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r-11 Fransız gemisi lskenderuna iltica etti 
Bu harp gemilerinin silahtan tecridine başlanmış 

v.e mürettebatı tamamen enterne edilmişlerdir 
Bu gemilerin arasında 1 O bin tonluk bir petrol gemisi de bulunmaktadır, 

Suriye halkı muntazam pasaportlarla Antakyaya akın ediyor 
Ankara. 10 (A.A.) - Haber 1 

aldığımıza göre, lskenderun li
manın a gelmiş olan 11 Fransız 
harp gemisinin başında bulu-j 
nan filo kumandanı, mahalli 
hükumete nıUracaat ederek 
T ürkiye l imanına iltica etmiş 
o lduklarını tasrih etmişti r. 

Bunun üzerme gemi ler in si
lahtan tecrid .edilmele r ine baş
l anmış ve mürettebatı tam a-
men enterne e~mişt i r. ı 

Antak ya, 10 (A.A.) - Bey
r ut'dan kaçarak lskenderun li
manına gelen Fransız harp ge
milerinin sayısı 11 i bulmuştur. 
Filo kumandan ı da gelmiş ve 
daha bir kısım gemi lerin !sken
derun·a gelmekte olduğu an la
şılmıştır. 

Suriyede panik baş lamış ve 
bazı kimseler ailelerile ve m un
tazam pasaportlarla Antakya'
ya akına başlamışlard ı r. 

--Ank;ara-.... 
1 Radyo gazetesi 1 

1 

"Bugün, Anadolu Ajansının 
bildirdiği ne g re, Beyrut lima
nında bulun~n Fransız harp ge
milerinden .091 t..,-ıesi lskende-

(Devamı: , Sü. 6 ~) ::; 

T o k y o d a l Litvinof'un 
Mütarekesuyamı Müb:m toplantılar 1 Nutku 

düşüyor? ! oluyor 1 

SURIYEDE 

Kahve meselesi 

Harp için de şöyle d iyor: 

Eski har iciye komiseri, Al 
manyan ın a demi t ecavüz 
paktın a rağmen S ovyetle re 
h licu ımından bahsede rken 

diyor ki : 

Kin, imha ve tahrip 
harbi Hitlerin sebe
bi mevcudiyetidir 

Va ktile Sovyet lerin Na zizm e 
karşı m illetler i müşterek 
m ukavemet e d avet ettiğin i 
hatırl atarak mesu liyetin k i
me raci olduğu hakkında 

d iyor k i: 

Şimdi ber ,eydea 
evvel yangını 

sindirmek ıazım 
Alma nya ile yapılan bita ra f
lık, a demi t ecavüz ve dost 
luk ıpaktlarını da şöyle t a v-

sif ediyor: 

Alman orduaunun tanklarından biri hareket halinde 

r Almanlara gör81 (AMERiKAi>A l r Sovyetleregöre 
Şarkta harekat Albay Knoks'a 'Üstrov·dakanlı 

ilerlemekte Sorulan bir sual muharebeler 
devam ediyor Donanma bir zaruret devam ediyor 

Almanlar Fin 
kuvvetlerinden 
yardım görüyor 
Salla mlstallll:em 
,ebrl işgal olanda 

Bir Sovyet fırkası 
imha edi.'di 

1 
1 

F'Uhrcrin umumi karargfı.lu, 10 ( A. I 
A.) - Alman orduları başkumandan- l 
lığının tcbltğt: 

Şarktaki hareklt ilerılemcktc de· 
vam etmektedir. 

Flnlflnd ya cephesinde Flnllndlya 
kuvveUcrinln ihata harekcUcrlnden 
mUzaharet gören Alman kıtaları, 

kuvveUi blr surette tahkim edilmiş 
bulunan Salla şehrini günlerce sUren 
şiddetli muharebelerden sonra 8 tem
muzda işgal etmişlerdir. Bu bölgede 
muharebe eden Sovyet fırkası ımha 

edilmiştir, 

karşısında ateş Lep el' de 
açacak mıdır ? 

Bütün tedbirlerin Ruslar mukabil 
alınması için donan- hücuma geçtiler 

maya vemir erilmiştir Bir Almaa ~ÖtlrlzJ 

B. Knox 

Amerika .Bahriye Nazırı albay 
Knox'a, çarşamba günkü gazete· 
dler toplantısında şöyle bjr suai 

(De\'&Dll: Sa. tS, Sü. 4 te) ! + ! 

lutası lmba edildi 
700 tank tamamen 

tahrip olundu 
Moskova, 1 O (A.A.) - Sov 

yet ,istihbarat bürosunun bu sa· 
bah jlk saatlerde neşrettiği Sov· 
yet tebliği: 

9 temmuz bütün gi.ın, Ostrov, 
Polo~k ve Novograd - Volinyv 
istikametlerinde yarma yapmağa 
teşebbüs eden büyük düşman 
zırhlı ve motörlü cüzütamlanna 
karşı şiddetli çarpışmalar devam 
etmiş, kıtalarımız düşmanın a· 
detçe fa.k kuvvetlerinin ileri ha
reketine manj olarak anudane bir 

(Devamı sa. tS, 8 11. % de) // / 

HARP VAZİYETİ 
Gorizia cep 

kruvazörü batmamış 

Vali v~ Belediye reisi tevzi işi 

etrafında beyanatta bulundu 

Asılsız bir perde Müdafaada cesaret ve meharet 

Gorjzia adb bir İtalyan cep 
kTuvazörünün lngilizler tarafın
dan torpillenerek batırıldığını ha. 
ber verrrJ tik. 

İtalyan Bahriye Nezareti bu 

Vali "mükegyif attan olan kahve için bu 
kadar tenkit gayretine yazıktır ,, diyor 

Almanya, garpte 
kazanırsa Sovyetler 
için,Şarkta kazanır-

sa İngiltere için 
tehlikedir 

Kahve tevzi iııı gazele sütunla- ı Bu kahve tevzi işi üzerinde Moskova, lO (A.A.) - Tas 8 Jan-
rın ı hergün işgal eden bir yılan Vali ve Belediye Reisi doktor sı blld!rıyor: 
hikayesi halmi aldı. Llıtfi Kırdar dün kendisile görü- Lltvlnof e temmuz akşamı rndyo· 

Bazı semtlerin hiç kahve al- ııen gazdecilere beyanatta bulu- da, lngllizce olarak aşağıdaki nutku 
mamaları, bazı yerlerde de 250 narak demiştir ki: söylemiştir: 
gram yerine 150 gram verilmesi c- Kahve tevziatının bir kaç SovycUer Bırliğile Almanya ara-
gibi bazı şikayetler de gazeteler- gündenberi mütemadiyen üzerin· sında bir ademi tccavUz paktı mev· 
de yer alıp duruyor. (Devamı S a· 2, Sü. 4 de) (De,amı ~a. 5, su 6 dal <-> 

•• t s t d b •• •• k gemınin, bir kafileye refakat etti· gos eren ovye or usu, uyu ğini. bir lngilız denizaltısının hü· 

taarruzlar da başarabilir 
Yazan: İhsan BORAN 

İki tarafın aon resm i tebliğle- mukabil taarruzlarile Stalin hat
rine göre Finlandiya körfczile bna henüz girememiılerdir. Po
Karadeniz arasındaki uzun cep- losk bö lgesinde Almanlar Sovyet 
helerde muharebe vaziyetinin mukabil taarruzlarile geri atıl· 
huliaaaı ıudur : mıtlardır. Minak farkında Alman 

Baltak memleketlerind~ Al- taarruzları ağırlaımııtır. Bu böl
man kuvvetleri Ostrov, Pakov gede Dinyester nehri garbında 
tehirleri iatikametinde taarruzlan mukabil taarruzlarla müdafaaya 
na devam etmiflerse de Sovyet ı (De,·ıuw Sa. S, S il. ı de) 

cumuna uğramışsa da yaptığı seri 

1 
bir manevra sayesinde torpillen
mek ten kurtulduğunu bildirmiş-
tir. ( Radyo Cazetesi) 

Senedeloo destroyer 
Vasington. 1 O (A.A.) - Q. 

fi: Mılli müdafaa sanayiindekı 
terakkiler hakkında yapılan an
kete cevap veren denız inşaat 
bürosu şefi Kontramiral Roben
son, Birleııik Amerikanın 1943 
ten itıbaren senede 100 destroyer 
inşa edeceğınj beyan etmiştir. 
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Eyüplü Halidin 
Maceraları 

Drahoma şarttır 

Odun 
Fiyatları 

~--~------------------------...-.--~----

Kahve meselesi1 iplik 
Meselesi 

l\ozma çorbacı, kızını drahomasız Oduncular,fiyat:arın 
vermeyi şerefsizlik sayıyordu serbest. bıra.kılnıasını 

ıstedzler 

Vali ve Belediye reisi tevzi işi 
etrafında beyanatta bulundu 

Vali "mükeyyifattan olan kahve için bu 

Sünıer Bank, ihtiyacı 
olan her firnıaga 
iplik vermektedir 

Anlatan: Eyüplü Halid -9- Yaıan: Mim Sıfır 
Yahut da o gün, .ılk defa olarak j lcri arasında ~bk birer ümit sibı 
pu mek uzere •bulunduğunı kö· görünen f~rsız ışıklara kadar u· 
tuıı..ik uçurumunun kenarından zatmıştım. 
uenı tutup çekemez ve jyj yollara Derin ve kapkara bir düşün· 
fiC \it.edemez miydi acaba~ .. Yap· ceye dalmıştım. Daha doğrusu, 
majı işte bunu! .. Korumak şöy· çok bunalmış ve daralmıştım. 
1e dursun, bıtiıkis benı kudurttu, Çünku, Efterpc ile olan münaı>e· 
0 kara akıbete doğru lterek koıı· betimi Sarı Leyladan başka Benli 
turdu. Şımdı, jlk suçumu nasıl i!1· Makbule de haber almıştı. O 
İedıgırni anlatırken bunu hatırla· sabah karşımda kıskançlığın hır; 
aım . Kara kaderime.lanetler oku. çın bir sembolü gıbi şahlanmış 
aum ve agladım. Ne ise yınc ge· ve boğazını yırtarcasına haykır· 
çeıım lukayemize: mı;itı: 

J....o.zma E.fcndinin bu açlk tek· - llk j~İm o kızın evini bul· 
ııfı karşısında nazı elden bırak· mak, senin ne hain bir kadın 
madım. Drahoma istemek §Öyle sarrafı olduğunu ona an1atmak 
dursun ağzımı bile açmadım. olacak!. 
h..ozmanın yaptığı ısrarlardan ve Benlı Makule bunu han.i ya
bııhassa Efterpenin de söze ka· par mıydı, yapardı. Günlerden· 
rışmasından sonra, mırıldandım: beri kafa yorup kurduğum plan· 

- Ben Efterpe..,yi parası ıçin ları !hiç güphe yok ki, ta temelin· 
sevmedim kı... Bunu düşünmeği den yıkardı. Hiç olmazsa Efter· 
bıle bir erefs.izlik sayıırım. pe ~le Kazmanın yanında bütün 

Bu aözün, Efterpenin gururu· fiyakalarımı bozardı. Gerçi, kuy 
nu babasının da kurumunu art· ruklu ve usturuplu bir yalanla 
tırmış, Kozma ile .aramızda göy- Kozmanın bir sarraf, Efterpenın 
le bır ı;örü me başlamıştı: de onun kızı olduğuna, bir para 

- lvi ama kiryc HaJ.it, dra· dalgası ıçın ikısine de kompli· 
homasız kız vermek te bizim için man yapmak mecburiyetinde kal 
bir ıerofsizlikm. li'cm, ben kızı· dığıma, onu inandırmış, kabaran 
mı sana hızmetçilik yapmağa de· üphes.in1 yatıştırmı§tım ama, ne 
ğıl, karı koca olmak, bir yuva mal olduğunu çok iyi bildisim i· 
kurmak jç.in veriyorum. Bizde çin, ne de olsa pek güvcnemıyor, 
yuvayı, tıpkı kuşlar Gibi, erkekle o giınlerde b4r münasebetsizlik 
dU birükte yapar. yapmasından, pişirip kurtarmak 

-- Mademki öyledir, ne ister· ~ere bulu~uğum o nefis aşa 
seniz verin. su katmasından pek ürküyor-

-- Hayır, bunun miktarını ta· dum. \Çok tsarho§\ bulunmamıa 
yin etmek aana düııer. Hem şunu rağmen bu ihtimali yine hatırla
bil ki. az .istemek bizim ve aile· mg, düşünmeğe başlamıştım i~
mizin şeref ve itibarını kırar. M\k le. 
tar söylerken her halde bu ciheti 9 esnada nasıl oldu bilmem, 
de iyi düşün. Efterpe, ansızın bir ok hızı ıle 

Görü~memiz. o gece yarısına yerinden sıçradı, kucağıma atıl· 
kadar devam etti. Ben bir hayli dı. Kollarını boynuma sardı ve 
daha nazlandım. Nihayet draho· fıs;Jdadı: 
ma mıktarının 5 bin Osmanlı al· - Haütçiğim .. Drahomayı ba 
tınma kadar çıkarılmasına göı bamdan ne vakit alacaksın) 1 la· 
yumdum. dj çabuk söyle. * Sevinçten çıldıracaktım az 

Ertesı .. kşam seVGi'lim1e baş· daha .. O sıkıntılı anımda bu tek· 
başa kalmı!.ı, yaklaıan saadetli lif bana bjr halis müjdesi gibi 
cunlerin hayahne dalmıştık. Bir tesir yapmış, zihnimi saran bü
taraftan seviııe sevişe içmış, diğer tün kara ihtimalleri söküp atmış· 
taraftan da nikah ve düğün gÜ· tı. Hemen kendimi topladım. Kız 
nünü, çağırılacak davctlilerj i· cağızın saçlarını okşadını, kok· 
sim jı;im seçmiştik. Zavallı kız, !adım, nihayet sordum: 
bana karşı o kadar fazla müsa· - Neden hatırladın bunu Ef-
maha ve müsaadekfıi- <lavranı- terpeciğim? 
yordu ki, nikah .günü benim kı· -- Arılamak istiyorum da .. 
liseye gitmemek iç.İn ileri siırdü· - Bu eenin arzuna bağlı ca· 
ğüm mazeretlerı bile haklı bulu· nım. Ne vakit emredersen ... 
yor, dini merasimin eve getiri· - Öyle ise yarın sabah alma-
lecek papas tarafından yapılma · nı istiyorum. 
sına da razı oluyordu. Boynuma - Bu kadar aceleye ne lü· 
sarılıyor, çözlerimin .içine bakı- zum var. Yoksa pateramız yine 
yor ve: şüpheye mi dü.tü) 

- Benim nonoş Halıtçiğim, -- Hayır. 
sen de benim Rum kalmama mü· - O halde sebep? 
~aade edeceksin, değil mi? - Hiç.. Canım öyle istiyor 

Diyordu. Tabii ben de muka· işte. 
helede kusur etmiyordum. Bütün - Peki öyle ise .. Yarın a
arzulannı kabul ediyor, butün lacağım sev~iüm. Sen üzülme e 
mal ve mülkümün tapularını o· mi? 
nun adına kaydettireceğimi söy· Eıfterpe, teşekkürlerini yana· 
lüyor, daha n.cler vadediyordum ğıma kondurduğu ateşli öpücük
neler !... lerle bildirdi. Göğsüme biraı: da· 

!.ikimiz de fazlaca içmiş, kendi ha yüklendi. Gözlerini gözlerime 
.mizden geçecek bir hale gelmiş- dikti. Hüzünlü bir eda ile .içini 
tik. Balkonda karııılıklı birer §eZ· çekti. nıhayet: 
lonsa serilmi~ tik. O da, ben de - l'Benim oeker Halltciğim .. 
midelerimizi, yorulan çeneleri· Senden bir şey daha öğrenmek 
rnir.i d.inlendir.iyor dbi görünü- istiyorum ama doğru söyliyece· 
yorduk. Fakat ben hiç te öyle ğine yem.in et bakayım. 
leğildün. Bakııılarımt Halicin sis· (Arkua var) 

SORUNUZ------.. 
,------SÖYLIYELİM 

Tetanoz aşı Si 

1 - ı»Uyilk Derbentuı Hasan 
Tab in Erkan 5oruyor: 

c'J'eAl.noz ha talığınrn llllor ne.o, 
dlr e bu hutalığa tutuıınanıak 

lt.fn bir aşı 'ar ınıdır 1' 
CEVAP - Tet.anoz, ba,ladık· 

tan sonra. teda visl güç olan bır 

hastalıktır. Hastayı sakin ve kuy· 
tu bır odada yatırmak, nböetlerin 
seımeslne mlınl olmak için mor
phlne, Elhcr gibi ll~çlarla uyutmak 
lazımdır. Clld altına, bel kemiği 

içıno tetanoz seromu da yapılır. 

Hastanın yarasını temizlemek \'C 

ha \'&!andırmak, yarayı scrom ile 
ıslatılmış bezlerle pansıman yap· 
mak ta fıı.ydıı.lıdır. Sanatları itibari
le gübre ve topraklar içinde ı;nlı

şıp datma :,aralanmak tehlikesine 
k rşı bulunanlara tetanoz BflSI 

b r muafiyet kazandırır. 

\. 

2 - Bur&ada eınekll Albay M. 
,;, Sanlı soruyor: 

«Abanozu ilk kim bulmUIJ ,-e Ok 
önoo ıoeıercı. kullanılmıthr Z » 

CEVAP - Abanoz ağacının 

Hindistan ve Habeşlstanda ilk de
fa Samiler tarafından bulunup kul 
lanıldığı rivayeti vardır. İ5lıimlyet 
devrinin ipUdalarında da maıcım 

bulunduğu muhakkaktır. Emeviler 
zamanınd:ı abanozdan fildişi ile be
raber kakma tarunda satranç ve 
tavla yapıldığı söylenmekte ise de 
kim tarafından yaptırıldığı ve ya
pıldığı hakkında, sağlam esaslara 
mUstenrt tarihi maICımal yoktur. 
Abanozun eski zamanlarda mUzmin 
nczlelcre ve mide ağrılarına karşı 
Ulç olarak ta kullanıldığı hakkın· 

da tarihi rıvayetlcr vardır. 

Şehrimizdeki \azı oduncular kadar tenkit gayretine yazıktır ,, diyor Son gün lerde bazı gazeteler 
Fiyat Murakabe komıı;yonumı Sümer bank Yerli Mallar Pazar· 
müracaat ederek evvelce odun (Bnşı 1 incide) 1 n:.ı tutmuc ve nütebaki hissesini )arının .chrimiı; tüccarlarından 
fıyatlar-ına konan narhın bugün de durulan bir mevzu halini aldı· aldığı zaman da 2J0 gramı it· bazılarına iplik vermeği bir inhi· 
için hiç de kabıti tatbıK oınıaaı· ğını gördüğüm ıçin su:e bu mese· marn edecek tedbir tarzı b·: nı· .. ş· sar ı:eklinc koyduğunu ve bu in
ğını, nakli.> e masraflarının çok le hakkında izahat vermek ıhti-l tur. hisar şeklinin de geçenlerde ihti· 
pahalı olduğunu söylemiş ve fı. }acını hısııettim. Evvela kahve- Adalar bir kısmına h i ·nel erinı kar suçile mevkuf o lan Sakalak
yatların serbest bırakılmaşını is· ı nin bir memleket iaşes.inde yer tornam vrrmeğı, diğer l.,sn.ına çıoğlu firmasına ait bulunduğunu 
temışlerdır. tutan ana maddelerden olrnndı· da ikinci mevrudatla ikmali ına- yazmışlardır. 

Hatırlardadır ki komisyon o· ğını kabul etmemiz; lazımdır. Bi· halli vaziyete göre daha münasip 1 Dün yaptığımız tahkikata na-
dun narhını bütün bu .gıbi vaı.ı· 1 liyorsunuz ki, sayın Tkaret Ve- addetmİ§tır. Hıı dağılmayan dı- zaran bu mesele tamıımen asılsız
yetlerı nazarı itibara alarak, ve .-uımızın bütçe müzakereleri es- ğer mıntakalar dıt yukarıda söy- dır. Sı..imerbank müesseseleri ' şu 
hatta odunun en pahalı satıldığı nasında Bı..iyük Mıllet Meclisı hu· lediğım gıbi almakta olduğumuz veya bu firmaya değil ipliğe iht~
bir devrede koymuştu. Oduncu- zurunda söyledıkleri gıbi hüku- kahvelerle tatmin edılecektır. yacı olan her firmaya mal ver· 
ların bugiın bu fıyata daha fazla metimiz şu buhranlı eenelcrde Gelehm evlerden tevziat ya· mektedır. 
bir zam ilaveaıle satış yapmalım dahi eti, ekeri, ekmeği her va- pılan vatandaşlardan bir kısmı· Elverir ki firmanın ihtiyacı ve 
imkan haricindedir. tandaşı tatmin edecek nisbette nın çalı~tıkları müeııseselcrden de Sümerbankın elinde iplik bulun· 

Odunun serbest bırakılışı pı- bol olan bu mes'ut vatanımızda kahve aldıklarına: lJaha sözlerı· sun. 
yasada bir ıkı hafta evvel ı;ördü· vesika usuliıne müracaata lüzum me ba§larken kahvenin bir mem· Susün Siımerbank müesscse
ğümüz oksülameller.i tcvlıt et- görmemi tir. Jeket iaııes.inde yer tutan ana ınad !erinin iplik verdığj fabrika ve ti· 
tikten sonra komıs)onun hiç de Kahvenin memleket .iaşeııinde delerden biri olmodığına ve hu· carethaneler 20 • 25 j geçmekte
bu ciheti kabul edece{:ıne ihtimal yer tutan ana maddelerden birı kumetimizin faşe maddelerine dir. 
vermiyoruz. olmadığırıa sözlerimin baııında dahi vesika koymaca ihtiyaç his· Sakalakçı oğluna hususi bir 

Öğrendiğimize göre komisyon 1 işaret edi im iaşe çerçevesi içinde aetmediğıni tebıuüz ettirıuekle imtiyaz ver.ldiği haberi tamamen 
oduncuların bu taleplerini doğru· ı t~tkik edilmesi varit olamayacak kahve tcvz.iatının vesika usulün· asılsızdır. 
dan doğruya olamaz diye kesip bu maddenin tevzii hakıcında deki ölçü ve gö~üşle muhakeme ----o----
atmnmı~. sı-ıecek haftaki .içtima· haklı. haksız ve ilerj gerı yurütü- edilmesinin k t'iyyen dosru ot· Pancar mübayaa 
da etraflı tetkık edileceğini bil· len sözler üzerındeki kanaatimi mayacağını hatırlııtmak ısterim. 
dirnu~tir. belirtmek içindi. Şimdi teniat Biz fişlerle ve aile başına hesap fiyatlarını arttırmak 

Komisyon daha esaslı bir ka· etrafın/da bell.ibaşlı .söylenenleri ettısimiz 250 şer gramla Jstan· 
ıar vermek üzere şimc;liden bazı gözden geçirelim. bula ver.ilen kahvenin piyasadaki için tetkikler 
teşebbüslerde bulunmuıı, i5tanbu. Deniyor ki, «bazı semtlerde gi.:lenmesine mini olacak ve ve· 1 
la odun gönderen merkezlerin 

1 
henüz tevziat ba§lamamıştır. Ba· r.ildigi kadar kahvenın halkın eu· yapı ıyor 

nelerden ibaret olduğunu ' 'c o· ı kır köyüne iki yöz elıı ı;ram yeri· ne ı;cçmeaini mümkün kılacak lktısat Vekaleti, pancar yetiş· 
radaki maliyet fiyatile nakliye !r ne 100 gram verilmiştir. Adalar· bir tedbiri kullanmı§ oluyoruz. tiren köylünün fazla kazanması 
yallarını tesbite ba§lamı§tır. da yalnız 500 eve tevziat yapıl· Eksik ve mahlut kahve vaka· jçin pancar mubayaa fiyatlarını 

-----<>- mış, mütebaki 1 700 eve yapıl· bir miktar arttırmak üzere tetkik· 
mamı"tır. Balatta, y .. ilko"'yde, !arı eğer mevcutşa ıhalkın beledi Hariciye, Maliye, 

Adliye ve Sıhhat 
Vekillerimiz geldiler 

"' ,.... !erine devam etmektedir. Cihaagirde evler henüz füı ala· mevzuat dahil.inde buna cesaret 
• Bu sene havaların çok müsait 

mamıştır. edenleri ait olduğu makamlar silmesi yüzünden pancar mahsu· 
Bütün bunlara mukni bir ce- nezdinde şikayete her zaman lü çok iyidir. Köylümüı: pancara 

vap teşkil edecek bir keyfiyeti hakkı vardır. Bizde malumat olan rağbeti gözönünde bulundu
söyleınekle iktıfa edeceğim. mevcut olmadığına nazaran, mah rarak p .. ncar zeriyahna azami 

Dün sabahki ekspresle dört Jstanbulun bu seferkı' tevziin· ı· k ·k ı. h · J h k d"-ut ve e ııı ı.:n ve şayıa arının e emmiyct verme te •· 
Vekıllmız Ankaradan şehrimize deki iht'.vacını kar<>ılaıııak üzere 1 1 ı< da mubıılaga andırı nı~ olduğuna Pancar mahsulünün bu sene 
gclınişlerdir. vc::rilecek 1336 çuval kahveden hükmetmek icap eder. Bu itibar- bereketli olması şeker istihsalatı· 

Vekiller istasyonda Vali ve )J 7 çuvalını aldık. Mütebaki çu· la mükeyyifattan addedilebilecek mızın da aevinilecek bir scyfr 
Belediye Reisi doktor Lutfj Kır· valları peyderpey tesellüm et· ve .ihtiyaç maddeler.inden olma· takip etmesini intaç etmektedir. 
dar, l:.mniyet direktör Vekıli Sa· mektcyiz. Bakırköy kazası 150 yan kal)ve için bu kadar titizliğe Alakadarlar hu aenek.i veker 
lahaddin ve. Vek&.letlere mensupl 'c! ı:ra.m eksık tevziat yaparak ve sarfedılen tenkit gayrctler'nc istihsalatmın vüz bin ton fazla· 
dafreler erkimı-ttırafmdım-irer~ı- el .nd~kı kcı hveyj mahııllı vazıye· yazık olcfogunu söylemeklı~ime '!lı le geçen yılkini geçeceğıni soy· 
lanmı~Jardır. te nazaran seyyanen taksim yolu· müsaadelerini rica eder.im.> lemektedirler. 

Dun sabah §ehrimize gelen Ve· 
killer, Hariciye \'ek.ili ~ukrü Sa· 
raçoğlu, Malıye Vekili f uat Ağ· ' 
ralı. Sıhhat ve ktimai Muavenet ADLI• YE POLİS HABERLERi• 
Vekili <loktor Hulusi Alataş ve \. Ve -
Adlıye Vtlill H~~n Safiyettin •~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~ 

:1}~~r.~:!:~~? J:Y,!:~i:~~:ı Sarhoşluk neler yaptırır 
diye Reisi doktor Lutfi Kırdar 
olduğu holde motörle Karaköye 
geçmi~. oradan da Park otele .İn· 
mi§tir. 

Gelen diğer V ckillerimizden 
Maliye Vekiıi Fuat Ağralı, Eren
köyüne, Adliye Vekili Hasan 
J\lenemencioslu da Modadaki 
evlerine inmi§lerdir. 

Vekillerimiz §ehrimizde bir 
müddet kaldıktan sonra tekrar 
Ankaraya döneceklerdir. 

Sefere çıkacak 
vapurlar sıkı mua· 

yene edilecek 
• 

Münakalat Vekaleti alakadar 
!ara bir emir göndererek sefere 
çıkacak yolcu ve yük vapurları· 
nın sıkı bir kontroldan geçiril
dikten sonra limandan ayrılma
sına müsaade olunmasını bildir
mi~tir. 

Bilhassa tahlisiye vasıtalarının 
tamam ve iyi i~ler bir vaziyette 
olmasına dikkat edilecektir. 

Her vapurda içinde adam a· 
dedi ;kadar tahlisiye vasıtası bu
lundurulacaktır. 

Tahlisiye vasıta!sı eksik veya 
çürük gemilere kat'iyyen sefer 
müsaadesj verilmiyecekt.ir, 

Karabük, çivilik 
çubuk yapıyor 

Karabük fabrikası çivilik çu· 
buk imaline başlamıştır. Bu çu· 
buklar yerli çivi fabrikalarına gÖ· 
re hazı~lanm~ktadır. BilhaSŞa ıeh 
rimizde bulunan çivj fabrikaları 

Kasım paşada Salim isminde biri bir hiç 
' yüzünden arka da ş ı n ı bıçak 1 adı 

l\asımpa,ada oturan HalII oğlu 

Vahit evvelki scee odasında arkadaşı 
Salim ile b lrlıkte otururlten sarhoşlu. 
ğun verdiği sinlrlllikle blrdenbtro kav. 
gaya tutuşmuşlardır. Kavgacılar bir 
müddet dövUştUktcn sonra Salim bı· 
çağını çıkarmağo. muvaffak olarak 
Vahld'in üzerine saldırmış ve arka· 
daşını ağır surette yaralamıştır. Va
hidln feryadı üzerine yetişenler zabı· 
taya haber vermişler ve zabıta da 
yaralıyı derhal Beyoğlu hastahane· 
sine knldırtmıştır. Vahidln tedavisine 
başlanmış ise de yapılan muayene 
neticesinde hayatının tehlikede oldu· 
ğıı anlaşılmıştır. 

Suçlu yakalanarak lııhkikata bnf· 
lanmıştır. 

nuş "e herkes öteye beriye kaçışınış
tır. Bu ~nada mandanın önUne Re
cep ndında bir bostancıya alt olan 
beygir çıkmıştır. .Manda beygirin 
U:ı:erine hiddetle saldırarak hayvanın 
karnına boynuzlarını cıaplam19tır. 
Beygir derhal ölmü9tür. 

Bu sırada mandayı takibe çıkan 
mezbaha ameleleri arkadan )'elişerek 
azgın mandayı öldUrmlişlerdir. 

lslam müzesi bekçisi 
geceleri müzeye kadın 

getiriyormuş 

ise de hayatından ümit olmadı~ı an· 
!aşılmıştır. Bir mUddet sonra da 
Mehm' t o!mllştUr. 

Cesedi muayene eden Adliye dok· 
tonı Hıkmet Tümer dcfnıne ruhsat 
vermiştir. 

Bir ceket hırsııı mahkemede 
Evvelki gUn Beya:ı:ıtta bozulmuş 

olan otomobilini tamir etmek için 
ceketini çıkaran şoför All, otomobl· 
lln altından çıktığı zaman ceketinin 
yerinde yeller estığinl görmUştUr. Bu 
esnada Allt adında birisinin ceketle 

Bundan bir :ınliddct evvel TUrk - birlikte ltaçtığını etraftan haber ver· 
tsUun mUzcsi mUdUrU AbdUlkadir bir j diklerinden Ali, All!in peşine dUşeı·ek 
glln, gece bekçisi Arl!ln geceleri mU- yakalamıştır. 

zede kimse yok iken münasebetsiz DU Adli •- 1. d 1 Alır· 
kadınları lçeı 1 aldığını duymuş ve o 
gUn Arıfl \'azlfeslne nihayet vermek 
Uzere mUdUr!Uğc çağırmıştır. Arif'e 
bu mUnasebetslz harekdtından dola· 
yı mUze lle alAkası kalmadığını söy
lediği bir sırada Arif hiddetlenerek 
mUdllrti tahkir etmiştir. 

Bu vaziyet Uzerine Arif hademele
rin odasına giderek orada da mUdUrll 
tahkir ettiğini anlatmıştır. Bunun 
neticesi olarak mUze mUdUrll AbdU!
kadir, Arif aleyhine hakaret davası 
açmış ve dUn 8 inci asltye cezada mu
hakemeye devam olunmuftur. 

Dünkü celsede h!ıdlse esnasında 

hazır bulunan başkAtlple hadeınebaşı 
ve diğer hademeler şahit olarak din· 
lenmiştir. Muhakeme suçlunun ihza
ren get rllmesl için talik olunmuştur. 

n yeye ...,s ım e ı en ın 

sorgusu yapılmış ve Sultanahın-et bi· 
rinci sulh ceza mahkeme3i AU!in 
tevkifine kuar vcrmlttir. 

Hem nişanlısına sataşmış 
hem de tabanca ile 

yaralamış 
Evvelki akpm Tarlabaşında Ma· 

nol adında bir adamın nişanlısına 

söz attıktan sonra bir de (ne diye 
sinirlendin) dtyip Manolu tabanca 
ile yaralıyan Halıl ve Hüseyin dUn 
Adliyeye teslim edilmişlerdir. Suçlu· 
!arın sorgusu yapıldıktan sonra bun· 
!ardan Halilln tevkifine ve HUseyi· 
nln serbest bırakılmasına karar ve· 
rllmlştır. 

Camlarını kırdıktan sonra 
bacağından da yaralamış 
Evvelki gece, Beyazıtta, saat 24 

sularında Mehmet oğlu Yıldırım ile 
arkadaşı Hamdi oğlu Necatı adında 
Ud adam sarhof olarak Ordu cad· 
desinde 141 numaralı pastıı. fınnına 

gelerek dUkklin sahibi H:adri Altın· 
ışığıı. sataşnıı9lardır. Kadri, .sarhoş 

müşterilerine lyi muameleye devam 
etmiş ise de, azılı mUşterilcr fınnın 

caınekı\nına sert bir cisimle \'Urarak 
kırmışlardır. Bunun Uzerinc dtikkı\n 
sahih. işe müdahRle etmek istediği 

bir sırada sarhoşlardan Necati cebin· 
den keskin kundura bıçağını çelcerek 
Kadrt:re hUcum etmiş ve ayağından 
yaralamıştır. Et:nıftan yetişenler kav
gayı ayırmışlar ve gelen zabıta me

bu çubukları çivi haline ~etirebi· murları iki kafadan ynkalamışlar
lecckler ve piıasaya yerli çivi çı- dır. Yaralı tcdvi altınsa alınmıştır. 
karabileeeklerdır. A b" d b" 

Bir ihtiyar arabacı 
birdenbire öldü · 

Yaralı l\lanol teda\1 altında bulun
duğu Beyoğlu Belediye hastahane
sinden dlln taburcu cdllmiştır. 

---<>-- zgın ır man a ır 
Dlln Sultanahmette GUlhane parkı

na doğru inmekte olan 1538 numara· 
ke· h tek atlı ıu·abımın ııtirUcUsU, Ak· Altın fiyatı 

yükseliyor 
Altın fiyatları yeniden yüksel

mcğe başlamıştır. Dün bir altın 
20,35 ten muamele görmüştür, 

beygiri öldürdü 
DUn SUUUcedekl mezbahada, 

sim yerinde bağlı duran kasap HUse
yine alt bir manda ipini lmpararak 
kaçmıştır. Manda kızgın blı· halde 
sokaklarda koşmağo. bıışladığı bir sı
rada halk mUthiş bir heyecona kapıl-

bıyıkta oturan 6ri yaşındaki Hasan 
oğlu Mehnıet birdenbire yere yU\.ar
lanmıştır. Etraftan yetişenler ihtlya
n derhal Tıbbı Adil binasıntı götür
mU'ilerdir. 1hUyar muayene edJlmiş 

Kiremitleri tamir ederken 
damdan düşmüş 

Ciballde oturan Hamza oğlu Ya· 
şar, evinin klrcmltlerlnl aktarırk<'n, 

muvazenesini kaybederek düşmüştür. 
DUşme neticesinde Yaşar ağıı· surette 
yaralandığından Ccrrahpaşıı hll8la· 
hanesine kaldırılmıştır. 

.1 .1 - ' • tl't l 

Kör Kadılık 
rR\ ün matbaada cener' 
lbU Auehlineck'in gafıııd' 

bahsediyorduk. Ahmet ~ 
Yalman bu münasebetle bır cfıl' 
lirasını anlattı ki kör k• 
mikroplarının bazan bir Al~ 
generaline bile sirayet ede _ _., 
ceğini göster:yor. Bizim BaF 
harririn hikayesi tudur: 

«1915 senesinde TaniP 
zetesinin harp muhabiri s'!d 
Alman garp cephesi kar ~ 
hında bulunuyor, Şarl~il'de~ 
lunan karar~lan vakit 
cephenin muhtelif kısıınl~ 
gidiyordum. Bir ·akşam k 
gah kumandanı General f 
tag bi:z:i bir .. kşam yemeiiıı~ 
ğırdı. Karargahta bulunan ıhd{ 
muhabirlerinin hemen itJı 
Almandı. Aralarında rnii 
memleketlerin harp mu 
diye yalnız bir Avusturyalı 
ben vardım. 

General sofrada dedi 
«Harbin bütün §Crefi gark 
besindeki Hindenburg ve 
dendorf'a veriliyor. Bu f, 
haksız bir harekettir. Asıl 
metli iti garp cephesi ya 
Şark hard<etlerindc hata 
ne hata vardır.» , 

Bu söz üzerine birb' 

matbuat karargahını le 
den albay Stotten çok ver] 
ciddi ve sevimli bir ~~ 
Amirinin kör kadılığı k 
da re.1ktcn renge girdi. ~ 
için bu hatıranın dikkate 
tarafı, bir Alman gen 
bile bir harp zamanında ' 
ve bftsiret hududunu bu 
aıarak düzinelerle gazeteci 

Benim bu hatıraya ila'Y'• 
ceğim nokta ıundan ib 
İnsan kör kadı doğar veya, 
maz. Kör kadılık etmek içil' 
man, meki.n ve mcalek b 
yoktur. 

KÖR~ 
Resmi dairelere 

verilecek temin• 
mektupları 

Ankara, 1 O (T clefonla)_.. 
h c V l t m nlı ıBa 

nın resmi daırclere verebi 
teminat mektuplarının yek' 
dört mılyon 500 bin lira 0 

tesbit etmiş ve Osmanlı 13 
ama ait her §Ubenin vereeri' 
minat mektubu yekununu b 
tede tröstermiştir. Bu liste)" 
zaran Adana şubesi 75 bJfl• 
ı;ıehir 1 O bin, Ankara bir .u 
500 bin, Anta lya 30 bın, r: 
1 5 bin, Ayvalık 15 bin, 8 
sir 30 bin, Bandırma 25 
Beyoğlu 50 bin, Bursa 1 OO 
Ceyhan 5 bin, Ed;rne ıO 
Edremit 15 bin, Eskiııehı! 
bin: Gaz.iayıntap 30 bi~, 
1 5 bin, İzmir 300 b in, t;f 
50 bin, Malatya 25 bin, r-1 

50 bın, Mersin 40 bin, O 
b.in, Samsun 80 bin, Şı"'' 
bin, Tarsue 50 'bin, 1\:1'1 
5 bin, Trabzqn 30 bin, V 
bin, lstnnbul Y enicami 90 
Zonguldak 40 bın, lstanbll 
lata merkezj 775 bin. 

---<>-

Bilal isminde bir sarhof 
arkadaşını bı~akı.,dı 

Unknpanında oturnn N zııı1 

ka~ en elkl gece Cağaloğtundl 
cı Slnamn untinden gcçcrke 
rekte kah\•ccılık yapan B ı 1 
şıdan sarhoş olarak gelmı•t 
zım ile BlH'ıl arasında sarho; 
zUndcn çıkan bir kavga neti 
Blltıl bıçakla Nı\zımı sol kalC 
yaralamıştır. Yaralı CerraJıP f' 
tahancsıne kaldırılmış, sur;lıl 
lannu~tır. 

Soruyor la~ --- . . ( 1• Beya:a peynırın 70 • ol 
kara zeytinin de ( 45 • 5 
çıkıtı her ailenin, ya'Y't 
sabahları kahvaltı yaP 
zaruret ve itiyadında b 
çok çocuklu babalanPıH 
ekmeğine ya üç beı zer·. 
nesini, ya da küçük bir 
parçasını katık etmekle 
nafakasını alan yokıul J 

daıların acı acı düıü.,.. 

ıu günleı-de. hortlamak · 
lannı göıteren ihtikirıts .4' 
pençesini bu iki gıdall"'1 
zattırmamak için alak• 
ıiddetli tedbirler almai' 
zırlandlklarmı sevinçle 
alıyoruz ve kendi keP 
soruyoruz: 

- Odun ve kömür fİ 
ne halde acaba? 
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!-Jarp Vaziyeti I İktısadi bahisler: 

Kahvedenh 
. 1 f...--ı DENiZCi GOZOYLE 

aber ~ .. -·t· ~~---:-... ~ -----YAZAN: 

ll11:an BORAN 

(~ l lnclde) 

' 1 SiY ASI iCMAL 1 
Japon yanın 
tutacağı yol 

de\'an1 eden hali Sovyet kıtaları 
~~rdır. Ukranyada Brodi'den 

!<ahve tevziatında Ankara, 
lstanbul ve diğer vilayetlerde 

tatbik edilen usuller 

,, X azan: M. H. ZAL 
il:!!!!. özler Japonyaya dikilmiş· 
~tir. Japonlann Sovyet ida· 

resinin tazyik altında bulunma· 
sından istıfade ederek Rus ara 
arkadan saldıracaklanna itıtr 
mal verenler vardır. 

~:0rnei • Kicf istikametinde gö· 
tli en ~ltnan taarruzu Sovyet 
~ukavemcti karıısında durmuş
ur. Bearabyada Alman - Ru· 
:~n lutaları biraz daha ilerle

ıılerdiı-.. Fakat Sovyetlerin Be· 
:kaby.ayı tamamile tahliye ede· 
. Dınyester ıarkına çekildikle· 

rırıe iht' l . . D. ıma verılemez. Zıra ın-

Bundan evvel, kahve buhranı hak
hında yazdığımız ıki yazımızda bu I· 
şln tarihçesini anlatmış ve bugUn 
memlekette mevcut olan kah\·c mlk· 
tarı hakkında bazı resmi \'e tahmini 
rakkamlar vermıştlk. Bu yazımızla 

hükumetin kahve tevzii işinde takip 
ettiği usulleri izah etmek istiyoruz. 

t:,'ter garbında hala muharebe
cereyan etmekte ve Akkir· 

~n • Kişnof - Hunin mevkileri 
d vyetlerin elinde bulunmakla· 
ır. 

Kahve buhranı başlamadan evvel, 
kahve stoku yapanlar ve evlerine kfi

.,, Denih:bilir ki Peypüs ıölü ile fı miktarda kalwe alanlar istisna e
«-ıto • mır arasındaki cephede Al· dılecek olursa bugiin memleketteki 
~ orduları ıimdiye kadar • es• bütUn kahveye hlikünıct el koymuş
t 1 udutlara nazaran • yalnız bir tur. Yani son gelım ıs hin çııvallık 
ek tehir olmak üzere Minsk'i iş· parti ile beraber 50 - 55 bin çuvallık 
~I etmişler; fakat onu da bir miktar Ticaret Ofisinin depolarıııda 
P rabe halinde bulmutlardır. j dır. Bu. il~ tedbırdır. HUküınetın al· 
~ov, Oatrov, Vitebsk, Gomel, dığı ikıncı tedbir tevzi lşid,r . .:'\tem

Zıtorni ıehirleri Stalin tahkimat ı leketin muhtelit vllAyetlerindcki im
lılıntakasının a&1l muharebe hat- k.~n ve vasıtalar nazara alınarak tev. 
tına dahildirler. Bunlar henüz zı işinde valilere geniş salAhiyet ve 
~\')'etlerin elindedir. Eski Po- mesullyet verilmiştir. Tevzi işini bu 

Ya hudutlarına göre bir harp suretle \•il!yctıere bırakmak çok ı
~~uunda Sovyetlcrin ' hazırlıiı sabeut olmuştur. Bununla dedikodu-
IOylc. İdi: ya çok müsait bulunan bu mevzu bu 

liud k d b l suretle daha başlangıçta önlenm.iş 
\' ut mınta asın a u unan bulunmaktadır. 
..: IOO kilometre derinliğinde O· Kahvenin tevzi yoluyla halka veril-

rnıntakayı (İnsan, hayvan, 
~llla mesi mevzuubahis olduğu zaman ts. 
~k . t) tamamile tahliye el· tanbulda alakadarların ve kayma-
. "e bundan sonra harbe gi· k 
~k. Bu aıag~ 

1 
'/ukarı eski Po- amların iştirakile yapılmış olan bir 

ııon toplantıda bu işe tamamen hükftnıcsJ.• · Sovyet hududile ıimdiki tin el koyması şekli dUşilnUlmlişti.lr. 
~ halb ön kenarı arasında İaşe Umum MildUrlüğil lstanbuldakl 

•abadır• bcllibaşlı kuru kahveci atölyelerini 
t llucün Almanlara kartı Sov· kanunu mahsusuna istinaden kiralı
f~r ayni hazırlığa göre müda· yacak, kahveyi kendisi 6\IUdecek, kcn
~· Yap!)'orlar. Fakat ıu farkla di teşkilltı ile satacaktı. 
.,1 8!~aki gahayı bwbütün kuv- HattA ibu yUzden kahvenin inhisar 
~t:laız. bırakmadılar. Bu sahada altına alınacağı da şayi olmu~tu. Hal 
.... llııP grup muharebeye devam buki hUkfımet, bu sistemi kuru kah· 

1
, 1Yo'1_ar. Bu muharebelerden ve satarak veya övülerek geçinen es

n ~e, Stalin müdafaa rnıntakaıı· nafın düşecekleri fena vaziyet bakı
~&al ve müdafaa için zaman mından mütaıaa etmiı:ı ve içtimai po
~ nrnak, Alman ordularına za. litikasına. bunu uygun dUşürmemiş
So t Verdirmektir. Bu noktada tir. Bu gibi esnafın da geçinmelerini 
.. "Yellerin muvaffak oldukları: teminen şimdiki usul vazedıldl. Yani ..•.. 
ır~he yoktur. kahveyi övütiilmUş olarak satmak ..• 

•ıını~l'ldekj orduların büyük kı- Bunun en bliyUk faydası stok yap
fatt..., tarka çekilmeye muvaf· mağı önlemiş olmasıdır, övütlilmüş 
Yat 0\ınQ1 ve geriden ıelen ihti- kahvenin kısa bir zamanda bayaUa-

rnlbtOrkdııl.r da Stalin , müdafaa dığı ve kokusunu kaybctti1!i malfım
l a'- ~ur. övütUlmilş kalını satmak ta iki 

ıat •. . aerında tertiplenmeğe fır· •e ırnk· lard bakımdan mahzurludur: 
A • an bulmuı ır. 

t.. . 6'1Jcalc Sovyetler Duna nehrt 1. - .Arpa vo aohut kan,tırdmak 
"OYıı d 1 lhtimalf, 
Ilı.._ n a ııkı duramadılar ve A - H Ik t-... u " ~ı..., 

1
. 2 - a ın .,..ac m ...... 

"ıe.· n bu nehir tima ıne ıeç· !stanbulda bu iki mahzur da ber· 
'e lllini olamadılar. Bunun taraf edilmıştir. Her kuru kahveci es
"-ie ~i olarak Estonyayı kaybet· nafına muayyen miktarda kahve ve
d"' ~·· "e Fialandiya körfezin· rllmlş ve öğütme esnasında başında 
~ U&bütün çekilmeleri ihtima· memur bulundurularak kontrol edil· 
~'Itır. Ballıkta Sovyet do· miş, ayrıca herhanı;i bir şiklyet tak
~·· ının ve Hanıö deniz üs- dirinde kontrolü kolay olsun diye her 
dır ıçok zarar ıöreceği aıikar· kahveci yaptığı paketler ilzerine ıs
~ . itibarla Almanların Duna mini yapıştırmıştır. 
, 1 f~inde taarruza devam Kahve buhranındaı1 yeni çıkmış O· 

)Ot'alt flf'ını nekadar doğru bulu- lan halkın kuru kahveci dUkkimların
~ ' Sovyetlerin de büyük bir da sebep olacakları tehacüm ve bazı 
~ t toplayarak Pakov - Po- müessif Mdlllelerın, fi~ usulile önüne 
d°İru lhndan carba ve cenuba gcçıtmiştlr. Hfl' Juıynt1ritarrtıık kendi 
ı.;:: biiyük bir taarruz yapma· mıntakasındaki aile4er.e hirer kahve 
"-

1 
Ve Alman kuvvetlerini Du- fişi daj\'ıtmış ve malam olduğu üzere 

"-et llelari cenubuna atmalarmı o halk bu fiş~ eNVeioee tayin !!dilen S:: :&aruri buluyoruz. satıcılardan 250 gramltk paketler 
""-ıc.'i:etlerin mahdut hedefli dahilinde satılan kahveleri almı\ll&r· 
~ .\.! taarruzlarına dayanmak dır. 
a;..; ka anlar 11iper kazmağa mec Ankarada bir adım daha atılarak 
tlniıı 11l1aktadırlar. Sovyet aıke- serbest kahve satışı tecl"libe edilmiş 
~~~aretini ve oynak müda- ve muvaffak olmuştur. Orada da, rne 
~f 1 ıneharetini Almanlar da murların huzurunda kahve öği.M.tll
~ ..: batlamıılar~ır. Dütmanın- mekte ve paketlenmektedir. Ancak n
'" ~r~t ve takdir uyandıran ve rada fiş usuıu yoktur. Herkes kuru 
dt hbliraf ettiren aıker herhal· kahvecil<-rden istediği kadar kahve 
So"". ana atılamaz. Bu itibarla almakta hürdür. ÖğlitUlmiiş kahve
"iU~ ;reUerin bü"yu··k ordularla b 'u·-" ""'llt nin stoku yapılamadığından kimse 
~'12lar batarmaları ve fazla almamı~ ve tchacUııı de olma· 
~i d Yti hedefler elde etme· mıştır. 

e rrriİrnkündür. tstanbula ilk parti olarak verilmiş 

olan 550 çuvallık kahve b tmış ve dlln 
ikıncl parti vilftyct emrine verilmiş
tir. Bugün, yarın kahve almamış o
lanlara tevziat yapılac.!.ktır. lstanbul
da memurlar için de bir usul vazcdıl· 
miştır. Her daıre vılayctc, birer me
mur listesi vermış ve bu ııste Bcle
dıyc kooperatifıne tevdi ohınmuşlur. 

Memurlar kahvelerınl kooperatiften 
almaktadır. 

Öğrendiğimize sore, bu mıul d ğer 
büyük vılayetlerlmizde ıışağı yulrnn 
aynen tatbik olunmaktadır. Yalnız 

bilytik kahve öğütıno tC>şkıl{ıtı bulun
mıyan vilAyetlerde valilrr çiğ J<ah\'e 
tevzi sistemini tatbike mecbur ol
mu~lardır. Bunlar da kontrolsUz bı

rakılmamakta, bakkallara verilen 
kaJl\'e miktarı tesbit olunmakta ve 
bakkalar da bir tevzi defteri tutma
ğa mecbur tutulmaktadır. Bakkallar 
ailelere 500 gramdan fazla ltahve ver 
mektcn menolunmuşlardır. 

Halen hükümetln elinde bulunan 
asgari altı aylık kahve stoku vılAyet 
lere tamamen dağılmamıştır. ÇUnkU 
bu kahveyi toptan alacak esnaf yok
tur. Mali kudretleri milsaade etmez. 
Bunun için Ticaret ofısl her vilAycte 
ikişer aylık fasılalarla kahveyi vere
cektir. Kahve ekseriyetle şehır hal
kının kullandığı bir nesne olduğun
dan tevzi esnasında vllAyetlerın bil· 
hassa şehrin nüfusu nazarı itibara a
lınmıştır. 

Tıcaret Vekaleti, kahvenin ithalı'ıt 
11\&llyetinl tevzin etmek üzere tanzim 
satı,ını Ticaret Ofisine vermiştir. 
Bundan başka kahve ithal eden tüc
carların alacakları klrlar da tcsblt 
olunmuştur. Buna göre, kahve ltha· 
\Atçıları gümrUkl~nmiş kıymet Uze
rlnden yüzde 4 kAr alacaklardır. E
ğer cif Uzerinden isterlerse bu takdır
de yüzde 15 bırakılacaktır. Toptancı 
ti.lccara yüzde 5, kuru kRhVt'Ciye 
yUzde 25, perakendeciye yüzde 8 
&"ayrl safl kl'ı.r bırakılacaktır. 

Kahve buhranı etrafında yazdığı· 

mız bu UçUncU ve sonuncu yazıyı da 
bıtirirken şu noktayı ehemmiyetle 
kaydetmek isteriz: Zaruri bir ihtiyaç 
maddesi olmadığı halde devlet. bir 
taJum külfetlere kaUanara.k bu iilo 
çok yakından alAkalanmı~ ve mem
lekette harp dolayısilc hiç bir eıkıntı 
çekilmemesini temin etmek istenuş
tır. Bir ihtikAr ve dedikodu mevzuu 
olmak istidadını haiz olan bu işte bU
tUn valilere mcsuliyet ve sallhiyct 
tevcih olunmuştur. Bu işle iştisaı e· 
den esnafın hiç bir suretle ihtıkAr 
yoluna sapmamaları kendi menfaat
ler! icabıdır. Yakalananlar cczayli 
çarptırılacakları gibi kahve satışın· 

dan menolunacaklardır. 
Aslan TUFA~ 

donanmasından 

Yıldırım Harbi 
Denizlerde Yıldırım Harbi bugünkü şartlar 

altında müşkül, hatta mümkün değildir 
Beşeriyet tarihini dolduran yUz 

binlerce \'akalar, mllleUcrin yekdlğe
rlne tahakkUınU esasına dayandığını 
{;ÖSlermektedir. Tıpkı fertlerin blrl
birıne tahakkümü için tutulan yollar 
ne ise, bir mllletin diğer bir millete 
galebesi için de yUrtlnen yol tama
nılle bunun aynidir. 

Bir mllletin, diğer bir millete ga
lebesi için, dUnyanın teşekkUIUnden 
bu zamana kadar insan fıkrlnln bu
lup çıkardığı usuller mahdut çerçe
veler tı;indedir. Şimdiye kadar kulla
nrlan (metod) lar ikiyi aşmamakta· 
dır. Bu harpte Almanlar UçllncU bir 
1 metocl) \1 da tatbik etmek fırsatını 
bulmuşlardır. 

Bugüne kadar kullanılan usullerin 
birincisi bir milleti mağ!Qp etmek, o 
milletin topraklarını lstılA etmek, i
kincisi de bir memleketi her taraftan 
abloka ederek ve lktısadl tazyik kar
fMl&nda bırakarak teelim olmrya icbar 
ve bu ııureUe mağlQblyetc uğratmak· 
tır. 

Bir memleketin istılAsr için mUs
tcvU kuvvetin karadan v<'ya denizden 
selmeslnde bir fark yoktur. 

lktısadl nhloka ve tazyik deniz ve· 
ya karadan ve yahut denizle karadan 
yapılabilir. 'Bu net ceyl elde edebıl· 

mek için dlişmamn deniz ve ltaradan 
muvasalasını kesmek icap eder. 

Maziye, mazide cereyan eden harp 
lcre bir göz gezdirillrse Almanyanın 
birinci usuliln tatbikinde pek çok de-

Yazaıı: 

HUsamettin 0 L SEL 

falar muvaffakıyet göstcrd.ği görU
IUr. 

İngiliz tarıhi de bir milleti abloka 
ve iktısadl tazyık ile mutavaata ic· 
bar ettiğini gösteren vakalar ile do
ludur. 
Almanların bır millete karı.;ı sa· 

!ebe te~ın etmek ıçın bulduğu ve bu 
harpte kullandığı UçUncü usul i0 e ha-
va kuvvetlerinin yllksel< ve dohşet 
verici tesirinden lizanıi fstıfade siste
midir. Hava hücumları ile cephe ge· 
rlslnde ve memleketin her tarafınCla 
sivil halkı bızar ederek ve tazyıkler 
yaparak düşman hilkftmctınl kendi 
halkı tarafından sulh yapmı,ya mec
bur etmesini tenun etmek. 

Birinci Cihan harbinin sonunda Ge
neral Jofr, bu metodun gelecek harp
lerde kullanılabileceğini Fransız mil· 
leUne ve bütün dünyaya ihtar ettiğı 
zaman bu ikazdan o zaman yalnız Al· 
manlarm istifade için çalıştıklarını 

bugUn bilttin dünya anlamış bulun· 
maktadır. 

Almanlar bu harpte her Uç usuıu 
de tatbik etmek sur-eUle harekete geç 
mlş ve harbi kuvveUi dUı~manı olan 
tngllterenin aleyhine çevirmek için 

bUtUn faalıyeUnJ sarfctmckte bulun
muştur. 

Yıldırım harbi sistemini kullanan 
Almanya, koradakı istila hareketın
de d:uma zaferden zafere koşmak ça
rclerıni temin edebilmiş ise de bu yıl
dırım harbınl denizlerde \C ekoooınlk 
sahada tatbike muvaffak olamamış
tır. Ayni zamanda yıldırım harbınl 
İngllız adalarına karşı icra edebilmek 
zaman \'e fırsatını kaçırmış ve hattiı 
kuvvelıni de kaybetmıştır. 

Halbuki lnı;-ilterı-, (eylül 939) dan
berl Alınanyay1 her gün biraz daha 
ezen ve darlaşan b r abloka çemberi 
içine sokmuştur. Almanya tktısadl 
darbelerden kurtulmak için A vnıpa
nın diğeı· memlcketıerıne saldırırken 

lngıltere de abloka çı-nıbcrı ıı;ıne ts
tilılya uğramış dc\•lctlerı de sokarak 
Almanyamn karn ve denizden tıcaret 
yollarını kapamata uğraşmıı1ttr. 

Almanya bugün yalnız Fransa va
sıtasıle ufak b r ticaret yolu muhafa
za etmektedır. Her ablokada tab ı 
ufak tefek bazı kaçak olabilır. 

Almanyanın ıstılö.sı altına giren 
her memleket lngıllerı-yc ablokayı 
büyUtmıye ve kaçak nakliyatını dar
laştlrmağa fırsat verıyor. Son Rus _ 
Almnn harbi ise bu kaçak nakliyatı 
mUhım surette rahnedar etmiştir. 

lnglltcrenln kuvvetli deniz tazyiki, 

Almanyayı ve Almanyanın istilAsı al
tında bulunan memlel<ctleri de yavaş 
yavaş felakete sürüklüyor. 

Gazeteleri okurken J 
Şimdi, harbin acı derslerinden ıbret 

almış olan Almanya, bu taz)ik oyu
nunu İng !tereye karşı oynamıya ça
lışıyor. 

Anlıyamadım 

Haaan Ali Ediz, S. Samoylof· 
dan cEl yazısı ve şahsiyet> adlı 
bir hikaye çevirmiş. 

Hikayeye ıgöre: 

reket ettiyse ıniçin cNnu11ya pus· 
ya pupçik> i tercüme ctmiyerek 
olduğu gibi bıraktı? 

Bu işin içinden çıkamadım ! .•• 

Lekeli rüzgar 
Mektubun muharriri 

«Nnuaya puıya pupçik» 
tap ediyormuf. 

Nina'ya Bir bulmacanın kelimelerini 
diye hi- tarif eden ;atırlar arasında gözü-

l--laaan Ali Ediz, ~ar.ilerinin 
rueça ·bildiklerini farzediyorsa ni· 
çin zahmet .edip h ikayeyi 'türkçc
yc çevirdi? Aksini dü~ünerek ha· 

mc: 
Lekeli rüzgi.r. 
diye bir şey ilişti. 
A~kolsun bu bulmacacıya: 

Rüzgarın lekesini g.örebi1mck 

~ç,ın kim bilir ne kuvvetli gözleri 
var!... 

Bu lekeli rüzgi.rın ne olabile· 
ceğini merak ettim. Meier «&am» 
mtf. 

Sam, lekeli bir rüzgar d~ğil, 
vücutta leke yapan bir rüzgar· 
dır. Senenin muayy.en günl.euıı
de ve zaman zaman esen bu rüz
garın vücudu lekelemesi jç:n de 
tesadüf ettiği kısmın ya§ olması 
lazımdır. 

Sadun G. SAVCI 

Bu oyunun muvaffakıyete varabil
mesi için Almanlann elınde muhte
lif kıtalarda mutcaddıt denız ve ha
va üslerı bulunması ıcap eder. Hal
buki Almanlar, ancak ve munhası
ran .A vrupada lstıın ettikleri Uslerden 
istıfadc etmek mccbunyetindedır. Bu 
ise Almanya~a ltUi menfaat temin 
cdememcktedıı·. 

Buna ra~men, Almanya Avrupada
ki lislenndcn İngıltcreye karşı, tay
yare, mayın, dcnızaltı ve kor an ge
milerini kullanmak suretile bır yıldı
rım harbı yapmağa çabalıyor. 

1ngıltercnln tckniğı maıyınlcre kar-

1 

Öyle sanıyoruz ki, hadiseler 
bu tahmine uygun çıkmıyacaı.· 
tır. 

Japonya, Çindcki yukün al
tında çok ezilmiştir. Pek iyi bilir 
ki, Sovyctlcr A vrupada ne ka
dar meşgul oluraa olsun, onlara 
Asyada saldırmak, zabmetsı ... 
bir gezinti §eklini alamaz. Sov
yetlerin Asyııda ayrı bir müua
faa sistemleri, ayrı askeri fab.ı
kaları vardır. Japonlara şidcıı. .• 
bir mulrnvemet gö~erebilecek.c. 
ri gibi Çinlilerle açıktan açıga 
elele vermeleri de Japonlara p .. 
halıya mal olabilir. 

Diger taraftan Japonlar, Al· 
manlardan istifade etmek ısler
lcr. Fakat onların Asyada kura
bilecekleri hakimiyete hizmet el 
miye razı olamazlar. 

Bir vakitler gazetelerden ek· 
sik olmıyan (San tehlike) r;u· 
rültülerinin baılıca membaı, A . 
manyadır. lngilterenin Japonlar· 
la müttefik bulunduğu sıralarda 
Alman fütuhatçı partileri bunu 
beyaz nka kar§ı bir ihanet dıye 
göstermişler ve Japonların «s-ını 
silahlandırarak gunun birinde 
Avrupayı istila etmesi tehlikesin. 
den ısrarla bahsetmi.tlerdi. Ja
ponlar bunu kolay kolay unuta· 
mazlar. Almanlann fiilen As
yaya hakim olması Japonya be
sa bına büyük bir tehlike leşkıl 
edebilir. Bu itibarla son Alman 
taarruzunun, Japonyayı Ameri· 

ka ve lngiltercye düşman ede
cek yerde en büyük mü§terisi 
olan bu iki memlekete yaklat
tırmaaı akla gelebilecek bir İm· 
kandır. Bu bakımdan üçüı:lü 

pakt aleminde bir sürpriz go
rülmesi ihtimal haricinde degil
dir. 

Eğer hadiseler bu istikamette 
inkitaf etmezse, Japonyanın ha

taya hata ilave ede ede eski ih. 
tiyat ve basrrctlcrine ait ana· 
nelere büsbütün arka çevirdiği
ne ve küçük bir azlığ!_n temsil 
ettiği ifrat cereyanının gözleri 

bağladıgına hükmetmek caiz o· 
lacaktır. 

şı mllkemmeldır. CDegosıng) usuıu ı. 
le ıniknatıslı ma~ ınlcı ın tcsııi hemen 
kfımllcn denecek dcı ecede izale cdJ
miştır. 

VO.kıa Alman denizaltı gcmıleri 
çok zararlar vermek iktıdarını gos
tcrıyor. Bunlara m!ınl olabilmek ıçın 

ticaret gcmilerıne daha fazld muha
fız gl!mık!r vermek ve bfiyUk dentz· 
!erde karakol ı;cmılcrı bulundurmak 
icap eder. Bu da 1ngll,z ve Amerıka 
donanmasının kudret He mümkUn
dür. 
Almanyanın bu h:ırpt<'kl bUtUn fa

alıyctıne rağme. , lngiltuede ık

tısııdı nblokanın öldurUcU tı-sirmt gos 
teren izler çok görulınüyor. 

lCarnd:ı yıldırım harbınin mesut 
nctıcelerlnl çabuk gören Almanya, 
denizde bu netlccyı yıldınm sUrai.ilc' 
tcfnın edemcınck bedbahtlığı karşı

sındadır. Denizlerde yıldırım harbı. 
bugünRU şartlar altında çok müşkUI 
Ve hemen hemen gayn mlimkür.dUr. 
Deniz, kara, tcknilc \'e stratcjısınin 

hiç bir zaman tatbık sahası olamaz. 
llusamedtlln CLSEL 
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Dört gUn sonra Aden'e vardılar. General'in 
karısı karaya inmek lstenıcdı. Gı-neral ise 
Odrcy'in yabancı şehirleri sezmekten ne ka
dar hoşlandığını bildiği iı;in genç kadına tek· 
lif etti: 
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tlı~.llıete, e 'nd ~ " &'O erilen e\ rak deree-
eclilıneatn iade oluıııuaz. 

- Aden'i sıze ben gezdireceğim. 
Sabahın yedisinde oraya vardılar, sabah 

kahvaltısını karada eltiler. 
General dedi ki: 
- Taze balık yeriz. Limana yakın bir O• 

tel vardır, oraya gidelim. 
Odrcy çok memnundu. Kalabalık ve aydın· 

lık lımanı, yepycnı bir Alem gibi, neşe lle 
seyredıyordu. Her ı;ıeyln rcsminı çekmek iS· 

tiyordu. 
Hafıf bir deveyi partal kıyaf eUl bir de

veci sUrliyor, deve bozulmuş bir Ford otomo· 
bllıni çekmıyc cabalıyordu. Güneşten tunçla~

mış vücutlu senç çocuk1ar gülerek arkala· 
rmdan koşuşuyorlar. Paramparça elbiseli, 
heykel gibi vUcutlti bir kız, omuzunda taşıdı· 
ğı su tcstisınl doldurmuş, gidiyordu. 

Odrey, sağdan soldan rıısımler çekıliyordu. 
Bırdenbıre başının üz!!rinde bir kanat hışırtı
sı duydu. Başını kaldırdı, parlak gUneşın al· 
tında azamelli iki akbaba uçuyordu. 

Herbert terlemiş ve acıkmıştı. Bir an ev
vel yem('ğc kavuşmak istıyordu: 

- Bırakın artık şu resım makinesini.. Bu 
manzaralarda dikkate lAyık bır şey yok ki .. 
Dıye mırıldanıyordu. 

Her adımda karşılarına bır adam çıkıyor 
ve şehirde kendilerine rehberlik etmesini tek-

Yaıan: Francis de Croisset 
lif ı-diyordu. İçlerinden bir tanesi, uyanık ba
kışlı, muntazam çehreli bir genç ısrar etti: 

Herbert öfkelenerek: 
- Defol .. Defol buradan. 
Deyince, genç adam, doktorun yUzUne dik· 

katle baktı ve pUrUzsUz bir inglllzce ile: 
- 1mk!nı yok etendım, dcdı, bunu yapa· 

marn. ÇUnkü ben buralıyım. 
General hemen sbze kal'.lştı: 

- Yerliler şımdi ı;ok değişti. Onlara cskısi 
gıbi muamele olmuyor. 

Herbert yaptığını mazur söstcnnek için 
dedi ki: 

- Sizi de rahatsız ediyordu. Baştan sav· 
mak istedim. 

Odrey g<'ııcın bu mertçe cevabını pek be· 
ğenmişti, kendisini çağırdı ve general şu ri· 
cada bulundu: 

- Kahvaltıdan sonra şoföriln yanına o
tursa da bize şehrı gezdırse ne dersiniz? 

- Gayet lyı olur. 
Odrey, kocasına fena. halde kızmış olduğu 

için ŞÖl1e dUşUnUyordu: 

Çeviren: Rezıan A. E. YALMAN 
- Acaba mağrur genç bahşiş te almaz 

mı? 

Fakat tam o sırada genı: adam senc:a:e 
dedi ki: 

- Bana rchberllğım için beş şilin vere· 
ceksiniz. Ayrıca bahşi~ olarak ne isterseniz 
veriniz. 

Odrey saflığından dolayı kendi kendine 
gilldU. 

İstediği kadar yazı mevzuu ve resim bul
muştu. <Bu memleket hakkında çok şey ya
zılmıştır ama ben de bır şeyler yazmağa ça
lışaeağınu diye dtlşllnUyordu. 

VRpura dondUklerı zaman sıcak pek fazla 
artmıştı. Adt'tA yapışkan bir buhar t~akası 
içinde imiş gibi ı-Jak idiler. Odrey eline kA· 
ğıt kalem aldı. Fakat başı çok ağrıyordu. 
Titremeğe başladı \'e uzanmağa mecbur oldu. 
Vapurun doktorn gelip onu muayene etti: 

- Sıtma nöbetidır. merak etmeylnız, dedi. 
- Boğazı da ağrıyor. 
- Olur, belki biraz UşUmUştür. Deniz ha-

vası her şeyi geçirir. Fakat Kolombo'da ka· 

- Görcceksınız ki. kcndısinl kandırmak 
gUç olmıyacaktır. O kadar halsız düşecek kı, 
istese de kalkamaz. 

1Blr müddet sonra Odrcy'in ateşi düşmüş
tü. Fakat o kadar halsızdı ki, kıtap okumak 
b le genç kadını yoruyordu. H<'rbcı·t'in içi sı
kılmış bir tavrı vardı. Fakat karısına iyi ba
kıyordu. Her saat odasına gelerek: 

- Nasılsınız? diyordu. Herkes sızi merak 
ediyor. Lady Llnchslon sizi sormak nezake
tınde bulundu ve biraz daha iyileşince ister
seniz sızı yoklamağa gclccetini söyledi. 

Odrey'ın <istemem> derneği ne kadar canı 
çekiyordu. 

Herbert yanına oturuyor, konuşmak isti
yordu. Fakat mevzu bulamıyordu. Hayatında 
kadınlaı·ıa meşgul olmadığı ve sadece hasta 
nefı-rkre baktığı ıçın kadına edilecek mua· 
nıeleyi pek bılmıyordu. Sonra aralarında l(o
nuşulacak, nıUşterek al!ke, o kadar azdı ki.. 
Meslrğinden ve yahut kenClindcn bahselmc
yıncc konuşacak lfl.f lmlmıyordu. Odrey dU
şUndil: 

- Aramızda hıç bir nılinırnebct yok. Fa
kat yalnız ben bunun farkındayım, o anla
mıyor. 

Herbert'c brıç oynamasını \'C kcndısile bu 
kadar meşgul olmamasını nezaketle rica et
ti. Hcrbert, Uzerinden yUk atmış gibı mem
nuniyetle karısını bptU, dudaklannda tutUn 
ve dcnız suyu lezzeti vardı. C Arkaaı var) 

8'eainkii pr()8l'aln 

7.30 Proı;-ram, memleket saat a
yarı, 7.33 Hafif parçalar (Pi~ 7.45 
Ajans haberleri, B Haftf parçalar 
programının devamı 8.30/8.45 E-ı 

vln saat. 
12.30 Proı;-ram ve memleket saat 

ayarı, 12.33 l<emcnçc tanbur ve 
"ıola ııe saz eserleri, 12.45 Ajans 
haberleri, 13 lCarışrk şarkıla-. 13.15 
ı 1 Karışık program (Pi.) 

18 Program ve memleket saat 
ayan, 18.03 Fasıl sazı, 18.'30 ıııcm

Jnket P06lası, 18.40 Radyo svıng 
kuarteti, 19 Konuşma (İktısat sa
ati), 19.lG Radyo Svıng kuartctt 
programının dcvıımı, 19.30 .M:emle· 
ket saat ayarı, Ajans haberleri, 
19.45 KlAsik program 20.15 Radyo 
gazetesi, 20.45 Solo şarkılar, 21 Zi
taat takvımı ve toprak m'.lhslillerı 
borsası, 21.10 Temsil, 22 Radyo sa
lon orkestrası, 22.30 M!!mleket sa
at ayan, Ajans haberleri, 22.45 
Radyo salon orkestrası programı

nın devamı, 22.55/23 Yarınki prog
ram \'C Kapan~. 



VATAN 

Türk 
("Tarihinde Casuslar ~ 
Eşkıya Deli Hasan-Kale . 

Satan Deli Hasan 
Yazan: İllsaa BOBAN 
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- Devletıa, dedı. Cığerdelende top

lanan A vusturyıı ordusu hakkında 

zıt fıkırler hasıl o~du. Bunun asıl A · 

vusturya ordusu olup olmadığını an
lamak ıçln bır keşıf hareketinde bu
lunmak münasıp olacaktır. Tensibi· 
nızlc beni akına göndenniz; l<~ilek ve 
Sccan arkasına kadar g deylm. Her 
halde dllşmanın kuvvet ve halını ta
mamıle öğrenlr dönerim. 
•Bu güzelim dilşilnceyc karşı d:ı 

Yemişçi Hasan P~a ne cevap verse 
beğenlrsınız? 

- Hayır, dedi. Lüzumsuz. Sız hc
pınız yanılıyorsunuz. Ordu Transil
rnnyaya yUrUyecektır. Onlar Ciğerde 
lende yalandan top ata dursunlar ... 
Dıvanda bulunan Paşalar birbirlc

rıne bakıştılar. Hallerilc fel:lketın b~ 
tadığını anlatma« istıyoılardı. Fakat 
Ycmlşçı Hasan Paşa gfüUyordu. Er
te.sı gUn ordusunun başına geçer 
Solnuk'n doğru yUrüdü. Adeta düş
manı ıı.rkasında bıl'aklll'-ak Transıl

Yanyaya gidiyordu. 
Halbuki Budin o de\:irde Macaris

tandaki kalelerin en mUhimiel'irıdcn 

bırisiydı . .Muhasara edıldiği takdtrde, 
içinde fazla kuvvet olmadığmdan

:liışmek tehlıke.s ne maruzdu .. 
Aradan çok geçmeden Aii :Paşanın 

dedikleı·i tamamıle çıktı. YoemiŞçi Ha 
san Paşa hareketınin beşinci giinü 
Çarda.sta ordu kurdu; fakat ayni za
tnanda Budın kalesinin A'\>'Usturya 
ordusu tarafından muhasara cdiltiıği 
habcnni aldı .• 

Bu vaka, emin ve tecrubelı bır ca
sus habcrıne inanmamak yüzUnden 
ortaya ne bUyllk felaketler çıkacağı
m bıze tamamllc gösteriyor. Bu va
zıyettc casusun verdiği malamatın 

~ru olup -olmadığıru bir akın ıre ke
şif hareketıle tahkike de fırsat ve im 
k!n vardı. Yemişçi Hasan Paşa ina
dı yUzUndcn ikt.sınc de chemmilU!t 
\'ermedi; ve ortasa felaket çıkardı. 

A vuaturya ordusuna mensup ca
susların da lyf çalıştıktan muhalı:

kaktır. ÇünkU Hasan Paşa ordusıle 
Tı'ansilvanya,yolunu tuttuktan bir
kaç g{ln sonra\dilşman .Budın kalcsı
ne yürUmeye ve muhasaraya başla

mıştır ... 
Harpte casuslar da aldanabilirler. 

Fakat ınada kapmp aka kara dmltek 
de budalalıktu •. 

Hasan Paşanın bu harek-cti yanın
da Van valısı ~r-ıf"Paşanm hareketı 
gllzel bir vakadıı:.: 
Osmanlı devleti ile hatıbc giren 1-

ran ı;ahı Abbas, T-ebıizı aidıktan ve 
Nehcivaııa gmnkten somıa ~ 

kalesine ymUıfü. Şcrıf flaşa, Mıaıı 

nebrınm\geg~n taraf'Ula UZKO btr 
~uvar yaptırmcş, kıtlıeft1n :ınii9efaası· 

nı kuvYCUcndirmlşU. 

Şah Abbas, <Şenf PRIJBya gönder
dıti bır mektupta bır çok gevezelik· 
lcr ettikten 5onra Revanın da tesltm 
elacağını, kışı henüz Türklerin elin
de olan Gence \'e Karabağda geçire· 
ceğını yazmakta idi. Şerif Paşa bu 
mektuba cevap vermedi, fakat emın 
bir haberci ne derlıai lstanbula gön
derdi. Bunun 1lzerlne 6 lklncıtcşrln 
1012 de d1l4man ordusu Revan önün
de göründü. 

6ah Abbas çadırını (Mlhnettepc
'11 mde kurdu. Şerif Pqa, Van valisi
ne bir casus göndermişti. Yazdığı 

mektupla beraber bu TUrk casusu A· 

hrrgfın 
Jllr flkl'U 
\,;ı~nçlıği nasıımış ·t 

Çok ihtiyar ve o derecede 
mutaasaıp bir hocanın da ha· 
zm· bulunduiu bir medUile, 
beklafi babalarından birinin 
bahai ıeçiyormuı. Haz.. bu
lunanlardan bir kısmı çekİ§tİ
riyor, bazıları da metbecliyor
lannıı. Melhedenlerdcn hatırit 
birinin: 

- Baba efendi hazretleri· 
nin ıençliklerinde bir zeka ve 
dirayet nümuneıi oldugunu 
çok kimselerden itittim. 

Diye, bazı hikayelere baıla
ması mutaassıp hocanın canını 
sıkmıı, hasedini kabartın&§. Gü
lerek: 

- Fakat azizim, bilmem ne· 
den ;ençlijinde zeki olanlar 
ibtiyarhklarancla çok ıabi olur
lar. Bu da mücerreptİr. 

Diye ortaya bir laf atmıı. 
Hazar bulunan bir bekta,i ho
caya beknut, bakmat ve: 

-~ anl&Jllıyor 
ki, aia de sençliiiniade pek zeki 
İmifeİnz galiba! •• 

Mukabelesile bocaya zarif ............. 

cemlcr tarafından yakalandı. Mektu
bu şaha getirdiler. Şah, Şerif Paşa 

nın mektubunun arkasına şu sözleri 
yazdı: 

<GUzel tedblrlerınızi Cenabıhak mU 
barek etsin. Bu yanlış fikirden \'az. 
geçinız. Size yardım lh1ka.nsızdır. BU
tUn memleket halkı artık bana itaat 
etmişlerdir. Bu kı\ğıdın ele geçmesi 
de buna delllet eder Bundan sonra, 
mektup gönderemezslniz. Kaleyi tes
limden başka selAmet ı:aresl yoktur.> 
Şah Abbas, Türk casusun yanına 

Molla Yahşiyi katarak bu mektupla 
beraber Şerif Paşaya gtindcrdı. Bu 
arada Şerlf P~a Uç hücum yapmış, 
Acemleri mağUNtiyete uğratın~. 

Şerit' Paşa şahm mektup arkasına 

~zdığı sozlcrc zerre kadar ehemmı· 
yet vermedi. Elçisi olan Molla Yahşi
yi de ahmağa kar.şı yaktşan cevap ıiıeo 
iade eyledi. Yani siiktrttan başka bir 
cevap veı medi. 

Bu sUktıt ceva<>ıru alan Şah Abbas 
ikincı göndcroiği mektupta Şertf Pa
~ya tcsiitn <>Hnasını tht&r etti. ~ 
Paşa clt:f Y-ahşiye - Şah A-bbasa ce
vap olmak UZ<ıro - şu sözkırJ söyledi: 

<Kalenin her taşıflfl bizden bil' baş 
gitmedikçe, Kızılbaş b3f,!ia.rından da 
k:Herer yapılmadtkça Revanın Fethi 
mmaaıldir.> 

Şer-if Paşa sözünde durdu. İran or
dusuna kar.şı tam altı ay kahraman
ca dayandı. Elınde kaleyi müd11.faa i· 
çln 500 kadar asker kalmıştı. Şahın 
yeıY t<'kitfi Uzerine, nihayet serhest 
çekilmek şartHe kaleyi teslim etti. 

Şerif Paşanın gönderdiği casusu, 
Acemler değil Türidcrc ihanet ~n 
ve Acemlerle birHkt~ Ttirke kat'l}ı 

harbeden Kürtler yakalamışlardı. 

* Deli Hasan, "ÜçUncU Mehmet dev-

rmde Anadoluda türeyen meşhur eş
kıya reisi Karayazıcının kardeşi idi. 

Karayazıcı ortalığı kasıp kavurduk

tan sonra Sanlk dağlarına sığın

dı ve orada öbUr dilnyayı boyladı. 

Deli Hasan yenne geçt . Maiyetinde 

eşkıya re~lerinden (Şahverdl, Yular
katı, Ta\·lt) namında Uç sergerde da

ha vardı. Bunlar Türklerin eline geç

mesin diye Karayazıcının cesedini 

parçaiamışlar ve her parçayı ayrı 

yere gömmUşkrdl. 
Cdaii Dcli Hasanm ve bu Uç ser

serinin h~atlaı:ı birer kanlı roman
<kr. Deli He.sandan şimdHik k~saca 

bırits~z: DeH HasRR, maiyeıUn

deki scr,g6'deielılıe bcr.aber Canık 

chltler.ftldan ı:ık&rak Diyar-bekit" ta

ractam• ~rüdQ. 'Y<oi<ia SokuKu za

de Hesan Paşamn cş.y.a nakleden ka

flle8lni bastı. SokuUu zade bu hezı

met karşısıııda Tokada iltica etti. Eş
kıya gUruhu bu scf~r Tokadı muha

sal'a ettiler. Bunun üzerine padlııah, 

eşkıya:,·ı tenkil etmek Uzere SokuHu 

zadenin yerine Hadım HU<3rev Paş~.ı 
memur eyledi. IAkin kimse Hasan 
Paşaya azlini tebliğe cUret edemedi. 
Hasan Pata, bu haberi ilk g<ıtlren 
kapıcıb~ıyı ti!Umle tehdit etti, kaT
dctfni göndel'Cfficr. Onu da huzur-un
dan kovdu. 

(......_var) 

<Bir dostum anlatıyordu: 
- Seyahatım nasıl mı gcçU? Çok. 

çok gUzcl, çok neşeli... Fakat, bir 
gUıı süren bu gaybut:ıete, uzaktan 
bir akrabamın bıraktığı chemmlyet
aız bir mırosı almak için Parist-en 
yüz kiloınetı·c mesafede bulunan bir 
yeı e gidip gelmlY4' sehayat dcnllii' 
mı, bilmem ? .. 

<Nasıl, beni çok değişmiş mi gi)rU· 

1 
yorsunuz? Emın ol yanıhycrsun. Bi· 
raz yorgunluk, biraz fazla meftıuli
yet. lştc ııebep bu ... Sonı'a, dUIJÜR bk 
kere ... Yaş cllıyi aşınca insanın mu
kavemetı azalıyor, ruhen ve ciımen 
yoruluyor. İhtimal, size değıştığım 
hUkmUııU verdıren budur ... 
• Ah! .. Evet ••• Sana hakikati itıraf c
deyım. Senden başka yüreğimi aça
cak, derdimi anlatacak lı: msem yok. 
Birıclk ve en eski dostum ancak sen
sin. Şu halde dinle ... 

<Bllı)'orsun ki, yirmi yaşında fken 
yetım ve öksllz kalmıştım. Çocuklu
ğumu geçlrdlğ m kMabayı terkettlm, 
Parise geldim. Mahrumiyet içinde 
çalıştım, talilm yardım etti, mevki 
ve servet sahibi oldum. 

sene yapılan at y&nflarından heyecanlı bir enstantane 

At yarı şı arı 
' 

Pazar günü 
hayvanlar 

ya pda ca k ilk koşulara hangi 
girecek ve şansları nedir? 

Mevs.imin ilk at yarışı bu pazar 1 rın, şanslarını ve koşacakları me· ı Üçüncü kotu 
Veliefendi ~yırında ya'?~lacak· safcler.i a~ağıya yazıyoruz. Üçüncü ko~u dört ve daha 
llr. Bu senekı :yarışların, dıger se· Birinci koıu yukarı yaşta ve 941 senesi zar 
nelerden farklı taraflam olduğu f d _L • k k I Günün ilk kos.usu yerli yarını· ın a llllÇ 0ııu ·azanmamış :ıa • 
-!l..j O"°.anizasyon bakımından da k A t k kl h ~ ... kan Jn ... iliz erkek ve di"; tayları- an rap a ve ısra arına ma · 
daha mükemmel bir halde ola- .. "'" y d" h k na. mahsustur. Bu yansa dört hay sustur. - arışa ort ayvan ay-
cağını tahmin ediyoruz. • d d'I · l l d 1 k K · van vazılmı.,tır. IBunlar dcı., El· e ı mış 0 up §Un ar ır: §1 • ıs 

Her sene lstanbul yarı,.Jarı, al- " ~ Mih ··ı y k 1 K - " han, l leves, Neriman, Delikanlı- met, ru can, Ü se • oııu· 
tı haftaya inhisar ettiği hlllde, bu d nun favorisi Mihrülca~ır. Sür 
sene, yarışların adedi ona çıka· ır. · h 1 1 

Bu hayvanların irinde • hun· prız yapması mu teme o an at 
rılm~ ve meraklılara daha fazla ... d Y " ld' y f dan evvel yaptıkları yanslara na- a, use ır. arışın mesa esı 
imkan verilmiştir. • ı 400 1 h l zaran • favorı' Elhandır. lJeves metre o up ayvan arın ta-

lik haftanın kayıtları dün Vi- -ı • k'I 1 d 1 k 58 K bu yarı~ın jkinci derecede favori- §ıyacagı 1 0 ar a: şı • 18' 
!ayet ay.:aır deposunda yapılmış • 60 M'h ··1 60 ·v .. k 1 .., sidir. Uzun bir hastalık de ... ·re- met • 1 ru can , ı u se 
ve i tirak edecek hayvanlar, ta- 60 d 
karrür etmiştir. sinden sonra antrenmanlara baş- ır. 

lamış ve bugün oldukça iyi bir Dördüncü ko§u 
Yalnız Ankaralı hayvanlardan 

bazıları ;lk ·yarı,,ın k d . vaziyete ~irmiştir. Delikanlının 
" '" ·a~ ına yetı· ııansı pek yoktur. Fakat, kencil-

şememişlerdir. sinden her zaman için sürpriz 
Bu sene, yarı§ların fazla olma beklcnehilir. .arıtın meaafeaı 

sı , hııyv.anların uzunca bir mud- 1200 metredir. Hıu-·vanların ta· 
det burada kalmalarını temin sıyacağı kilolar şunlardır: Elhan 
edeceğinden taııra hayvanları, 54,50, Neriman 54,50, Heves 
buranın iklimine de alışabilecek- 54,50, Delikanlı 56. 
ler ve daha rahat yarı_Ş yapabi· 
lcceklerd:i-r. 

Koşu salhası olan V d-iefendı 
çayırı, devamlı yağmurlar yüzün· 
den adamakıllı yumuşam~ vazi
yette olmasına rağmen, çok gü
zel ıhuulanmakta, ve yanıılara 
bctihangi bir arıza verebilecek 
mahıyett-c olan her §ey bertaraf 
edfunek.tıcdir. Ayrıca, or:ganiza
tör~r emektar çayıra bir yenilik 
deha .ila\·c etmislcr ve hoparlöı 
te~t-ı kurmlJ!llardır. Pek büyük 
b.ir eksiklik ofan bu hoparlörsüz· 
lük, zaman zaman ahalinin had.
seler.i ycakından ve zamanında 
ta-k.İp edebilmca.İne mani oluyor
du. Arttk bu da ortadan kalktığı
na göc.e meraklılar yarışların bü· 
t'İİn safahatını spikerden dinleye
bildıi4tlel-,i gibi, bahsimü11terekler· 
de hangi hayvarım nckadar ka
zandığını daha çabuk öğrcnebi· 
leoddcrdir. 

Bu haf.ta, yarıtl-ra ııircn atla· 

ikinci koıu 
Günün ikinci yarı§ı üç ve da

ha yukarı yaşta \C 941 seneai 

zarfında kazandığı ikramiyeler 

yekunu seo lirayı doldurmayan 

safkan ln~iliz at ve kı5raklarına 
mahsustur. 

Bu yarı~ beş hayvan girmit 

olup şunlardır: Komisarj, Dandi, 

Mi.moı;a, Yatağan, Mis. Bu koşu

nun favorisi Dandidir. ikinci de

recede ansi olan hayvanlar da, 
Yatağan ve Mis'dir. 

Maamaı:Mı bahsimüştercklerde, 
Yatağan v.e Mis pla9C oynamak 
bir derece kadar doğru bir ha· 
rekettir. 

Yl\.!IŞlfl mesafesi 1600 metre
dır. Hayvanların ta~ıyacağı kilo
lar da şunlardır: Komisarj 60, 
Dendi 60, Mimoza 47,50, Yata
ğan 54, Mis 52,50. 

Bu koşu hendikap ko~usudur. 
Yarışa üç ve daha yukarı yaştalu 
safkan lngiliz at ve kısrakları ııi
r~eklerdır. Y-ezılan hayvanlar; 
Komisarj, Karanlı!, Gonca ve 
Mis' dir. Bu yarış günün en heye
canh koşusu olaaktır. Favor.i 
Concadır. Yalnı:z, Karanfil ve 
Gonca ayni eküriden bulunduk
ları .iç.in, yarı!'! çekişmeli olacak· 
tır. Komasarj, Gonca, Karanfil 
çek.işmesı esnasında mesafenın 
kısalığından istifade ederek Mis 
numarayı alırsa sonuna kadar işı 
götürebilir kanaatindeyiz. 

Yarıı:ın mesafesi 1800 metre
dir. Hayvanların taşıyacakları ki
lolar da şunlardır: Komisarj 60, 
Karanfıl 68, Gonca 62, Mis 52. 

Beıinci kotu 

Günün son yan~ı iki yaşında 
ve 8-00 lira kazanmamış yer)j saf. 
kan lngiliz erkek ve dişi taylar 
arasında yapılacaktır. Bu koşuya, 
Demet, Buket, Saron, Karabiber, 
Rest kaydedilmi~lerdir. 

Genç hayvanların yarlfl bulu
nan bu ko§unun oldukça entere
san olacağı tahmin edild:>ilir. 
Yarı ın favorisi Demekttir. Maa
mafih bu Karabiberin tanaı, yok 
demek değildir. Mesafe kısa bu-

Hi KAY E 
uğrayacağımı asla hatıra gctırme

miftim. İstasyona ayak bcuıar bas· 
maz dotru noterin nczcWRe gittım. 

VlUli~tnamc açıldı, okundu. Akşam 
Paı·kıc ciQnmekten başka ı,ım kalma
mıştı. 

<T~nin harcke«iıe Qç Baat var-dı. 
Bunu nasıl geçlt'eceğımi bılemlyor

dunı. Bırdenbire, pelt eBki bir hatıra 
zihnimde canlandı. Konıı:uıarunızdıı.n 

birinin kızı, çocukluk arkadaşı .. Ah! 
Bu kızla ne unutulmaz günler, ne 
tatlı dakıkalar gcçlrmıştık. I•'akat, o
tuz senedir blrlblrimlzl gôrmemlltlk. 

İsmı Jermlm idi. O zamanlar, sa
rışın, lrı ma\:I gözlil. çok se.,.imll ve 
güzel bir kızdı. Kendisini seviyor
dum. Fakat bunu kendisine söylemi
yc cesaret edemiyordum. Bir gece. 
bahçede. yalnız bulunuyorduk. Nasıl 
oldu, bilmem.. Kendlsinı sevdiğimi 

MAZİ .. 
Yazan: 

aoıe Bells 
nıyordum. Evini sordum. Gösterdller. 
Kocaman bir bina... Kapıyı çaldım. 

Bir hizmetçi kadını açtı: 
- Madama, kısa bır mliddct fçın 

kasabaya gelen Lfüıyen Menar, BiZİ 

gormek lııUyor, deyiniz. 

- Rıca ederim, oturunuz, dedi. Be
ni uııutmadığınıza çok teşekkUr ede· 
rim. Maalesef kocanı ancak yemeğe 
akşam gelecek. Sizi gömıUş olsaydı 
çok memnun kalacaktı. Nasıl&unız? 

Ne Alemdesin~? 
<Hayatımdan kısaca bahsettim. Ka 

yıtauıca dinliyor, ır.ra .Mr& başuu sal
lıyordu. Sordum: 

- Ya siz? 
- Ah! Ben mı? Hayatım çok sa-

de. Bir luzım oldu. Şımdi yırmı ya 
~ında. T<'rblyesl, tahsıli beni çok 
mcfgul elti, UzdU. Hatt:ı kocattı. Son 
ra ev işleri ... Eski iyi hızmetçiler kal
madı. Ev işlerlle ltendım uğraşıyo

rum. Bu sene yirmi kavanoz reçel, 
on şişe lıkör yaptım ... 

cGUnUn binnde. kasabadaki noter- söylcyıverdim. Crvap vermedi, ba
den bir davctıyc aldım. Uzaktan bir şını omuzuma koydu. Sarı saçlarını 

1 akrabamın öldüğUnU, vaslyetnamesı- 1 kokladım, öptUm. tıptUm ... 
nln açılmasında hazır bulunmamı ri- ı o geceden sonra bir çok defalar bu 
ca ediyordu. Juştuk. Aramızdııld mUnascbet çok 

<Beni bır salona aldılar. Koltukla
rın \'l'l kanapelerln üzerine beyaz ke
ten örtüler serilmıştı. BlttUn biblolar 
tüllerle örtUlmUştU. Her şey yerli ye
rinde \'C temizdi. Etrafa bakıyor, he· 
yecan lç.nde bulunuyordum. Kapı a
çıldı. Jermen içeri ghdi: 

- Madam ... Jermen ... Sevıııı dos
tum ... 

<Kendisini yaşlanmış ''e değişmiş 
bulacağımı bıllyordum. Fakat, doğ

rusu bu kadar değil ... Eski güzel Jcr
menden e~er kalmanuştı. 

«Ev işleri, hizmctçılcr, llkorler ve 
reçeller... İşte bana anlattığı bütün 
bu... Bu sözler karşısında dondum, 
kaldım. Demek Jermcn, beraber ge
çirdiğimiz o tatlı gUnlcrl tamamile u
nutmuştu. Hıçbirtnl hatırlamıyordu: 

- Bıl~czsiniz, sizi görünce ne ka
dar bUyUk bir heyecan içinde kaldım. 
BUtun o beraber geçlrdlğınılz gilzel 
günler gözümün önUne geldi. Hatır-

<Doğduğum kasabayı, o sokakları, f saf, çok samımı ldı. İhtımal kasaba
kUçük evimizi görcceğıml düşllndUk- da kalmış o~aydım e\·lenecck, mc!ıut 
çe yüreğim titriyordu. Ah! O bahı:e· olacaktık. Fakat, Paı Is beni çcklyor
mlzdekl ıhlamur ağacının altında, du Kasabadan ayl'ıldım. 

mehtapta ne gUzel geceler geçırmış- Otuz sene gectı. Kalbim yme evvel-
tim. ki gıbt çarpıyordu. J ermenin kocaya 

cTrenc bindim. Hayal inkisarına vardığını bllıyordum. Kocasını da ta-

Karşımda şişman, gerdanı katmer- lıyor musunuz, Jermen ... Bir yaz ge
leşm ş, saçları kırlaşmış, gözlerinin cesi .. Bahçede, ıhlamur ağacının al
feri kaçmış. yanaklannın \'e dudak- tında ... 
tarının rengi solmuş bıı· kadın vardı., <Hatırlamadığına delllet eder bir 

Mahzun bir tavzrla: tavırla tekrarladı; 

t'l.T:-~---

Kitahya neden geri 1 
Uşak yatı mektebinde - Kütahya eskiden 
bir kervansaraymaş - Vilayet gazetelerin· 
den şikayet Üç heyecanlı zabıta vakası 

1 Yaian: Neriman Bllmlet 
Uşak Oturak koyU yatı mektebi vukufları yoktur. Vaktlle bakırcılt 

koylU talebelerınln yarıtıklan ışler- dökmecilik, çlftçlllk, halıcılık hep ıı.ı 
den numuneler gördUm. Vılayette yabancılarda tmlş ve katıyen b r 
bu neviden beş mektep daha var. mUs!Uman çocuğunu ı:ırak oıarsJ 
Tedrısat ilk okul programile yanyuna kullanmak değıl, onları bulunduklat' 
gider, çocuklara daha ziyade köycli- çarşı kısmuım kenarından b,le geÇfr
IUk kUltur ve bllgiı;ıni vermektedir. mezlermiş. Sanatlarının sırlarını, hU 
Bütiln k6y sanayiinin, köy tiraatlnln nerlel'inl kntlyen dışarı vermezlernııt 
programda yeri vardır. Kendilerine Halbuki KUtahyalılar çok Zeki, iıı 
lazım olacak her tlirlU alet ve vası- buluşlu, görUşlU insanlardır. Ka!aW' 
taları mektepte yapıyorlar. ihtiyaç-! işlek. yaratıcı, kablllyeU fazla ol-' 
!arını kendileri sfdernıeğe çatışıyor· 1 kimselerdir. Nasıl olmuş ta bu hııl' 
ıar. düşmüşler! Zenginlik onlara işe karf 

Mektebin gayesi çocukları yaratıcı- bır kayıtsızlık vermiş. uzun aaırl-' 
lığa, buluculuğa teşvik etnıek, onla- dededen kalan mallarla iktifa etnıit 
rı araştırıcı yollara sevketınektlr. Ma !er ... 
rangozluk, dokumacılık tin planda- Maarıf müdUr!UğU kiı.tıplerindt' 
dır. B. Fe\•zl ile Kazaneılaıdan ıeçuıo" 

I)okudukltm kumaşlardan parçalar duk. Dökmeci Alunet Dellbaşını' 
gbrdUm. Bunlaı· hallerine göre çok dilkkllnına girdik. 
ıyl nUmunelerdi. Desenlen piyasada Dökmecı Ahmet senelerdenberi bil 
bulunmaz. Bunlar s-ördUğlimUz. bil· sanatı elde etmeğe çalışmış, iki 5' 
cıııımız koy!U zevki Uzerlndendir. nedır de bu kUçUk dökUmhaneyı 1.1' 
Kırmızı beyaz yollu peştamalın, sise muvaffak olmuş.. DökümcWlll' 

ktiy!U mintanlığına yarıyan kırmızı, alt aletlerin teferruatını gidip ls~ 
lAc!verd, siyah. e!IA.tun. beyaz çizgili buldaki dökQmhaneleri bir müşteri f2' 
!<etenin kendine mahsus bir görünüşü fatlle ziyaret ederek tetkik etrrıl" 
vardı. Yalnız Adanadan çıkan boz gelmiş onları burada aynen yap-rı" 
göğUslUklUk ketenin dokunuşunda da ğa muvaffak olmuş. Şimdi mUte~ 
taklit sm etıle muvaffak olmuşlar... bir dbkümhaneye sahip bulunuycır. 

Bu mekteplere pansiyoner şeklinde Vaktlle kendilerinden esirgel',ıı 
her talebe kabul edilebllır. Köylerine sannti onlar şimdi birer b:rer yar' 
döndükleri zaman modern bir TUrk mağa gayret ediyorlar. Çi'llcll 1

: gı• 
köylfüıil olnrak yarın için sağlam bir diğer kUçUk sanatlar da böyleuı 
temel teşkil edeeeklerdır. yeniden KUtahyada yer etmeğe tJ'I * lıyacaktır. 

Kütahya vaktlle bUyUk bir kervan
saıaymış. Tıcareti, işlek kasabalara 
doğru giden yollarından kervanlar 
geçerek burada duı ak l'aparlarmrş 

ve bu tUccar kervanlarından aldıkları 
transit ile geçinerek hlçbfr sanat tut· 
madan rahat, zengin bir hayat sUrer
lerıniş. 

Bu suretle ahalisi hemen hiçbir iş 
yapmadan babadan oğula kalan zerı
gtnlıklerle idare olunur g dermiş. Bu 
yUzden daha sonraları da bütün ti
caret ve sanatı yabancıların elinde 
kalmış. Ve Cümhuriyet idaresine ka· 
dar da buna yakın bir vaziyet takip 
clmt,. 

Fakat cUmhuriyctten sonra işler 
tamamile kendilerine kalıp ta iş ba· 
şa dUştince bir takım müşkUllerle 
karşılaşıyorlar. Hiçbir sanata karşı 

lunduğundaıt bu yarı~ın aralıklı 
değil küme halinde olacağı umu· 
!ur. Bu arada kümeden fırlayabi
len de muhakkak ki, yarışı sona 
kadar ıgötürcn olacaktır. Çünkü 
hayvanların hepsi bu mesa{ede 
çall!m•~ bulunmaktadırlar. 

Mesafe 1 000 metredir. Hay
vanların taşıyacağı kilolar da: 
Demet 55,50, Buket 51.50. Sa· 
ron 51.50, Karabiber 5 7, Rest 
51,50 dir. 

İkili, çifte ve üçlü bahisler 
Bw haftanın ikili. <;Üte ve üçlü 

b~eri fU kotulardd yapıla
caktır. 

Çihe b.hie iki tanedir, Birinci 
ve ilinci kotuda ve üçüncü ve 
dördüncii k0tulana. İkili bahis: 
ikinc.i ve betin<:i kO§Udadır. Üçlü 
bahil de, üçüncü, dördüncü ve 
betlnc-i kotulatcia<kr. 

At Meraldw 

- Bir yaz gecesi ... Bahçede, ıhla· 
mur ağacı altında? 

<Israr etmedım. Geçmı, zamanı ta
mamile unutan ve şimdiki hayatın

dan bafka bir şey dütilnm1yen bir 
kadına bunları hatırlatmakta ne fay. 
da vardı? Halbuki ben buraya ne e
mellerle, ne dU.tincelerle gelmiştim. 

Faza durmadtffl, kalktım. Elini u
zattı. 

- Şayet bir daha kuabaya yolu
nuz dtl~rse bizi ziywetı unutmayı
nız dedi, mırıldanır cibi: 

- Peki, peki madam ... 
Dedim. Karııya doğru yürüdüm. Bu 

sırada içeriye genç bir kız girdi. 
- Kızımı siı:e takdim ederim. 
«Aman Yarabbi! Otuz sene evvel 

sevdiğim Jermen kartımda idi. Aynı 
saçbl.r, ayni !rl mavi gözler, E\•et o .. 
Ta kı>ndtt!i. .. 

- Matmazel. dl'dim. Annenizin 1:tık 
eski çocukluk arkadaşıyım. Mtıııaadc 
eder misiniz, Sİ~ alnınızdan öpeyim? 
cŞuh bir kahkaha ile, Jermcnln 

kahkahasile: 
- Menunlyetle MüsyU ... 
Dedi. Başını uzattı. San saçlarını 

kokladım ,.e öptüm. Ayni yumuşak· 
lık, ayni koku ... 

cDaha ne söyli)•eyim azızım. Evd~n 
deli gibi çıktım. Trene atladım. İşte 
Paristeyim. Halimd~kl değişikliğin 

sebebini şimdi anlıyorsun değil mı? 
Mazi ölUr. Bu muhakkak ... Onu ara
mak, ihyaya çalışmak abestir. Çün
kU geri dönmesine imktln yoktur. 
Yaşlı ve ümitsiz kalpleri en çok U
zcn de budur!> 

* Viliyet ~azetelerinİ lst.anbuıl 
matbaa masalarının üzennde ıöncl' 
rlldiklerl gibi çok zaman posta ad~ 
kflğıtları yırtılmadan Ustıeı·ınde P 
tarı olduğu halde durur bir vazıyet 
görürüz ... Kimse ona iı:inde acaba 
var, ne yok dıye merak edip te bV 
maz bile. İnsan kendi kendıne sorsl 
<Peki der, bu gazeteleri ne diye çıııt' 
rırlar? Ve ne diye gönderirler! 
Yılda bir belki onlardan Istanbul g' 
zetelerlnln memleket sayfalarına 

kUçUk vaka alınır ... 
Bır vılAyet gazetesini elınl.ze al 

nız mı 1çtnde dört e tıç nisbeU 
Han. geri kalanı ise halkın ajans 
dinlediği mufassal haberlerin bir il 
lAsasıdır. Başka bir şey bulanı 
nız ... 

Bir vilAyet gazetesi karşısı 

adamı dlişUnce alıyor: Bu vıll 
derdi yok mu, polisi, adlıyesi. Uca 
belediyesi ne vazıyettedır? İhtl)'ll 
rı nelerdir? Nasıl karşılanıyor? 

leni gideni bulunmaz mı?.. ff 
bunları bırakalım .. 

tstanbul gazetelerı dahlll ha.' 
ltlbarıle sade latanbul ve Arı 

polisi ve adlly•Sindeki hAdlseıerl 
kip ediyorlar. Halbuki btitUn Til1 

yede bir gOııde ne vakalar cere 
ediyor- B\z bunların bir çoğun 
habersiz kalıyoruz. Vıliyet gaze 
ri pek Ala bu işi iyı bir şekilde 
rablllrtor. 

Ben Kiltahyada iken ağır e I 
mahkemesinde üç davaya tesadUf 
tim ki üçU de mUhim iddia göl 
riyordu. Ertesi gUn \ili.yet gaı 
&ine baktım. Bu davalara ait bır 

bulamadım. ·"' 
Davanın birincisi: Bır kbylU dil'. 

bir köylüye kızıyor ve ö!kesını.,ı 
(De\·anu Sa. 6. u. 4 

Düğün eti 
Koyun etinin fileto veya ı6' 

tarafandan alıp birer porsi1°" 

büyüklüğünde parçalara t.t 
ıim etmeli. İyice yıkadıkl" 
aonra bir tencereye koy.-,! 
Gayet az miktarda au ve ,,.r 
ateıte yarım saat kaynattdıt" 
aonra çıkarmalı, bir ke~ 
İyice süzülünceye kadar bır~ 
mab. Sonra yağda kıza~ 
Bu parçaları bir tepsiye ya .~ 
dibi geniı bir tencereye di:ıdl"'' 

Bol miktarda ince ince doir~ 
mıı soğanı tavada bulunan 1~ 

ile pembeleıinciye kadar ~ 
vurmalı ve soğanları yağ il• ~ 
likte elin üzerine dökmeli. fi' 
velce etin haılanıldığı ıuya ~ 
fi miktarda tuz, tarçın, y~ 
har ve karanfil ile bir 111.-.:
domates salçası atmalı ve .,., 
da tepıidekilere katmalı. 
saat kadar yavaı atefte v~ ~ 
ri kapalı oldub halde ~ 
malı ve sonra sıcak .. etik 
baldara daiıtmah. 
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Ücretle çalışan memurların 
tekaütlük hakları O..._ __________ ~ _______ ; _: ~___...6 · I 

D Ankara, 10 (Telefonla) -
evlet dairelerinde ücretle çalı· 

~an ınemur ve müstahdemlerin 
h \ıhtıYarlıklannda bir tekaütlük 

ıt kına malik olmaları meselesi 
~ı lctkık eden komisyon faaliye
ıne devam etmektedir. Hükumet 
'~s ıtıbarile ücretli memur ve 
tııustahdemlerin tekaütlük hakkı
~1 tanımak sure tile faabyette bu· 

1
11
nan komisyon ücretle çalışan· 

11rı 11 bu hakkını karar altına ala

~ · bır kanunun ana hatlarını tet-
ık ctmeğe çalışmaktadır. 
Ôı;:rcndığıpıize göre bu komis 

on ucretlilerin tekaütlük kanu· 
lunun <.ıa !arından mühim bir 

ınını hazırlamış bulunmakta-

dır. Bu husuıta devlet sermaye· 
a.ile çahııanlar bankalardaki me· 
mur ve •müstahdemlerin tekaüt· 
Jük hakkını tesbit eden kanun· 
!ardan cia istifade edecektir. 

Haber verildiğine nuarau bu 
kanun önümüzdeki içtima dev
resine Meclise sevkedilecek ve 
encümenlerce mÜZökeresi bittik
ten sonra umumi he) etten geçe· 
cektır. 

Kanunun bilhassa vazife ba· 
şında vefat edecek memur ve 
müstahdem haklarının bila kay· 
düııart, maaşlı memur hakları ka· 
dar emniyet altına alınmasını te· 
min eden maddesi komisyonda 
hararetli konu~malara ucbep ol· 
muştur. 

inhisarlar Vekilinin tetkik seyahati 

Avam Kamarasında 
Harp istihsalatı 

müzakereleri 
Londra, ıo (A.A.) - Busun Avıı.nı 

kamarasında harp lstlhsaliltı hal\· 
kında iki ı;ün slll'ecek ml\znkcı el r<ı 

başlanmıştır '\'O bu mlinascbtıtle sn· 
mimi tenkiller yapılmıştır. Cereyan 
eden mUzakercler esnasında memle· 
ketın azami harp gayı eti sarf ettiğine 
kanı bulunmı~anlar nokta! nazarla· 
rını ızah etmek !ırı; lım bulmuşlıu·· 

dır. 

* Londra, 10 (A.A.) - Avam kama
rasında harp malzemesi imalatı hak· 
kındaki mllzakerclcr, reye müracaat 
edılmesı talebl yapılmalcısızın kapan· 
nuştır. 

B. Clıurchlll mUzakerelcrl takip 
Ankara, 1 O (A.A.) - Güm· re bugün saat 15 de An karadan• etmiştir. Bu miizakercler bir çok te· 

tuk Ve lnhisarlar Vekili Raif Ka· ayrılmıştır. Vekilin Erzurum, Er- I ferrtiatlı tenkitlerle beraber eğer 
~deniz refakatinde ıCümrük Mu. zincan, Kars ve Ardahanda güm harp gayretleri iyi tcşktlCLtlandmldı· 
k fa~a Genel Komutanı ve Ye· rük ve İnhisarları alakadar eden ğı takdirde harbi kat'iyen kazanmak 
d "•.et Kalemi Mahsus müdürü ol· mevzular üzerinde yapacakları azminin sarsılmadığı hususundaki 
b "&u halde ııark vilayetler.inde bu oeyahat bir ay kadar sürecek· imanın ml\ttefikan tezahUrUnU mu· 

r lctkik seyahati yapmak üze· tir. cip olmuş ve bunların her ikisini do 

iz mil' te Refah şebi t ı eri i h lif ali ::~::.'!:.;:~7.~~~uı:.:~~~~ 
dctUğıni ve bunlardan .ınlllhcm ola· 

Hava harbi Son temaslar Peru - Ekuatör 
lngiliz tayyarelerinin Stalin - Cripps İhtilafının halline 
şiddetli hücumları mülakatı çalışılıyor 
Londra, 10 (A.A.) - tebliğ: 1 Mo:ıkova 10 (A.A·.)- B. Sta Va,,ington, 10 (A.A.) - B. 
1ngilız ağır bombardıman tayyare· lin bugün . Jngili~ büyük elt;tisi Sumncr Welles'in bildirdiiine 

teri, avcı tayyarelcrtnln l'efakatlnde B. Cripps' i kabul etmişt.ır. Bir sa· cöre, Quito ve Lıma' daki Ame· 
olarak bugün. öğleden onnı Bethune atten fazla süren bu mülakattd rikan. Arjantm ve .Srez.ılya mU 
cıvarındakl clektnk santralına hti· Hariciye Komıseri B. Molotovl messillerine, Peru , e Equateuı 
cum etmişlerdir. da hazır bulunmustur. hükumetleri nezdınde derhal muş 

BUyUk çapta bombaların hedefe Londradaki Sovyet askeri heyeti terek bir tcşebbus yaparak heı 
ısabet ettiği görtilmUştUr. Bu muna· Londra, l 0 (A.A.) _ Sovyet 1 iki hükumetin askerlerini hudut· 

askeri he~ ctı' bugu"n Bahrıye Nt tan ·ı ome re ,geri çe ·me erı 
scbetle cereyan eden havn muhııre· ı 15 k 1 t k 1 
bclerinde bombardıman tayyareleri· o1 b l d 1 k 

zaretine gidcre'k Bahriye Naım ve u suret e mey ana ge ece 
nılzdcn biri bir, avcı tayyarelerlmız B. Alcxandcr tar fınd"n k bul açık sa had. an her ıki devlete ~ıt 
do 12 dUşman tan·arcsı düşUrmtiş· .. ı d ı 
ıerdır. edilmiştir. tayyare crın e geçırı ~1emesı ıçın 

Heyet bundan sonra Hav.ı teklifte bulunma! rı ıçın tahmat 
8 avcı tayyarcmiz Uslcrine dönme- ı · t 

ezarelİne "'llmiş ve orada Hava ven illi ır. mışıerdll', .., 

* ı.ondra, 10 (A.A.) - tebliğ: 
Maden ve kömUr bakımından 

zengin bir sanayi mıntakasında k~n 
bulunan J\.lman hudut şehrl Aix la 
Chapello çarşamba/perşembe gecesi 
bombardıman tayyarelerimiz tarafın. 
dan şlddcUc bombardıman edllmlştır. 
Diğer büyük bır ha\'a fılosu dıı Os
nnbruck'a münakale hatları ile sa· 
nnyl mUesseseleı·ine hücum etmiştir. 

Daha hafif kuvvcUer de Muens· 
tcr'le B clfeld'deld hedefleri ve Osten. 
dc'dekı doklnrı bombardıman ctmtş
lcrdır. 

Nazırı B. Sinclaır ile görürmuştür. 

Kırnada Başvekili 

Brandon «Manitobu 1 O (A. 
A.) - Kanada Ba vekıH B. 
King'in, .imparatorluk devlet a
damlarının yapacakları toplantı· 
da hazır bulunmak üzere yakında 
İnı;iltereye 'Sitmesj muhtenıcldir. 

İspanyanın tarziyeşi 

Londra, 10 (A.A.) - Avam 
kamarasında sorulan bir suale ce
vap veren Hariciye müste arı B. 
Butıor, lepanyol lhükumetınin 

* Linıa, 10 (AA.) - Oh: Eıı· 
kı Peru Harlciye Nazırı Carlos 
Concha, Peru murahhası sıfatile 
Ekuatörle zuhur eden hudut ha· 
disesi hakkında Amerikan hU· 
kumetile görüsmek tizere bugün 
saat 6,30 da tay)are ıle Va§.ina• 
tona hareket et mi tır. 

Litvinof'un 
nutku İırnı·t, 1 O (A.A.) _ Refah l k • k rak hareket edeceğini müşahede ey· 

htilalde vali ve as en u· !emişlerdir. 
~~Puru fac~ısında şehit düşen de- mandanlarımı~la bcldediye re~ İşte bu kanaııUef,ir kı mebuslnı· lnıiltere iistünde 
llll.c.ilerimizle hna kuvvetlerimiz ve vilayetin bültün iğer btcf e • mUzakcreye vesile olan blltçc tah· Londra, 10 (A.A.) - tcbli '! 

Madritteki lngiliz büyi.ık elçı\ıği· (Başı ı incide) (-) 
ne >'.aoılan aon.wt.ec:avüz~en d?la)ı cut olmasına \C ım paktın bız.zzo.t 
tarzıye verd~ı:ını soylcmı tir. Hıtlcı ın mlltendd,t ı·csmı bcyano.tllc 
Müste~ar tecuvı.iı. me:;' ullcnnin teyit ccı lml!J bulunmasına rağ'nler'. 
cczalandı~ılmı~ bu•unduklarını ılnl Hıtıcr Almanya.sının sulhperver Sov-

ltıc 1 külleri :ıpümcssi !eri hazır u un· u t DUsmanın hava :Ca"lı"yctl dUn "eco ıısupları iç.in Gölcükte bu un· mlnlcri meselesinde ıeye m racan · " o 
Ilı k mu.ılardır. Merasime vilayet, do· edilmesini ıstcmcdcn ayrılmışlardır. hemen hemen yalnız sahll mıntakn· ıı. '. ta olan Yavuz zırhlısında bir • d'V · ·· ·ıı 
wı - nanma ve ıger mumessı er aı ------------- ı lan üzerine inhisar etmiş ve pek az tıfal yapılmış ve az.iz şehitleri- na denize relenkler atılmasilc son miktarda tayyare mcıııleket dahiline 
~ ~ s d """""ın hatıraları anılmtştır, verilmiştir. Ur iye e gırmlştir. Dört dllşmaıı tayyaresi 

" %cs!!!!!!!!'."!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!"!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! tahrfücd ıl m iştir. 

t--BAŞ-
~sv••aw~1 

f<onuşkan bir 
&aşkumandan 
~ (Ba91 1 iııcide) X /X 
l:ı!Qı sayesinde İngilizlerin gti
tn birinde zafer kazanacağına 
ğ i.nıyorlar. lngiltcrcyc veya di
>..~r b~r yere ordu göndermeği 
:'i~erıkalılar henüz zihinlerine 
ı~ l'lnamışlardır· Bunu istiyen
lrı" .~gün azlık halindedir. Bir 
~ gi~t generalinin buna mutla· 
~ 1tııum olduğunu buı;ünden 
l'ı)U bir lisanla söylemesi, Amc
t ~~a iyi bir tesir hasıl ctmiye
g ır. Nitekim B. Roosevelt 
?'a~~tccilere beyanatında: Gene. 
<:.o .\uchlincck'in amiri olan B. 
ie tçılin cor<lu değil, yalnız mal
bı~~ istediğini• oldukça soğuk 

sanla söylemiştir. 
~1:Yni z:ımanda, İngiliz Başve
be de Parlamentoda bir takım 
~i(anatta bulunmuştur. B· Çör
stı~ı O:ta§ark Ba~kumandanınm 
>ı.ıtı et_ine temas etmiyor, fakat 
ııeıt'ikanın, harp malzemesini 
tll'nı illetle İngiliz sahillerine ge
~as ek hakkındaki vaadini tut
dı:ı ~ 1nı ve buna ait mesuliycti 
~dan doğruya üzerine al
lan ru, şimdiye kadar hiç kul
lau ltıadığı kadar kati bir lisanla 
1ı.r!o~. Çörçil'c göre Izlanda ile 
lteıi'rı~a arasındaki yol, tehli
da~· hır yoldur. Amerika, ora
d~ askerine malzeme gön
ij~~ . ek için nasıl olsa bu yol 
g0/'

1ndc sevkıyat yapacağına 
ti\~' A.tıantik harp sahasına ait 
lıği .h: • Amerikan iş beraber-"" ~;n derhal kurulması mlina
~ Ur. 

S ti <Blıııfl 1 taelde) X/X ovye ere General Dcntz Jnı;ılızlcrden CC• 

•• vap almamıştır. Siyasi mahfiller 

gore deki kanaate gÖre JngiJizl.er. CV• 

vela Beyrutu j~gal etmek ıslıyor· 
ıht4 <Batı 1 incide) // J ı lar ve yahut da Surıye ihtilafını 

muharebeye tutuşmuş bulunmak- hükumete sadık kuvvetlerle De 
tadır. Gaulle' cular arasında hallcdılme· 

Polotsk istikametinde düşman si icap eden bir mesele olarak le· 
bu sabah taarruzunu yenilemiş· lakki ediyorlar. 
tir. Kıtalarımız. düşmanın taar Binaenaleyh İngilizlerin müza· 
ruzuna toplarımızın ve mitralyöz. kereci olarak De Gaullc' cular
lerimizin öldürücü ateşi ve kat·i dıın General Catroux'yu tayin el· 
mukabil hücumlarla mukabele mek fikrinde olmaları muhtemel· 
etmektedir. Çarpı~malar, hala dir ki bu takdirde Fransa sonu· 
devam eylemektedir. Düııınan a- na kadar harbe devam cdecck-
sır zayiata uğramaktadır. . 

. d k 1 tır. Lepel istikameun e ıta arı· 

* mız, düsmana karşı muvaffakr 
yelli mukabil hücumlar yapmak
tadır. 

Novrograd • Volinsk jstika· 
metinde, butün gün, kıtalarımızla 
düşmanın büyük motörlü kuv· 
vetleri araaında şiddeti çarpış· 
malar olmustur. 

Diğer j:ıtikametlerde, kıtalar 
ımudane çarpı~makta ve mevd· 
!erini muhafaza etmektedir. 

Tayyarelerimiz, düşman mo· 
törlü cüzütamlarına kargı hare· 
katta bulunmuşlar Ve yeı-de düş· 
man tayyareleri tahrip etmiııler· 
dir. 

Kahire, 10 (A.A.) - Va::inc 
ton vaaıliiaıle eneral Denu e 
t;ııÖndcrilcn mi.Jtareke artlarına 
henüz hiç bır cevap gelmcmivlir. 

Öyle zannediliyor ki, eğer Gc· 
neral Dentz mütareke ııartlarını 
kabul ederse, İngiliz ve Vkhy 
mümessilleri arasında n:hai anlaş. 
manın temini .için bir muHikat 
tertip edilecektir. 

* Londra, 1 O (A.A.) - Bugün 
Lyon Fransız radyosu Suriyedt 
General Dentz•in mütcHcke tek· 
lifine ln~füzledn cevap verme· 

J ayyarelerimiz, Köıtenceyi, diklerini söylemiştir. Halbuki 
T~lcea ve Sulina·da lımanı ve müttefiklerin mütareke §artları 
nakliye vapurlarını ve Piöeşti pct General Dcntz' c derhal bHdiril· 
rol saıhalarını bombardıman et- 1 miştir. 
mişlcrdir, Londrada §u cihet de il~vc 

Moııknva, 1 O .. <A.A.) - Sov· ediliyor ki General Dentz müttc· 
ybet isbtihhbarat bduı.rleonsu tetbalr.~fından fikler.in mütareke §artlarını kil· 

u ııa a neşre ıg: , .. . 
Ostrov mıntakasında Rus kıt· bul edınccye kadar muttef!k kuv· 

alan bütün dü§man hücumlarını vetler tabiatile harbe devam ede· 
tardederek Almanlara ağır zayi. ccklerdir. -

at verdirnuolerdir. Beyrutwı açık tehir ilan edilmeai 
Polosk mıntakaaında anudane 

muharebeler devam etmcktedır. İ•tendi ... 
Kuslar a:dmkarane mukabil hü
cumlarda bulunmuşlardır. 

ILcpel mıntalkaaında cerey n 
eden muharebelerde Sovyet kıt· 
alan kırk topluk bir Alman mo· 
törize fırkasını, büyük miktarda 
nakliye malzemesini 'Ve hususi 

Kudüs, 10 (A.A.) - Fjli:ıtin· 
deki İngil:z kuvvetleri ba~kuman 
danı General Vjlson, Suriye Fran 
arz kumandanı General Oentz· 
den, Beyrut gehrini açık şehir 
ilan etmesini radyo ile talep et· 
miştir. 

Kıbrıs açıklarında 

Lefko.ıa, 1 O (A.A.) - Çar
samba günü ösleden sonra ikı 
tayvare Kıbrıs sahili açıklarında
ki bir gemiye hücum etmi lerdir. 
Bir kaç bomba atmışsa da gemı· 
ye isabet etmemiştir. 

Ayni sahil açıklarında yine bu 
gemiye salı sabahı da bir hücum 
yapılmıştır. Bombalar vapurun 
pek yakınlarına dü~müştür. i la· 
sar ve telefat olmamı!} ve gemi 
kaçmağa muvaffak olmuştur. 

Amerika 
Haziran ayında 1,476 
askeri tayyare teslim 

etti 
Va~incton, 1 O (A.A.) - Is· 

tihbarat ofüı, askeri teyl:_are f ab
rikalarının haziran ayı içinde 
1,476 tayyare teslim etmiş ol· 
duklarını bildirmiştir. 

Mayıs ayındaki teslimat, kat'i 
rakamlaıa göre, 1 ,334 tayyare 

idi. 

Amerika da 
(Başı 1 incide) l+I 

~orulmuştur: 
- Bay Ruzvelt tarafından 

tevdi olunan vazifeyi ifa ederken 
donanma, ateş etmek zaruretilc 
karşılagacak olurııa atc!j edecek 
midirL. 

Albay Knox. verdiği cevapta, 
Bay Ruzvelt.in bir mesajından 
baheeçlerek Cümhurreiainin bu 
meaaida ileri sevkulcey§ mevkile. 
rine giden deniz yollarını açık 
tutmak iç.in bütün tedbirlerin a· 
lınınuı hakxında donanmaya 
emir vermiş olduğunu hatırlattır· 
mıştır. Ve: 

- İste, bu mesaj ıızin ıordu· 
ğunuz ıuale cevap teıkil eder ... 
denuıtir. 

ve ctmıştır. yetıer 'Blı ııı;ınc ı, rşı yaptıg"ı hnınn-

Amiral Darlan ne tccavUz, mUslnkll hareket cdım 
Vichy, 10 <A.A.) _OH: A· hısbır memleketin nnzı.k \C Hltlet· 

eıllk b ld kaldıkça kendin. emniyette 
mira! Dınlan j!lcal altındaki mm· hl d mlyt'Ce nt bllllin dUn)a) 18• 

takalarda kıs~ bir jkamettcıı son- bat ctrnı tır. 
ra Vıchy've nvdet etmiştir Htçbır mu h d Hl pakt, HıU ı ın 

Paris, 1 O (A.A.) - Mareııa Ur Um ortakl ınnın ıınza ını taşıyan 

Petain bu sabah Amiral Oarlan·ı hlçb r tcahhUt, hıçblr \Bat, tcrnlnnt 

kabul etmi,tir. Amiral, i~gnl a.· 
tındaki mıntakaya yaptığı son e· 
yahat esnasında }aptığı mülakat· 
!ar hakkında izahat vcrmic;tir. 

General Weygand Vchy'de 

Vichy, 1 O (A.A.) - General 
Wcygand, Vichy"ye gelmiştir. 

11 Fransız gem;si 
isken deruna 

iltica etti 
<Batı l incide) aı 

run limanına gelmişlerdir. Bun
ların arasında 10,000 tonluk bir 
petrol nakliye ıgeınisi de mev
cuttur. 

«Bu gemiler hakkında huku
ku di.lvel kaideleri mucibince 
lazımgelen ınuaınele tatbik edi
lecektir. 

,.c bcynn t, arrıdJtkl do!>tıınc mlına r· 
betlrr tahriksiz 'e brklcnmed k bır 

hücuma karsı klltl bir g-arantl teş· 

kil cd mcz. B ttli bizzat ımıer't.ı 
lmz ıını tn ıyaıı bir sulh muahcd ı 
bılc A.mnnyanın d ledl ı zaman yeni 
bir hllcum yapmasına nıl\nl drğildır 

llızzat HıU ı··ın ,.c cllrUm oı takla· 
ı ının lrnncll yazılanndan bunların 

kendılcrınl, milletlerin ınilşterck sulh 
vnrlığı, beynelmilel tcahhUtler. ahllllt, 
şeref. lıısanıyet vcJha ıl b r kelime 
ile m cı nı cemiyeti ' h ı ha)"' nlar· 
d n ayıı an mrthumlnrın hcpsının iıs
ttindc gördtlklcı 1111 ofrcnını, bulun· 
muyoı muyuz 9 

mn. iıııha ''<' tuhr p h rb , Hıtıcı ı ı 

cbcb mc\cud.yct d r. Hıtlcr, cMUca
dclem 1 nıtndckı cc;cr nde diınya bry. 
nclnıllel bir ımlh devresi tdrAlı: ett ğı 
müddetçe nevmit olduğunu Ye harp
ıılz ha:\ atın hlçblı mt\nası olmadığını 

bizzat ıuraf ctm tir. İnsan kan!lc 
ulanmış tarlalar, dumanı tUtmekto 

olan htırnbeler haline gelmi' ' birler 
aclık, eetnl ııt. anaların, uıvclerin 'c 
kız karde lrrlıı hıı;kırıl.l&rı Hıtıer'I 

mesut \'e memnun eden unsurtıırdır. 
«Hukuku düvel kaidelerine ırn~cavlr. nazı zihniyetinin "ne ka· 

göre, muharip bir devlete dar bUylllc bir tehi ke tefkll cttığlnl 
ll~en~up lıar~ i~tnlleri, he~haıı- ilk ıınlıy nlardan bin Sovyct hUk{t· 
gı bır devletın lınıanına sıgınır- nıell olmuş \'e bUtUn mUlctıcrı Na· 
tarsa orada ancak 24 saat ka· 1 ııımln tı rnlcrinl lllknrak onu mUljtc· 
la.bilirler. Bu sığınma bir hrıza ıck hır nı\ıkıwomotıc JcaıtılR'Jtırmttğıı 
netJ~esi i_s~ muayeneleri !Yapılır, daHt etmiştir. 
ta.mır ed!."P tekra~ yola çıkma- Sovyet hükAmetınin bu mUkcrr~r 
larına ımıs~ade e~ıl!r. Yok ~ter dav tıerln n niçin maUup netıceyı 
enterne edılınek ıçın gelnıışler verm dltlnl 11imdı aramak ı mnnı 
ise silahları, miihinıınatı alınır, değildir. Bır ev yanarken her şeyden 
mürett:batının ıni.lhiın lblr kıs- evvel ynnı:ını söndUrmck lfızımdır. 
nıı harıce çıkarılır. Harp sonu- ~anı;ının nlı;tn önUnc gcçılcmcdlğl ve 
na kadar muhdaıa altında bll· ınesullyetın Jdme racı bulunduğu mc· 
lundurulurlar. 1ell'slle ıuıcak buııdnn sonra meşgul 

lskendel'l.ına iltica eden bu olunnblllr. 

gemiler 24 saatte limanı terket
ınezlerse enter.ne edilerek silah
tan tecrid olunacaklardır ve 
harp sonunda Fransızlftr ıgalip 
çıkarlarsa bunlıtrı geri alacak, 
mftğlôp olurlarsa, sulh konfe
ransının tayin edeceği veçhile 

,1rnanyanın Rusyaya saldır. 
'itıi 1 'Ve Rus mukavemet cephe
"e ' lırnduğu gibi, ilk hamlede 
llta.~ldırım harbi şeklinde yıka
!lla.ıt ~sr, yıpranmak ve ~orul
l11gııt1htimallerHe karşılaşması, 
b r t ere hesabına beklenmez 
(;e~h '~attır. İngiliz • Amerikan 
bı" eııınin bu fırsat karı::ısında 

hareket olunacaktır ... -. 
makineleri tahrip etmişlerdir. ===================:::::;::::::::=::::=========-1111:1=:ıı====-======== 

Şimdi A vnıpada ve dığer kıtıılarııı 
bazı kı ımlnrında yongın vardır, 12 

den fnzla devlet, lı;tıkllllnden mııh· 

rumdur. Bu de\ lctlerin, üzeı inden 
çekirge &ilrUlerl ge!:ml!JI taılalar gibi, 
yağma edilmiş, llarabczara dönmüş 
ve milletleri esarete mahktlm edilmiş. 
lerdlr. 

lti :t g' rn ve irade manzarası 
.\qCh ~ecck yerde General 
bqlt lıneck'in sözlerinde ifade 
karan tarzda bir gevşeklik ve 
~ ~IZhk göstermesi hayretle 

Cıı nacak bir ı;;cydir. 
ha:tet .Auchlincck'm beyanatı. ni 

ı' 
1 
hır şahsın klm bilir ne ve. 

la.11~ e ihtiyatsız bir lisan kul
~· lı ~81ndan fnzln bir şey de
bııy: · Bunu daha fazla büyüt
betabe lllahal yoktur: Bununla 

Borisov mıntakasında Sovyet 
kıtaları dü§manı ciddi bir hezi· 
mete uğratmışlardır. 

Bobruisk mıntaka•ında Sovyct 
kıtaları mevzilerinj eailam bir 
§ekilde nıahafan etmektedirler. 

Novoı,;rad • Volinsk mıntaka· 
sında Sovyet 'kıtaları büyük düş· 
man kuvvetlerinin ileri hareket
lerini tutmaktadırlar. 

Besarabya mıntakasında düe· 
man yaptığı taarruı'da kıtalarımı· 
zın ku,•vetli nıukın·emetıle kar· 
şılaşmaktadır. Diğer mıntakalar· 
da büyük ehemmiyeti haiz bir 
hareket olmamıştır .. 
Çarşamba sünü öğleden sonra 

Sovyet tayyareleri tahminen 100 
düşman tankı tahrip etmiflerdir. 

Tebliğde bundan ııonra sah 

IZLANDA 
BirJetik Amerika, lzlandaya 

asker çıkardı. Bunlar, orada 
bulunan İngiliz aııkerlorile bir
lilde adayı muhtemel bir taar
ruza kartı müdafaa ve muha
f a:ıa edeceklerdir. 

hlanda, ıimal Atlantiğinde, 
Groenland'ın 200 mil şarkın
da bir adadır. Sathi mesahası 
64 882 kilometre murabbaı, ' .. nüfu•u 1930 &ayımına gore ve 

dır, zebeleleri şıktır. Adanın 
ikamete yegane müııait yerleri, 
sahilin alçak kışırnlarile ıirin
ti}j çıkıntılı koylardır. İklimi 
rutubetli, yaıın ıerin, kıtın nİI· 
belen sıcaktır. 

Adada yeli§en aiaçlar bo
dur kayan, di§budak ve ıöiüt· 
tür. Hayvanları tilki, beya;ı a
yı, fare, Ren ıeyiji, eider de· 
nilen ördeklerdir. 

Hltlerlo yapılmuı bttnratlık, ademi 
lccnvüz ve cdoııtlukıı. paktları gibi 
perde arıuımda hAlA sefılane ve ııoıde 
mUstakıl bir mevcudiyet geı;iren bir 
kaç milleti yakında ayni akıbetin 

beklediğinden lum füpho edebilir? 
Hillcr tarafından altı sene ugr~ı· 

laruk lhtlmamlıı. hazırlanan muazzam 
Alman harp maltlneslne karşı yapı
lan şlddetlı mücadelenin siklet mer· 
kezi r,ıimdl Amcrikadan fiili yardım 
örmekte olan İngiltere ile donıin· 

yonlannn 'e bılhassa SovyeUer Bır· 
llSine tahmil 'Cdılmlş bulunmaktadır. 

Bu memleketler n karşılattıkları 

ycgt\no vazl!c, müşterek dUşmana 

kartı 11onuna :kadar amansız mUca· 
dele etmektir. 

İtJi b·" Propagandanın pek tc-
1\ıJdığ r harp silahı diye kulla
hUrr1 1 

bir devirde münakaşa 
r:;"tı Yetinin mevki sahibi bir 

"' t~nt~raı. tarafından bu kadar 
ıJ ~·ite hır manaya alınması, 1n
b'' hır ~e i~in bile hadden aşkın 
ttJ 1~t<!~~t tesiri yapmaktadır. 

gecesi fark cephesinde avcıların 
himayeııj altındaki 86 Yunkers 
tayyareledl~ Sovyet tayyareleri 
arasında vuku bulan çelin havu 
muharebesi hakkında tafsilat ''c· 
rilmektedir. 

umumiyetle Skandinavyalı ol
mak üzere 108,644 tür. Ada, 
denizden 4SQ ili 900 metre 
yülueklikte, lav yataklarını ve 
karh ıahaları muhtevi volka· 
nik bir yayladır. Bqlıc. vol
kanları, hep•i de faal olmak 
üzere Katla, Hekla ve A•kja
dır. Adada Geyıer = kaynar
calar ve aıcak pmarlv ela var· 

İzlandabların bqlıca meııa· 
lesi :ziraat ve balıkçılıktır. Bu· 
na ilive olarak kömürcülük ve 
maden direii iılcri de vardır. 

Dokuzuncu uırda Norveç· 
lilerle meakUıı olan ada, 1831 
de Danimarkaıun kontrolu al
tına ıirmiftir. 1918 de, Dani• 
marka bükiimetile mücadele 
neticesinde İılanda, Kral riya· 

•etinde iki hwu•İ mcclU t•r•• 
fınd•n idare edilen meıruti ve 
hükiimran bir devlet haline in· 
kılap etti. Danimarka Kralı, 
ayni zamanda lzlanda Kralı 
idi. Almanlar, Danimarkayı İf· 
ıal ettikten .onra, 1nailiıler bir 
ihtiyat tedbiri olarak l:zlanda· 
yı himayelerine alarak adaya 
aalcw çıkardılar. Daha sonra 
da lzlanda meclisleri bir kral 
naibj tayin ederek adanın Da
nimarka ile alaka11nı keıtiler. 

İnıilterenin adadaki kuv· 
vetlori 80,000 kadardır. Ame· 
rikanın nekadar kuvvet çıkar
dığı ve daha nekadar çıkara. 
cajı malüm olmadıta sibi in· 
gilizlerin de kuvvetl•İnden bir 
ktNntnı ıeri alıp •lmıyacaklan 
bilinmemektedir. 

Dünyaya tahakküm hfılyuını ta· 
lınkkuk ettirmek için sair memleket
lere kar,ı ,cytıınl tecavüz plrlnlıırmı 
hazırlarken HltJer'ın tudlk ettiği tek 
düstur, cAyır ve hücum et» olmUf· 
tur. 

HIUer, mtatakbd tecavllzlcrine 
maruz lmlacak lmrbanlann mu to. 
rek bır mukavemet luızırlıyaıruıma
tarı tçln en hainane vaaıtalara müra. 
cıuıt etm ş ve A"\Tupanın en kuvvcUI 
devtetlcrınc kar ı iki ccph de harp 
,.ımemek !çın bılhassa bUyilk bir ıhtl· 

~ Sö 11 ~•1~~ generalinin bize ait 
~ zı.ınu, ayrıca münakaşa 
-' ttıevzı.ıu yapaca&ız.J 
,,t ~ Emin YALMAN ,, 

33 Almnn tayyaresi düoürül· 
mÜftÜr. 

Sovyetler be§ tayyare kaybet
mi~lerdir. Butün pilotlar aai ve 
aa!lmdir, 

lzlanda işgali 
Berlinde nasıl 
karşılandı? 

Zutieh, 1 O (A.A.) 
Nachrkhten'fo Berlin 
diyor kı: 

Beılerl 
muhıabiri 

İzlandanın Ameuka tarafın· 
dan i gali Almanları §aşırtııktaıı 
baııka, Almanyada endişe ile A· 
merikan demokrasisinin bütün 
dünyayı bıı emrıvaki kar§ısındll 
bırakmaGn muktedır olduğunun 
ılk J aretı olarak telakkı eddmek
tedır. 

Resmi mahf ılleri hata sükutu 
muhafaza etmekle beraber, Bc:r
hnliler, Arnenkanın bu hareketi
nın bınnc.i derecede ehemmiyetli 
bır Md.ııc olarak addetmektedir 
fer. Alman gazeteleri, B. Ruz
velt' e kar§ı fiddetlı hı.icumlarda 
bulunmaktadırlar. 

c:Volkıtıcher Bcobachteu ga· 
tetc11, hlandanın i galinin «BU· 
yuk l3ı ıtanyayı, harp malzemeaı 
m•kliya tını müdafaa külfetinden 
hemen tamamile kurtardığına> 
ı aret ederek, B. Ruzvelt'm hare· 
ketfom çok kuıtahça bir harp tah 
nki olduğunu ıöylemektedır. 

Gazete, B. Huı:velt'in Avrupa 
devlet erıne ılk atcıı açmağa tcs· 
vık etmek ıçın elınden geleni yap 
makta olduğunu da k~ydetmek
tedir. 

$S2C & 
mnm göstcımivtir. HlUeıin tiı<lp et· 
tığı tab ye kurb nlarını \'Ilı yetin 
trap! ına ~öre t ker teker ezmek 
\ e c c. ı garp dc\'lctlerını mağ!Clp 

ettıkt n sonra So\ yctler Blrllgine 
hfü:unı <'lmektı. F'aknt bunda tama
rnllc mm trak ol nıadı \'C bir ycı(}e 
takıldı. 

Hıtlcr, Mnn ı S<'Ç cek kadar ld· 
manlı blı yUzUell olmadıtını &östeıdl. 
Jvto o zaman d mağında yenı bır 
pl n Y r aldı. Ve garpto tim muta
rckC' t m n elliği kanaatlle hareket 
cdertık lnslltcr<ı) yenı kU\'\'ctlcrlc 
tekr r hUcunı <.tnıck \"C b IAhare fş1· 
nı bıtırmek Uzerc şarkta. bır yıldırım 
harbi y pm ıta lrnrnr ,·erdı. H tler 
ayni z manda ideoloji sahasında 
garpla arkı blrlblrlnden ayıracatı ı 

'e gaı ple şarkın müşterek bir haı e· 
kctin<ı m nl ol c.ııtını da Umlt edi
yordu. Fnkat Hıtlerln şarka karşı 
bıtşlıı.dığı haı bın b,r yıldırım harbi 
mahıyctındc tec 111 edememesi. ge· 
rekse propaga'ldasının bir mucize 
lrnn ct,r 1 h iz olanı ması bu sefer 
yanı dı ını lk r bır surette gcister
nııştır 

l'lgıllz b \('•il Çörc;ll kend. in n 
m lml'n z \ fı olan bır dc\•Jet ada
mına hftıı bır anlayışla Hltlorln hıle
lcı ınc nldnnınıyaı:-ağını c!UnyRya ilb 
etmış \e HıU ıln SovyeUcr Birllğını 
ma IQp tm ınin Bı ıtanyn lmpar • 
torlıığu ıçlı f 1 lrntıer ve mwıibetlerı 
do urnc ını ııo,>•lcmiştlr I:i:ı: de Hıt-
1 r n garpto bU)'llk bir t hlıke te9kU 
edeceğınl nıliclriklz. 

Kızrloı dıımuz Hıtlcrln k1wvetıi 

harp mnklneırılnin blltUn <larbelcrinc 
muannldnnc lmr ı koyarak ve Almarı 
YRYI mut madlycn garptcn ~arka ye
m ·kuv1.· tlcr Urmcğo mecbur ad~ 
r k h kıki lmhramonlık 1.•e 'metanet 
h rık Jım yaratmaktadır. lni Uz 
mılloti bu aycdc> lt aylık fa ılasnı 
bomb rdım nlard n ionra blrar; dm· 
lenmcklcdır. 

Hltlerln garpteki tıılf mlltareke 
Umldinın bap gıkanlmaaı \'e biran 
bile rahat bıralulmamaııı lA:ı:ımdır. 
Hıtıer n gaycıl •l ni zamanda ild 

hrı.lilmla mücadele etmemek, bizim 
gayemiz ıse, dllşmann nynl ı:amanda 
mltoterck dı;ıı beler, yoruımııdan, ra· 
hat vermeden indirmektir. Şimdi in· 
dirilecek dorbe, düşman Uıcrinde 10 
mlııli fazla mUcsa r olacaktır. Ve bel· 
ki de hasJmlardan bınnden l;ılrlnln 

veya cııgcrinln dahu, zayıf dll~lli~U 
bir sırada lndırllecelt d:ıı btlerden da· 
ha nz mıuırafı 1.•e fcdaJ<lırlığı ıştılzam 
cd cekt r. 

IScl\'yeUer Birliği ve İn&' ltere her 
llusl de tamomlyeUcrlni ve ıstıklf&Ue· 
rinl korumak, mllleUerinl esqretten 
tıııt~ bl\$bUtUn mahvoımaktıın s ya
net etmek için mücadele ediyorlar. 

Hitlcrizmln czılmesl devrimizfn en 
hacaletperver tccelllyn tının 1.•e lnsa. 
niyetin terakkisine set çeken ve şlm· 
diye kadar g'örtilmemlş bir mania· 
nın ortadan luılkmuı demektir. 

1ngıllz ve Sovyet mılletierinln ge
çlel muvaflakıyet&lzlıklere uğrıyaralı 
daha bir çok ıstırap, mahrumiyet ve 
gailelerle karfıl(lfmalıırı n1Un1klln· 
dür. Fakat tarihin oı;c blltUJl ln1anl· 
yetin hu:ııurunda mesullyetıerlnt mUd. 
rlk bulunan bu iki m lletın Ozerlerinı 
aldıkları tarihi \'azltcyl şerefle ba. 

~armak için bllWn c-nyretlerlnl aıa. 
m! surette ıartedecclderlne ftlpht 
edılemez. 

Sovyct milletleri, Sovyet hUkOme· 
tinin reisi scvglll şefimiz Blalinln da· 
vetınc sonsuz bir heyecanla ceva19 
vormlşlcrdlr. 

Sovyct milletleri, 
On milyonların ınsan, yeryUıtınde 

fıı;ıst barbar lığının hıçblr izi Jcnlma
yıneıya kadar, hUrj !yete l;ıa#Jı dı.ter 

mlllcUcrlc blrlıkto mUcadclcyc devam 
etmek hu usund ı.ı .saraılmaz l>ir a
zimle üzerinde doğduklan toprakları 
mUd ftıa etm k ıçın bir tek 8'laın 
s1b! do~rıılmııkl&dır. 
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Küçük tasarruf 
hesapları 1941 

ft<RAMİYE PLANI 
llŞtDELEB: ' Şob&t, 2 n....., 

1 Afmıto.. S lkJltctt.eıpiu 
t&rihleriade yaP*r. 

1941 IKRAMIYELERl 
ı adet 2000 liralık = 2000. -
3 > 1000 > = 3000.-
2 > 750 > = 1500.-

" > 500 > = 2000.-
8 > 250 > = 2000.-

35 > 100 , = 3600.-
80 > 50 > = 4000.-

300 > 20 > = 6000.-

Adliye koridorlarında 

> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 

BULMACA 

fi 

Soldan ııağa: 1 - Çabuk parlayıp 
ısönüveren. 2 - Naz: Sahip; Akfam. 
3 - Müzayaka.da olan; Bir nota.. 4 -
Rağbet gormek. 5 - Cariye; Su. 
6 - Tersi: otlak; Müstakil hUkQmet. 
7 - Cefa. 8 - Rabıt edatı; Budala; 
Bir nota. 9 - Marmara adalarından 
birl; Yanmış kömUr. 10 - Sintrli: 
Bir böcek. 11 - Noksansız; Biricik. 

ı:·ukand&n apğıya: 1 - Zevk ve 
eğlence yolunda israf: Tabaka. 2 -
Etrafı su karalar: Uzun değil. 3 -
Gazete yazu;ı; Nimete boğma. 4 -
Yerine koyma; Bir kumLf. 5 -Tersi: 
bugünden sonrası; Gaddar. 6 - Bir 
iskambil kAğıdı; .Besleyici. 7 - Ay
dının yakınında bir kasaba; Bir gıda 
maddesi. 8 - Bey; HAdise. 9 - Rabıt 

t"datı: Kemer. 10 - Arzu etmezler. 
11 - Tabaka; Sevdalı. 

DUNKC BULMACANIN HALLI 

Soldan aa~a: 1 - Ali .baba.. 2 -
Ay, Afaki, Su. 3 - Ya, Falan, Em. 
4 - lsı, 1ta. 5 - Maraton. 6 - (i)le, 
Kenar, Ah. 7 - Asar. Deha. 8 - 'Ma 
En. 9 - Arap, Ense. 10 - Ezop, E· 
vet. 11 - !tale, Nimet. 

Yukardan a,ağıya: 1 - Sayıkla

ma. 2 - Yas, Esaret. 3 - İm (mi), 
Aza. 4 - Ltı.f, Akropol. 5 - İta, Re, 

(te) pe, 6 - Ballanmak. 7 - Aka, 

Ta, En. 8 - Bin, Orduevi. 9 - İn, 

Nem. 10 - Set, Aheste. 11 - Ku-

marhane. ) 
GONON 

1Ben kuk yıllık kazak olayımda CsoRsAsı.J 
kan cinsinden dayak yiyeyim 1 Sterlin 

llapUış 

5,202.5 
132,20. 100 Dolar 

29,4750 

Bunu karısından dayak y.iyen 
bir zavaUı söylüyordu 

> lı;viçre Frc. 
> Drahmi 
> Peçeta 
> Yen 
:t lavlçre k?'ODÜ 

-.-
12,84W 
30,9150 
10.Tl61 

Yaşının adedini pek kestiremedim 
arn.a her halde koca bir asrın yarısını 
aştığını tahmin ediyorum. Baş örtti· 
'15Uniln bazı ~rlcrlnden dışarı çıkan 
ak saçları bana böyle bir tahminde 
• ulunmak için fırsat vermişti. Krya· 
letl baş örtUsUne tezat teşkil edecek 
kadar modern olmasınıı. rağmen ka· 
tasım böyle bir örtü ile :neden sakla
'mak istediğini anlayamamıştım. Fa· 
kat .••• 

- Bay hAktm, dedi. Ben kocaman 
~r derdin altında ezilip gittim. He
ııuz otuz beş yaşıma geldiğim halde 
benden yaşlı koıpşularım bana hanım 
teyze diyorlar. Uzun yıllar ııırt" yu· 
vam bozulmasın diye sesimi çıkarma
dım. Vurdu. sövdU. Bir sabır taşının 
bile binlerce patııyacağı MdLseleri 
ben bUyUk bir sUkClncUe karşıladım. 
Ona ağladığımı dahi göstermedim. 
Hele son zamanlarda bUsbUtUn azıttı. 
Beni çağırırken (o da aklına estiği 
zaman): 

- 'Moruk buraya gel, diyordu. 
Onun uğrunda ağarttığım saçları· 

mı ona süpilrge ettim, vücudumu o
.na hizmette yıprattım, onun yUzUn· 
den ihtiyarladım. Şimdi de bana mo· 
'ituk diyor. Buna bile kaUandım. Hat
.ta.. .. HattA ... 

Kadının sesi birdenbire kısıldı. U
tanır gibi oldu. Ellerile baş örtUsUnU 
düzelttikten .sonra blr mUddet önüne 
baktı. 

Reis: 
- Haydi kızmı söyle, devam et, 

dedi. 
o soluk dudaklarını dilile ıslattık· 

tan sonra: 
- Hatta. dedi, kendisine ~er be· 

nl karı diye istemiyorsan. dedim, bir 
başkasını al. İstersen ben görllcUIU
ğe gideyim.. Halbuki, o bUtUn bu fe
dakArlıklarıma mukabil bana her 
gUn dayak atınağa başladı. Nihayet: 
evvelki gün canıma tak, dedL Evde 
sarhoş gelmişti. Yine Uzerlme saldır-

ı dı. (Moruk) dedi. Ben eski sabrımı 
muhafaza ettim. Fakat en sonunda 
dayanamadım. Kapının arkasında 
duran süpUrge sopasını kapınca, ka· 
!asına, gözUne, kafasına gözüne.-
Kadın bunları anlatırken gözleri u

zun bir zamanın intikamını almış ol· 
maktan parlıyordu. Halbuki kocası, 
sol kaşı üzerinden geçen sargıyı dU
zeltiyor ve başını onUne eğmiş bir 
halde duruyordu. O halCı. devam cdl· 
vordu: 

- Kafasına. gözUne vurdum. ln
klr etmem, fakat bu onun bana ee-

ı ııelerdenberi vurduklarının yanında 
hiçtir, hıç. Bakın reis bey kaşımın 
Uzerindeki yara onun, çenemin altın
daki yine onun vücudumdaki yarala
nn haddi hesabı yok. Bir de utanma
.dan-1bUUln iY,iliklerime karsı bir def& 

dayak yedim, diye beni mahkemelere 
sürükledi. 

Ah .. Ah .. Siz onun sut dlSkmüş ke
di gibi durduğuna bakmayın, o ada
mı fırsatmt bulursa yıle.n Cibl sokar. 
Haydut gibi döver. 

Esham ve Tahvillt 

1933 Türk borcu I 
11H8 İstikrazı Dahili 

L. K . 
21 00 
22 00 

1933 lkrami~ll Ergani 20 00 
1934 Sıvas - Erzurum 20 30 
Anadolu Demiryolu Tahvili 46 00 

'.Adamcn yüzüne bakmadan evvel, T. c. Merkez Bankası 129 oo 
kafasındaki kocaman sargı gözüme T. İf Bankası mUessl.s hisse 

0

130 oo 
ilişti. Anlaşılan bizim mazlO.me pek T. ı, Bankası (Nama m""&r') ıı 20 
can ve cönUlden sopayı indirmifti. Osmanll Bankası 26 :>O 
KonufUrken ayakları üzerinde eallan
ma81, onun o anda bile aarh<>f oldu
ğunu gösteriyordu. 

NUKUT 

Türk Altını (Reşat) 25 10 
- Ben, diyordu, bu karıdan dava- Türk Altını (Hamit) 23 20 

23 10 
22 45 

cıyım. Beni döğdU. Ben kırk yıllık Türk Altını küçük (Hamit) 
kazak olayım da karı cinsinden da- Türk Al-tını küçük (Aziz) 
yak yiyeyim. Verin hAkim bey ceza- Oamanlı Bankuı cBanknot> 
sını. Zindanlarda çUrllsUn. Bu y&.ftan Kalın beşi birlik 

2 55 
106 60 
108 60 
111 00 

sonra beni kOmfU Miçonun köpel( gi- > > (Hamit) 
bl patakladı. Ah bir ayrlahllsem ben > > (Refl&t} 

ona Hanyayı, Konyayı gösteririm a- 24 ayar altm gramı 3 16 
75 ma •. , Mecidiye 

Fazla konuşamadı, sandalyasının 

llzerine çöktU ve mırıldanmağ& ağ
zındaki kelimeleri gevelemiye baf 

ladr. 

* Koridorda yUrürken, kadın cerbe-
zeli bir harekeUe kocasına: 

- Hadi, dedi, eve gidelim, şimdiye 
kadar sen emrettin, şimden .sonra 
Amir benim .•• 

Kocası ise biraz evvel du·asından 
vazgeçmek gibi bir ı.ş yaptığına piş

man olmuş bir halle: 

- Hay, kör şeytan, dedi. Söylemez 
olaydım da şu karı zindanda yatay
dı. Anlqılan oldu olacak, yuları ka
rının eline verdik. 

Bu kararı koca kavgasının sulhan 

bittiğine müteessir olan bir dinleyici 
pos bıyıklarını elinin tenılle .sllQikten 
sonra: 

· - More, ded[, insan bir keret ka

ridan .sopa yememeli, Yedi mi?, At 
oni çöpe, 

• Bu llfa erkekler gWdiller, kadınlar 
ters, ters baktılar, 

Mitat PEBIN 

VATAN Gazetesi 
lL&N Fttdl.ABI &--. 

.,.... ...... .__ 
1 met ~ .-Mıııııl 
1 > > > 
1 > > > 
' > > > 
6 > > > 
• > > > 

-
7111 .. .. .. 
111 

71 
il 

Yeni Neşriyat: 

l.Galibin yeni ltir eseri: 
Yalucllar 

Tiyatromuzun kıymetli sanatklr 
ve muharriri 1. Galip Arcan'ın evvel
ce İstanbul Şehir Tiyatrosunda clki 
kere iki> isml ile oynanmıf olan bu 
e&erl Yedigün matbaası tarafınd:ın 
kitap halinde neşredilml,tir. Sahne
mizin Olduğu kadar tiyatro edebiyatı
mızın da unutulmaz bir eseri olarak 
kalacak olan bu eser plyeısi seyretmi~ 
olanlar tarafından a.brrsızlıkla bek· 
lenlyordu. Tiyatro meraklılarına kita
bın çıktığını müjdeler ve bUtiln oku
yucularımıza tavsiye ederiz. 

Dr. Hafız Cesıa 
LOKMAN HEKlM 
Dahiliye Miitebullıı 

D ivanyolu 104 
Muayene saatleri: P azar 

hariç hergün 2,5. T el: 23898 

TE BZl ---llıııı. ~ 

Abdüllah ve Ahmet 
Bay, Bayan kotıtümlerl, eon mo

üzerinden yapıllr. Kadıköy 

Necattbey cadde81 DemJrbağ ban 
ikinci kat No. 13 

Sahibi ve Netriyat KDdQrQ: 
AHMET DdN Y.t.LllUJll 

111aıo11J 7er; YATAJI Jü'IJI+ AN 

~----~--------------~--~-------------------------..._._;-ıT-7.941----' 
Sün:er bank 
Dokuma 

ipliği ve 
fabrikaları 
fabrikası 

birleşik Yün 
ve Sun~ipek 

müessesesi Bursa Merinos 
Müdürlüğünden 

Memur, Usta ~e mütehassıs 
İşçi alınacak 

SUmerbank Bursa Merinos fabrikasına aşağıda adetleri yazılı mik· 
tırda memur, usta ve mütehassıs işçiler alınacaktır. 

Santral l~ln 
1 Adet santral fen memuru (Sanat okulu mezunu memur olarak) 
5 :ı> elektrikçi, tecrübe görmüş (Sanat okulu mezunu usta olarak) 
2 > Yüksek tazylklı buhar kazanlarında (Sanat okulu mezunu 

usta olarak) 
3 > Buhar türbinlerinde çalışmış tecrübeli (Sanat okulu ro .. zunu 

usta olarak) 
2 :ı> Buhar türbınlerınde ve dizelde çalışmış (işçi olarak) 
4 :ı> Buhar kazanlarında çalışmıf (işçi olarak) 
3 > Elektrik montaj ve işletmesinde çalışmış (işçi olaı-ak) 
Tamirhane için 

3Adet tesviyeci tecrübeli Sanat okulu mezunu usta olarak 
2 :ı> Tornacı tecrübeli Sanat okulu mezunu usta Olarak 
l :ı> Frezeci tecrübeli Sanat okulu mezunu usta olarak 
1 > Planyacı tecrübeli Sanat okulu mezunu usta olarak 
1 > Kaynakçı tecrübeli Sanat okulu mezunu usta olarak 

alınac&ktır. 

Yukarda gösterilen şeraiU haiz bulunan irrteklilerin. fabrikada 3·arıt· 
lacak imtih&n ve deneme kabiliyetlerine göre Ucretıeri takdir edileceklir. 
Sanat okulu mezunu olanların, tecrübe müddetlerinin hitamında, göster
dikleri liyakate göre ve kadromuzun mlisaadesi halinde memur olarak 
istihdamları da düşünülecektir. 

lsteklllerin fabrika zat işleri şefliğine müracaatları. Hariçte olanla
rın bir mektupla fabrika direktörlüğüne müracaatları halinde, imtihan 
tuihi adreslerine bildirilecektir. <5690> 

Parke kaldırım yaptırılacak 
Siirtte Kurtalan yolu kontrol amirliğinden 

l - Şiirt - Kurtalan yolunun Siirt mebdt>inden itibaren 600 metre
lik kısmın parke kaldırım in~aatı 8/8/941 tarihine mUsadif Cuma gUnU 
saat 16 da Kurtalan yolu kontrol Amirliğinde mUt~ekkil komisyon tara· 
fından ihalesi yapılmak ilzere kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmu~tur. 

2 - Keşi! bedeli 20088 !ıra ve muvakkat teminatı 1506 lira 60 
kuruştur. 

3 - Taliplerin teminat mektup veya makbuzlarını ve .haleden en 
az 3 gUn evvel Siirt vilAyetine müracaat ederek bu iş için alacakları fen
nt ehliyet vesikalarım hAmilen 2490 No. lu kanun hUkUmlerine tcvfıkan 
hazırlıyacakları tekli! mektuplarını ihale günü saat on bire kadar kon
trol amirliğine tevdi etmeleri. 

4 - Bu i'e ait kelJif ve şartnameyi her gUn ~yarbakır Nafıa. mU
dUrlilğUnde ve Siirtte kontrol Amirliğinde görebileceklerdir. ( 4169-564!)) 

Sümer bank birleşik Yünip:iği ve 
ve Sunğipek fabrikaları 
Müessesesinden 

Dokuma 

Unkapanında Tahnlye değirmeninde mevcut Silmcrbanka ait muh
telif değirmen ve makine tesisatı satılacaktır. Taliplerin lüzumlu izahat 
almak üzere Defterdar fabrikası müdürlüğüne müracaatları ilan olu-
nur. (5692) 

lstanbul Defterdarlığından 
Açık olan tebliğ memurlukları için lise ve orta mektep mezunu 

plan ..-kekler aruıncla ~L&h•ll• devam edenlerle 18 yaşından kUı;Uk ve 
35 yaşından büyük olanlar kabul edilmezler:> 21/7;91'1 tarihine milsadıf 
pazartesi günU saat l4 de İstanbul 'Üniversite bahçesindeki hukuk fakül
tesinin sınıfında müsabaka imtihanı yapılacaktır. 

İmtihana girmek isteyenler Lfağıda yazılı vesikaları hllmilen bir 
istida ile 18/7 /94 ı cuma günU saat 17 ye kadar Defterdarlık $leli kale
mine bizzat müracaat ederek !otoğ'ra!lı kabul kartı almaları lldn olunur. 

(54.53) 

1 - Tahsil vesikası, 
2 - Nüfus tezkeresi, 
3 - Hüsnühal kağıdı ) Bu iki vesika imt~hanı kazananlardan bi-
4 - Sıhhat raporu ) lahare alınacaktır. 
5 - 4 X 6 ebadında iki fotoğraf. 

Kütahya 
neden geri? 

iş kanununun çimen
to sanayiine ait 
faslında tadilat 

Ba,,.Di,. Meale. Grip. Bomatizm& 
NeVTalji, l.ınkhk •e Bütün Ağnlanoızı Derhal K.eaer 
Ccabıncb fOode 3 k~e ahnabilu. TAKLlTI.ERINDEN SAKINlNIZ. 

HER YERDE PULLU KUTULARI ıSRARLA iSTEYiNiZ 

Ttlrldye CtlmllurlyeU 

Ziraa t Ba n kası 
Kurulu' tarihı: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Türk lirası 

Şube ve ajans adedi: 265. 
Zirai ve ticari her ne\i banka muameleleri. 

J?ar.;ı.. biriktirenlere 28,000 lira. ikramiye veriyO'.• 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarrnd• 
en az 50 lirası 'bulunanlara senede 4 def:ı çekilecek kur'a ile aşağı 
dakl pla.na göre ikramiye dağxtılacaktır. 

C adet 1,000 liralık 4,000 lira 100 adet SO liralık S,000 Ur9 
4 » I ~ » 2,000 » 
4 » !?SO » 1,009 > 120 » 40 > t,800 > 

40 J> 100 .. f,000 » 160 > 20 > 8,200 > 
D1KKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan afa· 

g-ı dUşmiyenlere ikramiye çıktığ'ı takdirde % 20 fazlasile verilecektir· 
Kuralar senede 4 defa, 11 mart, 11 haZiran, 11 eylQI, 

11 BlrlncikAnunda çekilecektir. 

Devlet Demiryollan İlini an 
Muhammen bedeli (14.175} lira olan (225) ton 250X120X65 m/!ll· 

veya 220X105 - 110X60 - 65 m/m. cb"adında ateş tuğlası 18/7/1941 

cuma gUnU saat: (lr>,30) on beş buçukta Haydarpaşada Gar binası da· 
hilindeki Komisyon tarafından kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek lstiyenlerın 1063 Ura 13• kuruşluk muvakkat teınl· 
nat, kanunun tayin ettiği \'esikalarla tekliflerini muhtevi zartlıı.rını şyıı 
gUn eaat (1',30) on dört buçuğa. kadar Komisyon reisliğine verm.ııııi 
lazımdır. 

Bu işe ai~ ~artnameler Komisyondan parasız olarak dağıtılmal<' 
tadır. (5333) 

* Muhammen bedeli (800} lira olan 200 kilo dana derisi (vakeı-> 
(29/7/1941} Salı gUnU saat (11) on birde Hnydnrpaşada Gar binası d•' 
hilindekı komisyon tarafından açık eksııtme usulile satın alınacakUr· 

Bu işe girmek il'iteyenlerin (60) liralık muvakkat teminat ve kıınıı· 
nun tayin ettiği vesa.lkle birlikte eksiltme gUnU saatine kadar komısyoıı• 
müracaatları 1(1.zımdır. 

Bu işe ait ~rtnameler komiSyondan parasız olarak 
tadır. 

Seyyar börekcilerin 1 Toplantılar, Davet!!! 

teftişine başlanıyor Eczae1lar Cemiyetini~ 
Sokakların köşebt1şlarınt tu-

(B-,ı 4 üneiide) 
mak için tutuyor o köylünün ikl ço
cuğunu de.re kenarında başlarını su
ya csokup ağızlarını kapıyarak boğu
yor.. fakat bunu yaptığı şahitlerle 

iabat edilemediği için beraet etU". 

yapılacak tan ve sokaklarda .gezen börek-

ıc·· d ı_ k" çiler tarafından satılan börek ve 

10planflSI 
Türkiye Prt. Eczacılar ceroif' 

tinden: 

İkinciei: Kız k99ırmıya teşebbüs 

eden Uç delikanlının mahkemesidir. 
Ana kız pancar tarlasında çalışırlar
ken tecavüze uğruyorlar. Ktzın akra
bası uzaktan görUnünce hemen sıvı
şıyorlar. Ortada bir tek Şahit var: 
O da anadır. 

Esasen başkasına nişanlı olan kız, 

bunu namus mes.lcsi yaparak suçlu
ların cezalandırılmasını istiyor .•. Da

va henüz neticelenmedi. Diğer tara
fın avukatı ananın şehadetin! kabul 

etmiyor. 
ÜçüncüsU: Çok vahşice, tUyler Ur

pertici bir cinayettir. Bir marango

zun yarımda 3,5 lira haftalık alan 

bir baba, kansını sevmediği, onunla 
geçinemediği için ayrılmak istiyor ve 
ayrılmadan evvel de çocuğuna nafa
ka vermemek için onu başka bir yer
de olan anasına götürmek bahanesile 
evinden altp dağda bir kuyuya atıyor. 
Tekrar çıkmasın diye de üzerine ko
caman bir taşı yuvarlıyor. 

üç gtin sonra bu kuyudan su içmek 
istiyen bir çoban işi meydana çıkarı
yor. 

Birbirini ekllyen bir takım vaziyet
ler bunu babanın yaptığını ortaya 
koyuyor. Adam anormal olduğunu 

iddia etmi,. Muayene netıcesinde ra
poru cezaya ehil çıktı. Bu sefer de 
elnayetinl kendi öz anuına isnad 
ediyor. 

Vil!yet mahkemelerinde bunlara 
benzer daha ne meraklı davalar olu
yor! Villyet gazetelerine bunları ta
kip etmek, yazmak dü,Uyor. Hiç ol· 
mazsa. halka beş kuruşa sunulan bu 
gazetelerde okuyabileceği bir kaç 
heyecanlı, ibretli havadis bulmuş 

olur. 
l'ie.rimao Hikmet 

un e anca,., ae ız saat veyal .. kl . • lil b I . 
daha Z 1 t 1 . d çore crın ıma c, un arın ıma· 

a ça ış ırı ması ıcap e en . . . • 
işler •hakkında ·bug\in meriyetlc imde kullanılan ıptıdaı maddeler 
~ulunan nizamnamen.in çimento ve yerler hakkında gazetelerin 
sanayiine ait faslında bazı tad.i- yazdıklarından sonra, teftiş ve 
lat yapılmasına Jüzum ıgörülmüş· mürakabe memurların bu ·ş .içln 
tür. Buna dair lktısat ve Sıhhat tahki,k ta ki d .1 a ... 

1 
• 

ve İçtimai Muavenet Vekillikle· . . v~ P e 1 mesı ıçın emır 
r.ince hazırlattırılan nizamname verılmıştır. 
dünden jtibaren meriyet mevkii· --<>--
ne girmiştir. 50 kuruşa satılm ası lazım 

Nizamnamedeki dc;ğişiklikle çi gelen c:ekeri 55 kuruc:a 
mento sanayii çerçevesine gi· 3 3 

r.en .işler.in yeni bir tAyin ve tah· satmış 
didi yapılmıştır. Gedıkpaşada bakkallık yapan A· 

.Birliğimizin ıscnelik uro1i 
toplantısı 12/7 / 41 cumartesi ~ 
şamı s;at 22 de Eminönü 1-1• 
ev.inde (Cağaloğlunda) yaP~~ 
caktır. Sayın meslekda§larıIJl11' 
iştirakini dileriz. 

Ruzname: 

J - İdare ve 
yetlerinin raporlan. 

2 - Asker olan aza arkad' 

larımızın ailevi vaziyetleri. 

3 - Jdare ve murakabe 
yellerinin seçimi. 

4 - Mesleki serbest mün~ İptidai maddeleri kuru olarak gop ve karısı Veronika ile çırakları 
ezme, eleme ve karıştırma işlerile Nişan kesme şekerin kilosunu 50 ku- §alar. 

fırın işlerj (otomatik olmayan fı- ruşa satmaları lAzımgelirken 55 ku- * 
rın işlerile otomatik olan fırınla- ruşa sattıklarından ihtlkAr suçlle ad· Eski ~ektarlar Yardım 
rın pişirme işleri) ve hazırlanmış !iyeye verilmişlerdir. Üyelerini davet 
çi~entoyu ezme, eleme, torba ve Dün ikinci asliye ecza mahkeme· Biılik nizamnamesinin 13 ';; 
fıçılara koyma işleri çerçevesine sinde Agop, Veronika ve Nişanın maddesi mucibince senelik b 
ithal eclilmJ] olue, nizamnamenin muhakemesine başlanmıştır. Su~lular !arın tetkik ve tasdikı ıiçin J9 
bu husustaki hükümlerine tab:- muhakeme esnasında suçlarını inklir 941 tarihine musadif curn•rt_. 
dirler. etmişlerdir. günü saat 1 de Divanyo)u11d 

Ayni nizamnamenin 2 inci 'Milddeiumumi muavini mütalaasını birlik binasında hazır bulunı:ıı• 
maddesine eklenen yeni b.ir fık- söylemiş ve suçluların şekeri fazla rı rica olunur. 

* raya ıgöre, maden ocakları .işleri fiyatla sattıkları sabit görUldüğUn
kanalizasyon ve tünel inşaatı ı,:j· den her UçUnUn cezalandırılmalarını 
bi yeraltında ıgörülen işler de yer. ıstemlştlr. Mahkeme karar vermek 
altı i~ler.inden madut olacaktır. 

--u---

Bir çanta hırsızı tevkif edildi 
Geçen cumartesi gUnU Niyazi adın

da bir yankesici, .Mahmutpaşa. yoku
şunu inmekte olan MelAhat isminde 
bır kadının içinde 15 lira bulunan 
çantasını birdenbire kaparak kaçmış 
ve bir mUddet sonra yakalanacağını 
görünce çantayı yere atmış ise de 
yine yakayı ele vermiştir. 

DUn Adliyeye teslim edilen Niyazi 
Sultanahmet ikinci sulh ceza mahke
mesinde bir sorgusu yapıldıktan son
ra tevkif olunmuştur, 

üzere muhakemeyi diğer bir gUne bı
rakmıştır. 

Kaynak yaparken 
yara lanmış 

Kantarcılarda 67 numaralı dUkkiın
da çalışan ve Kasıınpaşada HacıhUs

rev mahallesi 07 numarada oturan 
Osman oğlu Eşref bir varile kaynak 
yaparken yllzUnden ağır surette ya
ralanmıştır. Yaralı Cerrahpaşa has
tahanesine kaldınlarak tedavi altına 
almnu~tır. 

Yatılı Çocuk Bakıcı (mürebbİ1' 
o kulu 

Temmuz sonuna kadar kıı 1 

lebe kaydına devam cdil:roeİ 
dir. Kabul şartları: 

- 1 - llkmekteR., mezun" 
mak. (Ortamektep mezunları 
cih edilir) 

2 - Yaşı on sekizden ıt" 
olmamak. .ki 

3 - Sıhhati bozuk ve IY 
olmamak. 

Bu şartları ha.iz olan baY''11 

rın altı kıta fotoğraf, iyi :tısl 
sıhhat raporlar.ile Ankarada 
cuk Esirgeme kurumu genel 
kezine müracaatları. 

it 


