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Renkli Haritamızı 
Müvezzilerden 

isteyiniz. 

Suya, Sabuna 
E:bette 

Doku malı 
.lstanbulun tahliyesine ait 
ıhtiyari tedbirler, kozmopo
lit lstanbulun panik mikro
bu dolu yaralarını deşiyor, 
tenıizliyor, sarıyor. 

Yazan: Ahmet Emin YALMAN 

R;:=ı skilerin gayet parlak bir 
ISi:a tabirı var: «Aman suya, 
sabuna dokunmıyalım.> 

Bunun "apaçık manası. ş_udu:: 
~Mesele çıkarmamak> ıçın ~ır 
tşi kir icinde terkctmek, temız
lilcten kaçmak ... 

Çok şükür bugtin böyle tel
kinlerden uzağız, hadiselerin 
hazırlı ya bileceği her türlü ihti
ınallerle göz göze gelmekten 
korkmuyoruz. Suya, sıı:b~na do· 
kunmağa ve esaslı temızlik yap
ınağa gok, ıpek çok ta:ra:ftarız. 

.• 

Bunu !stanbulun tahliye ted
birlerile ispat ettik. Doğrusu a
ranırsa Kozmopolit tstanbulun 

S. :ı.-d T bl ..:..1 bünay e1i bir gemi !kafilesini tamami1e imha ederek üç torpito ve asker ooiu bq nakliye gemiai bataran 
ıc.,.. an ra usa gauen İngiliz don&Nna1anm ağır ~ir gemisi atq açml§ vaziyette 

de.silmemiş bir yara manzar.a.:rı _,_ ________ ... _, ,-
vardı. şu gizli üzüntü hiç bırı-

8
. Lord Halifaks 

nıizin içinden eksik 01muyordu: Hı·mayelı· ır 
- Bir hanp ~ıkarsa cephenin Ş · · • O d · 

tam gerisinde. münakale hatla.- oy.e e 1: 
rıınızm ta göbeğinde, her an 

t 
Panik yapmaya müheyya böyle 
kozmopolit bir muhit bulunması 
doğru mu? 

Hükitmetin aldıı"b tahliye ted-
birlerile İstanbul nüfusunun 
Pek büyük bir kısmı şehird~n 
'Uzaklf1.sacak değildir. Fakat hıç 

• olrnazsa tam bir ruhi tasfiye ya. 
Pılınıs oluyor. 

ı' 'Fazla derecede ihtiyat sahip
leri, dar zamanda korku ve te
l~şa kapıla-cak istidatlara mc· 
Yil edenler, yeri, yurdu zaten 

. taşrada olanlar yahut yurdun 
.rrıuhtelif taraflarnda yakınlazı 
bulunanlar birer, ikişer İstan
buldan uzaklaşmışlardır veya u-

Düşman Gemi 

Kafilesi 
Dünyanın En 

Karanlık 

T rablusa Aske 
Göfürürken 

Günlerindeyiz 

Fakat Nihai 
imha Edildi Zaferden Emin · 

Oç ltalyan T orpitosu, Be§ 
Nakliye Gemisi Ve Buna 

Mukabil Bir lngiliz 
Kfti"Uöri.i "BATfi~-11:.y ..... 

klaşmağa hazırlan~~şl~!r. 
Geri kalanlar her turlti nsk
ölçmUşler, biçmişler, iptida

n şu neticeye varmışlardır: 
?lla"P ... f.ı-11nl-ı1CU' '111Uvaif 
\at iaşe zorlukları olabilir. Ne 
?aıt>ayım, bunu önceden göze a- Londra, 16 (A.A.) - Aml-

Albay Knoks 

Amerika Bahr~ye 
Nazırına Gö:e: 

Urr, k:ıtlanırnn. Elbette açlıktan rallık da.ireainin bu aJqam ne~ 
0lrnem ... Gökten bomba yağa- dilen bir tebliğinde Sicilyad~ 
bilir. Zaten önümüz yazdır. Ah- Trabluıgarba gitmekte of:an. ~ı
ı:ııtp evler civarından uzaklaşı- mayeli bir dütman kafilesırun 
tını. İstanbul zaten dağınık b;r dün İnPiz donanması tarafindao 
şb~;hirdir. Havadan yağabilecek yakalanarak tamamen ıirnba edil- Amerika da 

Uyijk ikramiyelerden biri be- diği bilcfırilmektedi_r. 3 İ!~lyan 

Garp Çö15nde 

Harp Vaziyeti 

Genera: Vavel 
Harp Yerini 
Tayin Etti: 

---· r • 

Devler Harbi 
Mersa Matruh'ta 

, ~ı~ b~ma düşerse ne yapalım, torpitosu ae s nakliye pmlS• ba- Hazırl. anıyor 0
lurn zaten güntin birinde gele- tınhnıttır. Mobawk ismindeki İıi- General Wavel 

Cek değil mi? Hastalık '"eklinde giliz kruvazörü torpil iaabet ed~ 
de gelir, damdan başa bir kire- rek babnıshr. · Vaşington., 16 (A.A.~ - Mü- Londra, 16 (A.A.) - Daily 
,..ı.t dü kl" d d li r!k' •-- üret" Nevyork, 1 6 (A.A.) - Reu- messiller mecliai.nin Bahrroc en• K ıı.. • h 'L'"· k .. , şmesi şe ın e e ge r, Mohaw ın -ptanı ve m • ..,, Mail gazc:tesinin aoue mu aoıri 
aza şekline de bürünür ... Var- tehatının büyük bir kiımı kurta· ter: 

1
. cüme:ninıde deniz müdafaası va- Alımanlann çölde süratü yürüyü· 

"rn w k t k İn..,.iliz" binmik el,.;.. r· .~.ort._Ha .. l· • ti" hak'·mda beyanatta bulu l w ~· • ~Ökten "~aca a eş şe - nbnıfbr. ...., -.; - ~ _ z.ı,yc "' • şünün tevlit eUiği y.or:gun ugu 
h:.ınde gelsin de evimde rahat ra- f ks. İngil2 Dtli Bi.r'lıgı k,u;"bun- nan Banriye "Nazırı albay Knox, hiçe Gay.dtlt1arrru yazmaktadır. 
at şehit olayım.:ı> Siyasi Vaziyet . ;e dün aık.,."llml v.erilen ~af~te d~ittir ki: · Alman zırhlı fn'kaları kendilcti 
.Alınan tedbirler, birçok va- b" nUtUk söylcım.i§ ve söz erıne, c- Şimdi. bu dünya harbinin için ml.irtı'kün olanı gay.rctin hu-

landaşlar için külfet ve rahat- y } ~~acfderatın ağır bir dakikasın- kat"i bir dev.resinin ortasında bu- dudunu aşmış bulunuyorlar. AL 
"1Iılık1ara sebep oluyor, iktisadi ugos av 6a konuştuğunu kayıdede~ek ba~. (De,-amı Sa. s, Sü. 4 de> * manlann pazartesi ~ünü Tob· 
~Yatta sarsıntılar uyandırıyor. lamşhr· . . B l ===========::. ruk'a yaptığı n-ct.icC'Sİz hucum ea· 
ı akat bunların hepsi zaruridir. Mag"' luA biyeli Son güiı:lerde. demışhr. a. A. mer"ı•ı,a nasında )ll!llkalanan 200 kadar 
dnşallah harp olmaz da bu ka- k ı rda ve Şimali Afrikada vu· ,. Alman e&iri o kadar yorgun bir 
ar rahatsızlıkla kahnz. ~:agıelcm hadiselerin aitr. a.k- halde bulunwyorlardı ki takatsiz. 
Fakat olması ihtimali de he- Artık Ne Kendil ari eü.lianellerini azımsama'kla hır rey likten hemen ağlamağa başlamış. 

~ı>ta bulunduğuna göre tstan- kazanılmaz. T.·caret Gamila r'ını· ıardır. Çölün ba~ noktalarında .~lda yapılan tah1iye ve ruhi Ve Ne de lngiltere Lortt Halifmıke. nihai z~fer hak. Alman motörlü kitaları muhare-
~Sfiye, memleketin ve hepimi- .. kınoaki tam itimad.mı bı~ 

1 
k~re beye giri§meıden zıırblı otomobil· 

ıin ınenfaatlerimize uygun bir Tarafından inkar dııtha teyit eııımiş .'·~ 'SOZ erme Harp Gem:ı .: ri lerile ıbirliktıc lrrgilizler.e tea1im ol-}~~birdir. Panik mikroplan sak- .. ı d vam eylemı.ttar: muş1ardır. Bunlar ıki gündenber.ı 
.. .Yan yaralar cesaretle deşilmiş, Ed.lmiyor fO'Y«e__ e.Amuika Bir1C§ik ?~ylet• Himayesine Veriyor yiyeceksiz ve susuz kal-dıldarını 
~klanmış, temizlenmiş ve sa- • 1 . . ve Britanya coınınonwe- ve. bu sebeple kendilerine müm· 
;;

1

nıış oluyor. Riskler ortaya ko Radyo Gazeteai i:.~ . yard.nıf olan ayni zihni- V.a,oo;ington, 16 (A.A.) - B. kün olabitdiği kadar ileri gitmek 
ı.~!UYor. Herkes bunu görüyor, c.Günün en ımühim siyasi saf· a mı Bo/lli hürriyet afkı, hakiki Roosevclt dünkü gazetecHer top· hwıusun-da verilmiş olan talima· 
~or. ö1çüyor, ona göre ser- huı fU .suretle icmal ve hulasa ye~ Jdc!Mını muhaf&2l8 ettiği müd lantıaın<la beyanatta bulunarak ta ria::v.et edemiyeoe:klcrin\ söyk
=-~e kararını veriyor. Hükii- olunebil?r: da 

1 
azi aiatemi gibi adi b\r Amerlkanm bitaraflık kanunu mişlerdir. . • 

~et ne kimseyi kalmağa, ne de c.Yugosla.vyanın pek agır hir etç~~ğlup olamaz. hüıkümlerile memnu mıntaııta ola- Hudutsuz çökloki Alman ılerı 
~tnıeğe mecbur etmiyor. Git- askeri mağluibiyete 1uğr:'1~ı1ğı ~r· şeyse "'·anları ve Şimali Afrikayı, rak ta~in edilen nnntablara gİr· yürü,yü§Ü aııtık lnsanlan ~.a maki
i;'enin ve kalmanın risklerini tık Yugos'tav.lar ve ngı ız8er a- hak~~:tıte olduıkları gibi aıl:m.ak la., memek şamile nereye giderlertıe neleri. de yoıımağa ibaşıamkışhT. 
l'aElııap ederek mizacına göre ka- rafmdan inkar ecl:i~miyor. unun ~ Bunlar, . harp tabl·osund.a gitsinler Ame~ikan ticaTet vapur- Bu mınta.kada İngiliz hava uv· 
ı._r 'Vermek, herkesin ihtiyarına iki sebeıbi var: ı;ım~ur. ' d: y ı !arını himaye "edeceğini bildirmiş vC'tleri kat"i hakimiyeti tesis et· 
«4tlrnıştır. t - Yug0'9lıavyanın maddeten siy(~~e~rs, _su.uf°:a)vyj~· (Devamı Sa. S. ~ü. 6 da) '**' (Devamı Sa. 8,"Sü. 7 de) *X* 

~~~~~u~dı~n~a~~~~~~~ · =~~~~~~~~~~~~~~~~===~~~~~===========~ b~ki~h~ted~W~ 2-İ~l~er~~~~ ~~=~~-~~~~~-----~-----~--~~~~====~~ t!lk tarafından sükiinetle, in- irtibat peyda etımede.n Ahnanya. ·~· 
arnıa, sırf ferdi bir hareket nın tecavüzüne maruz kalınaaı, I" H k • k"' H f t C . 1 

bı- havatın ahengini bozmamış. <~ıanu 8a. s, Sü. ti de) ı-ı . · :fllnde tatbik edilmiş ve umu- cYugoelavJey, maddi ·ve ma· ı . a t 1 aya an an 1 

it.: liUkumct ve halk bu bakım- =========== 
~.iyi b;r imtihan geçirmiştir. gazetemizi ÇJkarirız. Ondan . B i r . R o rri a n 

0 tr arkadaş geçen gün sordu: sonra da el makinesi le yine so-
;-- 'Ya sen ne ya.pacaksın? nuna kadar çıkar:rpağa devam 
~tı cevabı v<-rdim: ederiz. Ön safta gönüllil. sıfati· 

~ - Biz gazeteciler bir har, za- le vazife alan bir asker, her tUr
""a_,i'l!nda öı. saf askPrleri ruhHe 1ü tehlike ve risklerle · yüz göz 
le"4:;lfe görürüz. Makinemiz iş- olmuş demektir... . 
~ elince •e kadar Ahmet Emin YALMAN 

rtttttn;l'i • m ·ti 118 lE IJ · 
Ajans ve Radyo Gazete sine Göre Günün En 

Mühim Hadiseleri * lnglllz c1oaaa ...... •ker y6klü bir genıi kafiletıini 8lcllya • 
Trabıus yohmda yablıyarak tamanıile imha etti. Uç 1taıyan 
torpıtosu ne bt'!f nakliye gemltd batırddı , .e bir lnglllz Jmı\'BZÖ
rtı battı. * l'ug05lavyamn mağU'lblyetı kabul edilmektedir. Fakat Y~o•
lavlar ~te harbine devam edeceklerdit, 

.Aviupa.da Yirmi Senem 
N·aSı 1 Geçti? 

Yazan: Bebl"a Tevllk BAŞOKÇ1 

Her Türkün merakla, ibretle okuyacağı bu hakiki roma- Hayaa~l~~ıı;:;ca~~t;:esini 
nın neşrine bugün ikinci sayEamızın başında başlıyoruz Bayan Tevfik Bıl§Okçu 

Milli Sef imiz 
Türk Hava Kurumunu Şerefland:rdiler 

Ankara, 16 ( A.A) - Reisi· 
cümhur f.smet İnönü bugün öğle
den Ön'Ce Türk Hava Kurumunu 
şeırcflendirerck Hava okulu te· 
sislerini tetkik huyumıuılardır. 
Milli Şefi kuruma gelif ve giıdİf"' 
lerinde Pilot mektcıbi talebeleri 
eelam1amış ve kurum binaeı önün. 
de ıtıoplanml§ bulunan kalıabalık 
bir hakk kütlesi içlen sevgi teza· 
hürlerile alkaılaımışlarckr. 

Mil;i Şef ku~:r.da.n ayrılırken 
kurum :ba.Şkanı Erzurum mebueu 
Şükrü Koçak.'a gördültlJeri inti· 
zam ve miikemmcliyetlten dolayı 

Yunanistan 
lng Tzler Bütün 

C~phede DüşmanlJ. 
·Temas:alar 

Kahire, 16 (A.A.) - Orta· 
prk İl1ı8i iz umumi kara~hanın 
telbliği: 

Yun.aniat.anıcla kıtalarwnırz §İmr 
di bütün cephe boyunoa d~nan. 
la teman gemuştir. 

Tru'blu~arpta Tobxu& mıntıa
kasuı,da:kıi vaziyette <f'cğif&klik 
yo •• tur. 

Soı,hun mınta.kaauıda devriye 
kollantnıızın ,;ddc.tli faaliyeti düt
manı yeniden insan ~ zırhlı oto
mobil 2aıy.iatına uğraıtmı§tır. Bir 
miitıtıu esir alınmıştır. 

Ha·bcşistanda italyanJann baı. 
hca yarda yaptıldarı büyük tab
rlhata raığmen k.1talanm2 §imal
dcn ve cenuptan Oeaeie'ye doiru 
mütemadiyen il er lc.meikıt'edirler. 
Daha cenupta dii,marun takibine 
devam olun,:nallctaıdrr. Esir edildi. 
ği daha önce bikiirim~ olan Ge_ 

Anbra. 16 (A.A) - Reiaa
cü.mhur İsmet İnönü bugün saat 
16 da Çankeyada Portekiz büıkt.. 
metinin Anık.ara clç.isi B. Fran• 
ceıılkıo Cai'hcirose Menoezıes'i kabul 
elıQli.ftjr. Porıtdciz elçisi Reisicüın• 
bura itimad.namesini takdim eyle. 
mift.ir. 

Kabulde Har~e Umumi KA.. 
tı"bi öiiyük elçi Numan Menemen
cioğlu hazır ıbu)ummıftuT. 

Yugoslavya 
Artık Geniş 
Çeta Harbi 
Yapc.bil.:cek 

Lon.clra. 16 (A.A.) - Reute 
bildi~r: 

Yugoelavyadaki ukeri vazi:J 
te deir Lonıchaya gelen en •• 
haıberler bu vaziyetin hilaedil 
derecede fenallltmıf oldu w 

göllteımdttedir. Hatta mukafttt 
met tela lb.iT kumanda alımda m 
ta.zam olarak cereyan cı1lnı • 

benıziyıor. Haııbe, az 9olt sreni:f 
te haıı>lıcrile devam edib.eei der• 
Pİi ol un.me*!taıcı.. 

Alman TeWiii 
Berlin, 16 (A.A.) - Alım 

ordulan ba§kU1J1anıdanlıino 
Uii: 

Sırp ordusunun. bakiyeleri 
ımamile imha edilmek üızıeredif 
Motörlü Alman kat"elan 

neral Sanıtini"den baflga 90ll bir boena'ya bdeır ilediywek 
kaç ııün wfında bir liva kuman. tehri iga1 ~

.• 40.~ ,. ;u)! h.Jw., SRp ......... --
~ elİr ....... f 600 AY---- -L.1 __ • L.-

J• L • ;!•~· ~ --r.Ql ft -., 
)'leJ' ı ae&er e11r -•....rır· ---CI-' 11\..min mib.n aaat11en aate 

W,. At., R"aimi& Alnekıted.ir. 

So~ 16 (A.A.) - l'ulpr Yuıallİltanda aürade· üer · 
ajaMJ bildiriyor: balWJmıZ. Olim~ daiı il9 

Kral Boııia, dün öileden ec>nra. daim auhındadd dailer . 
kendisi~ arzı veda eyli)aen Türk metinde çdt.ihne!kte olan 1 
ataşemiliteri binba§l İkeıri kabul ve Yun.an tetddkültedni harbe · 
etmittir. beı- etı{ıııİfletd ir. 

===-=========::lllS=====---
Almanlar, Sidi Dük Daost'un 
Baraniyi Aldı Mümessili 

Berli.n, 16 (A.A) - BiT hu· 
susi muhaıbir lJ.üdiri)'ıor: 

Mıaıı'da.kıi Alman .ileri hareke
tinin <lev~ ettiği .öylenımekte
dir. Huıruai 1a.yna.klatdan alınan 
ha'berlerc göre Sid!i;Sarra.ni zap
tedilmifb.ir. 

ltaıy•nlaruı Petincie 
. ~iuıhaıha, 1 6 (A.A.) - in· 

gıl~ ~il·~ timdi b8fhıc& qaiJ· 
d211ki UÇ hP}gede İtally.a.n\arm iz. 
leti üzerindedirtcr: 

1 - DC88ie"ye aiden y.ol :üze
rinıcle Adiaatbaba'dan 150 kilo
metre kadar ımesaf"ede ki.in Mus
solini boiazmda, 

2 - Habeş sröHeTinıin doğu. 
aunda bulunan Anm.i ..J..%.larmın 
göbeğinde, , ....g 

3 - Jinııma yolu üzeırindeıü 
Omo n.ehr.End.e. 

Kahire, 16 (A.A.) - Kahire' 
iyi maıamat alan !mahfruert, 
d' AOBte tarafından g6nderilen 
mQnleuflin doğu .Afrika&J b&fkum 
danı General Cunningham'm 
slhma muvasalat ettlflııi blldirt,ar. 
lar. 

Kahire, 16 (A.A..) - DWc d' 
taratmdan dop Afrikaaı bqıkUJl-.ı 
danının 'kararplım& bir m 
gönderilmeııl bura.da çok bUy1lk 
alAka uyan<IJ?'mıftır. Kahfre'dekt 
kerf mahfiller bu mUmeaııllin 
si hakkında ketum davranm.a.ınılGll!! 

lar. 
So.y.._ Çine Y.nbm 

Nevyork, 16 (A.A.) - Am 
radyosunun Çunking'den öirend 
sö~ Sovyet hllkameu, Japonya 
akdetUtı bitaraflık paktuıa 

SovyeUerin Çine Yardıma d 
edecetinl Çanka,.ek hUkQmetine 
dirmiştir, 

GONON SES 1 

Bizim Rolümüz 
Yazan: 

BllAT NUBI 
Katlmerbıl pzdeıll tülanmı,, 

Na&t lunlan kal"J'9mda Buya ve 
Türklye'dea Afgarı'a kadar Jdc,ıbir 

milletin harpten kaçınmak elbıtle 

olmadıf1m yazıyor. Atinalı arQda. 
şınuı.ın fikrine göre Ruslar da, 

Türkler de ergeo bu ateşe girecek
lerdir. İyisi mi bunu tlındlden ya
parak t.-enup Balkan1anıu1a Al· 
manyaya karşı koynıakJa llMlffUI 
bloka kuvvetlendlnlnler: eoaradall 
Nazilerin hıtlyeeelderi 1J*Ue dö-

vtlşooeklerlne, 17lmdl kendi latedlk
lerl şeklide dövttşıatbıler. 

Sovyet Rusya lolD lılr 187 tılJ• 
lenıete ldmsz in bülEI ,.._. O 
ne lı!ıtedlflnl, • ..,......... _. 

mam pUace kencU tıöy1.,.
bDytUc devlettir. 
Polltlkaaımn ~ 
~r gizil kapaklı nntt 
IDcyan Ttb'klyeye ,.... 
rbd ar~ tatmla edk!I 
cevap vermek ~ )'alan 
bir göz atmap mecbarm: 

Harp başladıjı umaD OD 

yıldaaberl bir Balba blolcll 
Ufl'aflh1orda ve aflkArdı ki 
ıayesl Avrapada ~ b 
bir atefla bll Jaaftll1'e IAZllllMİ 
önleyecek ~ bir yangın 
meydana pttrmektL 

Bu bloka ön ayak olan 
lclJ. Herke11 onun kadar bal69 
ba ı.e unbmt olaydı, Mllawır 
nam. pmete ~ ede
cekti: edene lrarfmmda Kat~di 
arbd8fımma lstedlfi bloka 
ealrtl ve muvaffakıyet şamı 
dUdDe nlabetle OOk ••IMlÜtl. 

Ancak ba • vaktlade •)'ili 
ile eanlmmanuftır; dnarlum 
.<....._ ..,,.,. ve+a· •> 
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Yirmi Senem 
Avrupada 

Na ıJ Geçti? 
Yazan: Rebia Tevfik BAŞOKÇU 

Telif ve tercüme haklr.ı tamamı!.ı mahfuzdur 

-1-

Olen :ıırkada,ım l.eylanın 
bende yaşıyan varlığına: 

Hatırlar mısın? lıayatın en 
~·f bir giinürıde seninle kar 
şılaıtık. Yaratıcı ellerinin yar 
dımını, eğitmez azıninin, son 
suz cesaretınin kuvvetini ba
na sun.don. Sen bana ikinci 
t..r varlık gibi nüfuz ettin. Se 
rıı her yerde, lıatti aynada bi 
le yanıında gördüm. Hayatta 
muvaffakiyeti yaratan nefis 
fedakarlığını ilk senden öğ
rendim. 

N..-li dakikalarda: 
- Aldanma derdin. Sonra 

bLıma ö4ersin! 
En kederli zamanlarda: 
- Bu da ı;:eçer, kardeşim, 

derdirı, gayret, ıayret ..• Hiç 
korkma, yürümene bak, eğer 
korkup dönmezsen tuttuğun 
yolun mutlak sonuna erişir
sin! 

Senin lıayatta bir tek eme
lin vardı. O da bir giln vatana 
kavuşmak ve yabancı yurt
lar.da beraber geçirdiğimiz 
mucadele hayatının biitün 
zorluklarını genç vatandaşla
rımıza tanıtmak ve onlara 
hayatın giiçllikleri önünde 
bır an bile yılmamalarını tal
kın etmek: 

- Biz. diyordun. Şu hayat 
dalgalarının bütiin macerala
rını, hik3.ye!eriııi, fırtınalarını 

olanca hakikatlle vatandaş
larımıza bildirmeliyiz ki onlar 
da hakikatten biret' misal al
sınlar. 

Sen, zavallı Leyla, birlikte 
başardıiımız hayatın sonuna 
benimle birlikte erişemedin. 
Fakat ben senden aldığım il
hamla müşterek gayemizde 
sana verdiiim sö~ü yerine ce 
tiriyorum. işte bugün yirmi 
senelik hatıraları sevgili va
tandaşlarıma takdim ediyo
rum. Eğer ruhlar yaşıyorsa 
rul>un benden lı~ kalacak 
ve beni daima çizdiğin yolda 
yürürken göreceksin! Selam 
sana, Leyla! 

R. T. B. 
BIRiNd KISIM 

19%1 ~ene$1nl.n hu sonbahar günün .. 
de dlJÇiden eve döndutUm zaman arı .. 
nem. beni beılJuş bir yüzle karşıladı: 

Çarşafını çıkar da gel, seninle 
konufmak istiyorum. Dedi. Ann•mln 
böyle zamanlarına pek srk tesadtif 
etmediğim lÇın bü)'Uk bir merak için· 
de tf"ıa.,ta yukan kata, odama kOf• 
tum. İki katlı iııoe tül peçeme çar .. 
f&ft tutturan aiyalı topu.ıu, uaun if
nelerl acele acel çıkardım. Saçları. 

ma elimle hafit bir çeki dtl.lan ver· 
dil'!l. O aralık odaya giren Katinaya: 

Katina. çar~fnnı, pelerinimi al 
da bUnlfTTlUIO, dedtnı. 

Ve hemen ort. kata, annemin otur 
ma odaaına indim. Annem: 

-.. Yazık, sen bugün evde elmfl.]ıy
ilm. Misafir geldi. Dedi. 

---. Kim geJmiftl, efepdim? Diye 
ıordunı. 

- Nejat Nazmi Beyin teyzesi Sı
dıka Hanımefendi geldi. Seni göre· 
mediğine teessüf etti. Esa.qen bugün. 
kU gelişinin sebebi şu: Nejat Nazmi 
Bey ona Stokhoimdan bir mektup 
Ya%mlf, seninle evlenmek istiyormu,. 
«Maaşı az bir sefa.ret kıltıbini belki 
reddederler> diye bu işi anlamasını 

tqzesine havale etmı, ... 
Ben Nej&t Nazmi tarafından böy

le bir teklif karşısında k&lacağrmı 

kat'iyyen hA.tır ve hayalime getırme. 
miştim. Birden hayretle-r içinde kal
dım. Bu hayretim Nejat Nazmiyi is
teyip istememek, ıevip sevmemek ba,.. 
krmından değildi. Fakat ben dul bir 
kadındım, Nejat Nazmi hiç evlenme
mi' bir erkekti. Sonra. da zanneder-

tarafı yapılırken öte yanı, Fran· 
•ı&la"n 1\-lajlnosu atbl açık kalmı,. 
trr. Bu yüzden yansın burU:n Bal
kanların tJ. ortaaında, kalblndedlr. 

Hu itibarla Balkanlar Alman lstl-
11.ıına k&t'fl bugün Hktden taq.v .. 
vur edilenden bamb&!ka hll' V'azl
yette bulunuyorlar. 
Yunantıtan ttatya tttavüzU.ne 

500 dakikada kartı ko)·du. Yuı~ .. 

ı~"'Y• Almanlara karşı l11ttklA.llnt 
koruma)'&, )ine hOn dakikada, bı .. 
cak kemt&e dayandı,tı zaman karar 
,·erdi. Bu tkl aı;il \.e insan mUlet 
k8ndilerlnl Umlt edlleondf!n (Ok bU
ylik bir C'eıtaretl• ınlidataa ediyor
lar. Fakat ne ol"!& 1P,Ç kahnn1ıştır. 

Yukarıda. öyledlj'lmlz M'b~pler
den dol&'.\'ı bu şekilde inkişaf etmtş 
bir Balkan muharebeııılnde Türklye
nln rolUne ıellnce, bu rol onun it .. 

&em aramı:ıc:takl Yaf farkı bir i1'i ae .. 
neden fazla dejıltli. Bunlar bizim o 
zamanki fJkirlerimize göre benim ku 
surlarım ıayılırdı. DUşUncelerlmi an
neme söyledim. Annem dedi ki: 

- Elbette kendisi bunları ıenden 
evvel dUfUnmU,tllr. Mademki böyle
ce. aent istiyormu,, senin bunları bir 
kuıur olarak ,.östermen yine evlen
memek içtn bir bahane aradığtna 

delllet eder. 
Böyle gayet iyi yetlfmi,, fevkalı\

de maldmath, deferli bir wenQ elbet
te blr gün aefir de olur. Kocaya var
malc. iein bundan daha iyi bir fırsat 
olur mu? Şunu da bil ki :)enin o, 
garplılafm•I< fiklrlerint, hür düşün
celerini anlıyacak kocayı bu zaman
da pek çok bulamazsın. Sonra niha· 
yet tr;ı•kanç dostların, iftiracı dUş

manların yalancı dedikodularına kur 
ban lider gen~litinl de kaybederıln. 
Herkes senin içindeki ciddiyeti anlı~ 
yam az. 

- Anne, dedim. Evlenmemek için 
bahane arıyorum zannetmeyin. Fa-. 
kat, geçen defa on yedi yaşında be· 
nl evlendlrdiniz. Bu defa yirmi yedi 
Y•'P!lldayım. Hayatı daha ciddi dü
şünmek mecburiyetindeyim. Evlen~ 

mek benim için ne bir e.şaret meee
lesklir ne de bir heves işi. .• Evlilik
ten hakiki ve samim1 bir arkadaşhk 
ha.yalı bekliyorum. Bunu bulamaz
sam bir daha evlenmerneyi tercih e
derim. 

- Evet, ama dedi. :ııu arkad•,lık 
hayatı uzaktan tetkik edileııı.., O 
evlendikten sonra vUcude &'elir. 

- Yani «nilcllıta keramet van ele 
mek istiyorsunu._ Fakat beıı kerame 
ti ntklUıta defil, kUçUlt l>&41larım~ 

da buluyorum. Eter kocamla ben b1r 
birimizi evlenmeden evvel ta.nrmıt 

V<I tanıfrııı' olsaydık, ka.t'iyYen bir. 
birimiz için dofmadıflmun: anlardık. 
Ben evlenirken kUc;:Uk Yatımla rnodel 
bir ~ve• olmayı ıihnime kctymu, .. 
tuın. ~nnf'diyordum kt.. hlr k•ı1m la; 

tere;e mutlak kocasını idare eder. 
- Yalan mı? Biz kocaJırnnııla 

nasıl geQindik? Senin kocan da fena 
bir adam değildi, J"akat ev erkeği 

vazifesini bilmiyordu. 

- Pek iyi söylediniz. Sizin ev er .. 
kekllfi ismini verdiğiniz şeye ben 
arkadqhk ismini takıyorum. Ara• 
mızdakl fark isimden ibaret ... 

Evlilik hayatınr yalnız heves aıı .. 
nacak bir zamana tahdit eden koca
larla daimi arkadaşlık hayatı y84at .. 
mıya imkan olur mu? Zaten ben 
mesuliyeti ne kocamda ne de bandı 
bulmuyorum. tı:timat hayatımızın 

son derece bozuk oluşunda. görüyo. 
rum. E4:er bir gün mekteplerimizde 
c:ocuktarımı:ın tçtımal hayata hasır· 

lıya.cak ve onlar arasında kız ve er. 
kek ayırmıyarak fedaklrlık, geçim, 
ve samimi arltadaıılrk hı•lerlnl telkin 
edecek sınıflar yaratılmuaıı. blrk~ 

sene sonra birbirlerile g~lnecek pek 
a.z karı kocalar katacaktır. 

- Kırk yıllık memleketin hayatı .. 
nı fJimdi •en mi deği,tı.ı~ceksin? Sen 
evlenmekle değtl, her f"y\ tenkit et
mekle Vftkit geçiriyorsun. Mese14 
Nusret Bey de fena defUdl. Hem de 
belli batılr bir adam . ., 

- Evet, zaten erkeklerimizin ve 
kadınlanmızm hiç birisi fana defil, 
fa.kat işlerin tar.z.ı fena. Hayatı mU
savl olarak taksim etmek istemiyor
lar. Büytlk bir hodbtn!ikle herketı 

yalnıs kendi tarafını dUşünUyor. Nuı 
ret Beyin de evlilik nazartyesl IJU 
idl: Her ak,am eve geldtli vakit sev 
cesinin büyük bir ihtimamla hartrla
dığı rakı aofraıımı hazır bulmak ... 
O arkadaşla.rile içip gtllerken ben de 
ayrı bir odada günün ağırlığı altm
da. boş hayatımın seyircisi olmak ... 
Bent mazur görün, bunlan kabul e
decek kadar kendimde aciz göreml· 
yorum. ( Arkaaa var) 

tllak muahedMlnde sarahatle çizU
mlştlr. 

Balkanın dı' ı.unrlannda yapıta .. 
mamı, o1an Jo'"8.1('m duvar flmdl bi
zim Trakya hndutlannuzd&dır. Biz 
onun kapısmda bir futbol kalec-lsf 
gibi muhafttlık vazifemizi yapıyor 
ve atet;ıin bu kapıdan daha b~ ka 
ytırle\"9 yaydmasma mi.Dl oluyoruz. 
KUzgA.r, at..,I bu tar&fa atana on11 
bütün ,ıddetlmlzle önley-flmize 
fUphe yoktur. Fakat ıetrnezse onu 
zorl-., daveıt etmenin klmteye ve 
hllhaı111a t•kfp tdilen büyük davaya 
bir yardımı olacatına kani detlllz. 

Buna. mukabil Şarkın en ehenı
ınlyetll kapı111nın. bu tarı:da. mah
fuz kalmur nihai ••yeye krsmt 
cephel('rln talihinden cok daha zı.,. 
)·ade tt- lr edect-ktlr. 

REŞAT NURi 

VATAN 

Et-ttR 
Terk 

Beyannameleri 
Dün Y ıpıl•n T opl•ntıdı 
Beyannamelerin T etklk ve 

T ıınlfine Bıılındı 
l1tan:bulu kendi ,.r;nı•ile terke. 

deoek olan mütekait ve eytam 
eramil ile akrabaları yanına ııi· 
clecek hall..-.n verdikleri beyanna. 
me rnü!fdeti ıona ermit ve dün 
Vil~~e yapılan toplantıda mU
racaaıttaTın tetk•k ve tatnıifine 
batlanmıtt.ır. 

OU.,kü lop ntı Vali ve Bele· 
djye Rei.i ddkıtor J..utfi Kınların 
ba,kaıılıiı ahınlda yıı.pılımlf, Vali 
muavinleri!• b<iııün kaza ka)'<llla· 
kamları i9ti"1·k etmiftir. 

Bunla.rın tetldlt v• tamifile ay. 
ni za.ma-nda Anad<>lunun muhte
lif yerlerin<leki iıokele ve iataa
yonl"'a ıidec<lk olaıııların miktarı 
da t-'1it o<lilmektedir. 

Dür>kü tc:ııplmtı öilederı evvel 
ve öiLed'en oonra eilmalı üzere 
aktam pç vakte k dar dev m et
miftir. 

8tltUn beya.,nam•larin tetkik 
ve ta nillnin l>111ünl<ü toplantıda 
bitirileceAl tahmin edilmektedir. 

ihraçları Lisansa Tabi 
Macldeler 

ihraçları lisanoa tatbi tutulan 
maddelerle hunlaTa taılhik edile
cek .. uıl...- haddlr.~aJd t•liıııat
namenin dördürıcü madde&ndeki 
A~onsiya..nıs sa.tışlar için yapıla
eal< mföaco•darm qoğrudan d<>ğ. 
ruera Ticar.ı: V .areleti Dıt Ticaret 
reisliğine göoıderilme9i. alakadar. 
!ar .. bildirihnı,tir. 13t.dema Veka
letıo;e lilz1*n göTülen mall.ınn oa. 
t~lanna bu ~ekıllde müsaa<le edl 
lecd..tir. 

Göze 
Çarpanlar-, 

Bir Portakal 1715 Kuruı 
Bu Ne lhtik&r? 

l'u ıtnl'tıllkaUar, Rern&lu ve 
91ty\lkMt maoav'I randa d~ll, 

t t3nhtıt BahkpaA-1'1 ile Set ,.. 
•D•r kapı~r. ('ıçokpoı3n •lv.rl•· 
nnda türey•n ve adotl•rl (Un 
1eçllkl/8 üreyen rlft Hl'f\tıl (N• 
rtn•ll•rd oatılmakt•dır. Jlu ya. 
dlprl r, bllha a mti,terller t • 
rafından ıöot•rll•n ihmal "" rev
... klll• rafm•n hal•n m•riyett~ 
bulunan pa.v.ulık kanununa ve 
bllhuoa, flddotla tatbik edlldlfl· 
nl rördllttımttı lhtlklr kanunqna 
(ÖZ ;rumaral<, kendilerine Oürük 
ve bapıklarr da dahli oldutu hal· 
de sermaye fiyatı on kuru!7u bile 

bulmıyan irice bir ~tersin porta

kalına yJTrtıl be!j kuru' latf'm.ek

ten hlç çekinmiyor, kadM'te ıca.. 
deme inip 11,rso kuruşta ayak dl .. 

riyorlar. Bu ooyıunculuk yeti•· 
mlyormut ılbl öz mahn11~ olan 

bu n.,fll portakallara Yafa dam .. 

gaıı vurmak 8uretlle m.llll ma.h .. 

•ultımllıUn de kadrini altaltıyor
Jar. "\ .. Tldan yıla bir 11eyyar esnaf 

WJ<ereel bedoll ödemekton ....,_ 
ka bir maarafı oJmryan bu .. tı .. 

<ılann yttzde .. l<ffn kl.rla mal 

satmalarının, göı cöre halkı al

datmalarının önüne getllemez ml 

acabeT .. 
GEZEN EB '-------.1 

Tayyare Modelcilik Müsabakası l 

Dlin Babnumcuçlftlitinde Erk ek Muallim meldebi talebesi 
•raıR1dll bir mod !ellik müoabak ası tertip edilmi§tir. 

Bu leylek ,..odeli milaabakaıı muvl\ffakiyetli geçmif, birinciliği 
t~lebed n Kemal Emin, ikinciliği Mehmet Soyolo, üçilncülüiü de 
Ylll9 ....ırtep tal hainden ve Ro manya Türldet"inden Petri b· 
sanmıetır. 

Birinciye bir kol Pl!I~ ikJnciy e bir pergel t kımı, üçüncliye de 
bir dolmakal m verilmiıtir. 

lktıaadi hab~~ler: 1 Kilçük Habe ter: 
Maıearİ!ıl'M> hiik<bnatile yeni 

esasılara aöro yaptlacak ticaret 
anla.,'IDlaot için All'karaıdaki gÖ· 
rü,mel-er devaı:m etme~e:dir. * Ahnaeya ile muvakkat bir 
ticaret an~al!ffllası için.ı cöril meler 
yaptlmaktadır. Bu an·laşma ile 
iki milyon lirahk tütün ve bakır 
verilecek. buna mukabil mub.telıif 
••iNİ mamulat alın caktır. * J anb\l\ tıka Tic•ret 
mfrdü<lilğ!i, Ticaret Vekaletinden 
aklığı bir emirle İhracat kotrol 
daireşini ıeytİnyağ't, ıarbun, zey
tin, buğday, deri, bakla, fasulye, 
aııpa. no'hut, fındık. yumurta, tif_ 
tik, yapağı, çavdar, kepek, mı· 
sır, kü"Pe ve barsak fiyat ve stok
ları üzerinde tletkikat ıcrae.~na 
memur etmi tir. Kontrol dairesi
nin vereceği raıpor Ve~&letc gön_ 
derilecekıtir. V ek.alet, hu r•JXJr 
üzerine Tü~k mal ve mahıuHeri
n.İn. d3h.iL ve hariçteki fiyatlarının 
mllrake be altında bulundurulma. 
omı ve liu.n~. fruı ve ıitclk mil<tar
larının ~Mhitıini emeredecmktir. 

Faıla Karla Un Satan 
Mutavassıtlar 

Mut.avamı! unculardaın baııl•
rının. tayin edilmit olan yüzde üç
ten fazla. karla satıı yaptıklarını 
evvelki gün yazmıştık. Alakada.r. 
larca yapılan tet!"i.kler, neşriy.a.tı· 
mızcla'k.i sıhhat ve iaaheti tey:it 
etm;ştir. Toprak Ofisin Peıı.dil<
ten. verdiği buğıdayların mutavas ... 
sıt bazı eller tarafından yirmi al
tı kuruşa 'kadar ve on üç lira.ya 
sattlması .icap eden bit çuval 
unurn. on aıtı liraya satı.Ldığı tes
bit edilmiş ve kc)'fiyet tanzim o· 
lunan 28'h1t vara.kalarile alA'kalı 
makama hildiri~tİr'. 

T ~koim • Yenimaıh<1lle otobü,._ 
lerinin bilr-t ücretlerine yüzde on 
niSbetinde bir zam yapılması Be
lediy c" kabul edilmiştir. * Belediye, hu seneki buz sa· 
ttıları için y ptıjiı tet•klkleri bi
tirmiftir. Bu hu u ta icap eden 
luarar ehir m~liaind n alııııdık
tan aonra Ntıfın tek•li tayin olu ... 
n11tcllk ve umumt eetıt bir müt~-
ahhi verilecektir. * Dolmab hça ıtadını y•p•n 
firma ile B.ed n T eroiycti Genel 
DirektbrlUiiU araaınd çıkan ihti-
1 f, her iki t rafın noktai nuar
lan birl~irilerek, Belo.diye Hu
l<uk itleri müdUrlüAil tarafından, 
tl!lif edilm' tir. Müteahhidin, in· 
fa&t malıuımeaindeki fiı.'at yük
ıekliiini ileri aürerek iotediği zam. 
mm mi\<-terı d• Beled\ye Hukuk 
itleri miidürlüiü ıaralından tayin 
edilecek ve verilecek kara:ı her 
iki taraf k.abul e)'lİyecektir. 

* Teftitlerine devam edilmek
te olan sinema maıkıi.nistleri imıti .. 
hana tibi tutulıma.ktadır. Şehri
mizde mevcut iki yü~ makinie:tten 
:yüzünün i'mtihanları yapılmıttır. 
lmtıban.ıJa muvaffak olem1Yanlar 
bir müdıdet sonra tekrar imtihan 
edilecel< ve muvaffal< olamıyan· 
lar çalıştmLmıyacıılk.tır. * Rom•nya banıdınlı Karo! 
va.purile rehrimize bir miktar 
muhacir gelıınif ve miufirhaneye 
yerlqıtirilmö,tir, * Silivri köylerinde yapılmak. 
ta olan mekteplerclen bir O.ımu 
tamaımlanm>fhr. Silivriye giden 
Vali rtlllavini Alhınet Kın&. biten 
mekıtepleri ııö:zden geçirmiş. di· 
&'erlerinin de bir an evvel ikma
line çalı§tlma.oı lüzumunu alalca
darlara teılblhlemiflir. 

ihracatlm:z 
Artıyor 

Bağdıd ve Basra Yolile 
Amerika ve Avustralyaya 

Mal Gönd riyoruı 
lhracatvmız no•mal bir ıei<ilde 

art.ınakttadır. Orta Avrupıtya ya· 
p•lan ihrac•tımız, tren~e irnlltın 
azalmaaıne. raimen, deniz ve Tu
na yıoi.ıle ııün<len ıüne iril<i,af et. 
mek.tedir. B&ğdat ve Bura rolu 
ile Aımeril<a, Avuıotralya va Ce
nubi Amerıikıı:I'• yapıları aevkiyat 
ta a!Ak.aduların memnuniyetleri
ni çelkecek bir ıeki de devıtm et· 
m .. kıedir, BiUha a Ffü;tin ıı(in· 
den ııiitıe ;hraceıt: mınt kalarımız
dan biri olmoıl< ittid•a<lım gö•tar
melı:tedir. lhraco.t ifleri!a menul 
olanlar ·b.ıgürıkü ıı•yritabil vazi
yet va tar~lua rai!;men ihraç L5-
lorimiıin pek yolu~da cereyan et
mekte olduiiunu memnunlukla 
bildirmektedirler. 
Macaristandın Makine 
Aksamı Getiriliyor 

EVV'flce y pılan •nl•f111a hü· 
i<ümlcrine lfÖra pir ka~ ıüne ka· 
dar Tuna tarikile Maca.rt&ta.na 
gönderilecek ol•n 1 1 O bin lira
lı.k. paımuğa mukabil Macadstan
dan çivi, ımai mıılltineler ~~mı 
ile rad,yo makineleri teferruatı ve 
saırc getirtılecok:tir. 

Dün Ceza Görenler 
Dün de z .. bıta.i belediye me

muıları muhtelif semtlerde tef· 
tiflorine deva.m •lımitlerdir. 

Ü&küdarda on beı mulhıtelif ea. 
naftan ınuhlellf ııı.da ma.d<leein
den nümune alı~mlf ve tahlilha
neye gönıd.·erilmi~tir. E'minönün.de 
otuz esnafın haldarm.da muhtelif 
belediye suçlarından zabıt var•· 
i<Mı tutulmuş, 16 ııoför oeyrüae
fer nizanın;ımesine aykırı hareket
ten ve be9 ki,t de tramvayı atı ... 
maktan cezalandırılımışlardır. 

Bundan ba~l<a Samatyada A· 
k.ıncı eokatıııda 2 numarada Hü
seyine ait frrmdan. 6 7 a,det ekımek 
vezni noksan olduğundan musa
dere eclilmi ve fırıncı hakkında 
kanuınıi takibata ba.!!<lanmıştıT. 

Tek Tip Kuma§ ve Ayakkabı 
Her k l'l,Yıll uy·ıun bir fiyatla 

vo muayyen bir tipte kumaş vt: 
ayakıkahı yapı!Jnaeı ic;in alaka· 
darlar arasında devam ed'ilmekte 
olan tetllcikler müsbet neticeler 
vermak. üzeredir. Gayıe, halkın 
yalnız pahalıhkla deiil ayni za· 
mand.a lıüksle de mücadeleye te§
vik edilmesidir. Tel< tip hazız el
biseler kumaııı, harcı ve dikiııi de 
dahil olm"k üzere 25 • 30 ve a· 
yakkahıların da 6 • 7 lira arasın
da te.min edilebileceii l<uvvetlo 
tahm4n ed.ilmek'tedir, Elbiselerini 
kend.i terzilerine yap.tırmak ar· 
zusunda bulunanların metrosq 
4 • 5 lira fiyatla hu tele tip ku
maşlardan tedarik edehilmderi 
temin olımacal<ıı.r. Yapılaca!< bu 
kum"4. hazır elbise ve a)'ak"abı
la.r, ıkat'~en mutavassıt ellere 
geçirilmiyeceik, balk.m bu ihtiyaç_ 
1-arı milıli müeeseaeler tuafından, 
muaıyyen ve m•lı:tu fiyatlarla te• 
min ed.ilecektir. 

----o--

Kapalı Çıu§ının Tamiri 
1940 bütçeeinıde elli hi.. liralık 

tahsisata bulımduğu halde ~U?ıdi
ye l<adsır geri bnakıl&n Kapalı
çarşının tamirine ön;ümüzdekı 
haziran İ:ptiduında batlamlması 
belediyece kat'i olarak kararlaş• 
tırılmıttır. Bu ~ için yeni bütçeye 
yme elü bin liralık. talı.isal ilave 
<>dilmiştir, 
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_(;(j DEN 
GIONE 

Havagazı 
,.. anulığ>on bir bayan p 

kiyet etti: AyWdır, 

hava!iiazı bir iplik gibi geliyor· 
muı. Mutfağınd• .değil yemelı 
pişirmek, bir cezve kahveyi bU. 
kaynatmak bir mesele oluyo., 
mut-

- İlihi hayancıiım, dedim. 
hqndan til<i:rete haldunız yok 
Bu guin ismi ilatiindeı Hava· 
gazi! ••.• 

- Ne demek iatlyol'llunua? 
- Demek İstiyorum lci, mut. 

fağınıza gelen gaz, bir havadır. 
Hava <>lup kaybolmuı mukad· 
derdiı'. 

Daha Ne istiyorsun 
A Mübarek! 

B ir de nwktup 
Mektupta §Öyle 

yor: 

aldan. 
yaaılı· 

«Davutp- sahil bo)unda 
evvelce bnaliasyon için Oll 

bin lira •arfİle yıqnlan bir dal
ıalnran, mlltenradiyen clenb• 
döklilen molozlar yüzünd ... ta. 
mamile bra ile iltisak p97d• 
etmif ve denlsle hiç bir al~ 
kalmııınıı vaziyettedir. Akan 
blltUn pislik tamamile karaya 
vurmuı bir haldedir. Ayni oaıiıil 
boyunda yine Belediye tarafın· 
dan yapılan bir çllp iıılreleti de 
karada kalmıt ıelı:lldedlr. Bu 
yüzden Belediyemiz bir çok 
rr~ddf zararlara .dUÇllt' olduiu 
ııbi kamyonlar ntimllk ve İn· 
ıaata. .ıt topraklan bu sabile 
dökerek eiva 'Jıalkmı p~ 
dahi •~a meydan bıralı:ma· 
ya~k derecçde taciz ve 11hlıati 
umumiyeyi aelbetmektedir. Bu. 
~111;1 kat'i olarak önüne C'OÇİlme
ııııı mqht •"'1l Belediyemizden 
clilerll..» 

Şikiyeti Belediyenin dikkat 
ııazarın .nediyonnn amma bu 
~kııyucu bilmem ki daha ırıe is· 
tıyor: 

Dalgalnru mo1-lar y(bijd• 
den kara ile iltioak peyda etmif 
ve demek ıki dalgakıran da ka· 
ra olmuı. ,!Ju halde dalgakırana 
hac:et kalmaırut- Fakat akan pis• 
lik tamarnile karaya vuruyor· 
muf. E, deniz kara olunca Be· 
ledlye buna ne yapım 1 

KÖR KADI 

Namık Kemal ve Süleyman 
Paşa Türbeleri Tamir 

Edilecek 
Büyült ~air Namak K"malle bÜ· 

yül< yurtsever Silleyman PaşaY• 
ait medfenlerin ıereflerile müt•· 
n~ip.bir tekilde ta.mir edildJii vo 
bıır hwımet rtİ§lln .. i olmaık üzerı 
tüılbeleri kap .. ına hir nöbetçi di 
l<il;diği mahallinden. alın~n bil 
haberden llnlaııllarılftıır. 

TAKVİM 
17 l'l'tSl\N 1141 
l'ERŞElWE 

AY: • GVN: 107 • Kaımnı 181 
JUJM!: 1SJl7 - l'l'tSl\N: l 
HİCRİ: lBfiO - Reblillevvolı :ıo 

V AHlT ZEV ALI EU.,'i"I -
GÜNEŞ: 1.21 10,83 
öOUl: 13,1' 5,:11 
tKtNDt: 18,51 9,10 

AKIJAM: 19,4.9 1'.001 
YA.T8I: 21,25 1,S1 

İMSAK: •.at 8,44 

hlm adamı odur. lllanderleJ'bı ııalı!bL. rı• 
kadu Ellpı-tnır. Albay~ 

- Faveıı, gözlinllzll açma, - ııOı 
kat edlnJz. 

şımd.Jye kadar çıkan kısmın huIA.ıa1n: 
[Bir zengin Amerikalı kadının yanında 

kAtlbellk eden saf ve tecrübesiz bir tngW• 
Jnm, Nis'de zenpn bir şato sablblne ra@itge
Jlyor, onunla evleniyor. Kız kocasım çok 
aevlyor, l)&to içinde izlerini sa(mtŞ, brrakmu~ 
olan ilk kansı ıtızel Rebeka'yı kıs.kanıyor. 
Öyle Nruyor ki kocaaı ilk karısmı hAlA 
unutamıyor. Sonradan belli o1uyor ki ,ato 
sahlbl l\t&kslm tık karmını hiçbir zaman sev
memı,nr. Rnalet1erl yü.zttnden onu namu.'I 
bellaı öldttmıtı,. ııonra bir kotra içine koya
rak ca.edlnl batırmıttıP· Bu kotra günün 
birinde bir teudüfte denizin .. tbına çıkan
lıyor, öıt\ bulunuyor. Mahkeme Dk hamlede 
intihar karan veriyor, fakat Bebeka'nın eskl 
bir 14ıla ortaya tıkıyor, bunun intOıar değD, 
eınayet olilulmnı lobat edO<'oflnl ııöyllyerek 
para onıdırmap çal,.ıyor. İkinci kadın koca-
111nın cinayetini bUlyor, hakli buJuyor, koca. 
amm Uk karnını aevmtıdllfnden do1ayı me· 

auttur.] 

Yazan: Dafne du Maurier -83- Çeviren: Rezzan A. F.. Yalman 

- Kendinizi kuvvetli l&llQ"Or5aD~ Ö1° 
le mi T Ben ılavamr ma.lıkenıe hııroruı>df 
ispat edebUlrim. Mak>;lm Rebeka:rı ııen!Jll 
yllıümden bldürdıi. Onımla oeYl,tlkimld bi· 

llyordu kıakandı, çıl11n gtbt kıskandı. Btırı 1 

Rebekanın o cece bekledlğ"lnl lıab<r aldı, I< .. 
r.unnı öldürdü. Ronl'& da ~etıedlnl kotra> .. 
koyup kotra:rı batırdı. 

b94k• hAklm yok mu '1 Biraz aklı ba,ında. 
bir hlklm ads.Jet ve kanun lt1eıluden onlar. 
Atıkerllkte " rısremrdlfl ıcın tekaüt edilen 
adamlar Jılklm olurıa t9ter böylA oJur ı,te .. 
ı.takalm de Vinter, kanaı Bebekayı öldür
mıı.tUr. Ben bunu lopat edeceflm. 

Albay Julyan gayet •akta bir ııeole: 
- Bir saniye beni d.JnleylnJz, :lfi'4ter Fa

,·eU siz muhakemede de hazır bulundunuz 
deftl mi! Sld orada görduğllmll batırlıyo-

nım. !ifadem Jd bak ve adaletin yerini bul
mumı l•Uyordunuz, neden bunu Jüri beye.
tine ,.e mah]reme azalarına derhal söyleme
diniz! Nl('ln bu mektubu onlara göıtemıe

dlnlzT 
Fa.veli Albayın yttzüne bakarak glUdü: 
- Nltln mi? ÇUnkll böyle yapmak ho

'uma r:ftmlyordu. de Vinter Jle hu!'u t şekil
de görüşmetl ter<'lh ettim. 

l\lakslm lıJiöze karıştı: 
- t,te Albay, ıtze bunun için tfolefon et .. 

tim. Favell'e ben de ayni suali •ordum. Ni .. 
c:in mahkeme huzurunda şüphelerlnJ söyle
medi 't. ÇünkU hayatının sonuna. kadar re· 
fab !~inde ya.şamak l~ln benden iki üt bin 
llrallk lrad tatıyor. Frank'da karım da bura
da idiler. Bu adaınm sözlerini ve c:lrkfn tek
lifini duydular. Kendllrrlne sorabilll'ffinlz. 

Favetı pervasızca cevap verdi: 
- E\.·et, söyledikleri doğrudur. ~lak.~lm

den pan •ır:dırmak istedim. ~feın~le baılt 

,.e Piade ... 
- Para ıızdırmak o kadar ba~it bir me

sele ıleğlldlr. ln"lanın başını belı\)'& sokar. 

Para ııızdırınaya U.,ebbils edenin yeri zln· 

dandır. Bilmem, k6.ft derecede ayık mısınu! 
Soracağım suallere ee\. ... P vererek kadar ak
lınız başınızda mı f Eter kon09tna. tarzınızı 
değ1,tlrlr ve bey'hude hUeumlardan vazge
çerseniz aizlnle anıa,al>Dee"ğlz. Malmadmız 

ne ohın;o. ol1un her halde l\Dster de Vinter'! 
aflr ~kilde Jtham edlyol'!\unuz T Ba ltb&
m•nın ispat edebJlecek mlsln.tz T 

- bpat mit Daha ne istiyorsunuz f Kot· 
ranm t•kneslndekl delikler kU! bir ispat 
defil mn 

- Haya defi~ bu delikleri açarken kim· 
se gördü mü T Şahidiniz var mı t 

- Şahitlerin Allah bellamı verwln. Şahi· 
de ne iliz um var T de Vinter Rebekayı öt .. 
dürdü. Ondan ba'!ka Rebekayı ktm öldüre. 

bilir! 
- Dünyada lnRan çok, ıravell. de Vlnter'I 

itham ettiğiniz gibi beni de edebllirsiniz, öy .. 

1e detıı mi! 
- Anlıyorum. Si~ onun ta.rafınduınız, 

Albay. Çünkü evinde yemtk ytyonunuz, o da 
bize yemeğe geJi.)·or. Bu ka.">abantn P.n mlL. 

- Evet, bütlln bunl&P mümklln oJab!llf• 
Fakat l•pat etmeniz llımn. Bana bUtl1ıt bııJI" 
lan görmo, olarak bir tahlt bulunuz. .... 
o zam.art inanırım. Bu deniz kenanndald ef 
4Nlı~niz yer, küçtlk bir tahta kulübe ıe
tn mlf 

- Durunuz. Albay .. O cece MMıdnd , •• 
ri'i görmt\1:' oblılllr. Ciddi söylUyorwn• sııo 
bir şahit bult>l>Rec•ğlm. 

Albay JuJ~·an omuz allktl. Frank !lf_...ı
me baktı. Be• l"<wt!H'e baktım. BJrdenbfre 
ne demek lotedlklnl anladım. lthn• ~·191' 
Irorku ve do...-ıt içinde dofru •öylodfll~1 

hlı.ııettlm. O ge<'ekl hAdlı.elere .,.hlt o!aD 
b1rllll vardı. O zamana kadar ~lnl. ~eri"' 
medljin1 buı sözler hahrnna geldi. sunt&" 
bir meczubun kar19ık zihninden JflÇf'n bJ..tıı· 
kmı sa("lnalar diye telAkkt ttmı11ttnıı cO d&" 
nldn dibindedir arhk rerı ,.ı~mez.» ,JJtf' 

CArltMI ,·arl 
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s=:i hadı r: ,_ Milyon Zarar Verenler 

t Mahkemede 
VLENENLER: 120 de yapılacaktır. D J h • • 2 c. m•l.,on - o· w 1 . • . ev et azıncSJnc ,J • ,, T.. * gretmen er cemıyetmm ...ı•w• ·dd. d'I l uccardan Samf.h Erkeksoyun 1941 1 k . · do lira zarar verQıgı ı ıa e ı en e • 

kızı Bedia Erkek•ovlaı "imendifcr k yı 1 ongrıesı. nı~~~~n ont ı ; ı li maznunlu mcthu.l' takeıı dava· 
w J " uzuncu cumar esı gunu saa "' . .. .. .. ı· . d d ınemurlarından Adnan Cetinalp, I:" • .... 1.1 k · d ·apıla ama dun· uçuncu as ıye ceza 8 e. 

c hk ~ te ı;.mınonu ~a ·cvın e .> • d·ı . . T .· ahkc· rnıo sahiplerinden Fevzi Yurt· k ''am e ı mı~tır. em,>:ız. m w 
~.cvc:~jn kızı Necla. Yurtsevenlc TE~FfLER: mesi mah:kemcnin vermış oldugu 
onyü?!baı11 Sadik 1 ezel Üsküdar·!- bcraet kararını nıı.kz:etmış oldu. 
da C\ lcnmi~lel'dfr. E.tıbor.k mütercimi Ah.mel Ruş. ğundan dün TemyiL .k~rarına uyu. * Manifaturacı Nişancıoğulla. tti 300 lira ücretle Maliye Tet~ık larak dılıvukuf ~w,yını~e naıp o· 
rından. Selim Ni~m;mın kızı Me· hey~ti mütereimlisin:, Devl~l larllk aza Saııdetı se9mı*tır. 1 ~a Nışancı ile emc1di binbal}t Denızyollerı l~lctme L:mum ~!u- 74 Numaralı Vapur Kaptanı 
~ihat Erkalın oğlu genç rcs!lam- dür !üğü memurlarından Ne1at Öl" e Sebebiyetten 
arıırıızdan Haclı Erkal evlcnmi§· 100 lira ücretle lstanbul Hesap um v d 

lcrdir. mütehassıs muavinliğine nakil ve Agırceza a 
~: ta:rfo edilmi11lerdir. Bundan bır müddet evvel Köp. 

B * Gölcük ka.rma'kamı Mah· üde lbküdar u~eleı;inde feci bir! 
'd .. _alrkcsir Oe.manlı Ban~uı mü. mut Hivel Keban kaymakamlığı. k o\muf ve bir adam iki ,·n· 
1 urAu Omıan Züht.ü Bütcvinin OS· na naklcdilmistir. aza rasında kalarak ezilmiş ve 
U ltuw B" . B d ··ı Ü > pur a 
aıı; ka~. utevm .. ur~l ~- ~.!11 ı:. 

1 

Alaturka Büyük Müıamere ölmü•~ü. d l 
rt!ltanına gomu muf ur. D"o Papadopuloı adın a o an 

. ~ Nafıa Veka1etıinde neıriyat Eminönü Halkevi Sosyal Yar· b ~ mın öıümünc eebebiyet 
dilllwri Y'Üı..baş.ılt'ktan müstafi Ne· dtm kolundan tebliğ edilmiRtir: u da· al · iddiasile mahkemeye 

•ırı B·d · d.. f K 1 f d 19 . ver ·" en · · . , ı cm.cı un -gece ve at el· o umuz taro ın an ~.san k dilen 74 numaralı Şırkelı-
llıırr. Cenaze na.mazı öğleyi mü. 941 cumartesi akşamı, .Taksıınde hev ~ •c vapuru kaptanı ile vak'a. 
·ek 1

P Bakırköy camiinde kılına. Kristal (;RZino unda Istanbulun 1. ayrı}bep olan motörün kaptıını
~\ Bakırköy mezarlığına defne· en maruf ve kıyımetli alatur~a 1 ya se uhakemesine .'kinci ağırce· 
Doccktir. mus:ki sanallklirlarının iştirakıle nıd mdcvam cdilmi•tir. 
~ ı büyü~< bir alaturka musiki müsa• ıa ~ün diolenen 74• nu;naralı va. 

Son Telgraf refikimizin me· mereei tertip ed:lmi tir. . purun lostromosu ile kamarotu 
~Urhınndan Şükrü Beniccnin bir . Bu ":1üsaı:n7re. al ~urka mu~~: !iunlan &öylcmiı-tir: 

1
kck çocuğ11 d'ünyaya gelmişth. kı muh_ı~lerının.' en .'.nc~ mustk~ _ Biz baş i~kcledc~ kıtlktık. 

llzun örnU l cı·1 iz zevklennı tatmıne musaıt fev~~ Rumeli Üsküdar h:kclesıne yana• 
~: 

1 

er · 18.de bi~ fırsat olacaktır. Gırış §acaktık. Bu s~rad~ ~i~. ~o~~r 
C . . .. serbesttır. üzerimize geldı. lkı duduk ottur-

Yuk Y,~I), ~ene ~ert~_P edılcn . h~· Eminönü Halkevinden: di:<k, motör hızını ke:.-medi. Bir 
san ~uk iCCCiJ muaamercler.ı Ol• 181 41 I941 cuma, 19/ 4/ 941 düdük daha öttürdi.lk. Manevra 

•n on dokuzuncu cumartesı ak. 
2 

1 d k kı E w r· r 
'11 1llı · · · T k · cumarrıesi akşamları saat el yapaca yer yo lu. ger mo o 
Bcte/aat yır.mı bırde a sım ve 20 / 4 / 941 pazar günü sııat hızını kcı.miş ol.aydı bize ~arp• 
'\ckindYe ca:ı:ınoııund~, geçen se· ı 5 te Evimız Teın$il şubesi ( I-lim· mazdı. Dümen kırardı. G~ldı se· 
oltn,it ~n daha kzengı~...ı~ıe pka~lok ıme~İ'n Oğlu) piyesini temsil ede· minin ~intinesine çarptı, bız de ıs. 
'to~ zere, te r&r C"QJ ece tJr, k . k 1 bagwlı vapura .bindirdik. ,.,CRE· ce tır. e eye . 
~ l ler üç günkü temsiLin numa· Sonra duyduk ki 'bir ada~ i~ı va. 

1'opkapı Cenrlik k~übUnün ee. ralı o-irif kartlarının Evimiz büro~ pur aruında kalarak ezılml§. 
tıı:lk• .. 1:) d•w h•l' 1 ~:;ıi kongresi ougün saat sundan alınımHI ri<:a olunur. Mah'kcmc ıger .ııa ıt en~ c~: 
~==--==~===~====~============== bi için muhakcmcyı baka bır gu. 

Bahçeye Gömülen neıkr~;.1~E1~İeri.ne Sokmak 

B• d. lstemışler 
lr Kadın Cese 1 Evvc'!lki gün Sülc.)1man Doku· 

man adınıda bir.i yeğeni Seyfettin. 

Metresini Bahçeye Gömen Danyalın 
18 Sene Hapsine Karar Verildi 

~ l3Undan bir kaç ay evvel Top., rarı Diiny.alın suçlu olduğunu 
; ıır~~ bir evin bahçesi.ne gÖ· me.>ıdıana çıbr.mı~~ı~. . •. 
tll ~lrnu, 'bir kadın ce.edi !bulun· i Dün lıtanbul bırıncı asııceıa 
c ~u. Bu kadının basına sert bır 1 mahkemesinıdc Danyıahn muha. 
, ıa'trıle vurularak öldürüklukten kemesi n heyete erımi~tir. Mahkc_ 
~rır, 8Ömi.ılmüıı okluğu anlaşıl· j mc Danyahn melTesi Santuhiyi 
rı.1' Ve katil haldkmda takibat ya. basına kah bir CU~mJc VUrarak 

~tak şuçlu yakalamnı~tı. I öldürduğünü yaptlan durufması 
b i\ntllhi ııdındak.i ıbu kadının neticeNnd<" sabit gördüğünden 
la:taberce metres hayatı yaşad1k. kati~in 18 ııcneyc m~~kum edil
b ı Danyal tarafından kafasına mesıne, fakat Sanıuhının Danyalı 
~: flal ile vurularak öldürü1'düğü bir çok ke~~le~. kı·k~nc;lık yüzün. 
tcıı ~~ana çıkmıs ve Danyal idam den çok ınu~k'U! v~ııyctlcre .s0 k· 
t '-bılc rnohke.mcyc sevkedilmiş- tuğunu ve hatta bır ke:e nışan· 
ı. 1 

1 !anmasına bile büyük hır skandal 
"•n~lltıyal cereyan eden celseler çıkararak mani olduğunu, a~aba
ke 8_l~da her nek11dar kadını da g:derkcn yanına ot~rdugun~, 
oıı11ldısı öldürmediğini, ahırdaki cezayı hafifletecek ınllhıyette go. 
t ~ ç.fıe~ile öldüg·ü·nü ve kendi- ıiı1dü<Yünden Danyalın cezasını 
•nı Y k .. . d' . ela a alaı:nalarından korktuğun. 18 seneden 12 seneye ın ırmı~ 

aak' fllctresİnİ bahçeye gömerek YC kendisinin amme hiz.me~Jerİ.n
ttk •d~ını iddia ebmlşse de ge· den müebbeden mahrumıyetılc 
•t {lahıtlcrin ifadeleri ve gerek- 60 lira para cezasına çarptırılma. 

&Urlu - J k ' k k . ı · ~ rıun sorgu esnasırxıa ·ı i • sına ·arar 'crmıc- ır. 

I · afıa Vekaletinden : 
•ttc ~ksıltmcyc çıkarılan her iş için, mllnakasaya ıştlrok etmek lstcyen-
11 Narıa Vekfıletı tarafından vcrllen ehliyetnameler ynlnız o ı11e mah-
Uıı 0htıak ve bir dc!n kullanmak Uzerc kıymeti ulan bir vesikadır. 

""r Bazı mUcssesclerln bir iş için ve bir defaya mahsus olmak lizcro 
lıı ılen bu ehliyet vesikasını daimi bir ehliyetname gihi ve reklam ma· 
~ı~Ctınde kullanmakta oldukları görülmektedir. Bu vcsıkutar t•ksiltnwyc 
tı nrıınn Işın mahiyetine göre \"erildiği \'C hiç bir zaman daimi mahiyc-

hdc 1 ı ~dığı hus~u alll.kadıırlrırın mal(lmu olmak Uzero ilCın o unur. 

8UCON M~tinelerden •ı PEK Sinemasında ~ 
ttibaren 

Memleketimizde ilk defa olarak 

Tiirkçe ve Renkli ( Teknikolor) 

NAMUS BORCU 
B (Kahraman Fedai) 
ıiyuk kahramanlıklar, ,müthiş fcdakaTlıklar Hhni, son 5 

senenin en muazzam şaheseri 

2 DEVRE 16 KISJJVJ bİRDEN 
~IKKAT: 

F'ıtırıin f cvıkıı.lade uzunluğu yüzünden seanıSlar hergün 3 - 6 
S ve gece 8,45 tedir. 
ilYın halkımızın muhakkak seanıs1'ar ıbaşlamadan evvel 

'~ Filminin Renkli ve ~'A.EuLsteEııri8fle0Kri rİRcn coluunur. 

F raırsızca sözlü nüshası 

sinemasında eaat 2 • 4, 15 - 6,30 
ve 9 da gö.teribnektedir. 

le hovardalrğa çıkmışlar ''e Pe· 
rihan ve Mari adında iki kızı ev· 
!erine sokmak istemişlerdir. Bu 
sırada oradan geçen mahalle bek. 
çisi Ahmet bunlara mani olm~~ 
istediğinden Süleyman hekçıyı 
dövmüş ve ha·karet etmi~tir. 

Dün altıncı asliye ceza mahkc. 
mesinıde cürmü me~hut olarak du. 
ru~ma!'lına bak~;mış ve mahkeme, 
Sül•vmanın vazife halinde ha1ca· 
ret ~ttiği iddiasını sabit görme
diğinden bu hususta lberaetine-. 
Sulcyımanın bekçiyi döv~üğü ea
bit görüldüğünden suçlunun 29 
lira ağır para cerasma mahkum 
edi~mesinc karar verilm~tir. * Dün birinci ağm:e-zada sah. 
te icra tasfiye vesrkası tanzim ct
Uı<:lcri iddia olunan Hayriye, Zi· 
~ a ve Fevzi admdııki ~uçl~ların 
muhakeme3ine bakılım§, netıcede 

. · 1 ·ı alakadar Hayrıyenı:n me.se e ı e 
olmadığı sabit olduğun'C:lan bcra. 

t. dig" er suçluların meııelede c ıne, d .. 
ı;uçları sabi't olduğun ~n u~er ay 
ha is'erine tecili gayrıkabıl ola· 

p ·ı .. 
rak karar verım1ıştır. . . 

İhmal Yüzünden Olüme 

Sebebiyet 
Bunıdan bir müddet. evvel Sü

leymanilyede yapılan ı.~~.t .. e~: 
_ . .ı uku bulan hır çokuntu 

nasınıua v E . l 
neticesinde ameleden telmııR1 .sfo 
kolu kırıl.nıs ve yine an_:e e.. • .. at 
to rak a~tında kalarak oLmuştu. 

PO.. birinci ağırceza mahke
_und ~hmalleri yüzünden Ete. 

n1csın e ı . d'kl . . .. 1.. u··ne sebebıyet ıer ı · erı 
mm o um vlk d·t 
iddiasi1c mahlcemeye .se Me dı en 

••t hhı't ve nıühendns ı ec el· mu ee h. I . 
tin, kalfa Sal'h ve inşaat sa ıp crı 
Efem ve Fethinin duruşmaları ne. 

ticelcnmiştir. 

M h-k c E.ıtem ve F eıhminıin 
a cm . b. 'h l 'dd. d"I n suçta hıç ır ı ma • 

ı ıa e ı e 'k" . . d 
leri olm:ıdığından hc\i/llnın .. c 
beractlcrine ve •mÜl'ea tt v~'hu. 
hendis Mccdetıinin i1a~~u. c~. 
dis,i olmadığı halde c B ~ınd' u 
§eki'ldc göstermesi ve. eb c ~e
den ruhsat aLmadan ışe aş n· 

1 husule gelen kanun5uZ 
mıs o ması k )f 
h • k l · den dıolayı ve a a are..! et erın . . 
S l.h. d kazr!lll amehyeıı esna. a ı ın c _ h . 

_ . ...ı . ı·yrk oldugu c eınmı-
1tn,aa ışe a k b" 

. mesi mah ·emece sa ll 
yetı verme M d . 
..... d .. w .. nden su9tu ec ettın 

gorSuı. ı:uhg~k·.,er ıene hapse, 200 er 
ve a~· ı ı.. 28 I' 
lira asır para cezasına ~~ı . dıra 
mah'keme har<:ının ken dı ·eı n? l en 

1 a m ahkc.'m c ı mıı.t er. a ınmasın 
dir. 

l l )t 

11 ' baıı dalma. muvnffnkıyetll 
'ını cıcrıo karşılayan LALE 

SINEMASI 
Suı;un matinelerden itibaren 2 müstesna 

1 • 
filmden mUrckkcp bUyUk programlarına başlıyor: 

C't l'lLM 

ı," AŞK UYANIRKEN 
c~ ın 

her- 1( ikinci Grcta Gıırbosu olan ASYA NORlS 
>. .. .,.~Patbı heyecana .. Her dudağı aşka ... Her gtsnlilü 
~lı fJ •· bag-1 yan eşsiz fılml 
it~ atıcscr en son fılm müsabakasında birınclltğı 

l'tıı~tır. 

I' Ô~Ô~ YARIŞl"Fransızca,, 
1 FRBD MAC MUREY • ANN SHERlDAN'ın 

yornttığı bu eser bUtiln Amerika polis teşkl· 
ıtı.tınr seferber eden bin bir csrın- dolu bUyUk 

.A vantUrUdUr. 

Programn ilüvctcn: Son gelen Britlş Paramunt Jurnal Türkçe. Seanslar: 

Ö L fr il Y A 8 1 Ş 1 saat: 2 • 5 - 8,30 da 

A 1 K U 'I A N 1 8 B 1 • saat: S,30 - 6,30 • 9,45 de 

Harp Vaziyeti 
Yazan 

İbıaa BORAN 
Ernekli Kurmay Subayı 

Libya da: 

hıgiliı kun etleri ııııı tutulan 
tıır e\ kukeyt bölreı,lnde toplan· 
maktadır. Bu bölgenin t kenderl· 
·' e deınfr~·oıunun nihayet uı·u bu· 
lunan ~ları,,ıı ;\latruh olıııaııı tok 
nuıhtenırldlr. lnglfü~rln bir taar. 
ruz ~·ığınrığı meJdana getlrlnce~·e 
!\adar, bu mli .. tahkem mıntakada 
mlıılafaa ~·apa<'akları 'c Alman -
JtıJJ~an birliklerini Tobruk Jle bu 
mıntaka araı.ında )ıprattıkt11n 
onrn mukabil taarruı.a geçecek· 

lrri ıınla~ıhyor. Alının 'c ltal)an 
ha\·a kunetıeri yeni ha'a mey
danlarına yerleşerek t~ke-nderlye 
deniz üs!\ıinü, ISlhe,nı kanalını ,,.e 
hatt:i lla)·fa petrol üı111UnU bom· 
hnrdımana fır at bula<'aklar<lır. 

Bu muharebenin aı.ıl heddl, At
las dl'nil:i muJıart'be"'inde olduıtıı 
gibi İngilizleri Amerikanın ~·11rdı· 
ıııından mahrum bır11kmaktır. Al· 
ınanlar Sl\vey., kanalını almakla 
Amerikanın Kıııldeniz ~olu ile 
ynpmağa bn';'ladığı ~·ardıma mimi 
ıılabllecl'klerdir. Fakat Jnılllzler, 

nf'~e mal olun.a olı.un Slhe)'t ka• 
nalınr, tıpkr tngllh; adaları gibi 
kun etle mildafaa cdN·eklerdlr. 
DUnkU yazmıu;d& dü,\lndlitlimUz 
vethlle çölde muharebe yapılan 

me' kilerin dt'kil, çarpıifAcak kuv
,.etlerin ehemnıi~etl \archr. 1ngl
llderıe Alman • ltalyan motörlU 
birlikleri araı.ınıla henüı bir nıey· 
dan nıuharebeı.i <'ereyan etmeınhJ· 
tir. Bu meı.elelle hlr hüküm 'rrt~· 
bllnıf'k için yakıntla haı:lamüı 

nıuhtemf':I meydan nıuharebealnln 
nl'tice~lni heklrwıek ıtızıııuhr. 1ngi
llderln kaybetme ı ihtimali - nıe,·· 
<'ut ,artlara göre _ azdır. Fakat 
T!luharehede iki taraf da hat& ya· 
par, netk,.~·ı a.ı hatA eden taraf 
kıı.:ıanır. 

Yunan-İngiliz Cephesinde: 

Alman zırhlı birlikleri Koun, 
Slyati'lta bölgelerine sokulnıu-:ıar
ılır. Bundan anlqıhyor, ki asıl 

me\ ıi bu mevkilerin <·enuhıında

dtr. Alman zırhlı hlrllklt:rl, taııa' • 
'ur f'ttlğlınlz nçhlle 12 nl an gü· 
nü ı;ıklet mtrkczlle Yrnlı::e - Kn· 
zan ,.e tali grupla Mana&hr - 1·10. 

rina htlkamrtlcrlnde taarnı7. et
ml~ler, ileri m,.vzlde bulunan Yu· 
nan - lngtliı ku\•,·etlttl o ~ın ak· 
~ma kadar h-.na Y:aytat verdlr· 
dlktf'n l!OOr& 12/18 gtt~I &!iti lll6\ • 

zle c;ekllml';'lerdlr. Ayni J{eef! '.Yu· 
nanlılar yeni me,-ue u:vml\k l~ln 

GörJreyl tahliye etmltlerdlr. !tal· 
Janlar ıs nisan günli taarruu. bat· 
1anuıtlar. Yunanlıların ııııs ıt•t·e-
111 çf'kllmlıf olduklannı anlayın<'& 

llf'rl hart>kf'te de\·am edf'rek J.I 
nl1tanda Ciörke~·J lctJfal f'tml~ll"r· 

dlr. 
A~ıl meHiln ön kenarı Mlkl 

Ollmp da~ı ,ımal etekleri - tnce 
K:ırıt"U ('('DUP Nhlll - Granotl da
j!;ı . Klbura - Chlınara'dan geç· 
n1tktedir. ::;e,·kuJce~ l)i m&kıtatl&r 

dolanı;lle Almanların 111klet mer· 
kezıİe bu me\"'llln ~ine sağ <'enah 
, e merkez mıntakalarımla kuv
' etli H~ bli) ük )·arma taarruLU 
yapmaları kuv' etle muhtemeldir. 

Amerika Bahriye 
Nazırına Göre 

(Baııı l indde) * 
lunuyoru~ Memleketimin yavaş 
yavaş ihatıa edilmekle tehdit nlun 
duğunu ve eğer bu harbe filen İŞ· 
tirak edenlere bir felaket geliree, 
Amerika Birle ik devletlednin, 
milletimize ve müesseselerimize 
karşı ne gibi hjasiyat ta~tdıkhmnı 
bildirmiş o~an milletlerle muhat 
bulunacağını görürorurn.~ 

Albay Knox' dan sonra beya· 
natta bulunan Harbiye ımÜ5t'C'.şan 
B. Patı'lerson da, Amerika Birle· 
şik devletlerinin hafif ve orta etk-
1.etıtc bankıarının, eürat, zırh ve 
ealiha baıkımından herhangi di~er 
bir ordunun taoıklarınıdan yüksek 
olduğunu bildirmiş ve Amerikan 
avcı ve bombardıman tay~·arele· 
rinin de en iyi Avrupa tayyarele. 
nine çok faik bulunduğunu ilave 
et:miştir. 

* Vaşington, 16 (Aft:.) - A· 
yan meclisi, dün Amerıkan do
nanmasının insanca mevcudunun 
2 32 bin şubay ve deniz erine çı· 
karılmasma ait kanun projesini 
tas.dik etmiş ve Beyaz sar-aya gön 
dermi~tir. 

Pr.ojenın ihtiva ettiği bir hük
me göre Reiııicümhllr rnilli mü· 
dafaa için 200,000 tonilatoluk 
yardımcı geı.ııi satın alabilecek ve 
dilediği takdirde donanmanın in· 
sancrı meV<:udunu 300,000 kişiye 
iblağ edebilecektir. 

Bir İngiliz Kruvazörü Battı 
Londrıı, 16 (A.A.) - Bahriye ne. 

zıı.rctinln tebliği: 

Bonaventurc kruvazörü bir kafile· 
ye re!akat ederken torplllenmlş ve 
batmıştır. 

( 

" 1 

Telgraf ve T e:efon Haberleri )1 1 sıv Asi ıcMAL ] 
,. • . ! Sözde istiklal Yugoslav 

Mağlubiyeti 
(Ba,ı l lm•lde) /-/ 

nevi bakımdan hazırlıkeızdı. Şu 
halde, neden harbe girdiği dün· 
ya efkarı umumiycsinı i";al eden 
bir sualdir. 

«Almanya, üçlü paktın imn· 
sından on gün sonra Yugoslav· 
y.anın en hassas noktasından ta· 
arruza geçti. Yugoslavlar için on 
günlük hazırl:'k kafi değildi. 

cBıışveki1 General Simoviç. 
irat ettiği bir nutu~ta de.ni§tir ki: 
cBiz, Yun11nlıların üzerindeki yü. 

1 kü hafifletmek için harbe gir· 
dik ... > 

« Yugoslavyanın bir çok yer
leri galip devlcrler eline geçmiş· 
tir. Bu devletler, artık cYugos
lavyu dan bahsetmiyorlar. Bu
nu tarihe k11rışmı1 addediyorler . 
Tebliğlerinde, yalnrz Srrbistandan 
ve Sııp a:-kerindcn bahsediyor· 
lar. 

Makedonya Vaziyeti 
«Almanların eline gec;en Ma

kedonyaya gelince: Bunun hak
kında ne muamele yapılacağı 
malum değildir. 

cBerlinden gelen haberlere 
göre, Alman Hariciyesi Make· 
donya meselednin günün mesele· 
si olmadığı kanaatinde. Anlatılan 
Alman!ar, Makledonyayı Bulca-

[ 
ristana teıkcdeccklerdir. Fakat. 
Bulgarların da harbe girmeleri 
;artile ... 

Bulgari.tan, Yugoalavya ile 
Münasebatmı Kesti 

cBulgar hükumeti dün, Yu
goslavya ile siyasi münucbetlc· 
rini ke!mi{tir. 

«Yugoslav elçiliğine verikn 
notada, bu kararın alınmasını 
icap ettiren şu sebepler göaterili· 
yor: 

1 - Bulgarlar tarafından ııe· 
bebiyct veriJmek'!i"zin, tahrik edil. 
meksizin Yugoslav müfrezelerinin 
Butgar hudut karakollarına kar
ı:ı yapttkları hücumlar... • . 

2 - BulgarJs'tanın harp hancı 
olmasına rağmen Yugoslav tay· 
varelerinin, açık Bu~gar ;ehirleri
~e karşı hava hücumları yaparak 
sivillerin, bilhassa kadın ve ço· 
cukların ölümüne sebep olmaları. 

3 - Yugoslavyanın Sofyadaki 
elçi~inin, Bulgaıistanda kargaşa· 
Jı'k ve bir hü~umd darbeşi ha· 
zırlayan tahriltci unsurlarla mü· 
nas~etler idame etme~i. Yutr09-
lavyada b11ı11!an ve elçilik memur. 
hırı ıarafından Bulgari«tana get.İ• 
rilen ve dağ1t:tmlan bir beyann•· 

' me ... 
cBu sebepler birer bahaneden 

b1t{.ka bir şey değildir. Bulgaria· 
tanın 1 6 gün bekleyip tc şimcil 
münuebetleıini ketmeai dikkate 
layıktır. 

«Sryaei mahfiHer bunu. Yu· 
goslavıyaya kerfl atıl\nlf bir harp 
adımı telakıki etmekte .iseler de 
vuiyet henüz tavazzuh etımİ§ de. 
ğildir. , 

cYugoslay;yanın mukadderatı, 
ln.silterc ve Amerikanın mukad· 
dcratına ibağlıdu. Sırlbiat•n vak· 
tile de i;ritaya uğramı~ı. Fakat, 
U.mumi Harpten sonu, daha bü. 
yüık bir devlet olarak meydıına 
çıktı. Bu defa da böyle olması 
muhtemckiir. 

Askeıi Vaziyet: 

Eğer Almanlar 
T ırhala Ovasına 

İnerlerse .•. 
4 Cephelcroeki harekata gelin. 

ce: 
« Yugoslavyadaki hare.kat hak

kında bu ane kadar hiç bir haber 
alınmamttrtır. Her iki taraf ta tc.b. 
liğ nctretmemitlerdir: . 

cAlmanlar, şimalı Yunanu· 
ta~a. ·aahile yakın Katerina ka· 
aabaııını inal etmitt.ir. 

c.Orta Arnavutluğa nüfuz et· 
mek ~teyen Ahnan kuvvetleri 
Kozan, Klisur.a mevkiine varmıt• 
lardır. Almanların, bu bölgeden 
cenuba doğru tevıcccüh edecek
leri anla,ıhyor. Gaye, Yunan: 
lngiliz !kuvvetlerini ayırar~k bır 
an evvel Tırha._ ovaeıpa ~
tir. 

cEğer Ahnanlar buna muvaf· 
fak olurlarea müttefik .. &uvve~le~ 
mütıkül bir mev.kie dufCT. Jkmcı 
bir müdafaa hattına çdülmcal 
aüçlqir. Yunan ba,kumandanl ... 
ğının. lbu ihthna~i. dikikat .. nazara 
alara'k •kuvvetlerını ona gıore ha· 
zırladığı §Üpheaiulir ... > . 

cRadyo guetctı> 

lnsiliz Domınmaaı Harekete 
Geçti 

Londra,· 16 (A.A.) - Ami· 
ralltk dairetindcn tı:blii edilmit
tir: 

Akden" filoau batkumandanı, 
dÜfmanın Libya ıahilindeki hare. 
kaunın fngiliz harp gemileri tara. 
fından yapılan bombardımanlar. 
la mütemadiyen .itki! ve iz' aç 
edildiğini bildinnektedir. 

ı Amerıka~ Tı.caret 'ı .r~a~~~!d" ~kl~!e. 
1 Gem ı I en K rin kurouğu <ımüstakil• 

(Ba-:ı ı in<"lde) '**' 
\"C bunun bir siyaı;et meselesi ol· 
mayıp hır kanun mese lesi oldu· 
ğunu iiiıve etmı~tir. 

Kızıldenizc gidecek Amerikan 
vapurlarının h:maye edilip edil
miyeceği sualine cevap olarak B. 
Rooaevelt, halen bu sularda A· 
mcrikan vapurları bulunduğun- ı 
dan haberdar olmadığını söyıc· 
mi§tir. ı 

Hırvatİ1tan1n ittildilini Alman· 
ya ve İtalya tanımıı... Zavalh 
iatiklil ! Hür ruhlu inaanlann, 
uğruna can verdıkleri zavalh 
yüksek ideal, senin namına ne 
cinayetler itlenıyor ! 

insan baz an hayret ediyor: 
Şu mihver devlet adamıan ken. 
dilerini ne kadar yalancı ve 
kalp bir aleme hapsetmiılerdir9 
lıtıklil ımethumunu böyle ko
medilere mevzu yapmanın ken
dilerini ne kadar Kuçük diifiir· 
düğünü, bir hüküm verecek 
mevkide bulunan mi•lctleri ne
kaJar iikıindin •. 0 •• , ıarendir. 
diğini nasıl görem.> '-ııar ! 

8. Rooee\·ett, Amerikan şilep. 
]erinin silahlanması ihtimali hak· 
kında 8'0rulan bir ııuale şu cevabı 
vermi§tir: 

Bu mevzu etrafında söz: ıtÖylİ· 
yen hatipler müstesna, bu meıcle 
hiç bir zaman görüfülmemi11tir. 

Amerikada Bir Tayin 
Va~ington, 16 (A.A.) - B. 

Rooşevclt demokrasilere yardım 
kanunundan istifade eden bü~ün 
memleketler için harp malzemesi 
teıdarik \"e mubayaası servisinin 
idaresine B. Harry Hopkins'i ta· 
yin etmİ!ltir. 

Ha lif aksın Nutku 

Propaganua, prop •. ganda de• 
yip duruyorlar. Lafta bunun bc:ı1 
nev'ini yapıyorlar. Fakat milleL 
lerde kanaat ve c ni)•et uy...., 
dırmak için lafla ••• , fiil ve 
hareketle propaıar.~•• yapmü 
lizım aeldijini :kavramaktan ta. 
mamile aciz gösteriyorlar. 

en.,, 1 lndıle) -/
eef eı berliğ;ıu tamamlamadan ve l 
evvelki Yue,os1av hükumetinin 
maalesef muvafakat etmediği ge. 
ncl kurmayılar arasında göriiomc· 1 

!erin neticeler verebı:mesinden 

Ancak ynl~ıya kadar yanan 
yalancı mumlarta karanhk orta 
dan lkaldırılamaz. Yeni Harva. 
tiıtanın tiakiki bir varlıit oldu
ğW'lu nnnettinnek ~İn Maçe
Lıin adını da ite karıthrmaktan 
çekinmediler. Doktor Maçek 
bizzat radyo batına seldi. K•· 
di &esile Hırvatlara ve bütün 
aleme hitap ederek: 

- Y Rlan, yalan! Diye bağır· 
dı. Ben onlardan dejilim, ben 
Yucoılavyanın hakiki ittiklili 
için .kahırları, beliları ıöze •· 
lan aıil taraftayı.ın ! 

evvel hücum edi}rn;ftir. 
Yunanietana ve Yugıoslavyaya 

) ı.rd:ım için, bile bjle Şimali Afri. 
kadaki tlcuvvetlerimizi eıalttik. 
Bunun riziklerini pek iyi ıbfüyor· 
duk. Fakat bu ,eci mÜ'ttefıkleri 
yar~:hmeız bırak.mamağa azmet
mif bulunuyorduk. Binnetice, Lib. 
yada yeni mevziler-c çekilmek 
icap etıti. Bu hareketi ;>oaparken 
kıayıplar bydctmekle beraber, 
düflTl&na da ileri hareektini paha. 
lıya mal ettik. 

Bugünkü vaziyet endişeden 
hali olmam•lc.1a beraöer, vuiye· 
tin tutulamı)'lacağını aanmak için 
hiç b.ir aebep ımevcut değildir. 
llllın ve malzıeme .ııwkviyclcri, 
dalgalar halin.ele, durmadan bu 
harp eahneaine gitmdctedir. Kı· 
zıldenizi Amerikan gemilerine a· 
çan B. Re>oeevelt'in eon hareke· 
ti, biltıabi buna yardım etmiştir.• 

Lort H•lifaks, sözlerine de· 
vamla demiytir ıki: 

«- Hitler, lejyonlarını, elde 
edebilecokkri muvaffakiyetler 
her ne olurea olsun, harbi karıan
dırabilece!k yegane zafer olan İn
giltere üzerine zaferi alamryacağı 
mıntakalara göndcrmc'k mecbu· 
riyetinde kalmıştır. 

Hıırp h.azırhktarı bahsin.de İn. 
giltcre aleyhine muvazene, ancak 
ı:imdi düzelmeğc batlaım'!tır. in· 
giliz hava kuvvetleri, bundan hat· 
ta bir le.aç ay evvellcile d•hi kıyaı 
cdilemiy<eeek kudrette bir alettir 
ve aizlerin )'llrrdımmızla, Hitler· e 
yaptıklarını ha.tti fazlaaile iade 
edecek hale gehnek'tcdir. 

Alman kor.ranlann vcrdirdiğı 
kayıplar, çok yava~ fazla~aşmak
tadır ve ha~in bidayetindenbcri 
denizdeki mücadelenin tarıhi, de. 
niz !kudretinin kıyunetinin azal· 
madığınt ve nihayetinde naıi ma· 
bedinin dire.klerini yıkarak esas 
rolü o.yntyacağını göstermektedir. 

B. Roosevebt'in sahil muhafaza 
vapurlarının ıdevri gibi hareket
lerinin ve kullamlmıyıaın yabancı 
gemilerin kullanıLması ve Kızıl· 
denizİı'ı Amerikan gemjlerine a
çılması gibi tedbirlerin 'büyük 
pratik kırtnetleri v.ardır. Jnki§af 
edeceği taızda vaziyıete kar§ı 
koymak :için istilcı'balde daha ba§
ka tedbrrler almanın ikıtidarınız
da. olup olmadığını söylemek be 
na düımez.> -

Lort Halifab, bueıünleri cdün
yanın sör-clüiü en karoıwnhk gün· 
ler» olarak .tav:aif ettikten sonra 
sözlerini fÖY]e bitirmiftir: 

«- Aıner&.lıların dünyada 
hürriyletin ölmemesini temin iç.in 
azimkar bir tal12Jda bizim tarafı
mızda yer ahnlf olduğu ha.ldkın
daki yeni ernaııeleri. İngiljz mille. 
t•nin nasıl bir hissiyatla gör.mekte 
olduiunu eizlere enlatabilmek 
i9terıdern.> 

Franllldaki Talelseleaauia Bertin 
Y olile Geliyor 

Vlchy, 11 (A.A.) - Ofi Fransız 
ajan•ı blldlriycır: 

Ekııerlll Grenoble ve Toulouse Unf. 
versitelerıne ait olmak üzere 20 ka· 
dar Türk talebe bugünlerde Parls • 
Berlln yolu ile tstanbula gidecekler. 
dir. Bundan evvel bir kaç katile da
ha hareket etmişti. Bu talebeler son 
katlleyl teşkil ı:tnıcktcdlr. 

Yuıoslavyada 300 Alman 
Tanareei ~ 

Atına. 16 (A.A.) - Bir lncuıa 
subayı, Yugoıla.v kuvvetleri tarafın
dan tahrip edilen Alınan tayyareleri 
adedinin 300 kadar oldutwıu tümJn 
eylemektedir. 

Sözde istiklil ... «Yeni ni&unıt 
denilen lafa; Alman olmayan 
bütün milletlerin ıözünde bir 
sabun köpüiü ımanzaraa•ıı ve• 
ren •ebep, miletlerin ~i 
varhfına ve istikliline olan İf· 
te bu aaysısızbktw. 

Almanlar bu Ufa ile kendi 
kendilerini •Jdatmalda devam 
ettikçe, luırpte İ9t• kazanamlar, 
İıter kaybetsinler, me,bur yeni 
nİZftml11_n temel.iz kalmaia ve 
bütün bir alemin diifmanhiı 
ve nefreti altında ezilmete mab 
kumdur. 

Çölde Harp 
(Ba!:ı 1 incide) •X• 

ırıiş olduklerı için düşmanın ia~ 
ve malzeme kollarını müte:nadi· 
yen bom'barclıman etmdctedir. 

Alman ileri cüzütamlan arka 
larında o kadar az kuvvet bırak
mek<tadtr ki hır çok Jngiliıı esir: 
kohıyca kaçmağa muvaffak ol· 
muıtur. 

.General \t/avcll yapacağı mu· 
harebenin yerini tayin etmi~tir 
Bu yer Mersa Matruh'tur. Bir se· 
ne evvel Mısm Jıalyanların taar
nnuna karı11 müdafaa etmek için 
generalin seçtiği hM da yine bu 
rast idi. Şimdi bu müdafaa hattı 
ıslah cdilmirtir. Burada ta o za
man-danberi tlınklara karf!l bütür 
müdafaa tcdbir1cri alınmıt bulun. 
maktadır. Manjİe.r, çukurlar v~ 
tank diıf ı toplnrı, hepsi hazırdır 
Düşmanın çarpısmağa :mccbuı 
kalacağı bu mahalde bir devle• 
muharebesi cereyan edecektir. 
Mersa Matruh hattını geçmelt 
mcv-zuubahis 'bile olamaz. Çün· 
kü burada yapılacak manevra 
haT1bi için icap eden bütün ted
birler en küçük teferruatma ka
dar alınınw•tır. Bundan ba;ka bi· 
zim tanklarımızın yapacağı mu
kabtl hücumlar <la nazarı itibara 
alınmahdır. Bunların harekete 
geçmcai Atmanların Merea Mat
ruh muharclbcsini kabul etmeleri
ne müt-evakkrfttr. Almanlar bu· 
rada kendileri için azami derece. 
de gayr.imüııait artlar içinde har
bedcce'1clerdir. Almanlartn ia,e 
üslerl ta Trabluasarp ,chrind.e 
bulunmaktadır. Çünkü Binaazi ve 
Sollum limanlarından .istifade et
melerine hr&an yoktur. Alman· 
lar su ile benzin naokli için tayya· 
;re ku1lanmaık mcdburiyetlindedir
ler. Eğer ilerj gitmeğe muvaffalt 
olamazlar.sa rioat etmeğ.c de im· 
kin lbu1amayacaklardtt. 

Çocuk E.irgeıne Kurumqnun 
Yardımlan 

Ankara, 1 6 ( A.A.) - Çocuk 
Esirgeme Kurumu genel merke
zinden verilen malUmata görr 
eon 15 gün içinde kurumun muh· 
telif teaislcrindc Çocuk Yuvaeın .. 
da dıtimi bakım altınde bulıınar 
225 çocuk hariç olm.k üzere 
4289 90cuğa muhtelif yardım· 
tarda lbulunu\mu,rur. Bu aradı 
1980 çocuğa ıhersün IÜt ve 600 
çocuğa hergün aııe:ak yemek te· 
nıin olunmuf, Krefte h81'8ün 120 
çocuğa ba~ularak 1 S gün içinde 
bunlara 43'40 kap .üt. mama n 
ııcak ynnek verilmiftir. 

Yine bu müddet zarfında ku• 
nımım polikliğinde 475 huta ço_ 
cu'lda 85 annenin ve Diş Bakuı; 
Evmc:k de 407 çocuiun tedavi
leri yapannıı. 3 7 çoeuia 125 lir.a 
para yardımında ıbulunulduiu gi. 
bi muhtelif köylerde kim.aetiı 
kalbuı altı yav.ru da Çocuk Y• 
vıı<1•na alınmı'!ltır. 
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Harita Vesilesiyle 
Bugün Gazetemizi Alan 
Muvakkat Okuyucularımıza 

Her okuyucu bir gazetenin ttryaklsldlr. Onu bırakıp ba.,ka bir ga... 
ı.ete.)'e aıı,mak lçln kuv,·etll sebepler l!;ter. öyle umuyoruz ki bugün 
(\-'ATA..'V) ı gözden g~lrlnce böyle 11.uvvetll sebepler bulacaksınız. Birer 
birer bunları sayalım: 

Y akup Kadrinin Nefis Yazıları 
(VATA:\"') m yaz1 ailesine Yakup Kadri Karaos.manoğlu iltihak 

~tmlşttr. Yüksek üstadın nef1s yazılarını bir lkl güne kadar ı;ütunları

mızda büyük bir zevkle okuyacaksınız. 

Ustat Reşat Nuri'nin (Günün Sesi) Sütunu 
Cstad Rt,at Nurl'nfn (Günün Sesi) sütunu, üslUbunwı güzelliği, 

fikirlerinin ,.e görW,lerlnin inceUği bakımından bu ne\'l sütunların en 
Ustün ve nezlhldlr. Bu sütunda her gUn hem Banat zevki bulur&unuz, 
hem de ı-ünün lui.dJr.;elerlnJn tam sıcaklığını duyarsınız. 

Başmakale Sütunu 
(VATA..'\'), ba,makale sütununda, günlln Mdiselerlnl ve al ka mev

zularını soğuk kanlı , ... e etraflı bir göru.,ıe Ye sade bir lisanla. tefsir eder. 
Ahmet Emin Yalman, dUnya meselelerini yakından tanıyan ve ka.\·rryan 
bir muharrirdir. G~en harbln bir kısmını harp muhabiri sıfatile Alman 
crpheterinde gc~lrml~tlr. lları1 da.,·alarımn \'6 Alman ruhunun iç yüzünil 
bilir. 

Askeri Sütunlarımız 
Bu sırada bir gazetenin en mtlblm slltunu, a~keri siltundur. 

(VATA."°) rn &!'tkeri muharriri, emekli kurmay subayı İb8&D Boran'dır. 
Doğru 'uku.flu görli":lerUe ,.e berrak \.·e bCvimll llsanile okuyucuları ken· 
dlı.,lne bağlann-,hr. Denit.C'ltik. bakımından aı;keri hiidiselerl eski Bahriye 
n1u ... t~ar1 HUsameddin 'tbel \.uku.OU ve kıymetli kaleoılle tenvir et
mektedir. 

Anadoluda (Vatan) - Cemal Bardakçı 
.'\lemJrkett tanımao;Uc, tarlhJmlze \-"UkufUe, katemlnl üstadc& kulJ&n ... 

ına...,Ue tanınmtı: olan eki Konya. \'all<,l ('emal Bardakçı, gaı.etemlz ~ln 
bir Anadolu beyahatlne Çllanı,tır. (Anadoluda Vatan) b~lığını ta,ıyan 
bu )-azLlar, mcnıteket da.,·alarıru şlmdJye kadar yapıımanuş bir .şeklide 
canlandıracak ,.e yurdun muhtelif yerlerinin dli,Uncelerlnl, isteklerini, 
hallol ortaya ko.f&<'akhr. Cen1at Bardak~nun seyahat programrnda 1\-ler .. 
Fin, Adana, Jfatay, Urfa, Ga.zlanteı), Niğde, KayscrJ, Kastamonu, Bolu 
,·ardır. Bu kı)·metll idare \e kalem adamımızın !\lerblnden )-&Zdığı yaz.ı, 
(Anadoluda \'atan) ::;crl~inln kıymeti hakkında. bize canlı bir flklr vere
bilir. 

Nusret Köymen, Şevki Yazman, Kerim 
Ömer ve Diğer Arkadaşlar 

(V,\'.rAN) Jn diğer yazı arkadaşlarından biri Amerlkada. köy sos
) olojbl tahsil eden ,-e en .!te(me moharrirlerlmlz ara~mda. yer alan 
="usret Göyrnen•dlr. Diğer bir arkada.,onız okuyucuların ~ok se\·dlği ''e 
beğendJtl Şe\.kl Yazman'dır. llaftahk zl.raat musahabeleri yazmağa. 
7lik"lek Ziraat Enstitüsü ziraat mtitehassıtu eski gazeteci arkada.,.anız 

Dr. Kerim ön1er üzerine almı,tır. Sağlık sütunumuzu Dr. Nuri Ergene 
~ath kalemlle idare ediyoT. Reportaj rnubanlrlerlml%. Faruk Fenik, 
SPrlman JIJkmet ,.e I\llthat Perin'dir. Spor ~u.tununun idaresi Kemal 
Onan'ın elindedir. (Ahbap) ,.e (Kör Kadı) hıidiselere mizahi zaviyeden 
'>ak.ar. BU.ttin bu ~azı faaliyetlerine yazc 1,lerl müdilrü. •t[&tlle Sadun 

GaJip oeı.aret etmcktcdlr. 

San'atkar Ramizin Karikatürleri 
Kıymetli sanatkH.r Ranıiz'ln e-ıo,Iz gü.nJük karikatürleri (VATA...""i) a 

ü<.ıtUnlük ,-e Jıuswslyet teınln eden Ullborlarda.n biridir. 
(\-"ATAN) temizlik prensiplerine &da ~da bağh, umwni menfaat l~in 

mücadelede dalma cesur, rnih,tnkll flkJrli blr gazetedir. 

Avrupada 20 Senem Nasıl Geçti? 
(VATAN) olze üç kıymetll tafrlka vorl)or: Bunlardan biri bugwı 

ikinci sayfamızda. ba,hyor. Yirmi !;ene e'-vel bir &ela.ret ba.,k&.tlbl Ue 
e\.'lcn.mek üzere AYruıla)a. giden, nl,anh!;ıru ba,kahlle evli bulan, mem
lekete bu ~ek.ilde a.\·detten çekinerek Parl'i ,.e Berltnde cUretll bir hayat 
mUcadele:,~e atılan ,.e kendine n1uvaffakıyetll bir nıevki lıaz.rrhyan 
Bayan Rebia. Te,·flk Başokçu yirmi sene içinde Avrupada ba.,ndan ge
~en heyttanh romanı anlatıyor. Bunu her Türk ze\.'k, merak \'C iftiharla 

okuyacaktır. 

ivluazzez Tahsinin Nefis Telif Romanı 
Diğer bir tefrlkamız, okuyuculann çok se,·dJğl, kıymetU l\ıluaı.zeı; 

Tafutln Berkand'ın telif romanı olan Kezbandır. 
Şimdiye kadar ~ıkan kısnunı kısaca anlatalım: 
Bir genç mllhendis .a.nadoluda çalıştığı sırada. güzel bir köylü kızını 

seviyor, evleniyor. Fakat hayat kendisini gilnUn birinde şehre atıyor. 
KöylU kız anne olmak Uzeredir, fakat çocuğunu elinden alırlar diye bunu 

1"izli tutuyor. 
Aradan uzun seneler geçtikten sonra. mühendis, bir orta mektep 

muallimesinden bir mektup alıyor. Muallime, eski karısının öldUğünU, 
on yedi ya..şmda. bir kızı olduğunu, bu kızın orta mektep tahsilini bitir
diğini, kendisini yanına aıma.ıcu mUnasip olduğunu yazıyor. Mühendis 
bu arada. zengin olmuş, 1stanbulda başka birisile evlenmiştir. On beş 
y~ında da hoppa bir kızı vardır. İlk kızını bir arkadaşının kızı diye 
göstererek evine ahyor, kıza ev halkı hoş muamele etmiyor, yalnız Jçle· 
rinden iyi kalpli bir kadın köylü kızı himayesi altına alıyor. 

Bu huldsayı okuduktan sonra l\luazzez Taru,ln'ln güzel eserini pek 
iyi takip edeblllrolnlz. 

Dünyanın En Çok Okunan Bir Romanı 
Bayan Rezzan Emin Yalman, dlinyamn en tok okunan romanı diye 

şöhret alan ,.e sineması da tok rağbet gören lngilizce Rebeka. romamru 
(CZU?<.""TV) adile gazetemiz l(ln tercüme ediyor. Bu roman en meraklı 
'..\·t>rine varm1,tır. Bugün ~ıkan kısmın baıındakl huliisa. size romanın 
hundan tıonrakl kı'ımını takip 1mk4nını ,·erlr. 

Casus ve Canlı Masal Serisi 
Ciaxetemlzd.e tterl lıali.nde s;ıkan ym.ılardan biri lhban Boran'ın tLl.rk• 

!:ele ce' irdlil heyecanlı <:abus macera.tandır. Djğer blri de İbrahim Hakkı 
Konyah'run lstanbulun bin bir kO~e5.lnde şu \eya. bu Ctterln yardunlle 
~a-:ıyan ef-.anc1er hak.kuula topladığı çok n1eraklı ;)·a.a ,-e re&lm.Jerdir. 

KJın klıuJe e' teruncli di.)·e açtığınu:ı n1Ubabaka. çok a.Iak& uyandır· 
ını!)tır. E!;kl nw,baları alarak bu wm,abakaya glrebilirsl..ı:ılz. Birinci mü· 
kafat 275 liralık blr radyodur. Sanatkar Ramiz'ln hazırladığı otuz erkek 
,.e ha.dın tipinden klmlerlı:ı klmlerle evlenmesi mü.na81p olduğunu. karlle
riıniLin re)ine buo.ktrk. Netlceler belli olunca. birbirine uygun görWen 
ç1ttıerin resimlerini ne,redeceğlz. 

(VATA..'1) ilk nlli!hB1!1ndan ba.,lıyarak istediğimi• gibi çıkamadı. 

\.raya aksllikler, noksanlar girdi. tık ısa.yıları gözden geçl.rJp memnun 
kalmıyanlar bugün vardığımız ttevlyeyl , .. e dalma. bir kat daha ileri ,.ıt .. 
mek ı~Jn sartcttlğlıniz gayreti bilmiyorlar. llalbukl (VATAN) m tlrya
kls olanlar gazeteJerinl se\o"lyor ki bunun yerine ba,ka bir gazete bıraıa .. 
lınea kıyametler koparıyorlar. 

Si• dr (VATAN) ı tanırsanız mutlaka •ever•lniz , .• tıryakbl olur-

~unuz. • 
(VATAN), okunacak en r~ltll ve zevkli yazı~ı olan gazetedir, be' 

kuru" mukabilinde elde edeceğiniz en üstün yaı.ı kıyrnetlnl teşkil eder. 
[Eski okuyucularmuzdan rica: Bu ~atırl~ı ~~nıdı.klarınıza ve dost· 

ıarmıza oırntünuz. (VATAN) ın kendi Jdyık gorduğllnw: derecede yayıla

bilm""J l!;ln lı!zdetı canlı al4ka .ıe ~mm lrgemeylntı.] 

Ergani Tahvilleri 
Keşi desi 

An.luua. I~ (A.A.) - Mali
ye V~ ve Tlid<.iye Cümhu
r.i;vıet Merk"z Banlcasındao.: 

İkrarn~ü yüz.de 5 faizli 19 3 3 
El'gani i.ot&razı ıahvıillerinin bur 
gün • 16/ 4/ 1941 çarşamba· 
Merkez Bankası binasında Mali· 
ye Vekil et~ Merkez Bankaoı ve 
diğer banıka lar müi;nessillerile 
noter huzurunda yapı lan 16 ıncı 
ikramiye ve 8 lnci amorti keşide_ 
sinde: 

97412 
37282 
49914 

112549 
197417 
21402 
5°3704 

138923 
148226 
183865 
195906 

30,000 
15,000 
3,000 
3,000 
3,000 

909 
909 
909 
909 
909 
909 

,.., ayrıca 289 numaraya 40 " Ii. 
ra ikramiye, 7,200 numaraya da 
amortı isabet etmiştir. 
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BULMACA 

ı-ı--ı--

1 f--1-+-+
ı , 

Soldan Sağa: 1 - Senenin en gü
zel mevsimi 2 - Sual edatı - Vasıl 

ol .. Koyunların tüyünden yapılan 

iplik 3 - Usul - lkinci 4 - Rabıt 

edatı ~ İfrata gitmeyen 5 - Nota .. 
Güzel 6 - Uzerine oturulan yastık 
7 - İbadethane - Yoketmek 8 -
Erbap - Tekdir 9 - taret zamiri .. 
Ok - Edat 10 - Bir nevi un - Kaç· 
ma.k 11 - Cümle 
Yukarıdan Aşağıya: 1 - Merha

met - Korkak 2 - Alçak - Alatur
ka musikide bir makam 3 - Riya
sız • Nota 4 - Koyunun ve sığırın 
kalçası - İnleme 5 - Minare tepesi 
• Ud 6 - YUk • Namus 7 - Yiye· 
cek - Kinaye - Nota 8 - Umumt se· 
viyeden yUksek satıh - Görünen 9 -
Hatıra - Nota 10 - Erkek ismi 
edn.t 11 J.f.ısırın m~hur nehri • 
• Cidar 

DÜNKÜ BULMACANIN HALLİ 
Soldan Sağa: 1 - Tavuk - Maç 

2 - Ev _ Çörek - Ne 3 - Sabun ı 
.J.'- Midye - LL - Si 5 - Orak - De 
- Er 6 - Pil • Çoban 8 - Lekeli -
İlk 9 - St • Pire 10 - Sivrisinek 
11 - Ek • Ekle • Eş 
Yukarıdan Aşağı)·a: 1 - Termo

pil • Se 2 - Av • 1ri - Erik 3 -
Odalık 4 - Uç - Yk • Esre 5 -
Köse - Çeltik 6 -- Ra. - Do - Se 7 -
Leblebi • Pil 8 - Kul - İne 9 - Na 
ire 10 - An - Se • Leke 11 - Çe
kirdek. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden 
ı - Şartnan1<1 ve plAm ınuclblnoe «lı aut kazım ....,_ 8ı;dt ek• 

sntme Wlulile )'ap!.ırılacakl.ır. 
lI - Muhammen bedelt merdivenli • D3llO> menı.,....- - Jlr& 

muvakkat teminatı <4.01,25> veya c348,75> llradır. 
m - Eksilbne 2/V / 941 cuma günU saat H de K&ba~ iet'aZmt ..., 

mUbayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktrr. 
IV - Şartname sözü geçen 9ubeden parasız a.lınablleeett gibi plAn: 4a. 

görülebilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin olunan glln ve saatte C1.ı 'T,5 g-8-

venme par&Jarile birlikte mezkO.r komisyona mUraca2tları. 
(2988) 

T oı;kapı Sarayı Müzesi Müdürlüğünden: 
Ke..,ıt mJktarı 

Lira K. 

1521.37 

)-luvakkat temlnat 
Lira 

114 

İhale günll 

5 1~/1941 

Topkapı sarayı mUzesindeki 1521 lira 37 kuruşluk tan1ir açık müna
kasa ile 5/ 5 / 941 pazartesi günü saat on beşte Yüksek mektepler muha
sebeciliğinde ihale edilecektir. 

Taliplerin yüksek mimar veya mühendis olması ve bu gibi rsk.J 
eserleri tamir etmiş bulunması meşruttur. !haleden evvel mahallen gör· 
mek ve keşifnamedeki evrakı tetkik etmek Uzcre Topkapı sarayı müzesi 
mUdUrlüğ'Une müracaatları. (3030) 

İnşaat İlanı 
Kazova İnekhanesi Müdürlüğünden: 
1 - Tokat villyetinde Turhala 6 kilometre mesa!ede Kazova inek

hanesinde yapılacak olan <21865 yirmi bir bin .sekiz yUı; altmış beş> 
hra c45:tı kırk betJ kuruş kcı;ıii bedelli buzağı ahırı in~aatı kapalı zarf 
usulile ve 25 gün müdd~tle e~iltmeye konuln1uştur. 

2 - Eksiltme 23/ 4/ 941 cuma gUnU saat 15 de Tokat Na.!ıa müdil.r
lUğU binasında mUteşekkll komisyon huzurunda yapılaçaktır. 

3 - Muvakkat teminat c1639 bin altı yüz otuz dokuz_. lira c91 
doksan bir> kuruştur. 

4 - Eksiltmeye girebilmeleri için isteklilerin muvakkat teminatı 
vermiş ve 2490 sayılı kanundaki vastfları haiz olmaları ve en az 3 gün 
evvel müracaat edilerek bu iş için vllA.yet Nafıa mUdUrlUğUnden alın
mış ehliyet vesikasile Ticaret Od.ası vesikı:ısını ibraz etmeleri lazımdır. 

5 - Bu işe a.it proje, keşif ve şartnameleri görmek ve daha. fazla 
malOmat almak jsteyenlerin Tokatta vilAyet N:ıfcı. müdilrlilğtino \-'& 

Turhal civarında inekhane mUdUrlUğUne müracaat etmeleri. 

6 - Teklif mektupları yukarda UçUncU maddede yazdı ihale saatin
den bir saat evveline csaat 14 de> kadar komisyona. getirilecek ve ko. 
misyon reisine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderile
cek teklif mektuplarının nihayet tayin olunan saate kadar gelmiş olma· 
sı ve iyice kapatılmış bulunması şarttır. Postada olcaak gecikmeler 
kabul olunmaz. «257·1> 

İnşaat İlanı 
Kazova İnekhanesi Müdürlüğünden: 
1 - Tokat vil~yetınde Turhala 6 kilometre mesafede Kazova inek

hanesinde yapılacak olan c.19907 on dokuz bin dokuz yilz yedi• lira 
•40 kırk.> kurwı keıııt bedelli boğa e.lurı inşaatı kapalı zar! wıulile ve 
25 gün mUddeUe eW:iilllneye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 25/.J./911 cuma günü saat on bc.7lc Tol<a.t Nafıa mU
dUrltlğU binasında. mUt~ekkıl kon1isyon huzurunda. yapılacaktır. 

3 - Muvakka.t teminat «1492 bin clOrt YÜZ dokbıın lki.> Ura <85 
seksen beş. kuruştur. 

4 - Eksiltmeye girebilmeleri için isteklilerin muvakkat temınatı 
vermiş ve 2490 sayılı kanundaki vasıfları haiz olmaları ve en az Uç 
gUn evvel müracaat edilerek bu iş için vilayet Na.!ıu. müdi.lrlüğünden 

alınmış ehliyet vesikası ile Ticaret Oda.:iı v~:>ikasını ibraz etmeleri 
lll.Zınıdır. 

5 - Bu işe alt proje, keşif ve şartnameleri görmek ve daha. fazla 
ma.lQmat almak isteyenlerin Tokatta vllAyet Nafta mUdürlUğüne ve 
Turhal civannda inekhane müd.UrlUğUne mUracaat etmeleri. 

6 - Teklif mektupları yukarda. üc;Uncü maddede yazılı ihale saa· 
tinden bir saat evveline <sa.at 14 de> kad.ır komisyona getlıilecek ve 
komisyon reisine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderi· 
Iecek teklif mektuplarının nihayet tayin olunan saate kadar gelmiş 
olması ve iyice kapatılmış bulunması şarttır. Postada. olacak gecikme· 
ter kabul olunmaz. «2575> 

17-4-941 

Bat, Dif, Nezle, Grip, Bom.a.ttnn2 
Nenalji, g:ınldık te BOtlla Agnlarunzı Derhal Keeer 

ıc.ı.ı- ,_ S 1D'9 aı•lllllr. T.AKLlll.!RIND!H SAllNINlL 

[ 
HEll Yt:Rl>t PUU.IJ KUTULARI ISRARLA iSTEYiNiZ 

Devlet Demiryollan İlanları 

D. D. Yolları 10 cu İşletme 
Müdürlüğünden: 

] 

tşıctmemizce kapalı zarf usulile el~siltmeye konulan beş bin beş yUJ' 
metre mik.8.p çam tomruğa talip çıkmadığından (şartnamede mUteah"' 
bitler lehine tadilat icra edilerek) 2490 sayılı kanunun 10 cu. maddf;t"' 
sine tevfikan yenidt>n kapalI zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Me.z· 
kür beş bjn beş yüz nıetre mlkılp tomruğun muhammen bedeli yüz yi~ 

mi bir bin lira olup ihalesi 29-4.94.1 salı günU saat 15 te Erzurumd& 10. 
cu işletme mtidürltiğU binasında yapılacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin yedi bin üç yüz liraltk muvakkat temi· 
natıarile kanunun tayin ettiği vesaiki ve bu i~i becerebileceklerine d:ıit 
olan bir belgeyi ve teklif mektuplarını ayni gün saat 14 de kadar kO"' 

misyon reisliğine vermeleri ıtı.zımdır. 
Beş bin b<'~ yüz metre mlk.ip tomruk orman mUdUrlUğUnce tşlet· 

memize tş.hsis edilen Olutunun Ii:öroğlu ormanlarından tefrik edilen 14 
a ve 29 a No. h nlaktalarmdan katedilecekttr. 

Teslim yeri Sarıkamış, Hızar fabrikasıdır. 
Şartnan1eler Haydarpaşada. ı. ci, Ankarada. 2. et, Erzurumda 10, cu 

işletme mUdUrlUklerinden ve Sarıkamış, Ka.Ts, Trabzon istasyonJarmdan 
6 lira mukabilinde tedarik edilir. (2921) 

POKER 
Traş bıçaklarile Traş 

olmak bir zevktir. 
T ;aştan sorua ci!d·e yanıklık 

vcrm~z. Yüzü yumuşatır. 
Her Yerde Iarı...ıa Poker Traf 

Bıçaklannı İııteyiniz. 

İnşaat İlanı 
Kazova İnekhanesi Müdürlüğünden: 
1 - Tokat vilA.yetınde Turhale. 6 kilometre mese.tede Kazova Jnel<' 

hanesinde yapılacak olan c11018 on bir bln on aeklz-. lira cl9 on dokuS• 
kuruş keııif bedelli anbar inşaatı kapalı zart usulile ve 25 gün müddet· 
le eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksilbne 25/ 4/ 941 cuma. günü saat 15 de Toke.t Nafıa müdUt· 
lUğü bina.sında müteşekkil komisyon huzurunda yaptlaCa.ktır. 

3 - Muvakkat temtna.t c.626 altı yUz ytrml alll> lira <65 • aıtJJllf 

beş kuruştur. 
4 - Eksiltmeye girebilmeleri için isteklilerin muv&kkat teminatı 

vermiş ve 2490 sayılı kanundaki vasıfları haiz olmaJan ve en az UÇ 

gUn evvel müracaat edilerek bu iş, için vilAyet Nafıa mUdUrlUğU.ndet' 
almın1"' ehliyet veısikasile Ticaret Odası vesikasuu ibraz etmeleri tA· 
zımdır. 

5 - Bu işe ait proje, keşif ve şartnamelet'i görmek ve daha. faıl°' 
malQmat almak isteyenlerin Tokl}tta vilAyet Ne.tra müdUrlüğUn• v• 
Turhal civarında inekhane müdürlüğüne müracaat etmeleri. 

6 - Teklif mektupları yukarda. üçllncü maddede yazılı lhale saa· 
tinden bir saat evveline <SSAt 14 de> kadar koml.9yo:ıa. getirilecek ve 
komisyon reisine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderi· 
lecek teklif mektuplarının nihayet tayin olunan saate kadar geınıtt 

51 ve iyice kapattlmı~ bulunması şarttır. Postada olacak gectıoneJeZ! 
ler kabul olunmaz. c2573> 

ı-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· _,.,. 

KÜÇCK İLAN 
Okuyucularnnız ara.smd& 

EN SERi, 
EN EMiN 

EN UCUZ 
vas<™ltr. Alım, 0&tım, kira. i~ 

Ierln<le llJ ve l;ıçi için istifade -
Yalnız Yazlık Veya 

Bütün Sene İçin 

Kiralık Ev 
Nişaıı,taşında Vali Konağının 

kar~ısındaki Eytam çıkmazında 
B. Mehmet Eminin hanesi yalnız 
yazlık veya ibütün sene için, mo
bilyalı veya mobilyasız kiralıktır. 
Yedi büyük oda, sayfiye oükıine. 
ti, d'eMz manzara"Sı, güzel bahçe ... 
T e\efon numarası: 80664 

DO.&TOB-HlMYAGEB ~ 

CEVAD TAllSİN 
IDll.4& - KAN • KAZURAr 

veııaJren!Jı taııııııerlnl -· Dl
vanyolu ortasında Tel. 233M 

ı# DOETOl.'ıi 

BOBBOBONİ 
EmJnönO Nimet Abla glfOBI 
önündeki muayenehanMiııde 

her gün hastaları kabul eder. 
Te!. 2ilS1 

ZATI - Arabacı ehllyetnameml 
ve muayene kAğıdımı zayi ettJm. 
Yenisini alacağımdan eskisinin hük
mü yoktur. 

Tophanede Akarsuda. 5 numarada 
arabacı lbnhim İnanlL 

Cümhuriyet Merkez Bankası 
12 N i SAN 1941 VAZIYET/ 

AKTiF' 
Kua: 

Altın: Sa.ti kilogram 
Banknot. 
Ufaklık • 

Dalaildeki Mıdaabirı.: 

Türk Liraaı . 

~eki Muhabiri•: 

72.603,480 

• • 

.. 
• • • • 

Altın: Sa.ti kilogram 11.761,818 
Altına tahvlll kabil ııecbeet - • . " 
Diğer dövizler vo Bo~u kllrUıi: 
bakiyeleri • • • 

HuiDe Talawıeri: 
Deruhte edL e\Ta.lu nalıdiye karJılı#J 

Kanunun 6-8 inci maddelerine tevtl• 
kaıı hazine taratmdan vaki tediyat 

Seuedal Cüıd•m: 
Ticart aencUer • • • • 

Ea1ııam n Tah...ilit Ciix<l••ı 
(Deruhte edilen evrala nalıdl

A - (yenın karŞ1l1ğı eelıam ve taıı
(vilAt cıuba.r1 luymelle). • 

8 _ Serbest esham ve tahvlllt , 

A......W: 
- Altın ve döviz uzerine avans .. 

Tahvilat UzcriDe avans • .. 
liaZlneye kılla vadc.:I ava.n.s • 
Hazin('ye aS!iO No. ıu Kanuna ~öre 

&Çılan a.ltm .ka.r\QJıklı a.varu> ' ' 

102.122.602,88 
5.580.377,-

913.507,19 

355.113,24 

16.543.980,22 

40.626.905,92 

158.748.563,-

20.230.442,-

27ô.659.897,24 

45. 787.956,93 

7.926.616,17 

6.765,02 
7.808.722,-

-.-
126.084.926, 75 

108.616.487,07 

57.170.886,14 

138.518.121,-

270.659.897,24 

53.714.573,10 

133.90o.413, 77 

4.500.000.-
Hiaeclarlar: •••••·---·-·--•-••••••..__..--.w 8.451,087,44 

Muhtelif: ·-------..--·-•--..-..--. .......... ı-------11 

775.886.579,-

Sahibi ve Neşriyat MüdUrıL AIDlET E)ll:. YAL)J:A..>; 
Buıldığı Yer: VATAN MATBAASI 

PAS 1 F Lira 

Se:rnıaye: ····--·-···-.:--=. -·--··----··· 
İhtiyat Akçeoi: 

Adi ve fevkal&de • • • 
HtmıBI • • 

• 
• 
• 

T eda-riiJdeki Banknotları 
Denılıte ...:.Uen evra.lu nakdiye • 

• 
• 

• 
Kanunun 6-8 inci ma~lelerine tevıı
ka.n hazine tarafmdan v'-ld tediyat 

Deruhte edilen eYr&lu nakdiye bald· 
yesl. 
Karşılığı tamamen alim olarak 
U&veten tedavüle vazedilen • 

Reeskont ııwkabW il!veten tedıı··'\la 

vazedilen. • 
Hazineye yaptlan altın Jcar\lllıklJ .. 
vana mukabili 3902 No. lz kanu..'1 mu
cibince utveten te<!avWe vuedilen 

Mnd.at: 

Tü _. •. Li~ası. . . .. .. 
Altın: Sa.ti Klg. 877,150 

S8l4I Ne. la kaaıuıa söre -1• 
açılan a•aus mukablll tevdi ohman 
aıtmlar: 

Sa.ti kilı: M.Ml.930 

Döviz Taahbiidah: 

Altına. tahvili kabil d·ivlzler • 
Diğer dövizler ve alacaklı kllrtnc 
bakiyeleri .. 

6.188.666,15 
6.000.000,-

158.748.563,-

20.230.442,.-

138.518.121,-

17.000.000,-

250.000.000,-

72.000.000,-

M.118.0ö8,51 
1.233. 782,03 

78.124.167 ,90 

27.272.991,28 

Muhtelif: ·········-----------·--·--··· ------, 

1 Temmuz 1938 tarihinden ih'ba ren: 

İskonto hacldi % 4 Altın üzerine avam •/. :ı 

Lir• 

15,000.00°· ... 

.. ,, 
12.188.6""' 

•l"' 477.518-l•. 
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1 ayserı n 

asıl Casusl 

Ol O" u 

k Etmişti 

nrasınd~ dört erkek \'C beş kızdılar. 
İçlerinde en küçük olan ev sahibi 
Vivcttl. Fakat o da gerek sözlcrilc 
gerekse hareketlerile bUyük4ır1 tak
ı.t etmekten hoşlandığı için olduğun 
dan daha yaşlı görUnliyordu. 

~·· l ı·nft~kl ağaçlığa doğru rafa geldiğine p1,.n1an olmuştu. Kezbanın yakla,.mnsı ortalığa. ha-
'lt<tu'n cfcndım. 1 Makbule Hanım onun tercddUdUnU, fıf bır soğukluk ~aymıştı. Yalnız 

it C> da ktmscler yok. Cençlerın çekingenliğini anlıımı, lı. Yanlarına Nahit • sarışın, şi man,' lyı huylu 
~ nıı ııu tarnftıı toplanmışlar.• gelen Şaziyeyc hitap dti: bir hukul;: talebe i • neşesini bozma.-

(! onı ·ı k dan gcleolcrl karşıladı. 
11 

ıı 
1 0 

rın yanına gı ızım. - Kızım, lıi:ezbanı d:ı. aranıza a- Ş . , bız Kezban Hanımı • 
1 

8 Yledlkten sonra l\lal{bule . . - • azı~ c, gı 
\ot l'll onı., 1 lın. Henüz slzın oyunlarınızı bılml· "aben tanıdık Vi\ct bize ondan hah 

ııı n çenesini ol{şadı, cevap \ ı ,, ' . · 
l ' 

1 
e hıc nıeydan bırakmadan uzak yor atna. ona öğı ctirsinlz olmaz mı? setti, şimdi de sen bızi ona takdim 
lh-up,ı seslendı: 1 - Peki yenge... et baltalım. Ama dikkat et, yanlı~ 

tı y\>ıt<lan, Şaziye, yeni arlmdnşı- Kezbanı elinden tuttu, beraber ltoş söy!C'mc. yanınızda. nvuknt var ha! 
1, ~~nıı ıza çağırs:ınızn... turmağa başladı. İki ) aşlı Hunım ar-1 Şaziye • yı.ı yıı\:arlak, kı ıı boylu, 

an !çının acısını belll etme· kalarından bakıyorlardı. J esmer bir kız • yüksek bır lrnhkaha 
i b onUne baktı. Çılgınlar gi- - E\ et, hnkkınız \'armış Bu kız attı. 

ltt.a 1 'P gulen o ka!ılcyc yaklaş- gUzcl olac.ık ama g yıııme ıni oğıc· - Senin 8.\Ul(atiığımı bayılsmlJ.r. 
ı. ll v,\: kc.rı<uyordu. Onların arasın· nlrse. . Hrlc imtıhanlarmı 'er do sonra so· 

it t 'c Ferit vardı. Belki yine • O dcL duzelıı· l\Icfhaıet H nım. rüşUrUz. Şimdi takdımlerc ba lıyo-
'· aıay ederlerdi. Şimdi bu ta. Bır sene sonra onu tanıyam:ızsınız. ı rum: 

, 

·-
iNKİŞAF: Bugünkü 30,000 n üfu lu Mt'rsin 93 sene evvel iki balıkçı -kulübesile başlamıştı 

,----------------------~~-===-~.,_,,.-=----11111111 

Serve 

İstanbul lisesi talebesinden Sem- Nccminin amcasının kızıdıı·. Huyu, 1 be Uml on.ara bakmıştı. Sıra Fc· 
ra Hanım, sol tarafımızdaki köı>ktc Allaha şültUr, onunkine benzemc:ı:. rıdc gclln<.e, bılıl ıhtıyar kız'U"dI, goz 
oturuyor, Necmi Bey Galat sarny lı· -Ya, demek ben mağıı.ırum ey- lcrindc d rın bir ucı b raı Ş ıyc-
sesinl bu sene bitirdi. Mühendis rnek le mı kUçUk Hanım? rın özunU kc tı· 
tebi imtihanlarına girmek için çu- ı - E ..• Pek mutcvazı da sayılmaz- o. un! dJn ErC t nı nı tık 
!ışıyor. Biraz dalgın ve ıneyus olma- sın ya! Geçelim ... Mümtaz Bey, Sem· 
sının hikmeti b~dur. runın kardeşıdır, Kabat ş ıı 

Umumi bir kahkalıa... talebesindendir. 
- Nıltifer Hanım, tablrt dığerlo 

Nı!i .. Amerikan kollejlnde okuyor. 
Vıvctın en sanıımi arkadaşıdır, ;, tık
lcri su a)TI gitmez ama bir ikt gUn
dtir her nedense araları pek sıcak 

dctıı. 
- Şaziye, gevczclık etme, y •c. 

b r mtinnkaşa başl.ır. 
- Bırak Necmi, mademki Kezban 

Hanım aı·tık bu evde yaşıyacak, hu· 
yabancı sayılmaz. Hepimiz için c.n 
doğru malftmatı almalıdır. Hem hrn 
fcnıı bir şey söy!emedım ld ... 

- Devam.. Devam .. 
Bihter Hanım, bu s ne kimya 

fakU!tesini bitırdı fakat hala b zım
lc aı·kada~l~k ctmeğe tenezzül ecfı:ıcek 
kadar o.lçak gönUl!illUlt gosterlyor 

- Onun hakkında hu usı b r nıU· 
lahaze. yok mu Şaziye? 

- On nltı yaşınd , t.uklılçl, i!7. ' 

esli bır çoculttur. Ha, balıkl r ıbı 

yUzcr. Denizde ıken Allah onu t .ı 

yanıma dlişürmcsm. 

Seni bir top gibi ){ r ıy ıt r 
dcğıl mi Şnz,y ? 

-- Huyn·, duba gihi ıskdcyc b.ı 
lar. 

Yine umumi bır ltahkaha. 
Böyle devam eder c takd.ın n 

simi gece yarısına kadar ·recek; 
dovam cdıyorum: Peıit Bcy, mustak
bl 1 kasaplaıımızdan .. 

l<czb::ın o \ akte !.ad r kc Iı 
takdim edılen gençlerın elleri 1 
rcr b!rı.;r sıltmış, çe!.ıngt 1 bir 

·Kadı 

rı d kıonu~yorlar.dı: 
- Acmtr su kadının uhm.ık 

dol rrınc, cmcklerını. va.Kıt crıni 
h der cdiyol'lar. Hiç bu taslı top 

t portakal, limon yetisir mı i .. 
B y 1 ahsm bu ter kıllcrr ku· 

1) or, ı ıne d't"v m cdi.> or 
en sonra b, hçc mahsu 

basıyor. Ağaçlar .> a 
ı ndık d ' rımlerı ..ırtl) or. Bu 

bu netice)' ı;Örenıerin nih • 
vaklurı ~u.> a c yor. Duy 
n.e uki, ç lışk n, beccr.~ı: 

'c- h .> ır ı çocuk! rı da .ı.hmak· 
1 dından kurtulmuş olu· 

nı ona \ ermıştı. 
Buyurunuz cfendım. 
Tc c.kkUr ederım. 

K ban aı nlo.rına gelıncc b.r ıkl 
d k ka ıçın ona do~u aonen ba<:laı 

md tekrar !;C\ rUmış, r,cnç kız bir 
k e yalnız kalmıştı. Etr: fındakl· 
1 t tkıkc ko:o,uldu· Semıa ı'c Mum

adc ta•arları , c giyınısler le 

l an hemen bir yakınlık hıssı verı· 

'I rl ı dı. Bun muknbıl N lilf ı ın 

Vt\ t k d r mlı t hzı \ 

nmi hır J,ız olduğu 

) ordu. Onun da gıyım ı 

t ı z vııı dı. Kczb nm ııoııunıı gıtıne

dı. N lııt derbeder fakat iyi kalp!.' 

b nzıyordu. 
fııl IC aıt fı• 
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VATAN 
Bu.gün Bir Türk Bayam
wp. A'07Ul'ada20 Senesini 
Nasıl GeçirdiğiniAnlatan 
Htl/Jf'at.ı111 Ne,,-e Başladı 

____ GARiSTAN 


