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GOzel Efterpe yeni tesisat 
Memleketimizde beş hafis kahve 

içme yeri yapılacak 2u kızla geçirdiğim heyecanlı Bµ hususa ait yeni bir 

g :cenin mahmurluğunu vurgun- program hazırlandı ı 
Devlet Llmanlan İşletmesi Umum 

culuğun ilk neşesiyle bozmuştum !~~~~;~u~z:~~i~!~~::ak 1!:::;~ 
Anlatan: Eyüplü Halid -10- Y aıan: Mim Sıfır nı vermışur. 

Bu hususa alt program hazırlan· 

Brezilya Kahve Ştrketinitı 
mümessili dört aydır 

ağzına kahve koymuyor 
Dedi, küçücük parmakları ile 

boynumu, gerdanımı çimdikledi, 
oıdikıedi, halta dışledj de afa· 
can. 

Çok uzmcdim haspayı. l le
mcn yemini bastım. Ne söylese 
bc~enirsiniz? 

- Babamdan alacağın draho· 
n1adan başka biraz para da ben 
ver-mck istiyorum sana ... 

Demesin mi? D.ikiş kaldı, çıl· 
dıracakuım. Kendimi zorla tut
mu~. heyecanımı uyutmak için 
göı.lerimi yummu~tum. Neye y.ı· 
Nin söyÜyey.im. kavuşacağım al· 
tınlar hır sinema şeridi halinde 
hayalimden ıkırdaya şıkırdaya 
geçmeğc baıılamış, ümitlerim yal· 
dızıanmı~. hele yürecığını bılse· 
niz ne kadar f erahlarnı§tt.. Artık 
duracak, nazlanacak zaman yok 
tu. !şi kısa ke:ımck, bu tehlikeli 
maceraya nihayet vermek lazım· 
dı. Uysal bir aşık tavıı ile: 

- Peki Eft.crpec.iğim, dedım. 
Senin vereceklerini .de alacağım. 
fak at, sunu bil ki. onları da dra· 
boma iİe beraber yann ikimizin 
adına banka)"a koyacaiım. Fakat 
bıl hfkayım bu ~ralar ne ola
cak? 

Zavallı kız, sevincinden kuca· 
ğımda hopladı "'e bir çığlık ko· 
pıudı: 

- Sen söy1e ne olac~mı Ha· 
lftciğimi 

Kıyama<:lun iizmeğc hemen 
kulağına fı:ııldadtrn: 

- Ya oğlu-muza sermaye, ya 
Juzımıza drahoma. Na5tl "yncun 
nun oldun mu~ 

iLK VURGUN 7 BİN AL TIN 

Güzel Efterpe ile geçırdiğim o 
1 «.iok zevkli ve heyecanlı i;ecenın 
m.ahmurlu~unu o sabah vurgun
culu~n jJk neşeşile bozmuş, do· 
landıncılrk hayatına arlık bilffil 
dahil olmuştum. Baba yuvasını 
·terkettiğim günden o ıgünün aa· 
bahına kadar geç.en .iki aylık ha· 
yatla bu, benim ik.iru::j sukutum· 
du. Sofu ve kıbar bir .ailenin ne· 
zıh ve afif b.ir evlid.ı olan ben, 
ilk sukutta ahi.ak ve iffdim sakat· 
li_nmış Beyc&lunun sefih ve s.efi~ 
ltir ~pkını olmuştum. Bu ıkıncı 
dutla ise ŞCl'Cf ve haysi) etim 
büebütün kırılıp bozulmuş. Tuhum 
oüsbütün kararmı~ ve ahlaksızlı
ızın yeni bir senıbolü gibj, o gÜ· 
~:n düŞ'kün rnahrukS.,.rJ arasında 

a:-dın .avcısı Halit adı .ile ben de 
bır yer ı.lmı~tım. 

O aabah, Kazma ıEf en dinin 
aıemnunlukla elime sunduğu, Ef
ıtcrpenin zorla cebime soktuğu 
banka kaymclcrin.i ccb.ime yerleş
tirirken lhiç utanmamış, ne lendi
ıne ne de onlara .acımamtşhm bi· 
l•. iyi duyıgulanm o derece gÜ· 
rclm,iş ruhum o kadar aerscrilcş· 
le. iyi duygularım o derece kö· 
rclmiş, ruhum o :kadu aeracrikş
ti bilmiyorum. Dünyada, kara 
bir yüz ve kötü bir şöhret ile in· 
sanlara bir ibret nümuneai olmak 
vazifesi jçin beni neden seçmiş ve 
ne diye bu iğrenç hayata sürük· 
!emişti anlamıyorum. Tıynetim bo 
zuk, istidadım sakat mıydı aca· 
l:ıa? .. Öyle olsa da bu suç benim 
değil.. Hilkatin insanları iyiliğe, 
kötülüğe istidatlı olarak yaratma. 
sına rağmen ben, bu affedilemi· 

yecek suçu, hilkatte değıl, beşeri· mıştır. Sis dUdUklerl, fenerler ve di· 
yelin ve cem.i.ytin ihmalnde bulu · ğer mihanlkl techlzat temin olunur 
yorum. E~er .kötülüğe ~lidatlı 0 • olunmaz hemen faaliyete ~eçılecektır. 
!arak yaratılan ben, Beyoğlunun 

o çirkef, igrenç ve iğfalci muhitin Sebze tohumlarında 
bulama:ıaydım, gizli kovuklarında 
kolarca yuvalanrnasaydım, hiç 
şüphesiz ki, yine ben Eyüplü Ha· 
lit de baba:ıının oğlu, cemiyetin .i)j 
bir uı:\İu olarak kalacak, belki de 
yurdun ak yüzlü ve fay dalı bir 
evladı olacaktım. Hiç olmazsa 
bugünkü vaziyetime düşmiyecek 
şerefli, tevazulu ve küçük bir fert 
olarak yetişecektim. Mevzudan 
yine ayrıldım, affınızı dileyerek 
yine hikayeme döneyim. 

ihtikar 
S~ze tohumları f.13•atlarında 

gayri tabii bir yükseklik bulun· 
duğu hakkında yapılan ihbar üze. 
rine Fiyat Mürakabe Bürosu işe 
el koymuıı. dünden itibaren tet
kıklere koyulmuştur. Öğrendiği
mize göre, kış sebzeleri ve bil
hasa eemlzotu, ıspanak, lahana 
ve prasa tohumları fiyatları çok 
yüksek bulunmuştur. İhtikar le· 
şebbüaünde bulunanlar AdJl.iye
ye verileceklerdir. 

Dolandırıcılığın jlk kazancını 
Kozma ile Efterpenin uğurlu el· 
!erinden siftahladıktan, o giın •· 
çın büyükçe bir servet sayılan o 
yedi bin altın lirayı cebe attıktan 
sonra Sarı Leyla, BenU Makbule Yerli nişadır çıktı 
ve emsallerinden derhal uzaklaş· 
tım. Kozma Efendinin ev.ine pek Piyasaya yerli nil!adır çıkarıl· 
seyrek uğramağa, Eftcrpeyi de mıya başlanmıştır. Bu nişadırlar 
yeni yalan~arla oyalamağa başla· ; ecnebi mallarından daha ucuz 
dım. Elıme geçen bu anafor para, bulµnmaktadır. Bu nişadırları 
hisler.imi ve zevklerimi hemen de· imal eden müteşebbis imalat 
ğiştirivermişti. O ıgüne kadar bct- mikdarını her ay başında İetan· 
na hoş gfüünen yosmalar topye· 
kun gözümden düşmeğe, içinde bul Fiyat Mürakabe Komisyo· 
bulunmağa can attığım hovarda· nuna bildirmekte "'e ihtiyaç vu 
lık meclisJeri pek sönük ~örünme· kuunda daha fazla imal edebile· 
ğe başlamıştı. c~ini ·~ve etmektedV.r. 

Sanki ruhuma birdenbire bir 

Bursa vilayet maiyet 
memuru Arif Özgen 

kaymakam oldu 

Bazılar~ kahve içerse uykusu ka- ı layınca tiryaki sıtatile B. Kaldaz'a 
çar. Brezılya kahve şirketinin Türk!· glln doğacak, kara sevgilisine yeni· 
yedek! mUmcsSill B. Kaldazın Uzerı- 1 den kavuşacaktır. 
ne kah\·enin yaptığı tesir bunun ak- O zaman için Brezilya şirketinin 

sidir. GUnde yirmi, yinnt beş fincan blr takım hazırlıkları vardır. Anka· 
kah\'e içmezse keyfi yerine gelmez ra, İstanbul, Galata. Beyoğlu \'e lz· 
\'e uyku tutturamaz. mirde birer halis kahve içme yeri ku-

Öyle olduğu halde bu kahve tlrya. rulacaktır. Burada yolile pişirilmiş 
kiı;i döı·t aydır ağzına. bir fincan kah halis kahve dağıtılacaktır. Bu suret· 
ve koymamış, evinde ,.e bürosunda- le halk halis kahveye alışacak karı
k! kahve nUmunelcr!ne kadar bUtUn şık Ye bozuk kahveyi kolayca farke· 
kah\'e mc\·cudunu dağıtmıştır. Scbe- debilecektlr. 
b! şudur: Teşebbtis. t.Brezllya kahveleri için 

TUrkiycdeki kahve tiryakileri halis bir rekltlm yerınde olduğundan şirket 
kahve bulup ke~ifierlnl tamamile ye- kahveyi parasız ikram edecektir. 
rlne getirmedıkçe B. Kaldaz kahve Ancak bu şekilde işin sonu gelmiye
!çmek hakkını kendinde görmllyor, ı ceği için Kızılay menfaatine mutedil 
bu işte hiç bir sunutakslrl olmadı~ı bir Ucret alwıacaktır. yflnl beş yerin 
ve kabahat d!lnya hAdiselerinde ol· gayri safi hasılatı Kızılaya verilecek 
dul\'u halde Brezilyalı dostumuz ııef- Ur. 
sini esas)J bır zevkinden \'e itıyadın· Beş kahve tanıtma yerine alt tec· 
dan hu şekilde mahnım etmekte ma- hizat buraya gelmiştir. Sırt elde bol 
ne\'I bir haz duyuyor. kahve olmadığı için tanıtma yerleri· 

;'lfemlekcte bol l<ahve gelmese baş· nln açılması geriye kalmıştır. 

Odun meselesi 
Sahş yapmıyan oduncuların 

vaziyeti tetkik ediliyor 
FJyallara bir miktar zam yapılma- rarını verecek Ye odunlara yeni bir 

sı dileğlle ı~yat murakabe komisyo- fıyat tcsblt edecektir. 
nuııa mltracaat eden odun tUccarları- Konıısyon bundan başka kömUr işi 
nın muhtelif bahaneler ileri sürerek ile de meşgul olmaktadır. Alınan ha· 

kibar nazeninHği duygularıma bir 
asılzade yüksekliği arız oluvermi,. 
ti. Rakıdan, biradan tiksiniyor, 
o günler.in kibar içkileri olan Be· 
nediktin ve Şartrö.ı:' de aradığım 
zovki bulamıyor, §ampanyaya kur 
yapıyordum. Londra birahanesi, 
Eftalipos ve Osmanbcy gazinola· 
rı bır_ kô!'ie meyhanesi k!!dar adi 
ve ruhsuz görünüyor. Yani ve T o 
katlıyan birahaneleri beni tatmin 
edemiyor, o devir kodamanları· 
nın gizli bir zevk ve sevda yuvası 
olan Şişlideki Kamil.in pansiyonu 
hile dar geliyordu bana. 

Vilayet maiyet memurların- odun satmaktan imtina etmeleri Uze· berlere göre Şılc. Ömerli. Heciz, Çek-

d A "f Ö ,o .dur .o k rlne bt'ledıyemlz semt .semt faal yele meköy ve Alemdağı ormanları ile 

Bu dt;ğişiklik, muhitte oldu

ğu gibi o güne ka!iar düşüp kalk· 
tığım, §Öyle böyle dostluklarını, 

mahremiyetlerini kazandığım yol. 

daşlarda da olmamış değildi hani. 
Onlardan da birer birer soğu· 

muş, ayrılmış ve yeni yeni ah· 
baplar edinmeğe başlamıştım. Bu 
ah~apların bilhassa ikisinden, ve 
en zehirL.lerinden şuracıkta bil
has:ıa bahsetmek .isterim. Bu iki, 
gözü ve yüzü kara adam o aun· 
den sonra başlıyan yeni hayatım· 
da bula:;ık ve dolaaık yollara sev. 
kelmek, atıldığım sahada beni 
büsbütün baştan kara ettirmek gi. 
bi teşebbUsleri ile maceraluıma 
karışmış birer uğursuz zamane 
şeytanı idi. 

Bunlardan biri Mersinli Karla 
namında bir lıalyandı. Bu adam, 
o devirde Beyoğlunun en yaman 
ve afacan bir kumarcısı idi. Mun· 
tazam kıyafeti, sarı ve sivri sakalı 
ve vekarlı tavırlan ile daha ziya

an rı ngen ı>UJ \in guı:a 

k k k 1 ~ t • başlamıştır. DUn p azar olmak mUna· Mannara:;Jılı.\"UU;I clelennd 'kUI· 
azası ayma am ıgına ayın . . 
d ·ı . . sr.betıle tabıatllc kapalı bulunan de- lıYCtli miktarda konıtirden başka bli· 

e l ffil!lllf, • 
~ polarını bugUn açmıyan 'e mUraca- ytik odun stokları da bulunmaktadır. 

----<>- at edenlere herhangı bir bahane ile 1 Odun işleri ıle yakından allıkası 
Bursa Kızılay şubesi odun ııatmaklan kaçınan tüccarlar bulunan bir zat, Şile ile Alemdağı a

hakkında zıı.bıt tutulacak ve takibat 

gardenparti verecek yapılacaktır. rasındaki sahada ~ehr!mizln bir sene
Odun tılccarları, maliyet ve nak· !ık ıhtlyacını karşılıyacak mıktar

lıye ücretıerının son derecede arlüğı- da. kesilmiş odun bulunduğunu ve fa· Kızılay Ccmiyet.i Bursa şube· 

sj bu akşam Çelikpalasta bir gar· 

denparti verecekti, Bu garden· 

partınm -gelecek !haf taya tehir 

edildiğj haber alınmıııtır. 

Adapazarında bir 
klüp açıldı 

nı ileri silr«"rek eskısı gibi 435 kuru· kat bunların sah plerl tarafından kıs
şa odun satmanm imktm haricinde men kctmolunduğunu ve kısmen de 
bulunduğıınıı söylemekte \'C sahilde 

nakıl vasıtası bulunmadığı bahanesi· 
350 ile 3~:.i kuruş ara.Slnda satın al· 
dıkları odunların depolara mıklı. is· le kes!ldıkler! yerlerde tutuldu~unu 
tıfçi Ye kesici Ucretleri lle motor mas soylemekte \.e bu hakikatin o hava. 
rafı olarak çeki başına 270 kuruş lide yapılacak bir tetkikle anlaşıla

sarfetl klcri iddiasında ısrar etmekte- ca~ını lla' e eyleınekledır. 
dirler. 

Haber aldığımıza söre, alakadar 
AdapE(um 1 3 (A.A.I, _, makamlar tarafından 'imdı}e kadar 

. . . . yapılan telklkierle. odun mıntakala· 
Ticari mahiyetteki 

müesseseler 
talimatnamesi 

Şehrımazde demır tahta fabrı- rından yapılan sorgulara gelen ce-
kasının tesis ettiği -.Dcta> spor I vaplara nazaran. her tarafta mebzul 
klübünün açılış töreni dün yapıl· miktarda kesilmiş odun stokları bu

mışlır. 

Merasime askeri bandonun 

çaldığı istiklal marşile ve klüp 

binasına bayrak çekişle başlan· 

mış ve bunu 1General Fikr.inin kı· 

sa bir nutku takibetmiştir. Bu hi

tabenin sonunda General Fikri 
kurdelayı keserek klübü açmış-

lunduğu ve fiyatların artmasında a.. 
mil olacak ortada hiç bir sebep mev· 
cut olmadığı anlaşılmakta ,.e İstan
bul tllccarlarının nakliye vesaire ~lbl 
masrafların arttığı hakkındaki id· 
dlalnrında da fazla mUbalAga bulun
duğu neticesine varılmaktadır. 

de, o günün ecnebi hek.imkrini tır. 
andıran bu zehirli mahluk, bir in. 

Binaenaleyh. fiyat murakabe ko· 
misyonu tarafından tayin edilmesi 
muhten1el bulunan yeni narhın. o· 
dun tUecarlarmın dlled!kleı1 miktarı 

hiç de bulmıyacağI kuvvetle Umit e
dilmektedir. Komisyon bugünlerde ka 

Fabrika, banka ve ticarl mahiyet
te olup ta devletin kontrolü altında 
bulunan mUcsseseler!n nlzamnamele· 
rı 3t60 sayılı kanunla muayyen esas
lara bağlanmıştı. Bu teşekküllerin lda 
re tarzları \!zerinde üç senedenberi 
yapılan tetkikler neticesinde bir nl· 
zamname hazırlanmaya başlanmıftır. 
Yakında devlet şftrasına gönderilecek 
olan bu nl.z&mnamenln husust hukuk 
prensikleri göz önünde tutularak ya. 
pılmıştır. san değil tam ve şümullü ifade 

ve manasile tehlikeli bir yılandı. 
Kumarcılığı ile İstanbulda nice o. 
caklar yıkmış, nice servetler yut· 
muşlu. 

(Arbaa •ar) 

Beygir çiftesi ile 
yaralandı 

Beylerbeyinde Kaldırım soka· Balı kesirde bir facia 
SORUNUZ 
,..-----SfJ YLİY ELİM 

ğında 8 numarada oturan Şükrü 

Özçakmak, au1amağa götürdüğü 
beygirinin çiftesi ile baıından ya 

ralanmıtı ve ümune hastaneai

~Uanmıştır. Bir yangında 11 kişi 
alevler içinde 91dü Romatizma için ne ilaç kullanayım? 

l - Alaı}ehlrde Seferlhlaarlı 

Mebmet Ali Dayı oflu 80.nıyor: 

DlrJe.rbndeld romatlanıu!an baUm 
tlarap. ?ie llfoç l~thn n ııllrdtbmıe 

kir etmedi. Bana bir illç sattık 
,·ertr misiniz'! .•• 

Ce\'8P - Size UAç değil doktora 
müracaat etmenizi tavsiye edece· 
ğiz. Gerçi, Sallpyrlnc, Sal!cylate de 
soude. Salophen gibi llAçlar roma
Uzmanın devaları ise de, bunların 
11\iktarlarını lüzumuna ve yertne 
göre yalnız hcldmler tayin ve tav
siye edebilirler. Sıcak banyolar, 
kaplıcalar, masaj ve elektrik teda
vileri de iyi neticeler veren tcda· 
\'I tarzlarıdır. 

% - Beı7ilıtaş erencebt'y Bayan 

Şekibe Sennen r;oru,yor: Oö4erl "• 
glase eldJvenlerkı DMJl 'e ne gibi 
teJ lerle )'lkanacaj"t llakluada ma
ııunat 'erir mislnlz? 

Cevap - Göderi eldivenler ele 
giyilmiş oldıığu halde ılık persllli 
suda yıkanır. temizlendikten sonra 
ikinci pcrsllli su ne temizlenip du 
rulanır. Kurutmak için, halı Uzeri
ne serflmlf beyaz bir bez 1.lz~rlne 
serilir ve birkaç yeıinden iğne ile 
geril r. Gitse eldiv~nler de yine e
le geçirilmiş olduğu halde temiz 
benzin ile veya içine birkaç dam 
la amonyak damlatılmış sulu sut. 
le yıkanır. Benzin ve tirebantin 
mah!UIU ile silinir. Benzin içinde 
durulanır, kuru bezle de kurulanır. 

Afyon valiliği 
Dahiliye Miitteşan Muavini 

Şel.ik tBiloğiunun Afyon. valili
ğine tayini kararlaştınlmı§lır. 

inhisarlar idaresinin 
piyasadan kaldırdığı 

sigaralar 

Sinemadaki yangına sebep ne? 

İnhisarlar ld resi satız azlıtından 
kalın Samsun, kalın yenice, yaldızlı, J. 

Balıkeslrdc, Halk sinemasında çı

kan yangın etrafında yapılan tahkl· 
kat şu neticeyi vermiştir: 

Yangın; sinema operatörü Niyazi, 
hava almak maksad!le dışarı çıktığı 
sırada çırak HUsameddlnin filmleri tu 
tuşturmasllc husule gelmiştir. 

peki! ve sazlı Yalova, Samsun ve İs- Makinist, yangını görünce lçeı·ı 
met sigaralarını p yasadan kaldırmış. 

koşmuş. ve: 
tır. Bundan başka haber aldığımıza 
göre inhisarlar idaresi hususi sigara - Yangın var... Herkes kendini 
da yapmıyacağını blldırmlştir. Ka· kurtarsın! ... 
rarın tatbikatına çok yakın blr za. Diye bağırmıştır. Sonra, makine 
.manda seçilecektir. . dairesine koşarak !llmlcri söndUrme· 

ye çalışmıştır. Fakat, söndUremlyccc 
ğlni anlayınca makine dairesinin de· 
mir kapısını kapatmıştır. Alevler et
rafa. sirayet edemeyince, makine da
iresinde bir lnfiltllt olmuştur. 
Yangın; itfaiye t~kUAtının bil· 

ltin gayretine rağmen ancak 6 ev, 
1 fırııı ve bir dtikkan yandıktan son
ı·a söndilrUkbilmiştir. 

Yangından kaçmak istiyenler ara
sında 11 klfi alevlerle yanarak, 2 ki· 
şi de yere dUşerek 'e çiğnenerek ya
ralanmışlardır. Bunlardan UçUnUn ya 
rası lehlikclidır. 

11 bin sandık 
çay geliyor 

Bu çaylar yakında 
yola çıkarılacak 

Memleketimize alt olup şimdiye ka 
dar vaziyet dolayıslle Bağdatta kalan 
birçok ithallt eşyasının parti parti 
yola çıkarılmakta olduğ'u haber alııı
mıştır. llk olarak ziraat makineleri 
göndeı·Umektedir. Bunların on güne 
kadar şehrimize gelmesi Umit edil· 
mektedlr. 

Bundan sonra muhtelif firmalara 
alt çaylar yola çıkarılacaktır. Bu 
çayların miktarı 11 bin sandığa baliğ 
olmaktadır. 

Bağdattan b~ka Basrada da memle 
ketlmlze alt kUlllyetll miktarda muh
telit' eşya bulunmaktadır. Raşıt Key
IA.nt harekAtında tahrip edilmiş olan 
Ba:ıra • Bağdat yolu henUz tamir e
dılemedlğ'lnden bu eşyaların memle· 
ketimlze sevki biraz teehhür edecek· 
tir. Fakat, alAkadarlar bunların bir 
an evYel memleketimize sevki çerelc· 
rint aramakta ve transit suretlle nak 
il imkanlarının temin edileceği limit 
olunmaktadır. 

-!fir-

Üsküdarda su kap 
ları değiştirilecek 
Üsküdar belediyesi suculuk yap

makta olln esnafın arabalar ve hay· 
vanlarla taşıdıkları su kaplanndan 
bır kısmının kullanılmıyacak kadar 
eski ve bir kısmının da. pis ve lı:UflU 

bulunduklarını görmüş ve bunların 

derhal değiştırllmesi lUzumunıı su· 
culara tebliğ etmiştir. Bu sebeple a
raba ile suculuk yapan esnaf da saç 
bulunmadığı için teneke kaplar kul· 
lanmak mecburıyetinde kalmışlardır. 

Kreması alınmış 
yağsız sütler 

Belediye zabıta. ınemurlarr, civar 
ki 'lf'rde krcmaın alındıktan sonra 
1stanbula gonderılen yağsız sUtlerı 
satanlar hakkında takıbat icrasına 

başlamıştır. Bunlardan ÜskUdar ve 
Kadıköy semtlerinde sezenlerden bir 
kısmı yakalanmış ve sUtlerlnden alı

nan nUmunelf'r tahlil için belediye 
kimyahaneslnc gönderllmiştir. 

İkinci fiyat müra -
kabe kursu 

İkinci fiyat murakabe kursu 1:1 
temmuzda Ankarada açılacaktır. Kur 
sun blltUn hazırlıkları ikmal edilmiş
tir. Şehrimizde açılmış ve tedrisatı 

hitam bulmuş olan birinci kursta 
muvaffak olan 45 talebenin mUraka· 
be tcşklllı tına tayinleri başlamıştır. 
Bunların hemen ekserıııl taşra teşek
kıillerine tayin kllınmaktadır. 

Yağ trostu çıkarıl· 
dığı haberi yalan 

Diln bazı gazetelerin bllyUk bir e· 
hemnıiyetıe kaydettikleri şehrimizde 
bir yağ tröstu meydana çıkanldığı 

meselesi tamamen asılsızdrr. Evvelce 
Urfa yağlarına dair yazdığımız bir 
haber de bazı tikcarların spekülls
yon maksadlle ya ğtopladık1arını bil· 
dlrmlş ve komisyonun bu işle <:ideli 
surette meşgul olduğunu tebarüz et· 
tirmiş Ur. 

DUn yaptığımız tahkikata nazaran 
böyle bir mesele asılsız ve hiç blr su
retle mevsuk bir membaa istinat et
memektedir. Fıyat Murakabe bürosu 
nun yağ meselesi hakkındaki tetkik· 

lerl neticelenmiştir. 
Fiyat :Murakabe memurları piyasa

ya evvelce gelen ve son gelen yağ. 
larI tesbit etmişlerdir. Malfını olduğu 
Uzere evvelce gelnler 170 kuruştan, 

daha aşağıya sonra gelenlerin ise 170 

ten &atılmasr normal olarak kabul e

dilm~i. 

Memurlar faturalardan bunları in· 
celemlşler ve raporlarını komisyona 
bildirmişlerdir. 

Komisyon bu içtimada hangl yağ· 
cıların lht!kıl.r yaptığınr meydana çı
karacak ve bu gbii lhtlkıl.r yapanlar 
varsa şiddetle cezalandıracaktır. 

Yeni Mudanya 
kaymakamı 

Münhal olan Mudanya kayma 
kamlığına 11rabzonun Akçaabat 
kazası kaymakamı Kemal Gök· 
tan tayin edilmi~tir. 

14 - 7 Q41 __,, 

Dolar 
IAı. merika, İngiltereye ~ 
~dım ve memleket 111" 

dafaasını hazırlama noktaıaı' 
dan dolarları milyonlardan .,i, 
milya~lardan aşağı barcaııur 

Ajans haberlerinde b~ 
hergün zikredilmesi artık ~ 
hükmüne gelen bu rakarttll"'1 
azameti benim gibi züğ~ 
pek bir ıey söylemez ama, ';, 
kıymetini ve ölçüsünü bileti 
ginlerin akioıa mubakkaJs 
dur&unluk verir. 

Ben, havadisler arası"'9 
zaman «dolar» kelimesini 
sem Salamonun hikayesini 
tırlıyorum: 

Salamon, yelitıen bir 
gelen oğlu Mui:ı:i, ahba 
dan birinin mağazasına oll 
lira aylıkla çırak vermif ~!.r 
batlayacağı gün de kenO"" 
§Öyle bir tenbibte buJunJtlllf' 

- Oilum Moiz, İsraf ~ 
değildir. Öğle yemeğini , 
zadan verecekler. Onun içill' 
ra :ıarfına lüzum yok. tldıJ 
on bet lirayı bana getir~ 

- Pe.ki ama, tramvay .,'1 
sı... _;,ı 

- Adam olmak için y•'I' 
dip gelmek la:ı:ımdır ... 

Moizin itirn haddine ·~ 
Bir ay çalıttıktan &0nra ~ 
almış. babasına getirmif, ır 
on kurut noksan. 

Salam on gözlerini f alut' 
bi açmıı: 

- Moiz, ne oldu on 
- ~ba, bir ıün . 

geç kaldım da otobüse b 

- Bu sefer affedi 
Gözünü aç, bir daha kabtı' 
mem. 

İkinci ay, ayni hal: Y-~ 
kurut noksan, yine Sal..,... 
hiddeti ve ikinci affı. 

Üçüncü ay, ayni hal: 
on kuru§ noksan. Fakat ~ 
fer Salamonun hiddetini 
ne imkan yok. 

- Moiz, ne yaptın bu Of# 
ruJU çab,ık aöyle ! 

- Baba, bir &ün nıa 
geç kaldım da ... 

- Yine otobüs hikiY.,i 
ğil mi? .•• Kime yutturu 
be!... Çabuk söyle 
kimdir? ... 

Üç ayda otuz kttru§ 
!m. ~etres tutmaktan b•~ 
ıt ıçm yapılamıyacajma i19/1 

olan Salamon gibi ben de 
rın dretnot, destroyer, t 
top, tüfekten başka şeyl.ılj 
ve baıka yerlerde kull.,,I 
yacağına inanır gibi old~ 

KÖR~ 
~ 

Pamuk mahsuliJ 
• 

nün kıymetini 
muhafaza içiıı 

Öğrcndi~lm!ze göre, Ziraat~ 
sı pamuk mahsWUnUn bugUnl' 
metini muhafaza tç!n bu yıl d> 
tedblı1er almaktadır. IBu t 
meyanında doğrudan doğrU)., 
tahsılden pamuk mubayaa 
de bulunmaktadır. Banka ul11 
dllrlUğU bu hususta. allı.kadar 
re kat'l ve lüzumlu dırektıJlc! 
mlşt\r. 

Bu seneki pamuk zerlyatı ~ 
la ve rekoltesi de iyi cvsaft" 
tahmin edilmektedir. Ziraat V 
pamukların toplanması ne 1 
sinde kullanılan bıızı nıaklneletl 
diden Ada.na Vtı Ege mıntal' 
göndermiştir. 

Soruyor la~ 
·---

Lobuıa ve haıta 
hemtireme ebesi tar . 
belediyeye tasdik ettiriııı>!' 
francala raporu veril~ 
raporla Kadıköyünde 
caddesinde bir dükkanclP' 
ltlln hissemize düıen f1' 
yı alıyorduk. Neden i~,,) 
mem, bu dükkana veril"':'J 
olan francalalar son 1 .._.,. 
kesildiği için gerek bi~ ~ 
rekse diğer hasta sabipl 
Y eldeğirmenine kadar !,
yorıunluğuna ve zorluğ 
}anıyoruz ve her gidiş, ..k 

çoğumuz çocuk dcnilec"'41 
dar küçük yaıta bulunıatl ~ 
seriyelle aramızda ihtiyıt~ 
karıpn biz haata aabipl 
birimize soruyoruz: 

- Moda ve civar 
bulunan hastalar için 
yünde bir ıube açtır 
kadar rüç bir teY mi 

s 
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lktısadi bahisler: Har 
. 

Vaziyeti 
• YAZAN: OTELCILIGIMIZİ 
1~ an BORAN ISLAH İÇIW 

Stahn hattında büyük f _ 
nıeydan muharebe- Harp dOla1ısne fıvlçredeld lfılztıilnİıt 

kl?ld • (Ba~ı 1 incide) 

leri başladı! unsarıarın bir kısmını aC11Zca 
memlekete celbetmeahl tam zamanıdır 

Lik.örlere d·air 
Aka haftf ya2 yemeği, 

e<I iy_or 
Gtindüz size bir iki 

ya z 1 i k ö r~ ecri ta r i f 

Mayhoş efendi - Hindi kaymağı - Boş tü-rlü -
Bağ peltesi Kavun likörü 

~ e.kı. Alman kuvvetleri Din· 
iatrı..~~~ "~erindeki kuvvetli {Rus 
İle ~lannı ele geçinn'l§tir" • 
trı tı hareket Minskin 200 kiJo. 

Yazan: Aslan TUFAN Anladım ki bazı muhterem oku· 
yanlarımın cllcrınden kurtulamıyaca. 

ğım. İyısı mi bır ık! hafif yaz yenıe· 
ği, yaz lıkôrtl daha tarif cdeyım de 
gönüllen hoş olsun. Fai(at benim ta
riflerım ne sıhhidir ne de kıtab1 .. Sa-

Yazan: 
kenarlarını suluca çamurla sıvamalı. 
Kavunu sabaha kadar sapında bırak
malı. Ve güneş üstüne vurmadan ön· 
ce koparmalı. Kesıp bır kaba koyduk 
tan sonra süzmeli. Karpuz lıkôrü de 
boyle olur. 

d:lre .!arkında inki§8.f etmek\e· DUnyanın buı;ilnkil herdlmerci f. 
tir· Vıtebak ıehri İ.§gal edilmiJ· çınde bıtaraf kalmasa '\'e kendı yo. 
~.1-- Penıf..ıs gölünün fl(rkında !unda medcnıycte hızmet etmıye de· 
,.;.. unan askerleri Leningrad üze vam etmek azmınde bulunan memle
· ·'lt YÜr"" k k ketimızln bu husustaki kararını her
rind ume tedir. Sovyet ar. e· kes biliyor. Ahvalin icap ettırdıği bır 
ırıe1t:ecr1rna alametleri eörül- takım hususi tedbirlcr ıstısna edılır· 
l rin' ır. Alman zır,hb .tümen· se herkes kendi !şile mt'şgul olmak
Star ın levazım ü:skri §imdiden ta, devlet çızdığl inkişaf programın-

Sın hatlarında yerlqmi§lerdir. da, imar siyasetinde, ılim ve teknik 
\'llı'ovyet re11mi tebliğine gön:ı seferberliğınde sanki her ~ey normal
lar lht böyle değildir: Alman- miş gıbi devam etmek hususunda ıs
~ cephenin §Unalindtı Mc.•.;ko~ rar etmektedır. 
tind;e;u~nda Kiyef İstik'!lm.e· Bu yazımızda konuşmak istedıği· 
lttd' enı taarruza geçmıı· mız mevzu, sulh senelerinde dUşUnU
li ttıır.h Bu iki mmtakada ıiddet- lecek bir mevzu olmakla beraber ma
~l ud arebeler olmaktadU'. Cep demki kararımız barı .. tan a~lma· 

er e lı d •. :ı.ı'.ı. k ., tur, eıaa ei1fm ıa. yo • mak ve bu yoldaki müstakbel lnkl· 
Anı şatlara devam etmektir, o halde harp 
~ • ll§ı!ıyor ki Alman orch·ı• sonrası iktısadiyatımızda mllhlm bir 
leı:\ lflhl edikn, mıntakalardao yer tut.aca.ğı şilphesit: bulunan turizm 
tr)' cl~e harcket!ıerini bekle-· politikamızdan bahsedebıliriz. 
~e luzum görmden Stalin hal Tilrkiyede modern otelciliği kur
So ıı. doğru ı.aarruza girişmişlr~ mak meırıclesi şa)•et dUnyanm aulh 
l \')etlere Stalin h ttında yet'· senelcrıne terkedilecek olursa, bugün 
~ek İçin fazla vakit kazandır çektiğimiz zorlukları yine çekmemiz 
J\ı: ~z:ut.;u \. \lılulmutlardu'. mümktlndür .. Yannkl inkişaf için e· 
ler a._n ordusu sevkukeni gaye- ğer bugün bır kolaylık buluyorsıtk, 
~~~unda ikmal ve muvaaala bunu tatbik etmekte fayda vardır, 
Ctk,kilatını, zayiatı iktiham ede-ı kanaatl.nd~·iZ .• 
)iı1 M~skovaya varmadıkça bü- O~ıliğimızi ıslah mcselcııl, yıl
tni Çe hır tevekkuf devresine sir- lardanberi dUşilndi.iğtimüz. fakat bir 

Y tektir. tUrlU üzerinde mlisbet: bır adım ata-

a.l~~ maksatla Almanlar Stalin madr~ımız bir mcsek!dir. Avrupanın 
·'il 'illi ve Amerikanın muhtelif yel:'lennı do· 
~ i .rnuhtc~if noktalardan yar- laşımş mUncwerlerlıniz memlekete 
.,.,ı;ın Yenı yığnaklar yapmıya döndtikten sonra bu işin ne bUyUk ve 

. Yerleri intihap ve teabit zor bir iş olduğww müteaddit vesl
tb:ru)'e lüzum görmediler. Eık'i lelerle affikadarlanı•bıldı.rmlşl<ır \'c bu 

ıylrrrıa Yer} · d t 1- ,·adidc bir çok mürekkep sar!etmiş· er "' erm e aarruza geç r · Otınla d L · t M k ier ve 'kA~ıt karalamış.tardır. 
'Va• Jı\iyefrt· ~- enınlr-a. 'd-~.s O• İstanbulda bir otelcilik mektebi a-

t:- ~ "•-dnle :n:rm ocıutr. ~ ~g çı!ması için yapılmış olan teşebhüs-
)İiı 2~.;\lınanlar hakikaten Pey ler de bugüne kadaı· bir neticeye bağ 
~bak u tarktna g~\er ve Vi- !anmamıştır. Avnıpadan mütehassıs 
tltbri ~~~~i1)gadil ettık.~fse .Dun~ getirtmek hakiki mAnasHc büyük bir 
•ın~· ın an ya or ezı ara mektep açmak, fazla pahalı olur mu. 
tnnk.~~ cep.he ~mı~da S~t iılhazastıe bu işe girişilmemiştir. 
fıatf_ı b.?1~ z.a.iflcmi.J ve StMm Halbuki bugUn ışte bir fırsat doğ
it~ UYiiJsçe yarmatara marın muştur: DUnyanm otelcıllk bakımın
"~ dernektir. Merkezde de dan en U rde memkk ti İ&vicred o
l)İrı~ t Sovyetler için tehlikelidir telciler tamamilo işsizdir. Ticaret mu. 
tlr Per iCe ndeki f!SlJ,hkim· \•azenesınl muhtellf seyyahların bırak 
hl) l~tedildiğine göre Almama- tıkları muazzam meb!Ağlarla. kapa
~~i bu nehir §&rkmda ileri ya.n ırc tabii ı;Uzelliklerini dirhem dir
Ctiı- ltc olmaları muhtemel· hem satan bu sulh ve silkWl memle
~~lrnantar Kiyef önlerine yak keti otelcilik tekniğini ve bilgisini 
d\ki aa, Romanya huduaun· çok ileri gôtürmliştUr. iı;v;c;:rede yal
del\ ihSovYet ordu.sunun ı;İ.rrJ1l-, mz otelcilerın de~il. 'ilin halkın de· 
dır. ata edilmcai tehlikeai var- rin <bit· turızm hilgisı vardlr. 

Seyyahların. yaimz kunı kuruya 
Son ..;; 1 ,.:ı • • k t tabii ı;üzellikien se)"rt'tınek çin z&h-

tİ:i·t- oıııun erQc ıyı mu aveme • ... en Sov mete :ıta.thı.nmadıldarını pek iyt •bilen 
h yet ordularının Sta- tsviçrelıler, muauam ,.e rahat otel-
~ında birdenbire zaaf gösl ler, sanat.oryomlar, pr-0\ıanloryomler, 

'~UQ.; rine nasıl ihtimal verile- muhteltf ki.ır mUMsesolcri, müstesna 
lttiid' Ve en çok güvendikleri lokantalar, emsıMıne pek az yel'dc ~ 
6 a.faıı. rnıntalaw • çincle dahfı sa<iüf olunan .. ı;azmolar, in.,-.a e~. 
h. trlı:Jıareb l d Alın 'I . ve en müşkülpesent Sez{;'inleri hıle 
~ke . • c er e an era ı tatmın cdeeek bir ısttvıs m<!kanızına-

ıttf tin_ı d.u~duramamaları ne· sı kurmu~·dır. 
' edil.ebılır? Acaba Alman- Bonun ":m•Zhrich,, N<ıtı.~he.tcl, Bid 
)et •İ<ldıa ettiği veç.hile Sov-. ve bıHlaı;sa. La.usnıme:da'lbtty.ıik oteici-

aakerind b · lik . b lık mekt.ep!cri kurdaktarı lumsenın e ezgın mı aı· · · erdi? meçtıulu ~ıldır. Burada ye~ ele· 
Alnı manların mesl<ekt de!'Mer:tk'n ~ .t.i-

'*>ttleri ~ ~cuni tebliğindeki ha- caret hukukunu, muhali~. ott'lcilii< 
~~ r.htıyatla kiıqdamııtlıyız. iktısadı, emtı11, turıstik coğrafya, 
d~ A.0:: ve Kiyef istikametlerin stenografı, daktilografi, Fransızca 
(1-Lı.rıı. ~l~r _tekrar büyük yar· Almanca, İtalyanca ve İSflan!ı·olca h-
~ bıı 8'll:ilftileu. Eğer Sovyet- sanlarını oğrendiklerlnı, hattA muh

\~1'11 d'1P:~f r Alman ileri hareke· telif hukuki bılgılerden ba9ka otel 
l'in Le . urarnazilana Sovyetle- mlmarisı, muhabcrat, seyahat ,.e tu
) f '""hn!t11ırat, Moskova ve Ki· rizm etrafında geniş ma!Qmat sahibi 
~· .... ır • · •lti:- crını kaybetmeleri va- olduktan herkesce malftm bir key-

fiyettir. 

Çıçek ve sebze yefiştirmek, çıçck
lerle salonları sUsl~mek, muhtehf ct
lerın kesıminde muhtelif usuller, mut 
bah sistemleri, balık ve av etleri, 
muhtelıf şaraplar ve içkiler hususun
da etraflı malQmat, maliyet fiyatı 

mefhumu, beynelnıılel muaşeret fıda· 

bı, çatal, kaşık ve bıçakların kulla· 
nılma tarzı hakkında da sıstemlı bir 
tedris gören İ:svıc;reli otelciler \ c gar
sonlar ayrıca psikolnjık bır terbıyc 

de gormektedir. Bunların hıçbır su
retle hırçınlık, nfı.danlık, akslllk huy
larına mliptelfı. olmamaları, asabiyet 
gostermemeleri, dalma gU!er yUz!U 
bulunmalarına da dikkat olunmakta
dır. İşte bütün bu kabıhyetlcrlnl izah 
eyledığlmiz ts..,.içrelllerdcn otelctliğl· 
mızın inkişafında istıfade cdılmesini 

tekli! ediyoruz. Bugün bUtiln İsviçre· 
de sayıları yüzleri aşan turistik bÜ· 
yUk otellerin hemen hepsi boştur. Ab· 
loka \'e harp dolayısile, İngiliz ve A· 
merıkan seyyahları, cenubi Ameı;ka 
turistleri, hatta A vrupadakl Alman, 
İtalyan ve merkezi Avrupa gezgiıılerı 
artık bugUn eskı bir hatıradan lba· 
rettir. 

Bınaena!eyh, işsiz güçsUz kalmış 
bu mütehassısların bır kısmını mem 
leketimizc ucuzca celbetmek müm
kllndlir. Bunlardan bir kaç tiirlU is
tifade edilebilir. En maruf bir İsviçre 
otelinin bUtün mekanizmasını, dil'ek
tor, aşçı, g-arsonlarile bırlikte celbe· 
d~p Ankarada en bUyUk bir otehmize 
faraza Ankara Palasa yerleştırnıck 
mUmkt:indUr. Bu takdirde her perso
nelin yanına o vazifeyi oğrcnmek U
zere bir Türk müdür, metrdotel, aşçı, 
garson vesaire yerleştırmck ve bır se
ne mUddetle bu yerli elemanlal'ın on
ların yanında staj görmelerinı teınin 
etmek ... Bir sene sonra da yemlerini 
lkaıne eylemek yolu dUşlinülebılır. 
Diğer bir tarz da tsviçreden tam 

teşki!Atlı bir mektep kadrosunu. bü
tün menkul mal:ııemesile beraber İs
tanbul veya Ankaraya getirtmek ola
bilir. Bunun teknik tarzını allı.kadal'
lar tayin ederler • .Biz adec~ otele 11.
#lmlz:i ıslah ederek harp sonunda bti· 
yUk turizm hareketlerine hazır olma
mızı temin edecek olan bir faaliyete 
başlanmasını diliyor ve ucuz mütehas
sıs celbetmenin tam sırası bulundu
~unu hatırlatmak istiyoruz. 

Alla OGndlz 
dece ağız tadı bakımındandır. Yumuşaymca <>tekiler malQm sıra ile 
Mayhoş Efendı: _ Dana başından konulur. Başlarken bir bardak su ile 

yapılır. Temizlenmiş, küçük bir dana k~yac~ınız zeytın~:ağının llçte bir!
başı. Koca tencerede bır demet de· nı ko~malı. Araya ıkı Uç defne yap· 
reotu ile kaynıyaeıı.k. Tam pıştikteıı 1 :~~ı ve bol. domates ~alkala~ı. Pişip 
sonra slizUJecek ve bir bUyill< beyaz\ :i unu çekınc.e otek'. zeytınyağım 
beze sanlacak. İyice so~uyunca kes- koyup hemen mdirmelı ve ağzı kapa. 
kin bir bıçakla. ince ince, dilim ha- 1ı bırakmalr. Soğuk yenılır. 
lınde kesilecek. BUyUcck. porselen bir k Yaln;z tuzlu mu biraz da taUıdan 
çorba kAı;ealnln dıbine bir sıra dızi- onuşa ım. 
ıecek. üstüne ince ince ve halka hal· Kaymakçina: - Rumeh tertibi baş 
ka doğranmış lakerda soğanı kapla· kadır benimki başka. Daha modem
oacak. Be~ on tane, tane kara biber, dlr. 
tuz serpilecek ve iki defne yaprağı ıBlr kilo sUtc istediğim kadar şe

konulacak. Bu tertıp kübik apartman kcrle vanilya koyar birkaç taşım 

gibi kat kat, kAsenln ağzına kadar kaynatırım. Tencereyi bir tara!a bı
çıkacak. Bır bardak iyi sirke ile bir rakırım. Dört yumurta sarısını iyice 
bardak beyaz inhisar şarabı karıştı- çalkarım. sut ılıkla~ınca yumurtayı 
rılıp üzerine gezdırilerek boşaltıla- uslubunca karıştıra karıştıra kata· 
cak. KA.se kapanacak, ya birkaç saat rım. İki kaşık lrmttti de serpe karış
ayaza bırakılacak yahut friJiderde. tıra koyar koymaz bir parmak kalın
Kalabalık değilseniz birkaç övün gl· lığında kalacak kadar mtinasip bir 
der. Çıkarır, çıkarır yersıniz. kenarlı tepsiye boşaltır ve sut Foğu· 

Suyunu sakın dökmeyin! Dereotu madaıı orta hararette fırına salarım. 
demedini çılrnrın. Dananın beynini Sonra? Sonra tatlı ile ba~ım hoş oı
!ındık fındık kesin. Suya ita.tın. Bir madrğı için başkalarına ikram ede· 
bardak taze, kıpkırmızı domates su- rlm. 
yunu da unutmayın. Bır avuç mnkar- Vanilya yerine • eı;er '·arsa - muz 
na. krnntısını da hazırlayın, kayna- esansı da damlatabılirsinız. 
mağa başlayınca içine dôğUn. lyl bir Bağ peltesi: - Olmw~ UıUm ısuyun-
çorba ıçmiş olursunuz. dan da yapılırsa da koruktan yapıla-

Hindı l(ayn1a~ı: - Yalnız slltten nı daha nefistir. Koruk FUY\lnU tül· 
olmaz, hindiden de kaymak çıkar, bentten iyice sUzmeli. İki misli u 
hem bu kaymak ıskarada pışlrilir. katmalı. İstenilen miktarda şeker 
Hele hındl palazı olursa. Hındinın iki koymalı. Şuna dikkat etmeli ki ko
göğsilnU de zedelemeden kt'.'mlklerin- ruk, korukluğunu ve ekşi lezzetini 
den ayırırım. Çok keskin bir bıçakll\ kaybctmesın. Tadı onun mayho~hı· 
uzunlamasına qiliın dilim keserim. ğundadır. Kaynarken nişastasını ka· 
Hafifçe zeytinya~ı siir<'r bir iki ııa- tıp pelteleştirnıcli. Ne kadar nişMta.? 
at bırakırım. Yencct'lltt zaman ıska· Artık orasını bilemem. Biı-

1 

'('leltenln 
raya koyar. ve kaymak halinde ye- nişastasını tahmın edemlyene soztim 
ı ıın. Hindinin öteki kısımlarını da yok. 
domatt'.'slı yahni yaparım. Kanın llkörU: - Ak,am listU. ı;il· 
Eğer lezzetinin ne olacağını kestir

sem, taze domates suyunu mahalle
biye bıle koyarım. Şu kahve kıtlığın
da biraz likör Yeya. tarı:ıo Jqı.ttlmış, 
dondurulmuş domates suyu içscnize. 
Boş tUrlU: - Etsiz olur. ZCytiıı 

yağlrdır. Bildiğimiz tUrlU harcı ha
zırlanır. Yalnı:ı:: ufak çapta soğanlar 
tane halinde \'e bolca olmalı. Tence
reye önce fasulye ile soğanlar atılır. 

neş çekildikten sonra. Henüz kökün· 
de, koparılmamış, olgun. iri bir ka
vun seçmeli. Kibrit kutusu genışli· 

ğlnde bir kapak ,açmalı. Ucu çatallı 
bir uzunca değnekle \'e itina ile çe
kirdek de.metlerini çıkarmalı. Çıkabil· 
dtği kadar. İç ta.rafından kavunun 
eUcrini biraz hırpalamalı. Ve alabil· 
dlğl kadar konyak veya daha iyisi 
votka doldurmalı. KapaCı kapayıp , 

1 Gazeteleri okurken 
Acıklı bir hikaye 

Arkad~mız Hikmet Fcriclunı elinde iki lira bile kalmıyor. 

Ama dıyecekııiniz ki: 
- Zor iş, nasıl yapalım? 

- Neden zor olsun, bu kadar nefıs 
bir ~ikör istiyorsanız kolayı var; bir 
tarla satın alırsınız, bir bahc;ı\'an 

tııtarı;rnız . kavun karpuz ektirırsınız. 
İki şişe likör sahibi olursunuz, zor
luk bunun neresinde? 

- Biz kolayını arıyoruz. 

- Öyle ısc bir enstantane lıkör 
söyliyeyim: 

Bır şişe votkaya yarı miktarınca 

stlzU!mliş \'t ne suyu koY\lnuz. Şeker 
mıktarı keyfinize gorc. CezYede kay
natılmış tarçın, karanfil suyundan 
bir kahve fincanı. Hafif koyulaşınca
ya kadar kaynatınız. lşte size bir 11-
l<ôr. Fakat beş on gtln lçınde temiz· 
melı, ömrü kısa olur. 

Enstantane kayısı llköriine bahar 
konmaz \'P. konyakla daha iyi olur. 

Likör bır nevi ıçkidir. İçki bahis 
mevzuu olunca halırlatmak vazifem
dir: Sakın yabancı içkılerı kullanma
yınız, zararlıdır. 

* Anlamıyorum dog-rusu. Ben ne dı-
ye muharrırliğc ycltenmlşım? Ne dı· 
ye kUUlphane açmağa kalkmışım? 

Tut kenar sokaklarda bir dUkkii.nca
ğlz! Aç bir ahçı dUkkAm! Yap kat

kısız, hilesiz yernt'.'klerınl! Al sckıze, 

sat doknza! Hem ben rahat hem 

mlişteriler memnun... Ney!nc senin 

ukaUt dUmbelekll~i. ulema tefeciliği? 
Sıcacık aşım, rahatça başım de yan 

sel yaşa! 

Fakat hayır! Olmaz. Çoğu insan 

kabiliyetsiz olduğu, beceremiyeceğl 

şeylere har s oluyor. Hırsını yencme
dı mi, becerebilenlere kin bağlıyor, 

kin bağladı mı hepstne düşman ke· 
siliyor, her fırsatta onları kötUlliyor. 
Bereket vusın bcnfm huyum SUY\lm 
her nedense böyle değil. lçimi açık 
söylemcğe alışmışım. Vaktile Kara
oğlan meydanının bir köşesinde iş

kembeci dükkAnı açacaktım . Felek 
nasıp etmedi. Şımdi de ahçı dUkkAnı 
burnumda tUtUyor, ne çare ki bu da 
nasip olmıyacağa benziyor. Kalcınl 

bırakıp kepçeyi ele alınca adamın 

ytizUne bakacak hakiki dostlar bile 
R.7.almağa başlar. İyisi nıi, ~;ne vcı· 
elini otuz sekız scnelık mesle~im! An
ca beraber kanca -beraber, ölUmedek .. 

Ea. aktör Sumanettin - Tepsi ile Sanatımız ve temaşa hayatı· 
görüşmüş. mız Jıesabına acıklı bir hikaye 

Daha olmazsa Şehir tiyat
rosu kapı..Mla fındık fııhk aata-
cağ1m. Ziraat Veka!eUne bağlı Zira.at ens-

Bu iş için ıBüıbanettinin ~r. Utllstinün vtıcude getirdiği bir lsta
tiyafroeu kapcsını seçmesi çok tistik sayesinde memlekette istıhlfı.k 

manidardtr. Hem de iki nokta· olunan et miktarı meydana çıkm1ş
dan manidar.dir: tır. Bu istatistiğe göre bUtUn Türkiye 

Bıürhan Tepsi, AvrupadcK1 dö· doğrusu! 
nü "Ünde tck11ar <Çlktığl sahne ha- Meşhur fıkradır: Topçuya ni· 
va!mw.zdan çekj\mek mecburh-e· çin ateş etmed 'ii sorulunca: 
tinde k:ı~m~. Sebepkri de şu: - Bir çok sebepkr var: Ev· 

1 - Şehir tiyatroMmuıı itaal veli barut yok. sonra ... 
ettiii iki :sala§bln başka doğru - Pst tarafını sayma, kafi... 

demlş.ler. 
dürüst tiyatro bina11 yok. Bürhan Tepsi de yukardak.i ee 

2 - Şehir tiyatrosunda topla- bcpkrden ha•""İ bitini zikrederek 
nanlar dıtmda eleman Y'>k. derdini dökmeğe ba§layınca Es 

3 - AmatC:i(rleri yetiıtü·mek arkadı ımızın kendisine: 
zamana ve paraya bağlı. - Üst tarafını sa)•ma, kafi ••• 

4 - 150 lirırl1k azami hıı~ı- demesi ycrmde olurdu. 
}attan vergi. kira, masraf ve aaire Nihayet Bürhan T cp9i diyor 
çıktıktan &onra Bürhanettinin ki: 

1 - •Bir aktörün bir tiyatro 

k'aıpm önün_dıe seyyar ~tıcılık et· 

mek suretile manevi protestosu 

ba kımınde.«. 
2 - lf ındık f+sttk müşterileri· 

nin en fazie Şehir tiyatrosu seyir· 

cileri araS1nda ohı§U bak1r111ndan. 
ln§aUah buna lüzum kalmez. 

Sadun G. SAVCI 

ffnede. 160.000 ton et yemektedir. 

NUfus başına senede 9 kilo et isa
bet etmekte<hc'. 

Bu miktar et bütfüı mınta'kalarda 
ayni değl:\dk. Orta Anadolunun yük
sek yayla k1emında Uç fie altı kılo 

arasında, sahil mmtakalarında ise 5 
ile 8 kiio arasında et yenmektedır. 

KöylU ile şekirli arasında da bir 
fark meyd&na ~ıkmış ve k()ylilmUzün 

LGONON Ertesi sUnli Se)1An adasına ve.rıyorlardı. EDEBi ROM~N: Kalemi hiç durmadan kOŞıtyoı:du. Kelime
leri kolayca ~r. yazı cank, harekeUı, 

renkli oluyordu. Bitirince: 

1' AKViMl.J 

5,39 
13,19 
17,19 
20,41 
22,40 

3,2-i 

t"& bone Ocr i 
rıa~e 

-..........:_ - dahııınde: 

S,57 
4,38 
S,37 

12,00 
l,59 
6,42 

~elik------~ aylık 3 e,ylık Aylık 
lıoo 

'lat1.ç tnenıı '7~0 460 1~ K. 

~: 
~ ... Uk 
.,~aylık 8 ıı~11k Aylık 
~700 
...____ ıuo 800 Kş. Yoktur 

tı~atefe:ı.e ö ""'!bı ~ g nderilen •wrnk derce-
~estn iade olunmaz. 

Herbert gayet Uzgün bır tavırla~ 
- Ne aksi. dedı. Lady Lindston bana şehri 

beraber gczmcği teklıf etti. Otomobilde bır 
boş yer varmış. Halbuki gidemlyeoeğim. 

sızi nasıl yalnız bırakırım. 

- Ne zararı var? Muthı.ka Sidıniz. Ne O• 

lur? 
Herbert'lı. gıtmek istedı~i her halinden 

bellı idı. Fakat nezaket oisıın d~: 

- Zaten ço1" ta ı ...... yorum, dedi. 
Odrey. buna inanmadı. Gıt~i içın :k<ıC&· 

s.nı kolayca !(ar.C:.:rdı. l-iPrbert te pek farla 
ııaz etmed!. 

Odrf'y kamı1·1nır y·111tıılak pcncer.!Sir.d~. 

keııdı.sl ıçln bır ıc~·a..ad:ısı olan~Seyttrı: gar· 
n ·ye çabalıyo·ı;,:. Fakat l:ıuiundtığu -ta.·-!fıta,1 
cnrok ba~a !_.emflcr 'llC ::ııı arada kocaman 
b.r harp gemisi ;:c~·•.:~ordu. Bııı.un ha,.icln. 
de uçuşan ma:·ı ve bniık!:rl kuşle.rrmn .tauat
lı.rmdan başka görü•ı'lr~ bir şey yok";u. 

Etraftan ara ıııra keskin bamınt kok~arı 

seli yor, kamara:, ı doldııruyordu. 
Bu kokular bıbe.r. bal, anber, mi.sk ve da· 

ha birçok meçhul kokulardan ve bmbır c;:i~-ek

ten ibaret gıbı geliyordu. 
Pencereden bırden renkli bır ~y içerı girdı: 

Elmas gibi par!ı:,•an renkli bir kelebek ... Ka· 
nallan yelpaze gibi açılıp kapanıyordu. O 
kadar btiyilktlı kı Odrcy bunu evvelfı. bır kuş 
sandı. Ne yeşıl, ne de kırmızı idi. Fakat san
ki Uzerınd~ gok yakut ve zUmrtltler kakılmış 
~bı bır hali vardı. Dcnizın ..,.c kuytu orman· 

Yazan: Francis de Croisset 
ların bır timsaline benziyordu. Kanatlarının 
altında altın yddıı:lar da vn!'dı. Bunlar c1a sı 
cak hattı üst:li"~ gceclcrini hatll'latı)"lrdu. 

Gelebek bir rnikkict Odrey'in etndında uı;· 
tu, 50nra se1'dıf:ı gıbi pencereden uçup git
ti. 

Odrey, Seyl!n adasını ancak bu kadarcık 
GOrM~· 

Sakin ge.ç~n bir ge:cedcn sonra Od~ey er· 
tesi gün iyi olarak UyaSldı. Vapurun doktoru 
bıınu akşamdan haber vermış cBirdenbire I· 
yıleşecekslniz.> Ocmışti. Genç kadın yalnız 
bıraz yorgunluk duyuyordu. Bır haftarlt\nberi 
kamaranın kızgın havasından dışarı çıkma· 

mı~tı. 

Kımıldıwınak. bır şeyler yapmak velhasıl 
y~amak he,·esi içinden taşıyordu. 

- Biraz çalışmalıyım dıyerek kalemını, 

kağıdını topladı ve üııt gUvertcye çıktı. 

- Ne AIA, etrafta kımscicr de yok. 
Diyerek bır koltuğa oturdu. 
O akşam b r ko Um!U balo olacaktı. Bu

nu Herbert haber vermişti. Anlaşılan yolcu-

Çeviren: Rezzaft A. E. YALMAN 
lar kendilerine mUna.slp birer kıyafet hazır
lamakla meşguldiller. İngilizler bu nevt eğ
lencelere pek dUşkündilrler. Aeaba H~rbert· 
de kıyafet değıştırccek ~'di? O ısebah geç 
kalktığı için kocasını henüz gör~ışti: 

- Ona böyle şeyler yakışmaz. 
Diye dllştlndU. Sonra İngHlz olduğunu ve 

her İngilizin ruhunda bir mekteph çoc\lk ta· 
rafı gızk:ndığlnt hatırladı. En clddıreri bile 
hazan o kadar çocukça şeylerden hoşlamı.bi· 
lirlerdı ki ... 

Saatine baktı. On buçuktu. ~M.n hakkında 
yazdığı yazıyı okudu. Beğenmedi. Canlı ve 
harekellı değildi. Halbuki bunu yazmak için 
ne kadar zahmet çckmi~I! 

- İyı )"azı yazmak ne kadar gUç.. Diye 
di11'ündü. Sonra yazmış olduğu makaleyi yırt
tı . 

- Bugün yazamıyacağlm. Kalsın... Diye 
düşUndli yalnız Madam Turpln'e mektup ya· 
zayım bari ... 

Dostuna seyahat ıntıbalartnı, ı;e,inçlerinı 

anlatmak Odrey için b1r zevkti. 

- Aman ne .uzun•mekt:.up ya~m. Dıye 
hayret etti. Bir SISll""a saktı. ve ,~dik}armı 
okudu. Su yazı gazeteye <le opek~t gönderi
lebilirdi. Sad«e bı.rkaç yerini değiştirmek 

ve İngilizceye ccvirmek IA.zımdı. Madam Tur
pın'e <Fransızca yazmıştı. 

- Yazmait sanın o kw s.ıtç•d<Hieğilmış. 
Diye düşündü. 
........ 
Yemeğe indığı zaman her-kıes ona iltüat 

etti, cı;eçmtş·olsUM dedı. HattA. La.dy Lin· 
dston: 

- Sızi Afiyet~ !t;ordüğllıritı çok memnu
num. Her zama.nkinthm daha la2e ve gUzclsl 
niz. 

Diye iltifat etti. 
- Kocaruzm tyl·1rir-doktor olduğu ve size 

iyi bakmış olduğu beHi ... 
Dıyerek Herbcrt'in de sônlünb aldı. Sonra 

)ine Odrey'e sordu: 
- Bu akşamki baloda ne kıyafete gıcecek

sinlz? 
- Bilmem .• HenUz hıç ~UşUnmedim. 
- Yazık... Sizin gibi genç ve güzel bir 

kadın, balonun parlak \'e güzel olmasına yar
dım eder. Hele bu balo da bir hayır işi için 
veriliyor. 

Bu sözlerde hem iltı!at, hem de bir emır 

vardı. Odrey sordu: 
(Arkaaı var) 
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Suriyede iki 
mühim inkişaf 

;yazan: M. H. ZAL 

S uriyede mütareke niha· 

yet resmen imza edil· 

miıtir. Vi.ti hükümeti Suriyenİl 
teslimini elinden geldiği kadaı 
geçiktirmİ§, Almanları memnun 
etmek için elinden geleni yap· 
mıJ, fakat nihayet İJ tabii i.kıbe. 
tine varmııtır. 

Hudutlarımızın etrafındaki 
yangınlardan birinin olsun böy· 
lece söndürülmesini ve transit 
yolumuzun &erbC$t ve emin bi• 
hale ıelmeıini elbette memnun 
yelle kaıılarız. 

Suriyedeki ukeri tasf İyede'\ 

sonra dikkate layık siyar.i inki·' 

§aflar olacaktır. Bunları da dik· 

kat ve alaka ile takibedeceğİL. 

İnkiıaflardan biri, Hür Fran· 

saya aittir. General Dö Gol ya

kın vakitlere kadar İngiliz ordu· 

&undaki yabancı bir Fransız kıt

asının kumandanı sıfatıyle hare. 

ket ederken ve hür Fransayı 

ancak bir propağanda mevzuu 

diye kullanırken timdi kanuni 

ve fili bir Fransız hülı.umetinin 

me§rU varisi &ıfatıy(e ortaya çık 

mıya batlam11tır. Vitinin elin

den kurtarılan Suriyeye as
keri bir mümes&il göndermekle 

iktifa etmiyor, sivil bir fevkal

ade komisere ilk defa olarak 

«Hür Fran5<ı» namına resmi bir 

vazife veriyor. 

İ!tinci in kifaf, Suriyenin istik· 

laline aittr. General Dö Gol 

1936 muahedesinin hükmünü 

yerine getimıek üzere harekele 

eeçiyor ve Suriye milletinin mü 

messillerini toplanmıya ve karar. 

)ar vcrmiye davet ediyor. 

Bu hareket aynı zamanda 

Arap illcmiyle İngiltere ve yeni 

Fransa için sulh kurmaya doğ· 

ru bir adımdır. lngilterenin bu 

alemde dostları eksik değildir. 

Fak~t Filiıtin ve Suriye halkının 

mühim bir kısmı §İmdilik bu a

rada bulunmuyor. Alman nüfu· 

zunun Suriyede kuvvet bulmaaı. 

na sebep, Suriyelilerin Alman

bra itimat ve sevQ"i duymaları 

değildir. Sadece Suriyeliler, İf· 

galleri dolaymyle Fransızları, 

Filistindeki siyasetleri yüzünden 

de İngilizleri ııevmedikleri için 

Almanyaya yakınlık duyuyor 

lardı. Simdi İngiliz ve Hür Fran. 

sız cephesi, Arap alemiyle ha· 
kiki aulh kurabilecek bir mev. 
kie ıelmİ§ bulunuyor. 

çok az et yediği anla~ılmıştır. 
KöylilmUz senede 5,5 kilo et ye. 

mckte, buna mukabil orta sınıf bu 
memur senede lô - 14 kılo et ıstıh· 
lAk etmektedir. 

Yapılan istatistığc söre, 5 nU!uslıı 

bir memur ailesi .gcllrı 50 !ıra olduğıı 

halcro senede 84 kilo et yemiştir. 

DUnyada en çok et yiyen memleket 

Yeni - Zelanda'dır. Buradaki et sar
fiyatı adam başına senede 104 kilo
dur. 

Avustralyada 97, İnglltcrede 64, 
Amertkada 61 kilo adam b8'llla et 
lstihlAk olunmaktadır. 

RADYO
[,PR-0GRAM1_j 

~program 

7.30 Program ve saat ayarı, 7.33 

hafif parçalar mı.) 7.45 Ajans ha

berleri, 8 Hafif <pBl'çelar 8.3(1/S.45 E· 
vın saati. 

12.80 Program \'e saat ayarı 12.33 
Saz eserlerı, 12.45 .AJans haberleri, 

13 Şarkı \'e tUrklil-'..r, 13.15/14 Kan· 
şık program (PJ.) 

ıs Program ve nat ayarı, lS.03 

Cazband (Pi.), 16.30 Memleket pos

tası, lS.40 Keman soloları 19 (Ml'h· 

medın san:ti), 19.lS Köy t'ırk'ller! ve 
OY\lnları ,19.30 Saat rynrı \'e .Ajans 

haberleri, 19 45 Faıııl sazt, 2i>.15 Rad· 

yo gazetesi, 20.45 Bır halk tUrklisU 

oğreniy-Ol'UZ. 21 Ziraat takvimi Ve 

toprak mahsWlcrl borsası, 21.10 So
lo .şatkılar, 21.25 (Hoşbeş} 21.45 Rad 

yo senfoni orkestrası, 22.30 Saat aya. 
rı Ajans haberleri, 22.45 Danıı müziği 
CPl.} 22.55/23 Yarınki program ve 

kapanış. 



""""----4 ----------.-...----.................. ,_,, ______________ ..... ____________________ ..... ______________ _ 
'9,.A·T·A N ·-·---------~---------------------~-------------------------~~ 14. 7 . 941 -

Türk 
~Tarihinde Casuslar ~ 
Deli Hasan, BosAa valisi iken 
casusluğa, para muka.bilinde kale 
teslim etmiye teşebbüs ~i 

Yazan: ib•••• .... 
-22-

Çok haris ve hasis zengin 
bir adam, her vakit cömertli· 
tinden, faülere mutaveMtm· 
den baheeder, clüıli,ellleti si· 
nirlendirirmiş. Bir gün yine ver 
diji ihsanlar!J dağıtttğı sadaka 
ları uzun uzun anlabrken mec• 
liıte bulunan bir Bektati zenci· 
nin aa.unu keemiı ve: 

- Hayırdır in,.Mah. Dün 
akıam menacn ialeminde gölder 
de melekler araanda idim. Bi· 
rinin ~a koca bir davul 
ile eliAde bir tokmak görinc:e 
ıaıtlm ve aol"dup ıordum : 

- 5ellİn vasifen nedir ya 
melek? ... 

Yer yÜzünde bulunan zen
sinlerden biri bir fakire sada
ka verince bu du•ula bir kere 
vurmak, verilen sadakayı yer 
,,.. ıök ehline duyurmak. Fa· 
kat, ~ ohlp de bir defacık 
~ vuramadun kil •• 

Ceıl'abma verdi bana. l>emİf 
ve buis aenıini sükiıta mec· 
l:aur etmİt· 

Havalar Uo aydır kurak &"idlyordu. 
Tavı ıelmiş fırın ağzından çıktln bu· 
ğulu sıcak hava gR>i esen sam yeli 
cılız kalmış ekin bataklarını vaktin· 
d.en evvel sarartmı~ toprağın yüzU 
çatır çatır pallamıftı. Köylünün ağ· 
zını bıçak açmıyordu. Kuraklar J:>öy· 
le devam ederee korkuyorlardı ı yl· 
yecek buldr.ylarmı dahi ted.adk ede· 
mlyocekler on yıl evvel~l fei6ket al· 
bl hayvanlarına H man, kendı\erlno 

ekmek bulanuyacaklar<iı. Şimdiden 

bu kuraklık tesirlerini ıöettrm•te 

başlamıftı. Meradaki otlaı· ııararmıt 

hayvanlar aç kalmıştı. 

Molla Hüseyin. köy kahvesinde el· 
lcrlnl kuşakları arasına sokmuş dU· 
şUnen köylülerin yUreğıne su serpen 
bir kararla taze bir ümit sundu. 

- Böyle pis pis d~nmekten ha· 
yır yok. Yağmur dua!ına çıkıp Alla
ha yalvaralım. Elbet bir ettiğimiz 

var da çekiyoruz. Nezri, adağı olan· 
lar tez davransınlar koy namına da 
iki davar keselim. 
cKapançatı> namazgl.hında duaya 

çıkalım .. 
Bütün köylU, ~'lolla Hilscyinln bu 

teklltlnl hoşnutlukla kar~ıladılar. 
- Ne duruyoruz bugünden tezi 

yok dawanalım dedlk:r. 
1kl gUn Mnra cKapan1:at1> denilen 

namazglh bir panayır yerine benze· 
mişU. 

On beş kazan için ocak yerleri ha
zırlanmış. Şahııa alt nezlr lerle köyUn 

_adak davarları kcsılmiş, kefkeklcr pi 

( l 
-----" 

K AD ON 
• • 

Güzel bir b uz 
Mevsimin ilk At yarışları 

çok he·yecanh geçti 
Pek hoşa gidecek bu bluzu 

size de tarif edelim 

~A 

larında vardı. On yaşında yetim ve 

HiKAYE 
öksüz kaldı. Dayısı onu kasabada bir 
yere hizmetçi vermişti. On dört ya
şında evin uşağı GUlsUmU berbat edin 
ce evden koğlllmuş. Ondan sonra da 
bu abanoz vücutlu köylü gilzeli ka· 
sabada kucaktan kucağa ikram edi· 
len bit' şehvet metaı olmuştu. Nlha· 
yet köyUne gelmiş. Bu küçUcUk ku· 
lübede yerleşip oturmuştu. Onun müş 
tcrllcrı köy!Uden ziyade yabancılardı. 
Uzak köylerden kasabaya kasabadan 
yabancı köylere giden ve yollan bu 
köyden geçen mlsa!lrlcr onun muhab 
betinden kAm alırlar, kudurmuş işti

halarını onun yıllilnnuş bir şarap zev 
kı veren etlt dudaklarında söndUrilr· 
terdi... o. köylU lle şehirli arasında 

,ırumış bakraç bakraç döğıne yayık 
a~·ı anlan getırllntlştı. Sıra çınar a
ğaçlarının aralarına keçeler, kilimler 
scl'fidl. Yabancı köylerden gelenler 
buı•a1ara buyur edildi. Biraz ilerde 
çay ağ11rıda scldz on hoca beş on cö· 
mez aptest alıp iki reklt name na· 
mazı kıldıktan sonra çocukların top
ladığı yetmiş bir bin ufak cakıl taş
lannı okuyarak çuvallara doldurdu· 
lar okunma ışı tamam olunca karı 

''Gülsümü 
taşladılar,, 

Yazan: 
Mahmut Attila AYKUT 

erkc:ık çoluk çocuk dUz bır sahaya ı- ı ötürüdür ki taşları çuvallara koyup 
llhller okuyarak, amin diye bag-nşa· dağılmamasına dlkl~at etmek ge:c· 
rak toplandılar. Herkes ellerini yere kirmiş... Yağmur duası sona crdık· 
doğru tersine çevirmiş boynunu bük- ten ve halk yerlerine oturduktan 
mu, duruyordu. Dizilen safın önUne ııonra yemek faslı başlamıştı ... 
yedi hoca geçti. Blı·I bu·akıp biri dua Onar kişilik, sofralar hıızırlandı. 
ediyordu. Bu duaların devam ettiği Kolunu sı\'ayan ete, kaşığını yakalı· 
müddetçe de çoluk çoculc garip ve yan kcşkeğe dayandı. BUyUk bakır 
hazin bir ahenkle k~a kısa fasılalar- taslardakl ayranlar elden ele dolaştı. 
la. amin .. Amin .. I'>lye bağrışıyot·lar· Ağzını elinin terslle silen, besmeleyi 
dı.. çeken ayranları nuş ettiler. Gözler 
Bu dua ve mUnacat faslı bir sa- havada gönüller f'eruh. Halk partı 

atten fazla devam etU. Ondan sonra parti köy yollarına düzUldUler. Fakat 
akar uyun ağzına konulıın çuvallar-1 u!ukta tlrııit verecek bir bulut bellr
dakl yetmiş bir bin dualı taşın getire- memlştı.. Onlar ıslnnıı.rak dönecekle
ceğl yağmura intizar edildi. Rahmet rlnl sandı kları namazgfihtan yine çat 
başladıktan sonra okunmuf ta.şiar çay lak ve ateşli topraklara basarak ve 
a~ından alınmazsa felfiket bUyür vo ~1ne sarnrmıış boynu bükük ckın tar· 
yemi bir Nuh tufanı oıurmuf. Bundan ı lalarıru seyrederek dondUler .. 

Yalnız; dönen kafile lçersinde ge
ri kalan Molla HUseyin olmuştu. Göz 
lerlnde garip bir parlaklık hareket
lcı inde hissedilir bir heyecan vardı. 

Hava iyice kararmı,tr. KöyUn kasa
baya giden yol ağzında tek başma 

Ustu kurumu, mısır saplarile örtuıu 
kUçUk bıı· Jm!Ubemn önünde durdu. 
Sağına, soluna şöyle bir bakındı. Ka
pıyı yavaşça vurdu. 

- cuı,um knpıyr aç. 
!Biraz sonra kapı yavaşça açıldı. 

Bir kadın başı ileri doğru uzandı. 
- Ne lsteyon emmi ? .. 
Molla HUseyln cevap vermeden a

ralık kapıyı iterek içeri girdi. 
- Kız ne istediğimi bilmezmiş gl· 

bl de sorarsın. Herkese şapur, şupur 

da Mollaya gelince yarabbı şükür 

mU? ... 

kalan bır tipti. Mevzun bir vUcudü 

gergin bir cildi vo mUstesna bir gU-
zellıği vardı. Molla HU.Seyin uzun za-

mandır ona balta olmuştu. Fakat GUI 
sUm onun her teklifini reddetmiş, 

kt\h sakalı ile alay etmiş, kllh sarı

ğı ile .. Bnzan da daha sert daha ha· 
şln davranarak: 

Hele gel lçP.ri ştlyle bir yol da be· - Emmi ııana yaraşmaz çoluk ço· 
nimle muhabbet eyle.. l cuğun \'ar. I\:öyUn Ulcmasıaın. Hoca 

Glilslim köyUn lcahpcslydl.. Kendi 1 böyle ederse geri kalanlar nice eder? 
güzel. sözU tok kimseye mudannst ol- Diye yarı şaka yan ciddi onu dalma 
mıynn bir kadındı. İı!tedlğıle dUşllp tcrslemıştl. 
kalkıyor dllemrdlğlne yüz vermiyor Molla HUseyln lsparmoz gelmiş gı. 
kendi bıışına y~ıyordu. Onun otur- bı zangır zangır titriyordu. 
duğu mahruti çudım bcnzlyen bu tek - ıno.n kahpe. Bir yol da benim 1-
gözlli garip kulllbe dahi köy evlerin· çln he dl. 
den uzak bır ycıde idı. Yirmi beş yaş. (Arkası var) 

kızartması 
Tavuğu temiılemeli, arıı.ı~ 

tiğiniz büyüklükte parç•:..ııı 
taksim etmeli. Bir kase i~ 
üç yumurtanın akını iyice. çiı" 
pıp köpürttükten sonra ıÇ 11 bir kahve kapğı toz şekel'_,, 
gayet ince döğülmüş k•lr
tozu serpmeli, biraz daha Ç~ 
taktan sonra bir fırça vey• 11 
miz b ir bez parçası ile burııl 
vuk parçalarına sürmeli ve ttl' 
siye dizmeli. Aralarına dıt ~ 
yet az miktarda kekik ıerP ı.. 
yahut defne yaprağı koyrf1~ 
Üzerlerine kabuğu çıkarı .,ı 
birkaç domates doğramalt ~ 
arzu ettiğiniz kadar da sO 'J 
çentmeli. Biraz erimiı tereY"1' 
ile yumurta akından artan ., 
mı karışhrarak Üzt!rledne d ıJt 
meli az gelirse birazcık sll J,( 
ve etmeli. Fmna vermeli. / 
zardıktan eonra tabaklar~ ~of 
malı yanına patates püresı 
malı. 
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lngiltere ile 
Ruslar arasında 

Almanlara 
•• gore 

<Batı 1 iDcılde) */*/ (Ba.'ı ı incide) c-» 
;iketı tazammun eden bir itilaf nın demfryolu şebekesini tahr.ip 
l temmuz ak§amı Moskovada ettikten sonra ııeni§ mikyasta her ı 
~~~~re hükumeti namına tam hangi bir mukabil hareketi im· 
f 8 ıyetle hareket eden Sir Staf- kansız bir hale getirmiş bulun· 
Ord l:dpps ılc Sovyet Rusya na· maktadır. Zırhlı kıtalanmızın ha. 

n;;na. tam salahiyetle hareket rekata. devamı jçin zaruri olan ia· 
\ 1ln B. Molotof arasında imza şe üsleri, eski Stalin hattının çok 
c 

1 lllİ§tir. . yakınlarına kadar .ileri -götürül· 
h .~u itilaf mucıbince evvela iki müştür. 
ı 11 Qnıet Alrnanyaya karfı yapı· ~arki Baltık denizinde bir hü
an bu harp esnasında yekdiğeri· cu~ botumuz 3500 ton hacmin-
nc her t .. •• h 

unu muza eret ve mua- de bir Sovyet ticaret gemısıru 
~cndctıe buıunma~ı taahhüt etmiş. torpillemiştir. Bu vapurun battığı 
er ır. 

tahmin olunmaktadır. 
b Saniyen her iki hükumet har- Berlin, 13 (A.A.) - D.N.B. 
d ın de.,,amı müddetince araların· ajansının öğrendiğine göre Sta
rrı' ~ır. anla~ma iıali müstesna ol- tin hi\ttı Vitebsk civarında yarıl· 
auh uıerhe hdiç b}r mütareke "..~ dıiındanberi Almanların kazan· 
d rnua e esi ımza etmemegı dığı muazzam zafer süratle vu-

c taahhiit etmektedirler. zuh kesbetmektedir. Sovyet or· 

1 

• 
t 

Tokyoda müthiş 
bir kasırga 
15.000 ev su 
a:tında kaldı 

Tokio, 13 (AA.) - Son blr 
kaç gün ıçinde müthış yağmurlar 
ve kasırıgalar, J aponyanın cenu· 
bunda büyük tahribat yapmı~tır. 

Tokio' da 15,000 ev su ahın· 
da kalmıştır. Heyelanlar dolayı· 
sile Tokio ile Kobe arasında de
miryolu münakalatı kesilınıştir. 

Şimdiye kadar memlekette 19 
kişinin öldüğü ve bir çok kişinin 
de ka}'bolduğu bildirilmektedir. 

~Vı 'A T A rtn-----------------·---------------.-.;;;;;;.... __ S --

14 Temmuz 
Bayramı için 

Mareşal Petenin 
hitabesi 

Vichy, 1 3 (A.A.) - Bugün 
Mareşal Petain Fransız milletıne 
radyo ile aşağıdaki hitabede bu· 
lunmuştur: 

«- Fransızlar, 
MiHet ve ordu .için bir bayram 

günü olan 14 temmuz bu sene de 
i§gal altında bulunmayan yerler
de tes'it edilecektir. 

14 temmuzun işgal altında bu
lunan yerlerden tes'it edilmesine 
müsaade verilmesi için Alman 
makamlarına müracaat ett.im. 

Hava harbi 
Bremende sanayi 

hetief ferine hücum 
edildi 

Londra, 13 (A.A.) - İngiliz hava 
nezaretinin dUn akşamki tebliği: 

lnglllz bombardtman ve av tayya
releri bugUn yeniden şimali Fransa 
Uzerinde faal!y~t göstermişlerdir. 

Bu harckfit esnasında 6 dUşman av
cısı dUşUrUlmUş \'e iki İngiliz nvcısı 
kaybolmuştur. 

Walcheren adasındaki topçu mev
zileri de bombardıman edilmiştir. Bir 
İngiliz bombardıman tayyaresi kay. 
bolmuştur. 

Peru - Ekuatör 
ihtilafı 

Uzlaşma ile 
biteceğe benzi yor 
Buenos-Aires, 13 (AA.) -

Hariciye Nazırı B. Ruız Quinza· 
za, Peru elc;;.ısı Mareşal Benairdes 
ile yapmıı olduğu bir görÜ§me
dcn sonra, Peru'nun f::kuatprle 
olan hudut ıhtilafı hususunda, 
Arjantin, Brezilya ve Birleglk A
merika devletlerinin tavassut tek 
lifinj esas itibarile kabul etliğini 
bildirmiştir. 

Çıkmadığımız 

günlerde 
Sovyetlere göre 

Faşistler 

Boğaziçini zapta 
hazırlanıyorlarmış 
Mosko\•a, 12 (A.A.) - Tass ajansı 

bildiriyor: 1 

el Her .iki taraf bu muahedenin dusu zırhlı teşekküllerini ate;: hat 
-;a~~4l tatbik edileceii ve taadika tına sokmak suretile müdafaa ter· Amerika, 16 Danimarka gemi· 
ın 1 olmadığı hususlarında da tibatını takviye etmiş bulunuyor- sine daha el koydu 

Ölülerimizi, harp esirlcrimiz.i, 
harahclerimizi ve ümitlerimizj dü 
~ünerek bu bayram .gününü, ha· 
tılaraı taziz sünü yapacağınızdan 

* Londra. ıs (.'\.A.) 

retinin tebliği: 
Hava neza. 

Peru tarafından bazı hirazlar 
ilerj sürülmüşse de halli ımkansız 
değildir. 

Sovyet istihbarat bUrosunun malik 
olduğu itimada değer malQmata sö
re, Bulgar • TUrk hududunda büyük 
kıtaat hareketleri \•ukubulmaktadrr. 
Bu hudutta gece gUndilz tahkimat 
ameliyesi yapllmakta ve bu ameliye 
Alman mühendisleri tarafından idare 
edilmektedir. Birçok hava meydanı 
inşa hallndedlr. l<"aşist askeri zümresi 
hiç şUphesu.: Boğnziçinl zapta hazır-
lanmak tadır. 

ı:a.bıktırlar. !ardı. Alman piyade ve istıhkiım Vaşington, 13 (AA.) - Bah 
~ llleruiminde B. Stalin de kıtaları karfısında durulanıaL hü- riye komisyonu Amerika limanla. eminim. 

'Bombardıman tayyarelerimiz cu
martesi gecesi ş;ddetli bir fırtınaya 
rağmen Bremen'deki hedeflerle Al· 
manyanın şimali garbis!ndekl diğer 

hedeflere hUcum etmişlcı dlr. Brc
men'de sanayi mmtakalan ile bahr1 
inşaat tezgflhları llzerlne blrc;;olt yük 
sek lnflllı.k \"e yangın bombaları a
tılmış ve bUyUk yangmlar çıkanlmış
tır. 

Suriyede 
Vatan - lstanbulda çıltan Ttlrkişe 

Post gazetesi, Tass Ajansının habe
rini, «Türk • Alman dostluğunu boz
mak için Moskovanın bir ı;ayrcti> bulundu cumlar yaparak Vıtebsk civarın· rında kullanılmadan duran mütc· 

a. Moakova, ı 3 (A.A.) _ Tats daki bütün sığınaJdarı birer birder baki 16 Danimarka vapurunu da 
Fransızlar, ı 

(Başı 1 incide) <-> başlığı altında neşrettlkten sonra 

Jansı bildiriyor: zaptetmişlerdir. Bundan sonra a alıkoyduğunu bildirmi~tır. Bu su· 
ti ~on ırünlcr zarfında Molkova• bir avcı alayına men9Up bir Al· retle gemilerin musaderesi hak· 
a i bır taraftan Komiaerler medi- man bölüğü Lorlanmı~ bulunan kındaki kanun mucibince alınan 
~ tcısi ~talin .ile Hariciye Kom.i· Stalin hattını bir taraftan öbüı Danimarka gemilerinin sayısı 
L,~1 .Molotof ve diicr taraftaıı tarafına. kadar seçerek bir Sov· 31 i bulmuştur. 

Bu vesile ile milli vahdete ve 
vatanın istikbaline karaı be:ıledı· 
ğim imanı size tekrarlarım.~ 

mütareke muahedesinin tasdikına 
ait mcrasimjn Beyrutta tetkik e
dildiği zannedilmektedir. Kudüs· 
te umumiyet itibarile tahmin e· 
dildiğine göre mütareke hüküm· 
)er.inin tnsdıkı ve ne§r.İ ıgecikmi· 
yecektir. 

diyor ki: c:Bu haberi ancak okuyucu
larımızı tenvir için sUtunlanmıza 

geçiriyoruz. Rus harbinin başından 

beri faaliyete geçen S<>\"yet istihba
rat bürosunun itimada ne kadar az 
!Ayık olduğunu izah için tefen1lata 
glrmeğe !Uzum görmUyoruz. Umanz 

Amerika aakerleri 

Q .. ,,.;:ı_ ,a S R yet zırhlı tümeninin müdafaa et· ·-------------• "td~..... ritanyanın ovyet us· 
1 ' a. f k ı& hh b" ıiği sahada 25 kilometre derin j. 

Va~ington, 13 (A.A.) - Şim 
di zannedildjğine göre, halen aa· 
kcrlik kanununa göre orduda hiz 
met edenlerin normal hlzmet dev 
releıinı ikmalden sonra terhis e· 
dilmomeleri hakkında General 
Manıhalls tarafından yapılan son 
talep, cenup Amerikasına Alınan 
nüfuzunu bildiren haberlerle Fi
lipin adalarının mihver harekatı 
yüzünden tehlıkede olduğu hak· 
kındakj haberlerin neticesidir. 

İki tayyaremiz kayıptır 
t111t ev • • de mura as ve u· öindc ilerlemi§tir. Alman kıtala· r, el~.i Sir Staffurd Cripps a· ., 

lı 3hlda yapılan müzakereler ne· rınm sürati ve s.ilihlarının mü
te•-..ı kemmeliyeti Sovyet askerleri İl· la -·~e ~!manyaya kal'§l yapı· 

1 1\ harp esnesında ıBüyiik Bfr zer.inde o kadar büyük bir te-İr 
lıly, - ·· yapmıştır ki Sovyet saflarında ı ve Sovyct Rueyanın muş- -
iıerelc hareketlerine d•ir bir itilaf tam bir karı§ıklık hasıl olmuş ve 
l el bu .itilafa munz4 m bir proto- bu -esnada 165 Sovyet tankı tah· 

0 ,..... d 1 • rip ed.ilmi• veya jğtinam edilnıt;;· ~ .. ıa e i mjşur. ,. ,.. 
s....8u .itilaftn imzası esnasında tir. · 
-wvyct R St li B-L . Berlin, 13 (A.A.) - D.N.B. r"" usy.a namına a n, ao 
1
;Jt fialk Kom.İleri Amiral Koz· ajansına b.ildirildiğjne göre, 12 
h tlıov, Sovyetler Birli&& Marqa· temmuzda 14 7 Sovyet tayyaresi 
it Ve iM illi Mi,ida~a Halk Komi· Alman tayyareleri taraf mdan tah 

1 
r ll'l\ı~v.inj Chopochnikov, Har.&. rip edilmiftir. Bunlardan 88 i ha
~c Konıiaer muavini yychinıld, va muharebeleri esnasında, 59 u 
'ıiciYe Komiserüii umumi ka· da yerde tahrip olunmu!tur. Al

~bi Sol>oJcv. Kolıe; aZU!n<lan ..ma~ann sayıbı 9 tayy~re.~e-~ .iba 
.°'"loy ile Jıfiaıiciyc KomieeTJiii r~ttır. ·Geçen cumart_e•ı gu~u Al· 
~tek -cdaintnciao Kozyıev, ma.n hava kuvvc~lerı, Stalın hat· 
~~l&aeev Portouıb&tch ve Büyüt tınm yarıl~sı içın yapılan kara 
~y • .' n•- . ..ı - ...ı_ -n· ..ı.....,et harekatına b.ir çok teşekküllerle 

tcıs· .. -.uınaaua --.c "D-,, .. ah . . Al t 
i .1 General r-Macferlan, ıKontr muz eret etmış~tır. man ay-
C llıiral Mlf haıv V.ismereşalı· yarcleri yalnız Smolensk mıntn-

011icr, r_1es, a · f ret mu-s- kaemda 77 tank, 400 kamyon, 
t ... ~ '-'il pery ve ııe a L:_ k ı.ı· . 34 t 
~-nrı 8-.c il t emilıiter al- ı:xı- ço 'll&Llıye lren.ı 'Ve op 
Lay Gri~r ~ ey. a at 1 . a1bav tahrip .. etmişlerdir. Bu harekat, 
~ ){ • nava a atea.ı "' .t. ·ı _ı f d h . b' 
r,,. a ~Well, atatenı&v&l yarba.,. ..... mantar tara ın . a~ ıç ır tay-
~tıohic ~le iaeikcre büyijk elçi- yare ~aybetmeksıun ~aşarılmış
t.:"1 'lir yüksek erUnı huar bu· tır • .a 
~ Fialeadiya teWiji ~ lltla~dır. , 
ltıttı 11 rt.ilaf ile munzam protoko. He'lainki, 13 (A.A.) - Fın-

S tıleri §Unlerdtr: • ~n<liya resmi tebliği: 
eu ~vret Rusya hükumeti ile 12 temmuz cumartesi gunu 
lı t11k Brü.anya Krallık hükUıne· dü~n tayyareleri evvelce bil
li bu ltılafı akdctmek1e aşağlda- dirilen kuabalardan maada Por· 

I cy&r\atta bulurıutilu: voo ~hrini de bombardıman et· 
~ltrı - Her .iki hükômet 1-tjrier m~leı>d.ir. Bir çok evler yıkılmış 
'~ıık~~Yaaına kartı yapdan bu- ·veya ıhasara uiramıştıı. Dü~an 
~tt ~ ıharp eınumda birWıine tayyarekri, hundan sonra Lovist, 
\t ~ lllJ.M'Yenel ve müztdterel ~ele, <Komuoıuo, Kc-mi Yaer
ldıtc ._.yı m~n der• vi, Kaun.s. Kihte.ilyıvaara ve Tu. 

2 ed~rler. w - povaara Jtaeabalannı da bombar. 
ttıla..1- Her iki bükmnet hundan dıman etm.ifler<Ür. ıBuralarda ha· 
Ct --. harbin devamı müddetin· NT olmamıttu. Tayyare dafi ba
'4i ~•1-nnda mütekabil bir iti· taryalarımtz 5 dütman tayyaresi 
~tr~l~tm.aan .. iç bir müza- dü~mÜtleııdir. 
"'"- ~unmamayı ve hiç bir Mlıc:ar reemi tebliii 
~~e vey-~ BUlb m~.lllhedcsi Buda;eıte, l 3 (A.A.) - i\la-
tr. tınem.aı ıılle taabbut eder· car baıkumandanl!iının tebliği: 
&ıı 1 L.....!c_ • ıMotörlü kıtalanmız dü§manı 

"1'1~" &fma R~. ve ~~ •. li· takibe ·devam eciiyorlar. Düşman 
h, -.L da ol!!lak uıere iki nue· dum" dar .kuvvetkr.ile vuku bulan 
thi •• ~'4falt . . ecli'· . 
• ~. t~ ve te~tı · muharebeler esnasında yenıden 
lt(!İr. Her ik.iai de aynı kuvvet· bir miktar eıir aklık ve batarya 

Sovy~t .. • .. · ~-:. top ijt.iınam ettik. Hava kuvvet-
'-ın Stl• . hukumetının l>.bfet~ı lecimtz -lpe9 düsman tayyaresi dü-
le>f ih.iyetlc: imza eden Molo· •·-.;:..ı... di • • §Unuvy..,.r r. 8·· ,,,.,,. 
~hı~~~. Britanya hükGmetlnin 
"dcıı ~~ı tam sa\iıhiyetk imza lngilterede 

Mevsimin ilk 
At yarışları 

cel, Ceylan, 
(F.B.) 6,01 

(Ba..-:ı -l iım·mle) 

Asiye, Jale, Scvjm 

Müsabakalar neticesinde ba
yanlarda Galatasaray 1 5 puvanla 
birinci, .Fenerbahçe 6 puvanla 
ikinci, erkeklerde Galatasaray 30 -------------
puvanla birinci, Beykoz 16 pu· 
vanla ikinci, Fener bahçe 4 puvan 
la üçüncü, Anadolu 3 puvanfa 
dördüncü, Beylerbey.i 1 puvanla 
beşinci olmuşlardır. 

Ajanlık tarafından gerek ha· 
yanlarda ve gerekse de erkekler 
de birinciliği kazanan Galatasa· 
raylı kürekç.Jlere kı,>nıetli birer 
kupa verilmiştir. 

At~etizm 
müsabakaları 

l\lmtaka atletizm bir ncılıklcrl fi. 
nali bugün KadıköyUııdc Fcncrbah1,;e 
8tRdında yapıldı. 

Alınan teknık neticeler qunlardır: 
400 manialı: birinci Cemal 62,4, I· 

kıncı Ferit. 
l"Uksek: Birinci Jcba 1,70, ikinci 

MuammN·. 
Uzun: Birinci ÇaroClu 6,29, ikinci 

Muammer. 

Fransanın Ankara 
maslahatoüzan 

yılabllecck ,·asıfları haizdirler. Dl 
ğer gemilerin hepsi ~ ük '\'&puru· 
dur. Enterne edilen ı~ ranınz balı· 

rlydUeri :!00 kadar \&rdır. 

A~·nt Ajansın \Crdlğl malUma
ta na:ıaran bir ukeri nakli~ e &'e
misi oluıı İngiliz tan-arelerl tara
fından Antalya Ttirık limanı on
leriııde batırılan ~alnt - Didier 'a 
ııurwulan kurtarılarak enterne 
cdilmı. bulunan diker J<'ralUiızlar 
hakkında da 1'üric makamJarUe 
müzakere ~cttyan etmektedir. 

Temaslar 
<Batı l lnelde) * 

Yüz metre: Birinci Muzaffer 11,4, mln edecek kanun projeleri hazırla· 
ikinci Cezmi. nacaktır. 

800 metre: Birinci Rıza Makısut Mümessiller meclisi nskert encll· 
2,rı ıkinci Veli Dcınir. meni reisi demokrat B. May beyttnat. 

4 X ıoo bayrak: Bırinci Galalasa- ta. bulunarak genel kurmay reısl Oc· 
ray takınır nera} Marshall'ın btı gibi kanunların 

110 Manialı: Bırincl Yavru 17,8 i· !Uzumu hususunda kendisini ikna. et-
kinci Sudi. mi~ olduğl.ınu .söylemiş ve gelecek haf 

1500 metre: Bırınci Rlza Maksut ta kongreye bir kanun teklif cde\!cği-
4,31, S, ikinci Veli Demir. nl ili.ve etmiştir. 

400 metre: Birinci Slkoçi Maro 53,7 Moskovada 
ikinci Ancus. 

200 metre: Birinci Muzartcr 23, I· MoskO\'ll, 13 (A.A.) - Sovyet Ha· 
kinci Cezmi. riclye Komiseri, Amerika bUyUk elçi. 

ki bu haber, b84kalarınm beslediğı 
General Vilson'un beyanatı niyetleri glzlemestn. Bu münasebetle 
Akka, 13 (A.A.) - Mütare· FUhrcr'in Moskovanın arzu ve niyet

Kahire, 13 (A.A.) - Ortaşark ln- ke muahecks.inin ımzasını müte· lcrlnl' -ılt ifşaatını hatıra getiririz.> 
glllz hava. kuvvetleri kararı;Ahının akıp General Vııson radyoda be- Almanya, Türkiyenin Finlandiya 

Napolide bir tayyare fabrika· 
sında infilak 

tebliği: yanatta bulunarak denıiştır ki: 
tt.alya'da bombardıman tayyarcle- «- imza merasını.inin acıklı ve lsveçle ticari münasebetlerini 

ı·lmiz ıo 11 Temmuz gecesi Napoll- fakat lüzumlu bir safhasına şahit kolay]afhracak 
deki askeri hedefler üzerine şiddetli olduk. Acıklı dedim çünkü neti- Bcrl!n, 12 {A.A.) - Anadolu A· 
bir akın yapmışlardır. Garlara, antrc-

1 
ces.i ne olursa o.sun böyle bır jansının muhabirine salflhtyeUi bir 

polara, petrol hazinelerine ve seyri- harp yapmağa mecbur kalmış kaynaktan bıldirilm!ştir. 
sefalne karşı muvaffak~yetll. ~aarruz- olma.k he~ zaman için. acıklı bı.~ 1 Alman hUkQmetı TUrklyenln Al· 
~rda bulunuı~uştu:: Bır tana.re fa~ şe~dır. ~uzumlu dcdım w çunk~ manyanın komşusu olan memleketler 
r\kuında bUyUk bıı infilak olmuş muttefikımız bozguna ugradık ve bllhıuısa İsveç ve Finlandiya ile 
tur. .a. tan sonra Surıye ve Lübnanın olan mUnasebctlerlnl teshil maksadı

Amerika Açore ve Y eıilburun 
adalarına girmiyecck 

emniyetjnı temin etmek birinCJ le, TUrk mallarının Alman toprakla
derecede eher:ımiyeti haiz bir nndnn transit olarak geçme ini ko· 
zaruret halmj almıştı. Bu toprak· laylaştıracaktır. 
lar son zamana kadar başlıca 

k Memleketimize cehri iniıler yap· Nevyork. 13 (A.A.) - Por· duşmanımız tarafından bize ·ar· 
tekiL elcisinin bildirdtğine göre şı kullaıııldı. Buna mani olmak maya mecbur kalan mihver 
Amerik; hükumeti, Ac;ore ve Ye· ıatediğtmiz zaman eski müttefiki- tayyareleri 1 
!;il burun adalarına sirmiyeceğine 1 miz nldığımız tedbire karşı mu· Anktıra, 12 (A.A.) - Ch•ar rncm· ! 
dair Portekize teminat vermiştir., ka vem et gös~ermcği ken_dj hes~- leketlerde \'e denizlerdeki harp hah 
Amerikadaki mihver konsoloaları hına haklı bır hareket za~nellı. neticesi olarak memleketlmızc ccbrt 

, _ . A ) _I Şimdj bu mukavemet nihayet inişler yapmağa mecbur kalmış olan 
5an ha.ncı~o, 13 (A. ' ~ 'bulmu tur. l·ransız ordusile yal- Fransız \"C Sovyet tayyarclcn hak

Buradaki lngıliz b~şkonsolos.lu.ııu nız g~en harpte değil fakat dü· kında dUn verd ~lmlz mallimata ıl6.
m<Cmurları, AmerJka Hancı,> e ne kadar yan.> ana harbetınış ol- ve olarak bugün de mıhvcr tayyare· 

·· ı a B Sumner Welles ın d · 
mus e~ rı · I duğumuzdan cereyan e en mu- Jerı hakkında topladığtnıız malCıma-d ·· ı ğı beyanatı hayret e _..ı 

un yap 1 \V il .. b zakercler esnasında Fransız Ol'UU· tı aşağıya derccdlyonız: 
karşılamışl~rdır. B: e e.~ 1~ e: sunu rencide etmemek ve şerefi- Alman tayyaresi olarak 18 Mayıs 
'-'anatına gore, lngıltere hukumetı h l l . k " . il N k ne a c get.rmeme · aynı zaman- nu tarihinde ilk tayyare, lmroz a-
\V estpomt vapuru e evyor ·• ı d d · etimiz' tehlikeye dü dasına inmiştir. MUrcttebatı birı su-
t an Lizbona ıgidecek olan mihver .~ a c.nknı.>. ı t tt"k Bu. 

§urmeme · ,.,..ın gavre e ı · bay olmak üzere iki kişidir. 
konsolosluk memurlarına bireı .. k 1 ·~ " .. .I dı'l 

~. ~. hh.. muza ·ere erın acı soz sar e • lltinci Alman tayyarcsı 24 Mayıs 
mürur tczkeresı vermegı ta_a. 'lt moclen memnuniyet verici bir an· 911 tarihinde S kişiden ınUrckkcp mil 
etmekte, fakat Jap~.nya t~rıkı 1 .e !aşına ile neticelenmiş olmasın· rcttcbatı ile birlikte Antalya.ya in· 
dönecek olanlara _borle hır temı· dan doldyı bahtiyarım.) ınlştir. Bunlardan birisi subaydır. 
nat vcımemektedır. 15 Haziran OU tarihinde de 4 kl-

lngiliz başkonsolosluğu sözcü· Fransa Harbiye Nezacetiftin şl mUrettebatı He bır diğer Alman 
ısü şunları söylemi,;tfr: tebliği tayyaresi Anaınor'a bir cebri inif yap 

«- S.ize §Unu söyliyebilirinı VJChy, 13 (A.A.) _ Harbiye mıştır. Bunun mürettebatından ikisi 
kj normal zamanlarda konsolos· N~zar~ti tarafından neşredilen subay ikisi gediklidir. 
luk memurlarının Pasifik denizini bir teblığde hllcUrildjğine gere, İtalyan tayyarelerin! de yeniden 
geçmelerine hiç bir vcçhile itiraz Suriyedeki Fransız fevk.alide ko· aşağıya derccdly-0ruz: 
etmek aklımdan geçmez. Fakat miseri •General Dentz ı.·e !Suriye- Bunlardan b!rincl'!I 12 Şubat 9U 
B. -Sumner WeHee'in bizden fazla deki lngiliz kuvvetlerinin b~u- tarihinde 7 kişilik mürettebatı ile 
bir şeyler bilmesj m'iimkündür.> mandanı General Vilson muta.re· birlikte l<'cthiyc clvann<la Kemer 

ke şar-tları hakkında bir anlaııma· me\'"kllne lnmeğc mecbur olmu,tur. üç adım: Birinci Yavru 13,t7, 1- sile sık sık görü~ektedlr. Fak&t bu 
kinci AbdUrrahman. görilşmeler haklunda. şimdiye kadar Köttence limamnda 

ıo.ooo metre bayrak: Blrind Et- hiç bir şey bildirilmemiştir. Bükre§, 13 (A.A.) _ Resmi 

k H 25 Mayıs 9U tarlhlnde ise iki İtal-ya varmışlar ve dün a ·şam mu-
tarekenameyi imzalamı§i:ardır.Bu yan tayyaresi hemen hemen ayni za
ııuretle .Suriye ihtilafı 3-4 günde mnnda Ti.Irk topraklarına lnmlflerdlr. 

re! 33,46 2. !kinci Canis üçllııcU Fe- Tokyoda bir membadan öğrenildiğine gö· 
nerbahçcden 1\Iaratcıncu Hakkı Erte. Toklo, 13 (A.A.l - Sovyet elçisi re 4 Sovyet bombardıman tayya· 

Disk: Birinci Veysi 39,29, ikinci Smetanin dUn oğleden sonra Japon resi Köstence limanında bulunan 
Yavru. h · · · hariciye nazırı B. Matsuokayı ziyaret Prjnz Mircea astane gemısını, ge 

GUlle: Birinci Mehmet 11,82, ikin· minin Kızılhaç i"aretlerine rağ· el Şerif etmiştir. ,.. 
k hususi d · · d men bombalamı•lardır. Bombar· Cirıt: Birinci Carak 52,11, lkiııcl B. Matsuo anın aıresm e " 

Şcrıt'. vukubulan bu nıUllkat bir buçuk sa- dıman esnasında güneş denizj aY· 

1 Bunlardan birincisi nefer mUrette· bitmiş bulu.nmaktachr. Cenera 
Deniz ve General j.\/ilson tarafın· ~a~~~~~~n~~:y;et~~~;:ı c:b~iş:~i~ 
dan ıimzalanan muaheden:in şart· 
lan henüz Vidıy' de malum olma. yapmı~ır. 
dığı .iç.İn Viohy sa~iıhiyetli mah- ------------
filleri mütarek.e hakkıooa henüz Tass aı·ansınını 
mütalaa )Ürütmemckted.irler. 

~ -t StaHord C-r.ippe, 
')'~et Rueya ve Büyük :Bri· 
ttrt,~ .. iikUınetleri :taraf111dan 12 
oı.ll uı, tarihinde imza cdllmit 
lol: •nla1nıaya müzeyycl proto· 

U U tur dınlatıyordu. Düııman tayyareleri Çekiç: Birinci Kroytezer 25,10 ikin at s rm ş · 
Londra, 13 (A.A.) - Bugtln öğ· el Alltcddin. Haber alındığına göre B. Smctanln gemiye altı bomba atmışlardK. 

leden sonra birkaç dUşman tayyaresi, k B Alman • Sovyet harbı"niıt netı···e!erl Bir müddet eonra -düşman ta.yya· hakri .... 
\Beyrut, 13 (A.A.) - ~-Sın : irinci Fahrettin 3,51 lklncl ~ k 

İn&iliz sahilleri yakınlarında uçnı~- Hlsaropolos. hakkında z. Matsuokaya. rnalQmat relerinden jkisi tekrar dönere. 
lardır. Bunlardan bJrl sahili aşmtş ve Balkan Bayrak: Birinci Fenerbah- \"ermiştir. Di!;'er mUhim meselelerde 50 metre alçaktan uçarak ıgemiy.i 

So 
lngllterenln şarkında bir yere bom· iki 1 G 1 t görUfUlmilştUr. mitralyöz ateşine tutmu;;!ardır. 
~~r a~~b~ p~ u ~m~ ~r~ ;~=·~=n=c~~a=a:u~u~a~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
lanm1' ve bazı haurlar olmuştur. t'ıı)'._\>yct .. ~usya ve Büyük Bri· 

'lttl bııkumetleri Almaoyay a !!!l!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!l!!B!l!!!!!!!!91!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

~j h?1t•Pılan harp emaılll<ia her drada Sovyet Genelkurmayı reis 
~tt tef '1ınetln rnüttereken hare· muavini ve Sovyet askeri heyeti 
~~ tıccklerine dair olan bala- reisi General Golikof ile cereyan 
~t h~laıınayı imza ettikleri va- etmekte olan müzakereleri ko· 
'~'&> 1:1 •nlatmanın imzayı müte- laylaıtıracak mahiyettedir. İkinci 
~~ hi erbai meriyete gireceği ve nokta ise • eier yeni bir delile lü
'1.ıaıı11J tıtıdika tabj olmadığı hu- zum varsa • Almanlara. kendi a-

l da. tnutabık kalmı§lardır. leyh\erinde müttehit bir cephe 
tfl kurulmasını y.ine bizzat kendileri. 

lo iİfterek muhariplik o:in tahrik elatiş okluklarını anla-
•ı~111~dra, 13 (A.A.) _ Reuter tacaktır. Bu yeni cepheyi Mç bir 
bJlcfırı~ıll diplomatik muhabirı entrika zafa uğratamaz. 

Q Ot: Müıterek beyannamede, do-
l~:ı~tenıj.ı;:::.· ·· So mı·nyonlar da anla,.mayı müttefi· ı.. ~ • -tıllle ı:ore, vyet • • 
lllltrın:\Qakerelerinin bütün saf. kan tasvip ettiklerini bildirmi~
tilc iar a dominyon hükumetle- !erdir. Müzakereler günlerdenbe
~1tle11(6te edildiği sib.i Amerika ri devam ediyordu. Anlaşmanın 
QI& !il~ devletlcr1 bükumctı de bütün ehemmiyetini anlamak için 
~bcrd •kerelerden, tcferruatıle Churchilrin 22 haziran tarihli 
""lıtı,n;: . cdilmiftir. Anlaıma, nutkunu hatırlamak li.ıımdır. B. 
lltıı. ki • 'le harp halinde bulu· Churchilt o nutkunda ezcümle 
tııl :rn .. ıncmleket arasında mev· ıöyle demiıti: 4:Nazizmle müca
ttarrı uıtcrek muhariplik» halini dele edecek herkeı bizden yar-

Jtst~ te~it etmektedir. dım &örecektir. Hitlerlc beraber 
l(jtl~ ukumet birbirlerine her yürüyen herkes bizim düımanı· 
lttııllfe ~.ırdunda bulunmayı ve mızdır.> 
~tt .... rı en mı.itareke ve ıulh ak· Binaenaleyh Rusyaya ve Rus 
.ı: "•trneı::.· h 
~l~r a Kl taa hüt eylemekte milletine, mümkün olan her yar· 

· ırın<:i nokta halen Lon· dımı yapacağız. 

KAHVE 
Kahve tevzii müna-sebetile 

iki haftadanberi bir çok yazı, 
havadis, beyanat neırt!dilcli 

Kahvenin men,ei HabqİJ· 
tan olarak kabul ediliyor. Kah 
venin kamçalayıcı hanalarmı 
ilk olarak bir çoban, keçileri· 
nin kahve fidanının yaprak ve 
tanelerini yedikten sonra çok 
canlandıklarını ve çevikl41!tİk· 
lerini görerek keşfetmittir. 

Kahve on betinci asırdan 
batlayarak bütün tarka ve on· 
dan aonra on yedinci asırda 
A vrupaya girmiıtir. 

Kahveyi her zaman yeıil 
duran küçük bir ağaç, yahut 
bir fidan yetİ§tirir. Bu ağaç di· 
kildiğinin uçuncü senesinde 
kllhve denilen taneleri verir. 
Kahve fidanı 7 - 8 metre yiik· 

aekliktedir. Ciçekleri beyazdır. 
Senede iki veya üç defa mah· 
sul verir. 

Dünyada iatihlik edilen bü· 
tün kahvenin üçte ikisinden 
fazlasını Brezilya yeti§tinnek· 
tedir. Kahve yetiıtiren diğer 
memleketler Kolombiya, Fili· 
pin, Havay, Küba, Porto-Ri
ko, f amayka, Orta Amerika, 
Afrikanın bazı kmmlan, Ara· 
biatan, Cava, Seylan, Martinik 
ve Reünyon'dur. 

Dünyanın en güzel ve mer 
hur kahveleri Kızıldenia üstün
de Moka bavaliainde (Yemen 
kahvesi dediğimiz) ve FranM 
müatemlekelerinden Martinik 
ve Reünyon adalarında yelİf • 
mektedir. 

Dörtte bir Moka, dörtte bir 

Martinik dörtte iki Reünyon 
kabveai dünyarun en nefis kah 
ve harmamdıa 

Kahve ihtiva ettiii «kafe· 
t LL!L 0 Ç 

İn» dolayıaile müneDU111lır. 0 

cuklarm, aaabi kimselerin, kalp 
rahataızlıklarma ve çarpınhla· 
nna müptela olanların kullan· 
maları doiru olmadıi! ıibi 
normal kimaelerin de ~ahve 
tiryakiliiini ifrata vardırma• 
malan lazımdır. 

Çekilmİf kahvenin halis o· 
lup olmadığın' anlamak için 
baıit bir uaul vardı.r : Bir kıııık 
kahveyi bir bardak auya dö· 
künüz, kahve suyun üıtünde 
kalırsa halistir, mahlut ise için· 
de bulunan ecnebi maddeler 
bardağın dibine çöker. 

ral Dcntz ile General V.ilson ilk ~ ı <8-91 ı laclde) •ı• 

mülikatlaranı yapm.pMdtr. ~u edecek. lafile avutulacak bir 
mülakat Aklciaa CC!l'e)'an ctm•· millet değiliz, çünkü ica hında 
tir. · --. • ._ı..A. istiklal uğruna canımızı verme-

Mütarekenin reddini Aın....,.a ye iptidadan aametıni§ bulunu-
tavıiye etmİf yoruz. 

Zür.ich. 13 (A.A.) - Darlan· Diğer taraftan kağıt üzerin. 
la Petain arasında Suriye müta- deki hiç bir imza hiç bir dost
rekesi hakkıı~da görüş ihtil~fı luk lafı bizim basiretimizi bağ
mevcut oklugu hakk~nd~ şa~a- lamaz. Hadiseleri yakından ta· 
lar dolaırnaktadır. Sıyası muşa· kip ederiz. F'eRa ihtimallerle 
bitler Almanyanın mV~chhas~~a1tın göz göze gelmekte!l korkmayız, 
u~~mas~. arzusunun 1 Y yı n- b lan daima hesaonlarımıza ka-
gılız mutareke şartlannı redde un 'L' 

sevkettiğ• kanaatindedirler. tanz. 
Joumal de Genev'in V.idıy Bunun için Moskovadan ge-

muhabir.ine göre hala Vlchy'de len haber, Ruslara ait menfaat 
bulunmakta plan Wcygand A&i- ve gayelerden doğan bir propa
ka ve bil.hassa Dakar müd~f aaııı- ganda ise buna kapılmamıza 
nın t~k.vıyes,i hakkında ızahat imkan yoktur. Yoksa hakikata 
vernuııtır. uyar tarafı varsa Bulgar hudu-

General Catroux batka bir du bize Moskovadan daha ya. 
vazifeye çapıldı km olduğu için hükumetimiz 

Kahire, 13 (A.A.) - General bunu görür, anlar, icabını tam 
de Gaulle Ortaşarktaki hür Fran zamanında yapar. 
sız kuvvetlerinin umumi delegesi Ahmet Emin YALMAN 
Catroux'yu başka bir vaz.ifeye ça 
ğırmış ve Kahireye delege olarak 
Baron de Benoist'yi tarin etmiş· 
tir. 

De Benoiat, Süvcn kanalı 
kumpanyasının yüksek ajanı o
larak mütarekedenbcrj kanal ida 

resının yegane meıu) adamı idi. 
De Caullc"Un Mııır için dcleııes: 

sıfatile olan vaz.if esinde 'kendisi
ne Mısır borçları komisyonund. 
Fransanın mümessili olan Baron 
de Yaux )'ardım edecektir. _, 
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Sümer bank birleşik Yün _ipliği ve 
Dokuma ve Sun~ipek fabrikaları 
müessesesi Bursa Merinos fabrikası 

Müdürlüğünden 

Memur, Usta ve mütehassıs 
İşçi alınacak 

SUmerbank Bursa Merinos fabrikasına aşağıda adetleri yazılı mik· 
:arda memur, usta. ve mUtehassıs işçiler alınacaktır. 

:Santral için 
1 Adet santral fen memuru (Sanat okulu mezunu memur olarak) 
5 > elektrikçi, tecrübe gormilş (Sanat okulu mezunu usta olarak) 
2 > Yüksek tazyikli buhar .kazanlarında (Sanat o.kulu mezunu 

esta olarak) 
ft > Buhar tuı·binlerlnde çalışmış tecrUbeli (Sanat okulu m"":Unu 

.ısta olarak) 
2 > Buhar tUrb.nlerinde ve dizelde çalışmış (işçi olarak) 
• > Buhar kazanlarında çalışmış (lşçl olarak) 
8 > Elektrik montaj ve işletme!tndc çal~mış (işçi olarak) 
Tamirhane için 

3Adet tesviyeci tecrübeli Sanat okulu mezunu usta olarak 
2 > 'fomacı tecrübeli Sanat okulu mezunu usta olarak 
1 > 1'"'rezcci lecrübeij Sanat okulu mezunu usta olarak 
1 > Planyacı tecrilbeli Sannt okulu mezunu usta olarak 
l > Kaynakçı tccrUbcll Sanat okulu mezunu usta olıırak 

&hnacaklır. 

Yukarda gösterilen şeraiti haiz bulunan isteklilerin, fabrikada yatıt
~cak lmtibıı:ı ve dı!ncme kablliyeUerine göre Ucrellcrl takdir edilecektir. 
8J.nat okulu mezunu olanların, tecrübe mUddeUerlnln hitamında, göster
dikleri llyakat'.e göre \'e kadromuzun mtısaadesl halinde memur olarak 
.uıdamları da dUşünUlecektir. 

isteklilerin fabrika zat işleri şefliğine müracaatları. Hariçte olanla
lilff bir mektupla fabrika direktörltiğilne m!lracaatları Uıallnde, imtihan 
~a.rlnl adr~lerine bildirilecektir. <5690> 

Parke kaldırım yaptırılacak 
Siirtte Kurtalan yolu kontrol amirliğinden 

'I - Şiirt - Kurtalan yolunun Siirt mebdelnden itibaren 600 metre
rı. kısmın parke kaldırım inşaatı 8/ 8/ 9U tarihine mUsadlf Cuma günU 
88.>\t 16 de. Kurtalan yolu kontrol ll.mirllğlndc müteşekkil komisyon tara· 
brıdan ihalesi yapılmak üzere kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

~ - Keşif bedeli 20088 lira n muvakkat teminatı 1506 lıra 60 
-.ıruştur. 

3 - Taliplerin teminat mektup veya makbuzlannı ve ihaleden en 
az 3 g!ln evvel Siirt vllAyetine müracaat ederek bu iş için alacakları fen-
11L.ehliyet vesikalarını hAmllen 2490 No. lu kanun hUkümlerlne tevfikan 
Mzırlıyacaklan teklif mektuplarını ihale gUn!l saat on b.re kadar kon
trol Amirliğine tevdi ~tmclcrl. 

4 - Bu işe a.it keşif ve şartnameyi her gUn Diyarbakır Nafıa mu. 
dürlUğUnde ve Silrttc kontrol lı.mlrllğlnde görebileceklerdir. (4169-5649) 

Soldan sa~: 1 - Hakkaniyet ü
zere, Açın halinden anlamıynn. 2 -
~ielttup, Bir nehir. 3 - İlgili. 4 -

Kraliçe. Kurum. 5 - Fakat, Sporda 
hata. 6 - Sigara nC\·flcrımizdcn bl· 
rl. 7 - Şey. 8 - Adlar, Bir tarafı 
noksan zt>kll.. 9 - İhtiyar Rum, lkin· 
el derecede. 10 - Kritik, Bir nota. 
11 - Uzak işareti, Bir nota, Vazıh. 

Yukardan a~a~ya. 1 - Bir mey
vn, Sonsuz zaman. 2 - Ağacın kolu, 
Liman. 3 - Kinaye, Sanat, Arka. 
4 - Kirli iz, Onsuz dUğün olmaz. 
5 - MUstacel, Para yardımı. 6 -
İnilti. 7 - Telaffuz esasına dayanan 
8 - Kımıldanmalar. 9 - Üzunluk, 
Herkese uyan. 10 - Bir sayı, Rekllım 
Şart edatı. 11 - Şarkla bir şehrimiz, 

İstifham, Bır hayvan. 

DO:SKÜ BULMACA!'\IS HALı.t 

Soldan Sa~a: 1 - Saman. alevi 
2 - Eda; ls; Mesa 3 - Fakir; Si 
4 - AIA.ka g-örmek 5 - Halayık; Ma 
6 - Arem (mera); Devlet 7 - Eza 
8 - Ki; Alılt; La 9 ...:. Kınıı.lı; Ateş l 
10 - Asabı; Arı 11 - Tamam; Tek 
Yukandan Ao:ağıya: 1 - Sefahat; 
Kat 2 - Adalar; Kısa 3 - Makale; 
ln'am 4 - İkame; Aba fi - Nıray 
(yarın); Zalim 6 - As: Gıdah 7 -
Söke; Et 8 - Emir; Vak'a 9 - Ye; 
Tak 10 - İstemezler 11 - Kat; A
şık. 

I' Dr. la. de b 
TABANTO 
DABlLI llABl'AI.IKJ.A& 

MITBBlllSIBJ 
'l'Qııel ŞabdettnncmJ Sok. Na. :S 

Tel. '920e 

Z den 5 e kadar 

"Hasta adam 
'' 

devrinde 
Bulgar güzeli ltchko~ Selanikli Hayrullahı sevmişti 

Bu aşk yüzünden Avrupanın kana 
boyanmasına ramak kalmıştı 

ETii sene evvel, ltchko adlı 
l>ic Bulgar güzelinin sevdası yÜ· 
:zünden Avrupada bir harp çık· 
masına ramak ıkahnıştı. 

8u •evda hikayesini Sel~nikte, 
iihların bu facia, zafer ve aşk 

beldesinde dinlemi§tim. 
876 da, TTakya ve Makedon. 

,._..ulh ve sükunet içinde yavı· 
yordu. Muhtelif ırklara mensup 
-Jcalüyetler arasındaki ihtilaflar 
.. "llledilmiş, kavgalar nihayet bul
'"!lluştu. Bu "Sırada Selanikli Hay· 
cullah isminde bir delikanlı, Bul· 
gar güzeli ltchko'ya gönül verdi. 

,.. Bir aık faciası 

'Her tarııftan sarsılan Osmanlı 
lmparatorluğunun göbeğindeki 
~aylar hürriyet ve istiklal aşkilc 
~anıp tutu,,uyorlardı. Romanya· 
'fılar ve Sırplar buna kavuşmuş· 
lardı. Buliarlar da afni emel pe• 
tinde koşuyorlardı. füyasi müca
·deleler, son zamanlarda dini b.i.r 
İmahiyet aİrn~tı. Adeta hıristi-
yanlığın islamiyete karşı bir mü· 

1~delesi §exli verilmişti. SaQki 
Trakya ve Makedonya bir barut 
fıçısı idi. Ufak bir kıvılcım bu 
•arutu ate~lemeye kafi idi. Alda. 
de biı;..aşk maFerası bu vazifeyi 
.c>rdü. 

-Selaniğin, büyük yangınından 
'Dnra eseri kalmayan bir ınahal
j!IUıde doğan Hayrullah, pek es· 
a bir Türk ailesine mensuptu. 

Hayrullah; Trakya köylerinde 
dola.§ıyor, bazan Bul-gar hududu
...,...-,dar uzanıyor. 'köylü kadın· 
---· b-;sma ve öteberi satıyordu. 
llC'o1::ün hududu geçti, Hogdand
.. 4'.öyüne gitti. Orada, bir Bul· 
gar kızı gör~ü ve gönlünü kap
tırdı. Kızın ~mi ltohko idi ve 
çok, pek çok GUzeldi. O da, de· 
l.ikanlıya hissiz kalmadı. 

ltch'ko, Hayrullahı gördüğü, 
aevdi.ğj zaman henüz on dört ya
şında ,idi. Delikanlının yalnız sev· 
dasına mukabele etmekle kalma
mı§, beraber kaçmaya, hatta 
µıilılüman olmaya razı olmu§tU. 

lki a~ık, gece karanlığından 
bilistifade ıhududu geçtiler, ve bir 
Türk köyünde, Ma.ida' c;lıt saklan
dılar. 

Selanik üzerinde fırtına 
Orada, Hogdand;a köyünde, 

ltchko'nun babası, kızının kaçı
rıldığını, kaçıranın da bir islam 
delikanlısı olduğunu anlayınca 
köylüleri ayaklandırdı. Metrepo• 
!idi harekete getirdi. Delikanlı 
ile kızın .izini takip eden bir ca
sus, az sonra saklı bulundukları 
yeri gğrend.i. Hıristiyan köylüler 
ayaklandı. 

- Hayrullah ile ltchko, Selanik 
treninin kompartimanında yan· 
yana oturmuşlar, a~klarından ve 
müstakbel saadetlerinden bahse
diyorlardı. 

200 den fazla köylü trenin et· 

rafını çevirdiler, aramaya ba.şla
dılar. Hayrullahı tanıdılar, ltch· 
ko"yu gördüler ve aldılar, götür
düler. 

Hayrullah yalnız kalmı§lı. Bü· 
yük bir keder ve ümitsizlikle müs 
Jüman mahallesine gitti. Dindaş
larına vaziyeti anlattı, yardımla
rını .istedi. Büvük bir halk kütlesi 
vilayet konağı önünde toplandı. 
Validen, ltchko'nun sevgilisi.ne 
iades.ini istiy~r, bağırıyor, çağın· 
yordu. Zabıta, nümayjşçileri da· 
ğıtmak istedi. Muvaffa.k olama· 
yınca silah kullanmaya mecbur 
kaldı. 

Ahnan ve Fransız konsolosla
rı, hıristiyanları himaye etmek is· 
tediler. Fakat aldıran kim? Kar 
gaşalıkta- ikJsinin vücudu _d~lik 
deşik oldu. ikisi de nümayışç.ıle
rin ayakları altında can verdi • 

1 ladise bütün dünyaya yayıl
dı. B~ iki diplomatın katli, Os
manlı İmpara.!_orlu~unun mukad· 
deratını tehlik~~ koydu. )'aban
Cl devletler payitahtlarının ekse
risinde: -:Şu Hasta Adamın karı· 
Dl itmam edelim!» diyenler ço· 
ğalr.lı. 

Fakat, her nedense itidal ta

raftarları galebe çaldı, Devrin 

sultanı nezdinde protestodan baş 
landı. Kabahatliler.in cezalandı

rılması, istikbalde bu gibi ıhadi-

yatını muhafaza bahanesile Sela
niğe bir harp gemisi aönderdi. 

Osmanlı hükumeti derhal ka
rarını vermi~ti~ Hadisenin ertesi 
günü 5 5 ki!!İ tevkif olundu. Se· 
lanik poÜs müdürü, bunların için
den gelişigüzel beşini seçti. Eşkı
yalıkla şöhret bulan, fakat hadise 
ile hiç bir alakası bulunmayan bir 
Arabı da bunlara ilave etti Ve: 

- İşte, dedi. Katiller!... . 

iki gün sonra, büyük bir halk 
kütlesi ve yabancı devletler harp 
gemileri süyarilerinin önünde bu 
11ltı zavallı ipe çekildi. Hayrullah 

ile güzel ltchko'nun sevda mace

rası bu suretle nihayef buldu. Al· 
tı 'kişinin ölümiyle Osmanlı İm
paratorluğu bir harp tehlikesin- · 

den kurtuldu. 

Yeni Neşriyat: 

lslam Ansiklopedisi 
Jl4aarlf Vekllllğince neşredilmekte 

olan İslam Ansiklopedisinin dördUn· 

cll fasi~Ulü, dolgun mUnderecatıa çılt
mıştır. Bu fasikülde de, tashih ve ta.
dil olunmuı;ı bir çok maddelerden baf
ka, ilim ve fikir Alemimizin en sala
hiyettar .simaları tarafından yazılmış 
makaleler de bir hayli yeknn tutmak 

tadır. Ekserisi TUrk fılem!no alt oİin 
bu mevzular, bUyUk bir dikkat ve i
tina ile işlenmiş ve bundan sonrikt 
tellfata esas ve mehaz teşkil edecek 
bir kemal dcreccsı!de olmak tı"Z'e'fe 
kaleme alınmıştır. DördUncU fasikU· 
!Un JhUva ettiği telif maddeleri ter
tip sırası ile aşağıya kaydediyoruz: 

Akif Paşa (Ahmet Hamdi Tanpı
nar), Akkerman, Akşehir, Alacadağ, 
Aladağ, AlAiye, Alaşehir (Besim Dar. 
kot), Akkoyunlular, AIAiye (tarih), 
Alaşehir, (tarih) ,Mükrimin Halil 
Yinanç), Akmcscld, Aksungur, Ah
medilı, Ala.mut ( Zeki Velidi Togan), 
A!Aeddln Halcı Alıncak (M. Fuat 
Köptll!U), Alieddln Paşa, Alay (İs· 

sclerin tekerrür etmeyeceğine da· mail Hakkı Uzunçarşılı). 
ir teminat vedlmesj istenildi. Her Dörd!lncU !asiklllUn fiyatı l llra

memleket, kendi tebaasının ha- dır, 

DOGRUDAN DOGRUY A 
Malııılllnden gctfrllmlş 2,80 asit ''e 28 dereceli 

Urfa Aşiret Yağları 
Ay\'altğrn torba 'Ze~11nrağı, Toptnn, perakende satı!J merkeLi 

KADIKÖY Dlrekll Apt. nltmda Tel. 60989 

B U R S A P A ı.lA R 1 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden 
1 - İdare ihtiyacı için <3475> kg. fıçı çemberi pazarlık usullle satın 

alınacaktır. 

2 - Pazarlık 18.7.941 cuma i;ilnU saat 9,45 de Kabe.taşta Levazım şu
besindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Evsaf listesi sözU geçen şubede görUlebllir. 
4. - 1stcklilerın pazarlık için tayin olunan g!ln ve saatte mezklir ko· 

misyona mUracaatları. (5504) 

il uya 
Yazan: Ahmet Emin YALJJIAN 

Bu sıralarda pek tabii olarak hep günün nıeselelerile 
meşgulüz. Fakat yarının düzeni ve inkişafı hakkıııda da 
arasıra olsun zihin yormak. kendimizi hazırlamak lazım ... 
Bu maksat için Ahmet Emin Yalman'ın (Gerçekleşen 

Rüya) adlı eserinde bol münakaşa malzemesi bulabilirsi
niz. Bu kitap, hepimizin her günkli ıstıraplarına doku
nuyor ve hakiki ihtiyaçların icaplarile ölü usuller ve kai
delerin yarattığı sun'i kfığıt atemi arasındaki farkı iyice 
canlandırıyor. Dertlere teşhis koyuyor ve çarelerini gös
teriyor. 

(Gerçekleşen Rüya) yı her vatandaş okumalıdır. 
iT'evzi yeri: Matbaamız, fiyatı elli kuruş· Kitapçılar

da da bulunur. 

Sümer 
Dokuma 

bank birleşik Yünip iği ve 
ve Sunğipek fabrikaları 
Müessesesinden 

Unkapanında Tahniye değirmeninde mevcut SUmerbanka ait muh
telif değirmen ve makine tesisatı ııatılncaktır. Taliplerin lllzumlu izahat 
almak Qzcre Defterdar fabrikası m!ldUrlUğilne mUracaaUarı Utm olu-
nur. (5692) 

Kayseri Tayyare Fabrikası 
Satınalma Komisyonundan: 

ı - Fabrika civarında yapılacak iki erat pavyonu fle mUştemllAU 
kanalizasyon kapalı zarf usulile mUnaknsnyıı. konmuş. İhale gUnU olan 
4/7/ 941 gUnU saat 11 de klnıse talip çıkmamış olduğundan kanunun 
40 mcı madde.sine göre 15 g!lndc bir defa dalıa ilanına lcarar verilmişt.r· 

2 - İhale tarihi olan 25/ 7/ 911 cuma gUnil saat 11 de fabrika satın 
nlma komısyonunda yapılacaktır. 

3 - İlk keşif bedeli 73172 Ura 28 kuruştur. Muvakkat teminatı 
4882 liradır. Katı temınatı 976! liradır. 

4 - Şartname pilin ve kcşlfnnme maliyeye yatırılacak 366 kuruşlult 
makbuz karşılığında fabrika satın alma komisyonundan mesai zaına· 
nında alınabıllr. 

5 - Teklif zarfları 25/ 7 //941 cuma gUnU saat 10 kadar komisyon· 
da kabul edilir. Her ne suretle olursa o!sun ısaat 10 dan sonra geJeıı 
zarflar reddedilir. 

6 - İsteklilerin şartname almak sterlerken bu işe llyakaUi bulun· 
duklarına dair Nafıa ,.e Tıcarct Odası vesikalarını gcistermeye mecbur· 
dur. Gerek şartname ve gerekse ıhale günU vesıka ibraz edemlyen1ere 
şartname verllemlyeceği glhl ıha.leye de lşt.rll.k edemezler. <4099·5601> 

Yüksek Mühendis Mektebi Satınalma 
Komisyonundan : 

Mektebimlze kapalı zarf usultle 6500 kilo sadeyağ alınacaktır. Bebef 
kilonun muhammen bedeli 155 kuru tur. İlk teminat 756 liradır. EkJlılt 
me 17.7.941 saat 14,30 da mektepteyapılacaktır. (5224) 

Devlet Demiryollan İlfuılan J 
Muhammen bedeli (800) lıra olan 200 kilo dana derisi (vakettl 

(29 7/ 19Hl Salı gUnU saat (11) on birde Haydarpaşada Car binası dr 
hlllndekı komisyon tarafından açık eksiltme usulile satın alınacaktır· 

Bu ışe girmek isteyenlerin (60) liralık muvakkat teminat ve kıı.nu· 
nun tayin ettiği vesnikle birlikte eksiltme gUnU saatıne kadar ltomisyon' 
mUracaatları ld.zımdır. 

Bu işe alt şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtıınıal'' 
tadır. (5668) 

İ s t a n b u 1 Asliye 
Hakimliğinden : 

Üçüncü Huku1' 

Boğaziçi Ycniköy Saliha. sokak No. 9 da mukım Şehri tara!ında.Jl 
Boğazıı;! Yeniköy Saliha .sokak 318 de mukim iken mahalli mezkcr1' 
tcrkederek yeni ikıımetgAhının meçhul olduğu taayyün eden Bayraıı' 
oğlu Osman Yirmialtıoğlu aleyhine mahkemenin 9!1.1/700 No. ıu dol' 
ynslle açılan boşanma davasına alt arzuhalin hukuk usulü muhakeıtıe' 
lerl kanununun 141, 142, 143 ve 183 Unc!l maddeleri mucibince daveti>" 
ile bırllkte illinen tebliğine karar verilerek ,arzuhal ve davetiye div&ll' 

haneye talık edilmiş olduğundan mUddaaleyh Osman Yirmialtıoğ'lunu0 

mezklir arzuhale on gün zarfında cevap vermesi ve duruşma için tafİl' 
edilen 22.9.941 pazartesi günü saat 14 te mahkemede bulunması •;e"P 
bir vekll göndermesi l!lzumu tebliğ makamına. kaim olmalt Uzere ~ 
olunur. 

..,... ________ &'M: ____________ ~ı~-------------------------
1 

1941 iKRAMiYELERi Küçük tasarruf 
hesapları 1941 

iKRAMiYE PLANI 

1 adet 2000 liralık = 2000. - Lir 

KEŞlDELER: <ı Şubat, 2 Ma.,yıs. 
1 Ağostofı, S tkJ.nciteşrln 

tarlhlerlndo yapılır. 

3 
2 
4 
8 

35 
80 

300 

> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 

1000 > = 3000.-
750 > = 1500.-
ısoo > = 2000.-
250 > = 2000.-
100 > = 3500.-

50 > = 4000.-
20 > = 6000.-

Devlet DeR-izyo;:arı ilanları 
ADALAR • ANADOLU • YALOVA 

BATTI YAZ TARİFESi 

> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 

12 Temmuzdan itibaren Adalar - Anadolu- Yalo\'a hattında yaz 
tarifesi tatbik olunacaktır. Yeni tarife iskelelere asılmıştır. 

NOT: YUrUkali pl~jı ve Adalar, Bostancı, Maltepe zikzak seferleri 
olan 104-106-113-112-117-119 116 -121-122- 124 -
125 - 133 - 130 - 13;i - 134 - 141 - 142 - 145 - 1-16 - 149 -
204 - 207 - 208 - 211 - 216 - 222 - 221 - 210 - 228 - 230 -
232 - 223 - 238 - 242 - 227 - 246 - 233 - 237 - 239 - 250 -
245 - 258 - 253 - 259 numaralı sererler şimdilik yapılmıyacak ve bu 
seferlerin icra olunacağı tarih ayrıca ilıln edllecektır. (5694) 

Sahibi ve Neşriyat MUdUr!l: AHMET DlL."1 Y~~'li 
Basıldığı Yer: VATAN MATBAASI 

Tlrld:re 

Ziraa 
Kuruluş tarihi: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 TUrk lir .. 

Şube ve ajans adedi: 265. 
Zirat '\'e ticari her nevi banka muameleleri. 

Para. biriktirenlere 28.000 lira ikramiye veriyor 

:z;ıraat Bankasında kumbaralı ve ihbanıIZ tasarruf hesapıarın4' 
en az 50 lirası t>ulunanlare. senede 4 defa çekilecek kur'a ile .şal' 
de.ki pllı.na göre ikramiye dağıWacakttr. 

4 adet 1,000 liralık 4,000 Ura 100 ad8' &o liralık 
' » 500 » 2,000 » 
4 J) 250 > 1,000 :ıt 

120 » 40 > 

40 > 100 » ı,ooo » ıso » zo ,. s,200 ' 
DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan &f'' 

ğı dUıpniyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlaalle verilecekdt· 
Kuralar senede 4 defa, 11 mart, 11 hazlr&n. ll eyIQJ, 

ll Bl.rinclkAnunda çekilecektir. 

Bahçe ve Çiçek 
1 

Bahçelerini tanzim, çiçeklerini Yetİftirmel& fidanJanna .,; 
mak için mütehaatıaı tarafuıclan :razılnıat eterleri okumahd.....,. 

Bu ellerler arumda eo ziJade tavaiye ohmabilec:elderı 

Gül Bahçesi 100 Kurllf 
Salon Çiçekleri 100 

" Karanfil Yetiştirmek 50 
" Yurdumuz Çiçeklerinin Tarihi 75 ,, 

Pratik Çiçekçilik 50 ,, 
Park ve Bahçe Planları Tanzim Olunllf'' 

Matbaamıza Müracaat 

---·DOKTOR ÇIPRUt 
OUdlye ve znıırevt,e MttteJıu. 
..ı Beyoğla Yerli Mallar Pa
zarı ~ Poe$a wkatı 
köşeelnde Meyuııeneı apartmaıu 

..... Tel: 4SMS ---· 

' Dr. Hafız Cenıl 
LOKMAN HEKiM 
Dahiliye Mütehaulll 

Divanyolu 104 t 
Muayene saatleri: Paı; 

hariç ıhergiin 2.5. Tel: z;8 


