması Uzerlne şimali Ar. ~ok~ro, 15 (A.A.) - J Iaber I edecekler, sonra girerlerse Almanya-

:~~:~ar::nız~~P ç:~tiği s~:şa~:~~;,· navutluk cephesindeki .. ~uvvetlerimi- alındığına göre, B. Matsuoka, Ja- 1 nın istediği gibi harp edeceklerdir 
hırlstiyanıııı-ın en ziyade tazyik gör- ze geri ç.ekllmek ve Gorıce mıntaka- poni}'aya dönerken Mançuri' den Niçin daha bir kaç saat, bir kaç ıtıı 

t> ahi t k i ıı ı ti radyo ile bir nutuk söy)i) ecektir. \'eya bir kaç hafta beklemeli? :Ma.-
dUğU yerlerde rahipler \'e müritleri sını t ıye e me emr ver m ş r. e>- terek dUşnıan evimize girmiştir. Se-
lçln dudaklarımızın ucuna cesaret ve- DUşman bu çekilme hareketini ba.ş· ferberliltin rlhanşUmul olduğunu an-

. 1 ö 1 t ' kt d' B U ki ladı,....ndan ancak 24 saa sonra his- Amer!ı._ İcabında H • rıc s z er gc ııme e ır. ug n - 0
' - usuaı Iıyanlar dllşmanın evlerine glrmeatnl 

liseye karşı sadakatle lmlstıyanlık setmiş ve ileriye motosikletli lmv- Gemileri Silahlayacak beklemeden harekete geçmelldırler. 
akidelerinin açıkça llfın olunmaııının vetler göndererek iz.aç etmeğe bey- Nevyork, 15 (A.A.) - Ame- Biz onu bekliyoruz. Her ne olurıa 

. hude yere uıı-ra""'ıştır. Bunlardan · . b 
menedildiği yerler vardır. Bu verici'- 6 

r" rıcan gazetesınin ildir.diğine gö- olsun blllnmelldlr ki biz iyi dayant• 
de hırlstlyan kanunlarının tatbikine bir miktarını esir aldık. . re, Amerika Birleşik devletleri yoruz. 
mAnl olunduğ'u gibi hıristlyanlıktnn Arna\•utıuk cephesinin dığer kı- bahriyesi, lüzumu takdirinde hu-
uzakla tırmayı istihdaf eden bUtUn sımlarında dUşman muhtelit nokta- ausi şahıslara ait gemileri teslih 

ş larda taarnız hareketine glrlıpniş • h 1 k d hareketler teşvik edilmekte veya UskU tUI U tU etınege azır anma ta ır. 
mUsamahaya mazhar olmaktadır. ise de her tarafta P r m ş r. 

YUz kadar esir aldık. Bundan başka bu hareketlere karşı 
mAnevt bir mukavemete bile mUsaa- -------------
de edilmemektedir. Hıristlyanlar açık Mısır Kabı" nesi 
ve kapalı bir şeklide muhtelif teca· 
vUzlcre uğramakta ve dlnt vazl!ele
rinl gUçlUkle yapabilmektedirler. 
Dünyayı serian sulha kll\'llŞturma

sı için .Allaha dua ediyorum. Vatl· 
kan bu harbe mfınl olmak için her 
şeye teşebbUS etmiş olduğu gibi har
bi kısaltmak veya sebebiyet: verd'ğl 
ıstırapları tahfif etmek için de elln· 
den geleni yapmıştır. Vatlkan bUtUn 
bu teşebbUslerinde mUteyakkız bir 
bltarafiık hissi lle hareket etmı,ur.> 

Papa, mllletlerde, karşılıklı feda
kArlıklar yapılarak iş birliği yapıl· 
mllllınt temin edecek yeni bir zihni
yetin doğması hususunda da temen
niler izhar etml~lr. Ancak bu aaye
dedir ki bugUnkU harabeler üzerin
de milletler arasında bir kardetlik 
tesanUdU teeıısüa edeblllr. Böyle bir 
tesanüt kurulduğu takdirdedlr ki bü
yüklerle kUçUklet ve uyınarla kavi
ler mUsavl haklara kavuşabilecek

lerdir. 

(Başı 1 lndde) = 
deniz üseü, İngiliz bahriyesine 
ıarki Aılqd.eni.zde hakimiyet temi
nini m~ün kılm,,ıır ve ayni za
manda Balkanlal"<!a mütltehkler 
kudretinin de kilit noktuını tef· 
kil eylemektedir. 

Bundan dolayı A\man ve hal· 
yanların ileri harelloetlerini Mıeır 
hududunda durdurmamaları, fa
kat, Capuuo kalesi ile Sclhsn'un 
aluidıiını bildiren dünkü Alman 
tebliğinin ıimcliden telmih ettiği 
gibi ellerinde bulun~~ ~ütün k.uv: 
vetlerl Mısır sahılının heyetı 
umumiyeeini ele geçirmekte ve 
Süveyf kanalı üzerine yerle~ek
te kullanmaları bekl'encbilir. 

Tobrukta Alman 
Esirleri Alındı, 12 

Tayyare Düşürüldü 
Kahire, 15 (A.A.) - Mısır 

Ba~vekili Hüseyin Sırrı Paşa Or
taşarktaki İngiliz kuvvetleri baş
kuman1danı Gcne;ral \Vave1l'le 
görii~üştür. 

Tobruk'ta 
Lonıdra, 15 (A.A.) - Tob

ru'k'ta bulunan İngiliz İmparator
luk kuvvetleri tarafından yapılan 
muka:bH hücum esnasında iki üç 
)'!Üz kadar Alman ha.rp esiri alın
slısı sah.'h.iyetıtar bir kaynaktan 
öğrenilmi..,tir. Tobruk üzerine ya. 
pılan hava akınında 12 dü;ıman 
tayyareai düşürülmü,tür. 

Eritre'de 4000 .Eair Abndı 
Kahire, 15 (A.A.) - Kah:

rede bildrrildiğine göre, hür Fran. 
sız kuvvetleri Eritre' de dört bin 
esir alm1ş}ardır. 

Kahire, 15 (A.A.) - Kahi
redeki umumi kar"argah tarafın
dan bu akşam neşred.ilcn harp 
tebliği: 

Amerika Limanlarmdaki Biitült 
Ecnebi Gemiler Muaadere 

Olunacak 

Londra, 15 (A.A.) - Daily 
Mail gazetesinin Nevyork muhar 
riri yazey or: 

Parlamentonun milli müdafaa 
kanunlBl'ını genişletmek için .Ur
atle :>eni kararlar ittihaz c!tımeai· 
ne intizar olunmaktadır. Zanne• 
dildiğine göre B. Rooıtevclt' e A· 
merika limanlarında bulunan bü. 
tün ecnebi gemilerin musadereaa 
için önümüzde'ki hafta. mezuniyet 
verilecektir. 

ltalya büyük elçisi 
lonna 28 İtalyan gemiainin mu· 
sadcresinc karşı yeni bir pl'Okılllo 
notası daha ver:miştir. ~rika 
Hariciye Nezaretinin bu prote.
to\ara aldım~ c:tmiyeeeiini ııötıt• 
ren alametler vardır. 

Almanya ve ltalya Y .U 
Huvat Hükiametini T...W-
Berlin, 15 (A.A.) - D.N.B.: 

dıkları kargaşalıklar halen tevkalıı.
de komiser general Dentz'in ellerini 
tamamlyle bağlamıştır. Bazılanna 

göre bu vaziyetin sonu açık bir ıs

van ,eklini alabilecektir. Binaena
' eyh lngtliz noktai nazarına göre 
General Dentz bUyUk mUşkUllt için
de bırakılmamalıdır. 

lrlanda Deniz ve 
Hava Üsleri 

Nevyork, 15 (A.A.) - Ta11: 
tP.ost Meridian> ın bildirdiğine 
tıöre Amer.ika, Du'blin hükumeti 
lr,.t.~tereye deniz ve hava Ü•leri 
verdiği takdirde İrlanclaya yiye
cek ve ealihıt. göndermdde allka
dar bir teklifi tetkik etmek~dir. 

Ayni zamanda General Wa
vell'in zamanı geldiğme hükmet.. 
tiği zaman düşman ilerleyişinin 
önüne herkesin geçilmez o1aca~ 
ğını ü~it etltiği bir sed koyacağ~ 
da beklenebilir. Muhakkak kı 
büyük bir muhare:benin cereyan 
edeoeii bir mahal vardır ve bu 
yer §İmdiden teabit edilmiş bu
lunmak'tac:hr. İngilizlerin, bu ka
dar yakın bir zamanda kazandık. 
lan bir araz.iyi bu kadar çabuk 
terketmeleri ağır gibi gözükebilir. 
Fakat fU cihet kabul edilmelidir 
ki bir mulkavemet teıebbüsü, an· 
cak fena, bir netice verebilir, 

Sollum bölgesinde devriye ,.e 
topçu faaliyetimizle düşmana za. 
yiat verdir.d&. 

Habeşistanda: Dessie' ye doi
ru ileri :hareketimize tekTar başla
dık. Cenup ıbölgcsinde de diit
man müfrezelerinin tiddetle taki
bi devam etımektecJir. 

Zağreb' de yeni teşekkül eden mil. 
ai Hırvat hükumeti, devlet reia' 
B. Pavclic;'le hükômet reisi Ge· 
neral K vaterntk'in imzalarını ta
ı!lyan· iki telgrafla B. Hitler' e vıo 
B. Mus.solini'ye müracaat etnıİf 
ve Hırvatistanm ilanı istiklal et
tiğini bildirerek bu istikla.1in ~ 
manya ve ltalya tarafmdan ta 
nılmaımı iıtcmi~r. 

B. Hitler ve B. MU&&olini ver• 
dikleri cevaplarda yeni Hırvat 
hük&netini tanıdıklarını bilclir
mi§lerdir. 



Bir SDt Kuzusuna 
GQzKoymuş 

Kuzuyu Arsada Otlarken Kucakladığ·ı 
Gibi Kaçarken Yakayı Ele Vermiş 

~....ıııırı. 

Sayfiyelerde ki Kira ihtikarı 1 Bu Sene Armutluya Fazla 
Aldi Yürüdü Rağbet Gösteriliyor 

Hnyasız.ca hareketten ve üze· 
r.ınıde croını bulundurmaktan sa
bıkalı Koço .bakırcııarda Dök
mecilerd'Cki arsalardan birinin 
öni.ınden geçeıken bir süt kuzusu 
·~örmüş. O cıvarda oturan Hasan 
adında biri o giın havanın güzel
~ığım görerek kuzusunu arsada 
1>tlamağa bırakmış ve ke.'1di de 
bir duvarı siper alarak oturımuş. 

ecza mahkemesinde Koçonun 
sorgusu yıapılmıştır. Koç.o sorgu 
esna.3ında: 

- Ben kuzuya ot verd n. Pe
şimden geldi demişse de bir tür
lü kuzunun kendi kucağına nasıl 
çık.tığını izah edememiştir. 

Mahkeme bu sabıkalı kurdun 
tevkifim: karar vcrm~.tir. 

Alacak Yüzünden Kavga 
Etmişler 

Bu 15eM -bütün Anadolu köy· 
lerine ve bılhassa Adbaacrn ve 
Çamlıca taraflaTma çok faz.la rağ
bet gösterilmcıktedir. Hergün bu 
çok halk~ızın Attunizade, Top
hanelioğlu, Küçükçaınlıca, Şcker
kaya, Llbad.e, Bu1gurlu, Namaz
gah taraflarında takım t·akım ev 
ve kö k aradıkloarı -görülmekte ve 
bu rağbeti ve biraz da ahvali ha
L.ıra dolayısile hasıl olan mecbu
riyeti gören ev ve köşk sahipleri
nin kiraları hatır ve hayate sığ· 
mayacak nisbette arlıtırdıkları 
hayretle işitilmektedir. 

Bir kaç gündenheri Acı'badcm 
ve Çamlıca havalisinde kendine 
münasin bir yeT aradıktan ve is
tenilen kira bedellerinin yük'"6ek
liği karşısında hayal sukutuna 
uğradık-tan sonra evvelki gün 
matbaamıza uğımyan bir vatan
daş. ev ve köşk sahiplerinin is
tiğnatı vaziyetlerinden ve bilhas· 
sa istedikleri kira bedellerinin 

Al'mutlu (Hususi) - Kaph
calarile meşhur ve maruf olan 
nahiyemizc bu sene daha fazla 
rağbet gösterileceği yapılan mü
racaatlardan anlaŞJbnaktadır. Da
ha şimdiden bir çok evler tutaol
muş, katlar kiralanmıştır, Ev ki· 
ralayanlar arasında İstan:bulun 
tanınmış Musevi tüccarlarından 
bazılarının aileleri de bulunduğu 
anlaşıJmtştır. Misafirlerin rahat
larını ve her :türlü ihtiyaçlarım 
temin için bakkallarımız cdbir 
almakta, tutulmıyan evler sahip
leri tarafın-dan temizlenip ıbada
nalanmaktadır. 

[DLllACA Fakat meydanda bulunan hır 
.kuzu, h$1 de sahipsiz bir kuzu 
sa:bıkalı Koçon'Un içini gıcıklamış, 
e~ ela kuz.uya ot vermiş, okşa
mı,. tır. Koço bunun üzerıne et· 

lrafta kimsenin bulunmadığını gö. 
'nince yükıte hafif ve pahada ağır 
',,)an kuzuyu bir müddet elindeki 
bır demet otla peşinden koştur-

Dlln de nlncak yUzUnden çıkan bir 
ka\·ga neticesinde iki kişi birbirleri
ni dövmüşler ve bunlardan biri. 
bıçakla diğerini yaralamıştır. 

Küçükpazarda oturan simitçi Fik- Y.'iiksekliğinden acı acı şiicllyet et. 
ret. Vefada oturan Kemalden ala- ı tikten sonra geçen sene yazlığı 
caklı olduğundan dün kendisinden bu iki yüz liraya verilen bir köııke 
alacağını istemiştir. Kemal verme- bu sene 650 lira istenildiğini bir 
yince iş kavgaya binmiş ve Fikret misal olaTak söylemiştir. 

mu~ \e kaçabilecek bir yere gc· 
lince de kuzuyu kapınca kopna
ğa başıamtŞtır. 

Fakat bu sırada kendine du- bıçağını çekerek Kemali yaralamış- D"" iL h J'd t d v un ou ava ı e yap rr ıgı-

f 

varı siper eden kuzunun sahibi de 
Kıoç.onun p~ine düşmüştür. Fa
kat kendi ihtiyar okluğundan Ko. 

1 ço kaçmıştır. 

tır. Yaralı hastahaneye kaldll'ılmış teL,_!U> ._ t d t mız uı:uuer, -ou va an aşımızın 
suçlu Fikret yakalanmış ır. şikfcyetlerini maalesef teyit eyle-

ç ık •• •• d y miş ve bu havalicle dehşetli bir 
enge oyun e angın kira ihtikarı başladığı görül'müş- ıı 

1 

O sırada Alemdar bekçilerin- DUn gece Çengclköyilnde, Taşlıba- tür. Keyfiyeti alakadarların dik
yır sokağında Fevzlnln sahip oldu- kat nazarlarına ehemmiyetle vaz
ğu gnyrl meskQn ku!Ubcdcn yangın' eder ve fırsattan istifade ile bİT 
çıkmıştır. nevi eoyıgunculuğa karkışan bu 
Yangın. kulUbe tamamen yandık- gibi mülk eahipler.i hakkın.da 

; den Dursun, sokaklardan birin
' den çıkarak hırsızla karşılaşmış 
ve Koçoyu elinde kuzu ile bera
ber yakal.amıştır. 

.sulh tan sonra söndUrülebilmlştir. muamele yapılmllBım bekleriz. 

Soldan sağa: 1 - Bir kUmes hay· 
vanı; .Müsabaka. 2 - İnsan yuvası; 

Bir nevi ekmek; 1stıfham edatı. 3 -
Temizlik vasıtalarından. 4 - Ka· 
buklu bir hayvan; İki aynl harf; 
Nota. 15 - Zira.at aletlerinden; Zarf 
edatı; Nefer. 6 - Kunı batarya; 
Sürü llmlrl. 8 - Şaibeli; BlrincL 
9 - Stadın yansı; Yunanlsta.nda bir 
liman. 10 - MUz'lç bir böcek. 11 -

Dün Suhıannhmet ikinci 

Beşiktaş Cinayetinin 
Tahkikatı 

Beşiktaşta Şenllkdcdede bulunan 
iki kesik kol ve bacak hakkında ya
pılan tahkikat ve tetkikat henüz Yama; Oburlar; Kan. 
mUsbet bir netice vermemiştir. Em- Yakarulan aşağıya: 1 - Tarihte 

Urfa Kurtuluşunun y ıldönümü niyet müdllr!Uğü cinayet kısmı me- yer tutan bir kahramanlık geçidi; 
murlarının elinde halen yeglne iz Üç. 2 - Şiklır; Büyük; Bir meyva. 

) Urf 11 1 B 
olarak kesik bacaklardan çıkarılan 3 - Müstefrişc. 4 - Tayarıın et; 

Urfa (HU5usi - a ı ar rbısadi durumu sarsı 1yor. u va- y rtı 
ld b l k 

bir çift çorap bulıınmakt. adır. ı•Je\A. akanm iki ha ; Arapçanın hare-
kurtuluşlannın yı önümünü u ziyetin önüne geçi mesı için na - '~ u 

k 
---L" l l k 1 k ·ı 1 • . de bir cinsten olan bu roraplar, ke- kelerinden biri. 5 - Sakalı bitmez: 

sene de büy.ü tcz.Gnur ere ut- tyata aıt e sı tme muamc esının " K 
B il 

·ı --'- · · ) d b" · ·ı sik kol ve bacak sahibinin hüviye- abuklu pirinç. 6 - Eski bir mabut• 
lanuşlardır. u ves e ı e ~ır nısan ve ımayıs ay arın a ıtırı· Bir nota· tavla sayılnnndan 7 -
ba...tanb•uı:• bayrıtklar ve tefne mesine emir verilmesini İnhisar- tinin tayini için kullanılmakta ve K 1 ' h t · s• ..,...- . • avru muş no u ; Susuz batarya. 
d.allarile oona.tılmıştır. Sabah er- lar müdiriyeti umumıyesınden kayıp bazı eşhasın aile ve akrabaıa- 8 .. 

1 1 
·- t rl - Kole: Kuyruksuz inek. 9 - A-

kendcn halk ve civar köy Ü er bekleriz rına gos e imek suretlle esaslı bir t · 1 eş. 10 - Kısa zaman; Şart edntı-
şehrin cadde ve sokaklarından * Kartal (Hususi} - Tapu iz elde edllmeğe çalışılmaktadır. Bu k it 
geçerdk meraslııı meydanını doL ve Kadastro Umum Müdürü Ha- araştırmalar al!kadarlarda iki ka-

1 
ntrnh ısa ılmışı; Şaibe. 11 

- .Meyva 

O d 
, l 1 o umu. durmuşlan:lır. Tören sa.at 1 a lit Ziya Kartaldaki kadastro iş C· YIP şahıs hakkında bazı şüpheler 

başlam~ mutat nutuklar.dan son- rini tetkik ve teftiş etmiştir. uyandrrmıştrr. Tahkikata bu nokta- DÜllı'"K'ü BULMACA~I.:"l llALr.t 

a askeri krtant. mektepliler, atlı * Kartal (Hususi) - Kartal lar üzerinde devam edilmekte ve Soldan ım~: 1 - Darüşşafaka. 
köylüler, hayır cemiyetleri ve es- belediyesi vapur iskdcsi uncyda- tahkikatın mUsbct bir netice verme- 2 - Emine; Dal. 3 - Ras; Ka; Zayi. 
naf birlikleri tn"bün1erde bulunan nının tcsvİyesile istimlaki yapıl- si Umltleri kuvvetlenmektedir. 4 - Aheste. 5 - Eller yukan. 6 _ 

eskeri ve mülki er.kanla binlerce mııt olan meydanın ortasındaki y .. rt N d 40 K ? Palas. 7 Al; Bal; Iaı. 8 - San-
halk önün'Cle geçit resmi yapmış- kahveyi y1ktmnağa başlamıştır. ogu e en uruş · · Irk. 9 - Maide. 10 - Anne: Zamk. j 
ıarchr. Bu vesile ile Urıfa cidden Bu suretle iSkele meydanı ge- Fiyat murakabe komisyonu yo- 11 - Demokrasi. 
büyük bir bayram günü yaşamı~- nişlemiş ola<:ak ve güzel bir hale ğurt fiyatlarını tetkik ettirmekte- Yulmnd:m a,nğıya: 1 - Derme-
nr. lronula-ca'kltır. dlr. Yoğurdun perakende olarak çatma. 2 - Ama; And. 3 - Risale; * M~ (Hususi) - Muş. ili, * Konya (Hususi) - Vila- Trakyad:ı. kilosu 12,50 • 15, Bursada Sine. 4 - Ün; He; Badem. 5 - Şe
göbeğinden ıbeyıvan fı:?kıran bir yetimize bağlı Sille yolunun ta- 12,50, Balıkesirde 15 kuruş olduğu kerpare. 6 - Asyalı; Ok. 7 - Ay; 
memlekettir. Senede bir milyon miri senelerdcnıberi tehir edil- halde tstanbuldn. kırk kuruşa satıl- Tul. 8 - Zeka; Za. 9 - Ada; Asık; 
dlodan fazla yağ ve onhinlerlc mektedir. Sitleliler ve Silleye ması ihUkArn hamledilmektedir. Yo- As. 10 - Kayar; MI. 11 - Ali; 
koyun ihraç eden bu mcmteket, bağh köylüler yaz ve ıkı.ş bu yo- ğurt toptancıları, bu iht1kAr isnadını Isırık. 
'cçen sene bu mevsimlerde tuz lun bozukluğu yüzün-d'en çıok zor- kabul etmemekte, fiyatların bu dc
kıt:lığı yıüzündcn bir 9ok sıkıntılar luk çekmek ve bir çok mahıumi· rece yükselmesinde yoğurt teneke 
çektiğini yine geçen sene yazmış.- yetlere göğüs germek mecburi- ve çanaklannın pahalılığını, nakliye 
trm. Bu sene 1kıtlık değilse bile yetinde buhınmak.tadırlar. Nahi- \"e imaliye ücretlerinin geçen ve ev
yine mütlhlş bir tuz buhranı var· ye yakırundaki taş ocaklarından velkf senelere nazaran yüzde otuz 
dır. Bugün için ln!hisar arrlbarın- çıkanlan taşlar köylüler tarafnı- ve krrk derecesinde artmasını, süt 
da kal~ ol~n. 4 - 5 ton tuz I dan ta~nmakta ve yol üzerine sahiplerinin daha fazla kazanç temi
mcm:lckctin ihbyacını karşılama- dökülmektedir. Yolun bir an ev· nl kastne kremacılara fazla mlktar
d1ğınd.an haftada bir ~ ~er 1 

vel ya,pbrıhnasını bütün Silleliler da sUt satmalarını sebep olarak gös
yüz. kilo tuz, satılmak ı.çın pıya- beklemektedir. 1 tennektedlrler. Toptancılar, komls-
RYa ç.luuı~~'°-~· B~~ ~ Bursada Hafel'atla Mücadele j yona davet: edildikleri zaman hakla· 
hal.~n te'hacumu ve koylunun ı~- Bursa. (Hususi) _ Şehirde ve rını mUdafaa ve ispat için şimdiden 
lcnnı terkcderek !}ehre akın yap· mülhakatta dut ağaçlarına musallat vesikalar hazırlamaktadırlar. 
malan )ÜZÜndcn tuz satılan ma· 
h ld 

.... 
1 

· dih 
0

,,_,_ t olan dlyaspls adındaki hıışere ile 
a e goru en ız am ıı..&a e 

d 
y ib" d • · B açılmış olan mücadele nihayetlendi· 

cger ır uruma gınyıor. unun .1 ti 
başlıca seıbdbi tuz nakıliyatı eksilt- n miş r. 
me muamclosinin va.'.K'tile yapıl- Bu mUcadele esnasında. 46f007 a,.. 

rnayıp, ağ~t.os nihayetlerine ka· ğaç UA.çlanmış, 4378 ağaca da ant1-
dar süriilmeısidir. Burası kış mem- parazitli dal asılmıştır. 
leketi olduğu için eylul ayından Bursa ipekçiliğinin esasını teşkil 
sonra na:Aliyat meselesi güçleşi- eden dut ağ'açlan bu suretle tahrip
yor. Ve bu y.üzclen memleketin ten kurtanlmış oluyor. 

Kayseri de Tek 
Tip Ekmek 

Tıbbi Müsamere 
Haydarpaşa ABkcrt hastahanesi 

altıncı tıbbi rnUsa.mercsı 16/4/941 
Kayseri, 15 (A.A.) - Kayserlde salı günü baştabip albay Dr. Zahit 

bugllnden itibaren tek tıp elanek Tolunun reisliğinde toplanmıştır. 
~suıu tatbikine başlanmıştır. Birinci 1 _ cSerwnla iyi olmuş hat bir 
ve ikinci nevi fabrika unları kalite- tetanos vakası> (Bakteriyolog Dr. 
sinden yapılan bu ekmeklerin kilosu Razi Maner). 
12 kuruştur. 2 - c-Orolojlde temarüz> (Ürolog 
Ayrıca değirmen unlarından yapı- Dr. Sadettin Tosun) 

'an halk l.çln bir nevi ekmek daha 
;ıkarılmaktadır. Bunların kılosu da 
on kuruşa verllnıektcdır. 

lzmirde Bir Yangın 
!zmlr, 15 (A.A.) - !zmtr İnhi

sarlar başmUdUrUlğUnUn işgal et
mekte olduğu GUmrük anbarları it
Usallndeki kimya lllboratuvarında 

dün gece saat 20,20 de soba borusu· 
nun ateş aımnsı yllzünden bir yan· 
gın çılaruş ise de yetişen itfaiye ta· 
rafından saat 22,30 da etrafa Sira· 
yet ettirilmeden ya.lnIZ ltı.boratuva
nn tavanı yanmış olduğu halde SÖn

dUrUlmUştnr. BaşkaCa ınaddl hiQblr 
hasar yoktur. 

Antalya da 
Antalya, 15 (A.A.) - Burada 

dUn gündüz ve gece ani olarak ko
runma ve ışık söndUrme tecrfil>eleri 
yapılmış, mcfruZ yangınlar ve yan· 
gın bombalan itfaiyemiz tarafından 
ınuvaffaluyetıe söndürWmUşt.ilr.. 

3 - cKalb adalesi cerhası> (Dr. 

Ziya Göğem). 
Toplantıda Dr. Naci Bengisu; Dr. 

Raif; Dr. Rüştü; Dr. ŞUkril; Dr. 
Hamdi: t>r. Sedat; Dr. Sadettin; Dr. 
Rnzl Maner; Dr. Sa!Ahattln; Dr. 
Mustafa.; Dr. Ziya; Dr. İsmail; ve 
diş tabibi Muhlis bulunmuşlardır. 

KfJÇfJK İLAN 
Okuyucularmım arasında 

EN SERi, 
EN EMiN 

EN UCUZ 
vasıtadır. Alım. sat.mı, kira iş

lerinde ta, ve ~ için istifade 

~ 

Elini Makineye Kaptırdı 
Dün Oı·taköyde oturan şo!ör Şe· 

vas bozulmuş olan otomobilini tamir 
ederken elini makinenin dişlisine 

kaptırmıştır. Bu kaza neticesinde 
Şevas'm parmaklan kesnmış ve ya
ralı şoför Beyoğlu hastahanesine 
kaldırılmıştır. 

Küçük Haberler: 
Romanya ile klerinG lrcsapla

rında muvazene hasıl ohnuştur. 
Bu sebeple yeni milba.d.cleleT ya
pılması mümkün olduğundan ih
racata müsaade edihniştir. * Ziraat V ckitloti tarafınıd·an 
yaptırılan tetkiklerden, bu sene 
pamuk c:k.lminin. ç.ok fazla okiuğu 
ve mahsul ba'kımınıdan bu sene 
!büyük bir rekor erde edileceği 
anlaşılmaktadır. * Pamuk mu'bayaa fiyatının 
arttınhnası için teşdl:Jbüsleıde bu. 
lunrnak üzere Ankar.a.ya giden iz. 
mir heyeti şehrimize gebnişler ve 
T.icaret Vekili ile bu mevzu üze
rinde temasta bulunm~ardır. * Kahve ve Çay .khalB.t Birli
ği Mısırıdan kahve getirtmek için 
teşehlbüslel'de buhınma'kbadır. Bir 
Jiğe 60 birı sterlinlik. akreditif a
çılmış.tır .. * Çifü-ç.i ve amele ile patıron
lar arasmdaki ihtilafları sulhan 
halletmek üzere Vilayetıte bir ko
mis,Y'On teşkil' edilecdktir. Komis
yonda Jandarma Jcuma.ridanlığı 
ile Emniyet müdürlüğünden de 
birer mümessil bulunaca'ktır. * Şehrimiz İngiliz ticazet mü
messili Mis.ter Krah ithalat ve ih
racatçılarla ıtcmasta bulunmak 
üzere İunire gitmiştir. Yakında 
şehrimize dönıe.cektir. 
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Sterlin 
Dolar 
İsviçre Fro. 
Drahmi 
Peçe ta 
Dinar 
Yen 
İsveç Kron 

1933 TUrk borcu I 

1918 İstikrazı dahili 

1938 İkramiyeli 

1933 İkramiyeli Ergani 
1934. Sıvas • Erzurum 

1S38 > > 

1932 Hazine Tahvilleri 

1934. > > 
1935 

1838 

> 

> > 

1 
Ka~nış 

5,M 
132,2(\ 

29,98 
0,9975 

12,9375 
3,175 

31,1375 
31,0975 

L-. K. 

18 M 

21 40 

19 75 

20 20 

19 00 

Anadolu Demiryolu Tahvfii 
Demiryolu Mümessil Senet 
T. C. Merkez Bankası 
Osmanlı Bankası 

51 50 

61 00 

15 50 

29 50 

51 50 

40 30 
1'3 00 

107 50 
26 00 
10 10 
7 50 
9 50 

26 00 

T. 1ş Bankası (Nama muhar.) 
Aslan - Eskihisar Çimento Ş. 

> > Müessis Hissesi. 
Şlrkt:ti Hayriye 
Türk Altlnı (Reşat) 
Türk Altmı (Hamit) 
Türk Altmı küçük (Hamit) 
TUrk Altını küçük (.AziZ) 

27 75 
26 80 
26 70 
25 90 

DOBTOB 
BOBBOBON l 
Eminönü N!met Abla gt,,w. 
önllııdeki muayeneha0 eetnde 
her gün hastalan kabul eder. 

Tel. Ml.31 

~ DOKTO.&-KJMYAGEB ~ 

CEVAD TABiİN 
lDBAB - KA...'l - KAZURAT 

vesairenin tahlillerini ~·apar. Dl· 
,.a.,,·olu ortası"lda Tel. 2333! 

~PARA 
\ RAY.&.T TARIŞISIN. 

· DlREKSİYONUOUR 
~~~,-ı 

T. iŞ BANKASI 
K~ Tuamlf H ... pJan 

1941 iKRAMiYE PLANI 
KEŞİDELER: 'Şubat. 2 Kayıa, 

1 Ajıuıtal, 3 lkincitafriıı 
tarihlerinde yçWr. 

1941 ikramiyeleri 
1 adet 2000 Ura1ıJt = 2000.- L. 
1 > 100I > = 3000.- > 
ı > • '1IG > =1500.- > 
' > 500 > =2000.- > 

• > 258 > =ıe>oo.- > 
15 > 109 > =BŞOO.- .. ., > IO > =4008.- > 

30I > • > c:eoot.- • 

Romanya ile l!gisi 
Olanlann Dikkatine 

Hariciye Vekaletinden teb\ii 
edilmiştir: 

Romanyada ahiren neşredilen 
bir braroame mtı<:ibince, ecne- ı 
bilerin Mi1li İktıaat ezaretinde.n 
ver.ilmiş bir müsaade otmadıkça 
Romanyadaki emlak, hukuk ve 
menafüne ait tasarruf muamde
lerind'C bulunamıyacaklan; böy

le bir müsaade istihsal edilmeksi

zin yapılacak tasarruf muamele
leri ile normal idare muamdeleri 
ve bankalarda mevdu kıymetlere 
müteallik tasarruf muamelderinin 
hukuk.an batıl addedileceği; Ro

manyada ikıamet etmem_ekle be
raber orada bu gibi emlak. hu

kult ve menafie pıalik. bulunan 
ecneıbile.rin iae, Roman&'& arazi

ainde todavüle çtk.artılınıı bulu· 

nan bilUnıwn tahvillerle nanıa 

mubaner olmıyan klymeili senet· 

leri hamil olduldan taıkıdirae bun
lar hak.kında nisan 1941 nihaye. 

tine kadar, Romanya sefareti ile 
kıonaıoLoe'luklarına bir beyanname 
vermekle mükerkf okllk'ları; ay· 

ni mükeUefiyetin bu gibi esham. 
tahvilat ve senetleri me'Y'Cluat o

larak kabul etmiş bulunan ban· 
kalara da §Anlil olduğu Ankara

dak.i Romanya sefareti tarafın

dan bMırilmiıftir. 
Keyfiyet ali.kadar Tür'k vatan

daşlaunın ıttılaına vazolunur. 

}6 - !1- 841 

iouuİNİ siu11 is BANICAsıNo• 
iKAAMIVEU HESAP AÇAR 

VATOI Gnetell 
Abone Ücreti tLAN FlYA.TLARI Klll'llf --1Sa9lı.lc 1'Daktu olarak '51 

1 lDd Sayfa SaaUllll -ı > > > 111 
8eDelJk 1 aylık ı aylık A:J11k 8 > > -' > 

> > ıe• 
1'81 150Kf. 5 > > > 

.,. 
Hart~ memlekeüer. • > > • .. 

Sahibi n Neşl'lyat Mllımrö: ~ 
2700 Hıt 800 Kf. )'Oktaır Emin Y ALM.A.."li - Buıldıtr ,.. 

VATAN MATBAA.lil 

~-------------------------Tlrld19 Ca•lla1Jyall 

Ziraat Ba n kası 
Kurul\lf tarihi.: 1888. - Serma.yeal: 100,000,000 Türk lir .. 

Şube ve ajans adecll: 265. 
Zirai ve Ucar1 her nevi banka muameleleri, 

Para biriktirıerılel' 28,000 linı. ikramiye veriyor 

Zira&t ~ kwn'barab ve ibbaraıZ tasarruf heısapla.rınd.tl 
en az 50 liran bulunanlara senede 4 defa oekilecek kur'a ile a,pıı· 
daki ıüna göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 adet 1,000 liralık 4,0IG Ura 11 100 adet 50 llralık 5,000 ~ 
4ı » l500 » 2,000 > 
' • 2ıso » 1,000 » ı:,,e » 'o » ,,soe ,. 
40 > 100 » 4.000 » 180 » :?O :ı> 8,ZoCI ,. 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir mene içinde 50 llradall ...
ğt dUşmiyenlBe ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazla.sile verilecektir· 

Kur'alar senede 4 defa, 11 mart. 11 hazlra.n, 11 eyIQl, 

~, .............. 11 .. •Bl• rin .. c•ikA.n ... u. n• d•a .. ç•ekil .. ·ec .. e•kt• i•r• . ............ ~~ 
İstanbul Fiyat Murakabe Komisyonundaıı: 

61 No. lu 1lAn - Hazır erkek ve çocuk gömleklerine bUtiln ~ 
kende tuhatıye mağazaları için maliyet üzerinden azami % 30 kAı' Jı-4 
di tesbit edilmiş olduğu Uli.n olunur. c2993~ 


