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B. Edene göre 
Yannki Avrupa 
"Almanya kendi 

Polünü oynamchdır,9 f 

«Birdenbire kırdmalı, Alman 
ntelmnizmcuı gibi aert 
mekanizmanın mahiyeti 

ilıtiZlUınJanJıru 

tngllterenln 
sulh ,artları 

Bııy Eden nutuk sôytt-rken 

Londra, 211' (A.A.J - Harıcıye 
ııazırı B. Eden, bugün Londrada 
!vlansıon-House'da bir nutuk söy. 
lernış ve ezctimle demiştir ki: 

Naz1, kendisıne karşı misli gö
liiılm~miş kudret ve büyüklükte 
hır kın seli hazırlamaktadır ve ba
raj kırıldığı zaman b•ı sel, Hitieri 
Ve avenesini, Quisiing!eri ve daha 
birçok şeyleri süpürüp götüren 
hesab görme, geniş v~ çrık şiddet
li olacaktır. 

Birle,ik Amerika 
B. Eden, Amerika Birleşik dev

(Devamı 3 üncü aayfada) 

:Amerikada müdafaa. hm:ırtıkla.rı: Nevyork sokakıamıda tayyarelere 
kar§ı projek törler 

Amerika , ....... GiRiDE···30····· .. 
ne gibi 

tedbirler 
alacak? 

Ruzvelt bitaraf ilk 
kanununun ilgasını 

istemiyecek 
Amerika Cümhurreisi 
nutkun bazı noktala

rını aydınlattı 

]aponganın mihvere 
iltihakı kıymetini 
kaybediyormuş 

BİN ALMAN 
İNDİRİLDİ 

Kahirede vaziyet 
vuzuhsuz olarak 
tavsif dff iyo ~ 
Adaya ltalyan 
kuvvetleri de 
çıkarıld ı 

Kahire, 29 (A.A.) - Yarı 
resmi mahfellerd.e, Girıde 
lhava yolu ile nakledilen Al
man kıt'alarının miktarı 30 
b in olarak tahmin edilmek.. 
tedir. l<"akat şu cihet kaydo
lunmalıdır ki bugünkü şera. 
:Wte m iktar hakkında doğru 

Vaşington, 29 (A.A.) - Royter: bir fikir elde etmek fevka-
Fransızlar Fasın 
büy ük bir kısmını 
lspanyollara 

B. Ruzvelt, bilhassa nutkuı:ı~n Iade güçtür. Deniz yolu ile 
ıbazı nokıtalarını aydınlatmak ıçın hemen heme>n h iç asker çı-
topla~ığı gazeteciler konferansın- s karılmamıştır. 

ter k ediyorlarmış 
da, bıtarafltk kanununun ilgasını (Devanu 3 üncü gayfadal 

( Devamı 3 üncü sa·-'-da) :~ ... ~ - - - - - - -~ 7~a .,............ ~wr~ ...... ...,.. 

Meclis kahraman 
orduya muhabbet 
ve giivenini bildirdi 
Dünkü toplantıda vergiler 

kanunu da kabul edildi 
- '--··-· 1-••-··-·---·---d-IM .... 1:•--•--•N•W.----T•••••-•rr ... r•w ... - ..................... ~•••-••••• .. \ 

Bütçe mevcudun ittifakile kabul edildi, ~ 
Başvekilin beyanab alkışlarla karşılandı : . . _ ............................................................................................................................................... ·-" 

Yeni 
Vergiler 

içkilere daha fazla 
zam yapılması teklifi 

kabul edilmedi -
Hayvanlar vergisi 

Ankara, 1.9 (Hususi} - Büyük 
Millet Mecli ~i ·saat 1 4 de reis ve • 
kiUeı\fnden Şemsettin Günaltay~n 
reisliğinde toplandı ve 1941 bütçe 

1 

projesi üzerinde görüşmeleri ve bu 
arada vergilecde yapılacak zam ve 
ihdaslara dair luyihayı müzakere 
. ...: ta bul etmiştir. 

,.. 

19 4 l bütç~ projesi Mecliste 356 
reyle ve mevcudun ittifakile kabul lıfuhtcr.:?m Ba§vekıl Dr. Refik Sayda~ 
olunmuıftur. keresin e geçilmeden evvel Ma- yihanın müstacelen müzakeresinin 

Vergiler kanunu Üye Vekili, vergilerde Y<'PI - karara bağlam~asını istedi. Tekli( 
Varidat bütçe projesinin müza- lacak tadillere dair olan la _ (Arkası sayfa 7 aütun t d e> 

Beri in sefirimiz 
parlak bir suvare 
• tertib etti 
Berlin 29 (AA.} - T ürkiye 

bjiyük elçisi B. G erede ve refika -
sı, d ün akş.ım p arlak bir kabul 

resmi tertib etmiştir. Bu kabul res
minde A lma n şahsiyetlerile k ord ip
lomatik. hazır bu lunmu§tur. 

Milli Müdafaa Vekilinin 
Mecliste dünkü beyanatı 

~~a!a1zı;~~~tesinin Fastaki muha- ~s eri vaz1. •e Londra, 29 (A.A.) -- D aily Te- c A k • t =ı 
Fransa ile İspanya arasında '3 

''Hazırlıklar arzu 
ettiğiniz şekilde 
ve kudrettedir,, 

Yedek sü bayların maaşları 
!~:t~~a!~;~~~ab~:~ b:akk~~:;~ aı·rı·d muharebelerı·nde nıüzakereler cereyan etmektedir. 

Fransızlar Lyautey ile Fas şeh
rini muhafaza edeceklerdir. Yal-
nız İspanyolların Fas şehrini de e t d e ? 
istemeleri~ Fransızların bu şeh- son vazıye ne ır. 
ri tenketmek arz•ı:mnda olmama-
ları müşkülatı mucib olmuştur. 

Ankara, 29 (Hususi) - MeclL 1 
sin bu:bünkü toplantısmda Milli 
Müdafaa Vekaleti grupu bütçele
ri gö~ülürken söz alan General 
i zzettin Çalı.şiar milli müdafaaya ı 
tahsis olunan fevkalade tahsisat 
ve Türk ordusunun modern barb 
silahlarile teçhizi ve tesJihi husu
sunda Milli Müdafaa Vekaleti ta-

D ail_y. Telegr aph gaz7te.si~}~ Girid adasına yapılan. ve asker-
nıuhaıbırı. Faslılarla Fas u;tıkıall lik ın· . b t zd t bb .. , k' İ tar· ının u ar a eşe us 

r-~-~!:=~~-t====t:~~~~======·- rafından altnan tedbirler hakkın-
da beyanatta bulunarak ezcümle 

taraftarlartmn Fasta ı spanyol ..A,; ı-m;.,. .lk h , t• · t k · ı d 
b

.. · · · 1 · · · · k. ~""'l ı areKe mı eş ı e en 
ol:gesının gemş emesını ıyı ar- h kk d . eli b. l 

f ·kr· de · taarruz a ın a şım ıraz cıa-
şılamakıta oldukları ı ın rır. h .. 'L. 1- t ah·ı.. · · H 
-------- ----- a vazı'.u ma uma s 11uıyız. er 

Bugün: 
Değişen dünya: 

Harbi er, ihtilaller 
ve buhranlar 

YAZAN 
Ahmed Hamdi Başar 

( 2 nci sayfemızda) 

Yarın: 
Edebiyat 

YAZAN 
Halid Fahri Ozansoy 

ne kadar Almanlar, hala, askeri 
hareketlerıni yalnız günlük hadi
selerin asgari dozile vermekte de
vam ediyorl arsa da öte tanaftan 
İıoıgiliz1.erin müteferrik surette ve 
siyasi sözler içinde \'erdikler i ha
berler sayesinde bizce etraflı bir 
fikir edinmeğe ımkan oluyor. 

Taarruz, ayın yirmisinde bir 
para.şü~ü baskını olarak •başladı. 
Fakaıt. bundan evvel, Gıridın bir 
çok yerleri sıkı bir hav:ı bombar
dı.ınamna uğramtş ve bu arada 
Suda koyundaki İngiliz deniz kuv-· -,.,_
vetleri fena bir doluya tutulmuş;;- ~; .-· ---
!ardır. Paraşütçü indirme am~t 
yatında Almanlar, ıtaarrdz sahası~ 
nı ikiye ayırmışlardır . .)3un lar4 
biri. asıl tutunmak ve .. kulli 1tcl' 
vetlerile yerleşmek istediJdt!r~ sa.. 

. .. • ırt-: 

şunları :söyledi: 
«Ordu hemen harekete hazİrdır>> 

i 
c Yeni ordu hemen harekete ge

çeb ilecek bir .teşekkül halindedir . 
Uzun boylu seferberlik halleri ve 
hazırlanmalar bugünkii dünya ah
vali i.çinde ordularda görü]em.iye
cek halleM endir. Y!adırım harb
lerine ve baskın tarzında başlıya
cak muharebel=re karşı derha1 \'e 
hemen har ekete geçmek teşkilatı 
t amamile yapılmış bulunmakta

( Arkası sayfa 7 sütun 3 te) 

Emekli General tzzettin Çalışla,.m 
tekaüd olmadan etıvet alınmf.J 

bit- resmi 

M. M. V. Zat işleri dairesinden: 
Kanunen Haziranın birinde batlayacak olan yede\i 

ıübay yoklamasında her sübay ve aıkeri memurun mea
lek, san'at ve ihtisasları hakkındaki malumatı Askerlik 
Şubelerine ayrıca ve bilhasıa kaydettirmeleri hususuna 
dikkat nazar celbolunur. (2458) ( 4156) 
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Hergün Hem gap, hem yaptır ~ Sözün kısası 
-·- - ... ·-

Bütçemiz ve yeni Kahve borusu 
V.-gileT 
~---- Mahit&ln 8irren 

ndı; nihayet tcelim oldu. Yaral~ 
rının iyi olmıyacaiı anlaıılınca ızt 

' rab çckmeme:ıi için öldürüldü. 
Kadircan Kafh 
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TelgraE, Telefon Ve Telsiz llaberleril 
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•akineye 

Verilirken 

, 

Irak 
tebliği 

lngilizler bir muhare
bede 3000 maktul 

vermişler 

Bağdad, 30 (A.A.) - Irak teb
lıit: 
, Carb cephesinde Irak kuvvetleri 
~!JŞmanla harbe girişmişlerdir. İngi
lidet maktul ve yaralı olarak 3000 
~ bahğ olan zayiat v~rmişlerdir. 

Dü~manın mukabil taarruzu, mü 
1-tirn zayiat verdirilerek tardedilmiş 
tir, Cenub cephesinde kıt' alarımız 
~uakel' deki İngiÜZ mevzilerine hü 
C4tnı etmiş. düşman maktul ve yara. 
Llar vermiştrr. lngiliz: tayyareleri şl
ıq.kJe müte:ıd~id meydanlarım 
botnbalamışlardır. Zayiat yoktur. 

Bağdad 30 (A.A.) - Raşid Ali 
Oeyıani bugün c~mı.b garnizonla -
ruu, bilhassa Basra mmtakasını 
teftişe çıkacaktır, ,. 

Amerikadaki 
8 O ecnebi gemisi 
müsadere ediliyor 

~)'cin mecli.C, içlerinde Nor • 
fhGndi tramatltintiği de bulu
l'IGlt bu gemilerin hiikUmetçe 
fttii.•adernine dair olan ka • 

nan proje.ini taadik etti 

Vaşinıgton 30 (A.A.) - Ayan 
'lll~lısı, dün, Birleşik Amerika li
tnanlarında muattal bir halde bu
lunan 80 i miitecaviz ecnebi gemi
'Stl\in hüktimetçe müsaderesine me 
ZUJıiyet veren kanun pMjesin! tas
dik etmiş ve imza edilmek üzere 
Beyaz Saraya gönderm:ştir. 

Gemiler, ya satın alınacak, ya_ 
hud tıükUmct tarafından kiralana
caktır. Bu gemiler arasında Nar -
ınandi transatlantiği de bulundu -
ğu malumdur. 

Cebelüttarıka gelen 
İngiliz filosu 

La Unca, 30 (A.A.A) - Re. 
ntown zırhlıst Şefild kruvazörü, 
Arlc Royal tayyare gemisi, bir tor
pido muhribi, dört torpido, dört 
denizaltıdan mürekkeb bir filo Ce
belüttarıko muvasalat eylemiştir. 
Bu filonun Bismarkın takibine iıti. 
tak eylediği malumdur. 

Yeni Zelanda Basvekilinin • 
Mısırda geçirdiği 
otomobil kazası 

Kahire, 30 ( A.A.) - Kahire -
lskenderiye yol-ı üzerinde vukubu~ 
lan bir otomobil kazasında Yeni 
Zelanda Başvekili Frazer hafifçe ya 
r-alanmıştır. 

·~-~~~~-~ 

Ankara vapuru 
henüz hareket 

etmedi 
Dün alqam, sefaret heyetimizi 

'Ve Yunanistandaki tebaanuzı al -
tnak üzere. Pireye hareket etmesi 
tnukarrer buhınan cAnkara-. va. 
Puru. seyahatin: bir müddet tehir 
etmiştir. BugünkLl. gazeteler cAn. 
kara .. nın dün gece saat 22 de 
hareket ettigini yazmışlarsa da 
bunun ash yoktur. Vapur gazetE .. 
mizin makineye verıldiği saate ka
dar istanbulda bulunuyordu. cAn-
kara. nın bugün öğleden sonra ha
reket etmesi muhtemeldir. 

-

Almanya ya 
hava akınları 
Londra 29 (AA.) - Evvelki 

iece havanın fena olmasına rağmen 
lngil,iz ıbombarcl'ıman tayyjarelerin. 
den müteşelr.k.il uzak bir kuvvetin 
A1manyanın fimali garbisind.eki as
keri hedeflere karJl akınlar yapmış 
olduğu bildirilmekted.ir. 

!Muğla ve köylerinde\ P~etr::\-1 
zelzele devam ediyor At: EM i~ NO E 

Akçaova köyünde 
bütün evler hasara 

uğradı 

Muğla, 29 (A.A.) - 27 Mayıs 
ö'ğleden 28 Mayıs öğle)e kadar 
dört defa şiddetli bir yer sarsıntı.. 
sı ohntJ.$ur. Meı~kezin Akçaova 
köyünde, zelzele nıetıccsinde bü. 
tün evler otll!"ulamıyacak derc.-<:e
de hasara uğramıştır. 

Son 24 saat zarfında da üç defa 
şiddetli zelzele olmuştur. Muğlaya 
bağlı Bayır köyünün evleri, gece
ki yer sarsıntısında kamilen yıkıl
mıştır. 

Gerek Muğlada gerP.k Muğlaya 
bağlı birçok köyde halk evlerinde 
oturmamaktad ~r. 

Giride 30 bin 
Alman indirildi 

(Battarafa 1 i.nci ıayfada) 
Askeri mahfellerde, vaziyet, 

çok vuzuhsuz olarak tavsif ediL 
mektedir. 

yon krovazörü batti 
Londra, 29 (A.A.) - Amirallık 

dairesincLn tebliğ edilmiştir: 
Bir müddet evvel hasara uğrı

yarak Suda körfezinde tamir edil. 
mekte olan Bri1anyanın 8250 ton
luk York krU\·azörü o zaman. 
da~ri müteacldid defala1· bom
bardınıan edilmiştir ve tamamen 
kayıbedilmiş addediJmelidır. Ge. 
mide yalnız 2 kişi ölmüş, 5 ki.şi ya. 
ralanmıştır. 

fnciliz tebliği 
Kahire, 29 iA.A.) - İngiliz Ot'

taşark umumi karargahının tebli.
ği: 

Giridde, yeniden ağır surette 
takviye edilmiş olan Alman kuv
vetlerinin yen! hücumları karşı

sında, kıt' alarımız, Suda koyunun 
şarkındaki mevzile• üzerine geri 
çekil:mişlerdir. Pike bombardı.. 
manları, yeniden, geniş bir mik
yasta devam etmiştir. Dün, göğüs 
göğüse yapılan çarpışmalarda, 
düşman ve kıt'alarımız, her ıki.c;i 
de ağır zayiata uğramıştır. 

Alman tebliği 
Berlin, 29 (A.A.) - Alman 

orduları başkumandanlığının teb • 
J.iii: 

Girid .. adS\ııında Alman dağ av
ci~rı muvaffalciyetle neticelenen 
muharebelerden sonra mağllıb düş 
manı takib etmişlerdir. Bu kıt'alar 
Armini koyuna varmışlar ve e -
peyce esir almı,lardır. Düşman, şim 
diye kadar deniz üssü olarak kul -
landığı Suda koyundan tamamile 
tardedilmiştir. 

Muharebe ve stuka tayyarelerin
den mürelclceb kuvvetlı teşelcküller 
Ciridin şimal sahilindeki İngıliz 
mevzilerine müessi: hücumlar yap
mışlar ve ada suiarında bir şileb
le 1 karakol gemisini batırmışlar -
dır. Tayyare dafi bataryaları 2 fn
giliz tayyaresi düşlırmüşlerdir. 

İtal)'IB.n kıt' alan Ciride 9km1ş -
tardır. 

İngiliz tayyarelerinin akinlan 
Kahire, 29 (A.A.) - İngiüz ha.. 

va kuvvetleri umumi karargahı
nın tobPği: 

27 /28 Mayıs gecesi, Girid plaj
larında ve Malem.e tayyare mey. 
danında Alman asker tahaşşü<l1e
rine ve tayyarelarine karşı ağır 
hücumlar yapılmışttr. K0lmuri, 
İrlage ve Spekiakos nehri arasın
da plajda yüzden fazla düşman tay 
yaresine rrı.uvaffak;yetlı hücum
lar yapılmış, bunların ar:lsında 

müteaddid yangın çıkart:lmış ve 
bir miktar ınfilaka s~bebiyet ve
rilmiştir. Civardakı Skarpanto a
dasında tayyare meydan•na bir 
bomba grupu düşrni.iş ve başka bir 
yangın çıkarmı!?tır. 

•............................................. ,._, 
/ ' : 
i : . . . . 
: . . 
; 

6 ayda 
usul 

• 

pratik 
ile 

lnglllzce 
~ Yirmi dördüncü dersi 
i 5 nci sayfada ! . . 
'\. ................................... ·-·--·" 

e Bay Ruzveltten 
Fransaya atılan 
taşlar ve sebebleri 

. Yazan: Selim Ragıp Emet 

B azılarmca Amcıikanın mu
hare~ye yaklaşmak ıçin 

bir adun daha atması, bazılarınca 
da eskidenberı bilinenlerin tekra. 
rı arasında vazıye~e yenı bır şekil 
vermiş görünerek bir takım ted
birlerin alındığının il.inına bir ve
sile sayılan Amerika C:.imhurreisi
nin son nut.kunda Fra:ı.sa için mü
him bir göz dağı payı gôreııler 
vardır. 

Amerikanm vazıyeti e\·velce 
malum olduğuna, I<'ransanıu haya
ti zaruretle.n de ortada bulundu
ğuna göre, bu göz dağı hikayesin
den büyük b r şe-y çıkacağım san
mak ya-nlıştır. Maam.:ıfih bu ıtel. 

mih ve bu tehdidin esası ;zah edil
meye değer: 

Bundan bir müddet evvel Fran. 
sanın Bertin sefiri d•.>· Brinon ta
rafından Alman - Fı ansız iş birli
ği ha.k.k:mda irad olunan nut!.lkta 
Birleşik Amcrıkanı!l harbe mii<ıa
halesınin şayanı arzu olmadığı ka
palı bir şekilde ifade olunmuştu. 
Bunun için zikredılen sebeb, res
mi Fransaca, böy!e bır müdaha
leden İngiltere hesabına hayati 
bir fayda u.ım.ulama:yacağından iba
retti. Bwıa mukabil bu müdaha
lenin harbi uzatacağı, binnetice 
aıblukanın şiddetini artıracağı ve 
Fransanın, tabii bı r tahaffuz duy
gusile kıt'avi Avrupa tesanfü:iünü 
daha esaslı bir surette ka\Tayıp 
benimseyeceği bildirilmekte idi. 
Fransa, bu tesanüdün hucıudu ola
rak, şeref ve namusuna leke geti
rebileeek B.t Alman - Fransız 
silfilı arkadaşlığı olabileceğini de 
ilan etmişti. Bunun haricinde ik
tısadıi. ve ticari her türlü mesai be
raberliği, hatta Afrikanın zahire 
ve ilk madde kayrıaklarının müş
terek istifadeye arzedilmesı vardı. 

Cihanşümul bir imparatorlu. 
ğun merkezı olmak itibarile İn
gilterenin böyle bir anlaşmayı ka
bul ve tervıç etmesiniı1 imkanı 
yoktu. Çünkü iktısaden bırbirini 
tamamlıyacak bir Avrupa ve bir 
Afrikanın doğurab•leceği en basit 
neticelerden biri, Okyanuslar aşırı 
piyasalara ihtiyaç duymayacak bir 
Avrupa iktısadi bütünlüğünü der
hal yarata.bi.lmesi imkünı idi. 

Kendisine muhtaç olmayacak 
bir Avrupanm, icabında, kendisi-
le menfaat ihtilafına da dilşeb~e
ceğini düşünen Amerika, tıpkı ~n
giltere gföi, bu mesai iştirakıne 
iyi gözle bakmadı. Yeni dünyanın, 
bir Alman - Fransız :ş birliğine 
karşı göstermeye başladığı huşu
netin başlıca sebebi bu .idi ve ;.>u~
dan dolayı bir Avrupa ıktısadı. b~
tünlüğünün vücud bulması ıhtı
malleri İngiliz - Amerikan ydkır.
lığını daha ziyade artırmaya baş
ladı. 

Bay Roosevelt'i bir takım .:111~~
ruz tehlikelerden l:ahseder gord.u
ğümüz zaman, ilk aklımıza gelen 
şey bu oluyor. Yani onda. Avrupa 
ve Afrika piyasaiannın kapanm~
ları ihtimallerincien doğmuş sabıt 
bir fikir var. O, bunu. yeni dün
yaya Aıvrupadan gelebilecPk bir 
tehlike şeklinde ifade edi!m" H~L 
buki işin esası, yukarıda ızıılı edı~ 
diği veçhile, hambaşh bir mahı
yettedir. 

İngiltereni.n de iştirakile .• böy.~e 
bir Avrupa _ Afrika iktısa-01 bu
t:ünlüğfrnün meydana getirilme
sindeki imkansızhk, İngiltcrenin 
cihanşümul bir imparatorluk o]. 
masındaın :leri gelmektedır. Esas 
menfaaıti buna zıd olan Amerika
nın İngiltere ile birlikte harb ar
kadaşlığı yapması ise, tasavvuıun 
tahakkuk imkanların~ güçleştire
bilir. 

Fransamn, bilhassa hayati bir 
zaruret olarak Almanya ile iş bir
liğine karar ve:-irken, ilham almış 
olması lazım gelen düşünce ve e
saslar bunlar olmak icab eder.Gene 
bu muhakeme silsilesine bakarak 
söyliyebilinz ki. Amerika !le sıkı 
bir iş birliği yapac-ak bır Ingilte
reyi, iktısaiı>n, kıt'avi Avrupanın 
yaınmda görebilmek pek güç ola
caktır. 

Bay Roosevelt'in nutkunda, u. 
murni olarak Fransayı da istihdaf 

Avrupa yeniden 1 Amerika ne gibi 
tanzim edilecek tedbirler alacak? 

( 

Milli Şefin 
telgrafları (Baftarafı 1 inci aavfada) 

!etlerinden şöyle bahsetmiştir: 
B. Ruzvclt. dünyadaki hür miL 

!etlere yol göstermiş ve büyük bir 
devlet adamına yaraşır imanlı bir 
hareket yaprru5tır . 

_. Irak.ta vaziyet 
B. Eden, Irak hakkında demiş

tir ki: 
Kral naibinin birkaç :;ün cv\·el 

Iraka avdetindC'nberi, sayılmaz 
derecede sadakat rr.esajları alrruş 
ve bütıin memleket:n müzahere
tini elde dmiştir. Raşid Alinin 
b:rçok taraftarları şimdi firar ey. 
lemiştir. Irakı, pek yakında dikta. 
töründen ve taraftarlarından kur
.taracağı mızı ümid etmekteyim. I
rakın istiklaline karşı hiçbir fena 
niyetimiz yoktur. 

Suriyenin istiklal emelleri 
B. Eden. Suriyenin istiklal e

mellerine karşı In~Hterenin duy
duğu büyiik sempatiyi bir kere 
daha teyid etmiş ve demişt:r ki: 

Bil'Çok Arab mütefekkirleri, A
rab millaUeri için, şimdikinden 
daıha yüksek derecede bir vahdet 
arzu ediyorlar. Bu ır.ütefekkirler, 
bu birliği vücuda get'rmeğe gay
ret ederken İngiliz müzaheretini 
ümid eylemektedirler. Dostlarımız 
dan gelecek böyle bir hi.tab, ce
vabsız kalmamal·drr 

Avrupamn istikbali 
B. Eden, Avrupanın istiklalin

den ve manevi ve maddi yeni<len 
tanziminden bahsetm'ş ve şunları 
söylemiştir: _ 

Hiç kimse, eski dünyanın teşev
vütüne dönmek niyetinde olduğu -
muzu dü_şünmemelidir. Sulh avdet 
edince harb zamanının mali tesviye 
suretle

1

rinde gevşetmeler yapacağız 
ve bu gevşetmeler, enternasyonal 
ticaretin mümkün en geniş temeller 
üzerinde yeniden doğması imkanı
m verecek.tir. Esaslı bariz vasfı eş
ya ve hizmetler mübadelesi olacak 
enternasyonal mübadeleler siste -
minin inkişafını görmek ümidinde. 
yiz. 

Kurtarılacak memleketler ve bel 
ki diğerleri de, bidayette, bu mem· 
leketlc.rin intikal devresini geçir -
melerini mümkün kılmak için, kay
nakların müşterek bir vaziyete kon 
masına ihtiyaçları olacaktır. 

Sosyal emniyet, harbden sonra 
dahili ve harici siyasetimizin ilk he
defini teşkil etmelidir. 

Mütarekeden sonraki devrede bü 
tün Avrupada kıtlığın, para karga
şalık.larının ve el emeğine, piyasa -
tarda ve fiatlarda geniş tahavvülle
ri·n önüne geçmek için, diğerlerile 
birlikte çalışmak arzusundayız. 

Almanya •• 
Almanya, kendi rolünü oynama 

Iıdır. flakat Almanyanın şimdiye 
kadar Avrupanın tanımış bulundu
ğu efendilerin en fenası olduğunu 
hiç bir zaman ur.utmamalıyız. Si • 
yasi ve askeri sulh şartlarımız, Al -
manyanın fena hareketlerinin te • 
kerrürüne mani olmağ: istihdaf e -
decektir. Sonun ne zaman gelece • 
ğini kimse tahmin edemez. Fakat 
b4men hemen ikazsız olarak bir -
denbire kırılmak, Alman mekaniz. 
ması gibi sert mekanizmanın mahi
yetı'i ik~s•ndandır. • 

Avrupanın yeniden tanzim.inden 
bahsedilirken, buradaki hal sureti. 
nin başka verlerde, mesela Uzak -
şarktaki inkişaflar Üz9rinde tesir ic
ra edeceği ve bu inkişaflardan mü
teessir olacağı keyfiyeti unutulma
malıdır. 

B. E.den s?zlerini şöyle bitirmiş
tir: 

Yegane hed.efledmizi, heyeti u. 
mumiyesile kıt' ada devamlı bir hal 
sureti ve dahili. sullı teşkil eylemek 
tedir. 

Hood zırhhslnden yalmz 
3 kişi kurtuldu 

Lond.ta 29 (A.A.) - Londra... 
da zannedildiğlnc göre Hood' dan 
yalnız 3 kişi kurtulabilmiştir. Bun -
tarın biri ,übay ikisi tayfadır. 

Muharebe kruvazörü o kadar a
ni bir surette berhava olmuştur ki 
m61ak anında derhal ölmemiş o • 
lanlan kurtarmak için hiçbir ümid 
kalmamıştır. Hood'un normal mü
rettebatı 1 341 kişi idi. 

eden kapalı cümlelerin sebebleri
ni tahlil ettiğimiz zaman, onların 
nazari neticesi işte bu hakikatlere 
müncer oluyor. 

S.ıu,, &~,. ellU" 

( Battarafı 1 inci sayfada) 
taleb etmek niyetinde olmadLğını 
ve /bu kanunun tadilini derpiş ey
lemediğini sarılı surette tebarüz 
ettirmiştir. 

B. Ruzvelt b:.ından başka, c.hu
dudsuz fevkalade milli ahval. va
ziyetinin ilanını fili kılmak içın 
halen emirnameler neşretmeği 
derpiş eyleınediğ!ni de söylemiş.. 
tir. B. Ruzvea. bu gib1 emirname
ler çıkarmadan fevkalade ahval 
ilanının kendis:ne verdiği salfilıi
yetlere dayanarak harekette bulu. 
namıyacağını tasrih eylemi.ştir. 

Reis, gemi kafilelerini himaye 
meselesi ile alakadar noktai naza
rını bildirmemi5, fakat denizlerin 
hürriyetinin bitaraflik kanunu ile 
telif edilebilir bir tarzda muhafa. 
za olunabileceği fikrinde olduğu
nu beyan etmi~tir. 

B. Ruzvelt, Amerikan ~emileri 
harb mıntakası ilan olunan mm
takalarda ticaret yaparlarsa bu
nun bitaraflık kanununun bir ih. 
lalini teşkil eyliyece>ğini ve böyle 
bir tedbirin derpiş e-:Hmediğini de 
söylemiştir. 

Reis, harici siyaset hakkında 
sorulan müteaddid suallere cevab 
vermekten kaçınmış ve bunların 

Hitlerin elde etmek arzusunda bu
lunduğu malumatı teşkil eyledi
ğini kay'Cieylemıştir. 

B. Ruzvelt, ı~erikan karakol 
s;steminin ge!lişletılmesine halen 
lüzumlu olduğu fikrinde bulunup 
bulunmadığını bildirmekten imti
na eylemiş ve bunun ask<"ri mahi
yette l:>ir mevzu teşkil ettiğini söy
lemiştir. 

Amerika - Japonya 
B. Ruzvelt, Amerika Bırleşik 

devletleri hükumetinin Japonya. 
ya petrol ihracatının tahdidini 
derpiş edip etmediği hakkındaki 
suale halen böyle b~r niyeti olma
dığı cevabını vermiştir. 

Hitler'in bi\:nek istediği ıey1er 
Bazı suallere doğrudan doğru. 

ya cevaıb vermekten kr:tçınmış o. 
lan B. Ruzvelt, Hitlerin bilmek is
tediği şeylerden bir tanesini füo 
karakol ge!Tlilermin ticareti hima
ye için yeni tedbirler itlih 'lZ eyle
mek emrini alıp almadıkları teşkil 
ettiğini, Hitforı ılakadar eden di
ğer meselenin de İngilterenin ne 
kadar tonilatosu kaldığını bilmek 
olduğunu söylemi.ştir. 

Witkie'nin sözleri 
Nevyorlc 29 (AA.) - B. Ruz

velt'in nutkunu mevzuubahs eden 
B. Wilkie demiştir ki: 

Ankara, 29 (AA.) - Ar
jantinin 25 .lVfayıs milli bayra
mı müna<>ebetile Reisicümhur 
İsmet İnönü ve Arjantin Rei. 
sicümhuru Roberio M. Ortiz 
arasında tebrik ve teşekkür 
telgraflan teati olunmuştur. 

Ankara, 29 (A.A.) - 25 
Mayısa müsadıf Şarki Ür
ıdün'ün mUli bayramı ınüna
sebe<tile ReisiCümhur ismet 
İnönü Emir Ahdullaha teb
riklerini telgrafla bildirmiş ve 

1 
Emir de l:>ilmukabelc teşek
kürlerini telgrafla arzetmi.ştır. 

"- ..) 

İngilizler Bağdad 
yolunda 

Kahire 29 (A.A.) - lngiliz ha
va kuvvetleıi tebliği, Irakta F al!u -
ja ile BağdaJ arasında yarı yolda 
Hanmikta'nın İngilizler tarafından 
zaptedilmiş olduğunu bildirmekte -
dir. 

bir azim içind~ birleştirmek salahi
yetini almı-, bulunuyor. 

Japonyada 
Tokyo 2ö ( !\.A.) -- Stefani a. 

jansından: 
Başvekilin resmi ikametgahında 

bu sabah nazırların ve askeri er -
kanın huzurıle bütün hükumet miL 
şavirleri bir konferans akdetmişler
dir. B. Ruzvelt'in nutkundan son -
ra siyasi vaziyeti!l aldığı şekil mü -
zakere edilmiştir. 

Ruzvelt'!n yeni bir emirnamesi 
Vaşington 29 (AA.) - B. 

Ruzvelt dün akşam neşrettiği bir 
emirname ile Amerikaya bu~day 
ve un ithalatını kontenjan usulüne 
tabi tutmuştur. 

A!manyada 
BerUn 29 (AA.) - Yarı res. 

mi bir kaynaktan bildiriliyor: 
Ruzvelt'in nutku hakkında, dün 

akşam Seriinin siyasi mahfellerin -
de şu mütaleada bulunuluyordu:Bu 
nutkun da ;unıulü Ruzvel:'in h41rb. 
den önce ve harb esnasında söyle
diği diğer nutukların aynidir ve ye
ni ruçbir delili ihtiva etmemekte -
dir. 

Alman hariciye nezareti Ruz • 
velt.in nutlcunu fevkalade mahi -
yette telakki etmemektedir. 

Vaşington, 29 (A.A.) - Ü'ni. 
ted: 

Vaktile Biri.e~ik devletler reis. 
Hğine cümhurıyetçiler naınına 

namzedlik koymuş olan B. Alfred 
London, B. Ruzveltin nutku hak
kında şunları söylem iştir: 

Bu nutuk Amerikcıda demokra
siye hatime çekmi:;tir. B. Ruzvelt 
filen diktatör olmuştur. 

Reisicümhunın büyük mes'.ljı bü 
tün dünyayı mütehassis etmiştir. A. 
merikanın hülyalarını hakikate in -
kılab ettirmek için yegane- çare o -
Jan memleketi tek bir .gayret, tek 
~~~~~~~~_:._:_~~~~~~~~~~~~~~-

Sabahtan Sabaha: 

Maarif bütçesi konuşulurken 
Devlet bütçesi Mecliste konuşuluyor. Her Vekaletin masraf büt

çesi müzakere edilirken Vekillere sualler tevcih ediliyor. Bunun 
manası şudur: 

- Size bu parayı veriyoruz i;.\mma nereye sarfedeceğinizi söyle-
yin t. 

Ve bu arad<\ bir yıl evvelki ına.srafın da hesabı aorulmak. mu • 
taddır. 

Bu yıl l\.laarıf Vekilinden istenen izahat oldukça mühimdir. Mek
teblerde inziba~ meselesi; resmi dairelerde lisan meselesi vesaire. 

Bir meb' us henüz millet vekillerinin sıfatı bellı olmadığından şi
kayet etti: 

- Bize meb'us mu denecek saylav mı) 
Bir meb'us Siyasal Bilgiler Okulunda fransızcaya ehemmiyet ve. 

rilmesine itiraz etti. İyi bir kalemi ve nefis san'atlar üzerinde nafiz 
bir görüşü ve bilgisi olan muhterem Mazhar Müfid şöyle cevab 
verdi: 

- Bu mektebden yetişenler kırk yıl kaymakam kalacak değil 
ya. Elbette fransızca lazımdır ıı 

Maarif Vekili de bütün suallere cevab verdi ve bütçesini taı.dık 
ettirip imtihanda muvaffak olılll.ı§ talebe gibi bütçesini koltuğunun 
altına aldı . İşinin ba~ına döndü ve Maarif meselesi de bu şekilde 
resmi kontroldan geçti. 

Demokrasinin bir meziyeti de amme işlerinin resmi kanallar ha
ricinde bir de milletçe mürakabe edilebilmesidir. Bunun için biz de 
sıras gelmişken maarii işlerimiz,. aid kanaatlerimizi hülasa edelim. 

Bu hül~sanın tenkidden ziyade vaziyeti uzakt.ı:t gören bir müşa 
hidin müt:.ıleası olarak telakki edilmesini isterim. 

Her şeyden evvel itiraf edelim ki Cümhuriyet maarifi bir netoiJ 
hazırlıyacak sistemi henüz bulmuş değildir. s;z ne ruhta, ne kıratta 
ve ne istikametle bir gençlik hazırlıyoruz) Bugün milyonlarca lira 
sarfederek açtı~ımız İiselerde. ortamekteblerde okuyan binlerce 
gence ne vazife vereceğiz) Onl.ırın cemiyet lıRyatında yerleri, me..,.. 
lekleri, Sdn' atları nedir'> Bugüne kadar yeti~n gençlik devlet ka · 
pılarında koltuk aramaktan ba~ka iş tutmadı. Ve bu sistemle gidiL 
dikçe bundan başka netice de.- bekliyemeyiz. Halbuki memleket 
bünyesi y'!İ:uz devlet mekanizmasının kuvvetile beslenemez. Yeni 
cemiyetin bir serbest meslek cephesi olacak lci bu zümreyi yetiştir· 
mek vazifesi de maarif teşkilatına aiddir. Bu bir. İkinci ve üçüncii 
mühim noktaları yanna bırakıyorum. 

~13 ... ta,. c~ 

• 
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("'-=~S-=-~ -:--e--:-h~i_r~_B_a_b_e_r_I e_r_i_) 
Fiat murakabe l 1941 yılı içinde Şehirde 

Askeri vaziyet 
( Battarafı 1 inci sayfada) 

mak maksadi~ yapılan dağınık 
inişler. Bu ~kinci nevi inişlerde 
de, birbirinden ayn iki usul kul
lanmış görünüyorlar. Bunlardan 
hiri münhasıran şaşırtma-:C ıçm 
yapılmış hareketler kı bu nev: te
şebbüslerde ~ük mevcudlu müL 
rezeler kullanmışlardır. Daha mü
him şaşırtm:.ı hareketlerini, Giri-

pılır. Bu sebeblerden dolayı ada· 
nın nüfus kesafeti, harek~~ mer
kezleri ve yollan hep ıiimaldedit· 
Bunun için, muhan~beler de şimal 
sahilini takiben inkişaf ediyor ve 
hu suretle edecektir. Gene ingiliz 
kaynaklarından çıkan tek tük laf· 
lardan anlıyoruz ki Almanların 
indirdikleri para'?iitçüle:r de te· 
mizlenmi ş değlldider. Adanın 

,-··-------·--·_,_ ........ _.__.., 
komisyonunun 

dünkü toplantısı . neler yapılacak ? 
: Eğlence yerlerinde i 
halkın aldatılma- ! 
sına meydan · 

Yali pamak ipli(:derile, 
hudavat eıya.nnuı cuo:mi 
kar hadleri tesbit edildi. 
Balgarinanclan gelen nal~ 
ımin 60-65 kU7ıqa aatılaca.lr 

Fiat Müraka.be Kom:syonu, 
dünkü toplantısın~a yerli pamuk 
iplikla-inin azami kar hsdlerini 
tet.bit etmiştir. Tesbit edilen kar 
haddine gıöıre; standar:ze ıplikler 

% 15, pamuklularda bam düz mal
lar % 8, kosari düz ~·~ 10, topu VE!

ya ipliği boyalı % 12. merserize 
~i 15, pamuk ipliği düz kaba cins 
~~ 8, merserize perde ipliği % 12. 
makaıra iplikleri % 8. merserize 
'/ı 12 karla satı lacaklardır. Bu nis
b~tler, umumi olarak toptan kar 
haf.ileridir. 

Komisyon, bundan başka hırda
vat eşyasına da azami kar baridi 
tayin etnniştir. Tayın edilen bu 
hadlere göre; kaba. alat ~~ 20, in
şaat malzemesi % 25, sanayi işle
rinde kullanılanlar % 20, el alatı 
ro 50, makine ve çelikler % 50, 
makine ve diğe!' spes:yaliteler % 
50 karla satılabilecektir. Bu fiat
lar umumi olarak bu maddelerin 
perakende azami kar hadleri<Hr. 

Fiat Mürakabe Komisyonu ay
rıca naftalin s.ltışları etrafın<la 
tetıkiklerde bulunarak bazı taleb-

{ .. ....-..-. ..... -.-...... -..... -.-. .. ··-·····--···-·······························--...._, 
1 

Belediye, yol ve köprülerin inıa ve tamirine 600 bin, imar i . 
projelerine 36 bin, yeni dtimlô.klere. 200 bin lira ayırdı. ~ 

1 ,.,.iden b~ yol ve köprüler yaptırılacak E 

"'-···· ... ···········-·-·-···-········------··· ....... -................ _ .. _ ............ ./ 
Belediye 941 bütçesine konulan hazırlıkları ikmal etmiştir. hk 

tahsisatla yapılacak ~şlerin projet planda Beşiktaşt.an Ihlamura gi
keşifname ve şart.namelerini ha- den yolun 4-00 metrelik bozuk kıS
zırlamağa başlamıştır. Vali ve B€- mı şose olarak yeniden yapılacak 
ledişe Reisi yeni mali yıla aid bu suretle Beşikta.ştaki parke yoİ 
imar işlerile çok yakın<lan alaka- Ilılamurdaki asfalt yolla birleşti-
da!" olmaktadır. rilımiş olaca..!{t!l'. 

Ay başından itibaren, yeni Bundan başka, Dolmabahçe: -
bütçe ile yapılacak işler peyder- Taşkışla arasında Gazhanenfo ar
pey Da.'.ırni Enoümene verilecek kasmd•an geçmek üzere yeni bir 
ve ihaleleri yapılacaktır. şose yapılacak. bu yol y:ılruz de- • 

Bek-diyenin yeni mali yıl büt- mir tekerlekli vesaite açık ola-,~ 
çesine yol, köprü ve mecraların cak:tır. Ayrıca demir tekerlekli 
inşa ve tamiri için 600 bin lira şe. vesait için DoJmabahç~ - Maçka 
hir plan ve ımar projeleri ~in 36 arasında bir makadam şose yapı
bin lira, yeniden inşa ve tamir o- lacaktır. 
lunacak helal.ar için 10 bin lira. Ortaköy mezarlık yolu da ma
muhtelif semtlerde yapılacak yeni kadam şose haline ifrağ edilecek 
istimlakler için 200 bin lira, eski ve Ortaköy deresi üzerinde yem 
istimlak borçları ~in de 50 tıin li- bir köprü yapı lacaktzr. Aynca A- : 
ra tahsisat konulmu~tur. nadoluhisannda Göksu deresi Ü-

.Belediye Fen İşleri Müdürlüğü, zerinde de yeni bir ahşab köprü 
Haziran ayı içinde ihaleleri yapı- kurulacaktır. Bu işlere aid proje 
lacak olan yeni yol inşaatına aid ve şartnamel~r hazırlanm1ştır. 

Liselerde latince 
tedrisat yapacak 

şubeler 

Anadoluya 
sevkiyat devam 

ediyor 

verilmi y acek 
Bele.diye Re-_. Muavini 

Lii.tli Aluoy, bu iuuuda 
lazım gelen tedbirlerin a· 
luadığuu, bu gibi ynleTin 
nkı biT tekilde kontrol 

edileceğini söyliiyor 

Belecliyo:, yaz meniminin g~l
mesi ve yazhk eğlence yerlerİ
run açılması dolayısile kayma -
kamlıklara bir tamim göndere
rek bu gibi yerlerin çok sıkı bir 
tekilde kontrol edilmesini ve 
halkın aldatılmasına icat.iyen 
meydan verilmemesini ~ildit -
mi.ştiT. 

Beleiliye reis muavini Lôtfi 
Aksoy -.Jün bu hu9uata bir mu
harrirhnize şunlar söylemiştir: 

«- Beieciiye. eğlence yer -

din daha mühim ııoktalarına, yani 
Suda, Kandiye, Resmo gibi adarnn 
mühim merk~zlerıne tevc!.h eyle
mişlerdir. 

Bu suretle, adanın muhtelif sa
halarına indirilmış olan bu dağı
nık kuıvvetlerin inıs noktalarım 
sayı i.le .tesbite imk~n yoktur; fa
kat, Inıgilizlerin sözlerinden anlı-

• yoruz ki bunlardan bazıl::ın tem z_ 
lenmiş, bazıları da tem1leneme
miş; fakat, Almanlar tarafından 
asıl istinad noktası olarak tesbit 
edilip, külli kuvvet kısmı tara
fından işgal edilen sahoya karşı, 
İnıgilizler hiçb:r şey yapamamış
lardır. Bu saha, Giridin en ıyı 

tayyare meyd<ınını da ihtiva eden 
Maleme tarafıdır. Almanlar, bu
rada ilk indiiderı günden itibaren 
tutundular ve kendilerine muhte-
lif şekillerde gôn.:lerilece!.: yardım 
kuvvetleri ile harb malzemes;ni 
beklediler. Buna mukabL. Kancli-
yede bir aralık. şe!ıri de işgal ede
bilecek bir hamle ycptı~arsa da O

rada uzun boylu tutunmaya vakit 
bulamıyarak şclıi r harıcine çekil
diler ve b•Jrad:ıki yüksek dağlara 
arkalarını yaslıyaraıc kenclHeıini 
müdafaa clt\ler. 

her tarafında, da~lar ve ormanlar 
arasında küçük Alınan müfrezele
ri dolaşmakta devam ediyorltff ve 
kendilerile muhabere halinde bU
lunan Alman kumandanlı~ı bun ... 
lara hava yolile yardımlar gönder· 
mekitedir. 

Bu nevi dağınık ku\'vet1erin 
her ihtimale karşı hayatlarını mü· 
<laiaa için, Alman başkumandan
lığı dört gün evvel bütün radyo
larla birkaç defa ilan etti k' harb 
kanunları haricindP. muamel~ etli· 
lecek her nefer mukabilinde on 
İngiliz esirine ayni muamele tat· 
bik olunacaktır. Ayni şeyin halka 
da yapılacağonı bilhassa rumca 
neşriyatında Alma;ı radyoları teJt,.. 
rar edip durdular ve Giri<l hclkınl 
İngilizlere yardım etmemeğc da· 
vet eyledfü~r. Büt,ün bu sebebJer. 
den dolayı tahmin edebiliriz ki Al· 
manlar, eğer adanın i§galıni sü
ratle tem;ne muvaffak olabilirlC'r .. 
se. muhtelif yerlere indirilmiş o
lan paraşütçü müfrezelerinin sai 
kalanlarını bir bir toplıyacak!aT 
ve o ana kadar d'i bunlann h::ı.vli 
yardımlanru göreceklerdir. · 

leri gözden geçirmiştir. Evvelce 
naftalin darl•ğı üzerine, bir Ru- Kla.ik tedrUat yapacak fUbe- ,Alyon, Adana yolile Di'Y"Tba,. 
men firması 160 kuruştan naftalin lain miilredat programları lı.ua giden yolculann son 

)erinde halkın ald:.ulmasına • 
meydan verilmemesi için icah 
eden tedbirleri almıştır. Bütün 
eğlence yerleri çok: sıkı bir kon. 
trola tabi tutulacaktır. Yalnız 
bu kontrol i~nde halka dü~en 
mühim vazıfeler vardır. Eğ -
lence yerlerinde belediyenin tes
l>it ettiği fiatlarcJa.n fazla para 
istiyenleri halk en yalcın polis, 
nahiye, kaza merkezin~ veya te
le.fonla belediye reis muavinli
ğine haber vermelidir. 

1 Geçeo sene makamımıza bu 

Ada içinde. mahiyeti yalnız Al
man erkanı hal"'bi!·ec;;nce mallım 

olan bu karma karışık mücadele 
devam ettiği ~ır•da İngiliz !ıl::ısu. 
Almanların mutlaka den'z:en 
nakliyat yapınay~ meobu:..· olduk
lar1nı düşünereo:{ büyük kuvvetle
rile bu yolu kapamaya teşebhüs 

ettiler. O zam.an tayyarelerle bu 
kuvvetler arasmda müthiş 'bir 
mücadele cereyan etti v~ net'cede 
İngiliz donanması sahayı tahliyeye 
mecbur oldu. Bu esnada Almanla
rın nakliyatı ne n:sbette zayiata 
maloldu? Yahud İng;ıizlerin gemi 
zayiatları neye vardı? Bu iki nok
tanın hakikati malUm değild;r. 

Herhalde her iki taraf·n da iddla
larında mübalağa olmakla bera
beı-. neticenin gösterdiği şudur: 

Adadaki Alman - İngiliz müca
delesinin neticesini, her iki tara. 
f n bu sahaya gjncicrdiklerı veya 
gönderecekleri takviye kuvvet:1e-
rinin derecesi tav·n edecektir. Bu 
bakımdan Alman:arın çok daha 
müsa:d bir me·ıkid~ bulunduk]a. 
r na şüphe yoktıır: çünkü, adanın 
en mühim !hraç limanları şimal
dedir. Esas:!n Sudad:m baş1rn ana
da emin Jirna!'llclr yoktur. Kandi
ye~e ve Hanyacla sun'i liman te~ 

sisatı iptidaidir. Halbuki İngniz.. 
lerin göndermeleri mümkün tak
v:ye kıtaatını adanın şimal sahil
ler:ne sevketmeleri muhtemel de
ğildir; çünkü bü.tün bu saha Al
man ve İtalyan tayyarelerinin tesir 
sahaları altındadır. Cenub4an ya
p·Iacak harek?tlerde ise İngıli7le
rin karşılanna yolsuzluk, d3ğlık, 
kayalık gibi ma.."lialar çıkar. Buna 
mukabil, Alman~arm ihraç saha. 
ları daha emin ve tarihi bir yol
dUT. Filhakika. Giridi istila ~çin 
tarihte muhteHf milletler tarafın
dan yapılm·ş biltffn hareketler, 
cenubi Moradan Hanya üzerine 
yapılmış ve Almanlar da bu defa 
ayni yolu takib etmişlerdir. Al. 
manlar bu def'i d:ı dağ avc1larmı 
kullanıyorlar. Ytiksck sporcu, mü
kemmel atlet o?an Alman dağcı .. 
lan. ibilbass:ı. Avıısturyal:la.· gerek 
paraşütçü, gereit dağ avcısı olarak 
bu harıb<le Alman ordusunun en 
mühim işlerini görmektedirlı>r. 

veı-meği .teklü etmiş, bu fiat çok yeniden. tanzim edilJi kalilui dün hareket etti 
şekilde telefonla yapılan ihbar- • 
lar derhal ehemmiyetle tahkik 
olunmuş ve bazı gazinc~ular 
yı1dırun cezasına c;arptırılmış • 
]ard1. Bu •~ne de halkın alda -
hlmasına müsaade etmiyece _ 
ğiz.» 

yüksek görülerek komisyon tara
fından kabul edilmemişti. Son za
manlaroa yapılan teşebbüsler üze-
r'.ne Bulgaristarıdan 65.000 kilo 
kadar nafta(in celbi mümkün ol
muştur. Yak!nda şehrimize getiri
lecek olan bu naftalınler 60-65 ku
ruşa satıla:aktrr. 

An' ara dil, tarih ve e=ebi
y1t fakültesin:fe talebeye 
verilecek burs miktan 
~ara Dil, Tarih ve Coğrafya 

Fakültesi talebelerine önümüzde~ 
ki ders yılında vcrı!ecek t:ı.m ve 
yarım -burslar iç:n Maaröf Veka
leti tarafından yer.i bir talimatna~ 
me hazırlanm ı jıtll'. 

Bu talimatnameye göre; tam 
burs ayda en az 40, en fazla 5() lira, 
yarım burs en az 20 ve en 'fazla 
25 lira olara'k tesbı t edilnriştir1• 

Fakültenin harı.gi zümresine burs 
verilmclt üzere talooe airnacağı 
Maarif VekilEği tara.fından tay!n 
edilecektir. 

Fakülteden burs ftlabilmek için 
liseden pek 'iyi veya iyi bir dere
cede mezun olmak liizımdır. Fa
külteye evvelce kaydedilmiş ve 
birkaç sömestr devam etmiş tale
benin burs :ılabilmesi için profe
söır lCT mecfüince çalışkanlığın 
tasvib edfünı?si h :çıoir yerden ge
liri olmaması şarttır. 

Geçen sen~ Ankara erkek lisesi 
ile İstan.bukia Galatasaray ve Ve. 
fa liselerinin bjrer sınıflarının 

klasik şube olar.ık. latince tedrisat 
yap.malan karar iaştırılmıştı. 

Bu okulların klasik şubelerin
de önümüzdeki ders yılından iti
baren ıtatbik edileceık müfredat 
programları Veka!ct~~ yeniden 
tanzim edilerek alikadarlara bil
dirilmiştir. 

Klasik şubeler.n birinci sınıfın_ 
da edebiyat, tarih, yabancı dil, 
jimnastik ve askerlik dersleri di
ğer liselerde olduğu gibi, coğrafya, 
k 'mya dersleri ayrı bir programla 
matematik, tabiai bilgisi, fizik ve 
okutulacaktır. Klasik şubenin 
yüksek sınıflarında da tedrisat bi-

rinci sınıfa göre devam edecek ve 
liseyi bu şubeden ıbitircnler tah
sillE!'l'"ine uyıgun bir olgunluk imti
hanına tabi ıtut•ılacaklardır. Bu
nunla beraber klasik şubeye mah
sus olgunluk i:ntihanı hak itiba
rile de-vlet olgunluk: imtihanına 
müsavi ola:::aktır. 

Şehrimizden hü~met vesaitile 
pax-asız olarak Anadoluya gitmek 
istiyen vatandaşların sevkine <le. 
vam olunmaktadır. 

Dün, Haydarpaşadan Af.yon, 
Adana yolile Di.vra.kıra giden yol
cuların son kafilesi hususi bir 
trenle hareket etmiş, bu suretle 
Haytlftrpaşadan itibaren Eskişehir, 
Afyon, Konya, Adana, Ma:atya ve 
Diya.rbakıra kıdar ola11 ı9tasyon 
yolcuları tamamen sevkolunmuŞ
lard:r. 

\. .................................... _ ..... :a •• ; 

Bir hırsız 3 sene ve 42 
ay hapis yatacak! 

'Beyoğlu civannda muhtelif ge
celer zarfıma 10 dükkan soyan sa
bıkalı Topal Has.anın duruşması 
Asliye 6 ncı ceza mahkemesinde 
neli<:elenmiştir. 

Dünden itibaren Eskişehirden Mahkeme, s-..ıçu sı!>it olan Ha-
Kayser-i, Sivas, Erzincan, Erzuı um sanı içtimaen 3 sene ve c4~. ay 6 
ve bu hattaki küçük istasyonlara gün müddette hapse mahkum et
gitmek istiyenlerin sevkine ba§'" .miştir. 
lanmıştır. --------

~ki.şehirden Kırıkkaleye ka- H •• 
dar olan istasyonların yolcuları ergun 
dün hareket etmişleroir. :BugG..n (e.,t.rafı 2 nci aayfada) 
de Yerıköye gidP.cekler sevkoluna- ha çok vermek için çok kazanmayı 
caklardır. düşünmek ve buna gnre d~ kazan

Trenle nakliyat gelecek Cumar- makla mükellefiz. 
tesi günü bitecektir. Yeni vergiler karş•sında cger.e 

Trakyadan Anad:ıluya gidecek- mi?• diye dudaklarımızı bükmiye
lerin sevkine de başlanmıştır lim. Bil.akis, <faha çok vermek için 
Bunlar Devlet Demiryolları ve daha çok, daha iyi, daha namuslu, 
Denizyolları vesaitile peyderpey li~''a faziletli ~alışmayı düşüne-

Küçük san'atlar kanununa ~ beyannamede göa~etdikleri yerJe-

muhalefet etmiıler re sevkolunmaktadırlar. [ __ !l_~_P_!_~ _ __,, 
Küçük san'atların TiiTk vatandaş _ _ 

Almanlar, karaya lazım gelen 
kuvvetleri cıkardılar ve tavvare
lerin vaot1klan yard•mfa Hanva
yı alıp düşmanı Kan~ıvey'.! geri 
att·IaT Halen '1eniz yrıHcırın1 hıL 
kim bul'Unmakta ola,.aklard•r ki, 
dün verilen ha~rlt>rP göre. anava 
İtalvan kıt,aları da ihra<t edHmiş 
bulunuyor. 

Girid adacnnın cenub sahili çok 
dağlık olduğu gibi. adanın bütün 
zirai ve ticari harek('ti de ~imal 
sa'hillerine doğru akar. Mühim 
.ıniJrtarda yaş me~·va ve sebze. ku, 
ru mevva ihrac ede-n adanın t!ca
reti kamilen şimal limanlar-ile ya_ 

Değişen dünya 
s. r;. 

lanna haarine mütedair olan 2007 Elektrik ücretlerine zam 
numaralı kanun hülümlerine aykırı A • • CUMA 30/5/1941 
olarak. bu kabil i~lerde çalışan ec _ Fev~alade ~azıyet dolaymle ba- 7.30: Saat ayrı, 7.3.3: Hafif müzik (Baştarafı 2 ncİ sayfada) 1 ler uıuında ise bu hısfiye harh1erle 

• • 
1 

• • zı vergı ve resırnlere zam yapılma - (Pl.), 7.-46: Ajan.s hat>~rleri, 8: Hafıf ferd'ter araııı~daki münasebetler, 1 oluvor. İ 0 tihsal ve istihl~k arasında-
neb.ilenn ta~tb ve kontrollaııle zıı.- sı hakkındaki kanunun tatbikından mü'ld1ı: (Pl.), 8 45: Evin saati, 12.30: harbler, ihtilaller Ye buhranların ki farklılık tezadı da buhranlarl.ı 
bıta ehemmıyetle meşgul olmakta - sonra şehrjmi:ıode elektrik ücTet ta - Saat ayarı, 12.~: Kadınlar taslı, 12.45 feci tecrübe)erib meydana gelmiş 1 tasfiye ediliyor. 
dır. rife}erinde kilovat başına brr kUTUş Aja.n.ıı haberl~ti. 13: Karışık müzi.l umumi ana prensipler dahilinde ce- Demek oluyor ki harbler, buh-

Vapurdan denize düttü Emniyet Müdürlüğ~ memurları zam yapılacağl anlaşılmaktadır. E. (tpl.), 13.~: Ka.dlnlar f!Wı, 14: Kan reyaın ediyo~, v~ tarih yeni bir za- ranlar ve ihtilaller cemiyetin regü -
dün de bu kanuna muhalefette bu- lektrik idaresi kanunun neşrinden §ık müZik (Pl.J, 18: Saa~ ayan, 1B.Q3: fer .kazanarak cemiyet bir aükün A • 

Du··n Ko··pru··nu··n Bogv-...:..a ı'-L-le • lun~ .. ı..:,nr; yaLalamışlardır o ---· _., 13.30 z· • ·- f h d k B"' lasyon tertıbatından sayılmalıdır~ "'Ll'r" ~~ ~ ., ıı.ı •.r• ıı. • sonra 1 gün içinde abonelt"rdelj r..,,,. _, : traa.. "t'e ....,prak ve re a eYresu>e avutuyor. oy. 
•ine yanaşmakta olan Şirketi Hay - Bunlar, T.ıhtakalede Hasır islte- saatleri kontrol edt>Cek ve teshil m.ah.sulleri 'oooası, 18.40: Kllôik prog le bir nizam kurulduğu zaman, o- !ar. Buhar kazanlarındaki faz.la bu-
riyenin 5 7 numaralı vapuru yolcu- lemnde 4 7 numaralı kıra<Lthaneyi edilecek mikt.ırlardan sonra sarfo- ram, 19: Xonuşm~, 19.15: Mozart, nun hukuku ve ahlakı teessüs edi- otomatikman dıprı atan lerti
larından ve Amavudköyi! sakinle- işleten Mebmed Ali ile mÜ!!tahde- lunacak kısım zamma tibi tuh:ıla _ 19.30: Saat ayarı ve ajans haberleri, yor: ebediliği, ilahiliği iddia olunıı- bat, nasıl kazanı patlatmaktan kur-
rinden 63 yaşlannda Niko adında mi Rıza ve Tahtakaled~ BıJık.ha - ca.ktır. 19.'5: Radyo Swing ıve tango orlte.>. yor; uğrunda hayatlarını feda ede- tarıyorsa, bu üç hareketle yapılan 
biri; acele ed ~rt-k i.alceleye atlamak ne sok.aiıncla 31 numaralı dültkin. trası, ~ 15: ~yo gazetesi, :.ı: Ko- cek havariJeci. i<leolok.ları., mücahid tasfiyeler de, cemiyeti büsbütün ka 
is~iıı, muvaffak olaıru~arak de - da kahvecilik yapan Ali ile garso- • Dünkü ihracatımız 350 bin nuşma, 21 ·10: Temsil, 22

= Radyo salon }eri meyclana g~liyor. Fakat aradan Timlıkta ve inhiLil buhranları iı;in-
nize dü~mü~tür. nu Rıza adınclak.ı yabancılardır. liradır. Muhtelif memleketlere 1h - or1tesra.sı.22.30: Saat ayarı, ajans ha_ bir müddet geçince -yukarıda söyle! de bulunmaktan kurtarıyor. Bu iti-

Vapur ves.aıtile ve güçlükle bo. Suçlularıo 4 ü de dün hakların· raç edilen rn3ddeler ara!!ında, Ro - berleri, borsa, 22.45: Radyo salon or_ h 1 h k '- kestrası, 23.15: Cazband (Pi.) bir müdd~t geçinc:e - yukarı - ara bu üç areketi de mu adder 
ğu1maktan lrurtadan Niko, fazla da tanzim lulmiln tahlilcat evTaıti- manyaya pik demir, Finlandiyaya da söylediğimiz cemiyet di _ ve zaruri ve cemiyet için li.izumlu 
ıu yuttuğundan Beyoğlu hastMıe - )e birlikte Müddeiumumiliğe tes - pamuk, Almanyaya hurda fm<f•k, namizmi neticesi olarak _ bu görmek icab eder. 
sine kaldıT1lmı,tır. lim edilmiflerdir. tiftik ve susam vardır. Jstanbul b d d1 d OrSaSJ yeni nizam a teza arını oğur- Fakat iı y.tln~z bunu bôy1e kabul 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

Hasan Bey gaze
tel.1rrde oldukça soğuk 

bir ha.her var ..• 

• •• Belediye Mezar
lıklar Müdürlüğünü.o ••• 

... Varidstı son gün
lerde hissedilir derece.. 
dıt arb:nıf ••• 

Hasan Bey - Ta:bü 
dot;turn, bahar eli bıçak
lı aşıklıtrı artırıyor, de
niz mevsimi geldi, son~ 
ra Maslak yolu gezjnti
Jeri de başlıyor. 

-····- mıya, ve nizamın mukaddes fikir- t ı_te ·b t d w·ıd· B '-t e me~ n J are egı ır. u noıt a-
29/5/IMl &9ÜlŞ - 'tapa.nq f&t.ıari lerini kendi menfaatleri hesabına l ı_ d ahi'] ı 

lrull 
· 1 ·•ı l h I yı da ge ece~ yazım a t ı ~ ça.a. 

Açılıo 

lmld.r& 1 Sterlin 
New-YOl't 100 Dolar 
Cenevre J 00 İniç. P'r, 
Atina 100 Drah.ml 
Madrid 100 P~ei.a 
Yokoh&ma 100 Yen 
Stokbolm 100 İsn~ P'r. 
Altın 

24 Ayar külçe altm 

'8 L'\pa.ru~ 

5.2f 
130.-
302025 

0.9975 
12.9375 
31.1375 
30 '1 1 5 
2695 
U3 

Ealaaırı ve Tahvilit 

Sıvu..Erzurum 2 ilA 7 19.82 

an1l'n ınsan ltr ve mıı et er uı ~ 

olmıya ba~lıyor; ve bidayette insan peagım. 
ftimul olan rejirn münhasıran mu.. Ahmed Hamdi B."tar 

ayyen sınıfların ve muayyen millet- 11------------J 
ıenn djğer :51nıf ve milletleri istia- ( KUçU~ haberler 
man ile nec.iceler.iyor. , - _ 

Görülüyor ki ..şimdiye kadar • Belediye reıs muavini Llıtfi 
olan tarihi bi.}gituimize ve hadise- Aksoy, dün B~yoğlu mantakuında
lere göre- bir rejim, na91l mukaddes ki hrınları tcfti1 etmiştir. Bu fırın
heyecanlarla ve ideallerle teessüs larda ekmeklerin iyi çıkanldığa gö
ederse etsin, aradan zaman geçiııce rülmüştür 
insanla_I' ve milJetler arasında bir ..................................................... . 
farklılık, bir tezad ve binnetice jq_ Son Posta Matbaası: 
tihsal ile istihlak: arasında bir a)'Tl-

lık husule geliyor. Bir .mrnet.in ken: Wııpiyat Müdüri~ Sellin Ragıp Emeç 
di sıınıflan ve feTdlerı arasındaki 
tezad keskinleşince bunun tasfiyesi SABİBLERİ~ 6. Ragıp EMEÇ 

, ... .._ ___ ~----..-..--..... ~ • ihtili.üeıie temin olunuyor, millet. .6.. Ekrem U.ŞAKLlQİL 
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SON POSTA: .. ,.. 
[1'1eınleket llaberleri) usu :l:zm.lrd.e 
Bir çoban 12 yaşında 
bir çocutu döoerek 

öldürdü 

Akh d b k b r-----------1 İsar a üyü ir ~;;-
1 ıd ihtlyaclar 

yo tamamen yapı ı Bigad~fakhk 
buhranı 

Boğucu bir güreş 
---------

Balıkesir ve Manisa vilayetlerini karadan 
lzmir (HUMıal) - 8ef8amanın Bisadan yazılıyor~ Bu. 

Ahladı k6,üııde bir cinayet 01mu1- birbirine bağlı yan bu yol Akhisar -Sındırgı rac1. urtıııı kuru~ıarı. yir -

Yusufun Adalıyı boğarcasına ezmesi Adalın., 
tarafdarlarını çileden çıkardı ve nihayet 

müdahale mecburiyetinde bırakb '-t J k b •k • d• mi parlak ufaklıklar bulun • 
lbraWm ottu 18 Jllflada çoban JO U asa a 1 tisa ıyabnı canJandıracakbr mamaia baılamıttır. Bu yüz-

0.... Dmma Mdunec:I oilu 12 ıdoa ahıvariflerde hayli miif- blf' 
Jaflada çob.ıı Yahya r~l'de Çam Akhiıaar (Hususi) - Balıkem b1 etmektedir. Filltakika beden tu- IW1&t ~ekte, on üç kuru- - Adalı, Adah! .. Buna da Şum Adabnn fazlilca nefealenmeie 
mevkiinde rutlamıf, eebd>i henüz Te Maaiaa villyederini kanadan bir- biyesi dnuıada Akhisar ·muvaffa- ... bİI' elunek. alacılar, frıncı- nulu Yuauf derler! Baıpehlivanım ladı~ g.ör~lüyorda. di1" 
Wllnmiy• bi.r rueaeleden ka"P et- birine bailayan ve büyük bir iktı.. kiyedi hamleler yapmıttır. Çok fe- dan iki kurut ıeri alamamak- diye gururlanma! Haımına aldan- Şunda; unara, buka~a~a 
miftir. •di eLemmiyeti haiz Akbiu~ - bir ve kuab.ıları gıpta ettirecek bir tadır. Aid olduiu dairece bu. mal Sakla kendini kündec.azdan 1 güret sırası Yusufa ıelmıfb. retl-

Osman Yılmaz, çoball eopa9İle Smdll1P yoha, bu defa eeaalı ve .ad- olgunluk ihraz eylemiıtir. Bugün raya bol miktuda ufaklık pa- Cazgır, Yuwfun bir gün ev - Yusuf, zaten hasmının ~u .• • 
Y•a Pelidi öldtirmüttiir. Suçhı di bir w.rette ıslah edilmit ve iıler bizim ıençlerimizde, bir ıamizon ~ rönderilm9 beklenmekte- vel Oaman pehlivana attığı künde- m kolluyordu. Cürefl bmdirnıİI' 
.........._,m_ Adli•eye veri'-.:..~. • bir hale celmitti. ·r .. Bu .yolwa Akh.i.ar dejiJ.e bile askeri okul mensubu clir. den bahaederek, Adalıyı ikaz edi - batladı. ...ı 
111UU - ' ... ....,...., b dudl d-L!) d L: 1 iu 63 D~..1- :....:....- .,-L yordu. Yusuf; Adalının bir ııüu evve-~._., • LL w-L , _L u arı ana ın eıu u.zwı ~ hiaeini veren mazbut ve d11ipline --.- - - ... ua ._ d1' 
va ..... -- ,,__ P'•·• -- 'Ye SuıdıTgıya aid lunnı 15 kilomet. lıürmetU~ bir zihniyet yer almıt 0..rada iki ayclanberi lili Menkıbeler de biter bitmu adet- ydoahrgunluğu .~z~rine bilrd aut k·~~ 

ölda re. biitiiD uzualuia 78 kilometre- hınmaktadır. Arlar İdaresinde İllpİrto yok- ten olduğu veçhile, caqır, pehli • a; knu ustune dulu ı:;r• . ~;J. 
Ödemifte Bey k&yü.nde Hiiseyin dir. . .. . Kaymalı:.amumz ba hafta kendi tur. Burası bir ticaret müea- vanların aırtına birer tokat vurup aoluttu tan aonra: 0 ızıın 

HU.nü oiha iki buçuk yatında Meh.. Y o1, ~ a!"'7alı araziden seç- eaeri olarak i~~r edebileceği Ak. aeemıl olduğu halde kolonya meydana aalıverdi. mağa baılad~ .. • d"kk drt 
med Akstat. yere düterek yara- mekte oldugundan bu zamana ka- IUaar _ Smdlrgı yolunu S.ndırgı yapmak iç.in ispirto soranlara Bu anda; davul zurn•lar da fer. Bu ana ka ar, gurep 1 ~ 
a.nm~. ıece yarıaına doiru yarası. ~r ya~ılamamı, ve böylece büyük hac:luduna udar kamyonla katede- -vak.tile düşünülemedi, stolı:. ,..da baıladılar, acı acı ae9lerile hiç kıpırdamadan seyrede~ ~ 
nan tesirile ölmü .. ür. Bu ölüm bak- bir ibtıyaç c~abeu: bırakılmııtı. relı:. ....,..lun :-'er hale aeld_igvine dair iapirtomuı: kalmadı- denilmek pehlivanları aıka harekete ıetiri- Yusufun bu kurnaz harekebne bd' 

~ B def f 1 '- '- ı- ,.. .. od _._ l I d ' ran olar•k yanında bulunanlara: 
bac:la tablültat yapJltnaktadır. u a •• &:aymar.ıuıumız viliyete telcrat ... tebtiratta bulnn. te, ve müracaat e-r e i ;yor ar ı. . . . - Tel He! Hepten pehlivan bf 

10 ,...... lııir puk •oiulda ~ .Akman bu mühim .ifi ba- DIUfhlr. Bu yoiun diier teknik 11lab bot çeTrilmektedir. Petrev, baıladı. Her ılu peblıva~ kızancaz be! Agaynıml.. 
Menemenin Armutalan mevkii ~p ve memlekete bediye et- ve itnumı hamlesi ~evam etmekte - da ayak, parmaklarıtıın uçlarına hı Cüret tiddetlenmitti Yuauf .... 

yakınında Gediz nellrinde feci b.ir mep munffak olmu,tıar. dir. Akhisar ve S.ndırgı halk1ııta GlmO~hacıköyU bir rer ceylan gibi dik.amit oldukları inane tutuyordu. Adal~ bo~nb" 
boptm. lıı&di.e.i olnmt, on yaflll- Kaymakaaumız buraya gelinc.;e ye>Nn iktıaadt faydalan balumından T halde, huzur pqrevı yapıyorlardı. nık üzeriıic boyunduruk auyorcltlo 
ela CelDld lJJ'lllQ RY• dtiferek bo. ilk önce mü"-htı dolatınıt. mu. pek ,.kında miitekahil ticari temM kuraklık tehlikesi atlatb Her ilcisi dev birbirinden üılün pct- Çok ~eda; ilk topiadıj• çar-
• L ,._., bitin ilatb'~nı tllıbit ve banlar lara ~ne •.hakkak naz... rev çıkamıa~a ça~yorlardı. razı taktı. Çengelleyerek öaüne dl' 

Yapı ... tıalllükata söre Meae _ üzerinde etiidler yapn\lftı. Şimdi bu rile bakılmalctadu. Gaariqbacıköy (Huaual) - Son Pqrev bıter bıtmez, h.:lillafl1la- türel'" 
men h-...... Puarbafl 

1

1R111aalle- etidleria tatbik meYlı:.iine ginnif ol- ~e kadar havaların kurak git- lar oldu. ( 1) ~~an, Armayı takb. CI"' 
mden Mebaed Uypn. oa YAflll - duiumı sörit)'oru. Hikmet Akma- Adanada hanzda bir mmi ve ilci cün de mütemadiyen Bu da bitmifti. Adalı, çarrmarak laklamaia baıladı. 
Cla buıw..a oilu Ce.nali au ahnak nm yerinde olan otoriterliği, eaer- cenub riiqirlannın kurutucu bir hasmının üzerine ıelirken, illı:. na- Biraz aonra da; Adalının kod 
Jçin merkehle Gediz nel.rine l(Ön - ji ve atetintiii kazanın miibrem ih- l8llÇ bojuldU iaadla esmesi yüzünden mahaolat rayı attı: gövdellini lı:.urt kapanı ile uzattı. \/• 
~. ZuaUı Cemal ~er zamaa tiyaçlatının ıüaden ırüne itfa edil- çok bcuYlmaia batl•mıttı. Hava _ - Haydi be! Yuıufl.. boin;ıaia bqladı, O.nnaclan -" 
111 almakta olduğa Amt°utalan me• IJMlinde büyük bir lmi1 olmaktadır. Adaaa, (H•aaat) - Kulah 322 . . . . Yusuf da, çırptnıp hMmının üze yordu. 
kine ırideNlı:. neLre yakl.,..... ve Hemen ber }a,fta )'elli bir itin İntaç cloiumlu Ali oilu Hnan Hüaeyin la~- )'~en l.ennlemea ve ~mık rine gelirken mukabele etti: Adalının taraftarlan baiırmai' 
deetileri clold.raralı:. bayva- yükle- e:dildi~ sarmelde ha•ımız kendi. Atatürk pa~ı ar~~·~ rmme ta:' y~ur.~~ a~ ~~r~ Y~~~ı _Haydi bet Uatal batladılar: 
mittir. AnlattJamı,..ıı bir aebebclea lliedea dddeıa memaun olmaktadıT. havunma J"ilzmek 1Ç1n IH'tlUI ve ,...,--. köyl11nun ;yuzanu güldür- Ad 1 . y f __ L, dah _ Pehlivan! Bo&ma do.;...• gir 

K.uaımzdalri beden tedMy · h ,azme Ymecliiiacle boiula k öl -.-%. blı...l- C . . H a ı, uau tar1 -a ve a •- • .... 
dolayı t .. uw Cedize Yakı.tan Ce- _L_.ı__!__,_ L......:!-Lij .ı_ ____ e.:~- .:ı. ... :ı.. Acil:---- ~-~'-!L elra L -:'!_~r=~l ' v ümütla ve ·~ yqlı bir pehlivan olduğu için uata rql .. 
..ı, ayalı kayarak •1'• difımil Ye ~ .-.-... u~ ....-e ... _.... 1117......:: ~•ta r.o - tar1UJ1anna yqmur nn J&ich- diye mukabele etmifti. Yusuf; botaltıp, botaltıp boir 
... daha ~llUftn. T,nlea ciddiyete &J'ft hir mieal tet- ... h .,..... '" fi luııber alınnuttır. K al d 1 L--l d iu7ordu. Adalı moamor olmut-

5kıu~=nac(~ ~:.:--....: ·--..... . _ .. _ ·-.. ·· .. ,,___ lllı:. b::1:;; v;..t;=.ü= kol Gözleri anadan doima dııarı fırlr ..- ~ r .. _~Al - 19 ....... ba'WWI& J ) larile Adalıya bir çapraz ıirdi. Ada mıttı. v 
A l&.E"U.U. J _..., J - m hyı olanca kuvvetile meydan yeıin Beyler'... gene b!1'ırıyorlardı: 

d ad ··1ı:.!!-' "b" ·· - Boııma, bogmal.. 

lzmirtle ltir ~
C8nnllneflmda ppddı 
lznıir, (H..I) - 8-.~ne 

l.elediye mtnt•kaaa Sıhhctt oeıMml 
ICAmil oiha Fehmi Saidıç, yeni mü
.,-ede bede.teninde 39 D111DArada 
kebabcı lbralıim oila Ali Acardan 
2,S lisa r-...,t alı.ıken ~. 
adliyeye verilmittır. Vak'a töyle oıl
mattur: 

Kebabca Ali Acar, cNkkhmda 
eerheıtçe .-.b •tmalt için nıılMa. 
ti:re almak ietem~ •erdiii istida., 
~lnınua muayeneeı İç.İn &a.ma-
1..ane be~ nuntaıb. art.hat me. 
anmına havale ediıhnit 1 S atin ~ 
tiii halde iatida iizeriae biçbir nna
unele yapıhn•m'fh,r. 

At.med Acar, ..bwtaya m6ra -
caatla i.tidasının muamele.ıi için 
kencliainden 1 O lin riipet ilıtıediği
ai haber nnnit •• hazırlanan hU 
tmae 2 buçuk malak, aumara ~risi 
telıbit -edilmit ve Acar tarahndan 
cllkkanıaı muayen~ geler, memu. 
ra ve~. Memm Fehmi Sai -
chç, dükklıından çl4ttıktan bir müd
det aonra tutalmut, ilzeri aranmıı. 
riipet paraaa pantolonunun ui ce
l:ıiDc:leki 4S liranın aruında bahan-
DIUflur. 

cSoaP.la»-ws' ı ea 

e; n u yapan o U&Jer ıı ı ıur- N!L- y f d d 
meie bqladı. Se,irci&er heyecana 111&Jet; uau v ayanama a. 
gelmitti. Acab•, Adah daha ilk el- ~anı botalttı. Ayaıa kalkıp ba-
den yenik mi dütocektU gmh: 

Adalı, bM1Dının lı:.arııaında on, - ~kal Ne zırlar durursun s 
be --' .. _,,Ll eli F lı:. t y be1 .. Curq bu bel.. Kıran kıranA 

on ı 110ım aunnı; en . • • : u .. b b r Ad 1 b . b vd ~ 
11Uf en ... elini ye..:-hrmeden "~praz- guref u e ·:. a ı en& og u.
d ç ~ v .. d · bi w- f zaman ne c;aırumazdımz bet 

ld
an'-t • 1. , he erın L lrı ne ea Yuauf; hain gürewçi idi. Alqt 

a ı~ an sonra , asmana 11:a n ıe - .b. . . b" hli d H ı_ 
- ''- ı_ • A il ld d . gı 1 eDCJ ar pe van ı . aıım .... 
aıe uır nara aa ayar aa u ı. d" Gözlerini sil-

- Aferin bel Kızaftl.. rın~ aman vermez ı. 

Ad 1 • - · ı k lı:. y f mege, auya J'Ollamazdı. a ı, nara le anp usu a, c ·· 'ık ,_.. iL .. 
çift pac;a daldı met. uzaa ça uzam_. ~ 

Y f Adal. ı l d lı•• ati bulmuttu. Adalının bitkin ye uaua , n n a .,.na uzun ld v - ··100 rd B 
kollarile derhal mukabele etti. Ve yorpn ° up goru uyo u. u se-
bamuaa bTVetli bir bo,...nduruk beble, taraftarları kav~a çıkararak 

d adamlarını hasmının elinden almak 
vur9 u. Ad 1 L! ! L .d . Dem ,_ çarelerini düıünüyorlardı. 

u, a ıyaa wr 1Htar ı ı. eır. Al" ld w rcl .. · ·ı ·· ·· 
iatiyordu ki, dalar iaen. boyunduru- aebebro~ ~ usu Yb. en, gurola betürua 
iu yersin!.. ~iDi ~en ~l!avtrd B~ e .. 

Adalı., ttrpan, eleme, dalma ya. yan goz e ~ıp ıu uyor u. u, _. 
'- d d h ı 11 rablı:. o da lafa karııtı. Beyleraea para&: vrma an aam na çu anı. L!....:_ d"" ._ d wnue onere .. : 

"°ryu. f· '-. t rtibli .. . - Pehlivanlık. bu beyim 1 •• 
usu ' aaw.ın, e atıreııyor, o· ek ~ f b k d:X..: • 

Adahnın oyunlarını. aoiukkanlılık .. l)'de~ c' .. usu La • L. Ter -ad·· 
la karıılı:rordu. eosteı ' ·. ureı, &:tran 1Urana e. 

Cürq bir taat kadar, Adalının vam edJ.yOrdu. 
elense ve brpanlarile geçti. ~dalı altta, Yusuf kemane~• 

Yueuf; çalıımıyor gibi. gözükü- bekliyor~. ~aıma kol bukıail• 
yordu. Bir saat boiufmadan aonra; kaim~ ıatec:lıkçe; basıyordu boyua

durup .. 

19 M:aym bayramı bütün yurdda coşkun bir tekilde kut!ulanm.ıştn'. Reaimler Edremtd, Zonguldak, ,. bqlamadaa ~ diye kı bir boyunduruk daha vurdu. Ve 
1 

( 1 ) Tiirk pebmnlıjmda ıiire- En aonunda; Yuıuf hasmına aa. 

Gemlik. Adapazarı ve JtaramandakS. bayramdan intıbalardır. lauPnile eme batlunak nrchr. Adalıyı gırtlakladı. 

S d .. .. .. . lıte; bunun Ü .:erine kızılca bir lı:.ı 
mifti. • ece cambazhanenin toz. Şetvan hıddetle !'°1:'.ınu keatı:. yamet koptu. Adalının taraftarları 
lu. lot kulisi kalmıftı. Bir cie Te- - Masallarını dınliyecek vazı. o1aın beyler .tyanlar P•talar peh.. 
mel! · ·• Kaba saba. P,kacı, alaycı yette değilim!. . . livanlarını ' yakınla~n tehlikede11 
Temel!••• Şetvan hlddeUenmişti. Fakat Temel!, Şetvanı çığırın ~ kurtarmak için meydana kotuıt11-

- A .. · Bu ne? ... Sen nereden dan çıkartacak mütebessim bir .ııü- lar ... Yuıufu döveceklerdi. 
çıktın?·•· kiınetle cevab vercıi: Bu hali sören jandarma kuman-

Temel bu hiddete gülümsiyerek - Sen dinleme . . • Lafım sana danı maiyetine emir verdi. Yuauf. 
mukabele etti: değil, yanındakı küçük bayana • balkın elinden aldı. Bu kavgaya 

YAZAN 1 BICREll RESID - Yerim burası delil mi? ..• dı.r. Bayan çok hoşuma gidersin! .. en ziyade Kavalalılar aebebi,.et •çr· 
Senin yanında delil ml? .•. Yerim- Bu sözüme ne dersin? mifti, 

- Evet. aJlıyonım ... Gene al-( l8nnı dinclnnek, keııdisıne neı'e l ıin ... B•pasa IÖyler... Baıkası, deyim işte!... Yıldız hafı fç~ güldü. Esuen: Adsslıda hayır bJmanu.,. 
llJ'Ol'wn •.• Daha çok ağlıyacajım!. vermek lizımdı. Liüfeye bafladı. meeela Şetvan ... Yıldı.z HaJWJö. si.. Fakat bu aralık Şetvanın f&ka- _Ne diyeyim? •. . Derim ki iyi. ta. Eier ciiret bir parça daha de-

- Saba ağlamayın ... Silm &(>z - Kiınmif sizi sevmiyen? ••• zi seviyorum! Bunu Şetvan IÖy - lqmağa biç gönlü yoktu. gmel amma ne yapayım tipim de- v~ etmit olsayd ı Yusuf; balllUDI 
lerinizi ••• Şu güzel gödere ~k Kirnnrit o budala? lüyor amma, sız Sülün aöylüyor - Müeude edersen biz küçük ğilsiniz!... boıa, boia J'enecektl. 
cletil mi?... Bir tanılı (ofolmut) ldiıçük bir diye dinleyin! ..• Hülya... Bakın hanımla biraz göl'üfeCeiiz... Temel bu sözlerin manasını pek itte: Yuaufun ille Kırkpınar ıl .. 

Yıldız hafifçe omuz dikti. çocuk gibi Yıldız derdini anlata.. ben bile... Ben Şetvan. pinpon - Görüşün .. . Bana ne!... anlamamıştı. Sordu: rqi böyle patırtılı ve ıüriiltülü ol-
- Sevilmedıkten sonra güzel cak birisini bulmUf oldulundan Şetvan, llize: Yıklız Hanım sizi R- - Bizi rahatsız ediyorsun!... _ Ne dedin?.. . Ne dedin? ... du. Ve neticeaiz kaldı. 

p neye yarar!... teselli bulmaktaydı. Manen Şet - Yiyorum! ••• Deditim zaman ten- _ Estağfurullah .•• Ben rahat- Tipi mi? ... Ne tipisi? •.. Kar t ipL Adahyı. Yuaufun elinden kurta-
- Sevil.medikten mi? vanın boynuna aanlıyor, bapı dimi Süliln gibi bir delikanlı zan- sız etmem!... li mi, ran beyleri, pehlivanlarlnl ,.en& 
Şetvan kim bilir neler söyliye- göpme dayıyord:ı, Mırıldandı: nediyorum. Dedim ya ... Hayat bir - Canım, belki gizli konupıca. Şe~~n bayılmak üzereydi. d~~eden kurtardıklarına hem •e-

oelati. Fakat ceuret etmedı, gü - - Kim olacak... Pekili bıli - lMilyadaıı ibarettir .• · 1tz?... - Ay,, sus binz... Bırak bizi, o:::X.er v:auf ht:r Je bznu~ 
Jılimıedı. Yıldızın elini aldı ve bir yorsunuz .•• SüHin ifte!... Yıldız anlarnamıttı. Acı acı p- - Benden gizlilik olur mu? ... git işine!... reyen bu pehl:Va: Adal~=.:~ıına 
bç adım ötede duran üç dört ba- Şetvan liıtifede devam ediyor- lümaiyerek: Ben senin y&rin değil miyim?... Diye haykırdı. Sunra •remel•n bela idi. 
_...ıcıı bir tahta merdiveni göe- du. Sesinde çoculunu okpyan, acı- - Söyledi#inız ti-1 amma tat- - ÇıldH'mak bir şey değil... krmıldamadığını, şuradan şuraya (Arba .-) 
a.erek: ıını unutturmağa çalışan bir anne bikı güç!... - Çı:ldınrsın, çıldırmazsııı o • gitmek niyetinde olmadJiını .,c>re-
• - Gelın ıurada oturalım... veya pek ihtiyar bır büyük baba Dedi. rasını .en bilfrsin!. .. Ben vazife - rek, Yıldıza döndü: ZaJI - Malatya Aaterlit tubeWn. 

Dedi. Yıldızla Şetvan, ıki mah.. edası vardı. - Neden eüç olsun. Hele bir mi bilirim .•• Vazifem aenin yanın - Gelin güzelim ... O gitmiyor den aldJIJm terbia testenmi sa1& et-
sun, iki garib, iki mecruh yan ya- - Bak hele fU Sülüne!.. Hele tecrübe edin ... Deni Sülün farze- da dunnaktıt'. bari biz gidelim... ımı. Yenilini alacalımduı eattli"i" 
na oturdular. Şimdi, kend"lerine ben onu dedede yapayım da an - derek bana hop gidecek hır ~yler Yıldız Temelin bu ciddıen tu - Kulisin başka bir tarafına doğ- hükmü J'Oktur. 
J9bancı olan, içinde yqamak mec· lasın!... aöyleyin!. . . haf inadına 1»'\İldü. ru yürüdüler. Fakat Temel Şetva - WI ...,...._ ö.. ella .... Ona 
buriyetınde bulun<iukları cambaz- Sonra hafifçe gülerek. yalancı Yanlannd- Temelın müstehzi - Olur §eY değil. •. Cidden çok nm yanından ayrılmamııtı. 
Mrıe muhitinden ne uzak, ne uzak bir neş'eyle devam etti: aesi yükseldi: tuhaf bir !fi... - Ay bayılaca~m! ... Be adam KAYIP: 31/ 188'11 aaJllı lbmet -. 
bulunuyorlat"dı!. .. Her ikisi de çL - Canım. iki gözüm hanımcı- - Haydi. bakalım ... bize tatlı Demeai üzerine zem.hı1 müsaid goJeeın misin n!Sin!... keremi l&,1i et.tun. YelUliD& alacelım.. 
fekli çayırda, bir au kenarında, ltm varsın Sülün sizi sevmeajnl.. etiller cl6kl... bulan Temel kend;aine hitaben: - Canını niçin böyle söyler - dı&ıı eeldejnin tiyaıeti °'•Mlılmı illa 
16,ük bir atacın yetil gölgHin - Bayat hillyadan :barett;rf ... Sü - Bir anda, su kenarı. çayırın çi- - Bizde tuhaflık mı artııWln? .. sin? ••• Yapıpk kardet delil mi • 9derlm.. 
deJcliler. Şetvu gülümsüyordu. lün lizıe: cYıldu Hanım sizl sevi - çetleri, ~ keltıbekler, lDoca Bis cedbeeecl tuNt.s ... Bodadmı- yta!... trMda Olfftll iti •v•• ... 1 
S. pJdea nvel Yald11111 ak yae ~ demedi.JM vanuı deme • atacın y8fU s6lleli. her .,, liliiı- üa... (AIUra .-) .... ._... 

• 



Meclis_ kahraman orduya 
muhabbet ve güvenini bildirdi 

SON POSTA 

Milll Müdafaa Vekilinin Hikaye: Geyik avcısı 
Mecliste du"n1;Un beyanah <Batt-an s ~ MJ'fad•.> ·ıyü'.kseğe çıkıyor. kanamağa b~ _ 1\ dız~ra duyurmak istiyonnU§ gıbı yan yırtılmış ellerile taşlara tutu-

(~ 1 iDc:I ~,.fada) yapuk, aldığımız neticeye nazaran melul ~~l~l ıaglı~rou: cKahrol.. nuyor ... Bir şelaleyi aşıp geçmif 
a. '--ı l AL (Ba,tarah 1 inci aay1-.ı_) rım· ki .... ''- hklar . . sun sahıbinı .vuran .. Kahrolsun ;yav olan geyı'ği aynı· st''ıratle takı'b -.ııı 
•aD\I ıeJiJdi Ye kür9Üye ce en .o- b(i Umların biJhaua köylüyü faz)ct Hazer kuvvetlerun· 

1 
. ., . ıaua uu ıuazır &lZln lrzU et- J t b Jt t Ô ~ 

dürrahman Naci Demirağ tiin tazyik ettniyeceğini dütünereık layı_ dıti'ğr: .. . .
1 

. " ıcab et- tiğini2 ışekilde vu kuilrettedir. (AL ru arımı !e ~m. ıra an ..... , tede yor .•. Çılgın !bir yarışı . .. Sanki 
Jbemlelı:et ferdlennin bu yeni ver - t.a.yı yüksek huzurunuza ae~ettik. ı ~ ıstenı en ~yı yapınağa kışlar). b~ seslen d.ınhyen pen :eeyik de ayni ~iklikte ikı mahluk · nla 
tileri büyük bir fcraııatle karııltya. Arkacia~n tek.lifi veçhile koyun muktedır OU:. haldeaırler: Memlekette motıOt fabrikası a.?~~.~ Ç~?1tli vurulan geyik hayvan, boy ölçüşüyorlar.' ~san. 
taldanndan emin olduğunu söyli - ve keçiden 1 O kuruı ten7jJata ~ - . • M~ ~ " kurulması jçin "faptlan temenniye suruniln en .guzel ~~eği ~di. · · Fa- 4rtık, uçurunıun kenarında duran 
)'erek nayvanlar vereiaine temas et. deraclk büıçcde 1 mı1yon 800 'bin Mılli :nudafaa teşkila!ıınızın biz de iştirak ediyoruz ve ahvrılin k~t °?irdıenbtre ~ının ıgoz !atları bir kay~ parçasının kendi nğırlı _ 
ti '"le bu zamlardan ürnid edilen '\'a- lira kadar bir fark basıl oh:tr. Ta~ bu yoldaki ha?ırlıklarını gormek- itab ettirdiği h~ türlü tedbirleri dındi. Ana 'ge!1g.- ~akla~p. ,«Ağ- ğını çekip çekem!yeceğini bıJe dü
lidatın baıJh yerlerden temin e - d.ir yüktdt ~etinmndir. ~ beraber şunl~~ da ilave edeyim :ilina!kta 'kat'iyen gıeri lrnhnıyo- lam~, ben. senın mtıkamını &ıaca- §\inmekten acizdir... Kendini ta. 
dilmesini teklif ederek dedi ki: ı Maliye Vekilini:ı bahatından 90n ~ı ordu~ mot~ı:ze ku~tler ha- ruz.., ğım.> ?.edı. , . • nıamcn unutmuş! ... O şimdi eşt-

e.~.- .._ çOk uı> ra hayvan vergi.inde ten2.ilit icra - lıne ge~ırmek ıçın .?11otor fa~rika- !Milli Müdafaa Vekili yedek SÜ• eOı'kgu~:n son.ra O\ ada hıç bır ni kovalıyan başka bir geyik ol .. 
clçki insanlıiın dü~anıdır. Bu sına d~ir .te1'lifler ıeye kondu ve l~n tesl8 etım~k, yuksek A rnühen. bayların mM.ş!an işine jşaretle i- g y göriin~cdi AJ:~ olunca muştu sanki... Altında zirvclET 

l>rojede içkiler~ yapılan 2am çok reôdedıldı. d.ıs ınekiebl~erı ıkurma~ ıa:ımdır. ~atına devam etmiştir: a~ıl~r evlerme el!erı ih<?ş olarak kat kat oluyor, ovalar ~ittikçe u-
'ldır. ıçki bir keyif iti olduiuna gö Uyibaya ilave edilen medde ~ı şukrandır kı cumhurL Elı-;.....ıı L, 1 t 1. dönduler. Hasan bıle ınışanlısına zakl~ı:,ıyor ve her an ılroyula\:mak.. 
t 1 . l . L· 'h Jdel . . .. lr. • t d . d 40 . « ,..,.c;,,.ıe uu un an a ım ,ıçm hed' ed '- k :ı.... "k t -v r·· e parası o an 1çer, o mıyan ıçmez ayı a ma ennın muza cresı ye evrın e mılyondan başlı- silah altına l ta d l Iy.! ece!\ anca ıutr l i avşan u olan sisler içinde ikaybo'uyor 
l'e latil\ada bu büımdan tadilat tamamlanmllk üı:ere iken müdafaa yan bütçe bugün 80 mil~·ona yük- m f ·etl ~ ~an ld v:ı n aş ara V€ keklik bulabildi. Bu bal ona ilk Pakat Hasan bütün bunlar~n fa;-
~apılmaaını i.tedi. :;;J!::~ı~~h':cıya u~:~:~ p~s;a selmiştir. Milli Müdafaa Vekaleti ve~:~ğ; a:~ınb:ıu~m~k:;~ır~~~~ günleri tuhaf g?rünmiŞü! f~k~t kında bile de~l... Kovaladığı şe; 

uZam ~eer ... ,, lanılmasını •emin '!ı ~ cl'J 'i· .~ • hazırlıklannı tamamen ikmal et- nun lharkindc hareket etmemize çok geçmeden ışı inada bındırdı, gittikçe artmakta o!:ın yeti ilmcz 
. Bütçe encümeni mazbata muhar ya b'r del ·1a 8

• s:ı 1 kl';yı : miş ve ittmadınıza layık olan bir imkan yoktur Verm 1 ~ " kaşlarını ıçatt1, hırçınlaştı. A.rtık bir tıız1a kaçıyor ..• Carıklan yırtı-
~ri Hüınü K.itabcı Abdfürahm11n •·e L

1 
t mk~'f ._e ~~-ıveds~nl !. te 1 ettı ordu hazırlanmış bulunmaktadır., ~"" .. kalt.de tah ·. t l ış 0 augum~z eskisi gibi kahkahayla gülmek lıp dağılmış· ıı:nhretti !~hr"'m Y" 

·~ • b .. ~' 1 d .. ou e u ııı.aou e ı aı. 1,... i:I sısa ı amamen verı- " 1 ..:ı •• - 1. . ...ı... b" • Y- y- "'' ... • 
acıyt cevd verereııı. ezeum e e - M" ...... k b ·~~ Yedıelıc aüb.ylarm maa•ları rf-_;ı ğ. , . h ~ şoy e uu.ısun, gu umsemıyoı"'-JU 1- nlmış ayaldar..ndarı sızan kanlar 

di l)Q_: ut'"lll ı en \l'anaet bütçesinin :r ne sa t"'.lec"" ımızı uzurunuzda 1 Za l A k , • 
_ Bu umlar bir zaruretten doi müı:akerarne reçildi. Bu bütçe ay_ ~eral bundan ~onra tefon-üa.. tekrar etmeğı bir vazif c sayarak e. · · va ı.ı. "yşe . ona ~ya lnl a karlar ve !hiç ~n görnrly~n çu _ 

bttııiun Meınlelı:etio ımudallaasam nen ve .1941 ~muml müvazene ka- ta wıud ~azı esaslar uz;rinde dura_ sözlerime nihayet veriyorum. (AL yap~cak ... ~uğüfler~~d_:n la~ açtık~ kurlard~ ~ halıne g~ış olan 
tcrnin menuubahatfr. İçkileTe ne n~n. Myihası göl'ÜfÜfcrelc lı:abul e. cagmı ıfad~ ederek ilave ct.'Tl!ştlr: kışlar). ça, Ş'l egık,. 3• nı a.uşu~celı <!.uru- buzlar ustunde pembe izler bıra • 
l:a<lar zam yaparsak yapalım onlar- tl_ılcü.kten 90ua B~vekil dolı:*'>r Re- cBugün talim, terl:>iye ma.ksa- Mü.teakıben Milli Müdafaa rh yor, kendini iç n içın yıyordu. kıyor. · · Geyik kaçıyor, Hasan da 
1. varidat ih~iyaeını karttlam•k jm- file ~aydam lcür,üye ~erek, hiiku- dile silah altına alınmış olan ye_ cümeni Reisi \'e Diyarbakır meb'u - il>ette ... Neden sustun?. onu kovalarken yü~Jiyor, yük-
~ıl.nsızdır. Yapılan zamlar az de. metin. teşelı:kü~lerini ıu kııa cümle- dek sübayfar bulundukları memu_ su General Kazım Sevüktcldn ta- - Dur, yavrum. bu1lk -da b'raı seliyordu ... '.Bir aralık etrafı sa -
gildir. Çok da de~ldit. Yerinde - lerle Jfade ettı: riyetıteki as!l maaşlarını ~lmakta- romdan verılen bir takrir okun- nefes alayım ... Artık adamsktllı :ran bulutların dcı üstüne çıkmış • 
dir. l~ldlere ıôaha fatla um İnhi - Arkadaşlar, dırlar. Bunlar bir, iki yıldan beri du. Bu takrk<le ~yük Millet Mee- kocadım ... Hemm yoruluverayo - laMı. Sanki göğe yaklaşıyorfardı. 
•.arla~ varid!'tında umduiumuz .n.e- Türk.iye Cüınlıuriy<>..tinin büyÜk o~ hizmeUnae bulunuyorlar. }isinin ~nlı Türk ordusu.na selam, rum ··: I>~r hcl . bir ıki Jlıdum. ıHasa_n ·~d~ bu güneşli, ~:mbe • 
teyı ~el~ de ha\e\dar eô~ılit' mazhanye~~eıi.?den 'bıri de dün- İcab ederse birlrnç yıl -daha ayni muhabbet ve .güveniniu ıbildiril- kahve. ıçeyım ... Fdtna~ kızını. a - y~z . .fil~m ıçınde uykuda b~r ~dam 
lı~ nlar ;ze~n~ /azla zam :rapmak.ct yanı~ .bugunku vaziyeti içerisinde vazifeyi pmeğe devam edecek- mesi ~steniyordu. Bu takrir :şkl. teşe bır dc~et çalı atsana... g~.bıy~ı. Nereye ba~tığını bılmıy~~· 
t. rn ~8 k:ı ~lu •çmek:ten kurtarm~lc:: Medısın buuda toplRnıp vatanı ler<lir. Bu suretle orduda ayni rüt- deıtli ve -devamlı alkıslarla kabul - Haydı, dede.·· Sonra, sonra .•. gormuyortlu. S·mkı bulutlarda yu. 
~~rn .. e val rıda'tıl fazlalBRttırmakl gıbı matiiuz ve kendisi sakin bir hal- bedoe muqtelü miktarlarda m~~ olundu. s - Aman ne acelecısin evlad!. .. zen b!r gölge gibi perişandı ... Şu-

r muta eı:ı yan ıştır. u zam ar e.. .ı_ b . ı.:; . .. ---Y • D' 1 h 1- B' li ·ı:.ı.. b' h ı k ··k ı· k 'aslı tetkikler neticainde kararla ~ . u senenın ~tıçesme rey vc-r- alan ~baylar _bulunmaktadırlar. «~a...lıı\.ın~ ordaau . ın e. en:: .... ~ gece asan ~ı e;uıını u:suz ~r .~z ! oşu~ yu se ır en 
ttrılm.. M 1• b. f 1 t- mesı ve onu !ıelamctle talbık 'irin Mesela ba21:1 !ihhyat ast"""'"-"nler iBu mun!lSOO-eUe tekrar söz 8_ alır, fışeklıgını doldurur, .iki arka- bırderlbırc on.une dıkılen kocaman 

ı,,.u. ese a ıraya aza ver- "-" ·ı..;A • " ""'",..., • I k l 'k b k k d' B ek ti koymalcla vatanda ları bu · iti i nu""umeüne direktif vennE!fiid!r, bir yart>ay ıma _ ıalmaktadırlar. lan Milli Müdafaa Vekili: da.şile beca.oet yo a çı ar ar, geyı ı~ ·aya~·a apamver ı. u p 
iı;rnerneğe te,vilc eırrı1 olunt.ıç .;u (Alltlfln). Bu doğru bir şey değildir. Bu hu- .Cümhurlyet ordusu h1liı'k'kında süruıSünü bulmak içın dağa ıt.ır .. müthiş bır çarp·~ma olmu~. Bir 
takdirde biu 'Yeri~ nlu içmcğc Rasih ~aplan (Antalya) Allah susta 'bir kanun projı-si hazırlana. g&tenni oldu,$ınuz itimad ve a- manırlar, 'karanlı1tta bir. ~u kena- milddet sonra H~san ~en~ıne ge-
h"~lar ki bu det arzu edilen bir fCY dalın etsin. rak aykınlığm önüne gt'Çl)l'n(>sini Uıkaya 'O'rdu 'nıtmınn bilhassa te- rına gelip dururlar; ve hır k yanın lerek, şaşkı? ve mccalsız b.r halde 
Clegildir. ~ad 

1 
teklif ediyorum. Di~er taraftan ~eklrii!' ederim, CUtrlhuriyct ordu- arkasına gıdeneo'rek beklerler... ken~ kendıne sordu: cBe? nere -

Hayvanlar wrıiai .. ~ar, . v vazifelerini bırakarak orouda ça- 'Su emtrlerin~li :ıkiı~ı zn1'mn nynen Hasan, ayakta gözcülük ~er. Öte- deyun? ".Buraya nasıl geldım? Nc-
Vertri rp'roj "nin maddeleri mü- Bütçeyı tetk•k buyurdugunuz lışan vatandaşlann verine başka- yerine getimıcğe hazırdır. Bunu kiler otuırup sırtlarını kayaya da- Yi kovalıyor, nıçin koşuyordum?, 

tahre edilirken Abdürrahman Na- ecmıda sayın arka~arm derme- ları tayin edilmek sÜrt.tile daha bu kümüoen bir defa daha söy- yarlar ve yave.ş yav:aş konııprlar. Kalkmak iste&, fakat parçalanmış 
ti Demirağ ıtekTu kür.üye ge!Oi. yan ~yurd.~kları m~tal~~lar ve fMla para sarfm:ı yol açılmış o- lemekle tevld otmek isterim, dedi. Gökyüzü karanlık ve kapalı; rüz- olan dizleri ~nll yardıln edemez 01-
'.koY'Un ve kıl keciye yapılan vergi tenkıdl~r. hukU:meti~ ,çın ~'k luyor. Milli mü-lafaa grupuna dab!l gar esip donduruyO!'... Çayırlar mu§'tu. O, hıç bir. acı. duymuyo~, 
~rrnnının tentt1inı istedi ve tekli - ıkıymeıtHdır ~e lken?ısme ~ol gos- M~ MilU Müdafa Veki- kara. hava, deniz ve harita büt'Ç<?'- ıslak, kayalar nemli.. . Ço'k geç - yalnız yaşa.'llak içm lazım okn bJl' 

nde mu etti. ıet'ece-k mahıyettedır. Vekıl arka- limizin bu mesPleler ÜzPrinde l!C leri müzakere ve avnen kabul e- meden do~da iki bulut birbiriıı - şeyin içinden kopup gıttiğini his-
t:ıı.ı Bü~~e eneümen~. reisi ismet Ehr d~şlarım burada ellerind~n geld!- düşündüğünü öğrenmek istiyerek dildi ve bu suretlı:! ·ma<::raf bütçe- den ayrılıyor. Ortalarında evvela sediyor-Ou. Kat.lan Jparmaklar~le 

nıutaleaya encnmen namına ce- ~ k~, çalı~ıkl~rn~ bıldıklerı- sözlerimi lbitlriyornm.<t sinin mirzakt;!resi ta'namiandı. sarı, soma pembe ve :nihayet kır- ka~ala~a t1~n~~1?ak, t:Ikmak 1s-
\'ab. vererek: <((Eier arltadaıımızm nı sıze arzettıler:. L~tfen ıkabul Milli Müdafu Vekilinin beyanati mızı bir yol açılıyor. Güneş nerede tedı. Bın muşk-uhı\13 dogruldu., EL 
tcldifini .k.ab\ıl ed~rııe1t bazı ıhayvan buyul"dunu~ 'Ve bü?~ taS<.lık bu.- İzzetin Çalışlatdan sonra ı."iiı-- " Son Posta ,, nın ise doğacak ... Fakat ne bir sin - rafına baktL Kar tu~ıya~ sıyah 
1-r vergı;ınne yapılan zamdan ':'az- ~rdunuz. rem;n~ımız şud~r _kı! SÜ~ ıgelen Milli Miı<lafaa v~kili ca'b dalları çıtıl'datıyor, ne de a- ~ayalarl ve ÇQ:rçevesız bı~ ufuk 
~ec;er. ve 'bunclan belclenen vanda- elın~ :m.e~~ket•r: ı?are v~zıfffiını Saffet Arıkan ileriye siirülen mü. lisan dersleri ğaçlarda bir kuş ötüyor... Saat ~ı~de dalgalan~? ~mu'k yıgı?.l~~ı 

ç~ılcre dah::ı .fazla zam yapmak tevdı ettiğınız bukumet rnşallah talealar hakk•n<la dü~ndüklerini (8aftarafı 6 mci uyfada) ilerlemekte etraf ağarmakta Ha- gıbı bulutları gordu •.• Başı donu-
dr~e tet~· 'ıhtima11 <leTJ>it e- lbu sene zarfında da bütçcyı iyi söyledi ve Türk ordusunun bu~Jn. ~in telaffuz ~klini yeniden yaz- san da hfılA ayakta... Birde~b re yo~. bütün vücudunu tuhaf bir u. 
._ers zda ı b.u?'6kl va~ h"t ka)'fta~- tatbık eder ':e ~)·~ neticelerle ıhu- kü durumunu anlattı . !Etcüm1" de- mağı muvafık bulduk. Bu arad3 bir geyik gorünüyor- Hasanın ö - yusukluk !kaplıyordu. Beyhude ye-

d 
nmı an ırı o an ın ısar fva~ - zurunut.a gelır. (inşallah 6eSlcri). di ki: di<mr bazı kelimeleri rde, soruldu- n-nde bi-ı'kaç adı~ ötesjndc re takatsiz ellerinin yardımını a· 
atını aza1tmı' oluruz. Maara but- Hep' ·2 tıc kk" ed · (Ş'd .. 0

- u ' • · • ---3 Dok d .. k · ·· 1 
ç~· kah 

1 1 
. y b • .ını .e şe ur cr.ım. 1 " cOrdudan henuz ayrılmış olan ğu için, tekrar ediyoruz: Hasan silahını kavrayıp doğrultu- iC'auı... un ugu aya sankı bu. 

tarnı 1 u okuı:'fmud;!lur. ~'ldu v~rı: t!eflı alkışlar). ar'kadaşımız 1ttettin 'Çalıııl:ınn t'his - dis (d ile z arası bir yor fakat cii dona kalıyor ... Şu külüyor, cnyordu. Birkaç kere sen 
arını te ı e ı en şex:ı e ıı:a M 1. l ,. d k .. 1 __ k lA k .. • d led" ih t k .. ı·· b\JJ j] b"t . ,._ "I b'·t ec ıı yarın aMt "' e ıte rar yu~ a a 9sına teş~kkür ede- sesle). geyik 0 kadar gu"zel k;. koyu ınöz- e ı, n ayc ar: aus u yere se-eaer, u ı;~yı oag ar veya u - ) L 1_ l JL L • • • .. •• • O • • ~ ·ı· . d' 

Çeyj açık o0laıak kapatınz» dedi. top anaraııı. geriye u an mü nu rıı:n. Mıl~ı Mudafaa bulçesının ~ three _ tri (t ile s arası bir lcıinin etrafı Tanrıdan surm~cn- rı ıver ı... . , . , 
Fikret Ath hayvan veııtilerine bütçelerin müzakereani tamamlıya.. mılyon lıra olduğundan babscttı- sesle) miş, ince ağu da !kudretten kına _ _Y_:ıtt1ğı yerde_ k_end~ acık~ı aKıbe.. 

Yapılan zamlann fazlalığlna iıtirak caktı.r. ler. Bu bütçe her memlekette ol- that _det lanmışa benziyor ... Avcıdan kork. tını acı acı duşundu ve ılk defa 
etti "Ve k.öylün~n bu .kııda!. ~i!r B duğu gibi ah·,ra1in icab. ettirdiği the _ di mak şöyle dursun, ona tatlı, tatlı ~larak korkunu~ ne ~emek old~-
Yiiklere taham.~ul ~emıyec:gını 1- ir Alman vapuru şa:rıtlara uygun olarak bı1.de de 80 wiit'h - uuid bakıyor. Bakışları bir insan bakı§ı ~nu anladı. Ko·kl:1· _bır an.aa. bu-
fade eClerek koy!ü !'ltntfın~. dıier. ••- milyon değil, bundan fazl&<lır. t~re - dear gibi ... Evet, bu bir geyik değıl, tun ?8m~rlarıı:ı, sı~ırle:ını ~?ln?-
~~ar.dl and''~.~~n .. çok mu~ellefıyet yakalandı dlaurlddar anı1 ettiğiniz tekilde will - uull ,.. bu bir genç kızdır. bu Ayşedir ... tı. Hıç Jumsendın erkışemb ıyec~lı bıkr 

mı ~ ıtQı~nı ..-ret ettı. _ ve kudrettedir» not _ not. Dah .. 1 . b ' A JJ dağın tepesm e te a§lna ·u me 
K h A k K ) ·-L,:J a guzeı efffilŞ ır yşe... ~a- . _ 1 . b. 

fa a raman n '(. ara ·~ere Londra, 29 (A.A.) _ Amirailık 1940 bütçesinde r.ıilli müdafaa Gene sorulduğu içjn tekrar e - sanın parmakları açılıyor, silahı k?r~usu ge~ı~ cıger ~me ır ~e: 
zla zam yapılmasının inhM'arlar iht' çl avr lmış ola '!nara rlelim ki get .1 t k d M d" ~ Ç k 11 .. _ f' hırlı hava o\bı doldu ve Hasnn gıbı 

"ar:idatına tem eder endişesinin dairesi, bir 1tngili? harb gemisinin ıya arına · 1 . n it' b' f rk 1 e a. ': arasın 8 ç yere uşuyor. 8 ı arın ~s une bir .. n;ı;.it ;ğzında daha fcei bir 
hayvanlar verg",j irin CJ varid 0 _ 3290 ton hacminde ve LeL.:ıı adın- geçen yıl tamamen 31d oldukları ır a yoktu::- ve ıkisi de calmak> düşen silahın sesı, etrafın sukutu- J'?f d ed b' f d h 1. 
1 ;.' ..... e l f-~·1 · b l kt manasınad Y l t 'l ~· k bo d H • h · b b; mana ı a e en ır erya a ın.. up olamıyacllgına temas etti ve daki Alman kargosunu yalı::alamış yer ere sar ~ı mış u unmn a.. . . ır. a nız ge ı e uırço nu z u... aJ ır, a)ır, u r de ld l'' k t bu b f -
h,yvan vcrgiıinin !tamamen orta • olduğunu b ldlrmektedir. IJecil, dır. Ordu teşkilatımız imkanların ifade ~killeri temin edilir ki bun. geyik değil... Geyjk <>lsaydı e~cr bofa 1

•• • r :1 d 
5~ ~ 1er . 

d•n lta1kmttsı bddı:mirlcen buna bir cenubi Amerika limanla.rmın bi- azamisini elde etmek üzere hazır. ların bazılarını geçen de:-slerimi:z- patırtıdan ıürker, kaçardı. Halbu- yad da s.onsu~.~ a\~ tl ay 1~ up 
de xam yapmanı:ı k:öylüyü ,.ok taz- lanma.kta \re alınan yeni tedbirler· de görmüştük. Bir iki misalini tek- ki bu ayni ı:;üktinet, ayni tatlılıkla bgitti. · · Bır hda. 

1 ab.ısı "ka. e ça ~n 
>'ik ed w· . .. 1 d' f d" ı_· 1 k rinden ayııılmış '<>lup işgal alt'n.. l b .,,...,tr·ıat .... ..,~ım..:ı....ed' ar ed' eyni onu ann ı.r su ·una erış -
.' ccegını soy e ı ve e anı 1 daki Fransa limanlarından birine e u L..,-...-ı yuru.w \.~L JT. r ı~ruz: kendine doğru birkaç adım Herle- 'rd" D . b. t r . t .. ae 
l~ımdır, fakat bunun da bir IMıddi gitmekte idi. Bunun teferrüatı hakkında saym l ıget rcady - Hazırlanırım. mekte olan H::ısann b::ıkı:,."Or ... Ma. tı. ı. erı~. ır. es ığ~ıy~ ~fınn' 
vardı.~, ~edi: . generalin tafsUat istemiyecekl~- l ıget wet - Islanınm. amafih biraz gcriJedı. Hasan da n- bır daha goıemı?.'e:c 1 n.~şa .. 15~1~ 
. Husnu Kıtabcı, hayvan vergıle - K } 'D • ., h 1• nl ümid ederim. }"'akıwt diyebilı- l get ill -Hastalanırım. radaki açıklığı muhafau etmek arkadaşlar.ına, 'koyu.n ~~~;ılu d 

?lne yapı1an zammın köylüden zj _, fa :!; 0llS10 Sey a 8 ) . . .1 ]' B' . 1' , k 0 kanlılarına bir türkil 01\.\KlU: 

Yade hayvancılıkla meırul olan Sofya 29 (A.A. ) _ Stuani a _ Ü ' ~-" .f ı{°r~ kırı ie~ ıy~~r' ~ Ben de yittim bir geyiğin avına, 
ve bunun \İcaretini yapanlan ali - iansından· T RI/ TICAnr-r'"nANl/Atl A.C.. ru l er ıye1.e ' 1şa a '

8 ıı:. Çekti beni zalirrı kendi dcın-ın.a; 
it.dar edeceğini söyledi Kral B. . b b • d . 1\ t'i t: CJI-\ K. l •I henilz karan tlt o ım ormana gırı- Tövbeler t6vb rl ,,,,...ne acına, 

· ons, na enn e maıye~ r la H b ı ~ d· b' .. ::t"'~ .. 
Ciimrük Ye İnhisarı... ,~~İn tinden bir uç kiti olduğu halde 1 ~uPONLU \ l/\orL Mrvou A 'J yor ~.. asaa ~nun ı&.arl\.ın... l- Siz gidin ~nrckş1cr kaldım J·rı -

beyanatı bugün baba"4ntn .isim aününü hu _ K V#Jı. C. t: M le cleğı1. Onun bır tek emelı var: yaletrda, çiillordc, 

Gümrülı: Ye lnhisarl;,ar Vekili Ra-' euei wrette ~eıs'id etmek were ec- p & .B A'N ı IUR & 'DA ı•(LE Tak.it> ettiği ve her an yakalamak Esvabım. boT ç:ırla bii.kiilü J\a!Clı 
İf Kara<leniz 'mtislcirata yapılan nebi bir memlekete ~tınittir. ~""' fi\ isteyip de yakahyarnadığı bu .gü. aman!.. 
~ammın mik~arı ne kadar olursa ol zel cismi tutmak ••. urmanın kahn N~nlım. bana Küstllii. kaldı a-
8\ın bu işin kaldıracaiı yolundalı:i ( ) ri ve sık ağaçları arasından yavaş man! •• 
rnutale"lann yanlıt olduğunu, ~i- yeni neşriyat yav~. nemli yo unlara basaıak thtiyar henü~ türküyü bitirmtı-
ferin çok fazhı pahalı olmAıının da ilerliyor, fakat adımlarının hiç biri ti ki Ali yerjnden fırladı, duvarôa 
-ha birçok iç!imai mahzurları mu - Yaıanlaır: Pröl. Dl'. Charıou.e iBühler lbu sürtn€li gözlere, bu kınalı asılı duran silah: kaptı ve kap•ya 
c:ib olacağını, kaçai Jçki imal eden- Prof. Dl'. Hadeprd Het. atza onu '\ltaştıramıyot . .• Böylece koştu 
lerin ve satanların ortaya çılı:acak- ser ıonnanı baştan başa geçiyorlar. . . _·Allaha 1smaT"ladık dede! ..• 
!•n~ı ve ban fakir kimselerin i pir- Qnırtıı: Prof. Dr. ~ lilaMh Şimdi loş ve rııtıb bir httvadan 8- Allaha ısmarladık Fıtnat! .. . 
o ıçmcğe .b"!lıya~~Jd~nn. 'ft bu ao,..ı çık ve patlalt b1:- saha a çıktdar... _ Yavrum, evladım, Alim, ne--
bak:ımdan ı;Juler uzerU\de zMnları .-~ n.-.klan. Zelri ••JeMle_ Bir'l>irin!n ardınca uzanan. bi:i - ., 
fa2.) 1 u lıat l w • - - ,..... .. reye.··· 
~-'L n •t. rm8~nı~ • . 1~ acagın1ı 

1 • ri <TelııUer> - Bu tit.abm :mevzuunu birinden y\iksek, varı ete'klen'he _ Geyık avına d de .. . Gesik 
"'" et!1• • ıra~a tenzı at yapı .ması tefkil eden 1-IJ yfUl}uın& ıı.id telı:fmlUl kAdar 'karlı dağlar göründü ... Ar-
:olayısıle ımal~tın 2 buçuk milyon

1 
testleri, teUmül ~toloji&ne dair ya t1k takrb içın daha çabuk hareket av•na! .. · 

oadan 8,5 nulyo:ı tona çılctığını, pı.J.an tettikatın ne\iceisl olan ha.su- lh Ci.,ıın de zaten H3stını Harbı·n hı· A aveti·nden-
tnltı sarfiyatının bu münasebetle bir ı blr Sistenl "'A"~ ~·: • ~ • Ş d' " · :rnüdd k1c ft . d' s l .-,ı!r etmekte ve 'bu kendısınc çekıyor .... ım ı uelrlın- b . 561 Al 
t ~ ııte~ tı a~ ıeonr~ 1ım 1 ·~ heder ve inı:tlruarını iS9lı ey- ki aheste ndımları sıklaştı. Geyik en man ve 
enezzu e yuz tuttugunu aa attı. ~:ıııte<Ur. .. fakat bu bir gevık mi? Bunu Ha- it 1 b h ldı 
~ veıc;a;.;;Q iaaJaaib Aynca mfloidlar 1Wiılde t.anz.6m san bilmek iste;;iyor - önünde ko- a yan vapuru a rı 

• Maliye V~.rü ~uad Ağr~lı bu edilen testJerin kullanılııMı. tarzı da §uyor ... Hasanm tek ô~ıdi bu ha. Londra 29 (A.A.) - Resmi 
rnunaka,alar uLcınnc kıaa ızah.tta mufa&.Salan anlatıhruştır. Doktorlar. yali gözden kaçırmamaktır ·Şinıdi mahf ellerde öğrenildiğine gör~ har 
~ulunm.~nı.n lü;umun~ kani oldu - dan ıbafka ötreunenıerJ, ana Te ba. 0 da koşuyor. bir ırmak aşı;·or, bir bin bidayetinden Mayıs orta ına ka. 
gunu soylıyerek vergı :zamlarının !bayı alA.lcadar eden bu Me-1' çocot :ae_ t f d 1 il aar 2.873.000 tona baliğ olan 56' 
heyeti umumiye<ıi etrafında beya _ kiBı hak'kmda bir kıymet ta.kdırinde Y.amaç ınnnnıyor. un a ann ze- Alman Ye l•alyan vapuru batınl .. 
.natta bulundu, Cledi ki: eıı.mmtreUi nokta; arı 'Ve bu yolda rın~en atlıyor •. ):alçın kayafora Çl- mış, zaptcdilmi veya intihar et ı.. 

. - Bu nmlar yerindedir, azdır kullanılacak usulleri 'VUıh pkilde iÖS kı;>or, t-ekrar mıyor. tekrar ~ıkı - mıttır. Bu y~kU.n 1.773.000 tonluk 
dıyen yok. Biz dı: bu zamlatın fazla tenaekteıdir. yor, çıkıyor, çıkıvor •. · Bu kova - 346 Alman vapurunu ihtiva etmek-
old.uğunu takdir ediyoruz. Fakat j. Kitab 171 sayfaôa.ı.1 ~ret olll.p için }amaca onu başı bulutların arasın. tedir. Bunların 274.000 ton tutan 
ç.inde bulunduğumuz levhladc va- de 50 resm ve mtı.htelıf ced"8ller da ıka,bolan simsiyah kayalardan 61 tM'lesİ. müsadere ed..llıni§, 140 
~Y«t d(\layııüe mükellef buna mü- me.cuddw. Piatı 2'ı5 'tlı.tül. Maarif örülmüt bir dağın et~ne kadar bin ton tutan 285 tanesi de batırıl., 
teharnmil miclir, deiil midir. Bunu Me,ttıeMM& ibMllDilt ft MMlif Ve. ~· .. Geytğ'in peflnde ilcaya. avı veya ltentli kmdini batırmıı • 
.lilfünmek lhımdı. Um tetkikler killiti ~lerinıde ıMıbpak\adır. dan kayaya atlıyor, daima daha tır. 



DaGda, Denizde, Her Yerde 

')·,k~ ,._ 

Aç kalmaz, işinden olmazsın 
Ta'-'lt ve et ftTll ile mamul bir adecl 

ÇAPAMARKA 
Hububat. tomprimesile 24 aaatllt talorinizi temin ederainiS, 

Bi17ük bakbllye mataulanncla 'ffrdır. 

SON POSTA ... ,. 31 

LilfA .. ,.. lhlkuk IWdlnlltiD4lea: 
Lüleburguın Rabbı! altındaki dtıkkl.. • 
nında tıS5 ~neai öldürülen helvacı 

Ma.hmıad merınde zuhur eden Lon_ 
kın marta gömüt aaat ve töatelc bil' 

siyah OÜ2ld.aA içinde anahtar, nüfua, 
sıhhiye cüzdanı, mektub, 50 parça 
ma.kbuz ve !)aranın) Kırkla.reli Atır

ceza Maıhkemesmin 15/10/938 tarıbli 

celse8inde variSlerınc ia&98tne tarar 
verildiği ciheti~ müteveffanın varia _ 
leri hat.tında mahallesi mümessillL 
ğın.den yapılan tahkikatta bir otlu 
ile karısı olut> bunların Sırbiyede bu
lundukları ve mahalli ikametlerı meç. 
hul olduğu anlaşılmış olduğundan ta 
nunu medeninın 53t üncü maddesine 
tevfıkan ü~ ay içinde varis odutıa. 
rını iddia edenlerin sıfatlarını beyan 
etmek IU.ere L(ileburgaz Butut 111-
kımliği.ne müracaatları ve a&sl tat. 
diroe mezkiır madde a.hkAmına te"f. 
fıkan muamtıle ifa olunacağı Uln o-
lunın-. MO/t 

Fındık F arelerilt 
Büyük sıçanl~ 
Tarla ve her neft 
büyük ve küçta 

/>.. fare ve sıçanlarl 
~. · ·· .. " itlaf eder. Tesiri 

H
r 

11 
rA N ~- .... ~~~~~·~ · ·· ani ve katidir. 

11.J' . .. ···~ " ~. F A R 
FARE 2EH~·e!f;. ~·. . HA s AN 

~ BU~OAYINDAll 
~l ~-~ -~ bir miktar set' 
" ";. "! _.. pildiği ve FAR 
~tiillll~· ~ • MACUNUN· 

.. t v1 D A N ekmeğe 
Hendek icra M-..ıtatundan: •• • 1 f l • 
Ad114>&zarı Tllrk Ticaret Bankaaına SUrU Üp ate eJ'ill 

3 bin lira ıtasına borçlu ölü Hacı Kes bulunduğu yere 
kin Mehmedln Karaçötelt köyitndui b k ld v tak 
bir numaralı gayrimenkulünün para_ ıra 1 ıgı • 
ya çevrilmesine tarar "ferJlmiş olup dirde bir iki güıa 
Kara.çökek köyt\ iQind'! vaki şarkan zarfında fare ye 
lılolla Mmtafc&ıun 8ült!'1Dlandan al. 
dlfı tarıa fimalen sahibi ~ carbeo aıçanlardan esef 
dere Ye Ahmed, cenuben Yabp ba.- kal 
ne.ti Ye t.arlası ile mabdud Şub&t 341 maz. 
tar1ı •e bir numanıı ve dört d6nüm Hasan deposu 
miktanocta Ye ~11 ı~a bJllletinde~ ......................................................................... ~ 
tarla bU kere blrıact açık anırma • 
ile 28/ 6/Ml Cumartesi günü açık ar. 
tırma ile aa.at onda Hendek İcra Da. 
ıresınde parayı\ çevrilecetı ve haddi 
il.yıkını bulmadıtı takdirde ikinci 
açık artırma ile 9/'i / 941 çarşamba 

BEBEK BELEDiYE BAHÇESi AÇILDI 
------------------------ günü ayni .saat.te Beudet icra Daire. 

Babçediın her tarafını kaplayan aiaçlar ve çamlann ıölıeai albnda, Boiazın en süzel 
manzaraıını haiz ve modern, renıarenk elektrik tenviratile ıüılenmittir. 

Hakiki Dostun Tavsiyesi Budur: 
Sabah, Oaıe ve Akşam Her Yemekten 

Sonra Günde 3 Defa 

Dit Macunu ile Diılerinizi Fırçalaymız. 

l'raJJa lttilalı Haline Gelen Ba Kanaati 
T..U. Niçin ue Nam Maoallalı Oldu? 

Çünkü «S A N 1 N» in terkibi için mütemadiyen taze piyasaya çı· 
yüksek bir kimya .-he.eridir. kar. 

Çünkü bütün crS A N t N> kulla- Çünkü aS A N 1 N., diğer ma • 
• • • v cunlara nazaran çok ucuzdur. 

~nları.n ditlen temız, aslam ve Artık bü,tün bunlardan sonra 
ııüzeldır. ((S A N 1 N» kullanan on binlerce 

Çtinldi aS AN 1 N» eımalaiz rağ- kitinin ne kadar haklı olduğunu 
beti dolayısile hiç stok yapmadıiı anlamak kolaylapr. 

Sabah, Oaıe ve Akşam Her Yemekten 
Sonra Günde 3 Defa 

,.-----• Zonguldakta 
Ereğli KIJmilrlerl işletmesi 

Umum Mlldlrlilğllnden: 

SADE Y AÖI ALINACAKTIR. 
İfçi Tabldotlarımız ihtiyacı iÇin 180.000 tııo erimlf sade yatı müba. 
J&& olunacakt.11'. Şartname Ankarada Etibant umum müdürlüğünde, 
fstanbulda Bttbabant btirosunda ve Zonaulda.t't.a lflelme umum mü
dlrlülinde törillebilir. Tetliflerln ıs Buir~ 1M1 t.arihine kadar Zon
gtfıdat İılletme Um\ID1 MüdürUl tüne verilmif olması llzımdır. 

Toprak mahsulleri ofisi İstanbul şubesinden 
"1nwa.f· .Baat.61, :KAA.,.,_.a, .A1abl>l, Mumhane detirmenlerınde 

tltAbsal edilmekte olan talın ve ince kepekler .ıet.enildili miktarda utlf& 
aneclilmetted:r. TalibleriD Liman hanındati tubemlze mtıracaatan. 4126 

Devlet Demiryolları şletme U. M. den: 
Trakya batt.ı ae Mudanya..Buraa ve Samsun _ aa.h1l haUarından PJ'

rl bUt1n febetede ı Haziran 194.l tarihinden itl>aren yeni tarifelerin 
tatblkıne b&Jlanacatı, 

Bu tarifelere göre 70lcu mtmuebetıerlnl ve yolcu tnnlerlni hareket sa
....ıannı se-teılr adftllelUı illtaaJOll)ann betıeme aalonlanna UJL 

- ,. ...... Wifellrillill llfllercle •"• Çlbnbluf bulmıdul11 ·-
,.. llllllla ... ...... .a• 

sinde paraya çevrilecelinden ayni hak 
lara ve irtifak haklarına ve.sair bak. 
!ara malllt olanlar on bet gün zarfın !.~n :.d:r ZENGiN VARYETE NUMARALARI ~i~~:-= v:~ 

LANTOS ORKESTRASININ ::f;:.:ik~:::i:'~ 
ŞANTÖZ 01,ÔA SOMOG Y'nin ~,:et::.-· 

Alaturka ve Alafranga Mutbah - Her nevi ıçkiler _ Hususi servis - . Lüks yenilikler. 

da evrakı müsbitelerinı ibraz etme -
leri aksi takdirde paylaş:nadan hariç 
bırakılacakları talib olan %7,5 depo 
a~ini ve l>anta mektubu ıbraz et_ 
meleri daha fa~~ maltımat almak Is 
tiyenler Hendek İcra dairesinin 941İ 
m numaralı dosyasına milracaa.~ et-
meleri ilL'\ o1unu\'. ~ ............................................................. --~ 

lstanbul elektrik tramvay ve tünel işlet· 
meleri umum müdürlüğünden Mahsulleri Ofisinden 

ı. L Muhtelıf evsafta dökuın malzeme& ~kt\Ibla teklif iStemek sure. 
tıle satın alınacakır. 

Toprak 
Busüne kadar yapılan mübayaalarda ıatın alınmıya

rak aalaiblerine iade edilmit olan Y ojurulmuı ve mai -
§Uf afyonların toprak mahsulleri ofiıi tarafından aatın 
ahnmaıına karar verilmiı olduğundan müıtahıil ve
ya mutavaasıt ellerinde bu gibi afyonları olanlar &J&iı
daki huıuıatı ehemmiyetle nazarı dikkate alarak bu 
nevi afyonlarını ofise satabileceklerdir. 

2. - Muvakkat temınat 1717 liradır. 
3. - Teklıfler·n levazımdan parası7. olarak tedar=k edilecek şartnamesin. 

deki .tarifata uygun olarak 1417/341 Pazallte3l gunu saat 17 ye kadar 
Metro lhanınm 4 uncü katındaki levazım mudürlu~ı.ine imza mukabilınde 1 

verilmif olması lazımqır. c4012• 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
1 

1 

1 

1 - Yoğurulmuı ve mağfUf afyonlar, sandıklı olarak 
lıtanbulda ve Afyonkarahiaarındaki ofiı ıubeleri tara -
fından ıatın alınacaktır. İstanbul ve Afyonkarahiaarın--

100.000.000 TUrk Llra•ı ~ 

da malı olanlar bir 1&ndığı dolduracak kadar afyonlan 
bulunmadığı takdirde 1&ndıksız olarak ugari hadlerde 
dahi teılimat yapabilecekleri gibi, birleıerek araların -
dan birisini mutemed tayin etmek ıuretile dahi tealimat 
yapabilirler. Bu takdirde teılimat aandıkh olarak ya • Oub& ft ajana adedi: • 

Sini " &icarl ber ~ baDb mu.amel .... 

PARA BiRiKTIRENLERE 28.800 
LiRA IKRAliYE VERiYOR 

llrW Banka•Ma bmbUall W w- ...-.mı bllüı1anDıla 
eDM IO lirMl Hlan•n•era .... t dlfa t*0 RHIE kV'a 111 ....... 
ati plba l6n ~ .............. 

4 Adat 1,000 Urahk 4,000 Lira 
4 • eoo • 2,000 • 
4 • 250 • 1,000 

" 40 • 100 " 
4,000 

" 100 " 
60 " 

e,ooo 
" 120 • 40 " 

4,800 
" 180 • 20 • 3,200 " .,....~ 8-blU'llMSUI ......., '* ... -- • JiıradaD ..... 

~ ta..,,. tıktllı alsdllde ........... ~ 
ltıır'alu ....sa f ..... 11 Mut. 11 --. U -.ıtl. 11 Birin-

oı anm tutblertDde -~~. 

• 
1 ı pılacaktır. Ofis bu mutemedi mal aahibi addeder. 
1
1 2 - lıtanbul ve Afyonkarahiaarı haricindeki mahal

:1 lerde aakin olup ellerinde maiıuı veya yojurulmut af-
yonu olan mutava111t veya müstabailler bu mallannı 

1 

bizzat veya bir mutemed marifetile ofisin yukarıda 
bildirilen iki ıubesinden birine nakil veya iraal ederek 
bu iki ıubede sandıklı olarak mallan tealim edecek • 
terdir. 

1 

:ı 

3 - Bu kabil afyonlar en ıeç 10 Haziran 1941 Sah 
günü Ü:f&Dltna kadar lıtanbul Yeya Afyonkarahiaann -
da ofiı ıubosine teılim edilmit bulunmalıdır. Bu tarih -
ten aonra yapılacak tealimat kabul edilmiyeceii tibi bu 
yolda aerdedilecek hiç bir mazeret dahi kabul edilmi -
yecektir. 

4 - Afyonlar latanbul -.e Afyonkarahiaarında ofiain 
muvazzaf ekıperleri tarafından muayene edilerek ma
hiyetleri tayin ve maiıuılardan tenzil edilecek cliier ec
nebi maddeler niıbeti tesbit olunacaktır. 

5 - Y oiurulmuı afyonlann ince toplanmıı olanlanna 
beher morfin dereceai için 50 kuruı, kaba toplannııt o -
lanlanna beher morfin dereceai için 37,5 kurut ve mai
fUf afyonlar1n da kıymet.iz olarak aynbp ofiae btrakıl-
mıı olanlarından ıayrisine f&IDil olmak üzere, beher 
morfin derecesine 25 kurut fiat teabit flldilmittir. 

6 - Bu karar afyonlann temiz ve ince topl•n•aıı 
ujnmda yapılan propaıanda ve tetviklere ve bu mak -
aadla ofiace alınan ve alınacak olan tedbirlere zerre ka
dar halel aetirmiyeceji ıibi maitut afyon aahiblerine 
ilordeki mahsuller için ceaaret verecek mahiyette olma -
yıp, sahibinin hata11 yüzünden bu kabil afyona bailı 
aennayenin aeyyaliyetini temine ve hauaten memleket 
aervetinden addettiğimiz yoğurulmut ve maitut af -
yonlann da bir defaya mahauı olmak 6zere kıymetlen • 
dirilmeaine fıraat verilmesi makaadma matuftur. 

7 - 941 Mübayauında maitut afyonlar ıuretl kat -
iyede mübayaa edilmiyeceii sibi yoiurulmut afyonlu 
dahi mübayaa harici bırakılacaktır. 

8 - Fazla tafıilit mahalli vilayet Ye kaJ1Dakamllklar 
vaııtuile köylere kadar temin edilmit olmakla beraber 
alakadarlar bu tafıillb ekim mıntakalanndaki en ya • 
km Ziraat Bankuı ıube ve ajanılarile ofiı ıube ft • -
janalanndan da alabilirler. ,,3671,. 


