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Bir münakaşa · 
Bir muharririn düşündüğü bir tedbir

den vataşlarına bahsetmek 
hakkı değil midir ? 

,,,_ 

. t 

-
Harp ha.ricl bir \aı.iyeUeyiz. Bir ti."Ca' üz ihtimaline ka~ı na .. 

1111 ha:ıırlandığrmın dünya tliliyor. Bugünkü foan üz sili.hlamun ma· ı 
biyethıi, huna bir milletin aneak hütün maddi u manc'i kun·etıe• 
ita! Aef<'rber ~trnekfe karşı ko~msk miimkiin olcluğundıt. da şüphc
lblıı lok. Türk millet.inin tek mümessili Büyiik Millcf. MoclisMlr. 

Bu re..11im bJr ı\lmım tayyare!tlnln llf'n v.ln d('posuna ,·ski olan isabet üzerine 
hlranda lnfih\k edl ini göst.Pmlf'ırtNlir. 

~sim bir fnglll7. tıın-arecisl ta rafından çekllml~tlr. 

Havacılık bahisleri: 
alıeog; l~iode bu diinya hııhnınmdaıı zaran;ır. ı;ıkm&k i!.-in iş t>aşmda ------------------------------

~t Meclisinin ~Ulli şorıe YO Hıikümctile tam bir fikir ,.c meısai 1 
'Yanık durduğunu görerek büt iin kalpler derin hir <'mni~·ct.Je kcn• 

~ dıişen \UJfcy~ sanlmrştrr. 

~aAş~ 
Girit 
Muharebesi 
~ ....... ~········ 

Yazan: 

• O halde bu birkaç gaut.edc hir 
kaç mrıharrirht ıu:toğı miinakaşa 

nedir? Bize yara..5nnyıı.n hir hal. 
Bir muharririn bir t.ec.Jni.iz ihti 
ma.11ne karşı tetikte duran hir 
memleket \"Rtanda..~lanna bu ttta• 
\iİZ ihtimalini hiishiitiin hü1'iimsfü: 
hırakacak hir toohirden hir J:Öriiş 
\'C düşünüstcn hahscfm<'k hakin ! 
değil miıllr? f 

Bu tedbiri an'a.tan Nlbrlann hir 
ucu, hükümetln (tec&\'Ü7.C uira l 

ingilterenin istilası 
iş kh gecelerin haziran aymda uzun ve parlak 
buıunecağı düşünülürse, baskım tabiyesinin 

tatbıki kolay görülür, fakat... 

Yazan: 

A. Şarklı 

"811111 Caldt 'Yalçıa 
madıkoa haN!ket.c ge~memek) ıd· 1------------· 
yaıııetindf'n htr adnn Heri ~trn~ o. 
labllir. Bunu Halk Partisinin 
bir mebusu olan muhar.ririnln 
yurf8everliğinf'~ canhlığıua, nlh~ 

yet kaleminin keskinliğine \'4"riJl 
sadece bir müdafaa tedbirine dik 
kati ~elhdmek halnmmdan gör
mek lazmıgelmc7. mi! Sadece bi
zim tcca\ iıw uğramadık~ hartı 
istomiyen sulh~ü siyasotimlzi dos
ta düşınana bir kere daha anlat 

J!l'&y& yany..U bir frrsat. ,olarak 
hllen ... dojts ......_ mat .ilan• 
bu ölçüde IMralcnlak da bir mlkla• 

Gıril adasma karsı mihvcrcil"r 
harokote geçti, Para.şiitçiiler b~
kın verru. Bir hava fırkası yi.mıi 
dört tane yedi hu~ukluk lopu ile 
havadan nakledildi. Pike bombar. 
dıman tayyareleri; gerek liman~ li 

daki İngiliz donanmasına ve ge
rekse hava meydanlarına ve bu ' 
harekete karşr duran yC?T kıtala. 
rma k&~ı oldukça muvaffakıyetli 
taari-uzlar y.apt.rıar. Btitün bunla. 
nn Büyüle Britanya adalarına kar
şı yapılması öt.cdenbeıi düşünü. 

len bir istilft teşeb'büsUnA önayak 
olacağı, bu den.eıme muvaffak ol
duğu takdirde Manş sahillerinde 
benzer bir hareketin ba.slryacağı 

~••••••••••W•••••••~ 
ı...~lit muharebesi uza.yor. Bir· 
~&ün ~inde krallıklar denimek 
;""tını bulnıuş olan Alman ku, .. 
~ Girit hücumunda harlkuli• 
...._hır eür'ct mcharet vo kah· 
Qı~lık eseri gii8tcrdik1eri ha.ide 
ı.a..:~ tnudafaasoun ayni 5W'Ctt~ 
~ilde luıhnmaabğl ............ 
...... ~lamağa ı.t1eddar. Girit ... 
~a , ·aktlyle Osmanlı erlcrl· 
' clfı şan Jı ve !:.otin uğraşrnaıa· 
Q hatırlamamak kabil değildir. 

f~ hazırlığı deill midir! 
(Devamı 4 üncüde) 

Bismark 
zırhlısı 

1 

Muharebeye!~ 
mecbur 
edildi 

Danimarka 
ac•klarında 

Büyü< bir 
deniz muha
rebesi oluyor 

--o---

lngı.. z tayyareleri 
gemiye bir torpil 
isabet ettirdiler 

ttll'YANVSll 

========-==-========~ 

-tuzve 
Buqün çok mühim 
bir nutuk söylüyor 
Amiral Rederin mey

den okumasına da 
cevap verecek 

o·azı 1 4 ilncüdc.) 

'~lann iptidai ve basit hii
"-a; 'asrtaıa.n karşısında Girit a• 
, ltl1Jannit ,.c cesur bir muka
't~le kondMni müda.faa etmi~ 
~ otuz seneye ya.km bir müd
~ .()l'ada meşgul etmişti. }"&kat 
htt ~ü modem harp vauntalan 
.._~ar uzun bir harbe imkin 
~arnakt.a ,.e her yeri !:arçaı
, ~ yıkmaktadır. Girit mu'" 
~ besinin nispeten uzun sürmek 
lıfr 0 hruu.r yeni ile eskinin karışık 
~ liUrctt.c iş gönneısindcn ileri 

., Lozan .. ın 
yıldönü mü nde 

ka.falan yormağa başladı... 1 
Her şeyden evv.ol Girit adasr. 

nm müdafaa sistemiyle, Biiyük 
(De\'amı 4 üncüde) 

tnglllz \'O Alman cleılz kuvvetleri arasında cereyan eden muharebelerin yerlerini göııtcru harita 

~or. 

Milli ŞEFE 
Mudanyadan atletler 
tarafından elden ele 

devredilerek 

Sulh sembolü 
bir zeytin dah 
götürülecek 

''-'Yle anlaşılıyor ki Abnanlar 
~ lldnnı atar atmaz bu maA::eranm 
~ ~e t&hmin ettikleri t<adar ' 
~ obnryacağmı anlMlılar ,.c 
~ tebliğlerinde sükutu tercih 
\ er. Hücum başladıktan be.' al
Qı~ sonradır Jd Almıın halkı 
'llfl~te nıuharcbclor '\-Ukua gel
.\) .. ı.e olduğunu haber alabildi. 
"~la.r Girit teşebbüsünü da
.._!aııa saklamağa tmkin olmıya
bı~ı ın1 düşündüler, yoksa adayı Bursadan bildirildiğine göre Lozan 
~~llınek ümidinin kuvvet• muahedesinin imzalandığı günUn yıl. 
~Alnı rni gördüler? Burasını dönllmli olan 2~ temmuz mUnaseiıeU. 
~ bf kestJremeyl7.. l'alnız, ıc, Mudanyadan bir atıeUe yo!a çıka
~~JYf', Resmo, Hanya §<'birleri nlacak olan sulh l!leJllbolU blr uytin. 
~ ile a..<lkeri bir mecburiyet ol• dalı, atıettcn atlete verilerek Ankara. 
~=·lil~ın yapılan insafsızca tahrip da Lozım kahramanı Rclsicumhuru
~11 iimit....ızHğin V€'1'diğl bir muz lsmct lnönUnc götUrUlecektır. 
~""'•'e 1'iddeti ifade cdcb1llr. Bu Sulh ııCJrıbolU 20 temmuZda Mudanya. 
tı~t aJtmda Yunan kralmm ve da mlitarekenln imzalandığı binanın 
~lllnetbıln kendllerlnl Girttte bahçesinden alınacak, bududda !Bursa.
ltl~et altında gönniyerek Ka- lı atıeUere verilecek ve sembol Bur. 
,~e !.ıekilmelcri tabİi telakki salılardan Bileciklllere, onlardan Es.. 
~Ildır. Bütün Girit adası, kl.§cbirlllere, Eskişehirlilerden Ayq.. 
~ bl f.tiilcrin istll&sı ncttcesinde, ıııara devredilerek Lozanm yıldCSnllmU 
~- " h'luharebc sahnesi olmuş- olan 2~ temmuzda Ankaraya ulaıtı.. 
'-tti l{raım ,.e hllkiJmctin ilk saf• nıacaktır. S tnııJıareoo içinde bulunmala-
ltl ile lüzum \-ardır, ne ma~ ) 

~...,. Uğe düşeceğine ve Girit sulannı S n kralı son ,·atan toprak• terkedeceğinc ihtimal , ·erilemez. 
f~ teı'kederken müdafaa va.zL Fakat görülüyor ki tlmdlyc ka· 
'~ Uırnaı edilmemesini Yunan dar Girit muharebesinde en büyük 
~t ~ ta.niye eyliyor. rolü tayyareler oynamır;lardır. Al• 
ta,i~ llıuba.rcbesinln bütün şldde- manlar bir müddet için Girit gök
)~devam edeceğinde ~üpbe ferine tamamen hiklm oldular. 
~ t-b ~eUce baklanda f!imdllik İngiliz tayyareleri t.ekrar mevcu .. 
~~trıln yapmağa pek lmkin diyetlerini göstenneğe başladı1a.ı
tt ~ Bazı İngiliz m\işa:bitJe- sa da Afrika sahillerinden yapıla
~ t 1•11ıha.:rebesinin anahta.nıun bu akınlar bittabi Alman hücum· 
~. ~e olduğunu iddia ooiyor- lariyle mü.,ad şiddette ve tt'l8irdc 
~ ır.q bu noktainazar doğnı olamıyor. l'ayya.re kuwetlnln az-
4- :aııın lngı1lzlerde kalacağın· lığını Girit mtidafllerlnin cet'W'Ct 
~Phe ediJemcz. Şimdiye kadar ,.0 metaneUnl teli.fi etmek Ji.zım. 
"1.1ı fe<takarhklan göze alarak geliyor ve neticeyi bütün dünya 
llJ "-&illerin~ düşman g<'mileri• merak ve alaka ile bekliyor. 
~~ış olan ingfliz 

~ ~Uk iimltalz. HüscA,in <Wılt YALÇIN 

Bütçe müzake-1 Anadolu ve .baıliyö seferlerinde 
resi başladı tadılat yapıl~! ...... ••cüdo) 

Maliye Vekili geni yıl 
bütçesini izah etti 
Mebusların mütalea ve 

ÇERÇEVE 

(Ferhad) 

BAşVEKlnenEYAİNArcTABÜiÜNOU il~ (Şiri~) 
1 Nncıp Fazıl Kısakurek 

Milli Müdafaaya ayrılan tahsi- Amerika harbe ginnek üzere-

sat 161 milyon lirayı bul uyor ı dlrRüyük garp dc~o~rasy~sı İn· 
gilt~rcnin , .c ona umıt bağhyan• 

B.. ··k ı alara k lık 1 rak B k"l lann kazana.bilmesi için başka hiç 
Ankara 26 (A.A.) - uyu j e arşı o a aşvc ı bi ka.lm ıştı 

Millet M~clisinin bugünldi topJan- Doktor Refik Saydam aşağıdaki r çare am r. . 
tısmda bütçe heyeti umumiyesi ü- beyanatta bulunmuştur: Bayii gO!; olsa. da. güç olmıya.n 

. d ile . '"rUlmüş olan müta- ':Arkadaşlar müsaade buyurur- bir tanda Amerika ıylce kana-
zcnn e n su sanız burada ~ söyliyen arka· mıştu ~ı. kendisini zahirde. her· 

Rasit Ali 
ırakta bütün neza
retlerin idaresini 

eline aldı 

da.şlarm Vekaletlere taallük eden hangi hır kazanca zorlıyan bir sc
! müta1ealarma vekil arkada.!jlarmı ~ olmadığı ha.ide, topyekün , ·ar. 

icap ettiği gibi cevap ve izahat lıgını muhafazaya mecbur eden 
verdiler. bir sebep \"ardır. Bu sebep külli· 

Ben umumi meseleler üzerinde dir; ve bir milleti bütün imkanla· 

1 
burad; arkadaşlarnnızdan be.zıla • rlle :>ahlandınnak için bundan bii· 
rmm temas buyuıxh.ıklan noktala- yUk saik olamaz. 
ra cevap arzedeccğim. Bu zamana kadar Fransa ,.c 

1 (De\'&mı 4 üncüde) İngiltere, Amerikanın bu külli 
varl& muhafazasına alt dünya 
şartlarmm birer tabii bekçisiydi. 

Giritte 
Bağdad, 27 (A.A.) - Ofi: ş·dd ıı· h -b Raşit Ali elin ... ~tta:dır. ı e ı mu are e-

Heınen hemen lbütun nezaretle. 

Bekçilerden biri, beklediği kıy
met baziıiesine ihanet <?dercefJnc 
kaybedilmiş, öbürü de dişinden 
tırnağuaa kadar kan ~inde, fa.. 
hammülünün zeveban noktasma 
\'IU'Ullftlr. 

Ayni diiıaya prtlannm ayn ay
n menfaat kutuplarına bağb mu• 
hafızlan, artık danyı bir kül te
Wdd etme'ı, harp ve tecaru sa-

rin idaresini U7.erine almı.ştır. 1 ler devam edı·yor Yalnız iktrsat ve adliye nazrrl~ı 1 
yanındadır. Hariciye ve malıye l 

(De\-'lllDI 4 iiDcQile) • 

halannı boyuna. mevzii gönnc'Jrtc 
\c mc\'7.iİ yardımlardan fayda ınn
makta dm·am ederse, bu dünya
ya, ingilteresi, Amrrikası vo da
ha bilm m ncsllc beraber "pa)·· 
dos !,, demek liznngclecektir. 

Amerika bu girift hakikati ni
hayet idrak ctmıs, yahut halkına 
idrak ettirebilmiş; ve topyckün 
'arhğıyla harp kazanına at-ıllM!&k 
kl\·aına nihayet \'C ~k "ükür ~..
mi}tlr. 

za, allı 1ngiltere, da\ ayı Am<>ri
kan umumi \iedanma sinairebilr 
mek içlo neler çclancmi!'jtir._ (Şi 
rin) in 'ı~aü uğrunda (Fcrhail) 
bile bu kadar kesif bir dağ kUtl<>· 
sini kazmaimna) a mecbur kalma
mıştır. Kendi ta.rafından hiç d<' 
kazma 88\·urmak zahmetine kat· 
lanmıyan Amerikan umumi \icda 
nını ın-la~·abllmek lçln İngiltere 
arada hl; kazmasının Ü!ttiin<' yığı· 
lır gibi can çekişme rollerini oy. 
namaya 'e hatta. ölmemek sarti· 
le kor.konç yaralar almaya kadar 
razı olmnııtur. Nihayet (Şirin) de 
kazma), t'IC almış \'C (Ferhad) b 
arasındaki ropnık f)("rdesl, tam 
685 j;Ünlük bir çalı~ sonra. 
ışık sızacak tar7.(la incclmtstlr. Bu 
ı;on ,.e inoo perdenin de aradan 
kalkınaı;ı için pek az 7AID8ll kal 
mıştır. Ne olacaksa. (Ferhad) la 
(Şiıin) in buluŞ11188mdan 80llJ'& ()9 

lacak, ka.r§ılıldı roller ve telkini 
edalar ortadan ka.lkaalk; uıeak 
ondan sonradır ki demokruya 
dünyasmm aJaeağı ve,ya ~ 
yaralar tam ciddiyet lf9c1e -.eğr 
başbyıuıakhr. 

Bugün yamı konll§8Cak olan 
(Banelt): l ba ôkılJle. ....... 1 •• 



BOy_OK KORSAN ROMAN/ 

18 Yazan : KADIBCAN KAFLI 
Bir gün Köse Mustafa pasa hastalandı ve bir
kaç gün sonra öldü; yerine Murat pasa tayin 
olundu. Beylerbeyi ~unun bunun sözüne kapı
lan, herkesten süphe eden, vesveseli bir adamdı 

L&nollini neden 80Dl'8 Ofelya.. 
mn me1rtuibunu getirdi. Genç kız. 
bunda son h.idi.seleri anlatıyor; 

amıeaiDJn hastalığı ilserinde ehem 
ml)'etle duruyordu: ••0nu kaybet. 

m*ten korlruyormn Omer! O za
maa ben ne yapann ! Ovey ba. 
bam çok ly.t adlım ilkin onun böy 
le olması beni tehdit eden cbedt 
yalnmldt korkusunun azabını azalt. 
nuyar! .fst.a.nlbu1da geçen zamanla
n bUsen ne derin bir haaretle a. 
myorum. Şimdi :vunuyonmı. Çtbı_ 

ki een1n bana uıkfsbıden ~:P. ya.. 
km cıldağunu anlamış buluuuyo -
rum. Annem hep İngiltereye dön. 
mek istiyor; babam da buna ça_. 
lışı)'w; l!kin sana gelmek :istedi. 
Sim halde onlarm armlarme. uy
maktan başka hiç bir §OY yapamı.. 

~ aıılzyQnım. Eğer oraya 
gidereek, senden yine daha uzak 
düşeceğ!m. Oç ay kadar evvel en. 
glnden bir filo geçiyordu; §ehirde 
telA!J ve kaçışmalar Oldu. Onla
nn Türk korsanlan olduğunu eöy
JOOiler ; .eğer enerlne dü.'}er 

Mm bana da herkesten bn§ka t: r . 
li muamele yaımıyaca:klnrma e
min o.dl'ğum baldo Adeta onlara 
gitm onlarla konuşmak, senden 
1'aber 60rmak ibtiyacmı duy,dum. 

Belki de o gem.ilerin birinde S<'. 
nia b:ı.ba.n vardı ; o mutlaka bana 
inanmlı; benim gözlerhndo senin 
ha)'a]lnl bulur tanırdı, değil mi! .. 
"Bizi deniz birleti-tirccek!" d~. 
tin.. Bu sözü hiç unutmuyorum ve 
buna inanıyorum; hep denize bakı
yOı"Um ! " 

Sonb,aha.r geç;mi§, kL'.j başlamış. 

U. Korennlar akmlarma devam c. 
diyorlardı; her defasında gemiler 
dotuısu ve her çeşit mallarla, eıJlr. 

ıeı-ıc dönu;vorlard:. Süleyman re.us 
içln bunlar su içmek, ekmek ye
mek, yatıp kalkmak gibi oeylcrdi; 
baheetmlyordu, ômer, nlnnlarm 
hlkiyelerini Tahlrden dlnli{or; 
beraber olmak için can atıyordu. 
Hele son hikfi.yesini şöyle bitirdi: 

- İki Franam galerlni kovalı. 
yordu'k; beyaz ve büyilk bir şehrin 
lknanma kaçtıınr; arknlarmdan 
girecek olduk. "Sağlam ve mUs 
tahkem limandır, Yııktyile Barba
ros Huyretön bile, '.I'ureut reisi 
buradan akçe verip !kurtardı; gi. 
rilmez; girillme çıkılmaz!" dediler. 
:Adı CPllO\'tl imis ı 

talandı ve birkaç gün sonra öldü; 
yerine Murat pa.,a tayin olundu, 
Beylerbeyi ŞUnun bunun .cıözilne 

kapılan, herkesten şüphe t'dcn, , 
vesveseli bir adamdı. Relsler onu 
sevmedilPr; Süleyman re.is bunu 
oğlunun divan tercümanlık ve kfı
Upliğinden alınması için fır:;at 

saydı; paşnyn açtı; lakin o bu h~

reketi adota şüpheyle ka tlnaı: 

- Bir nkıllı dPlikanlı olduğunu 
söylerler. Bizim dahi oğlumuz de
meldir; bu da devlet hizmctirur; 
aynına: 

Dedi. 
Son znmanln.rda Felemcınk a. • 

mirali Lnmbrc dalın çok islfun g~
mlleri vurmağa başlamıştı; bu ge. 
miler ~n bir ka.rnııltk gecc>de, ya

hut evveleC' tayin edilen zaman -
dan başka bir günde n~ılıyorlar, 

ilkin buna rağmen Hollanda filo
sunun elinden kurtulnmıyorlnrdı. 

Türk kadi.rgalnrı dUşmnn filosu • 
nun nerede oldu&'Unu öğrenip de 
vurmak i<ıtn ha'l"eket e>ttiği ve ora 
ya vardığı zaman hiçbir şey bula
mıyorlardı. Şehirde ve divanda 
bir dedikodu bnijladı: 

- Burada Felemenk ltafirinin 

casusları vardır! 

Biı•kaç ki.Giden şüphelenerek zin 

dana. ntt.ılnr. TUrkey Kompa.ninin 

katibi Rene Bravn da bunların a
rnsmdıı.ydı, Gün geçmiyordu ki 
yerli ve ecncbt bir iki kişinin ev
leri mnğıwıla.n b:ı.sılıp aranmrısın 

ve kendileri de soTgUya., işkcnc"· 
ye çcldbnesln ! ŞUp\,ıelcr en ziya
de yabancılarla fazla görüşenler 

üzerinde toplanıyordu. ömcr bile 
~ekinmeğc bnı;ladı ve scvglllsinin 
mektuplnıını O" •k içindeki bir du 

var nrahğınıı koydu. 
O gün Lömellini~; de y:ıka pa

ça divana goti rdiler; sorgn~rn çe
kildi: Endülüslü bir uşak şahit ç. 

lanı.it dlnleniyot-du. Söz nrnsmda 

dizlerinin UstUne ('öktU: 
- Yn seyyidlna ,b<'ni Süley -

man t'Ci."!in ga?.abmda.n ınuhafnza 

ederseniz dnhn ba~kn gôrdültlenm 

de vardır. söylenm. 
SUleymıın reis birka~ gün ev -

ve! yeniden denizc> çkmışı. J{er. 
disi buraöa olmasa bile ruhu ve 
heybeti hiçbir zamnn tnmnmile 

ek&k olmazdı: herkesi, istemek • 

siz!n, or.u arar gibi <'trnfa bakın· 

. . . 

:· Uaber 
- . 

Gümüşhanede 

Feci bir otomobil 
kazası oldu 

YEREBATAN SARAYININ 
OSTÜ, 1 DEKi BiNALAR YIKILIYOR 

Bir kamyonet dereye 
yuvarlandı 3 kİ§İ 

boğuldu 
---0--

... 

Belediye bu sahada bır bahçe 
vücude getirecek ve 

saraya güzel bır methal yapacak 

ingiliz konsolosu 
Hahtçe yarah olmasına 
rağmen diğer kazazede

leri kurtardı 

Bund8Jl bir müddet evvel gehir 
mecliai latanhul şehrinin eayılı 
tarihi vo mimari eserlerinden biri 
olan Sultana.ıımetteld Y.erebatan 
sarayının üstünün açılmnsma ve 
burada bir paıtt vücuda getirilme
sine karar vermişti. 

Evvcıki glin Gümüşhane _ Belediye, Yerebatan sarayının 

nı.iş buhınmaktadırlar. 
Belediye Prof!t plfuıma da u~·

gun olarak Y er~batan aaraymın 

üstündeki binaların tamamen yı • 
kılmasından sonra burada bir bah 
çc yeptmnağa karar vermiştir. 
Bu s:ıha dalıı!i.ndc inşan.ta milsa"• 
de cdilmiyecektir. Yer ebatan sa • 
raymm methalinln bulunduğu ah
eap bina da yıktırılacak, bu.nwı ye 
rine modem bir methal yapUI"Lla. 
cııkt.Ir. 

Ayrıca., Yereba.t:a.n ııaıaymm da. 
bili de tamir ve takviye edilecek
tir. Bu hususta mUtehaS8ısla.r ta.. 
rafından etütler :ys.pılmşr. Bu • 
ra.smm bir sığmak olarak kulland 
ması işi aynca tetkik olunmakta • 
dır. 

'Dorul ardSmda feci bir otomobil Uzerlndeki adada bulunan ahşap 
kazası olmuştur. Gümüşba:ne<len binalann istlmlô.kini ikmal ctm~
Trabzona gelmekte olan şoför tir. Hemen bir mahalle halinde 
zihni idaresindeki !kamyonet To. bulunan ibu binalann ekoorisi esa
rula iki kilometre mes'afede bu. sen harop bir halde bulunmakbı .. 
lunan virajdan geçerken onu 1:::t- dır. Şimdi bu b1nalardan bir kısmı 
kip eden şoför Ahmet idaresin. ylkılmakt:adır. Diğer bir kısmı i-ro 
deki kamyonet yol istemiştir. henüz tahliye cdllmemlştlr. Bina
Zihni kamyon~tini sağ tarafa a.. lardan bwkaçmm ea.hfüi ise veri
ln ken lngiltcrenin Trabzon kon. len istimlA.k bedelini kô.fi görmi
oolos ve iba.c;ıkatibini hamil bulo_ yerek mahkemeye nılif'aalat et -nan otoma'bille ansızın karşıla.5. I ..;.._ _____ ...;... __________________ _ 
mış ve Zihninin kamyoneti ha_ 
fifçe konsolosun otomobiline 
çarpmıştır. Bu 'Üzden konsolo. 
sun binek Ptoınobilı yerinden 
kaymış gt. ÜT.ere sür'atini 
arttıran Ahmc:.lin. kamyonetine 
ha.il olmuştur. Bunun neticesi 
müsademeden kurtarmak üzıere 
direksiyonu sola kıran .Ahmedin ı 
kamyonu Harşit deresine yuvar. ) 
lanmış şoför dahil olmak üzere 
yolculardan üç kişi boğularak öl. 
müştür. Müsademeden hafif~e 
yaralı bulunmalarına. rağmen 
konsolos ve katibi süratle dereye 
atılarak boğulması muhtemel di_ 
ğer yolcuları kıurtarmrşlardır. 

Vali ve adliye erkanı derhal 
hadise yerine gitmişlerdir. Adli 
t.ahkikat deva."ll ediyor. 

Malatyada iki su 
birleştirildi 

-<>--
150 bin dekar saha 

sulanabilecek 

Münakalat Vekili 
lskendaron limamnm 

inkişaf planını 
mahallmde tetkık ediyor 

Halen Hatayda bulunan Mü. 
nakale Vekili Cevdet Kerim İn_ 
cedayınm yaptığı tetkikler bil. 
hassa lskcnderun limanı ile !bu 
liman hinterlandı vaziyetile aıa_ 
kadar ibulunmaktadır. Bu seya. 
hat geçen ay yapılacak iken 
'~ilin meşguliyeti dolayJS.iyle 
geri kalmıştı. 

İskenderun limanmm müstak. 
bel plam Uzerinde bu limanın iş_ 
letme imtiyazı Frar.5ız şirketin_ 
den alındığmdanbcri yaµrlan tet 
kikler ikmal olunmuş ve bu, in_ 
ki~ İşine ait proje hazırlaruru.ş. 
tır. Bundan mfida bu projenin 
tatbikinden evvel limanın mev _ 
cut vaziyetinin bugünün icapla.. 
rma göre ~vsi ve ı.slilu üu..rinde 
de yapılnuş etütler varcur. 
Diğer taraftan !skenderun. li. 

Malatyada Sult.ansuyu ile SUrgün manmda mevcut olup limanlar 
suyu bırleştlrllml§ vo bu suretle 150 I umum müdürlUğüne ait ve ihti. 
bin dekarlık bir s&ha.nm sulanması ya.çtan faiJa bulunan bir kısnn 
temin ecıilmlşUr. Nafia vcka.IeUnln , cntrcpolarm en müsait şartlarla 
büyük su işleri progıamına dahil o. hububat ve ?.ahire konulması 
lan bu t<'sisnt için 12 'kllometr~llk bir 1 için tüccarlara kiralanmasını w. 
kanalla 400 metre U'ZUnluğunda bir 1 \'a konulacak zahire ve hububa.. 
tunel, 1Jırçol< gcç!Ucr yapılmI§lir. To- tın linınular umum müdürlüğü_ 
stsat, nğu::tos sonunda 1.§letmeğc ııı;ı.. nün mesuliyeti albnda bu ant_ 
lecaklır. repolarmda muhafazası için dete 

--o- şe1:bi.ıslcrcle bulunmaktadır. Ve. 

Irak Harbiye 
Nazırı Ankarada 

kil bu :meseleleri ve en prlak b;r 
istikbale na.ıru:et bulunan İsken. 
derun limanını yakından tetkik. 
ten SOIU'a karar verecektir. 

--o-

Karıman ve 
Orozdibak 
Bavul ihtikarından 

adliyeye verildi 
Fiyat munı.kııbo komtJJyonu CiünkU 

içUmamda bavul lhUkArmdan dolayı 
Karlmıın ve Orozdibak mUcsseselerl. 
nl Cumhuriyet mUdde!umuınlllğlııe 

tesllmo kanır vermiştir. 
Ayrıca da Sirkecide Mahmudiye 

caddoalnde hırdavatçı Hırnç, Kadı. 

köyUnd~ Yalova sUt.h&ncsl salını•, Çor 
luıh pl\ thtlkArmdan Salamon kw 
Çcntll de adliye~ c verilmişlerdir. 

Tramvaylarda 
yaz tar ~fesi 

t etanbul tramvaylannda yaz 
tarifesi 20 mayıstan itibaren tat,. 
bik e<lilmektcdir. 

Fatih _ Harhiye 8-9, • Lcıli • 
T>Jncl 4-5, Harbiye • Aksaray 
ld-11 Maç.ka • TUnel 14, Maç_ 
ka • Beyazıt 8, Maçka _Eminönü 
15, Taksim _ Fatih 20, Bebek • 
Eminömı. ıu, Ol"ta.köy • Aksaray 
12, Topkapı _ Sirkeci 9, Yedikule 
• Sirkeci 8, Edirnekapı .. Sirkeci 
arasında. 8 dakikada birer tram_ 
vay arabası işleyecektir. 

-0-

Bacağı kesilen 
gardöfren öldü 

Muğlada 
zelzele 

devam ediyoı 
-0--

127 ev oturulamıyacak 
hale geldi 
---<>--

24 saatte 10 
sarsıntı oldu 

Muğla. 26 < • \.) - Dün öğle-
den bugün ı:.ıat 11 e kadar bura
da. ildsi ulddetli olınak üze~e Oll 
yer sarsıntısı olmuştur. McrkP.ııde 
tesbit edildiğine göre 127 eT <>'" 
turulmıyaca.k derecede harap, 128 
ev de hasara uğnım•şbr. 

K6yierde de mühim hasar oldu· 
ğu anlaşılıyor. Halk k!imilen dı " 
prdadrr. 

Satye davası 
Yeni ehlivukuf heyeti 
150 bin lira farkla 
binaya kıymet koydu 
Eski DenlZbank umum müdtırll '!'U-

lmf Ziya ônl§ De arkadq.lan Delll99 
banlt crknı o zaman kurulan blr ebti. 
vuku..ft;n 100 bin Ura olarak dcğerl.0-
dtnıtğt Fmdıklıdnld DeniZbar ı: bltS9'" 
mnı 250 bin llraya banka namma ,__ 
tm alarak hazinnyi 150 bin lira zaraı
ııokmnk suçundan blrtnci nğtr Ol1ll' 
mahkemesine verilmiş ve muhakente 
Iari sonunda da muhtel!! cezııJara o-'• 
pılm~lardı. 

BllAhıra karar temyiz malı~ 
tararındım m&Znunlarm leblnde "-" 
mıı.k Uzcrc bozulmu!J ve geçenletde 
muhakrmcyc yeniden ba§lanarak ~
rar bir ehlivukuf t.qldl edDmlf n tet .. 
klke.b ba.§lanmtştı. 

Beş k!şidcn mUrekkt!p olan bu eııti 
vukufun raporu, dünl:U celse ~mıtu!Ifl
da okunmU§tur. 

Ehlivukuf Sa tye b!namn& 2415 bitı 
lira dctte!'lnde bir kıymet koymuıb'· 
İki sene evvel teşkil olunan ve yeuıtıl 
Ue tetkikat yapan öllvukut lle be: tfb.
llvukuf re.porlan a.raamCla 150 bla 11-
Ta]ık fark vardır. 

Dunı!ltna. mUddclumumtnln mtıtal~ .. 
amnı aöylemcsi içln bqka bir ~ 
'tJu'akı1mtıUl'. 

Elanek tasarrufu 
Ekmek tarmmm DM grama tndtrtl 

nıe:rlnln birçok vUlyeUe de teftllfl 
edildiğini yıı.zmıştık. 

Bu ltararla meml:ıkette hergUn 10' 
bin 68:? kilo ekmek tnsarnıfu teaılll 
edllccekUr • 

---0-

Hastabakıcılık 
muallimleri 

- Cenova nu? 
- Evet.. Niçin merak P.ttin? 
- ~elyu oradadır. 

dı; birkaç saniye sessizlik oldu; An1<ara. ~ (Telefonla) - I_ 
hnzine<'l:ır nğn ve yalı vcldlhnreı rak haı biye nazırı Naci Şevket, 
onun en yakın dosUarıvd" merak- Turos ekspresiyle Ankaraya gel. 
ı k ı k kah rt1. 1 M ' t miştır. Ailesiyle 'beraber Irak S'E'_ 

Otomobilden kaçarken 
düıüp öldü 

l!.ldlrnekapıda. otumn 60 yaşlarmda 
Mehmet Hayri, caddede giderken bir 
otomobilden kaçmak im.em!§, yere dtl.§ 
mllş. ve kalb sekte8indcn ölmüştür. 

15 cfuı ko.dar evvel, Çatalcadıı ma. 
nevı .ı yapmnkla olan bir marşandi. 
7.ln tckc.rtckleri •uıuma. cı\l.şOp yaraııı. 
ııa.n 8ııdık oğlu Mı.:stata Bdmdakl 
gardötren, dUn, Cerrahpıışa hutane
ıı:ind'! 6lm~tür. 

Ha'ltıuıede iki bac:ı~ı keııllmif bu
lunan gardöfrenln cesedi, ndliyc dok.. 
toru tarafındrın muayene edilmiştir. 

~n•ınu hnstabakıcılara mualllnlltİ' 
yapmak üzere yet!şUrl.len t~b ta lrl'1-
tcsi km talebelerinin birlncl grupü 
dUn kurıılannı b\Urml.ft!r. FakUlteıılJ! 
ikinci ve tıçUncU smıf taloboterl!Jl 
mah.sua olan ikinci kısım kurııl:ıra ~ 
dünden itlb:ıren kızılay hcm§tre nı.e*' 
tcbıntı-' ba§lnnml§llr. Kurslara 89 tr 
tcbo l§tJra etmektedir. 

----o-
Bandaj ve Tünel 

kayışları getiriliyor - KJm söyledi; ne zaman öğ. 
ftlldin 7 NiQ.in daha evvel söyleme 
din, bilb"~ lır, re· rulk! 

- Şa.k1tyı , sakın bunu 
babam duymasın, belki b~ gör • 
moz. Zama.nı gelince kendim tıöy
lcrlm. Sen bana orayı anlat. Na. 
mı bir yerdir? Neler yaptmız? 

Lömell.icllnin. mercan gomlst ay 
<l& bir gelip gidiyor. Haber götü .. 
rilp getiriycırdu. Kunıa.z mercan 
tnccarı şimdi sulh ticaretine de 
başlamt'.ftl. Cencvl%lllcr, Juıttfı. 
Frans17Jar]a da bir anlaşmaya var 

malc ~n. ömerin ve Süleyman re
isin tavassutunu k9zannuı.ğa çalı -
ıpyol"du. Omer herkesle sulh ya. 
pı1maenu istiyordu Fakat Sllley • 
man reis böyle dşüilnmilyordu. Di 
Yordu ki: 

- Her devleti haraca kesip 
yan gelmek müınkUndilr ; bunda 
rahat kazanç VM'. Fakat o zaman 
gem!lerlmiz limanda yosun bağ • 
la.r; •cvenUerlmlz hareketsizlik -
ten lıaml9'11'lar; bir gUn harbe -
deımiyecek lınle geıtrlz, onlar bizi 
wnırlar; bld baraca l:eeerier. 1~ 
Hycn demir ıpldar! 

Cez&lr ocağının djrl ve kuvvet. 
li ::w.lm:ıamm llebcblni bundan a~ 
h::ı iyl anlatmak mfunlrlin olaınar. 
dl. Bir. K&e ıı.taf& ~ hM 

a u n · a 1 ar. ura paşa farethanesinde ikamet etmekte 
uşağa emretti: ( Demmt mır) 1 di r. -

Yeni Sabah 
HUseyin C'lihit Yaıçın, "Dil<kntc 

§8.ynn bir valtn,, başlıklı makalesinde 
Almanlarm Glrldc para§UtçUler at
tıkları zaman birkaç yUz muhafızın 
nezareti altında bulunan çok miktl\r
dııkt İt& ~ ~ .. ııırıerınlıı yanma ınnıe_ 
yi, bundan ~ka adadnki hapishaneyi 
boşaltarak mahkfı.mlnn da kendi d:ı

valan uğrundn harbctt!nnek istemiş 
olduklarını, takat Alman pııratrl\tçU.. 

ıcrl taratmdan aerbe~t bırakılan bu 
Yunan mnhkfı.mlannı., arkala'Mtıdakt 

mahpus UnU'orm:ı.suıı l: 1.. deği.,tir

meğt akıllanna getlrmedcn Almnnlıı
rın ellerine verdikleri sil h 1an vatan_ 
ıarmm nloyhlne değil, vntanlnrmm 
dü:ımanları nlcyhinc kullanmağa h:ı.ş
lıynrnk derhal Almanlam hUcum et
tiklerini kaydediyor. 

Muharrir Yunanlıların dolAndınc•. 

hırsa:. knUI gibi fcrU .. rlnclA bile mC'v. 
cut olıın ve göze ç:ırpıın bu vatan mu. 
habbet~ te7.nh1lı1i kendllerlnl beşeriye 
tin ml1 'Tltılz bir t::ıbakası ve nıanc" 1 
.. Rflerl giOI t r.Jı\ ltkl eden \"' g(lya mil. 
nevvcr tanınan güruh için ne yUz kı. 
znrtıcı bir hdise oldıığımu. bfr taraf
tan Glrittekl mahpu:ııarı ile l!tlbıı.r 

lmkl\.nını bulacak kadar be.htlyar gl'. 
rOııcn Yunıınlstanm d!Jter taraftan 
Çolnkis ctbl kumandanlımn dUşmana 
hizmet edecek kadar aıc;aıacağmı gfir 
menin ncıımıı hlssetmeltte cld~nu 

hatmataralı: diyor ki: 

'•Fakat bu bakımdan l'ruı:mlıitaıı 

AHopanm birçok momle:ketlerine na
r.anuı gen~ ~:ok yüksel{ bir mc\idde 
kalmıştır. Yunıı.nlıttıwda Çolaki.Um' 
kU~uk bir ekalliyet, bir istl8na teek11 
ediyor. Fnlmt, ı\vruponm ..ır tarat. 
larınd& Çulakl,.lorin Uımsll ettltı IKra.. 
guııeuluk , .e alçaklık nıhu bir lm11oo 
gren gibi &06yeteyl samuştır. Avnıp11 .. 
oın niçin yıkıldığınt bayreUe dOfOn,. 
rnego h!toot ynktı.ır. AYrupaam yıkıl. 

masını Alınaıılnnn harilmHkleUflno 
n ttctmek re ycnılzdlr. A YrDpa me&w 
niyeti ulak bir rtlr«&r lle yıkılm&p 
ıı llDZCt bir halı rgelml tı vo ~ilklerine 
kadar ~UrilmbştU. 

Çünkli "'1 medenl,-N ve bllha888 
clh.ıın hnrbiııdcn &Onra \"Ül.."Ut ooinu 
dUnyı' nuıddi nlme11rro, z~vk ve l!Hfa. 
~ a, S('fnluıUı dO,ldmcUlr. Bn meck-.ııl. 

hk gülUnç bir mefhum olm~tur; fert 
ler arasında tesanüt ortadan kıılknuıt
tır. Herk ynbuz nef8hıl dllşUnüyor 
\"e her ecyl kendi menfaati uğmnda 

ftıda ediyor. 
Böyle bir ~etede artık vatan 

uğrunda fedaklrlıktan bahaedamtt.ııl• 

nlz. Hayl'r, bahsedilir vo hu fedakarlık 
af;IZda.n bıralulma7- Fnkal yalnız ıı. 

ğızda kalll'; bir ı>Ü8U'n lban:t görllnlir 
\ "l'l ancak bir tul.un aafdlllcrl aidat. 

ı~ yarar. Mesel~ i&te size bir gn.. 
zeted. Fa.kat bu gazetcc.-Jnin hll..-mctl 
\"ÜCUdll yaJnıa ııahlblııe para, apart'l
man ve Jük9 tıemhıl itin bir AJot ol• 
maJ-tan ibarettir. Oradski balemler 
satılık birer aJOf'tedlrler. Zaman :u.. 
man, pl'fl ııo&y~erhıdo patlnk Tl"

:ren :rezaletler, zaman zumnn n rlynt 
tılemlnde "\"Ukua gelen lfpat o me.m

l:ırhıe gelebU~ ~vvtl,,tf'!n dolayıl 

h•lu~Ude sc"kr.dllnıI, goncraller, bir 
hattaya ııap olam&l!llf barlııJer, katır 
gibi ına~ı Vfl IAf anlam&r. muharrir .. 
ler, kokain, eroin 'e sall'fı lptl!Ast 1-
Clndo ınU\.-azenelerinl kuybetmlş hMto 
ruhlu mll\'&Ulnellh.IP.r, nkalil yaratll
mıt bcylmh:ler, entrlkaalar Avrupa 
ııoıı,>oteslnl Te ID4)(lonlyatlnl ydmut 

iımUlerdlr. Alman lstllUma bnn1ar 
vı:ıt&rlıl• hlunetlnl JÖnnUflcı.r VA ~ı- ı 

A"ırtkau rolUnU oynam11Jardır. Hepsi. 
nln yUzl\nde riyakarlıktan yapılmqp 

blr maske vnrdır. Hepsi l.a~r Akil, fi
IO%Of ve "\·ataııpervflr ağTJylc konuşır 
lar; cu a.çık dlifman tclıdlCUerine c-öz 
kaparlar, Çünkü menfaaUflrlne halel 
JCle<ıeğlndea korl<arl&r. Vatanm men. 
fsatl nJruncta fedaklrhktan lıalaaeden 
ler onlar na&&nnda valantn dÜ!JIDAn .. 
larmdan dsha büyUk c'tU!Jmandırlar. 

ÇUnkU "\"atan dillmanlarlykı nır.I~ .. 
lar: işte Klsllng- hUktllneU, 1ee Alınan 
ıscıu altında A'•ropanm Mır 1aratm. 
dakl 'kukla JıOldUneUer. Fakat orıl&r 

ye1iıı hllhaM:a G"tlzlctc zOml'Cfll, mt'mle loke~erl ket11lreıı manovl kanseri Rlf'~· \'atanl&r11U !lm"flltlerle vshrmM'a-r, 
k6tln ınııkndllmnfmı elde tufan saur, dana vumıu.~lardJJ'. bütlla pyretlert ttttraJ&rla, entıikalar 
ıı~bıı!jlnr, ~,1ksel< memurlar, a,o;;kerler, t~t.e slr.e uıngtnltır •• Bunlann p;ve.. la nalan le-keleaMıfe mM:ıttltur. 
mubır.l'Tirlf!l', mUtftfelddrtc.--r, zenıfııltt al lllldece aparbmanlarm4an, tab\11At- tıtfı AYmpa 1ııa tıllrlG mOrwıomJııır 

hep mad"lvat~ tnpıyorlnr; cfücyııda larmdan muntazam Irat ve flİIS ııJma.. \fi ~de stlmreler ylatlnden yıkıldı. 
yalnrr. ral-.a~ 8t'.rvct., :r.evk anyorlar. ğa lnblsar ııder. ''atan müdafaa• ı, Bu ~UrUk \."e mOtel\fftn ,,.nruh karf
Vat.nn, bl)rrtyet. uhlAk gibi mefhum. harp t.ehllkesl onlnnn uykularmı ka- da. Olrlt dajtlarmch -.tan dUpnanla.. 

1 r onların kvlakla.rma «!81timlı; bir ~mr. MemkıkeUn ufnyacalı t.ehllkf'e rlyle ~ GlriUI kaUlkr • ~ 

masal katlar 1MRa gflll~...F.edıııkı\r • ._ «"-"'.dtNın..~~. ~~·w Jer ne.~ 

Tramvaylıır için Romanyaya. ~
ltı.naıı 500 bandaj 15 hulra.nda ~ 
ce llmannıda tesUm al nacaktIT. 1'd 
b.-ındajlar kısa bir zamanda veıuiJIP" 
zo nakledilecek ve btılen aeterden 9-
ltanı.nuş olan 25 tramvay aro.bdt ~ 
ra" sefere konacaktır. _.... 

Band:ıjlardan bafka bir çift. 'l"lD'

kllYt1f da mcml~eUmlıle geUrtll~ 
UP. B•ı ka.YJ§lar 5 tenımuzda ArıtC 
icada hszn·ı nDll§ ve Yola çıkan)IOll °" 
lacnktır. 

----()-

Hırdavat satı§lal'ID• 
kar niıbeti 

Fi:vat muralı:abe lı:Ollılayonu. ~ 
vat efY&m at.ışıarmcSa da :mef'9 
hadleri J<oyacakb?. ftf. 

Etindt' göztaşı bulunduranlaf' 
cuma akpmma kadar~.,.
receklerdir. 

Albn düıüyor 
.AJtm tıyatıan dilimcto be---:· 

Dlln, lılr altınm flyatı 26,BO llr9 

-0--

Gülyağı ihrac edildi 
Dün, uzun zamarıctanberi ilk ,,

olanı.k Aııtu adalann& %1 bin~ 
g1llyağ'ı Dıraç edD.mlfUr, _.,,,,. 

ZA Yl - F'etlliyecSe ıs mcı ~ 
fe}ıadJtnAmeml ~ ctUm. v-_:;: 
~~ .ımmtn bQıad r-· 
tur. 
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~-ij~ Bekô.rlı;ın ruhi v.e 
. . . marazı cenhelerı 

Raşıt Alı Pravda gazetesı Avrupada r 
yazıyor: - 10 rJ -

Irak harbinin Sovyetler gıda vaziyeti 
neticesini Birliği 

1 - ..... 
1 -an.t deli.Jette-. blll:ııaa _ _......., tk.dll'lmlz nevtn4e elnalyet lldlltl. 

1 ! < l 1MıböaUt8) mUlllm rol OJDIU'· Ksdlnlılfmı' erkek veya erkekJetmll lmdın ~ 
1 : t \blrlerlle hakiki hlin&al&rdan zıyade rubea her iki dnalyet.e alt temayüller ' 

.ttad ı seıer 
v~············ ~ Tarih 

••••••••••••• 

En hafif top_. 
".1.~ur dmuş bir eöz vardır: 
~ mlcfuu icatten ziyade 
~ ve teki.mü! ctt.ilm>ekre 
~ kabiliyet salhibidir.., 
\raıoa yeni zannettiğimiz bir 
~ Şeylerin vak.tiyle düsüntnüp 
~~hnış ~ olduğunu va.kit 
:C1.1t1t öğreni:)'Ol'UZ; fakat bu. 
Sıe Alman zeldsmm icat fas. 
~ gösterdjği büyük faaliyet 
~ -- çarpr.;yorı acleti. İD5aill .. l"l-et ve takdire medbar edi.. 
~..:.__~ı maynler, Zl?'Ilt.J.. 
L '""'lllD81&r, o'kaijen alevli toplar 
~en akla gelaıleroir. Şimdi 
ile Girit ~ paraşüt lata.. 
~ bol bol ilaıfümdığı gibi 
~ve mankaJde kuUa.ndığmı 
~~; ha.tt& gök1;eQ yere 
~ indimıipert 
~~atmak. 
~ 1baksat. lngilmere fazla cep_ 
lıe ~ imiş: masrafı 
h~ fayd!'~ri f~ ~ 
~. ~IU er JSe llDl-
~ kadar aadece bir spor vası.. 

~~~~~ 
'tayYareD.lıı bir ımotörlü tay_ S bağlı oiara.k !havada. ley. 
~ gibi geçiei leylekleri tak.. 
'it tmli görıUııiiyorsa dıa esasen 
~ demek :YO]ı.t.a.n tir kuvvet 
~ ~ vaıilk yaratmak değil. 
~ Dten mevcut kuvvet 
~ ilflade yolunu s . anamda gökten ft 

~le top ta§tmak meeelesi 
ro~ çok g&e ça.rpı;yor; 
~~. topu olmayan bir ordu 
~~ --- llakHd kQmetiDi ~~etini gösteremez. lndi.. 
ş yazılan yeı:libuıçukluk top_ 
{)jtt..~ ağır~ ne . k~ar 
Jııı.~U kat'ı olarak bilm:yo. 
-.~; 18.kin yalmz namlunun bile ::Z beşy\iZ kilodan şağı olmadı_ 
~~~~~~·Bu~~ 
~ nıühim bir iştir. Eğer top_ 
lbf\:..._~ hafif olarak yapmak 
~ olsa lbu nakil işi da.ha 
~ve lbüyilk ölçüde yapıla. 
~~arm istiklil muharebe. 
~ kiraz ağacmdan ya.ptık.. 
~b}r kaç t.optan herbirinin ne 
~ olduğuna dair bir kay_ 
"' ~dilf edemedik. Li.kin on 
~ aarm ibaşla.rınde. Baltık 
s..~bü~~=~ 
"" --ı> lBIJllıerinde yenilikler 
~ İaveç Kralı GUstav Adolf.. 
tiiı!>ir çeşit topları vardı ki ha.. 
~eşi dalha ibulUMnamıştır. 
~ 1opun uzwlluğu iki metrey. 

aleyhine mi Buyuk bir bahrl 
gö~r ? devlet haline geldi 
Nazırlann aileleri 
memleket dııına 

ıçdayor 

LondnJ, !6 ( A.A.) - Röyter: 
Ra§İt Ali hükfimeti nazırları. 

nm ve ailelerinin yaptıklan se
yahatlere dair Londraya gelen 
haberler, Raş.it .Alinin İngiltere 
ile harbin neticesini gittikçe şüp .. 
heli görd<lğü ve henüz vakitken 
dağılma.k ve kaçmak için terti.
bat almdığmı akla getirmekte. 
dir. 

Londra salihiyettar mahfille
rine göre, birçok nazırlar ailele .. 
riyle birlikte İrakı terketmişier. 
dir. Almanlardan hakiki bir yar
dmı görmek ümidi kaybolmuş. 
tur. Raşit Ali taraftarları teşcb. 
büslerinin Arap aleminde hatta 
bizzat 1ra.kta tasvip edilmediği
nin her gün yeni bir delilini gö .. 
ril}'9rlar. Londrada bu hadise. 
Ierden alelacele neti<'eler <:ıkanl
mama.kla beraber Ra.qit Alinin 
Alman telkini ile mülihazasızca 
başladığı feliketli hareketin yı. 
kılmak üzere bulunduğuna hük. 
metmek lizımgelir. 

MalQ:m olduğu üzere naip Ab
dWillh lraık topraklaJ"tn<ladrr. Ve 
zamanı geldiği vakit bir hükfı. 
met kurmak Ü7.ere tedbirler al. 
maktadır. 

Yunanistanda 
Yeni Zelandanm kayıbı 

2000 kişi 

Moskova, 26 (A.A.) - Prav .. 
da gazetai başrnakalesini Sov
yet doııanmasına tahsis etmekte 
ve Sovyet hUkfunetinin deniz 
kuvvetlerinin hususi bir itina 
gösterdiğini kaydederek Sovyet. 
Jer Birliğinin büyük bir bahri 
~let olduğunu tebarüz ettir
mektedir. 
Aynı gazete, halk komiserleri 

heyetinin, donanmanın yü:ksek 
kumanda heyeti ara"mda yapı .. 
lan terfilere mütedair olarak al. 
dığı karann. hükfunetin Sovyet. 
ler Birliği deniz hudutlarının mü 
daf aa.sına atfettiği ehemmiyeti 
gösterdiğini na.ve etmektedir. 

Albay Kolenin 
beyanatı 

İngilizler 
Suriye meydanlarım 

hakh olarak bombaladılar 
Kahire, 26 ( A. A.) - Geçen 

hafta, general Dö Gol kuvvetle. 
rine iltihak etmek iizP.n kmnan._ 
dası altmdaJti çerkes lejyonu ile 
birlikte Suriyeden Filistine ge_ 
çen albay Kole, Deyli Telgraf 
gazetesinin mu!habiri Mert:on'la. 
yaptığı bir konuşma esnasında 
~ !beyanatta bulunmuştur: 

"Suriyedeki kuvvetlerin eski 
baekuma.ndanı general Mittıelha. 

v~ 26 (A. A.) - Ka.hi- WJer ilk ibeyanatnu yaptı~ı za_ 
rede bulllD8ll Yeni Zelanda 'başve- man. her kim tecavüz ederse 
l:Aladea plıa '* ~ .. a.ti ... etllin kendisin.in ve arkdaşlannm 
D8ıden bqve.1cil .Allh Yeni Zelanda- Suriyey.ı mfidafaayı vazife edHı,. 
mn Yunanlst&n muharebesindeki diklerini ve~ devam 
aakeır bybmm 2.200 Jcfşi olduğu. edeceğini eöylemişti. Bu arka.. 
mı eöylemjştir. Bunlar Mısmia ve daşlar. Alınan tayyarelerinin I. 
ya Girittıe bulumnadıklan cihet • rak'a giderken Suriye tayyare 
le, ve itimada değer mE'.nbaalnbuı meydanlarına indiklerini gör. 
gelen ha.berlere göre. ~kserly.c.tle I dükten ve g.meral Dentz'in ya_ 
eair düşmllşlerdir. la.n izahatını dinledikten sonra 

1 
artık, harekete geçmek zamanı. 

İngiliz başkonsolosu nm geldiğini hissetmişlerdir. 

Beyruttan ayrıldı F.ransa.nrn hi.irriycte tekrar ka. 
vuşmak ümidini ancak İngiliz 

Lond:ra, f6 ( A.A.) - Haber 7.3.ferine bağlıyafbileceğine kani 
alındığına göre Suriyedeki lngi. bulunan bu arkadaşlar, cereyan 
liz başkonsolosu Beyruttan ay- eden hi.diseleri kabul ettikleri 
rılm.DJtır .. Diğer bütün İngiliz takdirde İnıgilterenin hezimeti 
konsolosluk memurları da iki ü~ i~in yapılan hareketlere cürüm 
güne kadar hareket edeceklerdir. ortaklığı e1miş olacaklarmı ve 

Yeni 1ıaıbin karlŞlklığ:ı ve bir-
çok milleler için bu ha.rbin bir ().. 

lüm dirim meselesi teşkil etmem 
gibi fevıkal&deliklcr içinde Mis 13 
muhakkak ki, A vrupanm en kor • 
kunç görilıınıez cellidı rolünü ga 

yet büyük bir meharetle oynama-
ğa muvaffak oldu. 

'l'aanı 

Casus mektebi profıeeörlerinden 
İsveçli 

Amerkan Ziraat 
Nezareti bir rapor 

neşretti 

Alman halkı geçen har
be nazaran daha iyi 

besleniyor 

1 

: t-::_,ıyan 1-.J:m kMtedlyorug, Bariz telladl mmvlan clnsl)'9lln ftDI btika. i ! metini blbakktn tayın oofllllf'L Mtkmımel adall v1kııacla ve t.enaal1I &IMlerl i 
1: olan bir tnsanm kaclm rnhunu tııı,1111&11 b1r nedret teıJkU eıtme&. Tam mana. i 
i De ~I ol- bir kadmtn da s:ıftt't olD'- ba kadlll rieadunda Prkek nalııu.5 
im fafnnumdaıulır." f 
: -----·- , : 

Dr. RASiM ADASAL 
Cinsi daJAlet çok mUhi.m içtı. , dmlar keyfiyeti tahlile değer b;: 

mai ve ruhi bir tezahür okluğu hakikattir. Sureti zi.hirede hay-
\'aşlngton, 26 (A. A.) - Zir: • halde, ilim zaviyesinden ancak van nevilerlade olduğu gibi insan

a: nezareti ibir ra.porwrla. bildlr·.r- yeni mUtalea edilmeğe başlanm~ j lal'da da dişi ve edtek olmak üzıe. 
ğine göre Avrupa memleketleri.. br. Bu daWetin iki bUyük aerır.. re ilti cina tipi vardır; biri meni 
nin çoğu yeni mahsule kadar yiyr- I 
ce4c tayınlarını hali h8.Z1r scviy:. yatçısı moeşhur Al:man akliye pr~ hiicrelerfoi, diğeri de yumurtalık 
aiNJ.e idame edecek kadar yiye • fe9iınl Kraft Ebi.ng'dir; ve Psr- hücrelerini taşır. Netekim tena
cek maddesine malik bulunuyor • chopathia aexualis nam gtı.zel ki-1 l!iil uzuvlan da her ild cinBte ay
lar. Bu tayrnla.r normal haddin tabmda anonnal cinsiyetleri me- n ayndır. CiMiyeti ayıran en mü. 
çok altmda1ır. Ve lbut mem~ket. baretle tahlil etmektedir. Fakat him 'YU1f budur. Bunlar yanında 
lerde şimdiden bir fel.8.ket hallıri 
almıŞtır. · ilmi ve ruhi tahlilleri mümkün ~ WI cinaiyot flrlk ali.melleri vaı-

Her nekadar Almanyada yiye. duğu kadar veciz bir liMnla YOi- dır: Erkekte bıyık, adali vüca.t, 
cek buhranı yoksa da, Belçika. garize etmcğe çahştığımız ıu ~ muhtelif vücut yerlerinde kıllaı", 
Hollanda ve Franl8!lm seroest tunlarda derin psikolojik ve serili see kalmJığt; kadında vücut ince. 

ve memnıu mmtakalarmda ~Y~· bilgilere ba.~rmak mık&Mızdır.. Uğl, arif tAn, geıllş kalçalar, mc-
cek maddelerlıııtıı kifayetsizliği . .. . 
kendini hiasetıtlrmektedir. Söylen Ancak libido dediğimiz dinamik meler, acs inceliği g:ibl.. Fakat 
di,,c'ıine göre Alman u1r.er ve haJ. I ciDf:li aevkitabitniıı bütün ~ bazı sahıslnrda bu alimetler ara. 
la geçen harpte.kinden iyi bealeıı. rmı, çocukluktaki şekillerini ve bu sıncia tam manuile firHt hatlar 
mektedir. Fakat ihtiya.tlan daha meyanda müteaddit dallletlert yoılttur ~yahut bazı emeklenle a
az olan ttalyada vaziyet daha az 
müsaittir. Maama.ı'ih lalyan mille- yepyeni bir zaviyeden tahlil ed.eu fiklr kadmlA, bur kadmJarda 
ti için hayati olan ibUyilk miktar- Freud mektebinin bu hUBUBt&ki hakiki tırkeklik vamtıan kanıllr~ 
da gıda maddelerinin Almanyaya ooktainazarmt birkaç •tiri& hu1A- Neteldm ba aibllere (reellll kaıchn 
ihraç edildiğine dair alimeUer sa etmek faydalıdır. ~en bu tipi) ve (bdmJer't en.ek) di
vardır. Raporun aohunda Sovyet. kma tahlil değil yalnız Pederaati, yonız. Bam hayvanlarda enek 
ler Birliğinin de bi.r iaşe menbe.ı Sodomi, Uramiamıe, Pedofill ve •e d:IPY1 dahi aymnak çok gti.çtür. 
olup olmadığının bir muamma ha-
linde bulundufu yazılmaıktadır. kadınlarda Soph!mı iıdmlerini alan fneenla.ııda riyu! bir ifade ve id .. 

Filistinde 
Fransız konıoloaluklan 

kapanıyor 

Ku.diUJ, 26 ( A.A.) - Fransa. 
nm Hayfa ve Yafa komıoloehtk· 
~ ile Kudüs baekorıaoloeluiu 
kapdanm rcapwmat . ltid'int al. 
DU§lardır. Komolc>lıar en Jma 
bir zamanda memleketi ter• 
<."eklerdir. 

bunun Fransaya karşı bir ihanet 
teşkil edeceğini anlamışlar ve 
Suriye tayyare meydanlarının 
İngilizler tarafından bombardı. 
manını baldı bulmuşlardır.,, 

Albay Kele maiyetindekilere 
kendisiyle birlikte Filistine gel 
meleri için hiç ibiır emir verme. 
miştir. Fakat albayın tasavvuru_ 
mı anlayan Fransız subaylan, 
yerli erba.şlar ve Mivariler onun. 
la birlikite hududu ~erdir. 

Çe•ltt111 

B. D. 

cinai daWet nev'inin, muohlmı, dla De tam af clD8i bulmak Jm. 
fetişizm, tenaslll Aletlerinin tethl- lay delildir; daha ziyade iki cins 
ri gibi diğer birçok dalileUerin lranlıkbğı yani (inte1'8exuaJi~) 

rolıl nüvesini t9'1dl eder ve bbı. mevzubabetlr; ancak hakiki aay
~k bekA.rlar bıabız yere bir ne- dJimtm emek tipte erkeklik, lıi. 
~ ahlA.kı!l1Z1ık te!AlrJdsile etlke~ halddn ll'adm e~etlne t.tM.Jıek 

lendiği için ne kadar yazılsa az. keapedea dişi tipte de trıwtmWr w. 

dır. O halde (cimi daWet) in is. llf1an daıML galiptir. Tenastm U• 

tinat ettiği hayati ve :ruhi intimu; zuvlarm tefrihl ID&DZl8l'Ul itibari· 
nedir! Bu maNSI meyelln lrntıe- le iki c1mi7et tesahGrilııll tqıyan 
rint nereden .am.lttaclll'! •• ~ htlma1ar (h~te) ID w. 
den dallletseclelerin -..Oeat teteJr- ~ glnnek niyetinde dejlliz; 
ktl.lllnde bazı ~ ft8lflarmı cBıddl bunlar ~mda 8'lk1r ..... 
g&sterdikler:I iddia edlbekte)'dl b.1ar olduklan cihetle beklıbk 

Halbuki gerek fail ve gerek mef. rahlyatmda. mihim roıllerl )'Oktur. 

ut mevklinde mükemmel adaU ve Haremaiumı evlendirmele kim. 
tam erkek tiplerinde atletlerde BeDin ülma gelmez. 
görüyoruz. Bununla beraber@ bil. ~ Alim aeblllog!ann tet
ııa.a nıh intisacı ve karakter kitlerine g6re ancak yUz gencin 
baltmımdan effemlne dediğimiz onu tam mlnaslle normal reclW. 
kadmlaşmt, erkekler ve ınaecu

Hneee ohnU§ yani erkekleşmif .ka-

(•) Diğer yazılar ura Ue 2, 4. T, 9 
12. H. 17, 20, 23 mayıata çıkmıqlr. 

bi§ cemiyetinin mensupları buJlın
makta.ydı. 

yet ewafmı g&.tennektedir. BiıB 

OOmı bir eaas ittihaz edecek cinsi 
daWeti bu derece gUmuJ)endtr. 

meırten çeldnlyonıs. Ancak pııi. 

lr&aallze g6re dmd daWetin mli
taıeasma girl91Deden &ıce bl1haıı.. 

• nıban Al em.ten de is taşıyan 
fmanler (biıeexuel) çoktur; ~ 

banlara nma.n h6ma di)was. 

Gerçi bu dnstyet tiUlt ~ 
larda daha ptor. Fakat 1dlluı1et 
devrinde de baldyeLerine 91* ?M

lıyoruz. 

Dr. Buim ADASAL 

' ~ şimdiki sahra topları. ~~Pi 75 milimetre omnasma 
~ o topun çapı 54 mili.. 
~fazla değildi. Topun a. 
~~usu iki santimetre kalın.. 
~ 1amıızı baklrdan yapıl. 
bit ; bu kadar ince yum~ 
hı... ~ lba.nıtun yapacagI 
~ış tazyıka dayanama?.dı. 
~ için de ince lbelkır namlu 
~ bir zarf içine alımıışb; 
~Odunun iberine de gayet sağ_ 
bit bir sicim, ~ Sik ve sıkı 
ıa ........ &urette boydan boya sa.nl. 
~· Hepsi birden deri ile 
~. muayyen olmayan 
~elerde dört tane çenberle 
~- Biltün toplar gibi o. 
~ namlusu falyanın bul.un. 

Harpten evvel Almanyada, he• 
nüz yahudiler koğulmadan, Nazi 
hareketinin i~k .zamanla.nn<ia ba-

A. Wenghom 
• 32 . 

O sıralarda Polonya vakayiinl 
gayet yakından tanıssut ve tetkik 
etmekte olan ecnebi devletlere a
it gizli ajanlarm mensup oldukla.

n teo1dlitlar, bu hidJaeden filr
llelendller. Bunun tet.bil cem.iy~ 
tine mukabil "t esrarengiz bir dar 

be oldu~ bi!lmıettller. 

'"'lll laeına. göre inceydi. 

zı naz! ihtilal şefleri, Eva.nkanm 
sessiz ölüm dal'beleriyle ortadan 
sil.inmiştir. Meseli. bay HiUerln 
o zamanki en sadık yardmıcıla • 
rmdan Johan Şluht bir gece ziya· 
!etinden sonra birdenbire eara • 
rengiz bir kalp self tesinden öl • 
milvtü. 

Şlubtun ölilmU o zama.n hayli 
heyecan uyandırmış, fakat Alman 
yada o sıralarda büyük vakalar 
btriblrini takip ettiği için hadise 

fazla knrcalanmryarak unutuım~
tur. Halbuki muhtelif siya.ai gizli 

1'..~ to?tm ağırlrğt yalnız elli 
~ .kilodan ibaretti; iki at ta. 
~~ ve tekerlek üzerinde c;e. 
~; taşınması o kadar ko. 
' d ki piyadeyi bekletmek şöy _ 'l1l'sun ondan evvel harp sa.. teşkilitla.rn raporhn, mUttefi -
~ lJııa. va.rırdr. İsveç topçuları. ka.n, Mi" 13 ten şüphe etmişler
~ bu silr'a:ti orduya biri.birini dir. Filha;klka darbeyi vwmı 0 i.. 
~. parlak zaferler ka. di. 

~ıı::ıı beş kiloluk ibir topu kuv. Fakat Almanyada yahudi ve ec-
~bir asker bile omuzlarında nebi düşmanlığı şiddetle başladik• 

6Irtmda taşır. Ne iptidai tan sonra Evanka oradan ~lüm 
~şey, damiyeyim; o 
~ ihtiyaç vıe tekni~ne göre 
~ etnınel ve parlak 'bir buluş. 
"'~ Devrimiu göre mukayese 
~ezse kırk elli sene eonra 
~ kü ha lt'e't verici flı>vlerde 

. r karlka ;·r l f !·"'··~ ka!a_ 
KADJ RCAN J(.AFLI 

l&boratuvarmı toparlayıp gtsç et • 
m<'Y emecbur olmuştur. 

Falcat Avusturyanm A1man)ıaya 
ilhaln sn-aamda, Mis 13 birdenbire 
Viyanada göründü ve Avusturya• 

nın son ba§vekili Şuşoiııg'in iba -

net eden ve Almanlar hesabına 
çalıpn hususi sekreteri Blan~ 

helmi esrarengiz ve şifa bulmaz 
bir felç ha.stalığıyla tunarhancye 
attırmaya muvaffak. oldu. 

Anca.k, Avrupa haritası Uzerin

de zehirli bir örümcek gibi dola
şa.n, ki.h orada, kih burada mey. 
dana çıkan ve her göründüğü yer
de birdenbire esrarengiz ölümler
le can vermiş birkaç ceset devri
len Evanllanm en bilyUk ve en 
korkunç faaliyeti Polonyada ol • 
muştur. 

Polonyada, İngiltere garantim -
ne ve Fra.nsanrn yaıibnez orduhı
nna güvenen Polonya bilkiimet 
partisin.in harp yapaçağı an)B.§11 ... 

drlrtan eonra buna şidddle muka
vemete hazırlanan garip Te gizli 
bir tethiş c&miyeti meydana Çl1t • 

mıştJ. 

Bu cemiyetin Po1onyayı içinden 
vurmak ve harpten vugeçimıek 

f~ harici bir devletin parmağı i
le. kurulduğuna şüphe yoktur. 

Bu gidi cemiyet sllratle taraf· 
wlar bWmaya bafladı ve adeti. 

Polonyanın harp irada.ini felee 
uğra.ta.bilecek bir istidat g&sterir 

. gibi oldu. Eğer buna karşı yıldı • 

rrm süratlyle ve tepeden inme bir 
tedbır alırunaın11 olsaydı, beDrl 

de, Polonyanm harp iradesi içer
den köeteklenmek tehlikesi eidıdl 

idi. 

İşte o günler zarfında gerek 
Vart0vada ve gerek Polonyanm 
diğer bazı tehirlerinde lıemen 

her gUn birçok inaanlarm llOkü. 
1arda düşüp düşüp fücceten ö1dıllk 
ledl görllldil. 

Polonya gazetelerinde yirmi 

gün müddetle hemen her gün eo
kaıkta, otobüste, tramvayda gece 

ve gündüz fücceten ölüm valıala
n dikkati celbedeeek bir tetiJde 
yuılıp duruyordu. 

Va.kıl bu adam.lamı morc m• -
a.yenelert bunlann kalp veya di

mağ nezf.ioden lnt, fakat tabii bir 
şekilde öklüklerini m"""•mM 
teebit etnqtlr. 

Fakat ~tte bu tekilde ö • 
lenlerin hemen cümlem gidi tet. 

Fakat bu dari>eyl Polon:1a11m 
hari>e giımeeinde menafii l>ı1an 

bul casus tepilltmm zannedllıdi. 
Halbuki bu aert ölümlerin 19yta. 
ııi tertipçisi o saman bir devlet 
heeabma alelAeele Polonyaya g&ı 
derilmJt olan M58 13 ten bqka 

ldmee değildi 
Evankanm eline C&l\UI teeldllU. 

bu gizli cemiyet menauplanmn e
le geçirilmiş olan bir liırt.eebll 

venniş, bu korkunç kadın df'rhal 
görünmez bir ölüm maldne.t gibi 

iflemeye bqlıyanak teık bqma 

bu telılikeH hareketi 610mle bu. 
tırmıştı. 

Evankanm Ula zamanda bu p 
rünmez idamlan için ku11andıfı 
TMıta hilA tuumiyJe blHDeme • 

meıktedir. Bunanla beraber, bu 
bdJnm kalp ve dimağ nedi 6Hl • 
mtlnll hemen sert deallttilecek 
bir bue ko)'IDUI fıQin. icat ~ 
l9Ytaal VMlta hattmıda Polonya 
eambet tetldllb teflerinden t • 
ftll 8~ "' izahaa vermek • 
tedlr: 

(.ne- mr) 

İngiliz 
tayyareleri 

Almam vapurlarına 
hucum ettiler 

Loadra, Z8 <A. A.) - hdıis 
bava nezaretlnin tebliği: 

Dnn gündilzQn bombardıman 
teek!Wma meuap lagDk taYJS• 
relen, Hollanda, AJme.ırya .,., Da. 
Dimarta aaldıneTi aç*1armda .... 
man gemilerini aıqtumağa de
~ etmişlerdir. 

Ç4k genif bir 88ha Uurinde )'8-

pluı bu hareketler e->umda ~ 
bftleye ve bagbca gemilere t.. 
arrwdanla ba1unulmuttm. Altı bin 
tonluk bir geminin parçalan bcm
balarm atılmumı mtıteaidp ha-. 
ya ~uttur. 4 bin tGnl1* dlla" 
bir gıemlyl taammm eonuna dol• 
na duman kaplam.pır. Diler bir • 
90k vapurun da baara ağreı1ııiı 
annedilmektedlr. P'lılmt :aetlelıle.. 
ıin ~edeme lmtln ..,_ .,. 
tır. 

Bu hareketlenlıen • tana b: 

d&aneuıtt&. 
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aşvekilin beyanatı 
<Uw tarafı l uclde) 

Saym a:rkada§mltz. mftsta.ki1 
atını ya~ gerek Ol'dı.mun v.e 
gerek he.Ikın fhiyacmm anbıı.rl~"'a 
konulmasını temin etmeğe çal!§ 

lingilterenin ıStilô.sı Giritte şiddetli 
(Ba.'7 tanm 1 udde) 1 da mlliıait olacağı, ~lt gecelerin muharebeler oluyor 

T aymiı gazetesi 
yazıyor: 

Girid m-up rdsi Hr.nn Tarh:ın. geçen şe
ne burada mevzuub'.l.hso!an maa§ 
ve Ucret meselesine teına.s bııyur
dulu. Gf'çcn sene size söz ver
miştim. Ücret mr ~ele.$ üzerinde 
çnlı~ac..,~'lDl.1 sö,ı'lPm~tinı. Çıılıştnn 

arkad~şlnr. bu mes<'le üzerinde 
Maliye Veki.leti miistefjarmın ri
yaseti altında veı1!ô.lctlnrln alaka
d::ır mı>murlarmd::ın mUte~eltlı:il 
bir komisyon teşkfJ ettik. ttcretll 
m ın ıri}etiPrn kaldırılması ve 
maa. lı mC'mur"yetlerin k"drolnrı
pm c, yfiyet üz":indekf tayin fı:in 
u "r:ı "l P:a baEJJ..:ııiık. 

maktayız. Yakında bu kararnarnn
ler de çıkaealrtı:l'. a e ·lirse 

Akdenizdeki donan
mamızın sahası 

daralacaktır 

Britanya adala.rmm mUda!aa çer- Haziran ayı zarfmdn uzun ve fa.ı- .. 

F.8ya fiyatları ilze'l'indeki yük
sehn.eğc ınanl olacak tedbı.rler!n 
Ticaret Vekili arkadaşım bu me
sele Uzerlnde izahat verecektir. Ta· 
h;ı..kkuk işlerine etıemmiyct verilme -
sini söylediler. Maliye Vekili arkada • 
şım h•ı hususta icap eden cevabı ve· 
rt>cektlr. 

çeveıU ıurtblriuden çqk fa.rklıdrr la parl~ bulunacağı dü. ünUlıirae, A ı ı 
lar ..• '.Fa~ 013,ra.k (\a. <Jirl<\e kar- baskın ta.biyeshıln tatbikı kolay man ar 
şı yapılan bu t~ebblis1 hiçbir bas- görünür.,. 
ru ve koıiro altmd1' Qlmadan ha- Geoonin ~lU:Unden istifade ye ı•d en as k~r 
zırlandı... Halbuki, Narvikten e<tmck, denizden ve karadan be. ~ 
Breste kadar olan işgal altındaki rahe.rce har k~te g-eçerek ~taya • d• . d•ı 
sahiller ~r gün Bilytlk &itanyıı tşebbUs etmek imkfuılan bugiln i· ın ır 1 er 
1.mpantorluk hava.edan taratın· çin A.lmanyanm lehinde midir? •. 

B"r nri kısmı blt!rdiler. Yani ii • 
r tlı memur-vetlcıin kaldrn!
mıı.sı m ~lesinde umnm vek!let-
1 r mutabık lrnldL Kadrolar m 
lcsind~ uzun çalışmalar oldı,ı be· 
nüz neticelencmcmf.ştir. Maaınafih 
arkadıırılanma tem:n ederim ki, 
çahımınlarmr takip ediyorum. 

:Masrafı azaltma meselesini mev 
zuubahs"ttiler. Arkadaşlıı.rmı. bili
yorlar ki, dc-vlct .1 bugiln kati ih
tiyacı olmıyan i§!Pr için qir masraf 
yap~mnamaf.:a. elimizden geldiği 

kadar ç:ll•8Jyoruz. Bilhassa inçaat 
işlerinde ve di~er bir takım işler
de, hun1ıı.r için behemehal Ba.,.~e
kiletin mlliııınd,,sinlıı almmasmı 

~sas ittihaz cttı"k. 

Mesela Ziraat Vek5.leUnin aygır 
depolarının in~aatı işi dahi Başve
kalete kadar, blitnn teferrüatile, 
gelir ve benden mltsaadc ala, gi
de:r. ı.;,:Qr bunun yapılınasma lü
zum varsa ve kruı1 olursam müsa
adeyi veririm, olmazsam vermeın.. 
Bunun gibi diğer bir çok mesele
ler vardır ki bunlardan bazılarma 
Rana Tarhan arltadqmı?Z temaa 
ettiler. lcrn hey ti buna dail' ted
birler alsm dediler. Bunlar ilze
rindC' tedbirler almak için çalışı • 
yonız. 

Milb:ıy atın birieştirilmem me
s ... Jeai. gecen sene de mcvzuu
bahsoldu, Hemen hemen gayri. 
mümkiln gibi görünen bir bum 
meVB.(iı grdalye meselesini bir el
den mll.bayaatı işini eıe aldık. Or
dunun ve halk~ ihtiyacı için me
vadı gıdaiyenJ11 bllhı:ıssa etmek. 
lik kısm'llın doğruG.ao doğruya ti
caret vekaleti buğday ofisi vası • 
tıısiy!e tovzi.atmı yapmaktayız. Bu 
sene kin de bir taJmn koordlnııs
)On kararlan ilzerinde de ~rr 
maktnyız. 

Bir takım mahsulAtm fiyat.lan
nı tayin ederek memlekette tevzi-

Anadolu ve banliyö 
saf er: rinde adllat 

yapı dı 
Cumartesi ve pazar 
akşamları geç vakit 

karşılıklı trenler 
tahrik edilecek 

Devtet demtryolları umum mlldOr. 
lUğ ç-crl)lt Anndoluyn gerekse İstan 
bulun Anadolu yaknsmdnkf sayfiye
lere g!Sçenlerln çoğaldığm.ı nazan dik 
kate aln.rıık tren tarif elcrlnde eııaıılr 

:MUfl'ttlş umumlllklerin kaldınımn· 
sından bahsettiler. Dahlliye vek'Uetile 
berabor (ll~t.ık, bunların kaldmlma· 
ııt bir :ıaman m lesidir. Bunu hali 
hazırda ibka etm lüzum gördllk. 
ah\'all bazını dolayıslle bırıı.kıyoruz. 

Keza vU!tyetler !Çin de çalış:ldlğmı 

heyet! celileye ııöyliyebi!lrim. Fakat 
daha o dcrcccyo getmeın!ştlr. 

Beı'Ç TUrker arkadaşımız memle • 
ketten bu~dayın r,ıkmame.ıımdan bnh 
settiler. Buğdlly memleketten çıkma -
makta1n'. Geçen ırenedenberi dqarıya 
blr daha katiyen çıkarılmnm~tır. Hat 
tA sizlı:re ııunu arzedebillrlm ki son 
zam;lnlarda gerek halkın ve gerek or-
1\Jnun buğday tevziatı altı ay zarrm· 
da 400.000 tonu mUtl'Cavlzdlr. Hariç· 

ten de get!memekte~ Bl!tdaY ta • 
maıı:ıiyle memlekP.t dahilinden tem!.n 
EdUıniştJr. Aldığımı.ı: ihtiyati t.cdblr -
lerle hiçbir tarafta ne bir açlık ne de 
buna benzer bir şey şimdiye lntdar 
kulagnna gelmel!ll§tlr. Yoktur. "Bra· 

~sesleri". 

Bazı fıı.eıllardan bnhs!'tt!lcr. Bende
nl.z yalnız bunfardnn bir t&neslne te -
mu eı!eceğiın. Mesel& kltğlt mc le -

.me, Jrlğıt meselesi ree~ ııene btn· 
denis bunu koordlnıuıyon kararlle yUZ 
de kırk keıunlşUm. Devlet dalrel"rl 
mevcu~ t.absisn tıarmı yOzde lnr1t tev· 
kit ctUrml"tim. Fakat s~ne n!h:ıyetı· 
n .. doğru k!ğıt nyatıan yük~lmlş, 

aym zamanda lbUyaç da c;oğalmıııtır. 
Ba Mine nkAletleriD mevcut lurtast· 
ye labsU&Uan ya 6000 ~ fazladll' 
ya~ lira noksandır, iyice batırun· 
da değil. Ama nyatıardn yilzdo otuz 
tadıı.lı\t nrdl?'. Onun lı;:tn koordlnaa -
,on kararmı ka~dtrdmı. 

Gerek bUtc;e baklanda, gerek hillti\· 
met hakkmda g1lzel ııö7.lcr sl5ylcyen 
arka~tanmJD. teııekkUr ederim." 
"Bravo ııealerl ve alkıflar''. 

(Maliye vekilinin büt-
çe hakkındaki izahatı 
6 ncı sayfamız.da) 

dan bombardıman QdilmQkte ve Bilyillı: B.ritan.1'4 a.dıışmın milda
Q&yle b!r teıebbllsüa yan ~udrE'· faasına memur av tayyareciliğinln 

I~oııdrıı., 26 (A, A.) - Niyuz ti kmlmaktadır... Daha bir şey havadan olacak teşebbilslerde a-
Kronikl gzetesi vaziyeti §Öyle kalıyor ... Girit böyle bir taarz:uza vantaı nıihver ~'Y<\!'fciutm ve 
hulii.za ediyor: uğııya.cağuu pe.'lır de ümit ebniyor- hava nakliyatına vereceği veyn 

Ya Do.ci bııva taarruzu krrıla - du. Halbuki Büyük Britan~ ıı,da- kaptıraeam dil.5Unüleblllr mi? .. 
cıı.k yahut ~11cmmlyQUi bir hava lan her an i.çm bir istllA taal't\l• Groenland (jnlerintle çarp·~n 
yardımından ınah.rum donanmamı mnu beklemekte ve k~ndlnl ona ve henüz kat'i neticesi bilin('mi
zm mahdut bir sahada karakol göre ha.r.rr bulundurmakta~. yen deniz muharebesinin l:rllWı
gezmesinin p:ı.hıılıya mal olacağı Büyük Bıitanya adruımtıı 1stm. ~u (dalıa başlangıçta Hood zırh
neticesine varncağlz. Bu, filQnun teşebbüsilnde bulunm~ için hC!r hsmm babn.H.} olmasına rağmen) 
nispeten dar bir sahada hava kuv- eeyden evvel mevsim ve nava ve- han~ ta'l'afm aleyhinde tecelli 
vetlerlne mukavemet edip e<Iem•. ziyetinin uygqnluğu dil~üntileeek- edecektir, bu belli değllQlr. lııg;f.. 
yect'!ğf meşelcsini QrUıyn koymak- tir. İki yıldır söylenen ve bekli;'.- llz do=ıanmaaının bu ı:anusmatlan 
tadır. nen bu i."ltila taarnum 941 ilkhn.- daha. büyük ımrorlar Görmeden 

AtlanUk deniıinclo dQnanmanın harma bırakıhn~tı. Fakat !ngiliı kurtulması halinde deniz istila ta. 
üstünlüğü gayr.kabili inkardır. Fa havacıları ilkrebardan önce h(U'(!- arruzunda netlo.e mlhverciler o
kat Akı:JF:nizde, wlhasmı. sahilleri- ,kete geçerek istila h~z.rrhğınn leyh!ne olur ... 
nin bilyUk bir kl5ml 12lmdi d~a.n eahııe olacağını tasarladıkları Hava kuvvetlerine gelince; ıı.a
clinde bulunan Akdcnizdc vaziyet mıntakalıın. bflhassa Hamburs, dece av ve bombardınıan tG_yy(lre
ayni dQğildil'. Ki'91 ve Brest limanlarını ve bu olUklarlne hıhisar etınlyen 1;ıu ht· 

Ta.ymis gazetesi, bu noktayı te- arada boyd!tn boya Manş cahil.. roket, bilyük bir pa~t haJ<biy\e 
bnrtiz ettlroikten sonra §Öylo d.. !erini bombardıman ettiler... başlıyacak ve daha birçok ç-üçllilt-
yor: l\l,lhverciler }\a\•a kuvvQUrinin terle ka~ılaşaeaktır. 

Akdetm donanma ı, ııimdiye büyUk bir muvaffakıyetle istilayı Paraşüt harbi; nüfus kesaff;lti 
.kP.da~ . ağı~ vazife ini bu ~~~iıin b:ı§.'lracsğmr t,<uıarlamakla bere. taz:la ve hn an taın'J'UZa fllaruz 
her W ~unteho.smdıı da a~ııtc ber seri hücum botlal'lnın "e de- kalnc:ıijını bil rek dil ünerek ıı~ 
değer bir :ınuva!fakı~·etlQ .~ı.wmı1 nizalt.ı gemtıerinin de müessir su- zırlanmı;ı bir top~ ü~(l-rlndı: ko
ve s~rp:<ttığı _her yerde du ma;na rette yardımcılık edeceklerini hr· Jay vo dll~Unllfdüğü kadar, hattlı 
kendf uş-rııdıgmda.n fnı.Ia_ ıayı.at 1 saba katmışlardı. Jşte İngiliz hr- Gil'it üzerindeki ilk J.."'afilenin y~
verdırmı~ttr. Fakat ha.rekat .stıh~.. vacılarmm liman, sahil ve deniz rım mnvarfaluyeti lfa<lar l;Yile ol
!lının yeniden darıılrnal~ t~hlikesı.. lez.,ahla.nna olan bombardımnn ıa bir "arlık g&ıterernez. 
ne maruı bulundug~ Q!r 1.aman{la 1 taarruzlarında hedeflerlni teşkil Ge-rek panı.'.;!üt hnrbinitı mahl
donı;ı.nınan·n vazh:e~. biraz endişe eden ıstiJQ. ha1-Jl'lr1.dM"l da buular• yeti ve gerc-kse !n~ilteren\n üıt'· 
doğıırmalçtada:. Gındın zl.y~ı ~ahSJ dı... la te§ebbilsün<le mihvereil nn 
geçen ha.rekat saha.:n;ıı oıcklı Bl'.. tlkbaharın son günleriyle yaz maruz kalacakları ye kalınalan ih. 
rette darnlt3cç'ktır. Eger dUşmnn bqlang'lcınm iatllA teeebbUşl.ine timııli olan havacılılt bakrII\mdan 
Gtridl ele geçirnıE:ğQ rnuvl\ffnk °" uygun bir zaman olduğunu tahmhı gUçlUkl.&rl ayrıca tetkik edeee
lursa Surly.e tarikiyle lrakta Ber. edebiliriz... Gerek denizlenn ve ğlz ... 
liren Alınan tehlikesi hiç şilphe - g_erokse hava §art.larınm bir şm.
slz büyümilş olacaktır. haktaki 
Alman tehdic!i, Glride k1111Jı yap•. 
lan harekata benzer hareketler 
Kıbnsıı karşı aa muvaffakıyetle 
yaprlsm veya yapJmasın, artnuııJ 

olacn.lrlrr. 
---:oo«·---

Cenubi AUanUkte 

' 
Japon balina 

av gen1ileri 

Bize yaraşınayan 
bir münakaşa 

(Ba tarafı l nci<le) 

.., hı'1dc nedir il hadden asırı 

n riyan 
Jlll<ıcyin (lahtt Yalçın bizim te

eıwlize karşı koymıı !uı.zırlığmıızm 

A. ŞARKLI 

Bismark zırh lSI 

muharebeye 
mecbur ed idi 

Alman korsan bududunıı ~~l)Or zannını ,·crocel< 

Raşl•t Atı• 1 
• d bJr tedbir ,.dU~ünmUş" \'C düşUn-

• düğlinU de l<en<ll vnfand~la.rma 

gemı erıne yar ım açıkça "sliyleml tir" diye ı;clml 
(Baş tarafı 1 ncldo) geçmiş ~-allat gelip &cçeccli: bU 

ll<'rllrı, Z7 (A.ı\.) ~ Alman bl\§ku.. 
rmw.dnr.lığı, ''aisml\rk,. r.ırhlı11mın 

pazart-:~ı al~ıı.nu 68at 21,80 <Wıberi 
adc()e~ 1ail\ dUııman kuvvcUerinc kar
Ul çetin bir muharebeye glıi mi§ o.ı. 

duğunu bilolrmektcdlr. ..... 
nazrrlan Tahranda bulunuyor. edı·yorl rmış tun milli faciaların me 'uliyctlni 
lar. Diğer nazırlnr Mısırdndırlnr. bir sapan ~ı yııılarnl· bir gn~ -

Raşit Ali iktidar mevkiine ~el_ Ne york, ~G (A. A.) _ "Ur·- te sUtununr•n.n öteki ı;ı.ıc-tc sütu-
diği. zaman Bağdadı tcrkeden sa.. ted Press'ln bildirdiğ:Lıc göre Loo ııuna fu1ntrnanın snıısr rrııdırT 
bık başvekil Oemil Medfai tay_ 4 ngC'lcstcki İngiliz konsolor;u Ja- Sonra bu ne riyııta kn1'51 nc~ri· 
yare ile Basra.ya vasd olmuştur. pon bnlinn av grunllcrl. ile P"trol yat! 
Kendisi Emir Ab:fülilfill tarafın. gemilerinin h"\r tOrlü faaliyetine (Tet-.&\'Üz ı;Gmıtıflcn sil.lha dıw 
~ husuai bir İ§C tevzif edilrnit? m§..ni olacnğtnr, 9Unkü bunlnrm lıı- ra.nmıı.mak) ~bl bllti\n •• mıct l\foL· 

g:illi: niznmlnrrna riayet o-tmecflr. lisiyl~, MllU Seliyle, hllld\m~Uyle, 
Kahire 27 ( A.A.) - B.B.C: !erini vapur kiralıyan bütün ku • hıuuh milli mahiyetiyle ra la. n r .. 
Orta Şark İngil:Z kuvvetleri p:ınvalıırn ve şahı hra bild!rmiF- nlmndan idare olunup gelen bir 

tarafından Kahireye d:.in ~ece tir lfonMlos bu hususta lzalınt pollUİ<a.yı ta.'nip ''" t .~llp ot.nıck 
~redilen tebliğdi ... : ''Irak Fnl. ve~ l'en fmtln<:ı etin~. fgflyenJer do buru 0 yl~ın göroeclt· 
l~_ce :_"C ~asrada sükun hüldim 1 Unite-d Pre3S cenubi Atı .. tfkte lcrl göz ,.e harelwtıerf, ayni yurt 

1'·e,')·ork 27 (A.A.) - Ncvyork 
Deyıı :M ror goıetesı Oslo radyo&un. 
dan ı.ldı1J bir hQberl ıı~retmelttedlr. 
Bu haberde denll!yor ki: Dıınimıırkn 
arıklarmdıı Etsmarlt ~ırhlısmı lhtlva 
eden Alman donanmasııe İngiliz de. 
naıımt\dl arasında bUyUk bir deniz 
muholrebesl ccı-eynn etmc:klcdtr. 

, ~·~ 

surmuştur.,. ve ffnt denizinde Alman korsan scvcrlllde JUU' rlamr , buna i tlrak 
tadil t yapmIJtır. YenJ tart!elcr, bir gemilerine mayi mahruk veren ctmcdlklcrinl rıöylr.r!rnn de ayn1 
hWrıından itibaren t&tbi.k mevldine Amer·ıkaa"a Japon ballnn av gemileri ne pe'- !1a sasiyetıc ~idd<'tli bir aksüla· 

Lomım. :n Cı\,A,) - <B.B.O) :ı:,~ 
r!ye nezaretinin tebliği: "Hud harp 
c-onıisln! ~tıran Blamark Almnn zır1'
luımm tald~l dcvnm edlypr, 'J'Qrpll 
ta§ıy;ı.u tayyareler dUn gece Q\ı zırh. 
hya bir lsal:tıt temin ctml§lerdlr. J{o

valnma devam ediyor.,. 

girecektir. rol vapurlarmm şil'l)heli faaliyet'- mel giisf.enniş --~yılıunallar mı? 
Anadolu trenleri tari!csinde btr ne ~arşr tnpıterc:ıin tedbirler n .. 1 Küçük büyUk h~rkesln bir tek 

hu.cıusıyet oıarn:< Erzurumn katar tah ı•n!!ı•ıtere hesabına laca~a daır son z:ımnn~arda ~.k dimağ, bir tcJ;t kalp Aihl işlemesi. 
rik tıdllmektodlr. Bu katar hcrgUn _ sık haberler çıkmış oldut,'Unu ıh;. ni bckledi~mlz bir ı:Unde T~rk 
Haydarpa§adan 20,25 te hareket e. ve etmektedir. matlıwıtının ~~"Ilı sinuı.larmr. g<·r-

decek, Anltaraya 13,50 de vnsıl olacak ~ o g • 1 ı:ckkn bir a.yrıhlc 'nrnu'} gibi, bi · 

tır. • gemı ya ı ıyor nado'.uua r~··c rlbhine mi ı:imıi:ı giir c<.'brlı'I Jl11 
Paza tnsı, taı-;,ınmba ve cuma gUnle- J ~ ~ rn:ınzaranm milli mii:!a!a.n <'C'phc.· 

rl Hayd:ırpapdan hnreltet edecek C'- Ne/york, 27 ( A.A..) _ B.B.C: sini ku"'·etll'ndirec<!k ncıti var? 
lan Toros ekspresinin hareket .aatl Amerika balut komi yoım ye. Ma.zeretlerinden dolayı IlilfıM-. ••• nuno fiÖN!nl<'r, hele bir 
10,2~ Ur. Haydarpaşa. • Adruıa - D'· niden 123 gemi inşa.ar için kont. memlc mtl lıir tee:n1b: ihtimaline 
yarb..•lar sut 12, Hayd:ı:-pn,a • An. rat imzalamış, bu eıme.tlc yenı vaktinde gİdemİyenlerin lta.rşı siJiihlandmnak ,.e sll&lılArrnı 

al 10,1'0 

kar:ı. C:ımsun treni •ant 115, Jiıydar.. yaı;ılaca.k gemilerin adedini 750 1100 luuldine kalf:ı.r zağlamak için 
pa!ıa • Ad p:ı.zarı saat 17,25, Anadt- ye çı.kamuştır. nakillerine ba§fanıyor gönüJ bJrliğl, elbirllğ11 dil • blrlii.>t 
l•ı l''t ı ı 1aat 19, Haydarp:ıJll •An.. Bu o-eın·ı · .. ij--1 f zı ıı- ,.;ı__ ı hl •-k kld ,.., 1 erın uç ) ~en a a.. AIAkadnrlnr, k.az:ı kaymakamlıkJıı. 3:'P ~17.wı.n ':c ev r IA; • 11-
){ r:ı • Erzurum treni saat 20,25 te sı İngiltereye fev-kalft.de yardım n bil ld dü bi 
1 + b ıl l:ın h rclt t edecektir. 1 • . rl.lla emir vcrcrclt beyanname aldığı 1 .m e a~n ıgt za.nnınn :e -

o arak lt\j8. edılmektedir. Altını_ halde rr.azereUerine binaen vaktlndı,ı hrler. Bu 7.a.ıı, bo~ur, blllrfz, fn.· 
Bu trcnl rln Rnyd rp~&yll muva • Şl da cloğrudan doğruya. İngill:.e. tırte.n'Jt•ldıın nyrılamıyan vatand~l"- ~at rP11':18ı muh:ı.lıkal• ld teea,ilz 

'lt' rl e 8;>le teablt edilmlf. re hesabına yapılmaırtadır. rm llatelerlni hazırtamnlarıru btıôlr- hthn: ı boB da oJu btr lhnlttlr. 
u-· 1 ·---»0«~--- m~lerdır j fcindc Yl\6Adığımıı giinlor naılk 

l rzur m treni, nat 'T,48, Anadolu yerli al~rm düdüğü Llste!o; hıızırlıınmn~ bnall\ml§t.ır. ~nlerdir. Jludut~rımıulıı.n ötede 
ekspresi 9,10, Ad~pıı.zan 10,40, Sam-. Yarııı llğleJcn aonrn I!:renköytlnde Bu gibi kimseler için, 7 hıızlrandful mddııf:ı::ı. tedbirl<'rı lrurmak hı.sn•. -

lln l"S5, Ad:uıa.15,32, Toros ekspre.. bir Türk vatandll§ı tarn!mdan ;.npılruı \"Ul'la.nnı ancak hudutlanmrzm 
sonra ı:usust katarlar tahrik edlle<:ek. 1 1 d 11., t haz 1 '·I -·• 

blr al!lrm dtldUğünUn tecrübeler! yapr. ti ç n e m ua aa O' ı .. annulAJa. 

Ilr\?l.LİYÖCE DEGlŞU\.LtKLER 
ıacak~:-. A1Arnı lprctl verecek olan r. as!a ihmale diilJlletnCk IUzumıı. 

Beyanname aldığı halde mo.u:rcfü. ı 11 b" ı"•~•:ı. w s blllrt lll b dU !'\""' Tur t ,., te • mJ d bl un il' n uorJ.4&gıı: ı :l.'-'a z " ll 'le... g-u ..... e :.s n e r rinc binaen vaktini.le meccant r,cyaba- w ., : 

Hnydarpnp. • Pendik banliyöatlnde köyIU yarıml§tır. Tecrübe, mllsbet nt>. 1 le yettşemlycnlerin alt oldukları kay- zo bundan değil, memleket m~da· 
bnzı dclti lkllkler yapılmı!Jtır. 1 tl<:e verirse yerli alAnn dUdllkler!nln ' mnkaı:r.tıklara mUnıcnat etmeleri l~. fa.ası Ub'l"Unda ''clC\1d mağlubl· 

Hnydnrp ~adan Pendiğo Uk tren adetten çoğ'Rltılacaktır. zımdır." yctıe netlcnlen~l1' 83.~'le.nn ncı 
sabahl.,rı etıl.tıd gibi ııaııt fU5, aon »o s~_hnelertnl bngun ~~dcrimltln ö. 

dah D ft d 1 ..., t hl".. oune ı-;ennektcn gelır. 
kıılklŞ da c kl&1

0
n11en ıo dc.kıktıra a e er ar ıga e tg Yoklamaya davet llayır, hnYll'-· Türko dil8man 

geç oltı.nı.k 28•1 da ltalkacak • memuru alınacak Vl\I'Sa onlara b~r, her muh~rrlr, 
Bundan ~n idare cumartcsf ~ İstanbul defterdarlığı mUnlıeJ Kadıld>y yerli ıuıkcrllk ııube8lıJdenı blrlblrlmiztn elini tutarak bir &• 

Ruzven bu un 
nu uk söyliyecek 
Vaşington, !1 ( A.A.) - lt~ 

velt'in hususi katibi, Reiricum. 
burun bugün söyli~ceği nutkun. 
~diye kadar wyledi~i nutuk. 
lımn en mü.'lıiııımi olacağını be. 
yan etmiştir. Avrupa vnziyatinin 
defiemesi knrşrımıda tadilft.t ve 
ilaveler yauılmakta.dır. 

Ruzvclt'in, Alman donan.. 
ması başamiııtlı Reader'in ih:ba., 
rını nazarı dilekte alacağı talınıin 
ediliyor. 
Diğer taraftan hariciye nazırı 

HuI. dün bcyantta bulunarak 
Almanyayı, açıJc deniz!ero ve 
diğer kıt.alara ha.kim oluncaya 
kadar Amerikayı ınUdafaadan, 
A.ciz tutmak istemekle itham et_ 
miştir. 

Bahri makamlarda a.ınirnl Re .. 
ador'in meydan okuması karşı. 
smda !hassasiyet vardır. Nev. 
york Sun gazetesi diyor ki: ".A_ 
miralin sözleri, Reisicumhurun 
nutkunu Almanların aTZU ettiği 
istikametten ~ tara.fa çevi. 
recektir .. ,. 

JYlZ!U" ı;lL'tlt'rl g ee yotculıırmu bir tebliğ memınlukları i~in bir im. 1 Şubt'mlzde kııyıUı emeldi ve yedek l,rrzrum tckTar edelhn ki Nz Ata· 
kolaylık olm:ık üzere son katarlar tlhan daha. acmağa knrar ver. tekmil subay ve memurların senelik tüı~1in \'&5iyeti Ue dUftinoa, çah• Kadıköy hali kiralandı 
tahrikini kararlaştırmıştır. Bugtın. miştir. Bu imtihana da yine orta ! mutnt yoklamaıarm:ı !1iındlden b8§1An §an bir nesiliz: 
lerde Haydnrp:ıı;adan Pcndlğe 0,(0 mektep ımezunları ka'bul edile. mıştır. Ancak bu Bene yoklamaya. 20 Büttin gördüf,Umüz. bl}<ljğimlz Toprak mahsulleri ofisi Kadı .. 
(gece l'.ansnu 40 dakika geçt;), Pcr. oektir. lmtihan h.._;....,.,'l\ ı6 j haziranda nlbnyet vorileccğindcn bu a.h\·al ,.r. oıcrait içinde dah.t w.zl- ı köy eski sdM.e halinin lbir kıs. 
dikten Haydarpqa.ya 22,36 d& 1ki 1 ncı ~ gaııu yap:lacal•. 1 tariha kadar ru'beye nıUracaat edilJne.. temiz Tllrk lıatlkWint kurtarmak,. ıımru klnıhttnşlw. ~ hali 
sı:ın tr~n k11Mm111cl'lktır. f tJr. ;ı 81 ruı.n olunur, tır._. tem.izlet:me'.ktedlr.J 

l1.1ılıir<•, 27 (A.A.) - (B.ll.V.} 

Kahire ask rl mahfi,h\e gel n _,. 
bcrlerc gurc \,,fıridde llaleme v., tJP 

" yn ch"arında §idı:IQtli muho.reııc•cr 
vnm cdJ~or. Almanlar 2!l aaat ~ t 
dn yen! k.talar getırml!llcrdfr. 1Jt. ' 
rş,f (in ıı,pudanc Jw.rp etı:nekte<Ur 

I" lro. Z6, (A,A:) - Han) 
\ıu.."l\ı\ öğleden sanrn aı-. def.§mli 
Girit ~~c.ti llakkmda almc1n ~ " 
tıabeılere göre, bom\:!nrdımanııı' 
saat gcçmlştlr. Al~plarm ~rıı "\, 
lntat:ırınuı tU!tcnmcğo ~!ltndığıA11 

ı. metıc.r de var. 
1 Rı\P OLAN Ş llllı.LER ~ 

Londf&. 28 (A.A.) - ll rtf 

Kahlredekl hus muhabiri bil 
yor: 

Almıı.n tnyyareleı inin rurıııırt 
ıunkU kUtl •\1 \><mıb:lrd!ffianı. tll 
eııa §Chrf ofan HnndlrC~i <}um n 
kn bir tııı.ra~ fiğ'II\{ naıımı g 1 

ve v~kltylo tılr Venc,dik cdob ~nt 
keE! olan n.esmoyY <ta harap ını ı 
BUtUn adayı s:uıtlıl\lım irlbt sur 
aıamn~ıklnrnıf'.\al\ mut twv·vır tı r )1 

&;~len 4\lmqql:ı1'!n bu k~mlıl\I& 
ş!ırt~m \tik bg m.ırottc il\ mot 
'{\\ar(!.\\ ~M\ hal~\Rn ç1hrm~" 1\ ~ 
tık\arı aşik;q-drr. llomtıar<tımııtı. 
manların Kaııd!ye V<? ~eilm<ı ııı~I ~ 
;.ıler\™ tuttımcyııt'~k\ımnm ıırıln ıl 
amdın l:ünuı aonrn ~ltınıl§. ve \l 
Jar<la lrurQiır; kıtal rmın buıun 
HQnı!i ll'.llk1a11ta tahripler yarml\\\ 
Alman\t\ra ~hane t 'fk!l etmliUt· 

~L.'ILo\NftAiı l'ENt TIP 
Lı\. 'OI:LF:R 1 ULl.., l'ffi O 11' il 
N"vycrlr, %8 (A.A.) - Untt j r' 

,slıı y{lıQ.ıjtma m~Z{iran A\m nl r 
dl lsUllt ı1:ın yeni sistemi;) el 
nllrlert ı.uııanınaktndır. Bu v 
tayyareci rı ş;thll cı..,.·an:ndn u~rıı~'" 
v gocıılayin de asker 911\ıı.rıııtlJ 
mllro'!tlln kılml\kta<:ıır. 
lnrthı hava lrnw<ıtltrl c ır ... 

ı~· 
aynldılttnn ~nra da •un nı •şn 4 
Almrm tlslerlne ltar'll akınl nıt\ ~ 

vam ediyorlar. Glrfddeld tr nız fi' 
mcvz11E:ıi de .Alman tavvartı!Prlı' 11 

~' ın1asız olarıı · devP.m etten 111t• ~· ııt!' 
bombardımanlarına mnrı.ız kalın 

dır. 

BlRıKAÇ Y0z AT..M.AN ır,S1F 
ALINDI _. 

Londra, 26 ( A.A.) Rö rter 
jansınm sa'tüıiyc li lm\•I? ~I 
dan öğrendiğine göre Girit'tfa 
muhrır !helero" birknQ yiiı 
mrı.n esir edilmi5tir. ıı 

DUııkıi pazar gı1nl1 G ' o, 
umumiyet itibariyle dnha sU /.' 
netle goçmistlr. Fakat :ı,u, 

man.larm son sözlerini sUY:~ ~ 
olcluklnrını taraınmun c 
Ve bu,.,niin rnuhnrclxıle" ~ . 
haftaki derecede .F.idd...,tli O· 
lir. ,. 
Dü:;manın Kandif n ve 11 ,.,, 

mrntaknlarında. bır miktDt • 
keri vardır. Fa.kat MaloJl'I~ 
olduğu gi!fü bu niıntake.1 
tnyyaro meydnnma malik 
dir. 

Bazı haberlere v.öre dtl 
tayyareleri tanklar ~ tirJll ffı
dir. Maa.mafih lbu tanklnJ'!~ 1 
giliz krtalariyle tcmı.ına ~!o tl f 
dair henüz kail mnlQmnt yo J?, 
Almanların l{andfyc ,J J;lfl

tim'ya yaptlkları şiddstli ıı. ~ 
larda lbizznt kendi ıkıtnlarınıuJfJ,ııtı 
bombnrdnnnn etmls old ıl' 
znnediliyor. Çil.nkU ynnlr~ ,.t, 
1n .... iliz kuvvetlerine yly~ıc ... 
mışlal'dır. . nıe' Düşmanın Malemede1tı 11 
leri İngiliz: topçu aWşi altıil<1 t' 
Ve dUşma.nm !bu mıntakc.d~ '111'' 
bulundurdu,b"U sahanın ıb ~ ı:;ıt1' 
lüğü luı.kknıdaki iddiaları jı 
edilme.ktcdir. deııifv 
Düşmanm kütle halinde ~, 

den teveszfil ettiği ihı•aç ~-eli 
bUsleri hak.kı:nda mclfım1\~ rı.ıı 
tur. Fakat bir, iki ka.Y~ı;1,. 1• o• 
asker çıkarmağa muva.u-nı; 
mı.ış bulunması nıünıkUndU"~d• 

lrnkta, Habba.nlycnin g~ıı,ııı•~ 
Rruno.dl elve.nnda bulunan dlll11W 
kuvvetleri dUıı bomb:ırcıımnn e rl t 
tir. !Bunun haricinde ycnı ıı.a~rıJl 

fiıv 
yokt.ur. lrnklı KiBU:ng\crtn etl.ı 
aaJr alman babcrlcr cesard 'ı11dY 
mahiyette ise de 'bu ııa~rıere şteı: o 
den bUyllk b!r elı,enuntyct veflll 

kadar XiyascW oımaz. tısı • 
Hııbc§istanda, Soddunun .za~ir· 

iki ltalva.ıı generali c.slr edllt11ii fı 
• .. n]• }(Utıl 

T~ruk ve Sollumdn 'bU.,-~ • ı;ıı'P 
tınalarr hltküm ıdlmıektedir. µ. 
~r tt;~~or., 

il 

ll 

lı 

l 

t 
t 



5 
uımwcwwwıu:ıı 7 F ~? 

lıııt Sirkecide btnsyon birahane· 
slndo blrk~ c;ostu il<' biri erci• 
lto.f l ı cluı.ruınh\dı ~ 1\ sonra. O\ ine 
donerdi. J;\'ılc nC'yinl üfllycrek 
({cpdi kC'ı dine 1,iorıs('rlt-~ vcrirıll. 

e 

nptl ar ·~~~('n 1'o\'fik, 
dorbederli".,ln son 

1\ yin 3ğlıyım gU.len n~ ·ınclcıi 4 
etrafta tiOH uıs ııtd 1 r bırakır, 

lmm.,ular bu Wlıi ~lir \<>: n k cµğ .. , 

h)nnlımnı dinlrnıt•J• için ı)Onccro. ı 
lrre rl 'il;li(l" rkrdi. 

\'inn ı.ıır gün <'Yine "İtme-l)en 

isi )On blrıih neslno gchll. Ora
siı bici\' 

ı;:ı'rl l'ı.Peft<.'n h:tslm mntbu:ıt:ı 

men up blrltn~ ldsi do.hıı \'ard•. 

ül<')ll n Nıu!f, Mnl·qıut Sa(hk, • 

H •fi C<wııt, EşrHtı ~·&nmıhm lıi • 
1 !lyr~lını~nn IIU 3\in Nn mi ... 

\ nron ınre'i in~ Tt 'flk de {l(ilı. 

lil. ICılelJhrc.ttan. hlC'İ\ d<'n bahsNli
llyor, :F r<'f, :-r·•ln ":raz!" diyc

r, k ır· ")in Nıızmlrc Mlbl'dahıı 

sfiyl<'ıllği hıt'aI:ırı not rttirlyor -

chı. 

Hlr aralı!> mliı:ın<ı<'bet na.<;ıl gri. 

di, bHinıncz, l'"\ r.rc: 
-- ncnim l'l"l•trik, d~di. zeı:~ 

<' ı hnııa l'f~lm•!·ı. ı 
nen Cmat sor.hı: 

- l~'rl,tril< el Wm? f 
- Krzım ! ( '<')'ıcrin ltt1.ının n-

c1ı Fnhm~clır, Ş)mdi n't nUiml"ılir. 
Uü)iilı arll•ıt rn ch··rrli !'i~ir luzı 

nı elektrik di~ o çaflınrdı.) 

- Zck!ica cndrn iio;t\!ıı olc!ıı-

ğunıı 111·n·ıll'rt 11nlııdm? 

- Diin 6\ c gidt>rlt<'n b\r d'ı.l<R 

<'t aldım. l\ııı; eti giiri"nce gfü:lf'ri• 
nln içi ,,arh~·nrnk: "llııb.-ı, et c;ıı.tı 

mı!., - dcdt Artık nu ıınta, Mzm 

henüz kıı da eti lll<'l'''a .ı;lhl mc\ :.ılr.ll' ttı 

Macnristandn, Ilalaton oölündcn (.' 'c"'n Berk ırma· 
ğı Drr.vcıya karışır. Eerlt ırmağr.ıın o.~Q_,mJ t heme\1 
clümdüz bir ad~cık var~ır 1<i "K~:~je" i:...: nı r.ı.ir, bu adı.ı· 
nm ortasında <la Kanije it le-i bu1ıımna' :\dır. f' !e. ;n 
<ıtrnfı, ırrna~a varınca, b:rcr o:-ı: atnm saz.d~ ve b~ta~lık 

I~~n!e·n·n nskerlik ba1mnmc'rın hiivii1
• b:r ehem ıi· 

yeti vardı. Ti.irkle• Maçariı:;tııru zap~~t"}i yetmiş bes yıl 
olmuştu; Kanije lmle!İnİn h::O:iii Almanya iınpt.rnhonnun 
elinde bulunması, b;rc.:olc Tür'' ~ml"lednfo yolunu h~~ -
mek bakmıındnn teh ·ı.e!iydi. Mi'Ad:n 1600 ytlmcl!l, F .
nije ü:ı:erine bir Türk odusu göndeıildi. F :ılcat i' ~::ı .. , 
nin zaptı ~olay de3ilc\i. E\rdı snz'ı!c ve batnkMrt.1. l' e 
metris yürutülür, ne de lağnr.Ja atıfo,,i?trdi. Torl~ uz-l: 
tan d5Cıne'den b~ka care yoktu. B~! dıl f ay<ı-:.r:ıdzı. 
Çihıltü toplnrın a~tığl gediklerden pıyadenm hemf' .1 

sflldrınıası liizımd•, bu da, ayni sebe'Jten ötürü iml ~ ı:
sızdı. Gunde, kaleye dört beş yüz gijlle atılıyordu. Bı 
t8' ' t üz"'r:ne Imzıklar çakılıp bunlımn fü:0~ne hasır e~
bi cit öıU!üyordu; fakat bu f.(j,,riilerde bir gün ancak 
d yanıyor, orlesi <Tiin tamir etme!<, yahut. yenileme'< 
l~.zfm!!'eliyordu. Türk lnım"nd"'r.ı knle?ın . zap!.ın· 
d-n üm;dini kesnı .,li ki bir Mehmet~ık und:!.drıu 

,. --1 1 l ,. v 

vı;tisti. AJman"a 0

1'\1P~.ralonmun e ınae llJ' nan ' ~"'r 
r.ft.a;:u· ' ~1 l""rlJldf' nJd ıiht pibi, f' anijef:!,., }\,fac!\rist,'1C~t\ 
heınon a'°d' .u "''"I k ·ır:ı;yen cen1< ve rı 1-o"l..,!'.b, tu•t-lnıuş 
~irçolc Ti.irk es"ri ardr. BQr.lar nc::c -i lrnle z·nd:on!a· 
rına, nt n-, gijnclüz!c.••i de en a<Y r hizmetlercle kuB::ı:ml·rdı. 

zu 
hi sıml}'Or t 
Ve:r kıyas et vüs'ati deryaY1 

rahmet nidügün .. 
l.AEDRI 

ha!<kı tarık us'un buna daır düşünceleri 

En kıymetli erkek ytldızlardan 

Ş0: l Buaye 
Sinemaya nasıl intisap etti 

tıa:şıı ba_ına bir si tem il etmiyor, 
bir scsll lıarfin yanına gelerek ona 

hususi bir ses vermiyor. al.abcde I 
böyle bir harfin yerl ola:ıamal< ıaıım. 
ge.lirk n, (ğ) §ckllnd bır Mrf ltııbu.. 
1U eslcl yazının tnrlht lın'llsınıı yeni 
alfabede hayat h:ıkkı tanım:ık olur. 
du. bunu Wr hart lnkılO.bı zlhnlyoUlc 
tollt etmek gUctUr. 

acaoo kılavuzun CJlkiden (yumuş:ık 
gc) adiyle alfabe lıstcElnc giren bu 
§ekle t.imdl (okunmaz ge) adını ver
mesi bundan mıdır? yoksa, hep sc iz 
harflere ad veya ml.,:ıl verirken öt<'. 

(ğ) okunmaz lıar f midir? 
• 5 • 

ll'll (uz.ıtır g~) ııdını verm{'mız yara
şır. !ı'llbtıkl... grnç dil fUırıı.I tnhsfn 
tı:mguo •lıtf\Ufl ltas:ıas (>Jçliyle naEıl 

kayJ~ erı::e et.sin, ben t et terazi, göz 
mlzan) söıUnU (lculqk tcrrızı, dfl m'.
zan) cıırcUndo de okuyup doğru butt· .. 
yorum ve lıu mizanın (fi) yı <nğ}n 

b ıızetmedlğlnl görtıyorum. 
burada bu lifi heceyi ma'ksndıını 

kıan yoldan lzıih edec le bir mı al oıa. 
ralt aldım; lnl.ıvuzu yazanı rn der.il, ' 
<hab r)de bu s:ttırlnrı bir lhtl ııswn 
zlyo.do merale sevlt!le oln yanlara iki 
ctlml arz~ylt'dlm: 

(~) yı (a.<l-J h"ccst ttıkip cd.yor; 

•"ı, • balttım, sola bakt.ım cllmlcsln.. 
de ili ı f' .ğn) ile (saat ksç?) cUmleslıı. 
deki t aaı hcc !erini karşılaştıralım. 
yazının tesiri altında kalmadığımıza 
emin olaralc ikisini blriblrinden ayır
dıg mızdn şUpncm yoktur. 

( t fı;':<ı dil b•ığlıınıı~ız ldiltlll.t hoı • 

bu yerinı•) mıs.aındald (tuğ) keılme

F.lnl ı.r1l~rct kcıimcsl olan benzerin. 
d n a:yırmo:ı: mıyız? aynı mısradaki 

(b"ı). (bı: but;) dnld (buğ) muaur? 
(tlğ) veya (tığ) (satı') veya (muh.. 
tıy) dııki (tı) d:ı.n nynlmıyor mu? 

t' nuvtik sinema yıldızlarından bi 1 kadar herkes tiyatrod~ muvaffak 

~lan.~ve kadınların fevkalMe olamndı~ını ."~ üniversiteyi biti. 
~e \!ndıgi esmer güzeli Şarl Bua reret{ kendisını kurtarmac;mı tav • 
rcı:kbıl~assa genç a~ık rollerin<;le l.siyc ettiler. Fakat Sarı Buaye 

kiler ı~ibi bunda da (c) se~llslyle hece 
yapmaya imk!'ın olmadığını gö. ter. 
mek için mi? zlrn bu lınrf anc::ık bir 
scslld n sonra ynzıl.:ıbtlmiş, mcse!O. 
(ağ) denebilmiştir; fnkat bnşll baff?• 
na (ğc) (ğa) (ğı) gihl ekseriya 

' ' dU bl h (a!l"\ ı tA) hcc sl tnl·ib edecek. birinci 
daktilo tuşlarından ~en r ece clhnlcdeld (Cı) dan sonra (YJ) el)t ynı. 

kafiyeli manzumeler ·a?.an (nrto. 
k lrm ') f''llder 'rln bu kadarcık fark 
<·lb~:.tc <vezin ?. rur ti) gibi bir de 
(lmfiyc z:ınıreti) olarak milsam~ha 
görUr; fakat alf ben•izd ki <ın için 

llQ f\lcıde muvaffak olur. Görü -
ca::e ıneşhur bir artist olamrya -
te ı:ı.ı tahmin edenler onu bir ke 
<I 8ahnecıe görmekle fikirlerini 
~at .değiştiriyorlar ve 0nda bü 
tQr~ nıhayetsiz bir istikbal ~örU _ 
4'n "?ı. Nitekim Şarl pugiln bü.. 
'~\.llyanm takdirini kazanmış 
ş ~r bir sinema yıldızıdır. 

% ~r} Buaye 1900 yılının 28 a
baı 0 il!nda Fransanın şirin kasa.. 

t ~!ndan biride dotımuştur. Ba.. 
~ti ı:- PüSta memurunun oğludur. 
toıt ~ncukıuğunda çok güzel vo 
ına Y~rama.zdı. Büyüdükçe uslan 
b '-' a ve her genç glM o dıı ede -Ja• 

! :.l mera)< etmeğe başladı. Fel e . 
lcrcı' ııyaziye ve mu iki gibi şey-
'v • 11 lloı;lanmazdı. Okumağa he. 
on~ ~·ardı. Liseyi bitirdi, babasr 
•· t~ "an ıanın en büyük ünİ\·er _ 
lfıa hı«' Yerleştirdi. O sıralarda 
tıt<ıı tle~ kendisini ttyatroya kap -
~or \~ licm ünivcrsitc;,.c gidi • 
\ ~ .e?1 de kon ervatuvara de • 
!'() dneaıy~r, bir ynndan da tiyat 
t\İ it rı;lerı alıyordu. Bu şokildo 
•at &rpuıu bir $oltuğa sığdınna.. 
<lıQı aiı§ıYordu. Nazari olarak nl
~a!{ ;1Ya~ro derslerini ameli ola. 
lit<ıt a görmek istedi. Ve yyar 
ha 1:~1 tr<>plannda roller alma~a 

eir 
lqtıncı mu.~det sonra tatil zaman • 
taı 1 ta tıyatro eserleri yumağa 
ha~ ı .. Bu ~i de pek kolaylıkla 

n :-ai)iıdi 
"r . 

"'illcl an~ada ilk çevirdiği •'Gül ya. 
h·t ~ dıl~ .. filmindeki rolünde 
t~e lVaffak olamadı. Onu sey -

n, &rı küçuıttep1 .en bü>:üğe 

daima yanlış ve baddl zatınd~ tasav- 1 . 11 . i U •~A ki( il>\ d 
mı"k<'tı bıuı unc c mu.--. nb :rn 

\'Ur cdılcmcz bir hece olmuştur. (c. 

R'""~"""' ı kunmaz) sıfat bu balumdan varld 
olsa da alfabe lrinclCI mııtınk surette 

1 okunmıız l;ı r şeklin mevcudiyetini ifa

de ettiği için ben bu adı uygun bu:ı.. 

mıyonım. 

kııııvuzun bunu gerçekten okunmaz 
bir harf ve sadrce bir tırnnslcıripul. 

yon lş:ı.rctl ve ene bir tarih mnll ım 
olarak tnnıyıp alılioymak tem ıyUIUn
de bulundu·'!u d:ı hnttrn rreleblllr. 

ben buna da i tiralt el•nem ( ), 

1 
nlfabed~ kendlsl~c okunıır bir v r 1-
mak !c;in b zı m ~ a 11 rden lstlfrıdc e
(.jcbllecck rncvklycled!r: 

(n{l'l bir lccllmedlr. bu mücerret 
hııliylc bıınu (fi) dan fark ız bu:up da 

1 yalnız tıcce)•! uzııtm&y:ı. h rm t <'tt n-•
,~ .. ,..,.....,. .... ı nl kabu: etsek bile (okunmaz ge) de. 

Şarl Cınu~e 

bu nao:;ihatlerin hiç birine kuıak: 

asmadı .. Muveffakıyetsizlikten yıl 
madt tiyatroya büıyük hevesi var. 

dı. Uzun zaman bu işte sebat et· 
ti. A!tı yedi sene kadar en ba:. 1 
r<>llc:d~ çalı~tı. Fakat Fran5anm 
en büyük tipatrolarmda sahneyeı 
çıktı. Muvaffnkıyeti yine görün • 
mıipr .. ve zavallı Şarl bir türlLf 
p:ırhyamıyordu. 

Böyle olmakla beraber, gün geç 
tikçe daha ehemmiyeüi roller alı. 
yor Vf' onlarda da muvaffakıyet 

lcazanryordu. Bundan sonra ya ... 
vaş ravaş fiimlerdc rol almağa 
ba5ladı. Şarlin y~am; kabahati 
fotojenik olmamasıdır. Her artist 
gibi makyaj yapmağı . cvmez. Ü· 

nun l_çin de ~buk parlayamadı. . . 

Eğer o zamandanbnri makyaja e. 
hemmiyet verseydi her halde da_ 
ha evvel yükselcbileçektı. 

Epe) zaman çalı~tıktan sonra 
istirah..ıt iç.in Parise çekildi 'o 
Patht! müe~scse iyle bir kontrat 
raptı. Ondan sonra da Holh uta 
gıtti. Tekrar Avrupanın muhtelif 
şehirlerinde birkaç film çevırdik • 
ten wnra yine Ameri}.;aya döndü. 

•'Ben ve Kraliçe" ve ondan eo11~ 
ra çevirdiği •fHarp, Şaghay, Kcr. 
van \"C Mayerling faciası'' filmle_ 
ri Şarli yükscltmihfr, He\e bun • 
dan snnra çevirdiği "Allahın hah-. 
çel eri" filminde fevkalfide muvaf. 
fakıyt·t kazanmıştır. 

Şarl Buaye dört, be. senedir ev 
lidir. Kan ı İngiliz artistlerinden 
güzel ''Pat Potterson'' dur. Çokl 
mesut bir hayat sürdükleri söy • 
lerunektedir. . ... 

sonı-u ~;alnız (ı) eki yazt1ırnn sebeh 
(olmıın az gt>) nd•nı vermc'c 1 t!yen. 

ne? l:.t:rada (alta) l>alık {IU~tU d rlten 
orad'.l (A )yn IUZ\IJll yok. diyorum. 1,.ri t yid etınr'lc g rcktlr. Onn bu n
(Al i'e falYa) yı bir tUrlU aynı ses dı v rn~ıı;t n il t dl'n <' karm'lk ve 
krymC'tindc snyıımıyorum. nıtcklm ben s~sıı harfi <'en sonrn (gl hnfinln 
(yardm1 et) teki (et) emri ile (bir kt-

1 
yıımul yıp o'.ul"m. z bır h'llc ~cldlll-1. 1 

Jo et) tekı (et) 1ı ce ı arnsınt1'.l da I ııl \"e bunu tcsl.ıit icin de l>öylc ~·crıcr
tlr s~sıı hnrf fnrkı hulmalttn hdlfl de li rln bir ırn, 1 rctl 1 ondı ğunu, 
ısrar ediyorum Hu benim bir nnado. 1 hattA ıU~ııın;.ın:ı. goro b•ınun harf s·. 
ıu bu.:ağı olan gllrdestc do~p bUyU.. ! raeınö ~ullnnılır bir uz tmn ar<'tı 
mUş olmnmm hatıra ı mıdır" beliti vaııft'slni l:lrdlll!Un;ı y m ·1t dahıı 
söyl rk, n böyledir dcnchlllr: fal at nkl yal:ın gclır " b l ;! doITT'UYI\ 
ben 'b•: lltl lcC"llmcyl bir letıınbulludan 1 dı:ı;ım k olur. 
dlnırrl: r de bu farkı seziyorum. 1 r:n ete' r le ( n d ıncll. r.e qcm me .. 

fark yok demek ba~kadır: bu rar. l 11 ") yolıtlldl\ su 1 sorup fıklr ıı!Syle
kı m!I tak!' bir hart ile y zıda ayır. mclt kemeli ihtira h:ıldtı ol rak lıa im 
m ' ıuzum gönnUyorum, demelc bir gp,zet )' (M. biırnt .. ı 11 :ınl veri' .. 
ı.a ı,n. mi!~ lrr.Uynz ve oradıın l :ı 1m Y{'fdr. 

aur~cev Sofı,aya 
döndü 

Sofya, 26 (A.,A,) - Stefani 
ajanrDmdan: 

Rusyanın Sofra ş~firi olup 12 
mn\ ısta. Moskovaya git.miş olan 
B. Lauriocv, buraya dönmüştür. 

. 
iki İtalyan generali 

daha esir düştü 
l\'nlrobi, ırn CA. A.) - Rcsm~ 

blldirıldiğ"ne göre 22 mayısta ı .. 
tnlynnlardun nlınan esirler arasın
da 22 nci İtalyan tilmoni kuman
danı genP.ral Libcratl ve 101 ir.. 
ci alaya kumanda eden gen 'rol 
Bnccari vardır. 

Dcssie ile Gondar arasında Mag 
dala mmtakasmdn lngillz sub:ıyJa. 
rmm kumnndası altmda hareket 
eden HnbcR vatanporverlt>rl 22 
Mayn:ta ,::oo !tal)'n.n esir etmiş • 
'\erdir. 

isvaç Kr hnın 

sözleri 
Stoltholm, ~6 (.-<1.A.) - Nor 

rolto ping'dc çocuklar menfaati
ne vcrilmis bir müsa.mer€de ıs· 
''~ç ~. ralı bc!;'nci Gustm-c demiş: 
tır kı: 

Ben YC hılla1mctim huf."iln ma 
:r_ialara rağmen devleti ·~cvk v~ 
i arey.c gayret ettik. Hcnilz hep 
si bertaraf edilmemiş olan tch~ 
like!erc rağmen imha edici haı·be 
sUrUkl~nmekten şimdiye kadar 
kendimizi koıııduk. Yalnız hnli 
de"til, heTficyden evvel aziz vata .. 
nımızın iştiki'b:ılioo en uygun o_ 
lan şeyt ve harpten sonrasını da 
dUsllnm<>k lazımdır. 

Azimle giriştiğimiz yolda mil. 
letimin t-eni tak;p edeceğine ka. 
tiyetle eminim. Bu yol hüriyeti_ 
mizi ve istiklalimizi muhafaza 
P.dece:k. aynı ımmnnd ı da. mem 
leketimizi harap olmaktan kur: 
taracak yoldur. 

kller taklld dl)'e goakrl\mcl\\.Çı:\lr, bu 
t$.likcy1 de göze aınrnk okunm z gc) 
dememeli, gene (yumu t gE') ılemelı 
diyonım \'tı alfa be Jlsteaiııde bUyl.i 
hart ltUc,:Uk haı f bah in il rıın. 

(arknl'iı \nr) 

not - ~nunın dllııkli ıı:ı t ııııl 

şu ib.'lre unuhılmıııttur: 
(Ş) h11rfl için de (f'S) in (Cf) 

olur. 
1 nfı 

§ yurın l>ı'ıı nl(."ln mııjusl\lılsllı. l D.71-

yorum bunu anl;ıtacağım. el~ml iz
zet arlmdu11111111m ııl>l}:un'ın lf'ır1rlslnl 

rniı1.uhPrete dtı\ et e-.l!'ri. , 

'in 
TESiR İN 
VE SİHeRLI 

olduğur,ı,, Bayan 
A1ualla söyledi 

Bir kaç gün zarfında, kllc,:Ult buru. 
ııukluldarımla çizgilerimin zutı oldu. 
ğunu gördllm, bir knç h fta zıırfmda 
ise ıo 3 nıı daha gene g6rUndUm. Bir 
doktor barın drdl ki, "BİOCEL,. Vt. 

yana nntvcrsıtc 1 bUyUk bir protesö. 
rUnlln keşfidir. ~imdi pembe renkteki 
her Tokalon kre'.ınl \"llZoırunda BJocel 
varcın·. Her ak m yatmnzd'l'l <'\"Vcl 
bu kremden eUrünUz ve .snbahlan da 
beyaz renl\teki Tolta1on kremini kuı. 

lanmız. Bu usul size serııın bir genç. 
ilk ser~ ve esmer tenln1ze yeni bir can 
ıılık vere<' k çlzgl ve bun.ıŞllk\uklnr .. 
dan mu rra tnr.c, yumuşa!. ve ııçık 

bir cilt temin edecktlr. 
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Vekili Bütçeyi iza ~, e 
"Vatandaşları f avkalô.de alıvalin icap ettirdiği bir 
/edakô.rlığa davet etmek mecburiyeti lıasıl olmuşfurn 

a 1 

A?ı!.ara, 26 ( A.A.) - Maliy~ I ~öprlilcr in.<;aatı içi.n beş milyon I lan harldndc kalanların tamamen o.· 1 buna mukabil fillen ynpılını~ olan 
Vcldlı Fuat Ağralı, 1941 malı !ıraya yakın talısısat. wnumi dl bütçeye alınmı§ oıması dolayıeıı~ emisyon miktarına nazaran altın 
yılı büt~csinin müzakercsmc bas bütçede daimi olarak yer almı-1 bugilııc kadar verilen !evkaUlde tah karşılığı halen yüroe 77,3 U mU
lanılması mimasebetiyle, bugün bulwwaktadır. alsaun ı;on vaz:lyetini bir lu~re dııhB tecavizdir. Bu altmlnrrn terbini 

smda arzettlğim gibi. hükQmct tanı·! Geçen rene kabul buyunıln1~ 
f mdnn yilkack mecll.ac takdlm cdJlm1t olan muo.mele vergişi kanunu ur. 
olan lAyDıadakl tahmin 1940 ıııaD 71 • bu verginin tarh ve ~1'8 
ımm s aylık tnhsl.Bnt rakamlarına is- ait esas hükUmJerindo . yap~ 
nal ettlrilmL'}ti. olan ıslahatm semerel~ dalın B. M. Meclisinde aşaı,"ldaki be· Demıryolları ınŞ<.atınn nit n~a. gözden gcçirmcğt faydalı t>uluycrum. mukali.linde hulnece nlmabilecek 

yanatta bulunmuştur: ıi pr:>gramın 1941 yılına ait mik- avansın m:ami hadili k:munen 250 Bütçe encümenince mtl.r.nkeresi tatbik senesinde kendini göster" 
srra.smda nisa.n gayesi itibarile 11 miş ve vergi nisbetindc hiçbir de' 
aylık tahsilAt rakamları almmış ğiş'lklik olmadığı halde 1940 yıll 
bulunduğundan encümende ~ 11 aylık hasılatı 1939 yılmm ~ 
dat muhammenatı bu raka.mla.nı dcvrcsj tahsllA.tma nazamn 6 bit 
göre tetkik olunarak a.rzettiğim yon 135 bin Hm raddesinde 

Sayın arkadaşlarım. tarı 6.271.000 küsur lira ı adi F evkalô.de tahsisatın milyon Hrn ile tn.kyid edilmiş ol· 
Bütçe cncümeniniı: dikkatlı bütçevc konulan tahsisatla, ba. umum i yekunu duğuna göre bu mlktnrm tamamı-

tahlilinden gc.--çcn 1941 mali yılı kiyesi de kanununu ge<;enlcrde nıı muadil emisyon yaJ ılm2sı ha-
milvazcneı umumiye kanun layi. kabul buyurdurunuz da.htli istik. 1934 'e 1935 genel"rinde ıır.rfınn m,. .ıinde de altm kn~ı1ık nisheti yüz-
lıam yüksek tetkik ve tasvibirıizc razla knrşılamak üzere tamamen zunlyet vermiş otuuıtunuz lURO OOO dA 31 klisurdan a.')ağt düı;mlyc
arzedilmiş bulunuyor. navın dikkate ahnnu~ bulun. lira u .. ~0 tıun·ıb buyurulıın knnuntıı ccktir. Bu izahat. em~.o;,·onun bu· 

Avnrpada baslıyan harbın tev. maktadır, kabul buyurduğunu?. '" milyon llrn r.Unltü vu.!yetinln karş•lıJ! Wba-
yckfı:ıa \"lrt~tır. Geçen seneki fazlalık knydetm.lştir. ~ 
maruzatunda, Avrupa harbinin Sınat msnınlAt fiyatlarında 

lit ettiği vaziyet dolayısiylc bir lcinde bulunduğumuz fevka. d:ıhfl olarak bugtlnc kıı.dıır veril n rlle nndlşe verici olmaktan uzak 
taraftan bazı vergılerimizde ha- lade vaziyetin doğurduğu müş- fevkaıfı.ae t.nhıı1 Mm umumi •el:Onu bulunduğunu tcbarUı: l'ttirmeğe 
sıl olan teıı~kusa, diğer taraftan küliıta ve rnalzem,., vokluğun::ı :>12·216 ooo ltrnyn lnllf. olmnktıuhr. kfifklir 1.annedorlm. Diğer taraf. 
milli müdafaa masraflarmdakt rağmen bu .ccne Zonguldaktaıı Bu wnttnrı'l muhtelıf h'zroe-tıer n· tan Merk<'Z Bank '"lndD ffiC'\'CUl 

ehemmiyetli tezayüde, geçen sc. Kozluyu. Dıvnrbakırdnn Ci:ıre'ye rasındıı sureti tevzii ş·ıd•ır: altın mi.ktarı ile halen trclwl!lie 
ne de, işaret etmiştim. O Zc:'Ullan. ve Ela!:n~clr.n Pa1u'va do"!ru olan ;ı.811 ~.GS.:!Si.OOO r.ırn ml'li nıüdnft\;ı. bulun:ın e\'r.lkı r.ııkdiya mıktan 
danberi harbin saha ı tedrıcen demırvollar ım::•at ı:ımelıvatı im. Acl•·n nrns-r.da varyılıı.cak umumi hir 

tevlit ettiği buhranın, gllmrük ver mlktarlnrmda hasıl ol"n yiikSeli"' 
gilerlml.z Uz.erindeki tesirin\ tahlll ş!.n bunda müess-1.r oı.~uğu t~bll ı; 
etmiştim. Bu tesir 1940 mali yılın- lunmnl:ln berab"r böyle yu~ 
da da mlilezayit bir surette de- yi mütecaviz bulun.-ı.n bir ıt 
vam etlni.şUr. Filhakika, geçen ~aln.ız b~nu~ln izahı mUrnkiln dli-' 
sene muhtelif vergilere yapılm~ fildir. 1"i.)ı.~ Vi> m~ ~elttte 
sını kabul buyurduğunuz fcv.kn.la- ği laı.dıır, hattA mühim n.lsi>C O" 
de mahiyetteki zamlar arasında, olarak geçen sene kn.bul buyurd 
gümrüklerde tnhsil edilen istihlıik ğunm: y<ıni muam~~e verı;isl un; 
vergilcrlnin nlsbetleri yüzde 10 nunun temin ettiği ıslahatın 
dereceslndc tezyit edilmiş ve muh bunda fi.mil olduğu şüph~..e 

ya ıoa llf\1< , 
~şlemiş ve göSterdiği )eni ye- kanın mlisaı.clr~· msbetirdn ii~r. muhtelif 11ızrnetlt>r muk:ı,•ct" de şu nntlceyi Vl'r;;r!E>k-
ni inkişafların tesiri bilhassa lcmiştir. Öm' nuhl"'!ri sene d· tC'dir; ..,.-..... 

18.46 G8 092 ll4JO Lira dt•rnlr~ ol\:ır 
milli mtldafaa ihtiyaçları bakı. programı ı.h:i "'1{' b'J ın~anbı . -· in•"Lnt ma'!lrnf:arııı ı Altın rnn••cudu 
mmdan. gün g~ti.kçe daha bÜ. d"Vtım ed")ı-"ektir. ,_ ... .., 
yük olmuştur. Masraf bütce;ı- Ji'arJrın 1.5 milvon ııra-.ı mna· 
nin tahlili sırasında buna dair rif btitc,-e.,•ııı• ~ vrılnıış ve ba!=:t'i 
o7aflı izahat '""..rcceğim. Şimdi. köv cr,~titülcrı olmcı'c ilzerc rle. 
lik :r !UZ §UI'aSlllI aı7.edcyim ki vaınlı bir i 'd ~-u gösteren muh. 
19 O 1•1 ta yılında. gerek adi büL telif manrıf h•zmcUeıinin takvi
<;cd !l, gerek fevkaHl.de menabi- yesine tahsis olunmuştur. 600 
de:ı milli müdafaa vekA!etinc ve.. bin lırası dc\·let zır~at isletmele. 
rilcn tahsisatın mecmuu, devlet ri kurumunun scnna,·c>~ine mah. 
bUtçcsinin umuınl yekfuıunu mü. suben verilmek iizere ziraat lıiz. 
ltlm rıisbette gcx;en bir miktara metlerine 1.100.0000 lira oşrıL 
lbaliğ olmaktadır. m~r. 

Milli müdafaa tedbirlerimizi, Fazlalığın 1 .100.00 liı'a"ı ~a 
siyasi vaziyetin her türlü in.ki- muhtelif sıhhi ihtivaclara knr&ı. 
ş:ıflarını karşılam.ıya müsait bir lık tutulmuştur. 
halde devam ettirebilmek üzere Bu nrzettikleriı,ıden hn..,lı:a 

;";.ö8 %8.GO ı.ooııura mııl:telır nofb 

l. !10 ,lj, 

H' 1111!11" l<.lt•rlııt• 

rn.ooo ı.ım mnadln ~c s.:•. 
O:!.) 1 tf'Si<>lltllO ınl\

rınknllt ı;:-it>I lktlsr-
dı ,.,. ti"IUİ lhtlyuç. 
b.m. 

2.61 13.89:>.000 l.lrcı !'!::1ıhat ve iç. 

1..--

Unuıl 

lr.rine 
ıuz~.ooo u m 

muavooııt.. 

m"tlerinıı. 

2.780.COO ı.ıra ıJrai me-.7.ı;• 

tara. 

onümüzdeki sene için fevkalade petrol aramaları m::ı.srn.flanna ıoo.01 'ötı.un.ooo 
menabü tamam.en bu ihtiyaçlara karsılık olnrak maden tetkik ve 
tahsıs etmeyi daha faydalı gör. arama enstitüsüne ait mutad :tah 
dük. Bu sebeple öredenbcri föv. sisata bu sene i<:in ilaveten 600 
kalada tahsisatla idare oluna:u bin lira \'erilmi=l, müteferrik ka
bütün diğer hizmetler adi bütçe- nunların ve fev~mlade ihtiyacla. 
ye alınmış ve tafsilatını a.~ıda rm icabı olarak da muhtelif dni. 
arzedeceğim zaruri bazı zamlar. relere oeman ı.500.000 1ıra ka
la bi:füct:e 1941 bü~ yekftnu da.r tahsisat ayrılmıştır. 
(309.734.307) lira olnrak tesbit Nihayet. doğrudan d~~vn 
olunmuştur. milli müdafaaya taallCıı:: <'den Z.'l.. 

Cumhuriyet devri maliyesinin nıretlerden dolayı iar- • '""!la ile 
ana. prensipine sadık kalarak h U- gümrük ve orman mt•lı fn7,a, idR
zurunuza mütevazin bir bUtçe relerindeki ru!kcri f(' ı.:ıı;+ın t~k
tahdim edebilmek için bu sene viyesi için de ilaveten 2 5 milvon 
de bazı zı:u::ılar ve ihdaslarla va- lira tahsiı:at V<''";ıl""': .. tir. 
ricbt menabiımiu.i takviye etmek 
zarurctı hasıl olmuştur. V aridat fazlalığımız 

Bu :..ıknmlnrm letı<ll< ve mukıı.:ı-e • 
ses! ~i.7.ı- §U tıetıceyl verir kl şimdiye 
kadar nım:ı.n f(wkal~cle tnhsl.satın yilz 
de 71.9 u mllli mllt!n.f'ıa hlzmctıerln,.., 

yilzde 13,45 1 de-mlryollsrı inşaat mas· 
ratıarına, yilzde 5.6 m diğer n:ı.tıa ve 
imar i.7lerlne. yilzde 4 00 ı lktısadl lh· 
tlyaçı:ı.rn bnkl:vc yilr.<Je 4.l l de sıhhat 
maarif ve zlrn~t m"V"Z ıl'lrm:ı ıılttlr. 

FovkalAde tahs!snt kar,ılıklnrmm 

lılr ~mı. made~I \lfa'khk pnra du • 
blyabnı:ııı.n l'ldo edilip kati var1dat 
meynnma giren ve mevcut kanunla • 
rm ~Jı hilktiml,...·ine mt1..'lkıniden a· 
vııns ve kum vndcll istikraz f.!Ckllrıdt' 
d'.l!mt t:>larak bazlnece istlfnde edU"' • 

• 
/'~ asraf bütçesi 

tlükUmetçe yüksek meclise 
takdim edilmiş olan layihada 
masraf bütçesi yektınu (a04 mıl. 
yon 971.6Gl} liradan ibar .. t ıdi. 
Ve layihanın tnnzünı sırasında 
dde bulunan 8 aylık tahsilat ra. 
kamlarına istinaden bağlanmış 
bulunuyordu. Bütce encumcnin
ce yapılan tetkikat sırnsınd:.ı 
nisan gayesi itibariyle 11 ı:ı.ylık 
tahsilat ı. !tamları alınmıs oldu. 
ğundan varidat tahminl ri bu 
rakamlara göre tadil edilmiş ve 
varidat bütçesinin baliğ olduğu 
yekuna. müvazi olarak masraf 
yek-Umı da (309 7'»4.307) liraya 
çıkarılmıştır. Aradaki 5 milyon 
liralık fark düyuru umumiye 
~tçczinde fevkalad talısisa..t 
karşılığı olan borçların itfasrna. 
mahsus teı ite ilfm~ olunmuş ve 
bu suretle gcx;en ~n" bütçesinde 
10 milyon liradan ibı.r<'t olan ve 
hükQmetren gelen • projede W 
milyon liraya rıkarılmış bulunan 
bu f asıldılki tahsisat 25 milyon 
lira} a iblağ c~ilıniştir. 

Bütçenin masraf kısmındaki bilen m<'ntıbfdcn tabamıllı ı•ttiğlnl. dl 
fnzlnhğn nit rnarur.atrm bundan ğer kuımmm da muhtel!! kıumnlnrlıı 
ibarettir. ltnbul buyurdu".'Ulluz hu':!'Us'I satO.hlyct 

Bütçe encümenince tesbit olu.. 
nan masraf bütçesinde 1910 y . 
na nazaran mevcut .U.257.986 
liralık faz1alığm müfredatı şu. 
dur: 

17.800.000 küsur lira düyünu 
umumiye bütresine za.mınediL 
rniştir. Aynı 1:ütçe içinde yapı
lan bazı tenzilatla birlikte elde e. 
dilen takriben 21,5 liranın 4.1 li
raya yakın kısmı ;..3 milyon ter
linlik ~lihat kredisiyiC' eli,{ r 
Krcdıl rin taks;tine, 15 milyonu 
fevk:ıl ~de tahsisat ka ."'Ş111J'.:11 olan 
borçların itfasına, geriye J..-alan 
kısmı da muhtelif d vlet borç. 
!arına nit tertiplere ilave edil. 
mi~ir. 

lt.,R?.lalığın 14 mılyon kilsur li
ras.ı, başta demir y 1 ıırı inşa.atı 
olmak ü?.ere Jt]rcğli kömür hav. 
~ının devletleştirilm inden 
mütevellit fe,1mlfide sarfiyatın. 
şose ve köprüler, muhacır iskfı. 
ışleri. Jn<>ske imalatı gibi fevkn. 
Uıde ta.hsisatla ida:rc cdilegclm k
tc olan hizmetlerin ndi biltccye 
alınma mdan mütevellittir. 

1.380.000 lira rnuhtelıf nafin 
hizmetlerine aynlmıştır. Şurası. 
ru bilha..cısa tebarüz ettirmek i~
terım 1 i bu miktarı 750 bin li
rası. f-evkaladeden n 1d:?dil n 
nıiktara ilA.veten 'ol in"a tı.,n 
aıttir Bu suret.le yollar ve 

Biraz evvel nrzetrn!ş olduğum gibi ıcre mUııtenlden tem'n t'dilc'l~ni ı:c 
adi bütçe hartcfnde knlnn blltOn var!· cen 80ne anctmL,tım. nu kıı~ıltkln· 

dat mcnnbllmlz bu rn mllıt mUd • nn b:ızıınrt. CıımhU":'lvet Merkez Bnn· 
fa~ lhtıyn<'lnrınn karşılı · tutulmuş ol ıuuıı tııra~ındaıı bnnknot lhracmı ls • 
dug-u.ıcinn :,Uk..'I k meclise n:ıınca tıık- t•ız::ı.m ftmekte oldut?tındatı lr.nkanın 
dIM cdilm'" o~n fo\ k11l~d~ tah!llııat ernlS?on '"n%1yell bakkmda biraz ma· 
11'.ylhasilıl flm:Hlllt ls ntıe:ı S milyon ıC\m'lt w•rmt'~ foydalı bulmaktnyırn. 

tlrn mllnhuıran muhteli: mOd:ı!nn nu:nı b!lhnssa. evrakı ruı.kdlyenln 
h'?.metlt'rlnc alt bulunmaı~tntlır. Adi 1 artış nlslx!Unl cndll'C verici ~l!kkl et· 
bUtçed mılll mildnfııa grupuna ny- nıc~a U>mllylil cı:l bilcceklerl tcn\"lr 
rılM tahı:ı :'\t yckQnu 78 mU\•on lira lçln j"t?t'ma~'ll 107.Um ~örtlyorum 
drr. "3 milyon liralık ! •'milde tııll· 

stsatı::ı b rllkle lGl mnyo:ı llrııyA beliğ 

olaC' '~tır . .,,urtV!tnt derhr.l nrz,.dcylm 
iti. '1' Ui MU ı .. • ınm eenelllt hakiki 
fht ç mıkt.,o:ı ııınu'tlt v Luyct!n in • 
ldş:ı.f t:ırzına ve bununla muvn~! o1a· 
rnk alınmam lllimmlu görWC'cck ted · 
birlf'rİI\ fUMUl \"e !ı~mlyetl derece· 
sine b'l'tlıdır. Nltc'klm l9l0 mtıll yı • 
lmda milli mUda!aRya vertıcn dl '"e 

!C\·lml.Me t.ahstııatm yekOnu mali se· 
ne MdayeUnde 151 milyon mlktann • 
da olduğu hnldc sene lçind:3 yeniden 
alınan tedbfrlerin neticesi olarak bu 
r:ıka..-n ~02.15 milyon llnıyn bnllğ ol· 
mu.şt'll' ki bu miktar devlet bfltçem· 
nln umumt yekOnundan S4 mUyon lira 
fazla nuıunnl'•ktndır 

Milli piyango 
Miti piyango idaresinin elde ettiği 

ımfi irnsılat olnmk mall yıl içinde 
:t- v Mtr. siM t.nbsl.!lilt lmydcdllen 
2.620 OCO kllsur llrn b-.ı rakama dııhil 
otın.ı\ı.Jıo• 1 rrıbl aıık~ 1capltırdarı do • 
r,an IMJynçınra sar!edllmek üzere, 
hlzmf'Un lfaclcsllc alA.luıdar olıın jan· 
damın. gilmrUl>: ve orman bUtçelrrlle 
maske imal tı. yol. ıuı1<eı1 ~eleler 

ln.,'1.4U gibi işler için ntllm. ve dlıter 

dal.reler bOt,..elerlne konulmuş olan 
tnhsfıı:ıt d11 bumm haricindedir. Ar -
zettiğlm bu rnknmlnr bir taraftan 
meml<ık tın ııulh ve emnlyotlne ver • 
di#lrnlz ehemmiyetin dereceslnl gös • 
tcrmckte beraber, diğer t.'\raftan da 
~lmdlyo kadar aldığmıız emniyet t.ed 
biri nnln f!!tllzıım ettiği mali f dakAr 
lığın v ı :ıtlnl tebnrtlz ettırm<'ktccllr. 

Adi hUtı,:c lı;lndc temini mUmkiln 
olmıy'lD bu ihtiyaçlar için fevkalMe 
kn~ılıklnr bulrnak zarureti meydan· 
d:ıdır. Geçen seneki mnnız:ıtırn ııra • 
sınd:ı. mu:ıvyen bir programa bağlı 

işler ı,:'n 1936 yılından bcı1 muhtelit 
k n ın, rln verilen fevkalll.dc tl\hsl.tı:ı.· 

tm v 'i:"l'ılıkl:ınn:n tahlilini ynpmıı 
Lım. Bu pul'[.'l'&ma dahil L,lerden ıloğ
nıdrul doğnıya mim müdafaa ihUyaç· 

Evrakı nakdiyE 
m evcudu 

Bıınkanm l7 mııyuı 1941 tarthll va· 
z1ve ... rı" f"Hre tednvtlldelrt banknotln· 
~ umumi yekt\nu '505 milyon 495 btn 
392 H".11.dsn tbarcttJr. Bunı•" 1S7 mit· 
yon 49'1 bin 392 Ursm Omnnnlı tmpn· 
mtorluıtu 7.amnnmda lhmı;: ve CUm • 
huriye~ .Merkez Bankaamca deruhte 
ed'lml§ olan evnı.kı nakdlv<>nln b:ı.'ki· 
yesldl:- ki muknbUlndc, 46 milyona 
e6ham ve tahvflll.t olmak üzere muh· 
telif k'Y"letıcr tcvı11 edilerek baztneee 
b:ınlmyn borçlanılmış ve tMnyeııl ba'D 
ka ımnurıu ne munyycn bir şekle h:ıtt
lanmıştır. Blnacnaleyh bu evrnlu nnk 
dh"C m:un vadeli muntamm bir bo?'C: 
hnlme ~lmlştlr. Mevcut cvnı.lu nıık
diycnln 17 milyon lirası da karşılığı 
tamıur.cn oıtın olarak bankaca tı-da· 
vllle çıknrılmlJ olduj?una göre. tama· 
men l•"rşıltklt vaziyettedir. 250 mn • 
yon lirn reeskont mulmbfll ted3vUle 

vıızedilmlştlr. 

Runa muluı.bil bankanın sencdat 
cUzdanında mevcut kıymetlerin 
yckfuıu 274 milyon 915 bin 229 U· 
r.ıdrr ki bunlar da hazine bonola
rmdan, tlcarl usullerle idar e edi
len devlet mneseeselerinln bWrıe 
kefaletini haiz bonolarmdan ve di
ğer ticrui ve zirai scneUC'rden mU
t"şekkildlr. Fn1.lıı tafsllatA girl.ş
meden yalm:z şurasını arzedey1m 
ki bu kıymet.cl"in 213 mllyon 798 
bin !186 lirasını fkbsadi devlet 
mUesscsclerinin ba.zlne kefaletini 
haiz bonoları teşkil etmekte ve bu 
mnesseselerln 1940 bilançolarına. 
göre ödenmiş sC'rmayelerl mec -
muu ise 571 mil ~n liraya balig 
olma.kt.adır. 

Tedavüldeki evrakı naltdiycnin 
101 milyon lirnsr da nltm temini 
muknbllindc hn.ziıroyo verilC'n a
vanstan mütevellittir. Terhin edi
len altmm kıymeti 78.124..167 li
radan ibaret bulunduğuna göre 

Bur,tin merkez B:ı.nkası emrin- telif eşya üzerine yeniden ıstih- Gerek bu netice, gerek_ .P .. IJ1 
de mevcut nltmm mecmuu kıy· lak vergl~i vazedilmiş olmasına geçen sene kabul buyurduğtıll ~ 
meti 119 ınii::>·on liradan lhıı.rct ol- rağmen 11 aylrk tahsilftt rakam- fevkalade zam kanununun vcrd~ 
masma f!'Öre tcd~vülde!d umum lanna söre yapılan hesap netice- neticeler yüksek meclisin ı.-e~ 
evrakı nakdlyenJn yi.izde 23,54 üne sinde muhammenatn naznrnn 1940 kanunlarımızı memleketin lktJSW'" 
ve imparatorluk uı.m rıtrıdan dev. y:ılr ğumrük varldatımızdnlti ek- bfinyesl vo vaziyetin icaplarilC il' 
redilip husuı<i bir tediye tarzına sildiğin s miyon liraya yn.km ol- mmi derecede telif etmek huSO" 
başlandığın demin ıırzcttiğim mik- 1 duğu nnla.şılm~. sunda dalına gösterdiği bUyilk ıs:: 
t.ımn tenzilinden sonra kalan Cum On bir aylık seyrine göre güm- betin yeni bir delilini teşkil e 
hurlyet d vrlndc çrkanlmrş olan rllk versllerl tabsllAtınm sene so- mektedir. 
bakiyenin de yüzde :rn 33 ilne tc· nuncln 37 5 _ 38 milyon li'Ml rndde· Varidat bütçesine ait !za}Uı.ııııı' 
ka.bül etmedir ki emL~yonu _ktil - sinde ola~ağr tahmin edilmekte- nihnyet vermeden ewel, hn~ 
z:un eden içinde bulundugum~z dlr. Bu miktar A vnıpa harbinden lar vergi.si kayrt ve yoklama JlC' 
fevkaliı.de şeraı:.e nazaran bu ıııs- evvelki en son normal sene olan ticclerini de yüksek meclise tı!" 
betleri hnttfi normal teliikk.l et- ı 938 mali yılı tahsllfıtlylc mukayc- zetmek isterim. Aldığımız nıal{l 
mek fonp eder. se edlllr.ıe gUmrük varidatındaki mata göre geçen seneye n~ 

Emisyon mevzuuna nit izahatı- tenakus nisbetini 1939 da yüzde bu sene muhtelif hayvnnlar<iıl c • 
ma nlhl\Yl't vermcd"n t>vvel ıııu - 29 raddesinde iken 1940 da yüz- mnn 295.184 adet fn.zlalık mc,•cll 
ra.cıın:: da kaydedeyim ki mevcut de 50 ye yani hemen iki misline bulunmaktadır. Köylllrnilrlln b 1 

ka:ıuni salihiyctlerin müsaadesine yakın bir hadde çıktığ:ı görülür. c:ı servetlerinden birini tc 1:il 
ragmen tcdavUle çıkarılacak ev- GP.rçi geç<'n sene muhtelif vergi- den hnyvnncılığunızfa dcvnın 
rakı nakdiye miktarını asgari bid Jcrde kabul buyunılan fevkalide tiği görillen bu inkiı :ıfı memxıur. 
dahilinde tutmak lçin gerek hazi- zamlıırm da teslrilc dahili vergi· yetlo kaydediyorum. 
nece gerek Merkez Bankasınca !erimizin baiılan tczayUt göster- M"ll" 
muhtelif tedbirlere mUracaa.t edil mie ve 1940 varidat muhamme - ı ı para l1' 
mekte oldu/;"1.1 gibi diğer taraftan nntrr.a nazaran 20 milyon radde- Dünya durumu dolayısıy1cı b 
yapılm•«J olnn emisyonları tedri- sinde fazlalrk elde edilmiş ise de taraftan birçok ihracat mali 
cen kapatmak çar elerini de ehem bu fwa1ığm 1941 yılında cıa ay- mızm hariç piyasalarda ser 
mlyetle nauın dikkate alınn.ktn.- nen çidc edilmesi mUmkün görül- dövizle ve müsait fiyatla 1 

YIZ. Bu climleden olarak dilyunu memektedir. Halbuki önUmUzdek! bulması, diğer tnraftan iUıal d' 
umumiye bütçesinde fevkalfldo yıl \"llridat talııninatıa esas olan da bizzaııır azalmnsı seroes~ 
tahsisat karşılrklarına alt borçla - hesaplara göre: viz ve altın karşılıklnrmın g "' 
mı itfası faslına 15 milyon lira y . "l çe artmasını intaç etmekti' 
lüı.ve edilmek suretile bu fasıldaki em Vergı er bu vaziyet paramızın fiili 
tnhsisat mlkt.an 25 milyon liraya 15.:50.000 1.ir881 gümrtık vergilerin- rannı takviye eylemektedir· 
çıka:nlrruş bulunmaktadır. önUmUz de, 2.500.000 lirası bu~dayı lcorumıı. Serbest altın satışlarında 
deki senelerde de bfitçn imkanla· vcrgla!nde, 2.000.~ lirası faiz ve man zaman görülen gnyri t:fı • 
rmrn mfisaadczi nisb"tinde artı- rayici hnsılctmdn, 1.600.000 liram stok yükselişlerin sadece siyasi ~~tı 
rr1ma.."lnı düşilndUf,ümilz bu •ahsl- ıarJnn bir de!nya mahsus olarak alın· ranlarda.n mµtevellit o'duf!tl 
sat yap!lmış emisyonların tasfi- mL, ot1U1 lsU!lln.k vcrgilcrlnde ve 8 ve nlıcılar i<;in hakiki bir ~~r: 
yesinP. l~ymetll surette yardım mllyo'l llrnsı do. muhtelif varidatta teşkil etmekte bulundUhiunU 
edreektir. olm'.lk Uzcrc 1940 t:ı.hs~t'ltma nazaran çen sene uzun uzadıya a- t 

Mnsraf bOtçesf ve bununla a15.· ccm:ı.n 14,5 mUyon llrar yıı.km bir tim. Milli paramızın f ' 
kadar muhte1if mevzular hakktndn cm uıuuk <ılncağı nnle.şılmaktndır. ahvı:ı.l içinde geçirdiği son b r 
kt mnzuratım buııdan ib:ırettlr. Blnncnalcyh l!H.O tnhsiltıtındıı göril • nclik munzam tecrübe devrf 
Şimdi de se.:ıuv:I, m:uıdfn ve su iş- 1 ırn 20 milyon lira rnzıatığın ancnl< 5,5 den sonra da aym mütal 
leri gibi mevzular hnkkmdn biraz mllvon \lrnsınm 6nllmU7.dekf sene va· tekra.r ve teyit etmekten b 
iznhnt vereceğim: rldnt tubmJnlerlnd,. na.r.:ını almnbllo· bir şey yapmıyacağım. 

S anayi frleri ce[."i neticesine nnl:nış•.ır Diğer tıı · Borçlar 
nı.ft.l\n masraf blltçcsilıdckl maru:ı:a • J>ahı'ı ,

0 
h rlc:i bon;ıbnmı 111 

Gerek lktr.ındi devlet te~kltill
lerl ta.rafından kunı1MU olnn. gc
r<'k hususi tePcbbiisl"r mrı.b.<rulll 
bulunan snnnyi mücııseselerimlzln 
lstfhsallltmda kayda dr>ğcr inkls:ü 
lar görülmfistür. Gayri mlls:ıit bn
zı ll.ınllleri?.ı mevcut bulunmasına 
rağmen bUtUn nl"clmdarlarm gös
terdikleri umumi ga}Tet sayesin
de bu istilısali\t gerek hacinı ge· 

tırn ıaırnsaıda lr.ah ettljtim 111!.vt-lrrle mali yılm3 nlt t:ı.lc.'!IUe-rl n ı 
J041 masrnf bUtçesl MD 73A Z07 ıırn 

bl\t~Pyc konulmn tur. Bor 'nr ' 
olarak te3blt edilml..ş olduıtıındl\D nra· du;> unu ıınıuml:rn mr ıı ı ıı::. 
d:ıki Si'i,fi m'lyon llrnnın k rştlanmam da son drfn hül:fimottr lttUt ı < 4 
!cin muhtellf vergi ve resi.mir.re yent 

ann knnım tema.o; etmC'k 1 t r f1 
den zam ynpılmaaı zaruri görülmU~ nrn:ı h:ırblnln ~t'Çf n ıwrıl'l .. I ıntd 
ve vatand:ış\an, bu sene d,.. fe\•kalll.de n~d:uı nılltevrllit \'871;>et. el )''"ıı 1 
nh\"al'n icap elUrdlğt bir fedakı1r1Jğa nnıml;>e ınrc'l"'lnl lfn'l-'1 ' 7.lfe " 
davet e•mclt mecburiye" hasıl oımu;r • ıı 

ycttk lıJr halı- g tlrml oldU 

lmi 
tur. 

rck vasıf itibarl!Q yUkşe ·şt .r. Dahllı vcrgilerlmizln, beynelmilel 
Sınat lstlhsalü.t~ızda görülen bu buhranın tesirlerine mukavemet et • 
nrtrşm, bugUnkU fevka.Jadt> ıı.hv~ nıel:lo be'nı.ber, 1940 yılı t1ıbmlnlerlnl 
içinde memleket lk~sadt \'C Vıı ! de n'!""T§ olma11<, geçen st-nc kabul 
nizamının mnhfuzi} eti ~'Tmm- bu 1 1 fc\·kıılı1de zam ka • 
dan m\isbet tesirleri hllhnssa kay- yunı muş 0 ıınt t llo tnhnklmk 
da de "er nu:ıunun gayc.'llll ıunnm 

g elUrdl!!inl ve memleketin fkt.uıadt fn· 
MaClen işleri aıırt ,c hn"e'ketinl de tnzylk ebnc· 

Ba,ts Taşköprtl olmak Uzere mn· mlo ol<luğunu ı;östcrın<'ktcd!r. Biraz 
den 1.stlhs:ıW.ımızda da artışlar kav· evvel rzettlğtm 35,5 mllvon 1~ 
dcdilml.ştlr. Döviz vnzlyetıcrtmlzln baş farkrn karşılığını tcşldl etmek üzere 
!Jcnlıı.rmı teşkil c~n Ergani -.·e Kw yOk-~k meclise takdim eoHml§ olnn 
varsan l~lotmı>lcrlmlr.de bir evvelki l.tnnun ıAyihas.lle derpiş edllcn zıımlıır 

'senenin altı bin ktl..'lur tonuna muka· BU'l'.?!J umumlyede geçen Fenckt kıı. • 
bll 1940 senesinde 9 bin tona yakın ııuna ı:frcn mevzulara temM etmekle 
bakır lstlh•al cdilmlştır. bcra.'>er bu ııcne zlrn:ıt ve hayvan rnnb 

Ham lstllUınlAlımız mUsnft seyrini suııı.tne ihracat mcvndıh fıyaUannda 
l940 sen~de hadi muhafaza etmiş- hnınl <'lan tercfrtı nnzıırıı alınarak 

tir. bundan mllstefit olan ntnndaşlarm 

Su işleri dn bu m uvn.ltknt recınkl\rtı~n iştirak 
BUyUlt ıru işlerine nlt aı mnvon 11· ctm"lcri mlhnkUn görillmU~ ve geçen 

rahk knnun!l mU.stenlt beş eenellk sencicrde vnzfyeUn nıllsn.adest nlıı -

programa giren mevzulardan balen 
tnahbUde bağlnnamk t.n.sıı,ntma geçli· 
mlıı olanlar 24 milyon llrayı bulmuş • 
tur. DUnyıı vaziyetinin lbdM etti~ 
mllşkut tıernlto rağıncn inşaııtm, tabii 
Myrl dahilinde lnJ..1eat cıttırnmestnc ıı.· 

znmt surette ı;nlşlmaktadır. ônllmltz 
deki sone de bu yoldnkl mesaiye prog 
ram dahilinde devam edilecektir. 

bctlnd,. tenzile ttıbl tutulan bayvnnlar 
vergfslle tuz resmine milli mildnfaa 
vergisi rnahlyeUndc o!:ırnk bir mlk • 
tar zam yapılmış vcı lhrncııt mad<lelc· 
rl llze:"lnc de aynı mahiyette hafif bir 
reııtm kMıulmMı muvafık g6rtllmilş • 
tUr. 

Normal r.amanlnrdıı. lhracıı.tm ' r 
styo ttı.bl tutulmaıımdakl mahzurlar 
malOm bulunmakla beraber, beynel· 

d 'l-1etln ltlbnnnı ve lı:ım' trrl" tı 
kumı muhafıızıı gn) lı 11 tıı1 
ınccllse nlt '1-ııüfclerl blzz:: t tf' • il 
kamrıw vcnnl!! bulonnınl.tadtf· , 

1f1l'4 
ırutt.t.lo eııki devlrlerdrn ı. ~ 
mnli tnrihlmlulo ncı luıtırnL'lr b ",cı 
ııu olan bir t("S('kkül taıro~ .\1 
llnn knldınlmf'1 buhmm:ıl.-tndır· 

1 
, 

ğmıl7. bıı lmmr, borcuna t.ınıını;# 
ödemek hu D!IUild'l OtımhurH l"l
metlnln ötcdcobl-rl gü rdlğl ~I ' 
ıılyctln yml bir tezRhllrllndMI ttJ:J 

tir. , stJf' 
Avrupad çıkan ve birl ııJ; 11 

0 ~ 
ro ikinci )'llını trunnmııyac:ı1' r' 
harbin ttylr ve i.nldşa!larııun ı;ı ' 
ve eheınmlyet1 ve bu bll)11lt 
buhran muvıı-ocheslnde me\cud) 

!sUkla.llerlnln mUdıı!ncı. ve ın:~ 
sı tcln biltlln mlllrUerin lb ıSJ 11 

mecbup kaldıkları Cedakl'ı.rlıkl:ıt ~ 4 

zameU t C>mmüt cdillr ve ~ us 
harp ve sah mm hudut! rı 
tlkRl ctU ı dllşünlllUrrıo atcııguıt 
da.fa:ı. tedbir ve t rtip rln..O "1 .,e t 
ettiği ml111 ktilfetl nn gen U t 
mnmcn yerinde olduğu tcznll r 

r 
Varidat bütçesi milel mUbadelAtın bugilnkU ş:ı.rUnn DiJ dersimizi ı O) aın:ulıl•. 

1941 mall bU*mlzln varidat kısmı 
801U "3.001 lira olarak tahmin edll • 
mi~. Masraf kmmma ait izahat arır 

f~lnde muvakkat ve hafif bir verginin lorimlzden özUr dil rlz. IJİ. 
ihracatı m ütecasir etmlycceği nazara - m 

,~----r aımmıııtır. ~ - -



'.\.f A Y l ~ - J 04 ı B ~ B IJ R - A •ı• u. pwetw 1 

NAICl!DEN: 

ethi l<ard•ş 

c4ılc. lst1.1ap ve his romanı 
• Z&. 

~o kadar candan ve saL1i· 
~ eöylemifti ki Leyla oğ· 
~:::" ~ iki eliyle tutarak 
~doğru çekti, yanakla· 
~ ~e (iptii. Sonra 
4-t ,.._ ~ bir mUd
~ ~ dunu-ak mmldan 

S bu vaziyeti hergün görü ği hopladı: 
~ ._. Clhıı fe!Aket, tahminimiz- - Yuliler açlıktan biribirini yi 
~ hlJiııctür. Açılan yara, yecek dereceye gelmi~ler, Mar-

~·~ ~!i!!.11 

Recai tezsezer, 
amatör haf ige 

çok yerinde bir karanlı, deli· kaaına düştüğü adamı gözden 
kanlı şimdi Nat Pitkerton'u tak· kaybetmemek için yjrmi adım 

!it ediyordu. Son okuduğu "Ye• kadar gerisinden yilriiyordu. Ya
şil sandrğm eara?ll" romarunda bancı içerisinden çalğı sesleri 
sanlı polis hafiy6f!inin Milis gelen, ı>erdderi çekilmiş bir 
Hropton'u öld\iren on iki katili meyhanenin &ilinde ve bir 18.hza 
bicden ya.kalayışma hakikaten durdu. Perdelerin aralığından 

hayran olmuştu. Recai, polisle- iceriaini dikizlediı s o n r ı:ı. 
rin kanşık •eri çözmek için eı.radığı adamı içeride göreme
kullandiklan tekniği tamamiyle mi§ olmalı .ki tekrar yola ko
ibiliyıordu. Polis romanlanndan yuldu. Meçhul sereerinin yilıil
öğrendiği usul ıbasit, fakat hiç yüşü sırasında Recai biraz iter. 
şaşma.yan bir usuldür. Etrafı· J<.'miş, bu cıdanıa bir parça daha 
na. dik.katle bakmak. Etrafına yaklaşmıştı. Amatör polis bu 
cUkka.tle bakan bir ineş.n. eğer aralık -sersenye çok yaklaştığı
gömıeği biliyorsa, bir ~ok se.y- m, adamın dHdctini çekeceğini 
ler öğrenir. Nis işleri merak- düşündü, biraz du~ak ietedi. 
!mı genç bu gece kat'f bir tec- Fakat Recai ka.fasmda bu ffkri 
riıbeye girillll8k isterken Y~il geçirirken yabancı birdenbire 
sandığm esrarr romumın kırk dunnUf, geri dönmüş ve deli. 
dördüncü •yf asmı hatırla • kanlının karşısına dldlmift;i : 
dL Mühim bir hidi6&ye el koy- - Ensem.de ne dolapp duru-
mak için SC>kakta geçeıııere yorsun. yoksa a.ynasız mmm? 
şöyle bir bakmak, ve içlerinden Recai gözlerini dört açtı. Hiç 
bir ta.nesini seçerek aricMma bir :zaman böyle bir kitapla 
dil8mek bu romanda. polis hafi· kar§ılaşa.cağmı sanmamıştı. 

yesine ki.fi gelmişti. - Haydi canım aval, a\181 
Recai 'l'es8emer ~yesiııi karşnnda ·durma... Aynasız ol• 

baston gibi kullanarak Sulta· duğunu çakmadmı mı sanırsm
naıhmede doğnı inerken bir ta- Eğer bizim ortakları da emel&
ra.ftan da geçenler arasından ta· mek niyetinde isen yuf~! 
kip edeceği adamı anyıordu. Va• Recai sevinçtıen ne yapacağım 
kıa caddede geçenler &Z değildi. şa.şırml§tı, ne iyi itmişti de bu 
Fakat hanigsinin a.ricasma ~ ada.mm arkasına diilmüşttl. Fa• 
meli. Acaba şu kısa. boylu ihti· kat bu dakikada. işler birdenbire 
yamı mı? Yoksa bu yanık yüz- aarpa sanna.ğa. başlamıştı. Recai 
1ü dev gi>i adamın mı? ;DeJikanlı ne ya.pacağinı düşünürken sağ 
dUşünürken birdenbire titredi. cli gayri ihtiyari bir hareketle 
Yanrbaşmda yürüyen birisi var- oobine gitti. Bunu gören adam 
dı. Duvarlara aUrünerek geçen deıiıal kollarmı yukanya kal
bir adam. Yakasını kald.ırmı§, dırdı; 
Ş.,pkamm burnuna kadar indil'
Dditt: nü aidwntn riDilıi1t. b8lfiıı6i 
de ~ omı- gerelLtl. 

Yelil andJğm eera.n: romanı. 
nm ikinci fa8lmda1d U9UI dai
resinde hareket etmiş olmak 
için delikanlı bu adamın kim ~ 
laıbHeceğini uzun madıya dü• 
şündü. 

Recai '1.'el8ftlH bir ta.raftan 
çeneeini owgt.ura.ra.k bunlan 
düşUnüyıor, bir taraftan da ya
bancıyı tak.ip ediyordu. Bu, yir
mi sekiz, otuz yaşlarmda bir 
adamdı, halinden muayyen bir 
mealeği olmadığı, meyhaneleri 
dolduran aY8filardan biri&i oldu· 
ğu anlaşılıyordu. 

Gecenin oldukça ilerilemi§ bu 
saatinde, serseri kılıklı bu adam 
Recaiyi iyice oolaştı:rdı, Divan
yolundan tekrar yukarıya ·çıktı. 
Tavukpazarmdaki meyba.Delere 
doğru yollandı. Fakat Recai ıbu 
takipten hiç yorgunluk hiBSet
miyordu, bitAkis çok memnundu. 
Zira arkaam& düştüğü iş her• 
halde dqeri çok büyük bir işe 
bemiyordu. Recai pek de ay· 
dınlık olmayan bu yollarda af'• 

- Pıftuva ~ liiaum 
)'Ok ... ~ ,.. t il, ... 
itte. Yalım beni mel'1lmıe ~ 
meden evvel ~ giriwıre-
1 im bir kere ... Sana. anlataa.k· 
lanm var. 

Recai ne yapağım Mtfmme
den meyhaneye doğru yij.riidü. 

Herifte arkasından. Demek bu 
adam ha.kiki bir hayduttu, kim 
bilir, belki de bir k~l... Zeki, 
fazileUi Recai Ter.sezer bu aqam 
mağrurdu. tık tecrübesinde hiç 
yanılmamıştı. Polis rıek?ı:1ı diye 
buna derlerdi işte. Yarm mubak· 
kak resmi geır.etelerin birinci 
sayfasında çıkacak, bankadaki 
arkadaşları bu biiyük muvaffa
kıyeti yüzünden kendisini tebrik 
edecekler. Belki polis müdürü de 
kendisini çağırarak tc.,cıekkür oe
decek. Hatta iyi bir maaşla po
lis mesleğine girmesini b;1e rica 
edecekti. O va.lc!t cebindt> bir 
hüviyet varakası bulunacak, kal'"' 
tını göri.ir görmez bütün kapılar 
açılacak, h~r yere serbestçe gi· 
rip çıkabilecek. hele tramvaya 
bindiği vakitler etraflarındakile· 
re gnırla bakarak bilet<_:iy~ 

ye edeceğim. Son yardımım bu o-
lacak. 

-Amcan kendi atını neden ''er 
miyor? 

"polis!'' dıyc-t.ı~cektı. 
Oşte mütE'vaz.ı bir banka me

muru olan Hecai Tezsezcr bir
denbire roman kahramaru olar 
hafiyeler kadar meşhur bir po. 
lıs olu\·eriyordu. O, bu dakika
daki bulunduğu bu vaziyeti bir 
imparatorlukla deği§mezdi. 

Adam meyhanenin kapısını .... 
· carak içeriye girmişti. Bir kö.5<
de kör hir ke.maneı ile def çalan 
çok boyalı bir k~dm oturmu!"
tu. Recai Te7.SeZer çalgı sesini 
duyunca kendine geldi. Kadm 
başını çevirerek kendisine dik 
dik baktı. Rct:ai eli daima ce
binde amirane bir sesle ) anında 
kine: "Çök bakalım şura)a, dedi, 
fakat ~akın knnıldanayım deme 
yoksa .. . ,. Yanında.ki adam canın
dan bezınişin biri olacaktı h' r 
halde. Dilser gibi bir iskemleye 
<'ÖktU. Recai mırıldandı: 

- E şimdi ne anlatacaksan 
anlat bakalım. 

- Ne söyl>yeyim .. Çolak N.ı 

snia~urla bereber o işi bir yaptık 
iste. l?akat gacoya sustalıyı o 
salladı. Ben yalnız mangizleri 
arakladım. 

Recai T~?.er kendisini bir· 
deJJbire kendisini çok yilkselmi!f 
buluyordu. Şimdi bir sorgu ham 
kimi vakariyle karşısındaki ada• 
ını SOl'gUY& çekmeğe başlamJllr:ı 

- Paraları 00 yaptın? 
Karşısındaki adam her şeye. 

razı olduğunu gösteren bir ta
vırla sömne devam etti: 

- Ne olacak, hepaini Çoalk 
Tahire ka.pb«bm. Elimde )W
mz giim.ill bir aofra takımı kal
dT. 

Recai sorgusum.ı daha ileriye 
götüremedi. Zira mey'haneye an· 
sızm cm iki kadar adam girmişti. 
Bunlara kumanda eder gibi p 
Ml!nen birisi Jneyhanecioin a 
yakta durduğu tarafa, t.er.gMıa 

doğru yürüyordu. Çalgı de!ba1 
•ıamuştu. 

lki iri yarı adam kör kemancı 
ile boyalı kadını bir kenara çek· 
mitler. ~- Dij9r 
ild adam Reca.inin ~ 
meçhul gıdı.wa ~; 

bileklerine gdepçe takmap ı.. 
Zll'lamyıorlanh.. Bir 'fl'MmDP da 
Reca.eye sordlı: 

Sen an. 
Recai cevap veı mal, zln .,.. 

lup bitenlerden hiç bir eey mı.. 
mamıştı. Delikanlının birine 
Çolak NUll'ID euç ortağı kıtita 

hayla gülerek cevap verdi: 
Bu da kepazeliık. NeredeyBe 

arkadaşlannı eoeeleyecelder. Bi
miyor mumnus? Bu da sizin gibi 
aynasızın biri ... Bu BÖBlerden 
sonra memurlardan birisi R~ 
inin tizerine atılarak sordu: 

- Hiiviyetinbi gösterir JDWI. 
niz? Kimsiniz siz? 

Recai Temezer utana edrda 
cevap verdi: 

- Adım Recai Teue•r'dir. 
Gedikpaşada otururum '**ada 
memurum. 

Delikanlının eözUııii bitirmeai
ne meydan vermediler. Bir daki
ka i~nde eline kelepgeieri 

(Lütfen sayfayı çeuiritriz) 

'" derinJ~yor. iyileşmek ta! bız evimizde, muhafızlar da 
~~~ Muhasara biraz da· kalede her şeyi bulup yiyoruz. 
~ • insanıar biribirini yi• Halbuki çocuklar açlıktan, sokak· 
~ di}'e korkuyorum. !arda kemik t0playıp kemiriyor-
~Qe Surları geçtiler. Doğan lar. • 
'~ döndü: - Ambarlardan erzak dağıt a• 

~azan: lskender F. SERTELU 

- 25. 

- Ona bir at lazımdır, Marta! 
kaleyi sık sık teftiş edebilmek için 
bir hayvana ihtiyaç vardır. 7. t 11 

kale içinde ikimizin atından b ~ 
ka hayvrnı kalmadı. 1ki!t' , ,., hi
• ıninki kesilmcğe mn Hfımdur. 
Ben (San Ceylan) ı feda edim· 
rum. Jcim ~ızhyor .. bu acı, bana 
"''!at acı,,mdan beter olacak .. b'li• 
yorum. Fakat.. ne yapabilirim? 
bir tal{ım kimseler açlıktan kuru 

hançerle yi.ırürken. hayva0 ak ba 
felaketi sezmiş, seni uyandJnmr 
tı. O kişnemeseydi, öbür dünyayı 
boylamıştın. Rüstem) Bu kadar 
sadık ve duygulu bir hayvan. 
kurban eti gibi, sefillerin midesine 
athr mi hiç .. ? Surlardan bir kartal 
'uru9 yesinler.. Çaylakları avla. 
} ıp payla~sınlar. Fakat. san cıey
l:ına yazıktır.. ona dokunmasın• 

lar, Rustem 1 ~ 1-a ~ı sahnelerclen sonra, mı ~lmaz mı? - Bu fetaketin sonu yok mu, 
~ 'letilıere kurban vermek• - Elimizde erzak ancak mu- Allahım? Bizi muhasaradan ne 
~~-~ .. t

1
etmiyeceksin sam· hafızıara yetecek kadardır. Yer- zaman kurtara.caksm? Çilemiz da-

(i ~ lilPr amcamdan benim atımın e- ha &llmadı mı? Türk ordusu bizi 

~L ~li delikanlı: tini ist..ediler. Amcam da vaadet- ne zaman hürriyete kavuşturacak? 
-...ai w_ ~-ı t• diye söyle0 iyordu. Marta: • .. &iıı ~ l)Uıadı, a.ıth.ct. ı. 

ı..s.; aıt-ta;:: atım olsa, he.~ ;.1 - Ne diyorsun, Rüstem? Seni - Ne olursa olsun, dedi, (Sarı 
--u-u. ölümı:len k\lrtaran (San Ceylan) ı Ceylan) gibi, insandan daha duy· 
SAaı CEYLAN cendi elinle kaecek misin gulu olan bir hayvanı kesmek de-

"' ~ILECEK Ml? - Hayır. Ben onu kendi elimle lillktir, R~em! Yarın muhasara· 
~~--eve dönd~ü zaman kesemem. Açlara teslim edeceğim. dan sonra, <>nun gibi sadık bir 
'~ Marta· ' '"' · .. 1 •.· • ., " , •.,.. ~"'rı C-cv- hnvvan nasıl bulacaksm! Senin 
~ h... var._:.~,anım? Gem: lan) 1 .litbip tak~m \.-de ... 1.:kıcr. Ö} le ' • !.· .. \'an:? ihtiyacın ,·ardır. 
~ ~ ~u.u Rüstem içini çekerek bir ktJte- Açlara, (Sarı Ceylan' yerine bir 

-~Rü&1111.klJDq. ıeP.Wrdu. SllVllJıa~~?J 

-Unu nerede bulayım, Mar
ta? Kaledeki muhariplere bile ~

pa, yulaf unu vermeğe başladık. 
- Jianiya ambarlar buğdayla 

doluydu ... ne oldu onlar? 

- Amcam Y&nılmı~. <>nların 
altından saman çuvalları çıktı. 
Halbuki biz hep ini buğday sanı 
yordak. 

- Eyvah! şimdi ne yapacaksı
nız? 

- Elimilde kalan ena1a idareli 
kutla'1mağa mecburuz. 

ı;ı ,. açhktaı• il"c .ı, mi'> 

- .. (Sarı Cer.ıan>.ı ~ brıdi-

Ertesi sabah yerliler 
halde Riı!'ltemin evine 
Kapının önünde: 

toplu btr 
geldiler. 

kemik kemirirken benim at ilstün - 'Kurbanımızı isteriz .. 
de gezmem doğru

0 

mudur? , . diyt? bağnşma?l;a ba,.ladılar • 

Marta bir etini Rilstemın bov~ O gün kalede ilk d&ta açlıktan 
nune. dol.dı: . bir ki~i ölmüştü. 

- İyi ama, hele bir kere o hay• Bu hAdise yerlilerin maneviya• 
vanm &ana yaptıfr fedakArlı~ tinı boznıuştU. 
dfutO...,: Bir gece samanlıkta uyur- Rüstem (san ceJIAD)ı almda 
kcn • · •· •·• ': ...., ... .. • ..., ~kl!TOT'dtt. . 

( Drtıamı um / 
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lzrıdrde 1/Gtnlmt milli küme ı 
deı>IMmaN ~Zarının ndiceleri. 
ni evvelki ttün ue dii.nkü nüshala. , 
nmıa:da 1J6Tmi.7tik. Buoün de bu 
~tarın taf silôtını veri-
uoruz: 

lzmir, (BUBUSi) - Milli küme 
deplasman maçlarının şehrimiz. 
de sonuncu karşılaşm.a.larmı ya
pacak olan Beşiktaş ve Iatanbul
apor ta.kımlan, dün birinci mil. 
sabakalarmı Altay ve Altmordu 
takmılarmuzla. yaptılar. Altmor. 
du -~r maçı ilçe karşı 
dörtle lzmirin lehine, Beşiktaş -
Altay ~ da bire karşı iki sa. 
yı ile, bu senenin na.mağlup takı. 
mı İstanbul f&DlPiYonunun lehi
ne neticele.ndi. 

Dün ha.va futbola gayri mü
ııait olduğundan maçlar pek o 
kadar heyecanlı olmdı. Bilha.s. 
aa Alt.mordu • latanbulspor maçı 
Meta 21evksiz cereyan etti deni
lebilir. 

Rlizgtr §iddetli estiğinden top 
kıontrdti çok müşkiil oluyor. ve
rileın paalar yerini bulmuyordu. 
Maamafi1ı Altay • Betiktaş ma. 
9IDda. rmp.rm da.ha §iddetli es
mesine rağmen, heyecanlı daki
kalar biribirini takip etti. Altay 
mildafaasınm canlı oyunu ve 
J'ikretin fedakArane kurtarıflan 
mDlremmeldi. Beşiıktaf kalecisi 
Mehmet Ali de dün gihlel kurta. 
r11Jar yaptı. 

ATINORDU-
IST ANBULSPOR 

Itk maç Alt.moıdu - tatanbul
spor taJamJarı arlamda yapıldı. 
Bir hafta evvel Ista.nbuJda yapı. 
lau ve 2 • 1 Istanbulaporun aley
hine neticelenen ~ Adeta 
rerıvaşı olan dünkü miUıabak•
nm neticeai merak uyandmyor. 
du. Uake:m Fetımhüıı davetiyle 
aeha~ ~ıkan talamlar 1U eeldl· 
de sıraı&ndıfar: 

ALTINORDU: Necati, Şeref, 
Nuri. Ali. Sait. Mu.tJm1mer. Na
mık. Hamdi. Sait, BAaevin. Mı' 
cı'""'er. 

lSTANBUSPOR: Nevzat, Hay
ri. Sefer. M1161.ffer. Rüştü. M. 
Celôl. ismet. Kadir. Jlükerrem. 
Tan~. Pahri. 

Oyun başlar başlamaz ı.ta.n.. 
bulsporlular, rüzgAr aleyhlerine 
olmaama rağmen, BO.ratle Altm
ordu kalesine indiler ve dördiln
Cll dakikada Mükerrem gür.el bir 

. syonla ilk golü EBtanbulspor 
=kaydetti. 

Bu gol, Altmordulu oyuncu1a. 
rm babını bozdu. Bir türlü to.. 
pş. hfildm olamıyorlardı. Dakika
lar ilerledikçe B. Celilin kolu çı
karak 88.lıayı terketrnesine ve 
alomm on kişi oynamasma rağ. 
men lstanbulapor hikiın oyunu. 
mı idame ettiriyor ve bir çok da 
gol fınatlan yakalcyordu. Fa. 
kat atılan §Utlar, ya passızlık, 
veya beceriksizlik yüzllnden ka
le direğine çarpıyordu. Bu ara. ı 
da iki muhakkak sayılık fll"8at 
bçmldı. Arada aırad& hücum 
fJ!ıBa.tl elde eden Altmordulular. ' 
21 inci dakikada Istanbulspor 
kalesi önlerine kadar geldiler. 
Kalenin ya.lmımdan Hilseyinin 
gektiği §Ut. kalecinin göğsüne 
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lstanbuı Levazım lmir.iğinden verilen 
narıci asker• kıtaatı ılAn.arı 

Beher adedine 100 kunl§ fiyat tahmin edilen 20.000 adet un çuvalı 
ııkla aatm almacakt.ır. İlıalesl 28.IS.9U çarpmba günll aaa.t 16 da 

r11açlarının 
Lv. A.mlrlili aatmalma komtııyonunda yapılacakbr. Katı temlnab 3000 
dır. Tallplerln belli vakitte komfayona gelmeleri. (2433} (3964) 

*** 30.000 kile. tc.vuk etı kapa:ı zaıfta ekıılltmeye konm\lftur. İbaleli 
941 ÇUt'f&Dlba gl·nO 111lat Ui .Ankarnc'.a Lv. lmirUt:ı aatmaima ko 
yapılacaktır. TahmlD bedeli 80.000 Ura ilk temlDatı 2250 Urad.tr •. ,...._._ 
belli va.kitten b1r ııaat c.vvel k~w:! veslka:arile teklif mekwpl&rmı 

tafsilatı 
çarparak Sa.kpn önüne düştü ve 
o da sıkı bir şutla beraberlik 
golünü attı. Fakat beraberlik 
uzun sürmedi. Hemen soldan 
bllcwna geçen lstanbulaporlular 
sol içlerinin gayretiyle ve mü. 
daf i Nurinin de yardmı.i.yle ikin
ci ve 34 UncU dakikada da ücünr 
cü şollerini yaparak birinci dev. 
reyı 3 • 1 lehlerine bitirdiler. 

iKiNCi DEVRE: 

Bu devrede riizglr altında oy
namak mecburi)'etinde olan Al
tmordunun vaziyeti kurtaracağı 
şüpheli görülüyordu. Buna se. 
bep de defam hattı başta olmak 
Ü7A!T'e biç bir hatta insicam ol. 
mamasıydı. Kaleci de çok şans
sızdı, adeta kaleye doğru gelen 
topl~ içeriye girmes~ i~ ~o! 
göstenyordu. Maamafıh bır ikı 
elemanm §ahsi gayretleri saye
sinde ikinci devrede takım pek 
fena oynamadı. Bunda lsa.tnbul. 
sporun on ki§ilik kadrosunun 
birinci devrede fazla enerji sar. 
federek yoruhnasmm da dahli 
vardır. Onuncu dakikada Hü
seyin yanında müdafi olduğu 
halde topla kaleye girerken ha
kem penalti verdi. Sa.it, penaltL 
yı gole tahvil ede.rek Altı::nordu. 
nun ikinci eayısmı çıkardı. Bu 
gol, Altmordalular için bir teş
vik oldu. Şimdi aa.ğü soHu a
kınlarla 8!k 8!k tst.nbu18por ka... 
lesine iniyorlardı. Maamafih Is.. 
t&ıtbulspor da hUcumda geri kal
mıyorsa da bunlar gol olabile
cek vaziyetler ihdas etmiyordu. 
Albnordunun m.bl h!kimiyeti 
dıevarrı derken Namık takımm 
üçUnt. .,eraberlik ve biraz sonra 
da Ham4i dBrdllnc1l plibtJvt 
sayılarmı sert vuııışlarfa Jeta.n. 
bulspor kalesine kaydettiler. 
0yumın sonlarma doğru 1stan. 

bulapor tam bir h!kimiyte tesis 
ettiyse de müdafaaya çekilen Al
.. ınordu kalesine başka sayı kay
dına muvaffak olamadı. Bu su. 
retle maç da üçe kareI dört sa.. 
yı ile Altınordunun galibiyetiy
le bittL. 

di. tık dakikalarda topa kafa ile 
çıkış yapan ömer düştü ve bay. 
grn bir halde sahayı terketti. 

Bu, Altayhlar için büyük bir 
darbe oldu. Hatta denilebilir ki 
bu sebeple sahadan 2 • 1 mağlup 
ayrıldılar. Gerçi Ömer ikinci 
devrede oyuna girdi ise de nor
mal oyununun ancak onda birini 
zorlukla oynıyabiliyordu. 

Altay bu maçı en fena §eraİt 
içinde oynamıştır. Bu itibarla 
milli ldlmenin en kuvvetli takımı 
saydığımız Beşİkta§a karşı aldı
ğı netice iyidir. Bu ~rait içinde 
Beşiktaş, Altayın aldığı neticeyi 
imkanı yok alamazdı. Gönül is. 
terdi ki Altay da birinci devreyi 
tam takımla oynamış ol81lll. 

Takonlar şu şekilde s~an. 
nıı§la.rdı: 

BEŞiKTAŞ: Mehmet, Ali, Hü.s
ntl, Yavuz. Hüseuin. Halil. Rifat. 
Sü.krü. Seref. lbrahim. Ha.kkı.. 
&ıkir. 

ALTAY: Fikret, Raif, Ali, Sald
ha.ttin. ômer. Seref. Ekrem. 
Basri. n1JQ8. Halil. Bilim. 

Birinci devrede Altayın rüz. 
garla beraber oynamasına rağ. 
men, ilk da.Jrikalarda ömerin çı
kışı Beş~ büyi1k bir a
vantaj temin etm.ift.L Hakkının 
!ll8hsl gayretiyle aık sık Altay 
kalesine inen Beşiktaşlılar, he. 
men fUl atuak vaziyee geçiyor. 
lardı. Bu arada iki sayıldı: t.eb
likeyi Fikret zorlukla bertaraf 
etti. 15 inci dakika.da ~ 
Jılarm ileri oynamamdan istifa. 
deeden DY$8 seri bir dall§la mü. 
dafaanm ve kalecinin mjW!abale
lerine rap- üçQnıcll Vl1l'Ulta 
topu JJOl"la Beeiktaf kalesine sok
tu .. On ki~ilik bir t.akımın bil. 
yük bir enerji sarfiyle çıkardığı 
bu golün se~ anları henilz da. 
ha devam ederken Beşiktaşlılar, 
Şakirin ayağiyle beraberlik sayı
larını çılcardılar. Devre 1 - 1 
bera.bere bitti. 

IKINOI DEVRE: 

ALTAY - BESIKTA8 Bu devrede Beşiktaş rfi2glr 
lehinde olarak oynadığı halde 

Beşiktaş - Altay maçı hakkm. hiç bir zaman devamlı bir hfil<i. 
da şöyle bir aual hatıra geliyor. miyet tesis edemedi. Hatta rUz. 
du: Bir haft evvel lstanbulda gar ara sıra hızını kayıbedinoe, 
kendi saha.anıda Altaya 3 - 1 ga. Altaylılar Beşiktaşı tazyik etti
iip gelen Be§ikt3§, acaıba bugtin ler ve eğer Dyas iki müsait fu-
yabancı sahada nasıi bir netice sattan birisini olsun kaçırma.sa 
alacak? Altay bugün Beşiktaşa idi, oyun berabere bitecekti. 

üstadane bir surette topu kale 
ağlarına taktı. Bundan 80Dl'8. 
oyun Altyarn gü7ıel mUdafaam 
ve Be§iktaşm semere verm.iyen 
tazyiki altında devam ederken., 
2 - 1 Beşiktaşın gali.biyetiyle ni
hayetlendi. 
Maçın hakemi Suphi Batur, o. 

ymıu gü7.el görillüyle bita.rafane 
idare etti. 

••• 
Dün sahada kolu çıkan M. 

Celalin tedavisi içiiı başvurulan 
iki hastaha.JWJde de doktor bulu. 
namaınıştır. Bu vaziyetlere kar
fP tedbir almak icabetmez mi ? _ 

Tebliğ 

fsianbul Bölpü Atletizm Ajılnlı· 

tından: 

yona verme.ıt.>rt "(23&&-3522) 

• • • 
170.000 kilo sadeyağı kapalı zartla eksiltmeye konmuıtur. tııaıeııl 

Hl ~amlıa a-Unü saat 11 de Aniu\rada Lv. Amlrlitf aatmalma k 
nunda yapılacaktır. Tahn:in bedelı 246.500 Ura ilk teminatı 13.575. 
bteklllerln belli vakitten bir 11&!.:. evvel kanunı veslkalarile t.ekllt meJtlllllm 
rmı komlııyon; venneterı. (2871..3624} 

••• 
Beher çıtt.lne tahmlll edilen fiyatı (820) ku?'Uf olaıı (6000) çift. k 

pazarlıkla satın ~lınaraktır. :tıı:ılceJ 28.5.941 ç&r§anılıa gilnU eaat 15 U 
karada M.M. VekAletl satınalma komisyonunda. yapılacaktll'. 

Şartnamesi (246) kuruşa k"Jml.ı.yondan alınır. Taliplerin (7380) 
katı teminatlarlle kom~na g~rltrl. (24!11-4095) 

VA K l T matbaası 
Kitap 
tanzim 

kısmını yeniden 
edip açmıştır 

1 Hazlra.n pazar gilnli ııaat. 14,30 
da Robert Kolej aahumda yapılacak 
lstanbul .Atletizm Bayramı final mO· 
eaba.kalarmda 3000 metre açık kOfU 
DA.n clunur. !ıttrak arzu8Ulld& olan· Kitap, mecmua, gazete basar. 
ıar mim.baka g0no orada tııimlertnı • Tabiler namın" di7.~ isleri abr. 
yazdırmalanllzımdır. .. ................................. . 

Beyoğlu Halk Sineman 
BqOn -.& ıı c1e, pae a de: ı BD-

ytl• mm lıılrdea: 
l - Atıef ~ (TllrkC8)· 
S - Tayflm "lorj Bankrof,, aftatar 
a - SIM .. llr Kovlıo7*'. 

. :1~c~~i;:~--al' 

27-5-1941 
7.80 Program 
7Jl3 lıtOZik CPL) 
'U& Ajam 
8.00 lltlll1t 
8.30 Evin ııaat.i 

12.80 Program 
12.83 Tnl"kçe 

pWtlar 
12.(li Ajıuı.ıt 
13.00 Müzik 
13.115 lıttızlk 
13.30 Komk 
18.00 Program 
18.03 Fuıl llaZI 

18.30 Ziraat 
18.40 Oda mum· 

ki8l 
19.00 Yuva A&U 

19.1& Sakın Ol'" 

kMtram 
19.80 Ajana 
19.• lladJa-

lon orktet· 
ra8I 

20.lS Radyo ga • 
zeteal 

20.45 lıttlzllt 
21.00 :Memleket 

pom.m 
21.10 Sonat M&ti 
21.80 Koımpna 
21.45 KlUlk 

program 
22.30 Ajaruı 
22.45 lıltlzllc 
23.25 Kapalllf. 

Göz Hekimi 

Dr. Murat R. Aydın 
lle7ottu Panııualdmpl, ._ 80bll 
No. 1, 'N: '1151 

taıonbul eeıed lV• 
ıanıarı 

Halit ve Niyulnın ....ıtt :ıall:Uye reamhıden olan borçlarmm 
elll"fa1 kanununun h\lkUmlerlne tevfikan tahsili dalml encümenin 
tarihli '"3r»34/f76E cayılı kara."'I !cabmdaıı olup borcun tahldUni ........ __ 
Taksim Sıraaemler ca<lde•inde 153 No. da Petro Pukalidülln gara 
ıwwı borçlulara alt Dog marka ve l§ler vaziyette 1806 p1Aka numaral' 
si otomobili haciz aıt.ma aJ.mm.iJ ve 2M-941 taribinde aat 1' te • 
takarrOr etmlfUr. lıtezk!ıt' günde atık artbrmada bedeli muhammeJliJd 
madı~ takdirde ~9ı.1 de aynı r.a&tte talibine ibaleel icra kılm•r.al' 
olunur. ( 4084) 

Fi7at Murakabe Komiayonunclan: 
66 llum&ralJ DAıı: 

Bağcıların kendi ihtiyaçları J~ bulundurduklan normal milctd 
tap mUat.ellD& olmak beere ellerlAck. göataft buluıuınlar mlktarıarU• 

durdukları mahal ve ı. tDdi adreı1e':irı' bir beyanname ile en geç 30.5. 
ma gUnll saat 16 ya kadar f!yat murakabe bUrosuna bildirmeleri 
runma kanununun veı-aııt · ~te mu.temden iltn olunur. 

İstanbul Deniz Komutanlığından : 
Deniz Ji11e9inbı birinci ve lld.rcl auııtıariyle deniz ~edikli okulunUJI 

et ımutma talebe kayıt Vt" kabulüne 1 hazirao;ı Hl tar hinden ltibard 
nacak 10 atuııtos 941 tarihine kadar devam olunacaktır. 

1ııtanbulda tuıunan fııtekli!t"J'ln Kasunp'LŞ&da bulunan komutanı 
tavada bulunanların mahaln a.skarJJk §Ube!oerlne mUracaatıan. (3741U 

' Tlrldre Camllarisetı 
ZiRAAT BANKASI 

galip gelemez mi? Bu devrenin 6 ncı d&kikaemda. I 
Oyun başlar başlamaz Altay Hakkı bir gol yaptı. Yüzll ken. 

için şanssızlık, daha doğrusu di kalesine müteveccih iken bir. ••••••••••• .. il 
mukadder netice k~end::..:=in=i~g~öst.:.:.:er~----d=e=n=b~ire:....:_ve __ ~ant ___ b_i_r~şu:.__t__:çe~k-erek ____________________________ __ 

Kmıııue taribı. 1888. - Sermayesı. 100.UlJlı,UOl. l"urk 
;)ube ve Ajans adedı: 265. 

z.,.at •• tıcari lın nıvı banka 111uamııtlni. 

Küçük tasamı# 

lıeaapları 1941 

ikramiye ,,lônı 
,.tlDELER : 4 Şubat. 2 Mııyuı 

l Atuatoe, 8 IklDcitefrin 
tarlhJertnde yapılır. 

••• 

İuı1Si11i aiuı İfıANruiriôA 
IKIJ6Mlvı:ı.J. ttESAPJ A~B 

Devlet Demiryolları ve Limanlar1 
işletme Umum idaresi ilanlar1 

.Muhammen bedeli (3011) lira HC) kurU:7 olan muhtelit ciDa ft ebatta 
2S42 adE't pirJnçten su musluğu H-1.6.Hl) sa:ı gtlııll ııaat (11) on birde Hay. 
ds.rpaşada gar tlrıan c!ab.lll.ııde d k,)m18yon taratmdan a.çık ekalltme U8Ullle 
.satm alınacaktır. 

Bu l§e girmek i.t~rılertn .HG) Hra CM> lnmlfhık ııwvükat teminat 
ve kamnıun tayın ettiği '\....ıkle 'blrllkt.e ekltltme a;öaU ...tine kadar kıMtar 
koml11yor:a rnüracaatlan. 

Bu işr alt prıneme&er komtqond&D p&rUIS alaralr dlıgıbhiıaktedıs. 
(886t) 

Para tılrUrttrmlen l8JIOO Un tkraml,. ~. 

.,..., tS&DIWllDdıa ınmatıarab .,. tlatıu'm a.naı ne-.. -· ... .,fi ,; 
IO llruı llıaluDaD1ara teaede • Oefa t"~ldleoelr lnlr"a 111 ~ 

pU1Da gGn lkramJye dalrtıJaell !ttır. 

t eded l.IOO 11n1* t.000 Un llO llded SO ...... ::: a 
t • RO • 1.00I • Dl • .. • _ _. 
•• tH el.IOI• ...... .....-
11 • 100 • &.000 • 

OIKKA T: Beaaplarmdakl paraJu blr ene tçlDde BO ...-
1QpDiyezıJere tJU'amlye cııuıg, takdirde ıı. 10 fUlul7Je 

Keci" ""': U Kart. 11 aaztran U lllJ'°1, U ~ 
rinde ,apıln'. 

Otel yapılmaya elverişli 

--~~:~~i!!.~~ ~ 
wdar ve ayclmhk bir lııln4 ldrabktır. 

Vakit guetc.W WarehaneeJne mlraeM&. 


