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Alman 
kontrol una 
girmeğe 
başladı 

Her gün 

SivU kıyafette 
50 Alman 
naklediliyor 

Yazı işleri Tel. 23872 Fi!-t.tı :S KURUŞ 

• 
Kahve tevzii 

KONTROL TiCARET VEKALETi 
TARAFlt DAN YAPıLACAk 

1000 Çuvallık partiye Vekatet 
taratından fiyat tesbıt edıliyor 

Kahveler belediye kooperatifi tara
hndan halka çekirdek olarak verilecek 

Ticaret v~ )'elıi bir ka.. 
rarla kaıılneyi Veldiet tarafından 
tevm kontrol edilecelt maddeler 
meyanına itiıil etmiltir. Bu 

"1le göre oimdi}·e Jradu k. 
tanbul ve tzaiir kahve vıe çay 
ithallt birlikleri tarafmdan ida. 
reten tevziatı da kontrol altında 
tutulan kahvenin tevziat esasları 
Velilet.çe tayin ve konrol edile.. 
oeJör .. 
~ kadar ilril&t madd•. 

ri ara&mda sadece ~ ve ma.. 
den.t nwdaeme ithalat biri· w • • 

getirdjfi mailer bu şekild~ 
zia W;i tutuhnaktaydı. Bundan 
aımra. kahve de aynı çe~ 191. 
ite allJWJUll olmalradır. 

ırakta 
İngiliz lutaları 

bugün bağdada 
giriyor 

· ~iritte 
Alman tebliği 

hare katin 

Kayzer 
Vilhelm'in 

hayatı 

AlmanyaDJD son im~ 
191' haı'bbUn mea•uıu teWdn e
dilmit ve &nrthıtin ııibayetfai IÜJ'
glnde geçiimjfü. HoJanctenm ie
plinden ermra da Dom'dald m.U. 
Jr.Aııeeinde Y11ımakta devaaı edin 
ikinci Vilhelım 1011 gOnleıde tu
tulduğu bir gril> 1ıut.aQimdu 
kurtulamıyarak gözlerini h1P.ta 

tık olarak İakendenın limanı. 
na ÇJkanbp da Haydarpaşa güm., 
~ ~ olan 1000 çuval 
kalrvenin bu şekilde tevziata tl. 
bi tutulacait anlaşılmaktadır. 

Diğer araftall, kahve ve çay 
ittıai&t birliii. bu 1000 çıwaJ 

(Devamı t belde) 

Japonya 

Habeşistanda 
göller harbi 

-4--

ltalyan kuvvetleri 
çevrildi 

o 

o 

Baaradan har$et eden 
kuvvetler de ıimale 

doiru aüratle ilerliyor 
Bir habere göre 

Genç Kral da 
beraber -götürütrr\Oş 

MECLiSTE BOTÇE MOZAKERE· 
LEHi DON TAMAMlANDI 

Dün de, inhisarlar, demiryollan, havayollan, or· 
man müdürlüğü, P.T.T. ve beden terbiyesi umum 
müdürlüğü bütçeleri kabul olundu 

içki meselesi etrafında Mecliste 
hararetli münakaşalar oldu 

A"kara, 30 ( A.A.) - Bliyük 
Millet Meclisi bugün Refet Ca
nıtezin başkanlığında toplanarak 
muhfelif devlet dairelerine ait 
mülhak bü.toeleri miiakwe et. 
miştir. 

Bugün ıts-timada ilk olarak ü
:zerinde görüşülen bütçe, inhiur
lar umum müdürlüit bütçeai idL 
Bu mimasebetle söz alan hatip. 
ler, yüksek dereceli aJı1rollil içki
lerle içki istiıhllkinin önüne p 
çilmtei için aJnwuwpı lftıp( • 

gördükleri t.edbirler iiirJerinde 
durıJUll}ar ve temenniler iahar 
eylemişlerdir. 

Mehmet Sanlı (Burdur) mem. 
ıeketimbıleki yıH* anuon illtib
salltı baklanda maliUD&t vere
rek Dbmetli ve masraflı bir 
mah81Jl olan anasonun eauen ya. 
nsma mOlteri olan jnblear ida
reainin, bu !Nl!bm;dBdl'ıfizil bi
maye etmml "te kendi ibttyacın. 
dan falkımı da Jine mıdi va-

•• '' • Uet, 

Qötiğini 

ildiri G>r Amerikaya cevap .,rdi 
üatadrn btelDile oaun OçlO pakt 
P>k enteresan o1aD baya- . . . . 

• bm Ye onun .eqiizetti Harıcl sıyasatin değı,meı 
lnailiz kıtalannm ce- '-- __ _ı akın -!L!_ le f" • t k'I d" 

ki • ·-~ ı· la arwuwuan y taruun me ını 8$ 1 8 ıyor 
nupta ıraap onan • en mühhn parçalannı ö-

nna varmaırıaaııu L?!.- •• HABER'd ku 
tem• • • uuı: gun e o • 18 ıçın maia baılıyacakamız. 

Tokyo,. 11 (.ı\:. A.) - Ofi: 
Japon ~e Jl8ZırI lıılatauo • 

ka, dUn ütun gazetecilere beya. 
natta bulunmuş ve öenüftlr ki: ŞiddeUi hücumlar -~~..-. ... ________ ....... ______________________________ __ 

(Devuu ' bellde) 

yaptyor 
Vltl, sı <A. A.> - Havas: Oft 

ajanmn• aatert- muharriri Girit. 
te )'e Afrikada 8*erl vasiyeti _, 
le hulAaa etllyor: 

Giritte Alman ve İtalyan kaV • 
veu.i, Avustralya ve Yeni Ze • 
landa kuvvetleriill, bir lrimp hare
ketinbı yapdabilece.it ye;Aııe kay 
ola :lıla88r&ya varmalarJD& mini 
olmak it;in adamn cenup tatltame
tınde, tazyik yapıyorlar. Ş1mdl 
imparatorluk kuvvetleri lda dağı. 
na doğru ~erdir. 

Libyada hıgillder tarafından 
Halfa~ geçidbün tahliyeainden 
eonra ha.rekit yavqlam11tır. 

.u.&UILAB - TAYYAJıl: 
KAYBE'l'ldŞLEB 

Newyor"k. Sl (A. A.) - United 
Prt.•e ~; .Almanlar Glritte 

(Devamı' tbacl4e) 

Yugoslavya 
Hanatistanın ltalyaya 
ithakım protesto etti 

f..olulra, 11 (AA.) - YueoeJavya 
yeni kurulan Hırvat ''devletinin,. ttaı. 
ya tarafından '"kapalı bir tarzda Uha. 
lam,, 1ngWz htlkQmeU nezdinde Lem. 
dradakl Yugoaav elçlal SuboUç vu. 
tulle protesto etmJ§ttr. 

Yugoslav notam, Yugoslav devleti. 
ne alt ~iclm btlytık kmmlan ttaı.. 
yaya terkeden 16 ve 19 mayuta Ro.. 
mada fmzalaııan anlqmalan hatırlat. 
makta ve fÖYle devam etmektedir: 

Bllttln bu kararlar, haklan w ha
yati menfaaUerl derin surette mtlta. 
Mir olan mlDetln hlt;blr lfUraJd cıbDa 
dan .,.. hlQblr ftkrl almmadu, Bırn. 
tlatam Jaal eden 4QpD8B JataJarmm 
yardan! De gu'bohmarak ddldıaft ... 
ıevtradt ba!mml &181 .............. 
~ ..... 

Şarap imalô.tı ser
best bırakılacak 

Buna dair kanun layihası 
mecliste tetkik ediliyor 

ÇERÇEVE 

Girit 
ve6tesi ••• 

Necip Fazıl Kısakürek 
...... edUaDes hikmllldea ... 

uk oldaiama, fUat mttdaftlerln 
talllllnl .... g6rdQUm& t.& 'br 
tnada ll&Jdettlilm Girit vutyeU, 
art.dı aJ'dnlbk... Ba aydmllk, eeef
lerle bellrteylm kl, lngillzler "Ve 
YmnlıJar herıabma, gölge dola 
bir aydmlık... Girit elden çdmup 
benziyor. 

.Ba mtlnase'6tle hemen ta cihe
te clolnmmabymı: Glrft tefeblııl
SÜDÜ. bgiltereyt l9tlli davumm 
kiOUk §apla 1ılr aenemell cllye 
göstermeie •YlllM ~ 
mihver ~ fqlarm&. 
dır. llallılat, Girit .... ec1lldlkten 
............ ,.. lllglltel'e ........ 
mıhlımWr ve Ol'a1" at latllıı:ameıt.
Wd )aedeflell peoelemek... Bep 
...,_. ldle ve llep aJlll pflet... 

Bel'kella, Clll •'1 mldcletle W.. 
s1a, 181'18 diJ8 •nr ettikten 
.-n. timdi aıtdE i ........ lau ................ ~ ..... 

(YUIBlZ.-ıe) 

lillı lllalııRnde. tam Wr aeoelk _. 
lq ıörltlmtl teıluvluaak mevklll. 
deyim: 

haglHere aduı .._ edlı.n.; 
ve onun 111 veya bu adayla hlclılr 
mU.yese ve lllbuebet ......., 
JOÖU'. 

Glıldla düpnesine .-, ...._, 
ilik ada kütleleri ............. 
doMDmaamm dalla fula _,.... 
ra göib germektell 09'0 

Hl, 
böylece denb4ııia lltNO ........ 
lerine~fula ..... _......_ 
memeal; ve lllhqet Glrlcle lllr lld 
fD'kadan thtb lılr bvvet tdbne
Iendirememell olncak.-

Gelellm Olıtdla .........., 
PJ'eye: 

(lıltUemır• • 1 ldnm) • göre, 
Ege dellbhd perdelemek. •• 

....., dolaJı9Ue JMbt mata. 
19'-. 7ba Ege denlsl, Gbtdln lat.1-
- ~ea ~evvel per
defeemlt hhm1Jyorda. M.atıbu 
llUJ'lllllldaa batlayıp Glritten P08D 
ve a.ııo.tıa nihayete e... bvla, 
Efe clenblnln dördtblell perclell... 
tık "e perde evveb ve ftllea M
kllcU. 

Birinci perde: 
Yanan la)ılarmdaa lılrbo .U 

meu.tede (Aıldrea) adall ft -
t.aldbea (Tenoa). (Miblloll), 00 
karJa), (Gaydaro), (-) .... 

(ne..t ' lllelide) 
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DUN MECL\81 İD~ 

'• -

-He1bii'r~ 
ŞEREFLENDiRDiLER ""~ 

a# ~ -..s aws~ Jelatın muhtekırı ş e l At ser --o- ~· 
BOYOK KORSAN ROMANl • • arap ıma Q l • Halk, 1nönünü rnsclistel rll 

Yazan :!10 B.ADIBCAN llAl'LI Raşıt Sevil b t b . k l ak 1 çıkarken ciakikalarca ı ~ • 5 sene sUrgUn ve 1500 es lTa l ac alkışladı ~ 
(Yenı pa§a kethüdası Hafız Şerif efendi ile ö- lira para cezası istegile Ankaradan haber 9elildiğill6 Ba 

mer Süleymanın Lonc& aya gönderilmeleri karar- k B a da·ır kanun la" yihası göre, Milli Şef 1lmet tn&ı41, -

, 

laştı; bu karar hemen amirale bildirildi; müza - yenıden muha ama un öğleden sonra lıfeclls Mnaıuna,., 
ke talimatını yazmakve yol hazırlığını yap- edılecek mecliste tetkik ediliyor ~~~ı:~:ı~;;=~ 
mak ··zere iki gu0 n ara verildi. Fiıieancrlarda klmym :nUildae • Milli Şefin Meclis binumda bd' 

ler ticareti yapan RaŞid 8e"ril, 1ıii' Anbriıdail ~" j6i'e, l hnalAtt inlıiBa.r idaresinin kontro. rağmı gören halk, MecUsln ~ 
- .Amiral cenaplarına bundan 

dolayı teşekkür etmelidir ! 
Elçi çantasını 8';tı. oradan bir 

mektup çıkardı ve Ömere uzattı. 
Delikanh onu aldı ve koynuna 
koydu. Siyaset haJdrmda az çok 
olgun fiklrlf'ri olanlar bu dostlu .. 
ğun ilerde Cezalr için pek fayda. 
h ·olması ih timalin1 dllfUntlyorlar; 
pek iy1 ikarşrlryorlanh. 

Büısre• paşa fikrin! çabuk •e 
~ SÖ;>-icdi: 

- Bütün kf.tirlerle borzuşnak 
doğru olmaz; onların dahi budan 
m doet edinmek, t'rnıat bUldukça 
biıtirlerlne kırdırmak li:ııımge • 
lir. 11.ndcmld 1ncilizlerin knh Ce
zair elçislni ka.buliin ltenili&l için 

teJ'Cf OldUo~U öi1dirlyor; bls cıa.. 
bi :1ngllbierln kralını b6)tle bir 
şereften mahrum etmeyi c1oinı 
bulmayız. Bana kalmıa hemen bir 
murahhas seçmeli ve göıııdermeliıo 
<lir. Amiral Manael elbet elçllnl. 
zin selA.metinl temin eder. Etme
se kendisi zararlı çıkar, o r.aman 
fııgiltereyt vurmalt kabil değil mi 
dir? 

Yalı kcthfiıdası söz aım: 
- Çok doğrudur; ben de böy .. 

le düşünilyonım. !ngllJ7Jer dürüst 
insanlardır; ~diye kadar böyle 
tanıdık; !'" · • i "trla.n98 onları 

rem.Iand,n.n k h r zaman ell.miz
dedir. Oralara hep gittik; SWey .. 
man reis dahi gitti; 1A.zmı cı111na 

1ene gideriz ve bu sefer onda 
.aleler dahi alırız! 

Yeni pnşo. ketıhtldaaı Hatrz Şe
rif efendi ile ömer SU!r41P.anm 
Londraya gönderilmeleri karar .. 
Iaştt; bu knr:ı.r hemen amlrale 
bildirildi; ml'zakere tAHmatım yas 
mak ve yol hnzırlığmı yapmak 'Ü• 

rere iki giln ara verildi. 
Amiral :M.mıeeıl tlç gUn soınra 

tekrar Cezair &üne geldiği sa. 
man 800 defa vurdulu bir lspa.n
yol gemisindeki yirmi d6rt Tnıtt 
ve iSlam esirini de bedelBiz teslim 
ediyordu. Onun bu nezaketi gerek 
divan ve gerek halk üserlnıae par 
lak bir tesir yaptı. 

ömer iki g6n iı!;iıDde d~ kat 
yeni elbise dlktinnJltt. BanJarm 
hepsi de en pahalı Franm ve İn
giliz çuhalarmdan, Şam ipeğinden 
Hint l§lemele:rinden, Baldat pl
lanndan yapdm16U. Zaten Pt gi.. 

ylnlT'di ve Cesalıde nereden ce -
~ree er:kclderin gıpta ve lwıedJ.. 
ni. kadmlarm ve kızların ar.culan. 
ı:u ta.brik ederd\ şimdi lnıoellt .. 
yiğitliği o ik.adar biribirine karş. 
tmnl§ ve ~tı ki g&-en
ler gözden kay!>oluncaya kadar 
tıakmalr amıMmU 20r ye~ 

dı. 
Ofeiya derin kederinden ba!ı· 

sediyordu: Londraya geldilderi 
sırada lyiliğP yUz tııtmtaJ ~ıilnen 
annesi şimdi adetl son gtınlertni 
ya§IYOnnuş; meğer ki o iyilik ge 
~. Diyordu ki: 

•'Onu Jre.)'botmek attık benim 
ıc;in bir ihtimal değil, bir haki .. 
kattlr. Annem yaşryamaz Omer ... 
Kimhllir daha ne kadar az .zaman, 
belki ancak bir gün, belki ~aç 
gün onun bakı!rJannı diri bulaca
ğım. Zavallı, çok QzWilyw; "ah, 
diyor, seni mes'ut bıraksaydım! 
Pek yalnız 'V'C hlmayeelz kala.o 

cabm!,, !»:le bir benden 1..st:ı.n • 
bul hatıralarmı anlatmamı isti .. 

yordu. Buraya geldiğimimen on 
gün kadar eonra anaızın Jil Ma. 
keley babamı ziyarete geldi; çok 
.lazgm göı:ilnüyordu; şu Cf!ki. çift
likler davasını mutlaka blt.irnıek 
istediği anlqllıyordu. üvey ba -
ba..mla epeyce müne.kaşa etti; an

nemle :k()lluşmak ~ ısrar cdi -
yordu. Bunun zavallı hasta kadm 
üzerinde pek fana tesir yape.ca -
ğma şüphe yoktu: babam "buna 
imki.n yoktur!,, dedi. Nüfuzun • 
dan, kraJ emrlyle hepimizi mem .. 
leket dışannna attlracağından. 
baJıeetti. Bu seeler annemin ku • 
Jağma kadar gitti; onun yerine 
ben çıkmağa mecbur oldum ve o
na dPdim kJ: "Belki her şeyi yap.o 
parsmı:z, fakat bize arzu etmedi. 
ğimjz fjeyieri yapt.Jramazaımz. Siz
de bu kadar kuvvet vama. niçin 
blsi rahatsız edlyonunuz? Ya~ 
calt b&P'aJen varsa onlara gidi • 
nlz. Art1k yeter!,. Hizmetçiye ses 
lendim ...e efendiye kapıyı gös • 
termesini e;mrettim. Üvey babam 
sinirlerimi yatwtrrmağa çalışJ.. 

yordu. Ukin Jil bm:lenbire bam
başka bir adam olmuştu. Birçok 
88Dlyele-r yüzUme bü.ıp kaldt; 
bafta.n. aşığrya a&Çar beni sijjiu 
ve gayet teroiyeli bir ta.vırla: 

"Affedenlinlz, beni mazur görO. .. 
nftız! Sizi rahatsrı; etmek iste. 
mem ! ValaWlun · meseleyi güseıl • 
llEle halletmektir! Tekrar~ 
ri1z !,. di~rek ç!kıp gitti.. hri pJıa 
sonra qp ge!şe _,beğ~{\i~i~ 
nur. dayısı ... Şimdi kralın be4J ~ 
yisliğind '1l saray müdilrlilğUnc 

yUbehldş. Hediyeler gctirdıl; o 
kadar nazflt dav.nindı ld 'bayret 
ettik. Meğer bunun sebelıl w.r • 
!Dil; benimle Jil llakoley hayat • 
Janmm blrteft;iıirBek bıü.yük bir 
serv~deparçalanmaktanbrl~ 

llll'Dnl8 ve mes'ut olunnquz! Jll, 
beni çok eevi}'OlmUt; eenelerden 

beri beni beklemiş; batta eiııirli 

olmas bu yüzdennllş; la.kin kar .. 
plaşmca ona derin bir sü.kfuıet 

gelmjf! Jil görlhıilşte bir bola ve 
aslanı !hatırlatıl'8& da ruhu ibir ku

zudan fariramnış! Daha neler de 
neler! tmy iba.bam ona ltarp da

ha nazik davranmağa mecburdu. 

Annemin hasta.lığından baheet • 
ml4 ve bu mevzu fuDerinde bnş. 
maıım vaitti olmadığmı eöylemi§. 

( Devtımt tJar) 

Yakıt 
Bugünkü ba§maka.ley.i Hakkı 

Suha. ~ yamı.ur. Muıhar. 
rir, ''Orduya Silah'' bqlrkh ına. 
kalesinde, şerefli tarihlere sahip 
memlekette ordunun, milletin 
g&Jbelbeği olduğunu anlatarak 
diyor ki: 

''Yer yUzii:nde öyle miHetler 
vardır, ki ordu olarak doğmuş. 
lar, ordu olarak, etrafa taşmış_ 
lar, ordu olarak bayraıklan al. 
tmda iklimler banndırmıflardır. 

Türkler' ilt.e bunla:rdanclır. 
Tarihimizin hangi sahifesini a~ 
sak, orada gih bir mızrak orma. 
r.ınm. gah bir ok buluttınUll, gah 
barut dumanlarının çerçevesini 
görürüz, MiUet, kendisinden ko. 
pan, bağnndan çıkan bu muhte. 
şeın çerçeve için<ledir. 

Bir zamanlar, yaln~ koç yiğit_ 
!erin devviririldiği, zorlu talim. 
le.re, zahmetli yorgunluklara or_ 
ta ça.plıların almmadrğ:ı oLm.Wjtu. 
Fakat sonraları, bu ~ iüç bL 
rimizden zorluklar kar§ısmda. 

yor. Bir gün "acaba oraları timdi ellerinden aüatu atarlar: 
nasıldır, onu'aldler ne lıaldediT • - İnsan kuvveti, bundan öte. 
ler!,, diye R<>rdu. Sonra &eni me- sine yetmez! 
rak etUğini söyledi. Ne zaman- Derlerdi 
danbcri kalbimi onR açmak ist'- Bizim ordu, bir yandan dU.5. 
;.. ; ula • bualan m:ının ilstün kaln:b11ığı, bol sila. 
-'-ti· lAlkin ban bir ey 9Ö hı, ölçülmez teknik mü"•emmc '". 
--~ • a '1 Y- yeti, bir yandan da kendi yoksul. 
J~tyori beDim anlatmamı bekli• 1 Juğu ile :oc,~ ~yük.eldi. 

müadet evvel ullye ~ cetıa Keeııse ftiUnıl4 ôla.ft btT bnun ıu altmda çıkaı:dmaktadır. l.Ayiha doldurmuş ve Reiıı1eamhur Keell' 
mahkemem ta.rafmdan je!Atiii lb. 1i.Yifuüiı lle memJeketimliıile ilU'*P 

1 

kabul edilcfiğ1 takdJrde "8!'8.P ima- st terkedeıtten :ıumdflertni 'dfllJ 
tikArmda.n dolayı a ee. m&ddet. 13.tı tamamen serbest bırakılacak, uzun alk.şl~0 • Obı 
le YoogBda 9W'gillie w 760 lira 

1 
d bu suretle bağcılara da yardım e. -

da A!~ud~:::n. bu ta • Bir çuva un an d~~o~a=.bilb;e encUmenin-

rarı az gördüğünden 51 sene mua- 1 o a ekmek de tetldık olunmaktadır. 
Muğlaya çauır 

gönderildi detıe hapse ve ıl500 i?a para ce. 
zası ödemeğe riıa:hJdini edili:neeüil 

wJyerek temy:IS ettii'rillşti. Tem • T u"'- ffak 1 .... 
yiz mahkemem mUdddumumUlliıi 1 8Cr ini mUVI 0 Ilı 
ıddiasmı ~erinde gm-eıS mesnUoo ekmek 20 para uouzhJICllt 
nun aleyhine olttiak Uiere kiran 
ne.k'zetmiştlr. Raitll Se"rilltl iitU1ia- Belediye iktmat mUd'1ı"1Uğ(ı bir 
kemesme ,Umda ye~den be§la. çuval unau 103 adet ekmek g1 • 
nacaldır. liiilinaıit etralmaald t~enne 

Bir genç kız 
Çiçek sularken balkondan 

dUfUp, öldU 
Kumkapııaa.; geı'd:aril!lc sb1ra.. 

ğında btr numarada ohrfa.n HO. 
seb'in ktfI 38 ~ ~loz, 
dün evinin &lkom.mdattl çiçek. 
leri sularken birdenbire muvaae_ 
nesini ka.ybederek 10 metre ytik. 
seklikten düşmüştür. .Arşaloz 
hemenölmüş, tahki.ka.ta müddei. 
umınnilik el !koyarak kızın cese_ 
dinin defnine ruıbsat verilmiştir. 

---0--

MevlOt şekerlerini 
saklamış! 

25 lira para cezası • 
recek ve a·gua 

~ mntlltiı 1a-.t1c11 
Şekerci Rif&t Ercan, dölrkin~ 

da mevcut ınevllt eekerterbd be
yanname ile bildinnediii iı;ia ad. 
liyeye verDmlt, 410ıı ..n,. ldnd 
ce7.a mahkemesince 25 lira ağ1r 
para cezuma :mahkOm .. nmtptr. 
Ercanm düttAnı, ayara ~ IÜD 
kapablacaktir. 

o 

Elektrik fiyatları 
Yarmdan itıbaren kilovat 

. başma 1 kuru' artıyor 
V ergilerc yapılan zem dolaıyı. 

siyle şehrimis elekt:rik taıi:f"8in. 
de kılovat balına yarmdan itb.. 
ren bir kunl§ mm yapılacaktır. 

o 
Şemıipqada modem 

gazino 
Bir finna., Ullld1darda Şenwipao

p. semtinde modern bir guino ln 
f8S1 teklifinde bulunmQftur. Tek. 
lif belodiyeoe teWk edMmekte • 
clir. 

Sınırları zelzeleye veren o kes. 
kinliği işte böyle "öra" le .. çekiç'" 
arasında lralışmda.ndtr. 

O, hiç bir zaMan: 
- ln.saı.ı kuvveti bundan öte. 

sine yctmezl 
Demetti. Nerede çarpıştı ise, 

oradan harp ilılhlarmm ~tiğini 
gösteren izle!" bı'.raktr. Bu İl:lerin 
khni uçurum, kimi phi'kadır. 
Çöktü..~ vakit, toprak da onunla 
beraber çöktü, çıktığı zaman. 
toprak da dağlaştı. 

Bövle orduva doğru yfırüye:ı 
tıehlikeler, can kaygrsma· ~ 
ler ycrmir. Cihanın dört k~i 
ona alklş tutarken. biz, !elAm 
durmur~uz çok mu?" 

Yeni Sabah 
Hüseyin Cahit Yalcın, Eden·m 

be ·anatmı tahlil ve tetkik et. 
mektcdir. Muharrir. Eden'in son 
nutkunun da harbin uzun ve çok 
c;etin olacağmı anlat.tığını yaT.a_ 
t-a.\:: diyor ki : 

"Mr. Eden'in bu . 1zlen bütün 
lngiltere hilkfunetini ne derece_ 
'~ kadar taahhUt altına !Oku.. 
~·or ve istikbal için ne kadar 1ruv 
vcti haiz bulwrnyor? Muharebe 

eevam etmekt~lr. EYftlCe yapı. 
len bir te~e bir çuftl bödıüi 
98 eliiiek 9ti~chfi yan1iri ... 
Yefil ,eldlde tilr çunl undan ıöa 
~· ~abllece~ teiıblt et 
ınek tlit!re yıvunaa lif teerotiö ya 
~ur. BUıia UlıkM hMit oldu. 
lü takıdil'de Miiel'. fli.Üan ao pa. 
fa diıtia Wi\lilsyiıııöaiibf. 

o 

Almanya hndık 
almak istiyor 

Vakmda bir alman milyo
neri bu maksatla memle

ketimize gelecek 
~~i 

mikUrda fındık miibttıvaa etmek 
üzere Alman fmıhk i.ınnW aa.. 
bibi mi}l'Oner Her RilEerosen bu..· 
günlerde ~ gelerek An.. 
karaya gidecektir. 

'R.ikerd8cn inıeVCöt fmcbılt itıııe. 
la.nnliJ. m "aımn aatll\ ~' 
1ıı:in mtmterelere giril)ecektjr. 

Çöp ~rınlarının 
tecrübesi 

. Muvaffakiyetli 
oldu 

Şehrin muhtelif rerlerinde 
9 fırın daha yaptlrılacak 

ÇortJaıcı Ali Ulltanm yaptığt çöp 
yakma tecrübe flnnı, bir heyet 
huzurunda tecrübe edilmiştir. :3ir 
fırmm Dq ytız ani>& c:öP yalruğı 
~. Bmı.mı ibıerine çor -
bacıya yeniden 9 fırm ya.pt.Jnlm~ 
SID& lanr 'ftlr'ilıaJltir. 

Bu fı:nnlardan t.ç tanesi Edime 
kain ahırlan aı4rMmda, üç tan('. 
si Uaküdaida Umraniye köyünde. 
üç taaem de Şifüde Hilrrlyetl t -

hediye tepmi clft.nnda yapılacak 
ve buiranda ~ -.ıuae:MUr. 

hareketlerirıii' ' rdiği Ji· •:ı,, 
.üzerine siyao:i abivc •, ~ , 11 

olarak devk' ' :ıüphcm ,.;d 
!erle kendile .z:: her et len•· . 
nine c;alııma1 ... ~d nberi ;. l t 

tir. Suriycnin c Ira.kın h; t f'" . 

d;de maru~ ll'lbi göründüklPt i fl~ 
devrede lnıdlterenin Arap ale-nıi 
ile anlaşmış bir halde müştcr. k 
düşmana kan;ı h.::reket edehil_ 
mesi büyük bir ehomntiyetl ha. 
izdir. Fakat tam b~r Arap vah_ 
detinin temini eaa.C\lı bir eurette 
kararlaştı:nlabilmek için çok za. 
man geçer. Bundan daha evvel, 
doğrudan qoğruya, Suriye meııe. 
lesini hal çaresini ~nmek L 
cap ediyor. liaJ'1) 80llrasmda Su .. 
riyenin istiklaie kavuşmam tabif 
ve zarurl bir hal ot~ g6re, 
lngilterenin şimdiden buna öne.. 
l"Bk olarak Surlyeye kat'i "Jidde 
ibulumnası Suriye müdafaaınm 
!kolaylaştıracak bir amu ~ı 
ede'biiir. 

Mr. Eden•m nutkunda mü11_ 
takbel sulhun temellerine de 
temas edilmektedir. Ancak bıı 
&ÖBler hill büyük bir mftlılıemi. 
yet perdesinden myrrlıp çıkama.. 
mağa ~rlar. lnciliz 

Suriyeden gelen 
12 vağon limon 

Bitli ve çUrUk olduğundan 
iade mi edildi 

Memleketimize Suriye hududun 
dan 12 vııgon limon gelmiştir. Fa
kat· bu b.rnonlarm berinde kıs • 
meıı limon biti olduğundan bunla
rm ithali ic;irı tereddilt edilmekte. 
dtr. rtğer taraftan gelen haber • 
lere göre bu limonlar çok da çU .. 
rilkHl olduğundan Suriye hududu
na iade olunmuştur. 

Bir çay muhtekiri 
yakalandı 

Fiat murakabe komisyonu, Tah 
mis sokağında Rüstem admda bi.. 
risiııi. ~Y ihtikB.rmdan dolayı ad
liyeye v~t!r. 

--0---

UzunköprU -Sivilin-
grat hattı 

Müzakereler yakında 
bitecek 
~ lrad8r oıan bleiı :ııat 
~ Tttrlc Dm;\ttf Slmiryoll&rı 
tafa.fmdan jşletilmesi ve köprWe
rla tamiri i!;lıı enelki g0n tebrl
mıme lıao1ıyaıı mbalrerelen dl1n 
de denm ohmmultm'· 
Knzü:erelerin ~ göne kadar 
bitirilerek n~ almacait • • 
nıJmalrtadır. 

Bir ana 
Sakaryaya du,en yavru
sunu kurtarmak isterken 
Kendisi öldü 

İzmitten haber verildiğine göre 
Kandıramn Koyunağılr k6yUnde 
26 yaşmda Osman kızı Rahime ı.. 
min<le ge~ bir anne, Sakarya neh 
ri kenarında çamqrr yıka.rken, 8 
yaşmd'lkl oğlunun nehTe dn.tnğil 
nü gönııil§ ve hemen suya atıla
rak boğulmak üzere bulunan yav .. 
nıaunu kurtara:rnn derken kendi
si boğulmuştur. 

Bu aerltlt vab. köydo ~ te. 
eııetlr hwıule getirmiftlr. 

A111crao, 30 (A.A.) - ~ 
aldığımıza göre lrluğla ve ~ ~d 
rmda vukubulan yor ~~ ~ 
neticesi açıkta blmDJ olan~ ı~o. 
daşlarm ft.cil ihtiyaçlarmı kid- ~ 
lamak \U.ere Km:.m.y ı.üLumf ~ ile 
kezi tarafından malıalline ~ 
çadır gönderilmiş bul~ 
dll'. 

Vergilere zam 
kanunu 
Bugün 

neşredıldi 
Kanun yarmdan itibar&• 

meriyete giriyor 
Ankara.dan bildirildiğine g8lA 

fevkalade ah\ al dolayrsilc v~~~ 
lere biı' m.ikt::.r zam yapı~ 

hak.kmdaki kanun lAyllıası ~ 
kil r(.3IJlf gazete ile neşrol~ 
tadrr. Yeni 18.yiha ya..--mki 1 lJ t 
ren pazar gününden itibaren tJlB 
lycte glrmi5 bulunacakt.Ir. 

--<>--

Hastabakıcı 
kursları 

Yakında faaliye geçiyet 
Yardmmevenler cemiy~ 

h~al:ıakıcıhk kur81an pek ~ 
da faaliyete geçecektir. nk ~ 
de "Oeküdar eemtindS:i hastall1 , 
deki kursa 303 bayan ~ • 
deeektir. Diğer ku1'Blnrın da c-; 
~ tesbit edilmektedir. Jll' 

taııbulun umumi Uitiyacı olan ~ 
ta ba.kıcI sa.yl81 1700 dür. 

-<>--- . 
Tiftik tacirleri heyeti 
Ankaradan dönüyor , 

Ankarada bulunan tiftik lbt' 
cat taclrlert heyetinin bu ~-; 
de dönmesi be'<lenmektcdir. 8,!. 
yet Tıca:ret Veltlletlle tıı .... , 
ihııacatı üzerinde temaslarmı IJ 
mal temiştir. 

--0--

Mali yılın son giinil_, 
Defte~ lla.yısn son ~, 

olmur dolaymile maliye JJUbelf • 
rinin bu aqam ekleki bütUn (>,"( , 
rakı çıkartmadan mesaiye ıı ilı• 
yet verilmemesini !JUbelere ~~ 
miştir. Yeni mali yıla mtldbif "" 
sebep oJrnedan hiıçıbir. 8'fDk tJlll' 
rolunmıyacaktır. 

o 
hariciye nazın mHlet~r arasında 
i~:>irliğinden bahsediyor, sosyal 
clU~nden ve ada1etten bahsedi. lnbisarlann kaClro.0 
\ Ol', her milletin iktıeadJ hüni,. Wdİk olundu 
\el inden bahsediyor. Biltün bu fıılmarlar umum müıdOrl~ 
· ·. ı;<:!r arasında Alman milleti de tejkillt kadrosu yiUaıek ~~ 
'Juual edilmemiştir. Yalnız, Hit. çrlmııştır. Bugün a1iluıda~ 
•"rl.:! müzakere kabil olmadığı Uğ edilecektir. 
ı, ' ·•asında &(ıkça duruyor ve ----0--

,'. '. :rnrnyanın bir daha dünya sut_ Çaml . d Jd 
l • ..ınu ihlate imkan bulamaması ıca tepeım e 
~ayesiyle OOzı askert ve siyam istimlak bitin1iyor." r 
tedbirler ittihaz edilmeeine lü. Çamlıca tepesindeki Jsttınl-,ıı 
zum gösteriyor. §ine devam edilmektedir. ~ ,.oO" 

Sulh prtlannm kat'! ve ameli ait tarlalar tesbit QdlldikteD 
surette şimdiden ortaya kormıa,,. ra kıymetleri takdir olunac~~ 
sındaki güçülk ve hattl imkan. ! Diğer taraftan Unkapan ,) 
sndık clUşlln\Hecek ohırsa Mr. E_ Şehzad~başma kadar usaY~ ~, 
den'in bu bahiste daha ziyade Gazi bulvarı saJııuıındaltl fstiınl ~ 
sarahatle komışrnama.ı mazur ler bitmek il7.eredlr. Bulvarın 
görülür. Her halde İngilterenin nişllği 40 met.e olacaktır. 
sulh için daha harbin Tlk ~e. --<>---- , 
~enbe~~~ Sahte falmhal ma-t' 
ınan:ı:ın.. °'reyan eden W'ka. ı il veren odacı bir aene'I' 
yi, lngi1temrin JE.hinde olmama.. mahkfun oldu , 
ıma rağmen, İngiliz Mnıİ ve ira. Be!edlyede odacdı'k yapen ~rt 
desi gevşememiş, ikisi ortası bir rahim nem, muhtelif ~ ~ 
uzla.cmıa 8t!lhu ihtim8li ~ ptlnı mukabilinde faknıhal !il·-_... 
lenmi,tif". I~lterenin dünyayı talan tanzim etmiş, yakal~~· 
artık Miti kararmz wı miiz"tç va_ 

1 
~ birinci CC7A mahk('ıne' 

zi~ ~ ft Jmİ biT 1 vertlmlftir. tıl'" 
dünyanın ~ hianıet et. Odacmm mu'batemesl dUn 

8
,, 

m~e ka1 aırette kanr ~ ı-tıım., llUÇll 88bit görlilcr"1< 1 

olduiu anlaılllMJr... ne helme mahlram edi}mjŞtir· 
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\::~a~1:~s-ıBekarıı!ın ruhi v.e 
~~~~~-= 1 Fransa -Alman Boksar Amerikadan marazı ceplıelerı 

Jd ~_.....,., um U iZ (-J -

ı·~.-~~~1 gDrDşmeleri Şmeling malzeme yükleyen 
b:= ~; ~: : tekrar başladı Girid muhare- vapurlar 

==. ........ ..a .... 1 Bir çok Fransız belerı·nde 0·· tdU.. Harp batındanberi 
~ıııımıBıld!!!!&g!!-.!!11«!!!!! .. ..,l!!!!!!!t11at!!!!!!baa.n!!!!!!!I Yalnız 28 ı· yolda - nazırıan Pariste 
~diseıer 
\/ ············ ~ Tarih 

···········~ 

Ob · ur imparator ..• 
~~ dunyamn en uzun adamı 
~ bulunuyoftJWI. Bir 
~ . n;;~görebuada.. 
~~ Mils Da.rden; Karolina 
~-=tlllde oturuyormuş. Boyu 

llletre y.irmi dört eantimetre 
~ gibi kilosu da. yüz kırk 
~ ~e }'aŞI kırkbirmiş. Hakika. 
ııı...._~ azmanı, dev adam de. 
~bir §aıbıs. •. Yapılan müsa.. 
~. birinciliği ka:ranmış Bu 
~ ıri olmanm iyi taraflan 
~ ~bi fena taraflan da var 

, OlZ:an a.partmanlann kapıla. s .... ~ım-1-· • m·-~ ~ ...,.;• aaıtızm gnanes; 
~ ÇOğunun içinde gezeriten 
ııe aVizıere, elektrik ampülleri.. 
llu'~· Tramvaya binmek 
....._~ ama otomobillere 
~ 1.aten bunun için ona 
~ bir otomobil yapılmış; 
~ııatde ıbu bir otomobil ol. 
"'"'Qlıı ziya.de kamyondur. 

~daad=~~ 
~vericidir. guete onun bir 
~ kaııvaıtısım nelerle yap. 
~azıyor. sme oman Jcopya 

ııı....Oıt ~ yumurtadan yapıl 
~ bir omlet. bir kilo salam. 
~ Peksiınet, iki litre sütlü 
......-, ...... Yani normal bOyWdttkte 
·~kişinin iıhtiyacmı kar. 
lıı:."cı kadar erzak... F.ğer 
h~ yerinde olmaaa}'dı; ya. 
bt~l~_ fevkalidelilderi yalnız 
tıı b:'_lkl~ kareılamak değil ay_ 
~ maddt yardımla da 
.\ıh~_eden bir memlekette, yani 
İl(;~ olmasaydı çoktan 
~~ ölürdü. Kahvaltısı bu 
~ ~ yemekleri mubak. 
~urleruc'in filini bile do. 

,, ~ derecede çoktur. 
itti:_ ada.mırı bu kadar yemeği 
~ dolayJ yediği şüp. 

~ıti;~= 
~ için değil daha ziyade 
~ 1evkini tatmak için otu. 
S, Yani yaşamak için ye_ 
"" ~ ~ek için yaşarlar. Ro. 
)\de ~~rl~ Vitalli. 

~ ~.:'"""' cmatendır. 
~~ itnparatorluiumın mUh. 
~ ~ kendi kumandan.. 
~<QI ~~tor ilin ederiten 
.;:rı -·-.u Devit.ellos'u impara 
~ı; lbu ordunun çoğu 
~ oyuncularoam ara.. 
~~ 0~. mürekkepti; Wtin 
~ 6 Qul ve Romaya girdi. Vi. 
~~-ki~natoya ilişmedi. Onun 
.;:.~ . çeşit ~ yemeklerdi. 
~ 01'nıandJ. Hanen hemen 
~ ~~armı scUada, ye. 
t:...~ yamna Roma Q. 
~~~ ~Dm\Jlj olan sedirde u.. 
~~ Yiyerek ~ • 
ı:~ . a·· ~ ~~ geçı. 
~il it.-."'-~ i§Jeriııe, allker. 
• ~ -·.,..uatma, ihalkm ihtiy.Ça. 
~~~ehemmiyet ver. 
~·~learnı do~ .ıaman 
~~ ~ diline doku.. 
~ ~ başka vaaıtalar kul. 
~ ~ni boşltır, yeniden 
ii!_) -.ardı. ~ 
~ ~~r ürr.erine ya~. 
~ &..! -uıerva kalkanı" jsmın. 

~ llahan icadetmişti. Zen. 
ı ....._ . Ye generallere : 
~ ~ete geleceğim; sofra. 

lıi~ haı!.V::~: kendisi. Ni daYet ettirinti. En çok 

'' ~erde balık ciğeri, 
1)1 ~ Yni, sl.qliün, kaplumhl.. 
lıı.~e~· siyah havyar gi. 
~ bir·~ Bunları bulmak mtl.. 
~ <>latıılfti ve onu davete mec.. 
~ ~eara.y. adamları, o. 
~ ~lt u yerıne getinnek 
-.....~ g\ilUnç çekerlerdi. Bu 
&ıı~ 7.aliın bir adamdı. E91ri 
ili.~ r Oto'mm askerlerinin 
Sııe ;:rmda ~ ~ ken. 
ti~ aiw..~!_er çelrt.imıitJ: ~-

, ,. ._aY'!l- edelllere demiş. 

'1~ dÜIJman ~ daima 
~r! 

l(odircan KAFU 

temasıarıa .:'~:ır ~~di~or-;- Bir hu- batırlldı 
1 Bobi)r Şmelingin Girltte öldü. 

meŞQU fil hakkında Kahlreden gelen ha· VaFıgton, :IO ( A.A.) - Kon-
berleri Bet-tinde yaydıklan için gre i.zasmm itimada şayan men
ya.bancı gazeteciler ciddi surette balardan aldrklan r.:oorlara gö. Müzakere mevzuu Fran

aız imparatorluğunun 
müdafaası imiş 

muahaze edilmişlerdir. re harbin başlangıcmda.nberi A-
merikan limanlarmda harp mal

Bir gazeteci geceelyln aktris 7.eme!!İ yükliyen vapurlardan yal 
Anny Ondra'ya telefon ederek 

Batla, le (AA.) - Bir 
mulıabir bUdirtyor: 

sevcl Şmelingtn öldUğilnü haber nJZ 28 i fngjltereye giderken yol. 
btl8Ullt vermiştir. Yabancı gazetecilerin da ba.ttrrlmıştır. 

Re9m1 m&hflller katı bir vaziyet 
almaktan imtina ediyorlarsa da Fran. 
lllZ • Alman müzakereleri faaliyetle 
devam etmektedir. BerUn ile Vişl a. 
rumdakl mtınaaebetıerln bugtlnktl 
..myeU harbin en eııaıılı meaelelerln. 
den bari olarak tellkkl edilmektedir . 

hariçten gelen haberlerden hu - Bu listede, Kanadadaıı Ame
auat 11urette istifade ede'rek Al • rikan mabemesi yilkliyerek yola 
mantara bildlrmk hakkı olmadık • çıkan vapurla.nn dahil bulunma-
lan beyan edilmektedir. dığ'ı tasrih edilmektedir. 

Tmıua yapılan tahrtkaiz teca. 
'1ls tıu-rlne Fraımz hUkQmetlnln fid
deW bir harekette bulunmaın Berlln. 
de beklP.nlyor. 

Alman h&rfciye nezaretinde ehem.. 
nılyetle ~ldlğlne göre Franaız • 
Alman anlatmaları bu çerÇevenln ı. 

çinde yer alabilir. İki memleket ara.sın 
dakl mUz&kereıertn ba§Jıca mevzuunu 
bUhu& ll'raıımz tmpuatorluğunun 

mOdatıauı tefkll e;ylemekledir . 

Askeri mahfiller, Şmeling halı: • 
kında hiçbir haber almadıklarmı 
bildirmişlerdir. Şmeling Almanva,.. 
da halk tarafmdan en çok sevilen 
sporcu idi. Ve Coe Luigle yaptığı 
birinci maçtan sonra bir milll kah 
raman addediliyordu. İkinci bet • 
baht karşılaşma•"'ııfan aonra aalen 
Çek olan ve 1' 1d11. her zaman 
en heyecanlı haberler verilen ta. 
nsile çiftliğine çekilmlşti. İki ay 
evvel bir aktllalite filmi Şmelin
gl bir askeri paraşütçü mektebf:n
de talim yaparlle.t' g&rtermfş ve 
bUtUn gaz'!!teler Ş~llngden bah
seden makıı.Jeler yazmDJlardı. GI • 
rit muharebelerine iştirak etmiş 
olmaın muhtemeldir. 

Harbin baş1ndanberi 

3 milyon tonluk 
600 mihver gemisi 
Batırlldı veya müsadere 

edildi 
LollClrS, .. (A.A.) - Harbin bqın· 

~ubo9ri mlhYere alt 3 milyon tonlll. • 
to haeminde eoo Tapur müaadere e
dilmlf, batırılDUf 'ft)"IL mUrettetı&tı 

Pariate bir 90k Franaız nazırları.. 

nm bulunman, bu muvakkat hıe de, 
barts ftmft& blr vak& olduğuna işaret 
edllmektA!dir. 

Bulgar Krah Slovakyada ~ a:=ı:~,.=e; 

Fransız mustern
lekelerinde galeyan 

Presburg, 30 (A.A.) _ D. N. re, 174.000 tonDt.tıoeuk eı Alman Taıo 
B. bildiriyor: puna :yahJenm'I ft)'IL ma.dere edil 

Kral Boris'in babeaI eski Bul. mit. 1.499.000 tmlWolak. 280 Alman 
gar kralı Ferdinand bugün Sl~ ~ da ~ ....,._ mtıNUJ:ıa· 
vakyada.ki maliklnesinde isim tı taratmdan tmba edllmlftlr. 
~ünü kutlamaktOO:ır. Bu ve- İtalyan vapur zaJiatı §Udur: ıaa.ooo 
sile ile Kral Boris maiyetiyle toalll.toluk 45 vapur yakalanmJI ..,.. 

Fransız mustemleklt birıi:kte sıovakyaya gelmi§tir. ,.. mııaadere ed11mlf. 899.ooo toaDf.. p toıuk 1'141 npur batmlmq veya mtl· 

mdUste.-rdaı haris Lo"rd Hal='aks :nı:~ı!:~~= ra yosun unu il l§ll:yen dlter memleketlere alt 11.000 

itiraf elli ..._......... ...ıha hamr wn•toauır • .,.... da eı kmllll • 

~"· 30 (LL>.-Mtlwbaur olduğu piyalanm -:=:.r ...,.__ ~ 
ıeı..a .. --"--- •-1-1 ........_ tekzip etti· _.. .a.u._.....,. a w.. ,,._.... dnalll edQmMI, bam IDllddıı wueudla 
Alman kontrolil altmc1a bulunan ı v..mston. ao <A.A.> - hıgDtme. ......_ 1n:ııı11ı. ı1ıım A.....,, .. bıst
Paris radyosunda irad ettiği na. Din Vqington bUyOk e1ç1at Lord HaU.. U. alılulrumı )U'ID&k t.te'blııGmbde 
tukta Fransız mUstemlekelerin. taka bir mtll&kat ema.nnda pnlan buJnn+ıJrlenm ~. 
de bir galeyan görülmekte oldu- .OJlem!ft.lJ': 
ğımu ka.bul etmiştir. Amiralin .. _ Bil:vWt Brttanyanm .sulh yap. 
bu galeyanın dar görilşle yanlış mata ha.Zir oldutu h&kkmdald pyta. 
hükümlerden dıoidUfunu ve ıara ınanıımamuı 11.mDdlr. NuUerıe 
dt1şman ~ yaptığı .ulb yapdamaZ. .. 
iktlsadt şantaj dolaınııiYle 3.rl- Lord Hallfaluı, AJmanlıırm, Giride 
mış bulunduğunu söylemiştir. ft.ld htlcumlarmda, niBbet g6zetilmek 

ııusteşar bu memnuniyetsi7Ji. IUtile çok atır zayiata utradJklarml 
ği izale edecek ciddi tedbirler a- .ayımın, ve bu hOcum emıamıda ah. 
Jmdıimı ve bunlarm 8l'ZU edi- nan ~ertn Httlerl bO;vtık Brttan. 
len tesiri göstermekte olduğunu 7&)"1 laUlt.;ya te,ebbUa hUllWlllDda te. 
Btve ebnietir· nddtlde _,.k edecelml Dl.ve etmlftlr. 

Herhangi bir kadın uğruna bu 
inaanlan arfetm* medeniyetin 
bir beJdndır! •• 

T ... ı 

C&su8 mektebi profeaörlerinden 
Jsveç1i 

F!•!-tindeki F uu rannz 
komoloau aynhyor 

~ Kudtlıs, 80 (A.A.) - l'IUatllldekl 
AJman ve lt&JJan meafaatlertDID ld· 
ma)'Ulnl deruhte etmlf olan ~ 
lırcmeaJnelutu, ,armdaD ıuı.rm V1fl 
bOkOmetl 1ıq Jtorwıılıamrıınn mlfara. 
katlndell ..,., l"raulS ....,..Uertal 
de hlma19 edecektir. 

~· B. D. 

-----.,-

- Ennka! Harikullde zeki 
•tvetinle lJıu&Ul*il dtınyaıım ese
U w ebedi hukuk ve mantığım 

de-flımek tecrilıbelerine kalkış • 
mazı. beyhudedir! Sen, gördüğün 

ba itleri. ne bir hak, ne bir feı.. 
fe uğrunda yaptığını hiç kimaeye 
kabul ettiremiyeeeğini pek W. tak 
dir ediyoraun! •. Fa.kat sana belki 
dUııyanm en 'büyük &lk1annı ve • 
rebilecek Olan bu zavallı lnaanh .. 

ğa, sen gönnecliğı bir kbıi yüısü
ne savurmakla adeti vardmaz gtı
ze-lliğinln bir intik~ı almakta
mn ! G&rterdiğin öklünns ihtira. 
sı, şüphesbı, aadece ve hat.ti hiç
bir suretle bir para ihtirası ola -
maz ! .. Dünyanın zeki ve billuuıM 
ilmini, keflflerlnl kabul cdemiye
ceğinl bildiğin için mi iManlara 
küldtUDSlln? •• 

A. Mewglwım 
• 31. 

Bu yırtJCI lllh veya ö1tim ma • 
badeslne ba §8ltllde bütün mrar

lanm ve tahriltlerime rağmen o, 
daima aWt6t etmie, aizmdan kanlı 
cellf.thk eaatinkı hakiki sebeple· 
rine ait bqık.a tek kelime ÇJkarma 
JILllW. Çlmki1 eöyliyemez. ÇUıı • 
ldl. bu kanlı ihtirumnı hakiki ee
beb&nl tımat o da blmes! .. Be -
nim u1aftJimı kanaat ifte bodur. 
Ba kadın, 1ııugQnktl harple dtınya-

ya )'a)'llmll olan 5d11nnelr " 
mahvetmek ftrtlDuma kapı1ımt 

ve ~ ~- ve JDlılı..etme-

Din aa.moeiuğuna tututmut pıur • 
BUZ bir mablfıktan, ba haıbin k&ııo 
nşıt bir melez ruhunda tutuştur. 
duğu bir ölüm ve fellket yan&ı• 
mndan bqJra bir feY değildir! •• 

Albay ErYeDbad, Evaı*anm ye. 
nI ıekilde cuueluk faaliyetleri ve 
kendhline atfedilen Mis 12 mit • 
ralyöıderinin mahiyeti b•kkmda 
!JU BÖZlerl söylemektedir: 

- Ben Evanka.nm hüviyetini 
gayet uzun tetkiklerden ve şllp. 
helerden sonra ke§fedebildim ! .. 
Onun en mahrem raporlarda ııiml 
bir ıeytan ismi gibi anılan Mis 13 
olabileceğtni kat'lyyen akJ•dan 
geçirmiyordum. Eııuen böyle bir 
Dıtimali dllfilnebilmem imklnt da 
olıun••h, Zira, narin, ince endam. 
h, ga:yet yOı1aıek ktlltilrlfi ve bu 
derece g(lsel ve cazip ve dl bir 
kadmm bir cana.var olacağmI d\1-
pebllmek için deU olmak Jbım
dlr_ 

Vaıkıa bu kıratta bir kadmm, 
bal'lnkil şüpheli dünya i!;lnde bir 
~ ... lıtinwlinl .. p 

&.Unde tuttum. Füat, onun llie 
13 denilen luııdm olahileeeibıi ta
hayylll dahi edemadim. ıı.een 

Evanka, hiç filpheaiz, bndWtnln 
yavaş yavq u.rec1ıımet ..tdae 
tapılaraktır ki benim kendill et. 
rafmdald dldlat Te aJlb.lanma 
JDOeanutha etmif olsa geıelıctlr! 

Hakiki htlvlyetblln benim tan. 
fJmdan yalr•lanalıOmeaine de, ne
tekim, bu saaft ...., oıım. 

Bir gün çantumda ~ 
bir avuca eığacak kadar ktlç6k bir 
tabancayı hayretle elime alarak 
muayene ettiğimin !ariana vardJğı 
l:lllWl dehfetle ı.tnnık bu p. 
rtp ve zarif oyuncaiı elimden aJ. 
muı bende hliviyetl Mlrkmda 
tik tUpheyl uyandırdı. 7Ara MM 13 
tabancaaı h•ttmda oaylalan bil • 
mıekt8J'dlm. 

Niba.yet, bir ~ tam bir po 
lill ganmonu &ömlen. se<;melrte 

oıcıaı-nua mnıda kendlıllDe cmaı 
Jliıl E\'8llb okluPu ilk •• 

85Jledlilım -- -- .tatlı ge.. 
ııeqe J..GlılDe ...... w - ......., 

"Aart cinsiyet ruhiyatmm mahirane tahlillerine göre bekirlı. 
im marazi cephelerinden biri olan cinsi dableti anlamak iiçn 
çocuiun tenasüh hayat merbalelerile inkİfaf)annı ıaözden ge
çinneJidir. Ayfmı ve sapık tenaıüli faaliyet, bu tufeyli cinsiyet 
merhalelerinden birinde vi.ki olan gayri tabii bir inkiaşfbr. 
Cinai dalilet bu iptidai cinsi bayata doğru bir gerilemeden 

ibarettir." 

Dr. RASiM ADASAL 
Gayritabii tena.silli faaliyette, 1 yer almaya başlar. Arlik çocuk 

aykm IU)k ve ciMi milnuebetler- bu uzuvlannm verdiği zevk duy • 
de çocukluk cinsi hayatının sabıt gusundan haberlidir. Onlara bak
izlerı mevcuttur. Psikanaliz dok- mak dokunmak ve hatta bir n ey• 
trinı, cinııf dalalieti çocuğun ruhi istimna yapmakla memnundur. 
teına.sUli bayat inkişafınm tahlil'. Bu safha ilerledikçe oto • erotik 
le çözmek yolunda QCıık muvaffak safhanın yaygın vücut aşkı silinir 
olmuştur. Binaenaleyh beki.rhğın ve artik tenasilli iletler doğrudan 
veçhelerinden birini tegkil eden doğruya cinsiyetin hakiki makar • 
ve bir sevkitabii dal&leti olan o- n olur. Maaa.miıh bu kademede 
moeeluıilaliteyi ruhi vaaıflarlle iyi çocuklarda cinslerinin farklı ol • 
anlamak Ja.zmıdır. duğuna dair .sarih bir fikir yok • 

Çoc.ığun tenuüli • ruhi hayatı. tur; hatta ancak bir cins olduğu· 
kAhll devrine, yani faal cinai ıı.. nu eanxrlar; ve onlar nazarmda 
yat Mfhasma irmeden evvel muh- tena.silll uzuv, maddf varlığı ile 
telif kademeler gösterir. Bu in • kendini gösteren Phallus yani 
tişalı muhtasar ve veciz bir ~ (kadlp) tir. Küçük kızlarda da 
kilde incelemek zaruridir; çiinJdl dili tenasül uzvunun en ön milte. 
her kihilin clnıd dalaleti bu ço - bariz dl§ kıamı yani Elit.om b
cuk cinaiyetlnin aa.fhalarmdaıı bl· dip hükmündedir; zaten onun JÜ• 
rinde vaki olan gayritabil inkipf, ıeyml baldyesidir. 
normal ,·eçlıesini de~tınneaten Bu satha biaekaliel bir kade. 
ibarettir. O halde aykın cinai faa. medir; yanı cinsiyet kat'! surette 
liyet, saplklrk da diyebiliriz, tıf1i bir tek kutupta toplanmış ve mu. 
bir tenaaWI faaliyettir. Şa.hst ya tahhu bir aşlı: maddeslııe tevec
bu kademelerin birinde bir lıııldpf ctıh etmiş değildir. Bu madde ay. 
durgunluğu ve tevakkufu göste - nJ cinete arandığı gibi çok defa 
rir veyahut da cinsi sevtdtabiinin et.croseaueı değil omoeebüel • 
bu kademelerinden birine doğru dlr; yani çocuk k~dl hemcinsine 
bir gerileme, ric'at (regression) kartı da bh· eempa.tı duymakta.dır. 
vardır. TeD88UJ uzuvlan için gitgide 

Çocuğun ilk cinsi kademesi, au- bir teceasus ve hayranlık vakidir 
to • erotimne dediğjmiz lr.en - ÇocUıkla.r kc.ndl uzuvlannı seyi; 
dl kendine seyg:l veya ae • Ye teg.h1r etmekten veyahut di
kı blnefaihidir; hayatuı Dk üO fer çocukJ8J.'lntbıi görmekten zevk 
eenesinde mevzubahs olan bu b- alırlar (balaeltar ve teşhirciler). 
demede çocuğun zew kaynağı, Bu suretle yavaş yavaş bu g6rgü 
sevk maddeleri biaat vücudu ve Ye temqa, tenuUI muvlannm 
bu vt1cudun muhtelif ~an. faıtrh okluğu halrkmda bir fikir 
dır. Bu devirde clnaiyet ~udun Yerlr. Bu katil ve istldW baza~ 
blltiin hücrelerinde ve uzuvla.rm. rabl bir eademe tesirini icra eder. 
da baygm bir haldedir. Bu~ llakltaten bazı erkek ~nr 
le bazı fiziyolojik fonbiyonlar ve kendilerinde olan şeyin kızlarda o 
biDıuaa hazmı vazifeleri bu qk madığmı, kıZJar da kadipten malı
" ciMiyet vetlnlllle bnl* bir nam olduklarını sezerler. Bilhassa 
............ O• ... W- w -. ......, • md111Jede ~ ev
.. mem <ar• ıd k ı.Jdwtu veJce lr8Ddllertnde de mevıcat o -
•n banan 1flldeleırtDdm 1*lıllr. lan tadllım lı:esilmfııt olduğu :tana
fltida umvlan. )'abft!a 111!ıJ1ecU. atfnl fsbar edebilirler. 
... gibi muhat! na -u.•an Ufak e~ek çocuklarm da, m
ba sevkin makarndniar. Bu aa- 1arm ba mahrumiyetlerini muka
retle c.;ıocak ana memeant em. 79HJ'e Te tefalre kalkışarak la -
mekte, parmağım yalamakta bir tld>aJ balılanda bir endişe izhar 
-'*duyar; her ıeyi ağana ıMU• ettikleri vakidir; yani onlarda da. 
rlr. Ayni devirde işeme, bl1:yUk tadibln kesilme koı1cusu memı~ 
lllbdeet i'1 gti ifraz! vazifeler de tur. lfte bundan önce de izah et. 
sevkle tev'emdir, Çocuk gaita mie olduğumuz ve cinsf ademi fık. 
maddeleriyle oyııamasmı sever. tidann kaynağım teşkil eden (iğ-

Bu safhayı başıka bir satha ta- dlf ve ısllnnet kompleksi) budur. 
kip eder; bunda clnatyet daha• Dr. Rulm ADASAL 
J&ıde tenaelllf Aletlerde te'Ylde, 

<•> Dtter yazılar ama Uıe 2. t. T, 9 
U, H, 17, 20, 23, 27, 29 maymta çık. 

llllltl"· 

eılddetS1 bir el hareltetiyle vara , 

- Jndaiıma y&'Y&fÇa: 
- GaUba hutuam bagtbı, a • 

slliıın albay!.. lhtiyath olmalmt • 
na! Blllyonıunm iri bu mevıdmde 
ki Juwtel*lar &Umıl1dtlr!.. 

Onun beni titreten bu eacnnua 
henüz üzerimde uyandırdJiı ~ 
JJk sall MnamJlh lci kendimi bir 
cıtomolıilcle baJdum. 

Enaka ~ ve p.yet aa 
kbı, her zamanki elemli ytbıllyle 
ot.oaıobilin pencerealnden dJIU1YI 
88)'fttmelrteJdi. Otekle beni ye • 
mele M*oydu Te pmpu;ya içil. 
Sonra dedi ki: 

- Ent, eevgili albay Enen. 
!1811! .. çok zelrfeinlz! .. Ben Evan
bpn... Fakat, g6rilyONWıus ki 
memleketinlse mf t.tirahat için 
pılmlf bahmuyorum ! Eeuen, hak 
bmda rivayet edilen bQtiln faa • 
a,etıerden ua:ık buhmuyorum! •• 
Kendimden tğrendifiaı blr devre. 
deyim!. Buna emin olunu! Sizin 
gibi llllrert bir euaa ıetile doet. 
hlttan ·çeJdnmeyiflım, bunu bH -
hama memaunlyetle Y*P1f11D da 
kadimi her ihtimale, hissede'>l • . 
leceibn her tilrlü zaafa kaqı da
lma tellllke altmda, kontrol altın
da balandunmlr ~!. J[~ 
memleketlnbı:l gak 88Tertm! •• Size 
benden Mla bir fenahk plmlye. 
eelrtir! .. Umanm ki mden ele ı. 
- ilk' fenal* gelmes! .. 

(Deucla .. ). 

Sabık Kavzer 
gripten öldü 

Bertla, 30 <A.A.> - Sabık kay~ 
ser VDhelm, Dorn'da gripten ve- · 
tat etmiftlr. 

Çevrilen Fransız 
vapurundaki 

Almanlar 
Ellerindeki veaika ve 

yazı makinelerini denize 
atblar 

Poato8paita8, 30 ( A. L) -
Trinidad: 

Martinik'e giden Fnmsm va. 
punmdaki bitaraf yolcular bu_ 
raya muvasalat etmiştir. Bir ln. 
gilis lwı> gemisi tarafından tev. 
ldf edildiği zaman vapurda hı.. 
lunan Ye mülteci olduklarmı id.. 
dia eden birçok Almanın tevkif 
emıasmda nemindeki y<merce 
vesikayı nasıl denize att*larmı 
anlatmışlardır. 

Bu bitaraf yolcular, 8000 ton. 
luk olan bu Vınnipeg Franaız va.. 
purunun mayata Fransadan Ka.. 
zaplanka yoluyla Mart.inik'e ha. 
reket etmiş olduğunu bildiri:YOr 
lar.Bir akşam Almanlar va~ 
Maıtinic'e yaklaşmış olmasını 
temt 4:tmiş, fakat gece Y3n81 top 
BeSlenyle uyanmışlardır. Bumm 
tberine Almanlar derhal güver. 
teye çıkarak ellerindeki .-..:ı. .... 
lan denize "~ .._._, . . atmışlardır. Yazıma. 
IUltt:termm de denise atJldıiı 
görillm8'tlh-. 210 Almanla 7 
AWBbıryalı ve tabij)'etf cima 
7aD 70 kili tahlıfftatm ikmalin 
hltiaıiıu mevkuf tutı•••alrtad11 
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Mecliste bütçe 
müzakereleri 

t ---""" .. ._ ..... 

l i mı i!iz'-""-1 e-r-
"' • • (Ba.'j ta.rafı 1 nelde) 

"lr~vor simdi}'e kadar 200 u nakliye tay-
l~ yarcsı olmak Uzel'e 600 tayyare rBaş ta.rafı 1 neidc) ı·aybc>tm•Eılerdlr. 

Girit harbi 

(B :; tarafı 1 ncide) 

sıtn.sl"!lc dıs p•yasalarn sevket
mek suretiyle mtistahsıli tufeyli 
mütevassıtl::ı.röan kurtararak 

müstefid eyleme i temennisinde 
bul urun ııştu r. 

Ziya Gevher Etili (Çanakkale) 
dünyanın hiç bir ~erinde şarap 
üç, dört dereceden fazla değil
ken bizde 12 derece olduğunu, 
Yun~nistnnda rakı derecesi res
men 35 derece tesb't edildiği hal. 
de bizde 45 ilfı 50 derece bulun
duğunu soylc.miştır. 

Maihar Müfıd Kansu (Çorum> 
milskiratm kanunla men'!~ 
mUmkUn olm:ıdığmı. ancak ıçki 
zararlarının cemiyetler irşad he
yetleriyle halk tabakaları ve 
mekteplerde telkin olunulaibilece. 
ğinı söylemiş ve l{tzılay kuru
muna bu maksatla bir yal'dmıda 
bulunulma.cımı istemiştir. Dr. 
ŞilkrU Emet (Diyar.bakrr) de 
bUtçede diğer oomlyetlere ayrıl
makta olan yardrm tahsisatları 
gibi Yeşilay Kurum~ da gele. 
cek sene bütc;eeinde bir yardım 
konulması temennisinde bulun-
muştur. • 

Galip GUltekin (&ruh) 
pfrt.onun benzine kaı şbnlmam 
berinde vekAle~ ne dOşllnWdfl. 
ğünü sormuştur. 

1NH1SA.RLA RVEKitLtN1N 
CEVABI • 

GUmrQk ve inhisarlar vekili, 
verdiği cevapta gerek bu«finldl 
toplanbda ve gerek bundan f!!Y· 

vel vekfileti alakadar eden mev· 
zular Qr.erinde hatipler tarafm. 
dan ileri silrillmli§ bulunan mil· 
ta.lealara eevap ~ererek, ~1 

herkesin müttef ık bulundugu 
bir meselenin, içkiden nanl ko
runme.k mümkUn olal>ileceii hak 
kmda birinci derecede~~~ 
netmek tedbirinin geldifini ~ 
ret eylemiş ve bu yolda Amen· 
kada girioilmlş olan müeadel~ 
ne kadar çetin olduğunu ve Ül!
}'et bu memnuiyetln kaJdmldıRt 
diğer memleketlerde ve bime ~ 
yolc:a vapılınl(Ş olan m~~delenm 
de aynı neticeleri verdiğini •-
emiş ve bu vaziyet karemnda 
)Ugiln bUtün dünyanın takip~ 
nekte bulunduğu yola, halkı, yük 
sek alkollil içkilerden aşaıb ~: 
receli içkilere çekmek, yoluna ar 
dildiğini bildirmJft,ir. . 

Vekil b\m\:ıan sonra lnhilıuiar 
idaresinin dfuJUk alkollü içkilerin 
taa.mmUmUnil temin için tava .. 
sul ettiği çareleri ve elde edilen 
neticeleri anlatmış, köylerde ra.. 
lcı sabşınm menedildiğini, ha?d
kt ickilerde fivat indirme ~un
da gidildiği halde yOkııek derece. 
Ji lrkilerde flyatlann muhafaza 
olundulnınu ve böylece mücade
lede inhisarlar idareeinin elinde 
bulunan her türlU imkAnlardan 
istifade ed:lmekte bulunduiuna 
işaret eylemiştir. 

Anason ıneı;elesi üzerinde ida
renin gösterdiği ihtimamı ve 
dikkati ~ bu yolda almak iiure 
bulundu~ teçlbirleri bildirmiş, 
·alkol derece1mnin indinlmesi L 
<'İn r:ı.kt derecesinin 40 a indir
m"k yolmıdetki tecrübenin mu
vaffak olmadıihnı, halk tarafın. 
dan tutulmadıiıru illve ey• 
miştir. 

BENZİNE SU 
KARIŞTIRILMASI 

Benzine ispirto kanştırılması 
işindoki tecilbelerden bahse. 
den Raif Karı:ı.ıieniz, meml~kette 
mevcut tesisat hakkında 1zalı3:t 
vermiş ve bu mevzu Ü?.erinde .zı.. 
rant vekA !eti tarafından tetkik
lere dcV2m edfüW{ini kavdeyl: 
m•ı:ı ve btl ilıı rnUbwaa.t şekillen. 
ni izah em· tir. 

Sn.dl Komuk (Bursa) halkt ko· 
}aylıkla içki f&tihll\klne stlrllkleyen 
vnziyetlc>r iİ" rlnd durmuş, Ziya 
Gevh "' Etııı t 1•r:ır eöz &1aralt 
dil ilk d receli irJd imali zarureti 
üzerind rarar ederek bunu mem
leket b krmm"l1n ana bir mesele 
olarak ele alınması lfiz-m geldlğ!· 
ni sövlC'mtcı•ir. 

T • "n Öz (Ant.aha) l.çk1 ma.. 
1.arrn.tı ve buna karşı alınma.et şa
yanı arzu bu us tn bir defa dıılıa 
tema ~ttiktcn sonra 1çk1 mesele
sinin mlllct mccli nde böyle beye· 
canlı b'r müzakere mevzuu teşkil 
ctm l'lden dııvduğu memnuniye
f ! ifıı.dc etmf tfr. 

lNIUs, RLAR ROTÇE~t KABUL 
EDlLDt 

lnblsn1far bütçesi heyeti umu· 
miycsl Uz rindP d bu mllzak,.re
lP.rd( n nr: mnildelere geçilmi§ 
ve kabul olun.onu .ur. 

B•ından conra orman umum mO
dllrlllğil 1941 yılı bUtçest r.ıfiz,,".!:.?· 
re ve kabul olunarak ilk celaeye 
nihayet verllml~ttr. ,., 

Meclisin bu ilk c 13"::!.nde ka· 
bul edilmiş olan mUlhak bUtçeler 
arasrnda devlet hava yolları, hu
dut ve sahiller sıhhat umum mll· 
aUrlilğü ve poeta telgraf ve ~ele
fon umun müdürlUğU blitçclerı de 
bulunmakta idi. 

tKtNCl <'ELSIC 

Ankara 30 ( A.A.) - Büyük 
Millet M~clisl bugiln Refet Can.
tezin b&.,ıranlığmda nktettiği ik~
cl celsenin açılı,mı takiben klirsü
yc gelen B:ısvckU Dr. Refik Say
dam beden terbiyesi genel direk
töriUğU teşknA.tma ınt kanun ~ayi
basının müzakereles1ni lstemıştlr. 
Bu talep kabul olunmug ve mev
zuubahla 1A~1hanm heyeti umu· 
mfyesi üzerinde görll,mmeye bq
lanmrştrr. nıc olarak söz alan Dr. 
o.nan Şevki Uludağ, teşklllt ka· 
nt'.n lavlhasmda lhUsıuı mevkileri 
olarak· gösterilen mevkilere ftiru 
etmiş ve bunun !(:in memQr ~U
dilriyti urnumiyen'n teklif ettiği 
miktar fle bu encilmenln kabul et
tifl mfkar araJ!mdakl farkı göe. 
termiştlr. 

Dr Osman şevki Uludağ bun· 
dan ~ra teşldldtm diğer eubele
ri tız.rlnde durmuş ve bunl~rm 
rakamlara ve mevkilere blr 1Z8· 

hmı yapm13tır. 

ALI BANA TAJUIANIN sözLlCBl 
Ali Rana Tarhan (.lıılilstaldl grup 

vekili) IÖS alarak demietlr ki: 
"Bu bQ~e mtmuebetlle beden 

terbiyesi kanununun tatbikine datr 
bazı nokaanlarm tenvfrlnl rica e-
decetlm.. 
ı - Beden TertılJ9Sl kanununun 21 

inci maddM' memur ve lfÇf ayım 1500 
e g~ mQeueaelere bazı vastfeler 
tabm1D ~: Beden terbiyem tçl.n 
t.lat yapmak ve bu mUueeaelerln 
mtlateefplertne beden terblye81 yaptır 
mak. Bu madde hGkmU nerelerde tat· 
bDt edllmlftb'?. 

2 _ IJlmdlye kadar nerelerde. ne 
kadar beden terbl,.al mUkeUee &lm. 

mqtır'T . 
a - Bu alman beden terbi,...S mtı

blleıfterl l~ nerelerde ne kadar genç 
Uk lrul11b0 veya gençlik gunqıa tet· 

ldl' ~ tertıt,.t mtıkeDeftertD· 
den ne kad&rt hangi IJIOr kultıplerfM 
dafrtıtmııtır ve bu ~ bu epor 
ku11lplertn• ne kadar klllfPUer taıımn 

edllmlfth'T 
B - tcra Vekilleri be,-etlnce ıe.blt 

edDndf olan .m haddine göre oeredt 
ne kadar beden terbiyesi mt\kelleft 
tahmin edlltyorT Bunl&nn tamamen 
celbi ne kadar müddete mUteT&kkıf. 
tırT Bu hususta teeadtıf edilen mtıa· 
ldll&t ftn& lzMa1 neye mntevakkıf
tırT 

Emin 8uak (EakltMkl beden ter
bl7Ml saeı dlrektlhitıtnne dU,C va. 
zltelcr o.rinda durarak tari&da. ta~ 
r1kad&. döt- ft önı bqmd&kl mu· 
kelleflerin blr de bunun barlclııde dl· 
te bir llpol' ne meftUl edilmek BUre. 
u~ daha ful& bir 70rgunluğa ma· 
rus bırakılmumdakl faydanm ne ol· 

ctatuaa 80ftll11fbar· 
Beden terbiyesi genel dlrektörO IO-

naıan .....nere onap nrmlf " bu oe. 
ııoranlar taratmdan kAft glS-

'9&p 8Ual kllAt 
rWerek maddelere geçtlmlf, leş 
kanun lAyDıa.n kabul otunrnu,ıur. Bu· 
nu takiben ~et demlr)'ollan 'blltçea 

mOzakere " kabUl *111mlfttr. 

Kahve tevzii 

lu, Dide boyundan Ba~ot iIBe. l\.nhlrt',, ~o (A.A..) - Orta Şark İn· 
rine yüribnektedir. gllis ı:avvetlc.>rl umumi kararpbmm 

RA.ŞİT ALl KAÇl'.i tebliği: 
.:,Ondra, SO (A.A.) - Röyter: DUn Glrtte bava yolu tle yeniden 
Londrn resmi mahfillerinden Alman takviye kıtalan gı«mlıtlr. BU

öğrenildiğine göre, Raşid Ali l- tUn gua şld...,Ui pılı.e bombardmı::· 
ral.tan kac;mıştır. n devam etmlf ve kıtalarmmm • 

Raşid Alı genel kurmay baş- zUeri:ıde yeni dl1zeltmeler yapılDUftıP. 
kam Emin Zeki ':e ~r ~~iL ı Kıtalarımız dUşmana ymiden &#U' sa· 
lahın yerine tayın curetinı gos- ytat vcrdirmlşlenttr. 
terdiği sözde naip şeref olduğu t LONDRAYA GöRE 
halde !rak - İran hududunu geç. VAZİYET · 
miş ve lrana gitmi~ir. Londra, ao (AA..) - Londrada •· 

Ba?jdat, SO ( A.A.) - Ofi a- ı lA.hlyetll kayn3ktan ~U&ğhıe r6" 
jansı bildiriyor: re Girittckl vaziyette aaWı )'Oktur. 

İngiliz kuvvetleri Bağdada 20 Ada. ııc muhabere gUçUlkle yapılmak 
kilometre mesafede bulunuyor- tadır ve Londraya muharebeler hak· 
!ar. Ba.'?Vckil ~id Ali ile genç !tında dahi haber gelmeml§tır. Buna 
kral şimal istikametin~ l}arcket binaen Almaıllarm Suda kartemıı " 
etmişlerdir. . . Ko.ndlyayı ı,gal ve umuınJyet ltlb&r17-

1ktı!'..ı:ıt nazırı, genış ~yet. le yeni ter&kkller elde etUkleri bak· 
!erle Bağdat askeri valıhgıne ta- kmdaki iddiaları ne tekzip ne de teyit 
yin edilmiatir. edilebilir. Fakat umumi b!r oekllde bu 

Maarif nazırı hadisel13! dola lddlalaruı doğru olmadığını slSylomek 
yısiyle bütün mckteplcrın ka. lçln eebep yoktur. Tıpkı bunun gibl 
patılmasını emretmiştir. İtalyanlarm kıtaat ihraç etUklerl bak 

Kahire, SO ( A. A.) - Orta kmdaki iddiaları da dotru otablllr. 
Şark ~giliz kuvv.~t.leri umumi Fakat bunların pek as miktarda ol. 
karargii.hmın teblıgı: muı muhtemeldir. 

lrak'da: • 
28 mayısda Hın Nukta'yı iş. ALMAN TEBUCı 

gal eden k"'Uvvetlerimizin şarka Bertin. so (A.A.} - Resmi tebliğ: 
doğru ilerlemcleri tujzyanlar yü_ tngllterenln Girit kaleslnln !§gali 
zünden ~ilaniştir. Şimale doğ. \çtn 20 Mayısta havadan yapılan mu. 
ru ilerliyen kuvvetlerimiz Ur'u azzaın bir ihraç lle bqlayan b&.reklt 
işgal etmişlerdiı-. aşağı yukan bltml§ gibidir. Dt1fmaD 
L<mdra, 90 (A.A.) - Salahiyet_ mukavemeti her tarafta yıkılm~. 
li kaynaklardan öğre~ildiğine Para§UtçUıerle dal' avcilarmdan mU· 
göre, Irak'da Frat .~elın bo~. rekkep olarak adanm garblnde tt!§ek· 
ca ilerliyen bir lngılız kolu şım. kUI eden hUcum grupu mUthlf bir aı· 
di Ur'u geçmiştir. .. cağa ve arazinin arızalı oımaama ral. 

Bağdat b01gesindc buguo ~en dll§manı mağlQp ederek da#rt· 
Bağdat'a 30 knometre '!llesaf~& llll§t.ır. Batı grupu resmo ctnrmda 
Han Nukta'yı. i~al ~ik ve ~ır para§Utçtllerle blrleşmeğe muftftak 
miktar daha ilcrı geçtık. Gecık. olmUJtur. Bu para§Utçtller adetçe çok 
melere en ziyade düşmanın VU.. tıstnn dllşman kuvvetlerine Jtarp ken
kua getirdiği tuğyanlar se~ep dllertnl s gUn ıecaatıe mlldafaa etmıe 
olmaktadrr. Fakat Jngi~iz mü«:- lerdl. ParaşlltçUler d4qm&ıılll flddetlt 
harrfk kıtaları BağUa_t m takri~ mukavemetlne ra.tmen Kandfya ,ehrl· 
ben 8 kilometre batı şımalindekı nt ve bava meydanını lfgal etmıtıer. 
Kadaimian'a varmışlardır. dir. Yıman kuvvetleri ba1kum•ndam 

Kahiredeki Japon 
elçiliği 

Tokyo, !JO (A. A.) - D.N.B. 
lbildiriyor: 

Buraya gclenh~lcre göre 
Ka.hiredeki Japon elçiliği, İngiliz 
h:U.küınetinin taiıebi üY.erine Mı. 
sır makamlan ta.raf mdan alman 
tedbirler dolaYJsivl& vazife göre_ 
mivecek bir vaziyeti I· 'mıştır. 

Bugün ua.zeteciler tonlantmm. 
da beyanatta bulunan Japon ha_ 
riciye nezareti sözcüsü mevzuu 
bahüs elçiliğe fillie.kika mUşk1ll_at 
c:ıkarılmış olduğunu teyit etmiş. 
tir. 

Kanfredeki Japon clçill~nc 
şifre etlgraf c:ekmek müsaadesi 
verilmediği gibi telefon mu}ıave_ 
releri de sar.süre tabi tutu1mak. 

olan General Hlrayon teslim olmaCI 
teklif e~tJr. 
Dağılan ve kıtalanmız tarafından 

takip côllmekte oları lnSflla kıteıan
nm b&ktyelert muharebeden ictıııap 
ve ge~ vapurlara binmek için cenup 
ııah11Jne doğrll kaçmaktadırlar. ~ 

çok e8ir ve tank ve 80 atır " b&t1! 
tc-pla btıyUk mUhtmmat depolan da· 
hll olmak Uzere çok mUhlm miktarda 
malzeme ele geçtrilm1'tlr. Keza Al. 
man ve ttaıyan eatrlert de kurtanl· 
m~r. 

Alman muharebe tayyart!lert CUo 
kanalmda tng11lz denla kuvvetlerine 
bllcum ederek iki de1troyer battmuw· 
lardrr. Girit sul&rmda, Stukalar, cem· 
an 1.600 ton hacminde lkt ticaret va. 
puru ile bir kabotaj vapuru " bir 
AvfJlo tahrip etmışlerdlr. 

Glrtttekt muharebeler unamıd&, 

tadır. Bundan ~ka di!llomatik ÇERÇEVE 
kurye göndermesıne de ızln ve_ =· ====== 
rilmemektedir. Bununla beraber ı 
Jrıpon elçiliği Tokyo ile teması G • •t 
muhafaza etmekte olup mtttil~rll r 1 
muha.'bere imltaru zail olduğu 
takdirde vaziyetin ica.betirecesn Ot • 
~ilde hareket etmek üzere ted. ve esı .. 
bırler almaktadır. • 

Habeşistan da Necip Fazll Kısakllrek 
(Bet tarafı 1 nclde) 

) (Baş ta.rafı 1 ncidc) lan birkaç adım Derde do Ana. (ilet tarafı 1 nelde. • ler mmtakasmda, şarki Afrika. kıtala.. c1oı' sahilL 
kahvenin fiyatlandrrdması ıçın n ~m<ı.lden ve altm sahil krtalarat 1 ı':w.cı pe~e: 
Ticaret VEkilet.Jne mUracaat et.. cenuto.n harekete geçmiştir. Bu kıta. y kı)'dan ve (Keoıt) (81· 
miştir. Bu huıınıaa vekiı.le~in ka. ıar, dll,.cımanm ileri hareketini ve rica- ros)~l108), (Nlbrya), '(Gay 
ran g~ir gelmez kahvenm tev. tını kesmiş ve fl'tlrpte dağlık mmtaka daro), (Patmo), (Lero), (Kall. 

zia.t yapılacaktır. . · Jardald Ha~ vatanperver kuvvetleri 1 no) (Koo) adalan ve Anadolu. •• 
Bu defa, İstanbul _şehnnın ise mtıht18arayı itmam "l'lem~Ur. C~ttncll perde: 

kahve tevziatmrn beledıye koo. Cenup bôlgulnde 7 bln ealr almmq Yanan kıyılan ve (Keoe), (Kit· 
peratifl vaertMiyle yapılma~ te. tır. Şimal böı~slnde alman esirlerin noe), (Serffos). (Sltno9), (Pa.
karriir etmiştir. Ealk c;ekırdek miktan daha çok olmu:ıtur. ı ros), (:N&Jaıos), (Amorgo.), 
kahveyi kooperaiften. al~caktır. :t~ttnam ed1'en m:ı.lzemtyl tahmlne (Stampalya), (Nlalro), (Slml) a
Kahve kavurma malcınesı ve ~e. kalJnr.nak lmkAmıızdrr. MeselA bir tek dalan ,e Anadolu... 
iHrmenl olan ticarGthanclere l9e yo1 l\7.crlnde 110 top iğtinam edil-ı Nihayet, d<lrdüncıtı Girit perck>. tevz!at eskisi gilbi ya'Dilacaktır · 

ah l •~--L...·•a mfştfr. si: 
Yeni gelen k W er ~ Bu &eterin mUhtm netlCE'8l. vaktfle Mora kıyılan ve (Kltera), (An· 

140 kunu}IL mal olmll§tut". Şım_ 3120 Y.llometrc olan Nalrobf -Adisl'- iildtera), (Girit), (Kuo), (Slm.&-
diye kadar kahve•içjn yüz ~ ~ baba mUnaluıle hatıarmın halen 1154-0 panto), Radoe '\·e Ttirk 1ahlU. .. 
kar esası kabul olwımakta ıdı. dır is E d izini 
F - '·a.t •-'.\.••e -tirmekteki mil,. kOometreye lnmfş olmMI · 1 Glridin lsW ı, ge en 

ö4\ l\cııu.. ...... Bu mm takada bulunan :ltaıyan 1ruT kapatan ilk Uç pcrdeyt eağlamlar 
külAt ve tüecann riski nazarı vetıerinln beyeU mecmuasmdan, ılın. tmıııf} olmakla beraber, blrlnel 
dikkate almarak toptancı .ki.rmm di 2• Uncu fırkaya mensup bin kadar derecede, asll hedefe dolra mer
yüzde 8 • 10 a çıka.nlmaeı Y~ kiJl kalmI§lır. Ve bunlar da eğer bale ıııabmmdald Balkanlar ba
lete teklif ohırmı.qtur. Vekiletin sa"" kalablldlleraet. ::'rargareta gölünün rekctlnln, yine ..U hedefe doğra 
bwlu kabul edip etmiyeoeği he. 6 çaı k temsi edl 
nu .. z mal"- .:a~ldir. Kabul olun.., §imal kıyıaı boyunca rtcatc ı§llla - , son merhalestnı 1 yor ... 

wn .....,;• tadtr. Her §eyi topla olarak mltalea.-duğu akdirde qekirdek kahvenm şu cihet nazarı dikkate alınmalıdır ya çalrştrğnmz, dava l, 2, S. isim-
evvelce 133 kunı1J olan toptan ki vatanperverler tarafından ma11'ra.. U ~lerlmbde, un Jıedeft, 
~bit fiyatı, l60 :ırurı:rb= ne bir müzaheret gl!ren ccnubt A!. Mısır. İnk ve Ttlrk TrakJMI nok. 
yükseleceh-tir. Milaaı:ruü fi tı l50 1 rlka kuvvetlerinin bu zaferi. bir aake.. talarma dayanan mUtlfıllCllin tua-
evvel bazı part er~ ıya r1 tenezzllh olmr..,.,ıştır. DtJ:;man mı•. dıih s:ı.lıcı. ola.mi!< ~ii8tennl3tlk. 
kurı:ıııa kadar çıkm~~rr. bulunan kavemctı. haftalarca stıren flddeUf J İı;t<- GhidJn lsWisı, ha mhelle-

Bır Tilrlc: vapuru ~ biır çarpqmaıardan eonra, Dttk d' Aosta' sin Libya .. MIBJI' noktuma ve 
30,000 ~ b.h:m! ~· nın t.eaıımtnden IJOJlJ'a det1l fakat 'bG Kıbrıs• Suriye :böl~ae nlıar, 
ka<> ~ ıçnıde ~ e;çı:u•Jl5 teısllml)'9ttm hemen ıb1raz evvel klnl. l ileıt ~ Jlildm olmlM P\'a• 
olacaktır. Bu -partı yavaş yavaıı j br ıJCla· 
piyasaya ÇJknlcktJr. / IDlf ' 

Suriyede Almanlar 
(Baş tarafı ı nclde) 

Beynıt'dan sc>.ı gelen İngiliz. 
ler Halepte teknisyen ve ta}1'a
recilerin de dahil olduğu kuv
vetli bir Alınan kadrosunun 
mevcut olduğunu b~ldirmektedir. 
ler. Tükenen benzın stoklar~ı 
yenilemek için icabedcn benzin 
tyyarelerle nakledilmektedir. Sa
h gecesi beheri 40 .. kada

1
r ~im~~ 

tayyaresinden mutrı:ıe .lal ıkı 
büyük grup Bcyıut ·zndnden 1-
raka doğru UGmuştur. Her Til"l 

sivil kıyafette 50 kadar Alman 
turisti getirmekedir. Bunların 
ekserisi Bulgar paaa.portunu ha. 
mildir. 

yaralı Alm&D ukerlert pek ~yane 
bir şek!lde sakat bırakılmıflardır. Bu· 
nun misali §imdiye kadftr 7&lnaı Po
lonya mubarebe.ı eaaamda aiJrW· 
mtıştllr. Alman ordum muharebede 
namwıkflrlık ve aaaletin fd&meal fcln 
bUtUn tedbirleri al&eak. bu barbanıa 
hareketlerden mesul olan uker veya 
ahali hakkında en JlddeW blr ,eldJde 
harok3t edecektir. Bu lflUlmemlf me_ 
zallmuı ve ckae.rlslnl, Alman para,Ut· 
çWerinın düıman ünltormaaı ile indik 
leri bakkmda 1nglllz başvekili ÇörçU 
tarafmdan ileri 80rWen batıl 'Vt ya
Jaıa !ddlaıım. tevıld etmlf oldufunda 
§Upbe yoktur. 

ALMANLAJ?. DAKİKADA 
BİR TAYYARE !NDIRM!ŞLER 

Londra, 30 (A.A.) ..._ Deyli Tel. 
grafın askeri münekkidi şunları 
yazmaktadır: 

Londrada tahmin edildiğine gö
re, Alr.ıaniar irite asker naldı için 
Yünkcrs 52 tipince 1.200 tayyare 
kullanmışlardır. Taarruzun en sid· 
detli anında dakikada bir tayyare 
yere ıruniştir. Girit taarruzunun 
istilzam ettiği bu kadar çok tay
yareyi temin etmek için Almanlar 
Garlıi Avrupadaki tayyare kuvvet 
lerlni hayli ualtmışlar ve alk~~ 
tanin Yunnistana pek çok pike 
bombwdıman tayyaresi ile ava 
tayyaresi göndermişlerdir. Bunla
nn Girite kadar gelmeşı için yal· 
nız 2 bin kilometrelik bir mesafe 
katet.-neleri lazım gelmiştir· Hal· 
buki bizim şimall Af rikaclaki krta
lanmıza denizyolu ile ümit bur. 
nunu dola~tırarak malzeme g.ıetir
mck İçin katctrnek.mefi,bpriyetinde 
olduğumuz mesafe tam 20 kilo
metreyi bulmaktadır. 

lNG1LlZLER.1N GlRIT 
KUMANDANI :f.llSffiDA 

DÜŞTÜ MU? 
Miıhver kaynakları, Giritteki 

müttefikler kuvvetleri kumanda. 
nı creneral Frelberg'in adadan 
a.ynlarak Mısıra ?:İttiğini ve tay. 
yarenin Ml3ırda yere inerken 
pa.rçala.ndığını, general Frey_ 
berg'in de öldü~ü bildiriyor. 
lar. Bu ha'ber İngilizler tarafın_ 
dan teyit edilm<>miştir. 

(Atı kara ra<frılos'u > 

Mıınr ,.e Suriye)i teshir bakJ. 
mmdaıı rolliDü pek mllhlm telikkl 
edemtyecel!fm Glrldln fctflbmdan 
çıkacak en tatsız netice, İngiliz 
donanmaımıı Şarki Akdenlzdc \'C 

}Jge denizi ağzında en mühim Ur 
süodcn mahrum etmesidir. MyJe. 
ce, kaybecllU ... dc'kl mes'uliyet, 
Ege &dalarmm beda\a ka)bedlli 
şlndekl mcs'uliyetc yapı11ık olan 
Glrldl, Balkanlar merhalesine 
bağlı son merhale hlbnck \'C ar
tık Almanlan. asU hedenere tc
vecctth l~n bir ara merhale k:ıl
madığmı gönnek lizondır. 

tngWzJerfn elinde kaldıkca asli 
hcdeflo lleıt müdafaa karakolunu 
tefldl edecc'k olan Girit, Alman· 
lann eUne geçmekle, yine uU 
hecleftn ileri taarrus karakoluna 
ie!ldl ediyor_ 

Mildaftlerbılıı elinde ,·erimi bü
ylik Ohm Glrldln, taamızcalann 
cHnde bUytlk ve kat'i bir verim 
temsil edeceilne inanmıyor; ve 
Mmır. Sariye ve İrak üzerindeki 
emrıiye~ asli sahaya bu nokta• 
lardan gltmeğe muvaffak oluna
mıyacağı baJmnm<lan muhafaza 
edlyontnL 

EN SON 
DAKiK A 

Londra 
Giritte vaziy 
tin fevkalade 
v~him olduğ 

nu bildirdi 
Girit müdafıle~ 

Nevmidane muc 
deleye devam 

ediyor 
Londra, 31 (A. A.) -

gelen haberler ada mndafJl 
nevmidane müdafaalarmm 
}aştığı her an artan mil 
meydana koymaktır. 

İngilizleT Suda koyunun 
çekilmek mecburiyetinde tj 
lardır. Diğer taraftan AlmaO 
talan Kandiye llmanmı. ve .,
re meydanını .iftal eanifler 
talyanlar da adanın pritmd& 
ya çıkmışlardır. Artık Girit 
yetinin fcvkalAde vahim old 
aUphe kalmamıştır. . . 

Ancak. İngilizler Gint'ı. 
betseler bile, bu ziyaı tellf!tt 
cek bazı vakıalardan dolar: 
hakkın memnun olabilirler .. 
hakika Alman kuvvetleri ]J,jO 
izam edilmeden mütJ:ıiş 
tavsif edilebilec ..: zayıata tJll 
mJ§)ariiır. Ve Al.mani~ 
da ettikleri askerler bin :...ar. 
safta askerlerdir. Bunlar q
zun silren, çok ciddi taıi:aılet' 
ren ve yerlerinin doldu. 
kolay olmayan askerlerdir-

Japonya Ameri~a 
cevap verdı 

(Baı; taralı 1 11tll',k 
üçlU paktın Japon harici t~ 

setinin değismez temelini 
ettiği, mUnn.kaşa götUnn~ 
keyfiyettir. Amerikan mak e fi 
nın böyle bir suitefehbtıııı ~ 
ra.bllmlş olmalarına inanmak 
çok gUç geli)or. 1' 

Matsuokanm bu beyanaU,~ 
ponyanın üçlU pakta karşı ~. 'I 
bir vaziyete geldiği hakktnıd' 
zı Amerikan gazetelerinin 
mıa cevap vermekteydi. ...ae / 

Matııuoka. beyanatına t/ır 
vam etmiştir: eJıll~ 
Eğer böyle bir sulef ut r 

mevcutsa ve bu -derece yaıı14~ d~nce Amerllı:ada pyl 0 ıt 'fi 
bunu, ancak bile bile yayıtııı 
lrş bir habP.l'lc izah edebi~,;'. 

Matııuoka, bu husustaki ti 
vaz'yetinln aydmlat:ılm~ '
mamlyle faydasız obnıy _, 
rinde olduğunu 8Öl lemiı "8 
ten demi§tir ki: ~ 

ı - Japonyanm esas ~ 
Q<>ktanberl sağlam bir teaıel 
rinde tesbit eclilınlştlr. inde ~ 

2 - 27-"-1940 tarih ,,....., 
paktın akdi'ldeuberl, Japoll ~' 
siyaseti, dııJ.ma bu pakta ~ il 
mı§tır. Bu prens Konoyen~ 
zat benim ve Japon harici ~ 
tinin tezahUrlerfnden sarlb 
t.e belll olmaktadır. -~..ııdl. 

3 _ Japonyanın 1lçU1 ı--. 

doğan taahhiltlerlııe z.aa! ;;ti' 
bileceğini dilillnmek taJll .JIİ 
lmkAnsm:lır. ~ 

4 - Birçok defa te~, 
gibi, cenup d~nizlerl ft. , 
Japon siyaseti sulhpcrve~ ~ ... 

Maamafih, ent~ .,.. 
yette beklenmedl.k l ~ ~ 
hattı hareketi gayri nı . -1reP""" 
larsa, Japonya hattı h~ıllı ' 
vaziyette vulrubulan de~ " 
lere göre yeniden tetkike 
tablllr. bak davaın taglllzlenıe fule· 

d~ ve Mısır emniyet altına ~ 
lllUIUftır. Yalnız (Darlan) a gti• 
venmc1dıen. arlanacağnn ~in sun. 
yeden korkanın... Buna rağmen 
lngtlhlerle hil.r Fransmann, Sa· 
rtyeyt enselemek fmı&tmı kaç""" 
mıyacıaldarma dair l1mldlm ve he
sabnn var ... 

-------.o --

Al m~nlar kağıt .. ~ 
istiyorlar ~ 

Şebıimize gelen basl ;~ 
alAkadarlarla tema.sa PÇ ~ 
811111 takas esası Uzerlzıde!I fi" 

Bence Glrldl, Balkanlardan 
tıODrakl merhakınln Hk mfert d• 
ili, Balkanlar zaferinin aon mer· 
balesi tclildd etmeli; ~ Glride 
dayanıp ileriye ~yceek bir 
hareketm. d6nc dola.,a, asU hede
fe giden un mttnalmle yoluna 
r.orlama,. meebv blecıalmı ula 

Ce!n~~~e=Y 
ır-~ ZATI - Nutus kt.ğıdıım ıP" 

tim. Yenfsiııl Otk~ 
nln tllıkmll yoktur. ~ 

Sehremlnl ~ _."' ta.. eollalıt • il, ............. ~ 



Zaman olur ki ... 
l: ~ 'at ~ gllılcJlr. 
~ JalNmcı memleketler değU, 
-._. kÖfleleri de ID9uu: .. GeUn, 

-._ rfrtbl!" diye oeker. Bara-
llı.ata haıdanda lşittlğlmlz dlnledl

ve okuduğumuz ae;leriıı te
~ibll, merak hislerimizi 
ı:tıa 1'tetlendlrdlği, tahıtk ettiif 1. 

Ollcak_ 

"-"'-ıın nesllmbı kafasmda Pa
~~ ~gtbıJdl taıl yeümı, yabancı 
~ altında inllyen Pari& de

e&kl §en, fakrak Parla. kafe-

~ ~lutyle, barlarlyle, her O. 
... L ~tdmaya hazır ~kJD k.a"Je bir ıflk, kahkaha ve ei · 
~ beldesiydi. Oraya gitmek, 
h.,.._e,_ eğlenceyle kucak kaeağa 
~ sarbot olmak isterdik. .!::!,raJ,, Derllnl, Amerikayı 

"l) Oralard&ki IUDJ'alll, mede
..... 'eAJ, terakki hamlelerinl gör
""1 lı:la can atar, iri kara göslll, 
._.._ ıııcak ''C pür lljtlha İspanyol 

'-~m kastanyetlerle knn. 
letıı. ~yışlarmı Keyretmek 

~I, bizim için bambaşka bir a,. 
~ita eerap dlyanna gidip ge
taa......_. - yazı~mı dkudukça, bu 

'VfllF., &.w,8ız, .ıUkfın ve sükfıt 
\ 11)'1Jyan, yalnız her tarafın· 
~ oyunlarmdan başka bir ha
......_.görülmeyen yurt kö~lerinl 

" nefti baş örtiilii hurma
~ Ycmltler toplayıp mü~ 

' develer tlsttlnde tıeyahat 
\1 itin tırpmır \'C çıJdınrdık. 

'elhisıı, en muazzez emelleri· 
~ hlllal'dı: Yeni ufuklar g6r
'1eııı hisler tatmak, ycnJ ha-

'- Yaşamak ••• 
'l\hı, seyahate çıkanlar, bil• 
llıt• '"alWerinde kitap taşıyorlar 

~- Ji'..sldler ommlaım& dürbUD 

~ gibi, yanlarma bflt OD 

'~ ILlnıayı unutmazlar, vakit 
~k, bazı sıkmtrh daklkalan 

'"" k için, okurlar ve okur-

~ aaıtnedlyorum ki, bagUn 

' çıkanlar, kitap değil, bir 
ı'> ~iskambil kağıdıyla n, a
~· Poker, piket partileri ~e
~için. •• Ne denir, zC\ldn Is• 

lı'.gltlı 
' er de, seyahate ~ıktıldan 
~ Yanla.rma ya kitap alırlar
it • hllut başka eğlencelerle va

,~lenniş. Mesela, İkinci 
"'- 1'lu..<itafanm başkitipllğlni 
~edim efendi, 1212 hicret 

;Jlı.cla wlrawD Blı e:vta ve ıteY" 
hllllslim Seyyit Fe,mllUa ve ~ 
ldbllietl'flk .,..dü ye eah:rdan 
Seyyit Ali ve Abdullaıa efendller
lo tstanbuldaa Ecllnıe7e giderler. 
kea, 7olda cmaluı tdrılmll. lftrler 
olnlyap, blkiyeier aı.tanık ftıoo 

kit geçlnnltler ve lllhayet söz 
bitmiş, blrlblrlerlne lwlnnak mer

tebesine varm11, yol zahmetbıl 

doymamak lcıln blr eilenoe baJmQf 
.lardu. Mu.stafa NedJm efeacli dl • 
yor ki: "Hanafa&la (Nenden ge
Up nereye gidersin?) deTO el&lnel 
nasta metbad olclaju veohile blrl
blrimlze sual ve cevap olundukta 
llerblrlmlz deryayı en~en bir 
az inci ~&ardık. Netloei kelim ba 
mlllval üzere yolan uaklığrm duy
madık.,, 

Mmtafa Nedim elOlldi De ar. 
kadqlarmm buldukları eğlence, 

esldlerln tekerleme dedllderi ve 
erta oyununda pek meşhur bir 
tandır. tdnde elciden nefisleri ve 
oı1Jlnallerl vardır. O zaman nasıl 

vakit ıecirtldllilll göaterme.l ve 
folklor baJmnmclan tetkike de
ğer. 

Mlsal vermek için birkaç nUmo.. 
•e naklediyorum: Şunu da kayde
deyim ki bunlar arap harflerine 
göre tertip edJJml~r: 

EDfle nereden geliyorsun! 
tst&nbuldan t 
Nereye glderslnr 
EcBnaeyel 
Neye binersin! 
Esbl .ı,a riftaral 
Ytlkün neT 
Emrud ! (armut) 

Ne yersin? 
Ne~! 
Abr mosaffayı kırkÇe§llle. 

ljlk&fedea ..... ne takarsın! 
Erguvan? 
89 de neredea gellnıln ! 
Banaen! 
Nerıeye gdersln f 
.Bajdadal 
Neye binenin f 
Barsirel 
Ytudbt nedir! 
Barut! 
No yeninf 
Ra.cleml 
Se ~nılnf 

Boa! 

.. 

Başına ne talmnyonun ! 
Benefşe! (menek!je) 

Söyliyenden dinliyen arif gerek! 
LAEDRi 

~evkatade vaziyet dolayısile bazı verg 
: resimlere zam yapılmasına dair 

an 3828 sayıh kanuna ek kanunla 
· ~~mga resmi kanununda yapılan 
~gışiklikler hakkında kısa bir izah 
~ Yabancı memleketlerde 
~l olunup Türkiycye gön_ 
~'~ e\ rak ve senetler, şimdi. 
ı""Qi~· ar resmi dairelere ibraz 
~ 151 Veya üzerine mürselünileyh 
Si, Veya hamilleri tarafından 
~tı~eya ciro muamelesi yürü. 
l'IJi i . takdirde damga resmine SJt Yeni tadilata göre. (her 
ıl.'llld r suretle Türkiyede hük. 
<ı. <ta~ istifade edildiJi) takdir_ 
~ ~ 1 d~ga resmine tabi ola. 
"' CQe resım, hükmünden istifa. 
~enler tarafından ifa oluna. 
~ . 
~ ~~klerle bankalar arasın. 
(~ ai~nakale ve tediye emirle. 
hS hüküm, genişletielrek 
~~ı • bankalar veya ticaret_ 
~~ ~r arasındaki münakale, te. 
~-·İl~ a~l, teslim ve tahsil emir. 
'""ate eiunıum havalenarneler ve 
lt.uh~.!ltektuplan (5) kuruş ve 
t;'ılsta 1Yatı 20 Iirava kadar olan 
~ it~ telgraf haval~namf'lcri 
fit ııı.tr (ş ve )irrni liradan fazla 

tal:ıi 5) kuruş) damga resmi. 
~~?la tutuımuştur. (Bu resim 
So tıtj rı 3828 sayılı aknunun 
~addesi mucibince yüzde 

3 _ a"tabidir.) 
l~ıj 1'urkiyede tanzim olup 
"~ıe:n doğruya yabancı mme. 
. Uen ~ 

1 
gönderilen evrak ile 

1'ü ~ graOann damga resim. 
1 rkıyede kalan kopyalarına 
U~t~tınlmak suretile ifa 

\ e bu kopyalar tabak. 

kuk müruru zamanı müddetince 
saklanacaktır· 
4 - Sigorta akitlerine ait dam 

ga re imleri, prim, idare ma"raf~ 
vesair her ne nam ile olursa olsun 
müşteriden alman paranın yekO 
nu üzerinden ifa otuacaktır. -

5 - Alelumum ticart ve sınai 
müesseselerle bankalar ve şir. 
ketler ve 3659 sayılı kanunun ~ü 
mulüne giren müesseseler ta:C. -
tından tanzim olunan (her nevi 
arzuhal, . istffanarr.eler. layiha, 
muhtıra. beyanname ve ihb~rna. 
meler ve bu mahiyette resmi ma 
karolara çekilen tel~f nameleri~ 

mühürlü ve imzalı muhtıralan) 
pulsuz veya pulu nokstt olduğu 
takdirde damga resmi cezasile bir 
likte tanzim edenlerden alınacak~ 
tır. Bu ceza affa tabi değildir. Bu 
kabil evrakı kabul eden ve üzeri 
ne muamele yapanlar hakkında: 
ki hüküm hakidir • 

6 - Yukarıda yazılı hUkümter 
l hazirandan 1941 tarihinden iti. 
haren yürllmeğe ba~layacaktır. 

ZAYİ 
Karagüm.rük nilfua ida.t'eainden 

almış olduğum nüfus cüzıdanunı 
kayi>cltim. Yen.isini Sahıatya nü -
tus dalreBinden ~tk&rttıfmıdan ee.. 
tfstnln hWmıU olmadıfmı nın ey• 
lerim. 

ım dotamla AbchırnlmlaD 
~ğhı llam4I Oluma -

B ~BE R - 'Aligam postam 5 

i 111 ı a kılavuzu 
hakkı tarık ' us un buna daır düşünceleri 

wtUğim örnekler gx.t. nılı§ttr ki 
benim majOaktu davamm ba§I mfnis. 
k1Wyie majU.sklll arasmda bir tark o
lan harf §eklllerlnin alfabeye ginne-
8ldlr. 

biz eekl harfleri yalnız eski olduk. 
lan, yalrıız p.rk Alemine alt bulun. 
dokları için atmıyorduk. bulduğumuz 
kmarıar bitişik §eklllerl olması, yani 
bir ı.rtın, (ba§ta, ortada, 110Dda) ol
malı: 1lzere Oç §ekli bulunmaslydl. 
'beamı ha.rtlerinde bitişmek §Art oı... 
mıyan bir alfabe bizi §ekil çokluğıın
dan kurtaracaktı. öğrenmekte, kul. 
lamnalı:ta. 1'olaylık artacaktı. 

harf inkıltı.bmm mucip sebe'blerin
den biri bu olunca benim birer ses J. 
çin birden !azla şekil kabul eden bir 
alfabe sisteminin aleyhinde olmam ta. 
bllydJ. 
bugWı o mUnaka§a günleri hayll ar. 

kada kalmıııtır; fakat bir gün alfabe 
inkılAbmm tarlhl gazete koleksiyon. 
larınm koynuncıa.n derlitoplu ortaya 
çıkarsa ma.jUskUl davasm& on 1lç yıl 
evvel verilen cevabı bUgünklllerden 
farklı buımıyacaksmız: 

o gün (bütün avnıpa böyle) diyor
lardı. bugün do ımııı kılavuzu • ay. 
nen • böyle diyor: 

"Yaumn:da bu~ •, harf kullanıl. 
m&Amın büsbütün k..: iıl'l''1188ı, harf 

lnkılAbmdanberl saym rırkada§onr& 
Hakkı 'l'ank•Us'un ileri 11ürdUitil bir 

dO,Unef'dlr. Ancak, büttbl varlıtmm
la içine gfrdlf1mlz bati kftrtttrftnde 
geınt"l olan bu alı'}kanlığı bUtftn bftttln 
knldmnak da bize fa7.la görftndO. BE>
le bunun bir takım 67.el adlan yazıda 
bir olan kamol adlardan ayırmak J'O
hındakl .faydasına dB değ'tt \'t!lrmek 
gerektir . ., 

batı kUlUlrtıntın alışkaruığı! 

majUskU\lerln işte bUtOn mazere
ti! ... 

her majüskül bahsinde söylenen bu. 
dur. ben kendi hUIWd yazılanmm hiç 
blrtnda majUakW kullanmam.. kendi 
Umıamta çıkan yazıyar da mUretUbha
ne ttlyatıan yanm<la vakit darlığı 
mecburiyetlerinden ne kadar kurtula
bllir9e o kadar majUskWsUz çıkar. 

b&yle ç1ıca.n bir yazmm her defa. 

ıanda doğurduğu akisden biri de işte 
bu lıe.tı JtfilttırQrtlln alr§kanlığma att 
~ o111r. o(alq&Dı)ın (devaynam)na 
reoen tıkr&nm çarpık görOnmesl bu 
ııatuntın (malıausat) ID<lan aayılabDlr. 
ta.kat selAml izzet sedes'ln (fkdam) 
dak1 fıkrası da bunclaD ~ka ttırHl 
konU§J11&mıştır. arka.da§rm hem bu 
balıiırte bana !Uzuıt bir salAhiyet tev
cih ediyor,hem dediğimi kabul etmıyor; 
kabul etmemek şöyle dunnm,ona ~re 
bunda ısrar edişim ileriye ııllreblleee
ğim bnııka fikirlerin de aleyhinedir. 
seıa.mt, eski galatasaraylıdır, biz tUrlt 
harflerin! almadan yabancı dilin alfa. 
besini t.a.nımış bulunuyordu. kUltUrU 
eakl harflerden ziyade majUskUUU al
fabelerin elinde bUyUmOştUr. bu göz 
ve el 1tlyadma daha bUyUk tı&rtıe 
başlamayan blr cümle, blr mısra, bir 
özd ad (= ismihas)m <:irkin geJmesl 
gayritabll sayılmaz. buna bir taktın 
end~eler de katmak mUmkUndür: 
il.Un harflerinden blr alfabe tertip e.. 
dib de bunların majUskUllerinl alma
mak batı kUttUrUnU eksik almak oı.. 
maz mı? batı kUltUrU bu yeni uzvunu 
garlbııemcz, teveccUhtinU kendisinden 

esirgemez mi? 
••• 

lA.tln harflerinin tarihine göz gerd.1-
renler bllirler: "lA.Un harncrlnln son 
şeki11<ırl birçok asırların işleme.sine ve 
yavaş yavaş resimden çıkarak lnki§ll.f 
ve tektımUI etmiştir. llk 111.t!n aı. 
!abesin\ {kapital) yani majU.sklıl de
nilen harfler teşldl ediyordu. beşinci 
asra kadar bu yazı kendi karakterini 
muhafaza etti. sonradan elle çabuk 
yazma neticesi (kUrsiv) denen bir 
nm ka.pita1 yazılsı meydana çıktı. 
eski romalılar resmi daire işlerinde 
ıenet veaalre için bu yazıyı kullandı:.. 
ıar. ı Uncu ve 5 inci asrıda onçlyal n. 
dmı alan harf'ıcr yayıldı; bunlar (ka
pital) harflerle (kUrsiv - lll.tln) harf
ler!nln birleşmesinden vUcut bulmuş.. 

tu. 
altınnı aaırdadır kl ıa.tın alfabesinin 

bUyUk harfıerinden (mlnlskUI • ktlr
siv) denilen kUçUk harflıır doğdu. 

batı kUltilrUnde kUı;Uk harfler ara
smda btlyilk harflerin karışması ve 
yaşama~ı işte 'IXSylr bir tarihin netice-

siydi. • 
bir kere yeni zevk eski zevlta taviz 

veriyordu. sonra o zaman tmll\ fşaret.. 
Jeri dediğimiz şeylerden ""'er yoktu. 
ve yazı sesten ziyade muhafazakAr 
olduğu için majiiskUlden birer parça 
şura<'a bı.rıı<"<ı. t" ıtt'dı ~:'lldl. 

!Atin esasından yeni bir alfabe ter• 
tıp edıb de buna tUrk alfabesi adını 
\'erdllflmlz zaman, buna bir de ma. 
1Qaktfl tertibi ili.vesinde blzl inkıyada 
mecbur edecek hiçbir tarih zanıretı
mJZ yoktu. )'&lnız harf iDlulAbmı ııu. 

• 8. 

majüskül bir zaruret değildir 
zam edenlerin ba§ında, bittabi, hep Ilı.tin harfler' tUrklyeyl avrupa kUJ. 
majUsküllU alfabelerle ülfet edenler tUrUncen zly:ı<le avrupa medeniyetine 
ve bunlar arasında da., tıpkı akp.m'm bağlamıştır; avrupa mcdcnlyet!Dln 
devaynasmda görUldilğll gibi ya hep. fayd:ılarınn da.ha çabuk kavuşturmuş.. 
ya hlı;I dlyenJer vardı. hart tnkıllbı tur. ve nihayet, harflerinin değil im. 
Und bir zaruret olmaktan çok siyut Uı.amm iptfda!llği ve onu kullanan 
bir tedbir olarak müt&lca edilmektey. milletlerin medeıılyet eeviyellndekl 
dl. sUkQneUe hareket mUmkUn ols&y. lnhlta•J. yeryOzUnde daha evvel te.. 
dı, ııekll mlnlskUllerden a.yn olsun ot- kt\.mUl eden, daha evvel ve daha çok 
masm, blçbir majUskUle yer verilme. yayılan la.tin harflerine bUtUn millet. 

mek alfıl ve mantık icabıydı. lerln dfılerlne yazı işareti olmak ka.. 
ı&.kin, dediğim gibi, ktutUrUnU la. blllyet!.nl mukadder kılmıetır.. btztm 

Un harfine borçlu olanlann göz ve el de ar .. p harflerinden itin harflerine 
itiyadlan, inkılAtım BlyMt tedbir ta- geçi.şımız bundandı. bundan sonra 
rafına bir vehim &flladı: (blZl avru- geçen <'!ura:ı scbcb gene bu olacaktır. 
p& ayıplar!) korkusuna (avrupaya ı:·~ ~.:.abcmlzl tUrkler için mi ya_ 
daha IK'vimll olmak gayreti katıldı. 

pıyoı·Juk, !ranaızlar, i.D.gilizler, aJ. 
••• mAnla:- ltalyanlar için mi? bizim bu 

bu korku beyhude, bu gayret fayda. alfaoemizle yazdığımız yazıyı tUrkler 

sızdı • mi okuyor, &imanlar, ingilizler, fran. 
••b\ltlln varlığımızla içine girdiği. 

mJz,,den balıSOiunan batı kUltUrtınde 

majOskU1 değil, battA. lAUn harfinin 
kendlal bile bir ana h:lt ve ana şart 
olamaz: k1J1l alfabesi kullandıklan 
için nıslar ve bulgarlar bab kUJtilrUn. 
den dlşanda mı kalmışlardır? daha i
leri gideUm: ara.p harflerlle bir avru
pa kWt11rOne lntrbak mtımkO detıı 

miydi? 

bY. :~ .. Jt,. 

~ti 
Rastladıkça 
e,-,-s- --

sızlar, ttalyıınlar mı? eaumda millet. 
!er aran hiçbir münasebet mevzuu oL 
mıyan bir n.:ıd "1ıde • bazı kelimelerin 
ilk harfini hanin bir ba:1ka ,ekliyle 
yazm'.lk gibi bll.abUtUn fer'f olan - tm. 
IA kaidesi, nasıl olur da kUltUr blrlt. 
ğine müessir bir ehemmiyet alabilir? 
almanlar öz olsun olmasın bUttın ad. 
!arın ilk harfini majOsktllle yasıyorlar. 
onıamı bu lfrat.ına, biz hiç kuilaııma. 

Sıcağın ~esiri 
~~ jşlerinde çömeaik 1 isen derdini franSIZCa. yaz, 

yapan bızım ma!h.ut; spor yazrla. Belki tercümeleri daha 
nm y.miığı gazetede, mcaklann güzel olur! .. 
~iriyle olacak yine saçmalama. Beden terbiyesi mükellefiye. 
ga başladı. . tini dile alarak ba.5ladığm yazı. 

. Fakat ~u seferki sa.çın.alan nm muhtelif yerlerinde propa. 
biraz hakikat. ganda işleriyle mes'ul olanların 

. ~ yasryı okuyunca hio eamm alacak cUmJelel" ımn.m_ 
bir şey anlamryorsunuz. ~·- 'l'emenni edelim ld bm. 
~a anlarsanız? .. Allah koru. lar mürettep hatalarıdir! •• ÇQn. 

son... kü senin yazın baştan sona· fut. 
'-Spor emirle yapılmaz" diye bola, futbolcuya ve futibol idare 

~~az:mrn ~öylediğini rivayet cf81ne hücumla bitiyor. • 
ettıgı cüml~yı tekrar ~erken Anlatmak istediğin mevzula 
~~r kı sporun neşnya.tı e_ bunun a.rasmdaki alrutayı da: ne. 
mırle hiç yapılmaz. reden keşfettin? 

İçinde bir cümle var ki bütün Yoksa yazdığın gibi "verimli 
hazurunu k~alarla .. ~ldür. çalışmak istiyenlcre dört elle sa_ 
~ Y~yım da. sız de gul~n: . !ıldıklan yerlerini vermeyen" 

'Ehmızde beden etrbıyesıne ıdarecilerden birinin yerinde gö 
muhtaç kütlelerin bulunduğu zi1n mü var? • 
ibuglinlerde .. , . Mera.ktır: olabilir. Havalar ı. 

A_ monşer. bız de bOOen terbi. smdık<:a insanın aklından ne 
~sıne muhtaşkütleler bugün tatlı hulyalar geçer.. Halfun a, 
mil bulunuyor. Diln yok muy_ hararet insana rehavet verir .. 
du? Yann olmayac~k mı? Şimdilik orövvar monşer!. 

Türkçe yazıyla :fadeden aciz Sacit ,...'>i;rul ôGET 

ikmale kalan talebe 1 Şirketihayriyenin yeni 
tarifesi 

Her ıise ve orta 
okulda 

ihtiyari kurslar açılıyor 
Ankara, 30 ( A.A.) - Maarif 

Vekilliğinden tebliğ olunmuş
tur: 

Lise ve orta okul talebcsinjcn 
!bütünlemeye kalmış olanlan ye
tiştirmek için 18 temmuzda 
başlamak ve 24 ağustosta bit. 
mek üzere her lise ve orta okul
da "ihtiyari talebe kuqıları" a
çılacaktır. Bu kurslarda ö~et. 
menlerimiz ders verecekt;r. 

Lise ve orta okullarda biltün
lemey-e kalan talebenin, talebe 
olduklarını gösterir bir vesika 
ile bulundukları şehirlerdeki lise 
ve orta okullara müracaat ede
rek ı:;i:ndiden kurslara kavdolun. 
maları Hizımdır. 

Şirketihe.yriycnin veni yaz ta. 
life.si haziranın üçüncü günUnden 
itibaren tatbik mevkiine geçecek
tir. 

Şirketihayriycnin hazırlamış ol
duğu bu tarifede Boğazın gerek 
Anadolu ve gerekse Rumeli semt
lerine yeni postalar ilave edil • 
mlştir. 

---:ıoo«---

Çöpçülere elbise 
• Temizlik amele«ine. bu sene, i

kışer kat elbise ikişer cift ıı.vakka 
hı verilccekt!r. Bu iı; ic;in 3o bin 
lira tahsis edilmiştir. 

---»O«---
TütÜn satışları vüzde 

30 arttı 
Bu seneki istatistikler, inhisar

lann mamul tütün satlıtlarmm art 
tığım göstermektedir. 

Art·ş mikron yüzde 30 nispe .. 
tindedir. ·-· .. ~BUGÜN 111111191.1mllf• 

iPE Sinemasında 
2 fllm birden 

1-3 Ahbap Çavuşlar Sirkte 
<TOrkoe ııöz!U) 

2 - Musyö Moto CANAVAR ADAM 
•l'llHlll•H Bugün eaaı ı de tenzllAUı maUne ·-·· .. 

yan lılr tefrıt Uli.ve etmiş olsaydık batı 
kUltürtl blzi hor, hakir görecekti de 
nlmt:''eı ini bizden eslrgiyecek miydi? 

o zamıın da, §imdi de hnvrı .. 
majUskUI bir (azlık) ın göreneği c. 

Jarak bir ıçoltlukıa musallat edil
mekted!r. Demek ki bir ulışltunltk dıı 
olsa bur:u tahdit etmek, önlemek vn. 
zlfe .•• kaldı ki, evvelce de söyledim. 
bu ltlyed gerçekten umumt dc:ıcceK 

lıir !uıı:afet halinde bile ol :ı icabında 

b.r rtck) e bir ikaz, bir mUcad('le 
borç otur 

ael&nıt izzetler, tevtlk :tıl<ret'ln co
cuklandır, fikret onlara (hak belledi. 
ğin bir yola yalnız gldeceksinı deme. 
mı, midir? halt bellenen bir yola 
·yalnız gltmelt, yalnız kalmak mı de. 
mektır 

bu satırları yazacağımız stratarda 
öfre.,lyonım: bizde gazl terbiye ens. 
UtUsU'nUn yuı muallimi. rnajUskU!Un 

lüzumsuzluğu Uzerlnde hayll umıan 

evvel bir rapor hazırlamış, \'ektlllğe 

vernılştJr. (?Şildak) !muurm• koyım 

J{adıMylU bir zat. gueteye gftn4erdl
ğl bir mektubda dıl kunımuna buna 
dair kend18ln1n de vakWe bir mntaıea 
yazıp yol1adığm1 bUdirtyor. 

yalnız majUskUlle di~lmlş yazılara 
karşı yrılnrz m!nlekWle dızllmf' yaa. 
lar veren fransızca mecmualar oldu
~ d& yamız be.nim g6rmüı olma. 
uıaklrıtım Jll.:mndır. 

gegen gün vakıt'm yazı i§lenne gel
miı blr mektup g!Srmüıttım ki fat.nı.. 
ten bir doktor lmzalamt!ltı, fatihte 
blr ci~ayet i•llyen polis memuru gibi
ler bakkmda merhametslz davranıl. 

mamıı istiyordu. Bu imll büainl ya.r,. 
malt Uzere topladıtnn notlarla blrllk. 
te kay'betutim için kıllteslnl '9Vl!lek 
iatedljim halde bundan mahnım kal. 
dığım bu mektubta tek b!r majüakW 
vardı: o da imzanın (Dr.) undan iba.. 

ret. lfttln harflerini halk dershanele
rinde liğrcnmııı ve hele zatuı arap 
barflerlnin maju.akUllUzltıgüııe alJ§. 

DUf ol&nlarm yazıları hemen be.§lru:ı 

bap majUsküllüz." 
takat ııurayl\ bir kıllşe koyuyorum 

kl ı.tanbul'un blltUn ga t.ccllerl. ge. 
ce gtındtlz ve tomar tomar bunuı 

beilemırtnl okumaktadırlar: zl.ra a. 
ı.doltl ajaıwnm makin~ bUtilD ha. 
Nıdtll bWteDlerin! bizG ı,to böyle ma. 
Jlı*ftl.OW -m; bem de on bu kadar 

)'Jldır." 

' 
c•beı.uttaı .ı. : ;)O.a.a.-
·~•urı va;ı.ısı ıe~ı. ~

ub..L1ltUrık0 ıtt Y811! V•Üat t-a • 
llf'\•11rı it M)'lS .... il!SflA ~ 
t1~1ıır-t1l•~ ·~tJl" 

..... JııMıL.b! 
aj0sklll.tl1z bllltenler! hlçbl.r gazete_ 

ol bıı yt1t.den hl~blr ınana ekatklfRhıe 
uğramadı. hiçbiri bunu yadırgamıyor. 
belki cte şu satırları okuyuncaya ka
dar farkma bile varmayan çoktur. 

••• 
i§te ben de anadOIU ajannmD mald. 

ne llarU'l"eW• yaptı#IDJ aynı arumte 
bulduğum nihayet.sız fayda, öğretim 

kolayı:ğı, ve yazı ve tabı teknlğinde 

tas:ı.rnıt sebeblerile muhnfazıı. ve teş
mil etmek lsUyonım. 

mesele eu: majllsklllatız:uııu ben 
btr lmltı kusuru saymıyorum.~ ban. 
dan dolayı ıncselA, hir,;bir talebenin 
çeyrek numaraııuu kırmaya razı ol. 
mıyorum. kılavuz, b8.§111& majQskm. 
den tao konııc.ak kellm<-'ler ve bittabi 
bunu yapmıyaeaklar için de mesuJı.. 

yetler tayin ediyor: 
alz, ey aziz okuyucularım ve ey a. 

zı.z öğretmenler, buna razı mısınız? 
(arknın var) 

S!\.TILIK J{ \ZAN 

1/10 d:ı 7 metre h:ı.cıninde su 
alan demir bir sarnıç acele satı
lıktır 

Adre": Bcş11<ta~ Tramvn~· 
Caddl'S1 No: 73 · 

Bir kayıp aranıyor 
Jan.iarma ttııteğrneni Mahmut Kı. 

zıltuğun nerede oldugunu bilenlerin 
Kasımpa.şada Zlncirllkuyu Pişmaıa.v" 
sokaı:ttnda 27 numarada Bıvaslı lsmete 
malflst vermeıcrl rica edllmcktccllr. 

ZA vt - Beyoğlu Akşam Krz vnnt 
okulunun erkek çama,ır kı.,mından 

aımıv clduğum şahadetnamey! ka) tet 
tim. Yenlalnt alacağımdan eskisinin 
bUkmtı yoktur. 

Kıt.dıköy Kurb:ığalıd<-re <'addesı 
Q numarada l\'PIC'k Vanrkkn'"B 

ZA1't - 17-6.928 tarihinde mUte
rakki mektepten almış olduğum aa
hadetname zayi OlmU§tur. Yenia!ni n. 
lacatımdan nkUıtnin 1'tık:m1l olmadığı 
llAn \>lunur. 

ŞinUI Ttırküstüo 
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A.LM lNCAcso> 
(Her hakla Haber pzef'.ıMbıe alttir) 

REN ATE 

Storm 

-50-

t. Mein Ueber Vater sa.no cın 

wcnig miidel aus, und meine :Hnt
tor sagte sche:rzood: "İch muss 
dlch pDegen, Cbristia.n; eine so 
~ewaitige und robosfic Gottesge
la.JırtlıeiP ist nfoht vor elnes j.e

daıı Koostitntion !3" 

2. İm D<>rfe aber war el'I wle 
in einem Bienonstoeke, der da 
schwinnen' son; übe:rall em Ge. 
mUllkel, 11 welches nicht laut wer. 
dca wollte und doch nlcht stomm 
sein konnte; die .Alterene redeten 
\neder von der Hexen, so sle vor 
zwanzig ılahren in Husum bitten 
einisclıem.1 scheo. sollen, der ..,. 
her ılle Naclıt zuvor in der Fıo
nerel lhr Herr ond He.ister c1:as 
Geın1ek gebroohcn; aus Flensbaıg 
kam einer, der hatte aut dem Sü· 
dermarkt gehört, c1ie Hsea bit
ten nieder einmal in der Förde 
alle Ftsclıe vergiftet; im Dorfe 
ı;elbcr wmde UnbjmUehes ilber 
den und jenen gedeutet; so fast 

beklommen ich a.ber aufmeıttet.e, 

dcs Hofbamen geschah daıııDer 
nieht Erwihnung, 

s. So rüclı:cte8 dle 7St henn, 
cla."s a.tıch leh, und auf gar lange, 
11e.inen Abschied nehmeın sollte. 

·1. Renate war seit etlidten Ta-
"" bei dem Ha.sumer Küstcr aaf 

Hesuch,9 nncl da. leh abeındıs vor 
ınciner Abrel'tO anf den Bor bm, 
war sie noch nfoht wieder da. 

5. "İch hitt sle beut ~~ 
"saı,wte der Baner;" nun wlrd's 
wohl morgen werden; da möget 
tıar sie unt.erweges treffen oder 

in Ilnsom fil dem Küst.er geben!,, , 

6 • .:mt dem kam elle alt MaıilEe 
mit Uırem la.ngeo strlc~tnmıpf 
in dic Tür, sahe den Bauer fast 
verstöret Qll und wollte wieder 

fori .. 

REN ATE 

Storm 

-50-

1. Sevg1li baba.cığon biraz yor .. 
gun gibi göründüğünden annem 
şaka ederek: ''Christia.n sana iyi 
bakmak lii.zmı, böyle kuvvetli ve 

çetin bir teolojiye her bünye ka.t
Janamaz ! ., dedi. 

2. Bu sırada köyde oğul arr.sı ve
recek bir kovan hali vardı; her 
tarafta, yüksek sesle konuşulam:ı. 
yan, fakat bununla beraber SÜ• 

kutla da geçiştirllemeyen bir fı

stltt dolaşıyordu. Daha yaşlılar, 

20 yıl evvel Hasum'da yakıldığm1 
görebilecekleri, fa.kat yakılmasın. 
dan önceki ~ece Efendisi ve Sa. 

hıöi tarafmaan bulunduğu mah-
7.ellde boynu kopartılarak öldilrUl
müş olan bUyücUden yeniden hah. 
setmeğe başlamışlardı. Flensb. 
burg'dan gelen biri Cenup Paza.. 
rmda büyücünün yeniden, çıkarı
lan. bfttiln bahtlar ı zehirlediğini 
duymuştu; köyde de ba J!U!Ş'uın 

mesele üzerinde gelişigüzel tef. 
shier yapılıyordu; bütün dikkat 
kESf1mek.liğime rağmen bıı husus. 
ta çlttıik sahibin.in adı geçtiğini 

b~ }IJitmedim. 

3. Uzw bir zaman için ayn:lına
ğa ınecbor olacağım a.n yaklaşı-

~ 

t. Renate mrtaç gündenberi 
Husum kfllse bekçisinin yanında 
misafirliğe gitmiş ve hareketim
den önceki akşam çiftliğe gittiğim 

vakit henüz daha dönmemiş bulu. 
i&)WÜll. 

5. Çtftlik sıı.hı'bl : .. Bugün için 

ümit ederim, ya.rm.sa muhakkak 
gelecek; her halde onunla yolda 
ka.rşıla.~billısiniz veya Husum'da 
kilise bekçisinin yanma gidebilir

siniz.- dedi. 

6. Bu esnada ihtiyar Mari.ke 
ördüğü uzun çorapla ka.prda gö
ründü, çiftlik sah.ıöino şaşkın bir 
bakışla ba.kara.k geri dönmek iste
di. 

(1) miidE (ınfat): yorgmı, 11:&9.l', bıı1ı:!ırm}; des Lebens müde soin, 
hayatlan biza.r ohnak, yaşamaktan btkmak; iclı bin es müde, immer 
dassclbe zu hören, daima ayni şeyi i§i.bneltten bdrt.ım: zum Umfallcn 
müıit> sEin, yorgun düşmek, müde nıachen, yormak. (2) Gottesge
lahrtheit, teoloji. (~ Konstitution, büm·c. teşekkül, yapı. (4) 
schwarnıen: oğul a'l'ISl vermek; arıların bir kovandan yeni bir ko-
van kurmak üzere aynlmasI. (5) Gemuıılı:el: fısıltı, gi:ıl.i 
konuşma. (G) Die .Alteren (m il f r e d i, ii.lter): alt sıfatı
nın Komparativ şekli ki bumda isim yerinde kullanıhyor ve 
dab-ı. yaşlı kimseler manasmı veriyor. ('7) einiisclıern: kül haline 
ge*irmek, yakmak, ateşle yakmak. (8) heranrücken: ya.kla..5Jna1

: . 

(!.>) Bcsuch, zıyaret: a.uf B~ch, ziyaret maksa.diyle; zahl"reichen Be
su.::b bckommen. lıirçQk 7J.yaret kaıbnl etmek. 

lstanbul fiyat murakabe komisyonundan: 
ô7 No. lı illin - Yuli ipekli ve pamuidu1ar için toptancı azami klir 

hadleri şu şekilde tesbit edilmişti~. 

l -- İpeklllerde 

A Standanl!Zl' :peklJıcre yüzd,. 13 
B - Fantazl !pcklllt're yüzde~.; 

Yan toptancı bulunauğu ta.'tdirde bunlann !ıls.:ıesi toptancı kArmdan 
iskonto ile tefrik edilecektir. 

II - Pamukluıaı~::ı 

A - Pamuklu muı.sucat 
ıı -- Ham ve kabn rfüz ma!!.an vtizde B 
b - Ka.<mrll ve ince düz mallara yüzde 10 
c - Top•· vC'y:ı ipliği boya1I ma!llil'a yüzde ı 2 
d - - Merserize w t>mprime mallara y117.d0 115 
B - Pamuk lp!ı~. 
a - Düz ve katlı ipliklere yüzde 8 
b - Kıvrak iplikl_, .. ., yUzd<? lf' 
c - Merserize ipi klcr per:1e ve ağ ipliklerine yüzde 12 
c - Makara ıp ıkkrine yU:::iG 1-0 (4211) 

Toprak mahsulleri olisi İstanbul şubesinden: 
Ayvv8.D~ra~, Hasköy, Kaımnpaşa, Aye.l<a.pı, Mumhane değirmenlerinde 

istihsal edllmtk' nJıın kaim ve llı<'E. kepekler istenildiği. miktarda satı&ı& ıı.r. 

zedilmckLedJr. Taliplerin Uman hanındaki ı1ubemize müracaatları. (il25) 

(Bu atltaDda ~ p. 
s.tı&ıemts rnJN!ald kuponla lılrllkte 

cilıadereoelderl 
EVLENMJI: 'l'.EKLIFLER.t, 1Ş ABA. • 

HA. t~ VERME. ALDl. SATDt 
pbl Utsı1 mahiyeti haiz olmıyaa kt'
çil-' UAnlan paruız 119fr'Ololl1Do) 

Evlenme teklifleri 

• Yaş 24, boy 170, kilo 68, üniver .. 
sit.e talebesi ve dolgun maaşlı bir dev. 
let memuru, sanşm veya kumral 

d~ ve mnten.a.stp vUcutıu, en a.z 
orta tahsili!, mazisi temtz bir 
btr müessesede veya devlet biz,. 

metinde çalışan, hüsnüniyet sahibi bir 
ailenin kıztyıe evlenmek istemektedir. 
(S. 1111) remZine mUnı.cıuıt • 144 

• Yaş 24, boy orta, güzel sesli ut 
çalan, iradilo geçinen dul bir bayan 
orta yaşu içtimaı mE:vki sa.lılbi blr 
bayla evlenmek istemektedir. (Peri
han R.) remzine müracaat • 145 

• Yaş 28, boy 1,75, kilo 75, buğday 
teninde orta tahsilll iyi ve temiz aile. 
ye mensup ve daktilo bilir birçok tec. 
rübeler görmüş ve şimdiye kadar ev. 
leıımemiş, halen orduda gedikli baş. 

çavuş o1makla 60 lira alan bir genç: 
boy 1,65, yaş 19-20, etine dolgun, c. 
llDden iyi ev işi gelir çok iyi dikiş ve 
nakış işlerlnl bilir namuslu temiz ve 
senpatfk bir kızla evlenmek istemek.. 
tedlr: (Kir) remzine müracaat • 146 

• Yaş 25, boy 180, kilo 72, lise me
zunu bir devlet müessesesinde RO lira 
maaşla çabpn, iki evi olan ve bir a.. 
lleyt. refah içinde ya§atabilecek kud. 
rettıe, cıgaradan ~ka hiçbir fçkLsi 
olımyan bir bay gilzelce, şirin bir ba.. 
yanla evlenmek istemektedir. (Se. Gô. 
10) remzine mUracaat - 147. 

• Ya§ 28, boy 165, kilo 67. Müte
ahhit, aylık geliri 1150 - 200 lira olan 
bir bay 18·30 yaşında kız veya dul. 
ta.bsll ve mllllyeti mevzubahs olmak· 
8JZID güzel bir bayanla evlenmek 19-
temeirtedir. (Firil 28) remzine müra
caat. 148 

• Yaş 30, gösterişli, kara kaşlı ka
ra gözlü, kusursuz, esmer. güler yU.z

IU, ÖZÜ sözU doğru clddl serbest mes
lek sahibi. kazancı az bir genç, zen
gince veya iyi bir vazifede bir bayan· 
la evlenmek istemektedir. (Çam1Ibel 
27) .teınzllıe mürtı.caat. H9 

AÇIK KONUŞMA 
tl'sk'.lda'l'da Ali Alp: tstediğb:ı1z zata 

yazacağınız mektubu Beyoğ'lunda ls
tanbul klllbll adresine yoll.ıyabilirsi • 
niz. 

lı ve iıçi arayanlar: 

• Eski ba.rfierıe arapça okur yazar 
bir 1!8Y iş aramaktadır. Beyazıt pos. 
tanesi 6 numaraya müracaat. 

• 12.14 yaşlarında bir kız çocuğuna 
ihtiyaç vardır. Bir kankoca, ailesi 
fakl.rSe tagaddi yardımdıı buluna.bile.. 
<:ektir. Kızm çeyizlııi vesairesini ha.. 
zırhyacaklardtt'. (Acele} remzine mu. 
racaat. 

• Yazıları ve riyaziyeleri kuvvetli 
17 şer yaşında orta. meZUDu iki genç 
iş aramaktadırlar. (5 M. Yorulmaz) 

remzine mt\ra.caat. 
• Bir ltse 11 talebesi tatilde herban. 

gi bir mliessesede çalışmak istemek.. 
tedlr. (S.H. 17) remzine mUracaa.t. 

• Su!tanahmette kapalı bir büfede 
ve temiz bir muhitte gelip geçenlere 
su ve meşrubat verebilecek 14-20 yaş
lan at"Mmda bir bayan aranıyor. (S. 
367 ) remzine müracaat. • 132 

• 40 Ura aylıkla büyük bir mağa.. 
zada kasiyerlik yapmak llzere temtz 
bir aileye mensup 16-20 yaşlar:ı arasın 
da bir Türk bayanı aranıyor. (İzmirli) 
reımtne mUracaat. • 132 

* 17 yaşmda kimsesiz bir lise ta.le. 
bes! l~ aramakta.dır. <Çalışkan\ rem. 
zine. 

-;: L~e 6 ten talebesiyle lise 10 un_ 
• cu snııfma kadal'" (Matamatlk) ve ti_ 

se 11 e kadar coğrafya dcraJ verir. 
Şifahen ve mektupla müracaat: Kü_ 
çlikpazar Hacıkadm mahallesi Tavan. 
lıçeşme sokağ"ı 6 da Mehmet Bayrı. 

• 15 yaşmda orta.mektep meZUDu 
bir genç herhangi bir mUessesede iş 

arıyor. (D. 496) remziDe. 
• 16 yaşında orta ikiyi bitirmiş, 

ttlrkçasl kuvveUi, sert daktilo kulla.. 
nan bır bayan lş aramaktadır. Beşik

taş ycnlmahalle bostan Ustu sokak 
16 numaraya müracaat. 

• Hayatta yalruz. eski ve yeni yazı 
yı bilir, daktilo kullanır ve yazı ma
kinesi. bulunan, orta tahsilli blr genç 
iş aramaktadır. Evinde daktilo işi de 
kabul l'debllir. (Ö.Ç.K) remzine mUnı.. 
caat. 

• öğretmen okulu talebesinden bir 
genç ta tn zamanında çalışmak iste. 
mektedlr. İlk okul talebelerine ders 
de verebillr. (Meslek} aşkt) remzine 
müracaat. 

• YUksek iktisat ve ticaret mekte .. 
bi son sınıf talebesinden bir genç 
herhangi bir müessesede fş aramakta.. 
dır. Kendisine verilecek vazifenin e -
hemmiyctlne göre kefil do bulabilir. 
.(lıL MU§tak). re.ınzine müracaat. 

'" Munasebe, idare ve işletme i.)le. 
rinde çalışmak !stiyen bir yüksek m ek 
tep talebesi, :lştn her mesuliyetlnl kıı. 
bul eder ve kefalet verebilir. ( A.N. • 
remzine. 

Atletizm hakemlerini davet 
Atlama hakemleri: 

• 14 yaşında orta ikiyi tamamlamı~ 
riyaziyesi kuvvetli bir genç tatilde 
çalışmak istemektedir. (Sekreter) 
remzine müracaat. 

Beden Terbiyesi İstanbul bölge
§İ b&5kanlığmdan: 

1, 6. 1941 tarihinde Robert Kol· 
lejde İstanbul atletizm bayramı 
final mü.saba.katarı yapılacağından 
isimleri aşağıda yazılı hakem a!"" 
kadaşlarm pazar günü sa.at 14 de 
teşrifleri rica olunur. 

Cemil Uzunoğlu, Sadık ceyl8Jl. A 
Y. Skindiris. '"t-~ 

Spiker: Özbaş. '"4' 

• Yaş 15. tahsil ortay yedL Tahsili. 
le mütP.ııasip bir iş ara.maktadır. ırn. 
çükpazar Hacıkadın tavanlı çeşme so
kak ~ L1ltfi Bayrıya müracaat. 

• Yaş 20, lise dokuza kadar oku. 
muş şimdi sıhhat okulunda 2 inci ar. 
nrfta bi?- genç tatil zamanında ~a!ıflıı 

bileceği bir !.ş aramaktadır. ı A.H. V. 
al) remzine müracaat. 

• 17 yaşında bir lise mezunu iş a. 
rn.maktadll'. ( Beşergil) remzlne mu. 

racaa.t. 

Müteferrik 

• Möbleli kUçUk bir yer aranıyor: 
Möble~i bir oda ve bir holden ibaret 
müstakil küçük bir ev veya apartıma
nı olanların k!ra miktaril~ (BUrha.n) 
rem~ne süratle hildirmeıert, 

• Pı>rtatlf yazı makinesi aranı

yor - Merscdes veya Erika markalı 
portatif. az kullanılmış türkçe klA.v. 
yeli bir yazı makinesi aranmaktadır. 
fly-:..tl<.ı'\'mt bir mektupla tR.) ı·emzine 
bildir:ne!erl. 

Aldırınız: 

Afaiıda rumuzları yıu:ılı olan o

kuyucularmnzm namlarmıı ,eıeo 

mektuplan lda.reb&neınizdea hergü.n 
ııab8htan öğ1eye kadar .eya uaı l? 
den BOnra aldınnalan rica olıınur. 
(ADjel) (M. 13) (H.H.S) (R. A.) 

(PAk 37) (S. 367) (İzmirli) (S.3) 

(Deniz 133) (Acele) (1 Su 7} 

DİKKATE! 

Başhakem Unvan Tayfuroğlu, 

müsabaka direktörü Adil Giray, 
çrkı~ ha.kemi Nazmi Tüfekçi_ 

Birtirfş hakemleri: 
Dr. M. Ali Aybar, Mr. Rogers. 

Firüzan Tekil. 

Köşe Jıakemleri: 

Bayan Mübeccel. Bayan Jale. 
Melih Sağtür, 

Saat tutanlar: Enis Dr. Nuret 
tin Savcı, Suat, Neriman TeJtV 
Mr. Allen, Ragıp Sezgin. 

Atma hakell'ln: ; : 
Agopyan, Sıı... f' ~: .,. ~ı":::ı 

znn, Mufahha.m Elmcn. 
Müsabaka katibi: Aleks. 

Ş 1 R K Eli H A Y R 1 Y E O E 1 
1 

Yaz Tarifemiz Haziran'm 3 ncü Salı saba 
hından itibaren tatbik olunacaktır. 

.Devlet Demiryotiarrve Limanları 
işletme Umum idaresi 

' L'rakyr hattı ile Mudany.:ı. • Bursa v~ Samsun_ sahJ! hatlarındaD 
gayri bUttın ~bekcdc l haziran lW:l tarihinden itibaren yeni tarifclcrill 
tatbikine ilaşlanacaJ'? •. bu tarlfclere göre yoicu münasebetlerini ve yolcı' 
trenıeriı:J ı hareket 2.ama.nıa.nnı gö::ıterir cetvellerin istasyonlarm bekleı:nt 
salonların:- asılmış ve :kilçUk c~p tarıfelerln:n gişelerde satılığa ç~ 
bulunduğu sayın halka flAn olımur. (4109) 

....... 1 ................. .. 

V A KIT matbaası 
Kitap kısmıııı 
tanzim edip 

qeniden 
açmıştıı 

Kitap. mecmua, ga.zete basar. 

'1ııın 

(Mine) (Sevimli) (R. 27) (R.Y.C.5) 
(K.F. 98 sarı) (Sevinç 47) (Nur) (E. 

mekll} (S.F. 11) (R.F. 18) (Mine) 

(N. 22 N.) (M'..22) (R.M. 108) (Z. D. 
9) rem.izlerine gelen mektuplan re_ 
miz sahipleri almamışla.rclır. Bu mek. 
tuplan ya.zanJarm bugün gen aı.ma. 
l:ınnı rica ederiz. Aksi halde aWa.. 
caktır. 

Tabiler nam1nR diz!n i~leri alır. 
...................... B11'5m!ll'OI'~ 

İstanbul Defterdarhğından : 
Bu.hnn M'.uvaze Hava 

tsmı ve soyadı, 
Cemal Hırt.Iç Kahveci 

Işı Adresi Matrah Kazanç zene 
H.İs Bankasında bilA. 150- 58.50 10.50 

Muhtar ve Mahmut H.P. Vezir iskelesi 172 N.120.- 0.10 lkınalen 

13.-Baruh Rosue. iplik sarma imal! H. Hoca. H. caddecl 26. 650.- 65.-
!sak Traves Kunduracı 
~!ronya Grizagorldis Manlfa tura 

H, H a y;i Ef. caddesi 11, 1760.- 211.20 41.'.H 
H. Suıtanhamam MOO.- 131.38 26.Jq 
c. 2~-'27 

Yani HacJ İlya kızt Sofiya Mantocu H. Fmdıkcı Remzi 

Robert Monçeri. 

Faik ve kardeşleri 

.. 

s. 55 1'<. 

Komisyoncu H.Katırc• oğ. 

hnn. 11-13 
Otelci H.P. Hl\clıwendlgiır 

c. 47 

Kıl.mil lçli ve Ş. KolrŞ. H. Ebilssuut C. 90 
Hayrk Limonclyan T. Komisyoncu H.Ycnipostane C. 1612 

Di Levaııt Ayron Maşi Makine H.lstanbul han 11/ı> ' 

ncri tile. 

727 .22 87 .27 17 .. 5 

4150.- 21.60 

100.- ın.66 16.33 

700. - 68.33 11.67 

2400.- ı3o.ı4 :ıs.os 

36,15 
~56.- 238.48 
450.- 51.-

ı7.'i0 

ıo. <il 

Hava 
Şevket Grantay ve or. Terazi H.Kurt han 15.94 2.83 28.12 10.61 15.74 
takları Fa.br 
Serkis oğlu Agop Lokantacı H. Hamidiye C. 21 48.- 3.36 
Hasan Gökçek Otelci H.P. Dervişler S. ı 1.80 
Kutsi Berksoy ve BakLr silin. H .P. Erdoğan S. 4. N. 40.40 2.83 
ve serl!d 

Meh;ne!; Ali 

dra1 

BU.:e 
Mezeci 
Lokantacı 

H. Hamidiye C. 23 
ll. Yenicami cad. 50 

4.01 
4.2t 

H. Allkara C. 173 46.62 

Harid.> Osmanyadis 
Mehm:aı Avnt 
NeftGandiket A . ş. 
lskender 

H. Hayrı Ef. S. 16-18 9505.76 760.-lü 152.09 
Lokantacı II. H ırr.Jdiye 21 

T. Bo:"ikof Ecnebi kömür H.P. Hlidavendigflr 
şirketi miimessil.i C. !zm.ı.r oteli 

Sim.on Garlh Komisyoncu H. Hxıı. han 21 

M. Faik Abası Yanık Zahire ve ke- H. Birinci valcr! han 36 

Albert Sima 

tnVi Orgaç 
llya. Levf 

Ohı.ı.nncs Bak.kalyan 
tstrn Karpet ş. 

tnşaat 'TUrk L.Ş. 
Kirkor Utuciyan 
Hlliıeyi:ı Sarıca 

Arme:ıak EkSeryaI), 

Herniştayn 

Abdülkadir Ziya 
Fuat Garzek 
Remzi Gllrsoy, Emin 
özarslan, All Taze 

reste T. 

Edime nakli • H.P. 1.'!tasyon C.14 

yat amban 
Matbaa 
JISıınlfatura 

!thııUl.t 

Hakklll< 

H.P. A.nkaca 35. 
H.Sult;ınhamam 39/3 

H.Yeni hıuı 15 
H.tstanbul han 12..13 

H. tşhan 7..S 

H. Ankara C. 7 
Kuru kahveci H. Yenlcaml C. 52 
Boyacı H. Hoca Han 10 N. 
Komisyoncu 1'1. Alalarociyan H. 3 
~vukat H. Biti.rıct vakıf ban ııı 

Otelci H. Ye:ılposta.ne C. 15 
Mütea.hlıit H.P. Sirkeci garında 

1.7fJ 

485.-

001.40 

11.90 

16.SO 
10.50 
20.71 

8 .58 

159.66 
22.40 · 

1.22 
ıus 

35 

33.60 
2.43 

42.24 

80.-

7.02 

24.30 
1 .65 

77.13 

R.64 

2.06 6 52 

0.50 3.SO 

::1.40 ~ 1 ~6.20 

1.16 
1.20 

42.76 1::1.32 

Ka me 
1.50 

Muvazene 

15.11 

16.74 

2069 
9.59 

204.48 

43.SO 

Hl.68 

50 

:115. 

ıo 

1.56 

3.40 

~.45 

45.63 

6.40 
35 

90 

10 
9.60 

70 

30.08 

Münir Bozkurt ve Or. Madeni eşya ve H.Kazazker han altı 2 6.44 6.96 23.84 
s.ss 

terazi fabrikası . 1 • t 

Hoca.paşa maliye şubesi mUkelleflerinda:ı olup yukarda adı; işi ve tica.retgA.h adresleri yazılı şahıslar terıd ıııJ 
rette yenl adreslerini bildirmemiş ve tebellQğe salahiyetli bir kimse de göster ne~ v~ yapılan araştırma.da dıJ. 1 
na.mamr~ olduklanndan l:ıtzalarında gösterilen yrllara ait kazanç. buhran ve yüzde :ı:nmlarmr havi ihbrırnsırıt ıJ' 

L v• 
btzzat kendllerine tebliği mtimld.ln olamamıştır. Keyfiyet 3692 sayılı kanu ıun 10 ve 11 inci maddclerlııc " 
tebliğ yerine geçmek üzere na.nen tebliğ olunur. (4'193) 
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NAICLEDENı 

•thi kardeş 

Yazan: 

MUZAFFER ACAR 
• 

(Dükü nuahadmı devam) 

İhtiyar arap kadın, hiç düşün
meden anlatma.ğa başladı: ' Ben öldürdüm •• 

4şk, Istırap ve his romanı 

- Sabaha karşı idi. Kapının 
gürültüsü ile uyaromı. Açtım, 

Baktım. küçük hanım pek pcj • 
mUrde brr halde, işte tıpkı gör. 
düğünüz gibi k~a duruyor
du. İçeriye girdi, kucağıma atrl
dı ve çocukluğunda yaptığı f 
göğsüme sokularak: 

Çünk ü •. . 

miren 6Üphelerden kurtulmam 
lazımdı. Beraber )'3Şa.dığmıız za 
.manlar bana verdiği anahtarı 
atmamrştmı. lşte bjraz evvel si_ 

2lC verdiğim o anahtarla arka ka 
pıyı a.çtnn, sessiz adımlarla doğ-
ruca doı..1:.orun. yatak od.asma 
gittim. Oh, bu odada benim de 
birçok hatıralamn. vardı. Kapı. 
dan dinledim.. lQCrden hiç ses 
gelmiyordu. !ttim. bir gölge gi. 
bi içeriye süzüldüm. Gördüğüm 

manzara çok acıydı. Doktor Os
man Cevat kızıma, kızımıza hay 

• 30. 
t \J~ bir 8Wtüt oJdu. Sonra lacağı için memnun güliimsüyor,. 

du. Devam etti: 
büzülerek yavııınıun bahçede oy 
nam.asını seyrediyordum. Ne de , "J.f.IOrdu: 

Ukaveıe Uç soaelik mi o. 
denıtotııı? 

- Hemm bugün profesörle. 
rnle görüşeea. Va.kt geçinneğe 
gelmez, belki talipler çoktur. 

- Ah kalfa, artık ben tama güre! bir ç_:ocuk olmuştu. Ona 
men :mahvoldum ama gönlüm· yalda.~ak. onu kucaklamak, 
de rahatladı. bağrımda sıkmak istiyor, fakat 

saadetini görerek müteselli olu _ 
yordum. Nur içinde yatsın Şadi 
Bey kızımı hiçbir §CYden mah • 
ııım etmiyordu. Kızıma Nazan 
ısmini vermiş, niüus k~dı çı -
karmış kendine evlat etmişti. 

vani bir zevkle sanl:mı:ş horul _ 

dayarak uyuyordu. Ne yapaca • 
ğnnı evvel~ kestiremedim. Son
ra birdenbire aklıma şİm.§ek gi. 
bi bir fikir geldi. Doktorun yazı. 

~,~t. Hayatta üç sene ne. 

~ •USbılar. - Fazla talip olacağını zan. 
nctmem ama. ben de bugün te_ 
şebbüslere girişmek niyetinde. 
yiın. Ben kahve içmiyeceğim, 
bugı1n biraz sinirliyim. 

l'lılt dü§UnUyordu. Efgan.ista· 
~ec~ doktor kafilesine ka 
IUl'Be bu hiç şüphesiz on~ 

Vaziyetten kurtnraca.k ııir 

teltli olurdu. Sonrası için i<>a 

kenmdlr!" demekten ba.5. 
tare Yoktu. Hiç olm.a7-'la aile. 
ltı taç olmadan hayatını ka. 

tllıı eveı a.rtrk annesinden para 
.ği Jçlıı, saatini satmağa 
kalııuştı. Karde§inln ima 
~ ettiği İfi onu hem avare. 

hem do annesiyle her gün 
;ilı.o geldiği zaman duyduğu 
an kurtaracaktı. 

..... ~ t<'reddüt ederok: 
eli t ~llnıkll:ı olsnydı ben de git_ 

~~Pl'dfm. dedi 
&tlldı· 'r . 

~ 8hldık ve tavsiye uıztm. 
~böyle nüfuzlu bir tanı. 
~Ok. 

lıarret içiJdeydi: 
~ l>eki ama senin bir slirü 

itti l>rojelerın vardı. Onları 
"dl~orsun? h: kendisine hitap cdenn!~ 

lıa sesıe konuştu: 

h ~·attn fedakarlık yapmak, 
( 111ıa ve ümitleri bile tc r. 
~ zaruretiyle kal'5ılrl§tığı 
~lur. Esasen anıda Uç se. 

b:ı. et rn slek hayatımda. ba. 
fır ~!angıç olur. Biraz para 
ıı l\eın ileride burada bir 

(), "lıan ~lıuı c acarım. 
ı l"'E-~ Un c:özlerinin ilk kısmın. 
ta b ~ır şı;>y a.ı1larnıyan füı:f 

aı 1.ı-1ktirnıek bahsi üzerine 
li fıkrınj beğendi: 
a~kın var Faruk. Üç sene 

~ııı hı'~ zahmet çekmeden bir 
!'al 'ta biriktirebilirsin. Sen 

~ rı ~yıa? . 

~· hemen hemen anlaşıla 
~ ve~~:cced alcak sesle 
l<' ı. 

:Ukun hakkı var. l'lk~·i 
\:k llva.rıktır. 

St-: kardeşine döndü: 

~- .~ganistandan dok: 
;M~dıgıni gazetelerden mı 
·ıqn' Q . 

htı~teler-de de okudum. Fa 
~ llkta beraber okuduğu. 

~arılı bir arkadaştan da 
~t- . • Bu arkada.5ım nüfuz. 

aııe" Ta . ~k J'e mensup. vsıyc. 

llliicssir olac~<'Tmdan • • 
~ biraz 

Ycnıeği b!tirmiş oldukları için 
kalktı ve odadan çıktı. 
Tarık annesine hitap etti: 
- Senin işin var mı anneci .. 

ğim? Öğleden sonra ne yapmak 
fikrindesin ? 

- İşim yok. Billılem... Niçın 
sordun? 

- Benimle beraber Şükrana 
kadar gelir misin? 

- Ona bugün muhakkak git_ 
meliyim. 

- Evet, evet. Sahi hakkın 
var. 

Raif 18..fa karıştı: 
- Neden muhakkak? 

- Ona söz verdim de .. . 
- Söz "·erdinsc tabii ... Hak .. 

km var. 
Bu kadar izahatı krüı gör_ 

müştü. Esaseı1 tecessüs his::ıi 

kuvvetli d~ildi. 

Ana oğul sokağa çıktıkları va_ 
kit Tank: 

- Gördün mü anne, dedi, me. 
sele kalmıyor. Faruk gitmcğe 
razı oldu. 

Leyla içini çekerek mırıl. 

dandı: 

- Zavallı çocuk 
- Niçin zavallı? Ayda 'bizim 

paramızla beşyiiz liradan fazla 
kazanacak. Onun yerinde olma_ 
ğı isteye ek çok kimse vardır, 

merak etme ... 
- Saadet yalnız ve sadece 

p::tra ile elde edilemez o~lum. 
Hiç konuşmadan bir müddet 

yürüdüler. Leyla bir aralık mı. 
rıldndı: 

- Hayat ne acı! lnsan bir de_ 
facık olsun bir tatltlrk bulup 
kendisini ona terketse su~lu sa. 
yılıyor vo mesut olduğu zaman. 
lan ıztıraplarla ödilyor. 

Tarık yava.~ça.: 

- Anne artık bundan bahset_ 
me, dedi. 

- !mkanı var mı oğlum? Hep 
o bahsi düşünüyorum. 

- DU.~ünmemeğe çal!§, unu. 
tacakEm: 

IX 

Doktor Farukun, tıp fakültesi 
profesörlerinden bir kaçmm ha .. 
rarctli tavsiye mclrtuplanyta 
takviye edilen müracaat., kendi. 
sinin de ummadığı derecede iyi 
karşılandı ve kabul edildi. Bunu 
bu sabah ~ivindiği sırada getiri 
len telgrafla öğrendi. -

Telgrafı alınca ilk intibaı ce. 
zasının müebbet küreğe çevril,. 
diğini hn:ber alan bir idam ma.h. 
kfımıın duyduğu heyecanın eşi 

oldu. Uzaklaşa.cağı ve sakin bir 
hayat ya.5fiyacağı düşüncesiyle 

ıztrrabının biraz hafiflediğini 
hissetti. 

(Devamı tııar) 

de sen bir vazife almıyacaksın! 
Beni burada yalnız bırakıp bir 
yere gitmiyeceksin! 

Rtistem manalı bir bakışla 

gözlerini Marta ya çevirdi: 
- Ne o? Bu işin sonundan c • 

min değil misin yoksa? .. Benim 
gitmemi neden istemiyorsun? 

Dedi ve için için ağla.mağa baş 
ladı. Ne kadar zorladım.sa da 
ağzından bir söz alamadım. Sa • 
bahleyin gelip polisler onu al • 
dıkları zaman hayretler ettiın. 
Bütün bildiklerim bundan iba • 
rettir reis bey. 

yapamıyordum. 

Bu sıralarda idi. Bir gün doıL 
otra benim için hayatını fedaya 
hazır oldugunu söylediği halde, 
çocuğumla beraber beni bir kö • 
pek gib) evinden kovan Osman 
Cevada git.tim. Ayaklarını yazı· 
hanesinin üz.c.rine atmış bir yap· 
rak sigarası içiyordu. Benim içe. 
riye girdiğimi duymadı bile, gö. 
ı unce do aldrnnadı. yalnızca sert 

Şahit gönderildi.. hrurim hala 
başını kollan arasından ayırmL 
yan maznuna sordu: 

- Şahidin ifadesine bir dıye. 
ceğin var mı? 
Kadın ağır ağır yerinde doğ -

ruldu, bir hazan yaprağı gibi 
titriyordu: 

- Var hakim bey, dedi. Bu 
kadarını öğrendikten sonra artık 
hepsini öğrenin bari. 

Ve ağlıyarak, cümeleri :bıçkı· 
rıklarla kesilerek anlatmağa baş. 
ladt: 

- Babamın evinden kovulduk 
tan sonra doktor Osmanın kü • 
çük apartmanına yerleştim. 

Kanumda piçim vardı. Doktor 
Osman ibabası olduğu ıbu çocuğa 
daha dünyaya gelmeden evvel 
düşman kesilmişti. Nihayet bir 
kız çocuğu dUnyaya getirdim. 
Altı ay sonra yavrumu göğsüm· 
den aldı, bir sütnineye verdi. ba· 
na da: 

- Bir daha çocuğunu gönnek 
istersen bu evden kalkar gider _ 
sin... . 

dedi. Razı olmuş gibi görün . 
dilm, fakat arada bir kaçıyor ço-

_çuhmu görüyordum. Nihayet 
yakalandnn ve o zaman doktor 
Osman beni evinden kovdu .. ev
velce tatlı sözlerle kandırdığı, 

hayatııu fedaya hazır olduğu 

Şahendcnin artık lbir kıymeti kal 
mamıştı. Suyu içilmiş yalnızca 
posası kalmL~ bir meyva gibi so. 
kağa atıldım. üzülmedim .. çün . 
kü hiç değilse yavrumla beraber 
y<ıfiamak iınkinını kazanını§tım. 

Çocuğumu sütnineden aldım, 

bağrana bastım, henüz dokuz 
aylık bile olmam~tı. 
Kendi~e iş ararnağa başladım. 

Fakat kucağımdaki çocukla ba -
na kim i.~ verirdi. Bir kapıya 
girip hizmetçilik bile etmeğe ra
zı oldum, fakat yapamadım. Bir 
lokma etmek veren olmadı. Bir 
çok geceler aç yatıyor, yavru -
mu sütsüz göğsüme basıyordum. 
!kimiz de sabahlara kadar ağlı . 
yorduk. O açlrkta.n feryat edi · 
yor, ben ıstırapla inliyordum. 

Nihayet bir gün çocuğu Da -
rülacezeye vermeğe karar ver
dim. Göttirilp bıraktım ve yav . 
rumun anne! Anne! Anne! diye 
feryat etmesini duymamak için 
kulaklanmı tıkayarak oradan 
kaçtun. 

Aradan dört sene geçti. Bu 
müddet zarfında çamaşrreıhk, 
hizmetçilik. bulaşıkçılık yapmış 
hayatımı devam ettirebilmistim. 
Hemen gün aşın bir frrsatını bu· 
luyor, Darüla ereye kO§Uyor, o • 
rada bir dilenci gibi bir kenara 

bir sesle: 
- Ne istiyorsun yine? 
diye haykırdı. Suçluyıtnı§1ın1 

~ibi bir kenara büzüldüm: 
- Osman ,dedim. yavrwnuz 

dört yaşına girecek. Ona acı, ne 
olur, yanma al onu, ben orta.dan 
tamamaen kaybolunan. lstCrsen 
kendimi öldürürilm, Yalnız onu 
kurtar.. Günah ona, görsen ne 
güzel çocuk oldu. 

Bu sözlerim üzerine yalvaran 
ağzımı tokatla kapadı ve beni 
tekme ile dışan attı. 

Bütlin ümitlerim kırılıverdi, 

fakat üç dört ay sonra yavru • 
mun kibar bir aile tarafından ev
hithk olarak alındığım görünce 
yüreğime biraz olsun su serpildi. 

Suçlu kadın sustu. Bu if adesile 
cok sarsılmış, sanki yirmi yaş 
daha ihtiyarlamıştı. Korkak na • 
zarlarla hakime baktı: 

- HB.kiın bey, dedi. Hikaye . 
min sonunu anlatabilmem iç.in 
salonun tamamen boşaltıJmasını 
isterim. Burada söyliyeceğim 

sözlerin yalnız adaletin mürne.tı. 
sili sizler tarafından duyulması -
nı isterim. 

Heyeti hakime kısa bir müza. 
kereden sonra gizli celse yapıl. 
masına karar v{lrdi. Halk lıoınur 
dana.rak dışarıya çıkarıldı. Maz. 
nuna su verildi ve hakimin: 

- Buyurun, sizi dinliyor·uz. 
İhtarı üzerine zavallı kadın da 

ha bitkin, daha sönük bir sesle 
sözüne şöyle devam etti: 

- Salonun bo§altılmasını iste
diın. hakim bey; çünkü bu bahis 
kızımın bu cinayeti işleyen kadı. 
nın annesi olduğunu öğrenme6i. 
ne taham.mill edemem. Biraz 
sonra onu şahit olarak dinlemek 
istiyeceksiniz belki.. Yalvarırım 

ize 8.diJ ha.kimler onu rahat bı. 
rakın .. o bu çirkinliğin içyUzUnü 
öğrenmesin. 

Kadın sustu ve göğüs geçir • 
dikten sonra: 

- Evet, diye devam etti. KJzı. 
mın kibar bir aile ta.rafından ev. 
!atlık aldığını söylem.i§tim. Kt. 
zımı evlat edinen meşhur sabun 
tüccarı merhwn Şadi Beydir. AL 
lah razı olsun kızıma kendi yav· 
nısu gibi bakıyordu. Esasen ço. 
cuklnrı da yoktu. Kızım alçak 
bir babadan, bedbaht bir anne. 
den dünyaya geldiğini bilmeden, 
biiyiidil, merhum Şadi Beyi ken· 
di öz ba:ba~ı biliyordu. 

Seneler geçiyor, ben de kızrmı 
adım adım takip ediyor, onun 
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Aradan zaman geçti, Na?.an 
gelinlik bir kız oldu. Bir gün o _ 
nun evleneceğini haber aldım. 
Bilseniz ne kadar sevindim. Dü. 

ğünün yapılacağı giin Şadı Be .. 
yin köşkünün bulunduğu sokağın 
başına çöktüm, ru?r dakika ka • 
pıyı pencereleri gözledim. Bir an 
olsun yavrumu gelinlik haliyle 
görmek istiyordum. Göremedim. 
Akşam oldu. Köşkte rşıklar yan· 
d r. O zaman bir hırsız gibi ses. 
mzce yakJa.ştım, bır taşın uzcn. 
ne basıp boyumu yükselterek 
pencereden içeriye b.ıktmı .. Yav
rum geliıllik elbisesiyle piyano • 
nun başına geçmis, bir §eyler ça 
lıyor-du. Ne kadar güm!. Ne ka. 
dar neşeli, ne kadar mesuttu. 
Gözlerim yaşlarla dolduğu için 
yavrumu iyice göremiyordum, 
yaklaşan \yak seslerini de du • 
yunca korkarak oradan uzaklaş.. 
tım. Biricik evladımın saadetin.. 
den bir lokma olsun çalamamış
tım. 

Her halde biliyoTSUmJzdur, kL 
zımm evle.nmesi üzerinden iki oo 
ne bile g~meden Şadi Bey ve 
damadı Maslakda bir otomobil 
faciasına kuroan gittiler. Kızım 
büyük bir servetle dul kaldı .. L 
ki sene yavrumu göremedim... 
Adaya ta§ınml§tı. Birkaç kere 
Adaya gittim, evini bulamadnn, 
günleree-köprüde belki tesadüf 
ederim diye bekledim, fakat hey 
ha.t • 

Nihayet hır gün tali benden 
lutfwıu esirgemedi. Köprüde 
surUnürken boşalan Ada vapu -
rundan kızımın çıktığım gör _ 
düm. Ne kadar şıktı, ne h.-adar 
güzeldi, ne ahenkli yürüyüşü 

vardı. Birkaç adım takip ettim. 
Kızım az ilerde bekliyen bir oto. 
mobile doğru yürüdü. Beyaz bir 
otomobildi bu .• Na?.an yaklaşın • 
ca içerden orta yaşlı ibir erkek 
~Iktı.. Gözlerime inanamadmı. 
derhal bir direğin arkasına giz. 
lendim. Çünkü otomobilden çı • 
kan erkek Osman Ccvattı.. ba -
hasıydı. Acaba? diye dü$indüm. 
Belki aklı başına gelmiş, kızını 
bulmu§, yanına almıştır .. dedim. 
lçimde bi> ümit. yandı. 
Maznwı sustu ve nonra daha 

bitkin bir sesle devam etti: 
- Günlerce doktorun kapJSL 

nı bekledim, kızmun birçok kc. 

reler eve girip çıktığını gördüm. 
Fakat bu benim mnnettiğim gıöi 
giriş değildi. Hayır, Osman Ce
vat bu güzel dul kadının km ol. 
duğunu bilmiyordu bile. 

Vaziytei hissedince çıldıra .. 
cak gibi oldum. !çime şüphe gir-

miş kemiriyordu. Arbk her gün 
kapıyı bekliyordum .. Nihayet 18 
mayıs gecesi geldi çattı. O gün 
kızım saat onda doktorun evine 
girmişti. Gece yansına kadar 
çıkmadı. Duramadım.. lçimi ke-

bir müfreze gönderip baskınlar 
ynptınnız. Getireceğiniz erzak 
halkı burada bir aydan fazla i
dare eder. 7..aten o zamana ka. 
dar Yıldırım Bayezid de kaleye 
yeti.~miş olacakbr. 

- Hala bu ümitle yaşıyorsun, 
değil mi? Efıln Yıldırımın gele. 
ccğini umuyorsun!! 

hanesinde dalına kügük bir taban 
ca bulundurduğumı biliyordum. 
Gittim onu aldım. Hem ikisini 
hem de kendimi ortadan kal~ 
cak bu mfitlıi§ f&cia.nm perdesi. 
ni indirecektim. 

Tabancayı ald~ geldim, lıiıa. 
aynı şekilde duruYorlardı. Artr.k 
ne yaptığmu bilmeden kur§unla. 
n boşalttım .. sonrasmı bilmiyo
rum .. ertesi saı'bah polisler gelip 
.beni Zeynep kalfamn evinde ya. 

kala.dılar .• vazifemi noksan yap. 
mLSim hakim. beyler_ Kmznı öl
düremedim, kendimi öLiürem e .. 
dim, meğer ne bedbaht bir ana.y.. 
ml§IDl ben ... 

Maznwı sust:u. BaDdalyesi Ü .. 
Mııe O()kt.ü •• sonra a.klma bir 
şey gelmiş gıDi yerinden ~ 
Ağla~ hıçkırarak hakimle. 
re yalvamıağa. başladr: 

- Bütün bunlan anlattnq,. fa. 
kat yalvarırım 6iz1ere adil hi. -
kimlerim üadelerimin bu kıamı 
açığa vuru.Imasm .. Kmmm me _ 
sut rüyasından uyanmasını is . 
temiyorum. Yalvannm, size 0 
bilmesin. Nasıl bir çirkef içinde 
yümüğünü bilmesin.. bilmemek 
o da büyük bir saac1etr 

Celse sona erdi. Diğer şahit 
lerin dinletilmesi için ba§ka .bir 
güne bırabldr. ra.tat ~da
ha şahit dinlcmeğc, tahkikatı 
derinleştirmeğe mana var mıy 
dı? HAkimler kendi kendilerine 
bu suali eonı;sıorlardı. 

JIUZ.APJ1ER AC.AR 

(80NJ. 

Eminlinıi Yeril askerlik ıubai1aa 
den: 

Sınıf 8. muamele memura Y-.,. 
Nüzhet oğlu Rccni (35489) 

Yedek piynde teğmen (4~ 
Nnci Cellil Bornncl, 

Yedek plyııde teğmen T~ oitlır 
Reşat San (45410)' 

Yedc.k piyade teğmen Hiise7ia 
Ililm i oğlu Mustafa Adnan Bozcaır 
(14213) fin kayıtlan tetkik edilmeli 
üzere nüfus hüviyet cüzdanlarile 
birlikte aecJc şubeye müracaatıan: 

••:ır. 

Kadıköy ycrU aakertlk &tibeldnden: 

Şubcmhıde kayrt)ı emekli ve yedek 
tekmil subay ve memurlarm senclJk 
mutat Yoklamıuarmn §imdiden ba§lan 
1DI§br. Ancak bu sene yoklamaya 20 
hıı.ztranda nihayet verileceğinden bu 
tarihe kadar §Ubeye mn.-acaat edilme.. 
si ll4n olunur. 

Beyoğlu Halk Sineması 
Bu:?Un 11 de, Gece 8 de: 

3 bliyllk ftlm birden: J - Ktn" 
Kong: Tnrk!)e, ~ - Şeytan Ç«-ı. 
3 - Knmarbailar gemhıl. 

- Kendimi hiç dil§ünmüyo • 
nım, Marta! Küçük çocuklan 
gözümün önüne getirdikçe tüy
lerim ürperiyor. Dün kemik ke _ 

Marta tekl'ar Riistemin boynu 
na sanldı: 

- Her işin menfi tan.tını da 
dUşünmek lizungelmez mi? Ya 
gider de kavgaya tutuşur ve 
dönmezsen ... 

sapt.a vardır. mahkum olacağız. O zaman bir
birimizi mi yiyeceğiz? 

- Sen iimidini kestin.. üste • 
lik hiç bir tedbire de baş vurmu. 
yorsun! Eğer bu gece benim de. 
diğim baskını yaptırmağa mu -
vaffak olursan, muhakkak ki. 
yann kate erzakla dolacak .. ve 
herkesin karnı doyacak. 

mircn küçücük yavrucaktan gör 
düm; içim sızladı. Anneleri bu 
.kemik parçalarını dövtıp çorba 
yapıyormuş.. kemikleri payliş • 
mak için öyle bir kavga edişleri 
vardı ki. 

- Olabilir ya. Harp zamanın· 
dayız. Gidip dönmemek de he. • 

- Yalnız bu mu?! Gelin gör
memek de ihtimali yok mu? 

Rüatem ayağa kalktı: 
- Bu kadar derin düşünme -

ğe gelmez. Yann biz de açbğa 

- O kara günleri gör:miyece. 
ğiz, Rüsteın ! Tehlikeyi bu kadar 
yakın görüyorsan, dediğim gibi, 
cenup cephesine kırk elli kişilik 

Marta cevap vennedL 
Rüstem, amcasını görmek fi -

zere o gUn öğleden aoma kale. 
ye gitti. 

(ıı.ı.tı 1''1~) .. 
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ut arı 
Bir damla petrol bulmak için insanların girmediği 
yer kalmamıştır. Alaska nın buzlu topraklarında 

And dağlarının bulutlara değen tepelerinde, Pa

sifik Okyanusunun derinlik erinde, insan ayağı 

değmiyen Kolumbia orm anlarile Arabistan çölle
rinden petrol çıkarılmak tadır. 
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gınlar meydana gt ;ren bu .bac:it rck hareket haline getiriliyordu. 
usulun yerine daha rn:ikemmel da Bu ipin ucuna eski zaman kal 
ha tehlıke iz bir • '>ndaj ,-e delme kanlaanı andıran iri dutrümler ö • 
usuıü aranılmaf:l.ı.i sebep olmuş. riilmü~tü. Amele bu düğümlere a
tur. yaklarBe basaral· ipi çcki}orlardı. 

AmP.rikada ~lı~an petrol arayı_ Ip h11 suretle çekilince burgu top. 
cılan i.e nbbeten daha iyi bir u.. rağa temas ediyor ve toprağı del. 
&ul bulmuşlardı: Bir mihv~r iıze- meğe ba)lıyordu. lyi bir amele 

2 - Amcrll·ııda 'lcl S<b bir petrol lrulusu yanıyor. (1008 de al~ 
bir r Jmı:eıı) J90t! h-mmmunun on yedlJıcl günü Tcksa.."I petrol kuyu ...i 
d:ı. diinynrun en mUthl ~ an.ı;mlannda n birisi oldu. bu yun.ı;m bar:l3(lır"" 
011 ııltmcı günü tı.onclurulf•bllml!ltlr. 

teri ~:undc 300 ton petrolü piyasa. 
rine ç>kılarak iki tat"8.h muvazc. grup'J bu usu1le bir günde 60 san. ya çıkarıroriar. Her gün petrol 
nede üuran koca b. r ağaç gö\·de . tim derinlikte yer kar biliyordu. 

fiyat1 :niithi-; bir urc:ttc dü üyor_ 
$inin bir ucu bir burgu ile niha: . Bu ilk tecrübelerden birkaç ey d A rik . f' 

. . . u. me anın pıya aya ucuı ı 
yetlenen demir bir çubuk vardı. so~ra petrol .ıhra~tı o ~ma~ ıç~n yatlı petrol doldurması petrol ü • 
Kocaman bir ağaç kaman andı- ço.k themrnıyetlı sayı.~cak bır zerine )atmlmış scrma)cyi çok 

-:ra=n=b=u=ac~a=i=p=a=le=t=bı=· r=ı=p=le=ç=ek=il=c=. =m=ık=ta=ra=ç=ık=·t=ı.=P=e=t=ro=l=ta=s=fı=r=e=h=a=-nc· ı mü'?kiıt bir , azı} ette bıraktı , e 

c yecy uzündc petrol yuzunden mli • a p g e l er 1 ;:i~ir mali buh an me~ ana 

Yalnız bu mali buhran trol a_ 
'BakQ chıınnda Bibi Eyba.tda petrol fı kıran kuyular rayıcılarını yıldırmadı. t t!trol a.. 

rayıcdar mali buhranı ç.ıkarılan 

pctNl miktarını ek ilterek önle • 

(lOOi de nlmmı5 bir 1'(1;lmdf'n) 
re:r aıtmda mevcut ınahtt'lif gll7.ınrm tazyıkı ~fız.Und n p trol ck!l('rilcUo 

kuyulnrdnn mnthl, ~Ü" hıvve'tle fışlnnr. Bu f>Ul'('tlC çıknn petrol &Üt1.ın1an 

y1lz .mct~o 1 adar yülcscllr. Bl~ı:ok dnfnbr petrollın nknı.ası ısın ya.1ıılın15 
~ t.ertibBtı bu 1\izden bozulur. 

Petrol asrında ya~ığımızı hiç 
kims~ inkar edemez. Buj.tin me _ 
denıyet hayatının devamım temin 
eden en esa lı madde petroldür. 
Bunu mkamla gö.::ıtermek için sa. 
dece 1936 yılında yeryüzünde çı
kanl:ın petrolün, )ine aynı yılda 
ı;ıkarııan demirden bir buçuk de. 
fa f azl:ı olduğunu soylemek kafi 
gelir. Yerden ham halinde çıkan. 
lan p:trolden insan zekası binler. 
ce çeşit mahsuller çıkanypr. Bu
gün petrolden yapılmış güzel ko. 
kular, petro!den ç-ıkanlmış krem. 
ter tne\CUttur. 

BUt:.'Yfuı insanlık üzerıne mutlak 
surette lıfildm olan petrolün ara. 
mı.ıa kansznası çok) nidir. Vakıa 
petrol pek eski zamandanberi ma-
1Cıındu. Fakat o vakıt insanlar bu 
kıymetli maddenin yalnız toprak 
üzerindeki ızıntılan ile iktifa c. 
derlerdi. Amerika yerlileri bu pet_ 
rol sızmtı:::ını kaşık kaşık toplıya. 
rak toprak kğenlere korlar, bez • 
leri bu mayile ıslatırlar ve bu ıs. 
lak oezleri ayaklan ağnyanlarm 

bacaklarına sararak romatizmayı 

tedavl ederlerdi. Petrol bir roma_ 
tizına ilacı olarak Amerikadan 
Avrupaya geçti. Ham petrol epey 
cc bir mı.:..ddet Ingiliz ve Fransız 
eczanelerinde belliba~lı romatizma 
nacı olarak saklandı. 

Bütün eczanelenn petrol ara -
nın.ğa ba~ladığı, romatizmanın 

petrolle tedavi i salgın halini al
dığı 1850 yılında Amerikada 34 
metre derinliğinde olan ilk petrol 
1..-uyu<;u açıldı. 

185'1 de ham petrolün tasfiye e. 
dılme i ve bu suretle yanan "taş 
)'ab'I" run elde edilmesi petrol bu.. 
lunan topraklan kıymetlendirdi. 
P(;trolün ilk defa Polonvada tas • 

fiyc cdılerck ı ık wrme va~ıtası 

seklinde kullanıldı. Amerika bu 
örnefu derhal takıp ctm<'Cii. Ame
rikada açılan p trol kuyuları, ya. 
kacak tac; ya]!ı çıkam1ak için cc _ 
zanekre sat iacak ham petrolu 
bulmak ,mak dile kazılı)or. Ya -
hut da tuzlu u çıkarmak için ka 
zılan kuyulardan su yerine petrol 
fı~ıny ordu. 

Amerika pctrolun hakiki kıymc tık gernını kc fının mtihen - lan tısız geçebilıyordu. Ve egE r 
tini ancak 1860 da anladı. O va. dislik tekniği tarafınd n ~ok g('!] diımeni kolay knllanıl"bilse nh. 
kıt Amerikada petrol arama \e ele alınmasına hi~ de hayr t et- tımlara rahat yan~abil.Seydı b,..l 
bulma işi eski lakaydinin tama - man~k lazımdır. G€mi insaatı, ki de hala kullanılacaktı. Ente. 
mile al~ ine olara Ç<>k hummalı uzun zaman tecrübe ve c.evkit:ı. resan bir tip olarak 1873 de Rus_ 
bir §clcil {};ldı, tıpkı } eni altın ma. biılere dayanan bir sanat olarak Türk harbinde Amiral Popofuu 
denlerine saldıran in anların akı- kıılnu tır. On sekiz ve on doku· yaptığı ve muvaffakıyetli iı:ıler 
nı andıran bir petrol akını b adı zuncu asırlarda teknik inkişaf et gören daire gibi yuvarlak gemi 
petrol humması bulun duny yı ra. tigi zaman gemiyi az çok mille. de zikredilebilir. 
ri bir hastalık halinde sardı f e: - kamil bir R<'kilde bulunmuştu. Şi Fakat ancak ~imdi ve, o, eski 
kat petrol üzcrıne bu ı,aldırış al - mendıferde 'aziyet büsbütün kiişiflerin tahayyül ettiklerin • 
tın ara) ıcılannda oldugu ıbı ı:;a- baı:ıkaydı. Gemicilikte ıse csa lı den çok daha az inkılapcı bir tek 
hiplerini ekseriya fımit izlıw e \C yeni bulu lardan ziyade tadiller nikle, dalgalara mukavemet e . 
felak~e göttlrrn di. Herke n ü • mevzub~tı. Fa' .at tekni yen. den gemiler inşa edildı. ı Çünkü 
mia,111 ve emeğini bol bol ödedi. ler, bununla iktifa etmemi.lerdi. o zamanki o garip fikirlerin h'ç 
l il~anya topraklan 20 _ 25 met Onlar toprnktan sonra. denizler- biri muvaffak olamamış ve he _ 
re de:--ınliğindc i tenıldıği kaoar de de cezri bir · ckilde muzaffer men hepsi bugün teknik müzeler 
petrol verıyordu. Bugun aradan olmak istiyorlı:ı.r ve bu iş için es.. malı olmuştur. 
80 sene geçmi~ bulunu)or. Şımdi kidenbcri kullanılmakta olan Deniz ümit edıldiği .den daha 
Pansilvanyadaki pwtrol kuyuları bulu lardan vazgeçerek tamnmi kuvvetli <'ıkmı§tır. Gerek rüz • 
4000 metre derinliği butmu tur. le yeni t knik fikirler tatbik et· gar, gerekse dalgalar tcsirile ge-

Uk petrol kuyuları ıçin ara tır- mek istiyorlardı. Her zaman ol- mi teknesini devamlı bir tehlik~ 
malar yapılırken deı:ne \e sondaj duğu gibi ön safta duran fikir, karsısında bulunduran muazzam 
işleri alelade kazma \ e küreklerle denizi taınamile düz ve dalgaları ve mütemaaiyen değıı::en kuv _ 

k ul d zararsız bir hale getirmek iste.. v:-tlerı·n şı·ddet ":e t...,ı'r derece. }apıhyor, petrol ·u} an a tıp· ~ • ~ 

kı su kuyuları gıbi açılıyordu. On ğiydi. leri itibarile tayini eıdden gilç -
sekizinci asırda Birman) ada bu Bu fikirler neticesidir ki yük- tür ve bu meseleler krı.rPısında. 
suretle açılmış kuyuların 100 met sek merdaneler iizerinde dnlga • mühendisler ekseriya lıalledile.. 

l ·· t•· den k abı"lecek vnya mez vazifelerin yükledigı-· gu"'ç • re dcrmliğe kadar \ ardığı görül . ar us un ay " 
·· crı· d" •Jtıların hı'c mukavc lüklerle ka~ı karşıya bulunmak müstı.lr. Romanyada bu iptıdai u.. ıız n .. n ° - 1 ~ 

t ··rm den k laylıl,la ge"" tadırlar. Kara topraktann değL sul ile petrol kuyulıınnın açılması ~e g~ e 0 • ~., • 

UZUn -. u'"ddet devam etınic:tir. Fa. bılecegı yuvarlak sırtlı veyahut mez münasebetlerl ve acıkça bi. 
·" ~ 1 linen şartlan karada yapılacak 

k t b. ık n-azlar vüzü den sık dn iki makineli olan arın ve ayrı, 
a ,r en ~ . .. . . . k d inşaat için kôlayhklar temin e. 

rık 1·nf,J"''·lc.~r \'c yu· zlerce in.;anın ı ny_r_ ı mute.harrık ık_ı ıs .. ım .an 
- i:11'. diyorsa da bu kolaylıklar rnüte. - - .. be ı bü\ iık van mute~ekkıl dalga daglan uzenn. 
o,umune &e o o an • den bir su yılanı gibi siizülebilc_ harrik Okyanuslar için katiyen 

cek tarzda gemilerin inşa proje. kabili tatbik değildirler. Bütün 
lcri ortaya cıkb. buna rağmen her vakıt denizi in 

Bu projelerin tasarladıkları san tekniğine mecbur etmek ve 
gayetle acaip gemilerdi. Mesern eski gemilere yeni şekiller ver - , 
bunlardan bir tanesi 1~91 tem_ mek yolunu aramak isteyen J a.. 
muzunda Atlnntik denizini ge - ajfler ortaya çıkmaktadır. Yeni 
çen yuvarlak sırtlı "balina sırtı" cins (dalga yutan) ile ilk defa 
diye anılan bir teknenin üstüne olarak yalnız geminin şekli değil 

ı kaideelrle yerl" tirilmiş ol n bir geminin hareketinden mütevel _ 
1 acaip gemiydi. Dalgalar geminin lit dalgu ııeklinin karakteri de 

alt losnıındaki yuvarl:ı..k sırtlı değişmektedir. Gemi teknesine 
teknenin iistündcn ve kaidcelrin doğru gel,,n bir cereyan burun 
arasından kolaylıkla geçecekler 
ve g__eminin asıl ·· st kısmı dalga. 
lardan niBbeten a'.: mütce cıir o. 
lacaktı. Bu övle bir fıkirdi ki, hu~ 
gün bile mcvzubahs olabilir. Bun 
lardıın bir diğeri ikiz gemi ola • 
rak bundan altmış se.ne evvel 

meğe çalışacak yerde. petrol 
istih<s!flatını arttırmak, çı 
karına usullerini besitıe:tirmek, 

maliyet fiyatını indim1ek ve bu su 
retle ucuz \ e çok petrol satarak 

çok kazanmak yoluna saptılar. 

Petrı:ılün masrafı, kazma işinin 

gü~liı!fünden ileriye geli~ordu. Bu 
nun için ı lalıata bu no1 ladan ba~ 
ladıl~r. Ve çe~it Ç€5İt makıneli 

makli:aplar icat ettiler. Ilk makı -
neli makkap odun yanan bir o • 
caktakı kazandan çıkan su buha . 
rile ,~•iyordu. Bu buhaı 1ı makl .. ap 

\a~ta~ıle gunde bir metre derin -
Iığindt: bir kuyu kazmak imkAnı 

elde dilmışti. 

Bu :.ıet, buo;un bile bazı } erler
de ku!ıanılm ktadır. Yalnız yeni 
petrol mühendic:leri bu aleti çok 

iptıdai 'e çok mahzurlu bulu~or. 
lar. lıra kazma i~i de\am eder _ 
ken r• .ızrlan ~erden çıkan toprak 
parç::ııımnı temizler.ıek \'e aletin 
sert tr>prağa tema ene ede körle. 
şen •.ı.::.ınu bilemek ve} ahut değiş
tırme~ zarureti M..,ıı oluyor. Bu 
) üzd n kazma işine saatlerce ni . 
hayet vew ek lazım geliyor. Bü • 
tun oı•nlar vakit kaybettiren ve 

i tih..al azaltan c:ebeplerdır. Bu 
alctl .... r erine Rotan i mi 'eı ilen 
alette. ikame edildı. Bunlar aş!-ğı 
yuk~"l bır tahtayı deıen m.ı.kka • 
bın süratine yaklasan biı hızla ) er 
~'ii:üniı delebilmektedir. Toprng1 
kazan makkabı ve bunun merbut 

olduğu çelik boruyu çok kuvvetli 
motörler ba5 dondürecek bir hız
la toprak içersinde çevirmektedir. 

Makl:a om raptolunduğu boru ay. 
nı zamanda çamurlu u akıtan bir 
kanaliıasyon borusudur. Bu kana~ 
lizaı:ı.y ınun vazifesi toprağı deler • 
ken crıyece..~ dereceye kadar ı'-ı • 
nan makl ... abm soğuma ını temin 
etme~. kazılan toprağı ürüklcye. 

rek ) ukanya çkaımak. 

kenarlanııı yumu5ll'c\: hale ıt" 
re.~ ka) manm önüne geç:me.1-t 

Bu son si tem filetlc ça1t 
ikide birde ameliyatı durdıl 
ğa lüzum yoktur. Bütün sii!St 
h.orlan da kınlmıc;tır. Zmı bil 
ni ımkıneler günde yüz ın ti 
rinlı~indc bir ku} uyu kaz 

tcdi. ! Bu .ilet bir taraftan I> 
yu r.azarkcn dığer tarah 
pct:ol h~klracak borular 0 
kuyuya sokulmaktadır. Zıra 

petnl tabakasına tema cd t 
mez açılan delikten derhal_pe 
lıskırınağa başlıyacaktu. f ! 
letJerle ) apılan delme i ıc 
petrol Lulunduktan sonra bO 
yerle~tırilip petrol zabtoluı1 
kada,. cinlerce ton petrol ~ 
re fı;k~nr ve zh an olurdu. 
bukı. bugün k~ metli mar1111 

damlac:.ının bile 1• şa akfll 
hiç kim e razı değ. dir. 'f O 

kazan makkapla petrolu ) 

karacak boru petrol tab \ 
a~nı "aniyedc a\nnaktadıt· 
nıı: butün bu tafsilata tı 
bugüııku petrol çıkarına ic;iıt 11 

derecede emin ve tchlik~1 o; 
ğu netıcesine \ armamaııdıt· 
daj ameliyatını tehdit edefl 
lerce tehlıke bugün dahi r,ı 
tur. Toprak yıkılır, ycrdrıtı' 
sıcak ve soğuk sular fı~ır1 
nltınci!l bir bo~ tabakaya r 
lince ;r..akine ve borular b • 
törden ayrılarak, bauın Ill'1 
de bc.;rabcr sürük.liyerek 
kayboıurlar. Bilhassa bu .il 
·1000 metre dennliğinde oW 
miri ·ı~ telafbi çok güç olu!· 
kat p~trol şirketleri bu nıu•, 
karşı ındn gayretlerini 'c 
!erini kat kat artınrlar. J3ı.ıtı. 
yanın müşterisi olduğu ~u 
metli mayii bulabilmek içııı 
rikaim1r son birkaç ay 1 

Ala~da buzlar arru:ında 1' 
açtıh:-. And dağlarmın US' 
4.300 metre yükseklikte 

membaları bulundu. Vcneııl, 
petrol ~irketleri karadaki '-~t 

. . . detw 
rının y;rmı sene ıçersın 
bilecaji ihtimalini duşüılC~ 
nizin dibinde dalgıçlar çıı 
rak petrol kuyuları kaırrt 
ra~yorlar. Kolombia orfl1 
Arabistan ç.Ollerindeki peu: 
nakları bile insanın hJrSl 
kurtulamıyor. 

"' 1 Duvrla Kale arasında i leyen ge 
midir ki, bu gemi~lc deniı: tut • 

S - T ds bir petrol d pt yanğını: 1910 yıtmcb Tcl.sasda 60.000 • . • • 
n ktar litre ~1 a1mı btr d pcnun ynn~ d n c!ort gU.rı rm , ~r. 1 u. masınn m nı olunmak ı tenıyor-

i:.:.tikametinde gemi ortasına doğ 
ru ikiye bölünerek arkaya doğru 
giden ayn ayrı yollar takip ede
rek merkezi dalgaya nazaran 
bMk. istikametlerde ilerleyca 
harici dalgalar olarak geminin 1-
ki kenarından sıyırıp gıtmektc. 
dirler. Bu sayede geminin mu -
harrik l~µvvetinden de iktısat e. 
dilmektedir. Bu nevi insaatın te 
kemnıJlündc de bazı zorluklar 
vardır. 

~ 
4 - BakMa petrol tnn:flyl'!ıanelerl: (190t de almım!} bir )~ 

Hanı pr1roJ hnrııretl" tnsflye f'dlllr. 400 h:ırıırct d!."reCCSlne Jınd&# 
!lıcal, bonılardan bcç~n petrol balwr olur. Bu suretle ham p;-t 
esansı, benzin, gazolin ve Adi petrol f:ıkml3 Olur. 

yulann ~c dı>ııol n.ı 1.ııu_DUS1 c_ • dca ~tr61 mmtakıılnrm du. Ve "'Yl11 z:ı.manda bu gemi 
TUlen kamlıırdaodu. 1 sın.klıı ol.tnnran analdan .da sal. 


