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YENİ BÜTÇE· 
NiN RUHU 

Türkiye Büyük Millet 
Mecliainde müzakereai 
devam eden yeni bütçe
nin en mümtaz vasfı 
Türk devletini en nor
mal bir vazıda mülaha
za etmek ve en fevkala
de vaziyetlere karıı da 
hazır ve eksiksiz bulun
durmaktır .• 

!1.zan: ETEM İZZET BENİCE ----
Ankaradan: 

\'eni bütçe pazartesi giiniinden
beri Büyük l'tlillet l\1eclisinde mü
llkere ve münakaşa ediliyor. Büt
f•llin bu defaki hususiyeti, ih
tiva ettiii rakamlardan ziyade te
lı~ ettirdiii ruh ve manadadır. 
Dünyanın ve bilhassa Avrupa 

lut'asmın içinde bulunduğu bııh
tan ve felüet karşısında; Tiirki
>e Büyük l\lillet Medisinde nıü
lakerenin seyrini takip edenler; 
'riirkiyeyi dünya buhranından ta
llıaınile tesirsiz ve uzak bir vaz'ı
lıaı içinde bulurlar ve .. bunun 
llıes'ut hazzını duyarlar. Hakikat
it bu Türkiyenin dünya buhranın
dan, dünya iktısadiyahnın hercü
lltercinden uzak ve mü tecssir 
0lıııamış bulunduğunun bir ifadesi 
ıleğildir. Bilakis, Türkiye de umu
llıi buhrandan mali ve iktısadi ba
lunıdan az çok müteessir olmuştur. 

Devlet gelirlerinde hayli noksan
larınıız olduğu gibi; halkın feda
~itlığı bakımından da ifası zaruri 
lı.ıyJi feragatkar icaplar ve vazi
htler vardır. Fakat, !>ütiin bun
lara rağmen; asıl saadetimizi. buh· 
••ndan uzaklığımızı ve tesir.izli
ilınizi teşkil eden devlet \"e mil
ltt bünyesindeki vaz'uuız ve için
~ bulunduğumıız §artlardır. 

Bunun içindir ki, biz yeni büt
Ç•yi ihtiva ettiği rakamların dı

lltıda ve sadece ruh ve manada 
•ladelcnd!rınek i•tiyoruz. 

llu ruh ve. manayı iiç ana halta 
1•barüz ettirebiliriz: 

A- Biitçeye hakim olan ıihnı
)tt 

. 8- Bütçenin lemin ettiği va
''Yet 

C- Paramız ve yeni biitçe kar
'1 •nda halk .. 

AMERİKA 1 

gazeteleri 1 

Amerikayı
1 

harp halin- 1 
1 de addediyor 1 

1 

Şu sesler yükseliyor: 

Mihveri magl6p 
edeceıız, Ame
rika lngllterenlD 
yaaıltaşındadlr 

Ruzvelt bi
taraflık ka
nununu kal
dırmıyacak 
Vaşington, 19 (A.A.) - Dun, bir 

Matbuat Konferansında Ruzvelt Bita
raflık Kanununu ne ilga etmek, ne de 
Uidilini istenıek niyetinde ol:nadığını 
açıkça söylem.iştir 

l\'lATBUATTAN YÜKSELEN 
SESLER 

Londra 29 (A.A.) - . B.B.C.• 
Ruzveltin nutkundan sonra, gerek 
deniz faaliyete, gerek İngiltercye 
gönderilecek le\'azıımın himayesi 

<Dcv;-mı 5 inci saJ!a<la) 

Bir sanatkô.rı
mızın 

alarm 
gaptığı 

düdüğü 

Yapllan tecrübe
de ses 6 kilomet

reden duyuldu 
l'trll bir san'atkinnu1" tarafından 

yapılan elektriklt> mUt4"harrik buyiık 

abrm dlldtiğWıün tcc-rubesi dün saat 

15 de ı:renköyünde yapılmıe;tJr. Dtne
mede \"ll:'"t~·f"i Stfe-rberlllr: ::\lüdürii, 
Beledi~ e 'l:.ı.J..!nr )ubt>"-i ::\ltidü.rü, Ka

dıköy Kayma.kamı ve fHter ali.kadar • 
lar 'bolunmuı lur. Dl«hifun ·f"6ıi 6 kllo
melrfdl"n işltilmtı.,tir. B tediye :\lak.i
ne Şu~} l\lüdiırlu(u dlldüitin yapı
Jı,ına aı• f~ni rapc>runu. bueiin vere
oektir. 

Vila:veL Se-ferberlilc Mdürlütü Yeril 
san·atkiı.ra bu düdukt<>n blr ilaç tane 
yaptırarak şehrin muhtelif yerJuine 
l<oy..,aldır, düdük 1000 liııı.ya oıJı:

malıladır. 

.--------- --- - :ı Almanların 
l Bismark sını
. fından bir tek 
gemileri kaldı 
KalHelerı b ı m ay e 
eden gemiler itile 
Blımark'm taklltlDe 
lşttrak etmı,ıer 

Londra 29 (A.A.) - cB.B.C.• 
Gazeteler Bismark'ın batışı hak
kında mütalealar serdine devam 
etmektedirler. Bismark'ın batışı 

' iki mühim noktayı anevdana çı. 
karmı~tır: 

Esir edilen bir Alman tııyyarecisi 

Girit'te hava 
müdafaası 

ki/ ayet sizdir 
Almanlar, Avrupa
dakl bir kısım tay
yareıerını de Biride 

g6nderdHer 
Londra, 29 (A.A.) - Londrada öğ

renildiğine 'öre Girit ilsleri üzerinde 
devamlı hava harektıtı imkiınsızhL'lDın 
sebeplerinden biri hava muda!uasının 
küaye'tbiı.ligıdir Yun4ıtT1i8t.anın tahli
yesi e~a.sında Gtride naklcıdil~n kü
ıiuk awı ıo~eltkülti geri. a)ımnıı;tır. Dilö
n1an bu ku"•veti ı:ıdPt itibariyle pek 
z;yadc geçmişti. 

Keza Almanlar Avrupanın ~tı Şi
maJindeki hava kuvvetler i hi:;:..:edi
lir derecede aza1t.arak oı·adaki kuv

vetlerden bir 'kısmını da Balkanliır ü
zerinden G.ride atmderm "Jerdlr. Bunu 
yapmak için Almanlar yalnız 1900 ki

lometre bir mc~a!e ucmuşlardır. 1Tal
bukl ŞimaU Atrikado:ık! İmparatorluk 
kuvvcUtrineı İngiliz. ~e\·k;yatınuı yapıl- l 
ması için K~p Burnu üzerinden 12.000 
mil bir cieniz seferi 13z.ımdır. 

Biri, Almanların Atliıntikteki 
kuvvetlerine vurulan büyük dar
bedir. İngiltere, Hud zırhlısnı kay. 
betmiş olmakla beraber, ayni tip-
ten daha birçok gemileri vardır. 
Alınanyanın Bisınark sınıiından 
bir tek gemisi kalmıştır. Deniz 
ikuvvetleri yarı yarıya inmiştir. 
Gnayzonau ve Şanhorst zırhlıları 
varsa da, bunlar haftalardan beri 
Brest limanında yatmaktadır. 
Diğer nokta, İngiliz donanması. 

(Dc>v:unı 5 bıd aa:rfa.da) 

3000 Asker 
taşıyan bir 
italyan vapu 
ru batırddı 

lnglllzler iç vapur 
daba torpRledller 
Londra 29 (A.A.)- Amiralliğin 

tebliğine göre, İngiliz denizaltıları 
düşmanın Libyadalq or ularına 
malzeme ve safre gotliren 18 bin 
tonluk büyük bir vapuruna iki 

torpil isabet ettirmişlerdir. Bu va
pura batmış nazarile bakılmakta
d:r. Kuvvetli h!rnaye altında gi-

(D"'"'°" G inci aa:rfa.da) 

Ankara vapuru bu 
gece hareket ediyor ________ .. 

Atlaa Elçimizi getirecek olan vapurla Da
rlclye VekAletlDden . ltlr bey•et te gidiyor 

Atina sefirimiz Enis Akayken 

ile sefaret erkanını ve sefirimizin 

Bii~eyc hakim olan zihniyet 
unıumi siyasetimize nıüterafik o
lan zihniyettir ve tamamil<' on
••n mülhemdir. Yani, Tiirk dev-
1•t ve milletinin harp dışı n harp 
~hepleri dışında ve ü9tündeki 
~atiyetini mülahaza ve bu bakım
•an kendi normal huzur ,.e kal
\ınınasını miilahaza eden ,.e ayni 1--------------------------

tensip edeceği kimseleri memle. 
kete gelinmek üzere Pireye gi • 
decek olan Ankara vapuru bu gectı 
ce saat 23,30 da Limanunzıdan ha
reket edecektir. Vapurla birlikte, 
dün sabah Ankaradan şehrimize 
gelen Harkiye Vekaleti erkanın
dan mürekkep bir heyet de Pireye 
gidecektir. Vapurun hareketine ait 
bütün hazırlıklar ikmal olunmuş. 

tılınanda her türlü ihtimali ve 
lıarp ateşinin hudutlarımıza her
hangi bir şekilde sıçramasını te
~•kkuz, ihtimam ve dikkatle göz 
•nünde tutan ihtiyatlı zihı~yet. 
llıınun içindir ki, 309.734.307 lira 
~!atı l!Ml bütçesi normali esas 
~.~ha .. ederken, ayni zamanda en 

llYiik ehemmiyeti de milli mü
•afaaya tahsis etmiş olarak ona 
•di ve fevkalade büteesinin ta
~•ını ile 161,000,000 li-ra a)·ırmış 
~lıınuyor. O halde, bütçenin te

llııın ettiği vaziyeyl şu oluyor: 
=·~li müdafaanın istediği her tiir-

•eabı yerine ııetirmekle beraber 
~•nıleketi miimkün olduğıı nis
~ •ite en normal mesai, hayat \'C 

d •lkınma şartlarına sahip bulun-
Utrnak, 
~iitçcnin tanzimindeki bir hu
) 1Yet de hiç şüphesiz vatandaşın 
~~ni fcdakiırlığı111 davet etmek vç 
l; a dayanmak oluyor. Bu feda
l tlılt; bazı vergileı:e yapılacak 
~ 811ılarJa yeniden ihdas olunan 
••tilerdir. 

tt •:ilhakika, yeni vergi, vergi ile 

1 .
1•r çoğaltmak daima vatanda~ 

ı•n en az hoşa giden bir tedbirdir. 
f neaı., Türkiye iktidar mevkii i
iı'tt de :yeni ,·ergi almanın, vergi 
• • l:~lir çoğaltmanın ayni derece
h~ ho a gitmez ve sıkıcı bir led
l>~k telakki edildiği muhakkaktır. 
'- ·~· dünya buhranının, billıas· 
101 ltii~riiklerden başlıyarak de\•· 
li t•lırleri üzerinde yaptığı tc
~: l>(' yine Avrupa harbinin adi 

ftt>kalade bütçemize tahmil t't-

<-• - sıaıır.te) 

f BÜYÜK RÖPORTAJl 
• 
iki gözü kör bir genç 
kızla bir genç erkek 
sevişiyorlar; bunlar. 
evlenebilirler mi?. 

Saiır, dilsiz ve körler tesanüt ttmi ~ orkestrası bir Jı'onser verirken 
(Köşedeki zat, cemiyet reisi Süleyman Sırrı Gök'tür.) 

Bu harikulade meraklı röportajı buaiin 4 üncü 
•ahifede olıuyunuz. 

'---..... -----...... ---- ...... ~---~~-----... ......... J 

fagllterede ı.uıuaa 
Norveç aıkerıerı 
Londra. 29 (A.A.) - İngiliz ve 

Norveç Hariciye Nazırları, İngiltercde 
bulunan Norveçli müse111b kuvvetle
ıin istihrlamt ve ;teskil ı hak1nnda 
bir anlaşma in1ı.a1anuşlardır. 

+ Londra, 29 (A.A.) - Dün ak
tam İngiliz avcıları Fransız sahilleri
ne bir akın yapmışlardır. Bir Alman 
jayyaresj düşürülmüştür. 

Mazeret sebebi
le Anadoluya 
gide mi yenlerin 
nakillerine ni
hayet verildi 

'Yalnız baıtalıktan 
geçlkenıer parasız 

gönderilecek 
Kendi arzularile Anadoluya git

mek istiyenlerden beyanname ve
rip de ilan edilen muayyen gün
lerde mazeretleri dolayısil hare-

(Devaaı 5 bici aayfacla) 

r------.... 
GiRiT 
Harbine 
Bir Bakış 

Almanlar 
Hanyayı iş-
gal ettiler 

-

Baba geride ld 
mevzilerde mu
harebeler şld'!" 
lletıe devam 

.. ediyor --=' 

İngiliz tayyareleri 
fasılasız taarruz-

larda bulunuyor 
MUHAREBE ŞİDDETLE 
DEVAM EDİYOR 

Anadolu AjansınJn bıldirdiğine 
göre. Ciritten Kahireye gelen ha
berler de, tebliğlerdeki. malümat

(Devuu 1 bıcl !lablfede) 

Libyaya yeni 
• 
lngiliz takvi-
ye kuvvetleri 
gönderiliyor 

Avustralya aa,ve
ldll vaziyetten emin 

Londra 29 (A.A.) - •B.B.C .. A
vustralya Başvekili Menzi Libya. 
ya mütemadiyen ibüyük mikyasta 

' 

. • 

' 

.. 

.. 

-· 
Harekitm tekrar ıiddetıemeğe başladığı Sonum cephesinde" 

Bir in&iliır. miıh ot01D<>bili 

( HARP VAZiYETİ ) 
Ruzvelt müdafaadan bahsediyor. 
Bu öyle bir müdafaadır ki ancak 
müşterek taarruzla elde edilebilir 
(Yazan: EMEKLi llURllAY SUBAY) 

BAY RUZVELTİN ~lJTKUN
DAN SONRA: 

İleri hareket denizlere ıntikal e
dince Almanyarun yıldırım harbi 
yapamadığını görüyoruz. Halbuki 
Alrnanyanın A\'rupa sa"illerinde 

elde ettiği deniz üsleri ve Jirnan
ları Norveçten Yunanistana k:ıdar 
uzanmaktadır. Fakat denizlere 
hakimiyet yalnız üs meselesı de
ğildir Atlantik ve Akdenizdc ln-

(Dovamı 5 inci ııaşfacla) 

Harbiyedeki Yatağında ölü 
feci kaza kur- bulunan bir 
ban/arının sa- l genç zehirle

takv1yı:_ !kuvvetlerinin gönderil - ! gısı üçü buldu! nerek mi öldü 
'. 

Avustralya Başvekili Menzi 

mekte olduğunu, mücadelenin 
kat'i neticesini emniyetle bekle -
djğini söylemiştir. 

Tünel bilet Üc· 
retlerine zam 
yapılacak 

Vergi çoklatu kAra 
•iri• blrallmıyor ı 

Tünel bilet ücretlerinde vergi 
miktarının binnisbe ziyade yüklü 
olması Tünel İşletmesi İdaresine 

imkan bırakmamakta lduğu beya. 
nile ücretlerin arttırılması Bele -

diye Reısliğinden istenilmiştir. 
Bu talep kabul edildiği takdirde 

1 inci mevkide 1 kuruş. 2 inci mev

kide 20 para bir zam yapılacağı 
tııhınin olunmaktadır. 

BOL ÇEŞID .,. YENf STiL 

MOBİLYA 
-~hı ak veyo. görmek •Gt.İyenler 

DARAÇÇI KAB· 
BEŞLER LlmHed 
- ŞİRKETİ 
Salonlarmı bir defa &ezmekle tat
ntin edilirler. 

İstanbul, Fincancılar. Rız.apaşa 
yokuşu No. 59/61/63. Telefon 22060 ________ .) 

Kimya Fakültesi ta
lebelerinden İhsan da 

hastahanede öldü! 
Bu aYln 7 in( Çarşamba gec<'Sl sa

at 23 te Harbiyede vukua gelen le<., o· 
tomobil kazasında yaralananlardQn ü
niversite Kinıya Şubesı talebC'tcrinden 
Hulü... {'lğlu İhsan dün Gureba has~n-

(Devamı 5 ind Sahifede) 1 

Ölüm şüpheli . gö
rülerek ceset' 

Morga kaldırlldı 
Kwnkapıda Lımnn caddosnde 126 

numaralı evde oturan 38 y~ında ( e-
131 oğlu Mazhar ısmtnde bL1 evvelki 
gece odaf.ına çıkmış yatmııhr. F::ıknt 

dün nbah kalkması gecik . .:ıce annesi. 
(Devamı 5 ine~ ·ahit ede) 

~------~ .. ,~~-----~ 
Vergilere yapıla
cak yeni zamlar 
Sigaralara, bina vergisine, 
kibrite, içkilere ve lastiğe de 
muvakkat zamlar yapılıyor 
Ankara, 29 (TELEFONLA) - Mas

raf büU;osl bitirildiği takdirde va
ridantın arttınlması layih.ası bugün Mec 
liste konuşulacaktır. LAyiha basılarak 
mebuslara dağıtılmıştır. Projenln esas-

KISACA 

Riya ve balya 
memleketi 

A. ŞEKIP 

Britanya ada•ının yanıbaşın-
' dak.i İrlanda adası, müstakil 

bir devlet halindedir. Bu devle
tin merkezi olan Dublinden ge
len telgraf haberleri, İrlanda 
Başvekili dö Valera'nın l\leclis· 
te söylediği bir nutuktan bah
setmektedir. 

Bu zatışerif, verdiği beyanat
ta, Şinıali İrlandada mecb~ 
askerlik ihda. ı lale binde bulu
nan Büyük Britanyaya ateş' 
püskürmekte, ve batta, daha 
ileri giderek tehdit etmektedir: 

Eğer, İ~ltere,' İrlandada 
mecburi hizmet tasavvurunda 
de,•am ederse, adanın insanları, 
~ayanı taa~~üf bir ,·aziyete so-e 
kulurmuş!. 

!arına göre: Koyun Keçi vergil.erine 
yirmişer, l\let.....ıos, Tjttik keçl1ere onar 
kuruş, Manda, Deve, Domuza'. yirml be
ter kuruş zam yapılmakta At, Katır, E.. 

(Devama 5 inci aa:rfada) 

Yani ne olur?. İrlanda, İngil
tere ile harbe tutuşur, Britan· 
ya:rı mahv ve perişan mı eder?. 

Ve çok dikkate lfı~·ıktır: Bu 
tehdidi savuran Ba~vekilin top· 
raklan üzerinde me< buri asker· 
lik olmadığı için, bittabi ordu 
ve askeri de yoktur. 

Dö Valera"nın beyanatından 
anlaşılıyor ki, İrlandalılar, a .. 
kere gitmek, terlemek, uğraş
mak istemiyorlar; buna mııka· 
bil, rahatlık, asudelik, sulh ve 
siikun ve keyif çatmak istiyor
lar. . 

Ne ala!. 
İrlandalılar, unutmamalıdır ki, 

harbin başındanberi~ İngiltcre
nin kara cephelerinde uğradığ; 
mnvaffakiyeu izlikleTin sebebi, 
daha hazar zamanında, mecburi 

• askerlik miikellriiydini kftb•ıl
etmeyi i ve büyük lıir ordu te • 
kilatı yapmayı ıdır. 

İrlanda rüya ,.e tatlı bul~ alar 
içindedir. 



KUZULARA. 

NARH KONACAK. 

Belediye, haftalar 'ftl' ki, 
kuzu etlerine azami fi&t koy
mak için tetkikler yapaJOI'. 
v. lıu tetkiki• ı1. hail .. 
- ecli,wmutl" ff.ı• ki, 
pzeteleria paılıjma .... 
kuaular koyuwı1•ı••ı.... O,.. 
le 1a. Hazirw ıiıi>•uae 
üli, kuzu olur -1. Çaliba, 
koyunlar da da-zhk hela 

selecek, kuzulara, -ıl•a .... 
J& narh lcoaacakl" 

SIGARAN/1' 

TESiRLERi 

Tanıdıiımız bir doktor, bi
ze, ıu pyam dikkat mütale
•11 aerdetti: 

c- Siıara, hafıza,.. kay· 
bettiren bir maddedir. Bitta
bi, bu hadiae derhal vukua 
ıelmez. Evvel&, hafızamız 
zayıflar, aonra, zamaal•, da
ha çok unutkan oluruz.• 

Bu mütalea kart11ında, ba 
itten anlıyanlar ne der, bil
mem.. Fakat, berkeain diin
yayı unutmak iıtediği fU za
manda, ıiıaradaa beık• t.
aelli çareai var ma?. 

TÜRKÇE 

KOLAY MI?. 

Bizim OllDUI C:-al1 cih
tiyarlıktan aual Mkıam•h?ıt 
aerlevhalı yazı yazan muhar
rire hayretle, bazı ıualler -
ruyor,.. 

Ôyle ya, ihtiyarlık, bir ka
za mıdır ki, birdenbire bat .. 
maza ıelir?. Oadaa auıl aa· 
kmacaiız ? • Mevzuub.bı 
yazıyı )'azan muharrir, berw 
lııalde, cnuıl ıenç lcalmeh?.a 
~emek iıtiyecek.. 

Türkçe der, ıeçeriz, am
ma, yazmuı da, aöylemeai 
de zor ıeydir. Herlcea katık 
yapar, amma, aaplDI orbı.ya 
ıetiremez. 

ASRI 

KELiMESi 

Doıtumwı Selimi izzet Se
dea, ıu cAsrb lcelimeaine 
takılmıı, ne kadar curia ke
limeli yer varaa hepıine bir· 
den çatı)'or. Asri Mezarlık. 

Aari Park, Aari Sinema ne 
demektir, diyor. Madem ki, 
bu müeaaneler, buıün kunal
muıtur, elbette ki, muuır 

icap ve ıartlara cöre meyda· 
De ıelmiftir. 

İyi, hot amme, Selimi İz· 
Mt ıloatumaz, • ıık .A.ia 
keliaıeaini unutm111: Asri be
li! Celin de, Alri belina -
ltalH mucib-i-i ı.mn, llıüa-
111!!?. 

'AHMET RAUF 

Edebi Roman: 74 

Diploma 
imtihanı 

Hariçten ilk okul dip
loması almak istiyen• 
ler imtihan edildiler 

Hariçten imtihana girme sure • 
tile ilk mektep diploması alm8'k 
lstiyen vatandaşlar için şehrimiz 
Maarif Müdürlüğü tarafından her 
üç ayda bir açılan imtihanlardan 
dördüncüsü dün Cağalo~luııdaki 
birinci ilk okulda yapılmıştır. Bu 
imtihana 61 kişi müracaat etmiş 
16 kİfi mazeretine binaen imtiha
na girmemiş 45 kişi imtlıan ol -
muştur. Bunların 12 si bayandır. 
Muvaffak olanların diploması ge.. 
lecek hafta tevzi olunacaktır. Son 
imtihan ağustos avı idnde yapı
lacaktır. 

GDlverllte Belltlr· 
ııp vekAleU 

Üniversite Rektörü Cemil Bil· 
selin Diyarbakıra gitm<esi müna • 
sebetile Tıb Fakültesi Dekanı Ke
mal Atay heyetin avdetine kadar 
Rektöre vekalet edeceoktir. 

B'GÇ'h BABERLıB 

ViLAYET ııı• BELEDiYE: 
* Belediye kaymakamlıklara 

verdiği bir emirde pazar yerlerinin 
ıınuntazaman kontrol <edilmesi ve 
ibu kontrolde Belediye hekimle -
a-inin de bulunması ve bunlar ta
rafından seyyar esnafın sıhhi mu· 
ayeneye tabi tutulması lüzumunu 
lbildirmiştir. 

* Belediye, geçen sene zat1fında 
Koordinasyon heyetinin müsaade 
ettiği inşaatın bir listesini hazır. 
lamıştır. Bu listedeki inşaat ye. 
!kılnu ıbir milyona varmaktadl!'. 
Bu arada Bllilbaros türbesi etrafı, 
Florya, Çamlıca ve diğer bazı yol
lar vardır. 

TiCARET oe SANAYi: 
* Alman firmaları, piyasadan 

tütün almaktadırlar. Dün Alman
yaya 201 bin liralık tütün sevlre
dilmiştir. Aknanlar bu sene için.. 
de memleketimizden 10 milyon U. 
ralık tütün alacaklardır. * Romanyaya dün yarım mil -
yon liralık pamuk gönderilm~tir. 
* Son günlerde Avrupadan af· 

yonları.ınıza karşı talepler artmak
tadır. Dün tsviçreye 7 bin liralık 
Almanyaya 10 bin liralık ham af.. 
yon satılmıştır. * Romanyadan dört ton nafta. 
lin getirilm~tir. Karabük fabrikası 
da mühim miktarda naftalin çı
karmıştır. 

MOTEFERRIKı 

* Marpuççularda Meh.met is
minde b:rinin çekmecesinden 300 
lira çalan ve İskenderuna kaçar· 
ken Adanada yakalanan Hüseyin 
şehrimize getirilmiş ve dün Bi • 
rinci Sulh Cezada 6 ay hapse· mah. 
kilm olunmuştur. * Münakale Vekili B. Cevdet 
Kerim İncedayı dün tayyare ile 
Ankaraya dönmüştür. * İnhisarlar İdaresi yt!rli tü
tünlerde'l !ki yeni püro satışa çı
kamııştır. Bunlardan kalın Toros 
isimli puroların kutusu 50, esmer 
isimli ince püroların tutwıu da 
40 kuruşa satılacaktır. * İcra daireleri 31 mayıstan iti
baren malt yıl başı münasd>t!tile 
5 gün kapalı elacaktır. 

KOLKO.LA 
Müellifi: Nizamettin NAZiF 

arasına göc etmişlerdir. Bu pek 
tı .... it ıl:ıir ictimai hadisedir. 

- Hayır ... Bu basit değildir. 
- ....... .. 
- Maamafih ..• Bu münakaşayı 

burada keselim de Uludağa çıka
lım. Biraz da orada devam ede· 
riz. 

Naci kaıhvaltı et!Aleri küçük 
masanın ·başından kalktı. Karyo • 
la!ardan birinin başucundaki dü4. 
meye bJı>tı. Oteli saran 6ükunu, 

zayıf, titrek bir zil bir an iıçin bo
zarken Rezzana yaklll§tı. Saçla • 
l'ını okşıyarak gzölerini ovaya dal
cfırdı: 

- Eğer dağa çıikmağa karar 
.-ermemiş olsaydık .•.• dedi - ;;asa 
fil ağaçlıklar arasında !tir yürü

.. teklif ederdim. 

Kadının bu sabah iştihası pek 
yt!rind<e idi. Elindeki küçük kaşık. 
la bir yumurtayı delmiye çalışı
yordu: 

- lstersea öyle yapaı... Dağa 
da yarın çıkıveririz. 

- Nekadar da uysalsı.a. 
- Ben kadınım. 
- Kadın uysal mı demektir! 
- Her lhalde hırçın ve 'bayağı 

d@mek değildir. Kadıll eovdir. Er
keğin yanında bulundukça, erkeğe 
içinde rahat edilen bir evin atmos
ferini tattırmalıdır. Eğer böyle ol
mazsa ... 

- Evet ... 
- Böyle olmazsa erkek günün 

birinde onsuz ka1mayı tercih ede· 
bilir. 

- Hırçın ile lt1t1ıı&ı .-nda ·Dil' 

Tlrk ııyaıeu 
Bazı eski adamlar var. Kafaları 

eski, gönülleri eski, yaşları eski 
Bu hurda mahfazalar içinde ener· 
jik, dinamik ve salim bir düşünce 
sisteminia mevcut olduğunu ka· 
bul edebilir misiniz?. 

Oniar, dünyaya, hadiselere ve 
halli Türkiyeye, hiılıi, 4t yıl ev
velki gözle bakıyorlar. Mütalea
larını, tefsirlerini, hlll, o kihne 
ıUhniyetle ytirütmeie çalışıyorlar. J 

Bazaa, bu tiplere raslarsınız; 

HJllİılİze kaa sıçratacak sualler 
sorarlar: 

.,_ Şimdi, Türkiye ae siyaseti 
takip ediyor? .• 

Bu sualin cevabını derhal kav
ramak mümkün değildir. İzah et
mesini istersiniz: 
•- Ne gibi, yani? .• 
.__ Yani, efendim, İngiliz siya

seü mi, AJmaa siyaseti mi, Fran
sız siyaseti mi, Rus siyaseti mi? .• 

Türkiycnin, daima ve yalnız 
müstakil Türk siyaseti takip etli· 
ğini bu adamın kafasına sokmak 
13zımdır. Türkiyenin, kendisine 
has bir politik tulumu V<' durumu 
olduğunu haykıralım. 

Türk siyaseti1 aziz Türkiyemizio 
menfaatlerinin çizdiği yoldur. Biz, 
artık. ne şu, ne bu siyasetin pey
ki, tilmizi değiliz. 

Hadiseleri, kendi kafamızla öl
çüyor, kendi menfaatlerimizle tar
tıyor ve kararlarımızı ancak kendi 
irade ve kudrelimizle veriyoruz. 

G.. .. l . unun m~se P~': 

Valinin Şehir hallL 
kına beyannamesi -Pasif korunma tedbirlerini tamam 
lamıyanlar mahkemelere verileceı 

Vali ve Belediye Reisi Lı'.itfi Kır- Bir kazma ve bir kürek ile kazı -
dar dün şehir halkına hitaben şu labilecek bir buçuk ikJ. metrelik 
beyannameyi neşretmiştir: siperi de açmıyacak kadar gevşek

cPasLf korunma hakkında va • lik göstererek umumi menfaati bo. 
tandaşların · dikkatine:• zanları cezalandıracağız. 

- Sizlere, pasif korunma ted • Pasif korunma tedbirlerini ta . 
birlerini tamamlayamamış vatan- mamlamamı~ olanlar, pasif korun
daşlara bir daha, ehemmiyetle, bu ma kanunu mucibinc<e kaza idar~ 
vazifeyi hatırlatmak için hitap e. hey'etleri vasıtasile mahkemelere 
diyorum. sevkolunac$lardır. Bu gibiler hak 
Büyüık ş<ehirlerde kanlı tecrübe- kında elli liraya kadar para ceza

lerle sabit olmuştur ki pasif ko • sile altı aya kadar hapis cezası 
runma işi evvela halkın işidir. vardır. 

Umumiyet itibarile belki bazı • Biz, hernşerilerimizd<en şahsi ve 
!arının kanaatlerini tamam.ile tat. umumi emniyet namına bir buçuk 
min etmeyen siperlerin, kapalı bü- iki metrelik basit bir toprak siper 
yük beton sığınaklar kadar emin hazırlamalarını istiyoruz. Bunu da 
olduğu da aylardanberi hava taar· · böyle bir zamanda, külfet adde -
ruzuna maruz kalan şehirlerdeki denler bulunmaz sanırım.• 
zayiat nlsbetlerinden anlaşılmış • Her kazada siper ve sığınakları 
tır. kontrol için hey'etler teşkil olun. 

Umumi menfaat namına cephe maktadır. Bu hey'etler her evde ve 
gerisi disiplini bakımından vatan - müessesede tetkikler yarıacaktır. 
daslardan istediğim.iz ve herkesin Siper veya sığınak yapmıyan, 
yapabileceği pasif koruıuna ted • temin etmeyenlere ceza verilecek
birleri için çok titiz davranacağız. tir. -Yangın tehlikesi Talebe sağlığı Bilmem ne siyaseti gilden sad· 

razam filan paşa, bilmem hangi 
devlet politikasını takip eden sad· 
razam falan vezir zamanında de
&'iliz, 

Muhtelif semtlere 887 Her. mektepte daimi o
REŞAT FEYZi \yangın musluğu kondu 1Iarak doktor bulunacak 

ı Kadıköy semtindeki yangın mus. Talebenin sıhhi vaziyetlerini 
Yeni b ir kene v i r ı luklarının ~ayısı 212ye çıkarıımı§tır. daha yakından takip etmek üzere 

f b 
"k k 1 Bu yıl Istanbul ve Beyoğlu sem. yeni ders yılından itibaren h<er 

a rı ası uru uyor tine de yeniden 19 yangın muslug·u 

Kastamonuda kurulacak olan 
yeni ve büyük kenevir fabrikası 
hakkında tetkikler yapmak üzere 
Sümer Bankın şehrimiz şubesin. 
den ıbir mühendis h<eyeti mahalline 
gitmiştir. İktısat V<ekaleti bu 
fabrikayı biran evvel kurmak ka. 
ranndadır. 

Talebe lltltl plwlelerl 
Üniversite Fakültelerinde ta -

!ebe kütüphanelerinin eksilt ki
taplarının tamamlanması ve ye. 
niden lüzumlu eserlerin, alın • 
ması için mevcut kitapların yeni 
baştan tasnifine :başlamnıştır. 

Y11111uta "' laıalye 
llatterl ,a11ıeu1or 

Son günl:erde şehrimizde kuru 
fasulye fiatlerı yiikselmeğe baş. 

lımııştır. 
Son günlerde yumurta fiatleri 

da yükselmektedir. İki hafta ev
vel sandığı 23 lira olan yumurta, 
bir iki gıiııdenberi 25 liraya satıl
mak\adır. Yumurta fia'.lerinin ar
tı~ındaki sebep birkaç gündenberi 
Alman firmalarının yumurta pl. 
yasası ile alakadar olmasından ile
ri gelmektedir. 

}ılEtldar "' Bacbkl· 
l adekl ıa alteael81'1 

Üsküdar ve Kadıköy havalisinde 
>U abonelerinin sayısı 9185 i bul
muştur. Son yıl içinde ibu havali
de yeniden 798 ev, apartıman, 

dükkan ve müessese suya abone 
olmuştur. 

fark bnlm..tığm da anlafılıyor söz. ( 
lerinden. · 

- Yoktur §Üphesiz. 

konmuştur. Bu suretle Beyoğlu 
semtindeki yangın muslukları 

579 a baliğ olmuştur. 
Büyükadada 11 yangın musluğu 

yapılmıştır. Edirnekapı reföjle • 
rine de 25 tane sulama musluğu 
konulmuştur. Böyl<ece şehrimizde 
887 yangın musluğu yapılmış bu-
lunmaktadır. 

meok'.epte daimi olarak bir doktor 
tayinini! !.arar verilmiştir. Bu dok
torlar zayıf veya hastalığa müs
tait talebeler için muntazam fiş.~ 
ler tutacaklardır. Talebelerin sıh· 
hi durumları her ay ıbu fişlere ge
çirilecektir. Tedaviye muhtaç olan· 
lar meccanen sanatoryom ve pre. 
vantoryoma gönderileceklerdir. 

r . . ' ----, ADLiYE ve POLiS :::::.J = 
• iki katil hakkındaki idam ka-
ran bozularak hapse çevrildi 

OrtalE6yde metr esi tl tl • ı,çıst •acerı 
lldlrau Faik da ıı ,.ı bapsolaaacak 
Birinci Ağırceza mahkemesinde 

dün akşam Temyizin nakızlarına 
uyularak iki idam kararı bozul· 
muş ve bu cezalar hapse tahvil 
olunmuştur: 

1- Çatalcada, tarlasından araba 
He kaçırmak istediği Meryem Zül
fiye ismindeki bir kızı, mümane
ati üzerine ve kızın babası Aliyi 
de kızının kaçırılmasına mani ol
mas:ndan dolayı taşla öldürmek
ten suçlu köylülerden .A.hmedin i· 
dam cezası 30 sene hapse çevril
miştir. 
2- Eyüpsultan civarındaki Pi

rinççiler köyüne geceleyin arka· 
daşlarından bazı çingenelerle ata 
binmiş olarak gelen Resul, parası
nı gubettiği köylülerden Musta· 
fayı tabanca kurşunile öldürmek· 
ten idama mahk.Qm olmuştu. Ar-

' ' 

- Her şeyiniz tamamlanmıı • 
tır. Oğlum şoförlük edecek. İki ta. 
ne de sepet hazırlattım. 

- Ne aepeti. 
- Yiyecek, içecek. Tavuk sö-

1 

kadaşları da dörder ve yedişer se
ne ceza yemişlerdi. Temyizin tas
dikile arkadaşlarının cezaları kat
ileşmiştir. Resulün cezası, maktu
lün eve tecavüz edenerden mün
hasıran Resulün altığı kurşunlar· 
la mı öldüğü anlaşılamadığı kay· 
dile bozulduğundan, tekrar yapı
lan muhakeme sonunda, gayri mu 
ayyen fail maddesinin tatbiki ci
hetine gidilmiştir. Bu suretle ev
velce idam hükmü giyen Resulün 
şimdi 10 sene 3 ay ağır hapse ko
nulması karar altına alınmıştır. 

Ortaköyde, birlikte yaşad:ğı Ha
cerı kıskançlık tesirile ve kendisi
ne başka bir erkeği tercih ettiği 
kanaatile öldürmekten suçlu tütün 
~çisi Faik, 12 sene ağır hap.se mah
kıim edilmek sureti!e, cezalandı
rılmıştır. 

doğru ilerlemeğe başlıyordu. 
Bir sigara ·tellendirirken N acİ' 

. - Gelelim şu uysallık mesele ~ 
~~e ... • dedi • Sen, hil,i>ir erkeğe 
ıtıraz etmez misin? 

Orma n 
emvali 

Şehrimizdeki tekmil 
orman mahsülleri için 
beyanname verilecek 

Vilayetim.iz merkezinde nakliye 
ve müruriye tezkeresine bağlı her 
türlü orman emvalinin 1 haziran
dan itibaren yoklama edilmesi ka
rarlaştırılmıştır. 

Kerest<eler, odun ve kömürlerin 
miktarları için o tarihten itibaren 
orman dairelerine beyanname -
ler verilecektir. Dahildeki depo
lar 5 • 7 haziran arasında, Haliç 
semti depoları 5 - 19 haziran ara
sında Bey<ığlu ciheti 5 • 14 hazi
ran arasında, Fındıklı • Beşiktaş 
arasındakiler 12 - 14 haziranda, 
Beşiktaş - Rumelikavağındakiler 

16 • 19 haziranda, Karaköy • Ye
şilköy arasındaki depolar 5 • 7 ha
ziranda, Üsküdar - Anadoluka • 
vağı arasındakiler 5 • 7 haziranda, 
Üsküdar • Pendik arasındakiler 

9 - 12 hazirana kadar, Adadaki -
!er 20 • 24 haziran arasında bu 
beyannameleri mahalli orman ida. 
relerine vereceklerdir. 

Terkoı ve Elmalı 
ıaıarı ıaatterl 

Hariçten gelırn.iyen Terkos suyu 
saatlerinin dahilde tamiri için 
Sular İdaresi tedbir almış ve Fe. 

riköyündeki atölyede bu işin mu. 
vaffakiyetle yapılmasına geçil • 
m~tir. 

Diğer taraftan bu yıl kullanıl • 
mıyacak halde olduklarından do
layı 137 saat imha olunmuş ve t. 
darenin elinde halen 33,240 adet 
Terkos ve Elmalı suyu saati kal
mıştır. 

Naha ljehlrclllll 
Şubesi Ml dl r l 

Nafıa Vekaleti Şehircilik Şu • 
besi Müdürü, bir müc'det Belediye 
İmar Müdürlüğü il:e m~tereken 
çalışmak üzere şehrimize gelmiş
tir. 

Mumaileyh Mü;eler İdaresile de 
temas ederek ianar planlarında ta· 
rih! yerlerin muhafazasını temin 
edecektir. 

Çekya ve Almaya. 
dan lsteaea mallar 

Son zamanlarda Çekyadan Ar. 
mut kurusu, kuru erik gibi mey. 
vaları.ınıza talepler artmıştır. 

Bu meyanda, susam, keten to
humu ve deri de istenilmektedir. 
Alman ve İsviçre firmaları da 
ayni maddelerden mühim mik • 
tarda satın almak ist<edioklerini 
!bildirmişlerdir. 

-
Nlşanb11m 1araıı. 
yama mabktmlyett 

Nikah kağıtları asılmış olduğu 
sırada kendinden yüz çevirmesin
den dolayı muğber olan nişanlısı 
Bahriyeyi, Haydarda tabanca ile 
yaralıyaıı Hüseyin Faruğun dün 

• 
Birinci Ağırcezada bu suçu sabit 
olmuş ve hakkında cezıı...verilmiş
tir. Ancak tahrikin mahiyeti ile 
Faruğun yaş küçüklüğü dikkate 
alınarak 19 gün hapsine karar ve. 
rilmiştir. 

~ Yakında 
1 

:
1 
İkdamda • ~ 

Bu sırada merdivenlerde bat • 
lıy&Jl bir gıcırtı bitmif, bpıları 
vurulmuştu: 

-Gir! 
vü.şü. Bir iki kutu sardalya, su· 
cuk, peynir. Sepetlerde üçer fişe 
ere bira var. 

. --: Yanlış anlıyorsun yine. Sev-
diğ1111 erkeğe itiraz etmem ,. 

- Faraza Molla Beyi ~le ata- HAZRETi Bllbayani bir adam, yerdt!n bir 
temenna çakıp el bağlıyarak f!ii
lümsedi: 

- Zili vurmuşsunuz da garson 
uyuyordu, ben geldim. 

Pantalonunun üzerine obir kır
mızı kuşak sarmıştı. Nacinin göz. 
leri, ibu kuşağın üzerine sarkan 
kalın bir altın :kösteğe ilişti: 

- S'.z kimsiniz? 
- Adam lullıiında bu otelin sa-

hilri. 
_ Zahm<et ettinrz. Buvursan,z:ı_ 1. 

- Garsonu kenuşmağa mı ça-
ğırmıştınız? ı 

- Ha.vır- Söyliyecek'erimiz 
vardı tabii. 1 

- Evvela on lan söyleyin iz de 
sonra konuşuruz. 

- Peki Öf le ise. Arabaınu ila • 
ZK mı? 

- Kim yiyecek bunları? 
- Dat yedirir. 
Naci, Rezzanın hala kahvaltı 

masasınsan kalkmadığını hatırlı. 
yarak gülümsedi: 

- Doğru, doğru ... Eh Rezzan, 
gidelim mi? 

- Şimdi. Yumurtayı da yiyeyim 
de. 

- Eline al, llıem yürür hem yer. 
sin. 

- Peki yavrum. 
Kadın, ·buna da itiraz e•memiş. 

ti. Derhal ayağa kalktı, falrnt yu
murtayı da bırakmadı ve :-<aci pal. 
toları, eldivenleri, kaşk<ılieri al • 

dı. Kov1lamaca oynıyan mek~ 
çocukları gilbi koşa koşa alt kata 
indiler. P.:i dakika sonra Çekirge
ılell kalkım otomobil Keşi§ yoluna 

lım. . 

. - ~olla, sevdiğim erkek değil- : 
dir kı ... Sevdiğim arkadaştır. 

- Arkadaşın erkeği olmaz mı? MUHAMMET 
- Arkadaş, arkadagtır. Birisile 

arkadaş oldum mu, onun erkek ve 
ya kadın olması beni alakadar et. 
mez. O, ııad<ece bir insandır. 

- Kocana itiraz etmekten çe _ 
kinmiyorsun, fakat sevgilin <boy
nunu ey, keseceğim• dese.~ 

- Derhal. 
- Hayret! 

- Sebebi meydanda canım. 
Sev,gilim, benim erkeğim demek. 
tir. Eğer kocamla bir erkek ;diye 

beraber bulunmuş olsaydım, tabi. 
bu sefer ona itiraz <etmezdim. Zir& 
kocam se"'i~liın ol urdu. 

(~l'sJ. 

~ Ve llllm orthdarı· 
~~ ma aallarebelerı 
~.-----
:~ 1 Yazan: Ziya Şakir J 

~ . 
~~ lalam ordularının yap
ı tığı gazvelerin bu çok ıa- J.• 
yanı dikkat talsil<itını, J.• 
Ziya Şakir, bu yeni eseri J.• 

ile lir.dam refikimiz oku- J.< 

ı yucularıaa takdim ede- ~ 
t:ektir.. ~ 
- 7777 111" 

A••raı Boo• 
Yazan: ALİ KEMAL SUN 
Yeni vekayj İngilterenin 

adamların hatrlamağa vesile 
du. Meseliı Amiral Hood gibi. 
isimde birkaç meşhur denizci 
duğu anlaşlıyor. Liık..n Lord 
bunların en eskisidir. Ve dl 

ketinin g~irdiği pek buhraııJı 
nelerde başından geçmiyen 
külat kalmamıştır. İngiliz d 
!iğ.inin an'anesini"bu kıratta 
lar tesis etmiş. Gerek onuıı. 
rek iımiri mevkiinde bul 
olan diğer meşhur Amiral R 
in de isimleri İngilizlerce unıı 
gibi değildir. Amiral Lord 
1759 da kuvvetli bir dona!l 
olan Frans:zlarla Atlas den' 
muharebe ctmıştir. Fransız 
ması hem kuvvetlidi, hem de 
kullananlar cesaret ve me 
sahibi seçme gem:cilerdi. 
cak şey değil: Avrupa kıt' 
kuvvetli olanlar ergeç karşı 
şu İngiltereyi istila etmek ;e 
sına kap.lmaktan kendıleriııi 
mamışlardır. 

O zaman da Fransız kr 
böyle b.r emeli vardı. AradaJıi 
ğazı kayıkla geçmek miımkiill 
rünmüştür. Kuvvetli FransıJ 
nanması Atlas denizinde 
Amiralini iyiden iy;ye meşgul 
derken ihraç kuvvetleri de 
liz toprağına çıkabil:r diye d 
nülmüş. Bununla beraber 
Amirali Fransızlar:n birik 
bu vesaiti batırmağa mu,·aff,
muştur. O tarihlerd" Amer· 
istiklal harbi başlamış, Fr 
da İngiltereyi büsbütün mü 
ta sokmak için An:erikalılar• 
dımdan geri kalmamışlardıt 
mira! bu muharebelerde de ııJt 
oynamışt.r. Amerika ile İn 
arasındaki mücadele biterek 
rikanın istiklah İngilizlerce 
bul edilinceye kadar Hct.ıd dJ 
nanma ile beraber yeni dünY 
şimalindeki sahillerden ayr 
mışt_r. Ne kadar ıhtiya'.la bB 
ederek kendisininkine üstiil1 

donanma karşısında son 
ihtiyatlı davranmak liızırn 
ğini, İngil.z Amirali bilıniY;t 
ğildi: Fransızların 29 gem 
gilizlerin 22 gemi;cni esir et . 
çin çaLşırken bir iın gelmiş ki 
ancak cesaretle yapılmış 
bir hamle sayesinde donan 
kurtarabileceğine karar verrll 
Fransız gemilerinin üzeriıt• 
miş, düşmanı mağlup etmd' 
vaffak olmuştur. 

Fransada büyük bir ihtilal 
muş, krallık devr:Jmişti. 
Fransan.n harici siyasetinde 
giltereye karşı harbetmek 

0 hiç gözden kaybedilmemiş. 
man İngiliz Amirali de ı\k 
donanmaı;ının baş.na getiri 
Fransada devrilen krallıga 
tar olanlar İngiliz Am.rali ıle 
nasebet tesis etmişlerdi. onıı' 
Hood da Akdenizde bazı rıı 
iskeleleri ele geç 'rmlş oldu. 
çok geçmeden faaliyet sa~11 

Bonapart.n çıktığı görülrnU 
Hood Fransız sahillerinden • 
meğe mecbur kalmış, gidere 
napartın memleketi olan 1' 
adasını zaptediverm ştir . 
Napolyon Bonapart ile t 
arasındaki uzun mücadele 
gi.inlerden içtinabı kabil a 
müzmin bir hal alıyordu. 
Avrupaya haklın olmak 
Bonapart emeline varmak 1 

sıl engelin İngiltere olacaiıO' 
§iinüyordu. İngiliz adatarıııl 
rupa kıt'asına gönderile<:~ 
vetlerle istila etmek fikri d-...J 
~1 Fransu: krallarını rnl!ŞJ-~ 
tiği gibi N<apolyon ...ı. 
partı da çok düşünd üreceı<;t 

Fakat daha o zamana ka 
pılacak işler vardı: in~~ 
şarkta büyük b:r darbe iP. 

istiyerek erkenden 1ng .ı 
kavgaya tutuşmuş oldu. r'' 
zaman Akdeniz işlerinden 
miş, ahir ömrüne kadar 1'.°,,. 
büyük bir hastanesini ıd 
mekle, bir memleket işi 
tür. Fakat 1816 da olduğuıı.'j 
Fransız imparatorunun nııs' 
tüğünü de öğrenmiş de 
Hoodun Lordiuk unvanı 
kalmış, bu unvan ondan-~ 
geçen harbin meşhur ettığ 
!arından diğer Hood alın~ 
bu aileden İngiliz bahri)' ~ 
met etmiş, Amiralliğe çı )il 

ğer bir Hood daha varmış efl 
en meşhur olan:n amcazad. 

Hu15sa: İngilizl~r, ?en~ 
miyetinde; cesaret VP ıbtı)' 
reketlerile temayüz etııılf 
millettır. 



Atlaı Denizinde Ame
rikanın emniyeti muha-
faza edilecek, Büyük Ok
yanusta da Amerika do-
mınmaıı ıerbeat buluna
cak .. 1 

)- Cinayet Davası 
Yazan· ETEM iZZET BENiCE 

~dllt., 
\iı :· 
~1 ll'ııyorum. Fnkııt her· 
\; hş kadar olacak. 

de Ved:ıdıu sesi l'Ük· 

t, ıs Yaş. 
~q Qı~·Vttkatı l\tuzaUcrhı 

f ltdnholcyc katıldı: 
'tt~ ~tkının iyi not edil
' "'ttı!. 

~de · 
lt~l' tırn susunuz .. 

ıtr sorgu una devam 

' il' 
~\~~~en yaşlı bir kachn-
~l\a ·~ın sizi cvkeden a· 
1 &üyliycbilir misiniz? 

'~ hi.ıtün kulnklnn çın
t t t~ııı ite.lem darbesi i-

l!Sijr C ı .. :ı söz istiyor-

du. 
Hakim, 
- Buyrun .. 
Dedi. Cemil asabi asabi: 

- Sordufunuz sualler bir aile
nin fevkalade mahremiyetine te
mas eden suallenlir. Bnnhırın hir 
gizli celsede sorulma ıııı iııteriın. 

Dedi. Hakim: 

- Gizli celselik ~irşey sormu· 
yorum!. 

Dedi, profesörün teklifini ke5ti, 
attı ve .. sualini tekrarladı: 

- Ya~lı bir kadınla ııizi cvlen
meğe sevkcden amil ucydi?. 

Ferdi, duraklıya durnklıya ye 

gittikçe buruılnn, banç('rede bo
fulan bir sesle: 

- Aşkımız y şlnrnm~ı unuttu
racnk kadar kuvvctlidi. 

ebata ay 

Fe,.di cevap ,·cnnıVli Profcsöl' 1 
Cemil: 

••• 
İki içkili lokantanın sa ıibi biri

. ? etmış er .... birlerine nasıl azizlik 

-----~(_. __ v_a_z_a_n~=-------------------~~~---

ra ıru kwııara alışın~tır. Yoksa 
d.aha evvelden kumar oynar mıy
mış?. Bu noktanın aydınlanması 
mahkemenin ileri~i için iyi ola
cak .. 

Dedi. Hakim bu soruyu Ferdiye 
tekrarladı. 

Ferdi: 

- Pek iyi ltilmiyorum. Herhal
de Şişliye gö!;tiikicn soara .. 

Dedi. Yine arka sıralnrdan san 
saçlı, ma\·i :;özlü, pembe) üdü kız 
batırdı: 

- Bu da yalan. Annem hiç ku
mar oynamazdı. Onun bir kere bi
le poker oynadığını eörmediın. 

Hakim, ona: 
- Susunuz •. 

Şimdi sizi dışarıya çıkaracağun .. 
Derken, Muzaffer de: 

yorıar? 

CUMHURiYET 

D. Ywıus N:ıdl 1941 - 1942 bıi~ 
is!mli bugünkü yMısmda Bii11ik Mll· 
lct l\'.lecUsbıde )'11.pUa.n biifçe m' e
reluhıdon ~..mekte ve bunu m -
kmmel bir e3lll' diye ta.vsif etl:Uı;ten 
ı>onı2: 

cSon bütçemizde 'erek do!nıdmı 
doğruyu, gerek dolayısiyle en ziy:ıcro 
milll mild:ıfaaya ehemmiyet ver~ 
olmukl:ı beraber mcmlcl:ctin umumi 
hayabnı alakadar eden dıger Jılzmet
lerın hiç biri ıJ~, al cdılıniş değildtr. 
Yeni harbin ıçinde \'e dı:ıında olan 
nıcmlclcetlerin kuff~ı buyilk buhran 
•aı:şısmda az çok sıkıntı, az. çok teda
knrlıklı, hele bazılarında bitkıbi çok 

bilyuk fcdak .. rlıklı malt lcobıılcr al
mış bulunuyorlıır. MemlckcUmiz. bü
yük badircy i bn,.<\ka memleketlere nis
bctlc en ehven denilecek bir cereyan 
içınde gcçirıyor. Bir kısım maU kay-

naklarımızın geliri azalmış, masnı1ları
ınızsa -bilhassa mılli müdafa:ı ınns
raflnrımız- artmış bulunduğu halde 
yeııi bil~cmızlc bu şartlar altm.dn da
hi uzcrlmızc yt.klcncn lcnplnrın hak
kından gelebilmekte olduğumuzu gös
teren memleket kudreti hakikaten fc
r:ıh.Jıkla karşılanacak bir kcy!ıyct t~
kil etmektedir. VıwycUn arzcttigi n-
zamctc gore azgari hadlerde olmasına ı 
dikkat edilcrCA millete tahmil edilen 
ynı yukleri agır gcırmcğe iınkdn yok
tur: Bilhassa başka mcmlel•ctlerln ih
tiyarında zaruret gördük.len !ed:ıkar
Wdarn nisbctıe. 

Yeni biltçcyi şerh ve izah eden Ma
Jiye Vekilimiz memleketimizin iklı
sadi h:ıya!iyle mali vaziyeti anısında
ki ıııkı mUnnscbetı tebarüz cttınnckto 

' .bUy~ ~bet goskrrnl tir. JiüküıncUn 
auuni iıııkfın lıııdlcd.,den istifade e
derek iktısadi ve ticari hayata mum
kUn olduinı kadar fazla tnaliycl ver
mek istediğini Maliye Vekilimlıln li· 
sanından mcmnunlycUe öğrenmiş bu
lunuyoruz.> demektedir. 

YENi SABAH 
n. nüse:rbı OahU Ya.lem «Yekım.u 

Tih'klye» islınJI bu:iin'kll b2ş 7ıwsm
da Aınerlkan r:a.dyo!a.nndll.n btrlnba 
Sp<kerinln Türk~~ e kl%Illl$ old 
mıu, «1u:ndbnfırl müdalaaya tctırıu 

yolwıdkı ~ pikeroc cant'k 
,.cknesa.k oluyor. ~ Hnd t:Lvslf edll· 
dlifni sö y li:ycı-ell: 

cSpikcr, Nezaketen buna can sıkıcı, 
usandırıcı demiyorsa dn Türklyentn 
mcrnk uynndırncnk, heyecan veıc

cek blr tanda harelret etmcı;indc.n 

hoşlanmadıJı Oşikiirdu-. 
Halbuki Türkiyenin en bilyuk lcuv

vetı bu cyelaıesaklığında>, hiç dt'ğtS
mcmekte ve harbı.n bnşltıngıcından-

bcri meslcğhıi hlç değiştitmemektc
dir. Amerikan spikerlnuı, muhayyilesi 
üzerine caır:ip bır tesfr yapamadığımı
za, k<'.nciisini meraklı \ e eğlenceli sah
nelerle ı.arşıla~tırmııdı •ımıza çok e
sef ederi% amma bu u!urda wtant 
menfnnUcrimizi de feda edemeyiz. 
Türkıyenln <yeknesak> olması de

mclt meslcginden inhlrof etcmcmcsi 
demektir. Turki;ye nıesclA RomDnJ"a 
gilb hareket etseydi, iptida ir~lltcre 
ile dost ilcen ve inzilterenın garantisi
ni kabul etmiş bulunurkf'n sonra Al
mnnyanın kucnguıa atılarak Üçler Mi
sakını imzalıyan RoınallJ'aya benzese 
idi Ameriknlı spiker daha mı mem
nun olacaktı?. 

Avrupada yekne.c;3k 'hareket etme
miş bir çok memleketler vardır. Bir 
kısmı bir müddet İngiltere ile Mihver 
arasında bir rakkas gibi gidıp geldiler. 
Nihayet çoğu Mihver tarafına geçti. 
Amerikalı spikerin bu hareketleri 
takdir etmiş olmasına ihtimal verile
mez. O halde Türkiyenin yekncsaklı
Cından neden içi sıkıldığını anlanuya 
imkdn kalmaz.> demekted1r. 

VATAN 
B. Ahmet :Eıni.rı Yalımıu «~ 

llarp sah:ıfflııcla isimli lbll&iinkii. ~ ~a.
sısuıicia Amertk.a Cilmhıırrelsi M. Rua· 
\•ellin dünkü nutkunun harbin man
zarasını bir h:ı.nllt'lde b stan ba.f& de
lişt!rdlğ>nl A.merllta.nm ba.rekıo&e &"flO• 
mclı: kıı.ran.w art.ık 6erl dÖııiilnıııes bir 
pilde verdiihıi ı;Oyliyt'rek: 

cAmerikanın harbe karışmasııun ilk 
neticelerini bugunden kestirmek guç
tür. Fakat Amcrikadakj istihsal ölçü 
ve iınkanl:ırının dcrccesıni bilenlerin 
b.undan sonraki neticeler hakkında 
tcreddildc duşmelerlııe ihtimal yok
tur. Öyle tahmin edilebifü ki Alman
ya hükümeti dı:ı bu hazırlığın ölçille
ri'ni bilenler arasındadır. İ~tc bunun 
iı;in Giritle tıkla sığmaz insan ve tec
hizat sraflariyle blr kudret nümayişi 
yapmışlar ve Bisınark harp cemislni 
ortaya atarnk son !kozlarını oynamak 
istemişlerdir. 

Alınan halkı hıırptcn senelerce ev
velden başlıyarak azami fedakarlık 
tazyiki altında zaten aylar, senek!r ge
çirmiş, blr duziye son hadde kadar 
zorlnrunıstır. Amerikanın hareket sn
hasınıı geçmesindeki ehemmiyet ne 
kııdnr tcvıl edilirse edilsin, Alınan 
halkının maııeviya tuu sarsmamasuın 
ihtimal yoktur.> demektedir. 

TAN 
B. ~- Seriel .llll&ftllt hal'lte 

cloiru bir ıwbm daha atQ'en bimlfı 
l>US"iinkü bat 1uıda: 

- Bu söylenenlerin miltcbarlı ' 
bir tnrzda zapta geçmesini istiyo
rum!. 

cRuzvetl, denizlerin hürri)<ett iıze
rlndc bilhassa durmuş, bu hürriyeti 
takyit eden her hareketi A.mc.riltanın 
bir tecavüz tclAkki cdecelini söyle
miştir. Amerika denizlerin scrbestW
nc dayanarak donanmasını ve ~eml
lerini her tarafa göndereblhr. İcap 
eder&"<? İngiliz sahıllerıne kadar do so
kulabilir. Almanya \ eya j:ıpo•ıya A
meriko.n gemilerine Uıurı uz ed rlcrse, 
Amerika bunu hnrp reb .. bl lelfı.kki ~ 
dccektlr.> demektedu-. 

Diyordu. 
Hakim, tekrar Ferdfyi dinlem~ 

ğc g çti \'C sordu: 
- EviniT.in aylık masrafı ne ka-

d::ı dır?. (Arkası Var) 

Eski ve yeni arkılarm beı
telerini karşıla§hran bir iki 
yazı yazmıştım. Bir dostun 
ikazı ile anladım ki, bir mu
kayeıede, maalesef iki §arka
yı yanlıı karııl&§ltırmııım:. 

Ş rkısınuı, 35 sen~ kadar 
evvel çok moda olmt\§: 

israııamta kıo'a 
İçlr.de taı.ıı u vıı.r 
Her c-üzelin b1r huyu VJll 

Ne 1am:uı İnm cüzeli 

tarzındaki kantodan mülhem 
bulunduğu ıeklinde çıknuı •• 
Müsvedde kağıtlarının ara.· 
sınd n bir tanetinin k ybol
ması dolayısiyle vukua gelen 
bu yanlışlığı tıııhih etmek 
icııp ediyor. 

Aksi halde, bu İ§ten anh
yanlar, iddiayı gülün.; bul -
caklardn. Halbuki: 

S:ı.çlaruna ak dilştu 
Sana ad bu adllll 

Mısralariyle başl.yan çar
kının bcı;tesi, bundan 40 sene 
ka.clıır c;·9·9! ~kını~ ol.-m §U 

§arkının melodisW ti:lGı·Jai- ' 
maktadır: 

~ li evleri 
Yayılmış devdv:L. 
oıunn 01wı aı 
bi.b ... 

Diğer taraftan: 

İstahancb. bü- ·u.ru vv
İç!u4e tatlı SU)'a vıı:r 

Şarkısının bestesine en çofc 
benziyen bugün ü tar ı, şu
dur: 
İncecik btr kar 1alar 
T'OZM elif cl1f diye 

Bua\in, bu ~on kaydetti· 
iim ıarkı dn çok rağbettedir. 
nereye gitseniz, mutlaka du
yar, i)tirainiz. 

Piyasaya her sene bir çok 
1ark1lar çıkmaktad:r. Bunla· 
rın hepsi için birer melodi 
yapmak, orijinal bir hava 
bulmak kolay mı?. 

Elbette, biribirinin tesiri 
altında kalacakttr. 

T arib tekerürden ibaret 
değil mi?. 40 yıl evvelki ıar
kıyı söyliyen delikanlı veya 
genç kız, bugün ihtiyarlamı~
tır. Bugün, ayni zevk ve neş·e 
aleminde, yeni gençler ve.r
dır. 

R. SABiT 

Üç küçük çocuk 
yaralandı! 

Sarıyerde Yenimnhallede Kilı
se sokağında 13 numaralı evde o
turan 8 yaşında Kcvbcr iskeleden 
den.ize düş.miışse de lwrtarılnu~ 
tır. 

Bcşiktaşta Valdcçeşmesinde o
turan Cemalın 1,5 yaşındaki 90-
cuğu Cavit kaynar su ile dolu bu-
yük bir tasın i~ine düşerek ellc-
rinden ve yüzünden haşlanmı , 

Şişli çocuk hastanesinde tedavi al
tına alınmıştır. 

Ortaköyde Salhane sokağında 17 
numarada oturan Kemal kızL 9 
yaşında Nermin Muallirnnaci cad
desinde peynir maya fabrikasında 
çalışan annesinin yanına gitmiş 
ve mantar makinesini karıştırır
ken elinden yaralanml§tır. 

Biri !"i.zi·"DE~Dİ 
_t1e~ımtzm ı 
Eminönü meyda
nında yayaları 

bekliyen tehlike ! 
Okny11~u B. AlieUia 

yazıyor: 

cİstanbul cihetinden Emuıbnil
ne gelip Kopıilye ÇJkan otomo
blllerin takip ettikleri yol Emln
önilnde yayalara pir tehlike teı-
kil etmektedir. En kalabalık bu 
caddede otomobillere yol vermek 
doğru mudur?. Blmlann da oto
büslerin gec;-tilderi yollardan ve
ya Emlak B:ı.n.ktıSının önünden 
gıtme suretiyle Koprüye çıkma
ları IAzımdır.> 

AlAkadoırl:ınn nazan dlklaıti.nı 
cclbetmen zı rica ederim. 
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• 
ilk Randevu 

f: Yazan : ZIYA VEBBi 1 -.o,r ______ ._ 
Ayla ile Sümer geçen yaz gün

lerini çok tatlı ve zevkli gezin
tiler, eğlentilerle geçirmişler be
raber yı11adıkları günlerden kam 
almışlardı. Sonbahar gelip yağ. 
murlar başlayınca havalar gibi 
onların da n~'e dolu yii2lerine 
mevsimin tatsı z, tussıız gölgeleri 
çöılımüş, önce birl:ıir lermden ay. 
rılamaz bir hale gelen geıııç sev
cililer, Oı:abukları içine saklanan 
böceklere benzemişlerdi. 

Sonbahardan sonra ~ !başlar 
lıaşlamaz neş'eJ.eri bü9bütün kaç
mış, açık havalardaki hayatlarını 
tırar olmuşlardı. Artık her ikisi de 
ltış dolayıeile ekseri günlerini ayrı 
ve uzak olarak geçiriyorlar, iç
lerine çöken üzüntü ile ne yapa. 
caklarını bilmiyor !ardı. 

Ayla karlı kış gecelerinde pen. 
cereden dışarı bakamıyor, bah -
çedeki ağaçların bembeyırz olu -
fUnu görüyor: 

- Ah bir yaz gelse, ağaçlar al
tında Sümerle yan yana, başbaşa 
konuşarak, kuşlar gibi ötü,şerek 
otursak, uzansak ve yuvarlaıısaık .. 

- Diy<>; y:ıı: gltıı~rtbin hasretini 
~ki yordu. 

Sümer ~ yağan kadarı, beyaz. 
Mşan ortalığı seyrederken, yaz 
günlerini hatırlıyor ve: 

- Ah .. Şimdi, burada, yanmıda 
sevgili yavrucuğum, AyJQm olsa .. 
Koltuklara gömülsek elim kıvır. 
cık saçlarının aras~ onu ok -
şasam, sevsem ... 

Diye gönül acıları, sızıJ.arı için
d~ Ay layı arıyordu. 

Sümer kış günlerini de yaz gün
leri g1bi ze\11kli eğlenceli ıbir ha
yalle düşünüyordu. Onlar için ev. 
leıımek en karlı, en güzel, en cana 
yakın bic hareket idi. iFakat ne 
çare ki doktor Sümert! evlenmeyi 
münasip gönnüyordu. 

Doktorun dediği dedikti. Yal -
nn kendisine seçeceği bir uygun 
kızla ara sıra gezinti yapabile -
cekti. İşte, ancak o kadar .. Ailesi 
de buna razı olmu.5 ve Sürnel'i ser
best bırakmışlard ı . Sümer Aylayı 
bulduktan sonra anlaşrnışlaroı. 

Ayla şöyle diyordu: 
- Bu hayıı:t bana evlililk haya. 

tından da iyi geliyor, amma ne ça. 
re ki kaTı koca o'madığımız için, 
her zaman, bithassa, kışın , her gün 
beraber, yanyana ve ibaşbaşa de
ğiliz. Halbuki hf'r an eeninle lbaş
başa kalmak arzusu beni adeta ü
Nyor Süme<' ... 

Gerçi kış günlerınde temiz, ki
bar salonlarda, sinemalarda bazan 
buluşuyorlardı. l'akat, yaz gibi, 
onları sarmı)'<>l'du bu günler. Bu. 
nun için !kış günlerinin romantik 
hayatı pek tuhaf görünüy<>rdu. İc
lerinde 'birbirlerini ~r zama~ gö;
mek arı:usıı yanıy<ırdu. 

* Nihayet yaz gebnişti. Havalar ı-
~ıtı. Artık, birlıirlerine birer 
eş olup kfıılı Adada, kalı Modada, 
lr8ıh Floryada, gezip, tozacaklar, 
har vurup harman savuracaklara 
cfuı doğmuştu. Sümer ile Ayla bu 
yaz günlerinden istifade etmek ü. 
zere İ;tanbul tarafında oturduk. 
ları halde kimsenin gözWıe gü -
rümnemek düşüne-esile bir vapur
da gitmelerine rağmen ancak Ka
dıköy iskelesinin iterisinde Moda 

caddesinde buluş!l<!aklar ve Sua.. 
d'iyeye gideceklerdi. 

Senenin ilk randeovusu için Ayla 
siyah benekli 'beyaz bir rob giy • 
mişti. Sümer ise lacivert elbise
sile yola çıkmıştı. İki sevdalı ara
larında kararlaştırdıkları gibi, Mo. 
da caddesinde buluşmuşlar, be • 
raber Altıyolağzına çıkmışlardı. 

Aksi ·bir tesadüf olacak Ayla -
nın mektep arkadaşlarından Şirin 
onları orada görüvermiş, di'l<katle 
ve mana 1ı gözler 1€ bak:ınıştı. Ay la 
bu şekilde arkadaşlarına nümune 
olmak istemiyordu. O bir defa sev
ginin tatlı, hulyalı sihirine kapıl. 
ınış y<ıllara sapmıştı. 

Ayla ile Sümer S..adiyeye git.. 
mek için Altıyolağzında bir tram
vaya bindiler. Üçüncü durakta 
annesi ve babasile tramvaya bi
ııen b~a 'bir arkada~ına rast 
geldi. Kızardı. Liikin ne yapabi. 
lirdi. Hatta, bu arkadaşile birkaç 
kelime konuşmak meobu.riyetinde 
kaldı. Fakat Ayla yanındaki Sü • 
merin kendi•ile birlikte olduğunu 
hisşettirnıecli, Sa!kınan göze çöp 
kaçar. Aylanın da vaziyeti tıpkı 
bu atalar sözüne benziyordu. Be
reket versin Ay lanın arkadaşı an
nesi ve babasile i:ki istasyon sonra 
tramvaydan inmişti. 

* Ayla ile Sümer Suamyeye geL 
dikleri zaman gazioonun en tenha 
ft gözden uzak ıbir :köşesine gir • 
mişler, otarmuşlardı. Ayla bu ilk 
günde Sümerin saldırışlarına, ok
pmalarına yüz vermiyecekti. İ -
çinden buna söz vermişti. 

Sümer biT ku.rnazlık yapıp elini 
kaldırdı. Aylanın kıvırcık saçla. 
nna uzattı. Okşamak istedi. Ayla 
bir çırpı.da Sümerin elini tuttu ve: 

- Dikkat.. El elden üstündür. 
Dedi. 
Gülüştüler. Garsonun getirdiği 

limonataları süze süze birbirleri. 
nin gözlerinin hasretle baka baka 
içiyorlardı. Sürrıerin göderi şey
tan şeytan çakıyor, Aylanın bir ta
rafını yakalayıp parmaklarına bi. 
raz zevk akıtmak düşüncesile ya. 
myordu . 

Aylaya denizden geçen beyaz 
bi!' kotrayı göstererek: 

- Bak, ne güzel. 
Diye onu kotraya doğru baktır

dı. Bu sıra<la tam Aylanın topar
lak çenesini tutacağı zaman Ayla 
geriye çekildi ve: 

- Yook .. Dedi. Ben sakalımı ele 
veremem. 

Sümer yine arzusuna muvaffak 
olamamış bir avcı bakışile Aylayı 
süzdü. Havanın güzelliğinden, de
ıiliıde banyo alan çıplakların cı • 
vıltı:sından bahsedivorlardı. Bı= 
aralık Sümer: • 

- Biraz başınızı eğiniz , dedi. 
Ayla dtkketle sordu. 
- Ne var? .. 

- Bir böcek geziyor, 

- Böcek yiğitte bulunur al-
dınna. 

Aylanın bu cevabı Stimeri hare
ketlerinden vaz geçirmedi. Kendi 
kendine: 

- Ben sem bugün bir defacık 
olsun öpmezsem günUın.e yana -
rım. 

Diyordu. 
Avla da evvelce \'erdiği karar. 

Son Telgrafın Tarihi Tefrikası: 77 

TUNA BOYUNDA 
TÜRK ORDULARI 

. ~=--_.,, Yazan: M. SAMI KABA YE!. 

Padişah merkezde düşman içinde kaldı 
da Yıldırım Beyazıd orduları için
de bulunan Anadolu beylerinin 
askerleri ve kumandanları harbin 
en kızgın bir zamanında Ttnı.ur
lenk ordusu tarafına geçti!~ Ti
murun ve esk. Anadolu bey !eri
nin casusları bunları tahrik et
mişti. Beylerinin Timur safında 
kendilerin beklediklerinı söy le
mişlerdi. Bunlar da anlara doğru 
kc.•tular Osmanlı saflarını bırak-

' ' tılar. Kardeş m:ılletler muharebe-
lerinde bu daıma olagelınış ah
valdendır Bunu Yıldırun Beyazı<! 
evvele duştinmel.iyW. 

Bunwı üzr:ne Timw·un sol ce
nahı açık kalan bizim sağ cena
htınızdan merkezi çevirdi. f!!ol ce
nahımız bir müddet mukavemet 
etti. Ümit keı;il!hce şaşırdı. 
Şehzade SUJ.eyman Bey Vezıri-

azam Al. P"*aya koştu 
- Paşa! . Ne ı1mek gerek? 
Ali paşa da: 
- Kaçmak selamettir sultanım, 

haydi gidek!. 
Deyince, bunlar da sür'atle ric

at ettiler. Bursa yolunu tuttular 
İhtivat fırkasill' arkada buluna.n 
ı;eı.;adc , le'unet B&)• <1ahi kendi 

s 
ev 

Bu, lbir efsane, bir masal değil, 
lbir rumi>kıııttır. İki genç insan var. 
Leyla ile Mecnun, Aslı ile Kerem 
kadar hararetle sevişiyorlar. Dün
yada hiıç bic hadise, onları biribir
leriden ayıraınıyacaktır. 

Karar vemıişlerdir: iHayatları
m birleştirecekler ve evlenecek -
ler ... 

Fakat, evet, işin !hazin bir cfa. 
kat. i var: Genç kiza çılgın gibi 
8şık olan delikanlının iki gözü 
de kördür. Allah, bu temiz ruh -
lu insana, Güneşi henüz göster -
memiştir. 

!şte, w g!!fü] kızıı çılgın gibi 
Aşık olan insan bu ... 

Ya genç kız? .. Hayat, ıı.yni ta}i. 
sizliği, bu ıtıassas sevgiliye de he
diye etmiştir. Genç kızın da Hri 
gözü kördür. Güneşi, çiçeklerin 
rengini genç kız da görmem.iştir. 

Bu çok enteresan iki insan, u • 
zun zaman sevişmişler, anlaşml§
lar ve nihayet, evlenmiye karar 
vermişlerdir .. 

Bunlar, biri.birlerini nasıl anla
mışlar, nasıl sevmişler? Bu, yer 
yüzünde henüz bir eşine tesadüf 
edilmemiş harikulade meraklı ve 
tetkike değer lbir insan :haleti mu. 
amması; uzun, fakat hakiki bir 
roman.dır. 

Şimdilik, isimlerini yazmıyaca
ğımız kahramanlar, cSağır, Dil.. 
siz ve Körler Tesanüt Cemiyeti. 
Azasındandır. Bu cemiyetin bir 
orlrestrası vardır. Kör, yahut dil
siz ve sağır bir çok san'atkarlar, 
bu orkestranın ses yaratan insan
larıdrr. 
Kahramanlarımız da, bu otıkest.. 

ranın içindedir. 

dan dönmek istemiyordu, amma, 
Sümerin arzulu haline bakara:k 
yumuşuyor: 

- Bir tarafımı tutsa, okşasa 
sanki ne olur? 
~üncesine dalıyordu. 
Fakat her ikisi de dikkatlerini 

birbirindPn ayırnııyo=lardı. Göz
lerinin içindeki ateşi, sevgilerini 
belli ediyordu. Plaja inmek, de -
nize dalmak fikri ikisinde de vardı. 
Sümer duramadı. Denizi teklif 
etti. Scınra: 

- Arslan postunda gerek. 

Dedi, kalktı. Plaja doğru yürür-\ 
ken Avla Sümere seslendi: 

- Dur .. Arslanın eşi de geliyor. [ 
dedi. 

Ve kol kola plaja indiler. 
Deniz sakin ve güzeldi, sular 

masma\'İ idı. Sümer, kafasının 
içindekı fij<ri sabiti mutlaka ye. 
rine ge ,irecekti. 

Hakikaten, biraz soma, sularda 
dalma çıkma tecrübeleri yapar -
larken, bir aralık, Sürnerin du -
dakları , Aylanın dudaklar·nı a
rayıp buluv-ermişti. 

takımile Amasya yoluna d i; t ü. 
Yeniçeriler, Rumeli sipa .ı ilcri, 

bir takım Sırp km vetleri pndişah 
ile beraber merkezde Ye düşman 
içinde kaldılar. Çünkü cenahlar 
geçip gitmişti. 

Böyle olmak.la beraber Yıldırım 
Beyazıd, meydan muharebesini 
terkeylemedi. Akşama kaciar mer
dane harbettiler ve Timu.rlenk bu 
bir avuç kalmış olan Yıldırım Be
yazıd kuvvetlerini gece karanlığı 
basıncaya kadar esir ve mağhip e
demem işti. 

Yıld ı rım Beyazıd, fevkaliıde şe
caatle b'zzal harbediyordu. Düş
manın çokluğuna ve galebe ümi
dine bakmadı. Scın nefese kadar 
vuruşmak, kırışmak, düşman öl
dürme-k gayretine nefislerini vak
fettiler . 

Yıldırımın altında atlar vurulu
yor, eı; ıde sı liı hlar kırıl. vor. mut
tasıl adamhu-~ tarafınd4n yeni!~

niyordu. Osmanlılık şanın o,
manlı hanedanın , n kahraman! ğı
nı şehnzmeh~re liiyık bir mertebe
ye çı.karı) <ı d" 

r; u 
• 
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Tefrika • 
Bana derler torba sal~al, 1' 
di çakal, babam bakkş 
May;s ayının, yerkrden hayat 

fışkırttığı bir akşamıydı. O, yine 
böyle Cazımla birlikte havuz ba
ş:nda demlenirken sekiz yaşında
ki oğlu geldi: 

- Baba dedi, seni bi:r kadın gör
mek istiyor . 

r er 
a 

i? - Nasıl kadın?. 
BHmem, komşulardan biriymiş, 

sana hirşey söyliyecekmiş!. 
- Nerede kendfai ?. 

yüksek mezarlıkları ara~ 
böceklerinin prrıltısınd3D 
birşey görünmez 01mu;t~ 
saat kadar mezarl ı ğ: n ht1,,. 
altüst ettikleri halde blll" 
lamayınca artık ümidi k 
geriye dönecekleri zarnsf 
~ıkla filya tarlası arasın• 
]arına bir mezar kaçkıllıı' 
yen, uzun sakallı, yarı Ç • 

seri kılıklı biri çıktı ve c~ ııı 
men herifi durdurup fi! Yazan: 

B0SEYiN BEHÇET 

Genç erkek Keman, genç kız da 
Piyano çalmaktadır. 

Bu mes'ut çift, verdikleri ev -
lenme kararını tatıbik edebilecek. 
k!r mi?. 

Ne hazin, cemiyet, onlara mü -
6ade etmemektedir. Bir takım ha
yati, hukuki, içtimai mahzurlar 
ortaya çıkıyor: İki kör nasıl evle. 
ıı.il'? .. 

* Muhterem dkuyucular, şimdi, 
<Sağır, Dilsiz ve Körler Tesanüt 
Cemiyeti. nin reisi bay Süley
man Sırrı Gökün bu mevzua da
ir mu'harririmize söylıedilklerini 
dinleyiniz: 

* Cemiyete .tt işleri takip için 
Ankaraya giden Süleyman Sırrı 
Gök, trenden henüz inmiştir. Bir 
gazinoda karşı karşıyay1z. 

Hemen soruyorum: 
- Sizin cemiyette ama bir genç 

le yine iirna bir kız sevişm~er, j 
evleneceklermi<. .. Doğru mu? 

- Evet, malesef böyle bir va -
ika karşısında bulunuoruz! 

- Neden malesef?. 
- Malesef! çünkü, iki limanın 

evlenmesine 'kanun mani olmasa 
bile, mantık mesağ vermez. Ben, 
.bu !hareketin katiyen doğru olma. 
dığına kaniim. 

- Sebep? 
- Anlatayım: İlki gözü gömıi-

yen bir karı kocanın ımes'ut ve 
bahtiyar olmasına imkan yoktur. 
Evvela, bunların hangisi çalışıp 
kazan!l<!ak, nasıl geçineceklerdir? 

Ondan sonra, yarın öbür gün 
dünyaya gelecek olan çocukları 
henüz konuşmazken, kundak işi, 
çocuğun maddi ve manevi bütün 
ihtiyaçları nasıl temin edilecek. 
tir? 

" ~ ·· n•;-:·,., :;n ki, gözlerinden 
mahrum bir karı !koca, bir • 
ıı ı . • · oturuyorlar. Evde 
başka kimse yoktur. Maazallah 

gece yarısı da bir ,·angın çıkmış
tır. Bunlar kendilerini, hayatları
nı nasıl kurtaracaklar? \Bütün u
zuvları sağlam ve yerinde olan 
kimselerın bile, bazan yangınlar. 
da diı·i diri, bağıra çağıra yandık
larını duyuyoruz. Böyle bir facia 
tehlikesi ibu neviden bir aile için 
daima mevcuttur. 

Bir ama erlıek normal bir kadın 
la, ama bir kadın da nonınal bir 
eı'kekle evlenebilir. Bu taktirde, 
yuri:arıda saydığı~ maftızı.crların 
h;ç biri .-arit değildir. 

Bu söylediğim rı:ahzurlar, şöy. 
1-e hemen hatırıı-., a geliveren mah
zurlardı=. Bunlardan başka, hatı. 

Akşam üstü sula~ kararırri:en 
Yıldırım tek b3Jlına kalm ış ve tek 
başına döğüşüyordu. Atı köstek
lenip düştü. Tatar süvariler üze
rine çullanarak kepenek attılar ve 
bu Türk arslanını nihayet bin müş
külatla esir aldılar. 
Yıldırım Be,. azıd. Timurun ö

nüne götürüldü. Timurlenk Yıldı
rımı iot ; kb?ıl etmiş ti. Misafirper
verlik gösterdi. Hürmet ve tazim 
de bulundu. Çadırında misafir ey
ledi. Teselli verecek sözler ve 
muamelede kusur etmedi. Hatta: 

- Dünya için gam çekmemeli, 
eğer Allahüteala Hazretlerinin in
dinde dünyanın zerre kadar ehem

miyeti olsa~•dı , benim gibi bir to
pal ;le senin gıb ı lıir körü bu mer
tebdere geti:mrzdi. 
Demiş.mi~ . 

Yıldırım Beyazıdın gözü şaşı ve 
kayıktı. T imur cia topaldı . 

Ankara muharebe>i cih~nda 
emsali nad ir g<'ııHmüş bıiyük bır 
muhatebedir. 0. ;rr.anl. devlet'n:n 
yerinde bır ba<ka devle te lmu ol
savdı rr.ümx n d t:.: 1 :.. ... n1u. u. ·e-

ra gelmıyen 'bir çok mahzurlar da 
çıka1bilir. Benim bilrliğime göre, 
bugünkü içtimai hayatla da, ta
rih' e de böyle bir vak'aya tesa • 
düf edilmemiştir. 

Cemiyet reisine sordum: 
- Amalardan başka 'birbirleri

Je evlenmeleri mahzurlu olan ma. 
lüller var mıdır? Mesela <lilsiz -
.:er? .. 

- Hayır! yalnız körlerin biri. 
birlerile evlenmeleri mahzurlu
doc. birıbirlfriJe evenmiş disiz.. 
!erin adedi pek roktur. Zanneder
sem, böyle, hemen iki yüz kadar 
aile vardrr v~ on seneden beri, 
bu ailelerden hiç biri yı•kılma • 
mıştır. 

- Bir sual daha, dedim. Biri
birlerile evlenmek istiven bu iki 
ama genç kimlerdir? . İsimlerini 
söylermis'.n? 

- Hayır! dedi. Onu söyliye • 
mem. Ancallr. şunu söyliyebförim 
ki, evlenmek' istiyen genç erkek 
meşhur ve maruf bir zatın oğ -
ludur. 

Bundan sonra cemiyet reisi, 

- Benim bu hususta söyledi • 
ğim sö"1er kendi mütalealarım -
dır; indidix, fakat makul ve man
tıkidir. Bu mevzuda söz söyleıni
ye seHihiyetli olanlar, daha ziya.. 
de, hukuk hakimleri, avulrntlar, 
içtimaiyatcılar ve müte:fekkirler
dir. Dedi. Birde onlarla konuş -
mak, onların da mütalealarını al
mai.lt her halde yerinde olur.> 

..... 

Sokak kapısında bekliyor!. 
- İçeriye alsaydınız bari!. 
- Söyledik amma girmiyor. 
Mustafa sofradan kalkıp sokak 

kapısının yolunu tuttu. Kapının 

dışında siyah yeldirmeli, yüzü gö
zü örtülü bir kadın duruyordu. 

- Buyurun hemşire, ne istiyor-
sunuz? 

- Sizden bir ricam var da!. 
- Nedir ricamz? 
- Şimdi desti ile çeşmeden su 

doldurmağa giden kızımı, iki çap
kın yolda gelirken kaçırdılar. Siz
den imdat istemeğe geldim!. 

- Kimmiş bu iki çapkın? 
- Bilmiyoru.m, meseleyi bana 

komşular haber verdiler. Kızı, zor
la kolundan sürükleyerek Gümüş
suyu mezarlıklarına doğru götü
müşler. 

- Zaptiyelere haber vermedin 
mi? 

- Vermedim. Çünkü komşular, 
aman çabuk Bekri Mustaiaya koş 
dedJer. 

Mustafa: 
- Dur azcık!. 
Deyip bahçeye koştu, meseleyi 

Cazıma anlattıktan sonra ikisi bir
den kalk>p sokağa fırladılar ve 
kadınla birlikte Gümüşsuyunun 

yolunu tuttular. 
Yolda kadın boyuna çırpınıyor, 

hoyuna ağlıyor: 
- Zavallı öksüz yavrucuğu.m, 

ben seni ne zahmetler, ne hallerle 
ne yoksulluklar içinde büyütüp 
bu hale getirdim!. 

Diye söyleniyordu. Ortalık çok
tan kararmış, hele Gümüşsuyunun 

- Sen kimsin be?. 
- Allahın bir kulu!. 
- Hepimiz Allahın k~ 

herif, sen kimsin, ne<:il' 
nedir, bu vakit burada nl 
sun?. _lf 

- Bana derler torba 5". 

di çakal, babam bakkal,,; 
kal!. Varsa verin, yoyl<-

4 

rakı için, şarap için, ba~' 
fistan biçin!. 
Cazım, cebinden bir ikı 

çıkarıp herife uzataralc· 
- Al bakalım şunları 

söyle bakalım, buralarOııl 
kekle bir kız geçti mi?. ı 

- İki erkekle bir kız ııı' 
geçti, geçti, geçti!' 

- Ne tarafa geçti?. 
- Sağa desem yalan• • 

sem yalan, öne deseııı '! 
kaya desem yalan!. J 

- Saçmalama be her' · 
ceksen doğru söyle! ... ti ı 

Herif biraz di~ünduk 
başını Silihtarağa taraflı 
virip uzun sakalının U~ 
miklidere denilen en ıSS 
re doğru uzatarak: . r 

- Gidin oraya, gidin °1 

mayın, çabuk olun yok51 

zın hapı yuttuğunun ~· 
Çünkü, bundan beş da 
ben bunlara rasladını. flt 
zın koluna gi.ı:ıni ·!er, ı 
tarafa doğru sürükleyiP 
!ar, kız da boyuna ağlı 

Aşağılık bir esrarkeŞ1 

birşeye benzemiyen but. 
rifi üzerine üçü bird~~ Eşine rastlanmamış bu fevka. 1 

lade meraklı hilodisenin tafsilat 
ve izahatını, okuyucularımıza bil--=======================': 

MOJDEI dirnıiye çalışacağız. Biz, ıtıöy le bir 
izdivacın mahzurları üzerinde 
hukulıxular, dok'torlar, içtimai • 
yatcılarla görüştükten başka, a -
sıl istediğimiz şey, aşk kahraman. 
larile görüşmektir. Eğer, kaılıra

manları ikna edebilir, onla.rın ma. 
cera ve dertlerini kendi ağızların
dan dinleyebilirsek, gazetecilik 
bakımından, kendimizi büyük bir 
muvaffakiyet elde etmiş ad.dede. 
ceğiz. 

y...-.ap, Sandık Bum"'14' 

MİM ÇAKIR'ın Gar.ill 
Memleketlmiıin meduı lfUıan ~ 
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Büyük bir GALA ile açılıyor 

SAF 1YEVe20Kişilik Saz Hey'eti 

HAVAY ADALARINDA BiR GECE 30 KiŞiLiK BİR Rf'.~ 
Alafranga kısmında : Radyo Caz Orkestrası Zengiıı 

beden sonra başını kaldıramazdı. 
Devletin temeli Anadolu idi. A

nadolu parçalanmış yağma ve ha
raba uğramışt ı . Birçok vilayetler 
Timur tarafından eski sahiplerıine 
verilmişti. Va~iyet vahimdi. 

Yıldırım Beyazıdın bir çok ku
surları rnrdı. Lakin bunca kusu.r
ları içinde •ki sıfatı celi!es; dahi 
müsellemdir. 

Biri herhalde Yavuz Sultan Se
lim ile Dördüncü Mu.radın cela
detlerinden yukarı olan kahraman
lığı idi. Diğeri de ecdadının eseri
ne, yani Osmanlı vatanına olan 
aşk Ye muhabbetidir. 

Yıldırım Beyazıd, esir düştük
ten sonra Timurlenkten birinci ri
cası evlatları hakkında mali'ımat 

istemek olmu.~tur. 

Dellallar ~ağırt: ldı. Ş('hza~ Mu
sa Bey "'ir olmu ş getirdiler. Yal
nız o men ' tu. Ba~kaları hakkın
da malumat yoktu. 

Yı ldırım Beyaz: d ı kaçirmak i
çin te~ebbüskr ol ı J. Andan do
fay Timurlcıı.k tarafından taras
sud~ s ıkıca ;dı, 

Varyete Programı ______ .... 

Timurlengin fikri Sultan Beya
zıdı Semerkande kadar götürmek

ti. Zaten Yıldırım Beyazıdın esa
ret canına taketm.işti. Kederliydi. 
Dayanamadı çok geçmeden esare

tinin dokuzuncu aymda Alqehirde 
vefat etti (H. 005) . 

Ankara vak'asından sonra, Os
manlı devleti parçalandL Bir dev
ri fetret hasıl oldu ve tam on ili 
sene sürdü. Şehzadelerden şehza

de Süleyman Bursadan Edirneye 
geçti ve padişahlığını ilıin etti. 
Derhal Rumeli yakasını zapt ve 
raıpt altına aldı. Saray halkını da 
hazine ile berM>er Edirneye gö
türen şehzade Süleyman herşe
ye hakim olmuş vaziyetteydi. 

Ankara muharebesinden l<açan 
şehzade Mehmet Çelebi de Amas

yaya gitmişti. O da orada padişab
lığın ı ilan etmişti. 

Şehzude İsa Çelebi de Ankara 
vak'asından sonra bir müddet sak• 
fanrrı ış , Tımur orduları geçtikten 
sonra Bursaya gelerek o da orada 
hükiımeL etmege ~14 

' Görülüyor ki Ankar:eP 
dan sonra Osmanlı dev ıı 

·ı"' çaya ayrılml§tı. Aın~S) et' 
de Musa Çelebi hüJ<ôfl1. fi'. 
da İsa Çelebi hükı'.ıırıe_tı; 
de Yıldırımın en büY~ . f "ç 
leyman Bey hükı'.ı.metı·~I, 
derler arasında post ~ı 
]erce sürdü. Tam on 'iJ. ~ 
birini yediler. Nihayet ,;I 
ki Mehmet Çelebi bef"J!' 
çalarak tek başına OS 
Jetin, kordu. 

Tiımırlenk ordulatı /ıt 
baştan başa yağma et ıııı' 
Rumeliye geçip 0sıT18P ıı 
tahtı olan Edirneyi z3P 
edemediler. 1 
Şehzade Mehmet çet , 

ve metanet sahıbi .1'ft 
Cidden kahraman bır 

Şehzade Çelebi Mebn';, 
Saruhan, Gerıniyer be , 

da hü~et kuran ı.ıı 
;ttifak ederek virını .bıJl 
hücum elmişlercl. ,,pi 
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usu ;raı.uun metıru.ert AD.aaoat 
~ bllllenlerlnden abnmıttır) 

eden: M-er Alahll: 

Ruzvelt'in söylediği ıon 
nutkun Amerikada bı
raktığı intıba §Udur: A
merikanın denizlerin hür
riyeti prenıipini tekrar 
ilin etmeıi, gemi kafile
lernin himaye edileceği
ne bir itaret telakki e
dilmektedir .• luıveıtin son nu:ku hakkında 

linin siyasi mahfillerinde hiç :::::::::=======
tefsir yapılmamaktadır. Yalnızı 
an radyosu kısa •bir cevap ve
~ dünyaya Almanyanın değil, 
ikanın hakim olmak istedi. 
BÖylemiştir. 

lııııerika matbuatı ise, bu nut. 
lrlibverin hiç de boşuna git
eğine dair Amerikada ya • 
tahminlerin sabit olduğunu 
tadır. 

Utkun Ameri:kada bıraktığı u
. intıba şöyle hulasa edilmek. 

~lt icraata geçmek için ze. 
manialardan .temizlemiştir. 

Utııuz fevkalade milli tdhlike 
iıı Uiın edilmesi üzerine, Ruz· 
§İmdi artık her şeyi yapmak 

ı. -.rıııı haiz bulunmaktadır. 
-.gJliz gaze:eleri, bu hususta 

it mütakalar yürüterek tn • 
deniz hiıkimiyetini bir kere 
tebarüz ettirmektedirler. Bu 

lelerin mütaleaları şöyle hu· 
edilebilir: 

•lı:ıgi!iz deniz hakimiyetine ce. 
a Çarpılmadan meydan okuna
. Graf Spe Atlasta kendisini 

ı. Şanhorst ve Gnaysenau 
te kımıldananuyor. ,Şimdi 
irk batınıştır Ye bu geminin 
z hayatı altı ay sürmüştür. 
~l\hnan milleti için ıbir ders -
~ te denizler hakimiyeti bu de. 
1ir. Almanlar bunun mana • 

.. 0~enmiş bulunuyorlar, daha 
"tteneceklerdir. Donanma ken. 
larihine şanlı bir sahife yaz -

· Darbeye darbe ile muka
a bu kadar seri olmamıştır. 
liı~ltin denizlerin hürriyeti 
trıdaki beyanatına hususi e. 

Yet atfedilmektedir. Ruz • 
• lngiltereye kredi açmak hu.. 

da nasıl bir formül bulmuş- 1 
leıııi kafilelerinin himayesi 
leııine de bir çare bulmuştur. 

.nı. ... •,eıt hu ~-"adar bu hususta 
ata L ~ r.iş ise de, deniz. 
hürriyetınden bahsetmesi 
&eniş ve şümullüdür. 

~ISMARK· IN BATIŞI 
, ihde çıkan •Bazler N ahrih

&azetesinin Bertin muhabi • 
!!fire, batan Bismark zuıhlı • 

sında 2000 kişi boğulmuştur. ~1-
man geı,..isindeki mürettebat In. 
giliz gemilerine nazaran, daha faz
la olduğundan yüksek zayiat bun. 
dan ileri gelmiştir. 
AFRİK ACEPHELERİNDE 

Libyadaki askeri harekat hak
kında gelen haberlere göre, Tob
rukta bir değişkiliık yoktur. Sol. 
lumda, son iki gün zarfında Al
manlar lehine bir değişiklik ol • 
muştur. Mühim kuvvetlerle ta -
arruza geçen Almanlar Sollumur 
cenll!bu ~arkisindeki Helfaya ge. 
çidini zaptetmişlerdir. Denize inen 
yamaçlar henüz İngilizlerin elin
dedir. 
Habeşistanda, mii:lıim Habeş 

kuvvetleri Debra Taboidaki İta! • 
yan garnizonunu sarmaktadırlar". 

Göller mıntakasında 26 ıncı fır· 
ka kumandanı General Kafarati 
fırkasile 'beraber esir olmuştur. 
Sodo'nun işgaline tekaddüm eden 
harekat esnasında İtalyanlardan 
314 zabi!,, 1906 küçük zabit ve er 
esir alınmıştır. 25990 yerli esir 
bunlardan hariçtir. 

IRAKTA VAZİYET 
İngiliz tayyareleri Halep tayya

re meydanını tekrar bombalamış· 
!ardır. Habbaniyede, Falluja'da bri 
değişiklik yoktur. Basrada sükO.. 
net devam etmektedir. 

Kahireden bildirildiğine göre, 
Suriyeden kalkan Glen Marten 
Tipindeki Fransız tayyareleri I
rakta İngilizlerin Rabbaniye tay. 
yare meydanına inmişlerdir. 

SURİYEDEKİ OOOU 
KUMANDANI DEGİŞTİ 

Hayfadan verilen malılmata gö
re, Suriye ordusu kumandanı Ge
neral Fujer yaş haddini geçtiğin. 
den dolayı tekaüde sevkedilmiş ve 
yerine General Döverdiye getiril. 
miştir. İngiliz kaynakları Gene~al 
Fujer'in 60 yaşına gelmediği için 
yaş haddini henüz doldurmadığını 
ve İngiliz dostu olduğundan te -
kaüde sevkedildiğini, General 
Döverdiya'nın ise Mareşal Peten'in 
·şahsi itimadını '1ıaiz olduğunu bil
dirmektedir. 

VAZIYET/ 
(1 illa! Sahlteden Devam) 

in kontrolü altında bulu-
YoUarı ve geçitleri kes~k 
bu üslerden denize açılacak 
ili Alman donanması yok

,... ~-.lıafif Alman donanması şimal
. Akdenizde kullanabildiği İ-
~ donanması denizaşırı hare 
~in kafi değildir. Libya ve 
ı.~ephesindeki vaziyetler bu
~am'1e ortaya koymuştur. 

anya, Fransanın sömürge
~ Üslerinden ve bütün Fran

lloııanmasından istifade imka
~ınin etse de, İngiliz - Ame

deniz kuvvetlerine ka'rşı 
. llıiy,,ı kazanması mümkün de-
. · liava kuvvetlerine gelince, 

eri kontrol ve geçitleri tut
için bunun kati geleceğini bir 
/\lınanlardan gayri lı.i.mse 

~emez. Ben ötedenbeti kat'i 
ın açık denizlerde almaca· 

.\ıınanya denizler üzerindeki 
ı imha etmedikçe zaferi 
yacağını, Almanyanın 

karşı 'büyük zatı olduğunu 
liı ve bu hususta haftalık 

lerimde uzun yazılar yazmış-
'- . 
h!ı. 11.uzvelt, Almanyanın de
ııı bindeki zatını tekrar ortaya 

Uf, denizlerde hakinı olama
~ denizaşırı cephelerde vaziye-

~Ulıafaza edemiyeeegını, .har
Ybeııecegıni tekrar etmıştır. 

t Jc.i.. halde Almanyanın Atlan
. 

11
kuçucuk bir adası bile yok-

1 •va kuvvetleri bile üs ba-
,1~dan Fransa sahillerine bağ

r. Akdenizde Sicilya ada
xer.leşen Alman hava kuvvet

ıı, ft.ka sahıllerile deniz ikmal 
ı~U\oasaıa yolunu temin edeme-

~tdir. Malta hala İngılizlerin 
aedir. Girıt atlas.na gelince, 

ita lllar istitaya muvaffak olsa
' Orta Şarkta ve Şarki Akde
~1 İngilız müdafaasını sarsa

ı.o•.ın.ıq dar büyük bir üstünlük ka
~~ş olmıyacaklardır. 
~ kuvvetlo-. ., denizaşırı 
·:~ ve muvc:ı ~ ~ tcrr. ~ni yc-
ıı._A.!ın<ın naZorıyc , ıclır. Fakat 
~·~enin devam eden t.atbl· 

katı, deniz kuvvetlerinin lüzumu
nu ortaya çıkarmıştır. Giridi isti
la teşebbüsü, 1000 kadar Alman 
tayyaresinin iştirakile yapıldığı 
halde Almanların bir hafta zar
fında aldığı netice pek küçüktür. 
Eğer Girit sularında hiıkimtyet 

tesis edecek bir deniz filosuna ma
lik olsaydı, alacağı netice yapılan 
fedakarlıkla mütenas'p olacaktı. 

1000 tayyarenin bir hafta zarfın
da, dar ve kapalı sularda ancak 
2 kruvazör ve 4 destroyer batıra
hilmesi de, hava kuvvetlerile hi
maye edilen bi~ deniz filosunun 
ne sağlam bir kuvvet olduğunu 
gösterir. 

Bay Ruzvelt, müdafaadan bah
sediyor. Fakat bu öyle bir müıfa
faadır ki ancak müşterek taarruz
la elde edilebilir. Bu da açık de
nizlerden Fransa ve Norveç sa
hillerindeki Alman deniz üslerine 
doğru inkişaf etmesi muhtemel
dir. 

llarltlJedeld feci llaza 
(1 - ıw.ır- Dena) 

nesinde ölmiljtür, Bu kazada <vvelce 
Güzel San'atler Akademııi.i Mirnarl 
Şub•I ııon snuf tal<>beterlnd•n 11. 
Kemal ile Fuat la ölmilj bulundukla· 
rından kurbanlann ..,.... ilçQ bul
m'!ilur. 

Dün ölen İhsan; otomobili sürer
ken, Harbiyede 233 numaralı durak 
direğine çarptırarak orada tramva7 
bekliyen B. Kemal il<> Ahm<>din 6-
lümlerine 10b<>p olan tofllriln te:ruza· 
desidlr ve kaza esnasında otomobilde 
bulunmakta idi. Dijer taraftan suçlu 
toför haklundıılı:i tahkikat önQmibde
ki ayın ili< haftasuıda neticelenecek
tir. MuınaleylUn diltlı:atalzlik, nizam
lara riayetsizlik, kaçak. otoınobil kul
lanmak ıuret(yle Oç kişinin ölüınüne 
sebep olınak suçuyla Ağırceza Mah
kemesine v.,..ueceıi anl&fılmakladır. 

Yatatında ili 
'blllaaan genç 

U iııcl Sablkdoıı Devaa) 
merak ederek odasına &ilııı~. ölü bul
muştur. 

.ı'.dlıye tabibi B. Hikmet Tilmer ce
sedi muaye.•e eım~ UVıirlenmı~ ol
masını n1ulhemcl i"reıMık W.W-i& kaJı... 
c1ırım,.ı.r. 

S f t. k ' limanı- Şimdiye kadar 
na yapılan (batırılan mih .. 
hava hücumu ver vapurları 

Tunus 29 (A.A.) - Sfaks lima
nının İngiliz tayyreleri tarafın • 
dan bombardımanı hakkında taf
silat alınmıştır. 

Sfa:ks açıklarında bir İtalyan ti
caret gemisine hücum edilmiş, 
gemi bir ada civarına sığınmıştır. 
Bir İtalyan torpidosunun himaye. 
sinde diğer bir ticaret gemisine de 
hücum edilmiş, Hasara uğrayan bu 

, :ni Sfaks Emanına iltica etmiş, 
kırpido açıkta kalmıştır. Beyne! -
milel hukuka göre, ticaret gemisi 
muharip bir devlete ait olduğu ve 
üstelik hasara da uğramış bulun
duğu için bitaraf bir limana iltica 
edebilir. Az sonra İngiliz tayya • 
releri Sfaks limanına gelmişler ve 
!bombalar atmışlardır. Bombalar 
Rahle ismindeki Fransız vapuruna 
isabet etmiş ve İtalyan vapuruna 
dokunmamıştır. 

Almanların Blsmark 
sımhndan bir aemı

ıl kaldı 
(1 lııel SabUedeoı Devanı) 

nın fevkalAde teşkilatlı olmasıdır. 

Bismark ile yardımcı kruvazö~ün 
açıldıkları duyulur duyulmaz, bil· 
yük mikyasta bahri harekata ge. 
çilmiş, her taraftan İngiliz gemi· 
!eri Alman zır·hlılarını aramağa 
koyulmuştur. 

Bismark Hud'u batırdıktan son
ra, mütemadiyen istikamet değ~ 
tirerek, gece karanJı.klarında 

kaybolmak istemişse de, şimal • 
den, cenuptan, garpten ve şarktan 
çağırılan gemiler tarafından sa. 
nlmıştır. Kafileleri ıhimave eden 
gemiler bile kovalama harekatı
na iştirak etımişler ve düşmanı 
çember içine almıştır. Bütün İn· 
giliz filosunu Okyanll!Sun bir ta. 
rafına toplıyırbilmek bu fevkalade 
teşkilatın bir delili sayılır. 

Londra, 2j (A.A.) - R"81nl malır 
fillerde ötren.ildiğine göre, harbin bi· 
dayetinden Mayıs ortasına kadar 
2.873.000 tona baliğ olan ~eı Alman 
ve İtalyan vapuru batınJmış, zaptedil
môş veya intihar <>lınlşt:-. Bu yekün 
1.773.000 tonluk 34e Alman vapurunu 
ihtiva etmektedir. Bunların 274.000 
ton tut.an 61 tanesi nıüsndPre edilıniJ, 
İ40.000 ton tutan 285 tanf"sl de batırıl
mış veya kendi kendini batırm1$tlr. 
Diğer memleketlere a•t olup ta Al

manya hesabına seyrüsefer eden 67 .000 
tonluk 38 vapur muht..clıf suretlerle 
bahrılınış veya z.aptedilmiştir. 

HAIA düşman vapuru bntır-ılma.c;ına 
devam edilmekte bulunması dUşmanın 
İngiliz ablukasını yarmak teşebbWıü
ne devam ettiğiru gö::ttcrmeklcdir. 

Büyük Brit<:ır;yanın ablukaya de ... 
vam dcreccsfne bir misal olarnk ~rası 
beyan edilmektedir: 23 Nisanla 30 Ni ... 
san arasında 14 Alman ve 19 itaı,.an 
gemisi batınlmıştır. 
• 

I ngiltere üze-
rinde son 

lıava faaliyeti 
Londra 29 (A.A.) - Hava ve 

Dahili Emniyet Nezaretlerinin 
dün akşam neşredilen tebliği~ 

Bugün fecirden akşama kadar 
pek az düşman tayyaresi büyük 
Britanya içlerine, o da sahilden 
itibaren kısa bir mesafeye kadar 
nüfuz etmiştir. 
Öğleden sonra İskoçyanın do

ğu • cenubu üz-erinde avcı tayya. 
relerimiz dü~manın bi~ 'OOm'bar • 
dıman tayyaresini düşürmüş.ler • 
dir. Az miktarda düşman tayya. 
resi Kent Kontluğunun doğu kıs. 
mı üzerinde kısa uçuşlar yapmış· 
lardır. 

Saat 20 ye kadar bomba atıldı· 
ğına dair hiçbir rapor gelmemiş. 
tir. 

Alman ordlllan Bat
llamaadam bir ge
aer•Hmlll tebrik etU 

Amerika gazeteleri Emekli General Pertev Demir-
cı in"' Solıil'- l><>'vun) banın 70 yaşına b"""1ası müna • 

hakkında matbuat konteraruıını sebetile Alman at~emiliteri Grııe. 
hususi surette toplıyacağı zanne- ral Rod kendisini ziyaret ederek 
dilmektedir. Alman ordusunun ve Alman bü. 

Ruzvelt, İngiliz sefiri Lord Ha- yük elçisi Fon Papcnin te'brik • 
lifaks ve İngiliz iktısat murah • lerini bildirmiştir. 
hasını Beyaz saraya davet ederek, Ayrıca Alıman orduları Başku.. 
kendilerile iki buçuk saat kadar mandam Mareşal Fon Brauchitsch 
görüşmüştür. Bu görüşmeler hak- ve Fon Papen de kendGine tebrik 
kında l:ıirşey ifşa edilmemiştir. telgrafı göndermişti_r. 
Vaşingtondan gelen bir haıber. O"-llllııl'lııll ... ll'-A .. '111'-l'ltiıl'._. 

de. Ruzveltin İktısadi Harp Neza-
reti ihdas edeceğinden 'bahsedil • 
mektedir. 

Amerika giz-ekleri nutuk hak • 
kında birçok mütalealar serdet -
mektedirelr. Bır gazete: cBiz de 
'bu harbin içindeyiz• demektedir. 
Diğer bir gazete şunu söylüyor: 
·Birleşik Amerika henüz ilan e. 
dilmiyen bir harbe pek yakındır.• 
Başka bir gaz-ete. donanmanın i· 
kinci 'bir ihtarda bulumnadan faa. 
Jiyete geçeceğini söylemektedir . 
Bir diğer gazete: •Birleşik Ame
rika, Mihwrcileri mağloo edecek
tir• demektedir. 

Bu gazetelere göre, bir Ameri. 
kan harp gemisi , bir mihver de
nizaltısına tesadüf ederse, ateş 
etmekten çekinmiyeeektir. Ruz • 
veltin nutku açıktan ll<'ı!ta lbunlan 
ttade etmektedir. Bunlar tıöz<!en 
ibaret değildfr, alınan kararlar • 
da nibarettir. 

NUTKUİCRAATTAK1P 
EDECEK 

Nevyork 29 (A.A.)- Reis Ruz· 
velt tarafmdan fevkalade ahval 
vaziyetinin iliııı N evyork gazete
leri tarafınd~ büyük başlıklarla 
neşredilmiştir. Nutkun sarih su
rette Hitler aleyhtarı mahiyeti 
hassaten kayıt ve işaret edilmiş
tir. Neşredilen tdsiratta Reisi
cumhur ittifukla tasvip edilmek
tedir. 

Ban gazeteler Reisicumhurun 
nutkunu bilkuvve harp ilanı ola
rak tefsir ediyorlar. 

Nevyork Times ve N~ork He
rald Tribüne gazetesine göre nu· 
tuk müstakbel 'bir icraatın sağ -
lam temellerini atmaktadır. 

Askerlik işleri 
Fa.Uh ASktırlıık Şub<slden: 
337 doğumluların ılk yoklama müd· 

deı i hitam bulmak Uzere oldujundan 
yoklamaya icabe-t etnıiyenlerin ceza
larunamak üı.ere bi.r an evvel dört 
fo:.Oıl;raf. ikamet kAgıdı, nüfus cüZda· 
n.ı ile birlıltte ıubeye müracaat.lan. 

3000 aıker ta91yaa 
(1 ine! Sab.ıteden Devam) 

den bu vapur en az üç bin düşman 
askeri taşıyordu. 
Yine İtalyan harp gemilerinin hi

mayesinde cenuba giden 5000 ton
luk bir Fransız petrol gemisi ba
tınlmış, diğer bir petrol gemisi ile 
bir iaşe gemisi de torpillenmiştir. 

Girit Harbine 
Bir Sakıt 

(1 bacl Sall;fedea Devam) 
tan gayri pek az malU.matı ihtiva 
etmektedir. Bilhassa Hanyada 
fiddetll muharebeler olmaktad.ır. 

Alman kıt'alar~ kesit bir hava 
bombardunanırun müzaiıere~ıe, 
Hanyanın Garp mınlakasında 
tekrar bir hücuma kalJotmışlar 
ve İngiliz müdafaa hatlarına olan 
girişlerin! pniflelmişler<llr. 

f.oıila lu\'alan geri.let'd<>ki mevz;. 
leıı.t çekilm~lerdir. llava yolu ile mü
temadiyen Alman takviye kıt'ası gel
mektedir. Muharebe ~iddetini kaybet
memiftir. 
ALMAN TSBLİGİNE 
GÖRE 

Son AlmlJl teblltl. Glrltt. AJ.ınm 
dat kıt'alarının İn,ailiz mukavemeünl 
kırarak, bunlan mevzil«inden tar
dettigint bildirmekledır. Almanlar 
Han7ayı zaptetıniflerdir ve İnııilWeri 
Suda körfezinin Cenubuna dotru ta
kip eylemişlerdir. Yunanhlann Girit .. 
teki deniz kuvvUeri kumandanı esir a
lırµnıştır. 

İNGİLİZ HAVA FAALİYETİ 
DEVAM EDİYOR 

İngiliz Jla\'8 UmumJ KarargAhınm. 
tebliğine göre, İngiliz. tayyareleri Pa
za~si p-cesi ve Sah günü gündüz 
Hanyanın bir kaç n1il Garbın<Uıki Ma
teme tayyare meydanına yeniden muh-
1elif taarnızlurda bulunmuşlardır. 
Gündüz yerele bir çok Alman tayyare
lerine taarruz edilmiş, bunların bLr 
kısını tahrip, bir kısmı da hasara uil
ratılmıştır. 
Avcı \ayyarelerl Şimalde bir Al· 

man tayyare ~ckku.;Unü onliy•r.-.k üç 
Alm•n tayyaresinı dilşünnQşlerdlr. 
P<ızartesl hücwnunda Malemc'de beı 
t.'yyare daha düş!lıiilmüştür. Plajlar
da da bir kaç Alınan ta;yyaresi lut'li· 
lurulmu;; ..... 

YEN/BÜTÇE, 
NIN RUHU 

(~aleden Dena) 

tiği 161,000.000 liralık milli müda
faa tahsisatı; hükümti vatandaş• 
tan bu fedak.lrlıiı istemlye eev
ketmiştir. 

Ancak, bu verıriler vatandaşı 

asla müteessir etmiyecek, bilakis 
fasla lı.azançlan ve flat tereffüle
rinin, bilhassa husule ptirmit bu
lunduğu Urları latihdaf edecek
tir. Esasen, dünyanın içinde bu· 
lunduğu bn buhran devrinde hü
k6met ile halkın takdirinde ayni 
iştlralt ve beraberlifin blrleşilı. ol
duğundan asla ıüphe edilemet:. 

Yeni bütçe me•·zuu münasebe
tile üzerinde durulacak, bilhassa 
dikkate şayan bir nokta da Türlı. 
parasının ifade ettiği kıymettir. 
Maliye Vekilinin de Mec!:ste te
barüz ettrdiği gibi; Türk parası 
yeni emisyonları ile beraber; ta
mamile karşılıklı, müstakar, sağ

.. am değerdedir. Bilhassa altın kar
sılığı vaziyetinde nisbet yüzde 
l7.3 tür. Bu hakikatin anlaşılması 
da, bilhassa halkımızın tasarruf 
ve tedbirinde yeni bir kuvvet ve 
hız olarak, para sahiplerini adeta 
bir nevi spekülasyon haline so· 
imlan gayrimenkul sermayelere 
sahip olmak rağbetinden alıkoya
caktır. 

ETEM iZZET BENiCE 

Vergilere yapllacak 
yeni zamlar 

(1 ine! Sahif- Devam) 
ıeklere onar kuruı verai konulmakta ... 
dır. Kepek:, Tuela ve kiremitlerin, da
hilde §Ckerd<>n imiı.l edilen maddelerin 
muamele vergisinden muafiyetleri kal
dınlmıştır. Ticarl iUıal primierl ve mu
amele vergisi ahklmı icine sokulmuı· 
tur. Memleket içinde lmAI edilen Lhtik 
çizme ıoson ve kaloşlarla ökçelerden 
kilo baiuıa on bq kuruş istihkak verıisl 
alınacaktır, Dan1ga kanunun bazı mad ... 
delerine ufak zamlar yapılmaktadır. Qe.. 

çen sene serbest meslek erbabına ya
pılmış olan yüzde elli ve ıayrt safi ver
ili verenlere yapılınış olan yüzde 7irml 
beş kazanç verıisl zammına bir misli 
daha IlAve edilmektedir. Beyannameye 
tabi olanların .ruhsat tezke~lerine yir~ 
mi bel lira llltlsnal muameleye tabi o
lanlann ruhsat \ezkerelerine yirmi lira 
um yapılıyor. Kahveye kilosuna 25 ku 
ruş, çaya 40 kuruş, çimentoya ton ba
eına 200 kuruş zam yapılmakta bundan 
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Bir Casusun 
Gizli Defteri 

No. 24 
Yazan: Fnmci6 Mcıchard Çeviren: Is~ F. SERTELLi 

Londradan cevap bekliyorum, ya Londradan 
İspanyol kadınına mahrem tebligat yapıldı ise 
dan günün birinde hakikati ojre
necek, beni arıyacaktı. 

Fakat şim<i.i ne yapmalı? Nereye 
gitmeli? 

Pansiyon kapısındaki kiracılar 
tabelasından Madamın telefon 
numarasını öğrendim. 

Bu numara her zaman bana la
zım olacaktı. 

"Entellicens Servis,,e 
ölmediğimi bildirdim 

Yapılacak ilk ~. bir yer tut
maktı. 

Ayni caddede 31 numaralı pan
siyonda boş yataklar ilanını gör
düm. Buranm sahibi Liyonlu bir 
ihtiyar şarap taciri idL Kendisile 
ça-buk uyuştuk. Benden bir hafta
lık kirayı peşin alarak 11 numaralı 
odayı gösterdi. 
Odamı işgal eder etmez Londra

ya bir mektup yazdım ve başım
dan geçenleri (Ente!licens Servis)e 
bildirdim. 

İspanyol madamının - gazete • 
!erdeki havadise inanarak - bana 
itimat etmediğini de ilave ettim. 

Londradan cevap bekJ.iyorum. 
Bir düşünce beni İspanyol kadı

nına telefonla müracaate mecbur 
elti: Ya Londradan ona mahrem 
tebligat yapar !arsa ?I. 

O zaman İspanyol kadını beni 
Senpiyer caddes:Ode 9 numarada 
9 uncu katta, 9 uncu dairede arı
yacak ve böyle bir adres bulama
yınca büsbütün şüpheye düşecek
ti. 

Ertesi sabah erkenden, İspanyol 
madamını telefonla buldum: 

•- Affedersiniz, Madam! Ben, 
Amerikadan gelen yolcuyum. Şim
di adresimi değiştirdim. Yeni pan
siyonum Senmişel caddesinde 31 
numaralı pansiyonda 11 numaralı 
odadır. Ultfen kaydediniz ve her 
ihtimale karşı adresimi mahrem 

tutunuz. Bir iki güne kadar beni 
aramak mecburiyetinde kalacaği
nizi umuyorum .• 

Telefondan ince, ılık bir ses ce· 
vap verdi: 

•-Peki ...• 
~ka biı)ey aöylemedi. Ben J~ 
ı:ormadım. 

Telefonu kapattı .. ben de kapa 
dım. 

İçimde bir merak uyandı: B" 
ne yaman, ne ihtiyati: kadm! di 
yordum. 

Bir gün, iki gün, üç gün .. se, 
yok. 

Ne Londradan bir cevap. ne l 
panyol Madamından bir davet. 

Garip şey!. Merakımdan ç:ldı· 

racağım. 

Bir haber gelir dıye her gıin, ak 
şama kadar Senml.şel caddesin
deki 31 numaralı pans·yonun 11 

numaralı odas:nda bekli\ or · ""' 
Beklemekten bunaldı,.;, 
Üçüncü günü akşamı .. 
Odamın kapısı vuruldu 
O ne?!. 
İspanyol Madamının şışmr.n ı 

met.çisi... 
- Madam sizi görmek lst:yor. 

Mösyö!. 
Diyerek, başile selam verdL 

Ağzından başka bir kelime ç•kma
dı. Derhal tersyüzüne dönüp g!tti. 

Demek ki, benim bekledlğ'm ce
vap Madama gelmiş. Berı.i arayı

şından bunu anladım. 
Derhal haz rlanıp Madam1n 

pansiyonuna gittim. 
Şimdi İspanyol Madam:nın sa· 

!onunda bekliyorum. Şişman hiz· 
metçi: 

- Beş dak.ika kadar bekliyecek 
siniz, Mösyö! Madar.1 alt kata indL 
Neredeyse gelir. 

Dedi. Bekliyorum_ bir sıgara 
yaktım. 

(Arkası ı·arı 

başka gümrük tarifesinin 129 B. v<> 1321-----------------------------
B. de aunl ipek pozisyonlarına bir mik- 1~=~~~~~~~~~~~~~~~~~=:~~~~~~' tar zam 7apılmaktadır. Nakliye ücret- : 

!erindeki kcşirler vergi olarak vahide ISON TELGRs _A4 

= f __ JI icra ed;Jmckted!r. Mütedavil enak 111! 
&enetlerde damga resmi binde ikiye ib
lağ edılıniştir .On bir kuruş\an yukarı 
sigaralara bir kuru~, apğı fiatla olan- , 
ıara yinn.i para, likör, rakı, konyaklara 1 J. k N p 
&!felerlne g6ra d6rt , • ., oekiz kuruş, şam 1 ın yazlı eıriyat rogramı 
panya, viskl7e tife başına 75 kuruş, ta-ı 
raba litre b&ftn• 2 kurut zam :yapılıyor. 1 
KibriUere kutu bl.$ına yirmi para r:am tı ----------ı - - 1----------. 
istifade edenlerden alınan müdafaa ver

1 Harp A nsı·k lopedı·sı· yapılıyor. Teşviki sanayi kanunundan il 
gisine yüzde elli daha zam yapıhyor., ~ 
Binalardan buhran vergW kadar bir mü 
dfaa vergisi alınacaktır. Gtimrükde kul ~~ 
Ianılan müdafaa verı;isl pulları bir misli .,.~ 
artlırıldt. Mektuplarda bir kunış tel- ~ 
graflarda elli kunı~a kadar beş, yili:e ka •1 
dar on, iki ,.Uz elli kuruşa kadar olan- _.. 
lara on beş, daha fazla olanlara yirmi ~~ 
kuruş müdafaa ver&isi ilAve edilı.yor. ~ 
Telefon aboneleri yüzde on arttırılıyor. J.~ 
1hracatta müdafaa vergisi bir miktarı ~ 
nrttL""11ıvnr. .: 
MECLİSİN' BUGtlNKtJ TOPLANTISI ~ 

Jtıı,rp, cünden .- çevr...ını .... ilWlı' •• Giril - .. ah..- --·
dlr. Ira.kia.. Suriyede ('&111......., ..., •. Arap YarcmrdMt ne ilemde!. 
Bun.larda - 7-.ar?. Irak. Suriye, eıou. Y-. t'lllolla, Mıotr. 
D-, Etcanlstan, Bind.Waa» llü Dedir!. 

Bütün bu memleketlere ait en doğnı ve mücmel malumatı, 
Son Telgrafın cHarp Ansiklo pedlsi• nde bulac&ksınız. 

·---ıl- 2- ı--I ----... 
Hafta Başı Sohbeti Diğer taraftan Büyük Millet Mec· ~~ 

!isi bugün de \oplannrak bütçe mü· 
zak.erelerine devam edeceJs: ve bu me- f.~ 
yanda Milli Müdafaa bülçslnl de ıö- J. 
rüşecektir. ~ 

Bir genç im ballsoa
daa dlflp IId! 

Kıymetli mizah üstadı arlı.adapmm Olman Cemal Kaygılı, 
İstanbul hayatına ve hidlseleriae dair ı.er laafta yazacağı ntfis 
sohbetleri ile size zevk ve net'e verecektir. f.ı 

.--~~~l-3-~I ~~--. 
Büyük Hikayeler 

' • 
Gedikpaşada oturan Arşelos is. 

minde 19 yaşında bir 'kız diln ak· 
şam. evinin balkonundan dilşerek 
ölmüştür. Zabıta kızın ne suretle 
düştüğü hakkında tahkikat yap

maktadır. 

f. Arkadaşımız Rep.t Feyzl"nln ....U mahsusada Ouelemiz için ha-
t' zır1amakla oldulu bo,.111< hlklıoıleri yalı:ında 01nt7uculanmıza takdim 

edeceğiz. Yanm sabUe borunda olan bu ne.tıs biki7e1er, size, lıaltikl aşk f. 
ve edebi bikAye zevkini tat\ıra.,.ktır. , 1 

~ 

Anadolaya gidecekleri 11 

(l lnel s.ı.;r-., D<>nm) ı ~ 
ket edemiyenlerin vapurla nakil- f.~ 

!erine nihayet verilmiştir. Şimdi f.~ 

yalnız hasta olup da bu ikinci pa- ~~ 
rasız nakle de yetişemlyenlerin ~) 
nakli yap:laeaktır. Bunun için J.~ 
doktor raporu aranacaktır. Hasta
lıktan maada hiçbir mazeret ka-
bul edilmiyeeektir. Diğer başka 

mazereti olup da şimdiye kadar f. 

gibnemif olanlar parasız npkil f. 

hakkını kaybetmişlerdir. 

ZAYİ - Çorlu nüfus menıurlutun
dan almış oldufu!Tl nüfus clizdanmu 
zayi etUm. Yeni.sini alaca.aımdan es
kis::.nin hUkmil olmadıiı il~n olunur. 

1331 Tevellütlu • ·ee1p GtJLTUND 

ZAYİ - T>iköpıii nür,,. memurlu· 
tundan alm.ıs olduğum nüfus cüzdanı
mı za)"I ettim. YcnisJrıi alacal1me-.ın 
eoklsinin hilkm'I olmadığı ilfuı olunur. 

W1 'l'Cve''iltı'ii llwa öZDElli& 

---------ıl- 4 -1 ~: 
1 Onun Hayatım Anlatıyorum f 

Arlı.adaıım• Halik c-al tarahHaa aylardanberi hazırlan
makta olan bu çok heyecanlı, ih tir-. aşk, macera hatıralarını 

ı Bazıraada Neşre Başlıyoruz 

B1I, bir romaa •eiil, hayatın lçiıldeıı ah•••f, bhramanların 
lı.eadilerbulen tlinlenınİf ÇGk canlı maceralanbr. 

.-----11-s-. ı-I --
Büyük Röportajlar 

SON TELGRAF, şehirden, memleketten, hayattan, hadiseler· 
den büyük röportajlar hazırlamaktadu. Bu reportajlar en seçme ~ 
mevzulardan alınacak ve en itinalı yazılarla okuyuculara takdim f. 

edilecektir. 

BunlarJan bClfka, h<uıırlaıtmalrta 
diğer telrikaları, yazıları ııe •arprizleri, 
olru:yu-larumza miijtleli~id.· 

oltlağıımaz 
peyderpey 

\ 
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Güzelim Trablus'a çok yazık .. ~u halin 
devamına arhk tahammülümüz yok .. 

Bıraz evvel Vali vekiline bunu 
söyledim .. Beni ters bir bakışla 
azarladı.. Olmaz dedi. Tabii öyle 
yapacak .. Çünkü Trablusta değil 
çifti çubuğu, dik.Ii fidanı bile 
yok. Şehir harap olmuş, bu kadar 
insan ölmüş, vekil beyefendinin 
umurunda mı? Önünde de, sonun
da da nasıl olsa onu tutup istan
bula gönderecekler .. Beş dakika 
daha kendi irı.>ıdında ısrar edebi
lir .. Fakat yazık biae .. 

Herkes susuyordu. Hasüne bu 
sükutten aldığı teşvik kudretile 
devam etti: 

- Bukadar çoluğa, çocuğa, eve, 
barka yazık .. Yazık güzelim Trab
lusa, çok yazık!.. Bu halin deva.. 
mına tahammülii.ınüz yok .. Bina
enaleyh müsaade etmemeliyiz. 

Kalabalıkta bir bağrışma oldu: 
- Peki, ne y apalırn reis paşa? 
- Teslim olalım. Yahut bunu 

biz yapanızasak, başımızdakileri 
böyle yapmağa mecbur edelim. 

-Ne ile, nasıl? 
- Hep beraber giddim .. Bu ar· 
~zu valiye söyliyelim! 

Halk bunu münakaşa ederken 
Hasüne paşa yanııwla duran kah
yasını işaretle yanına çağırdı. Ku. 
]ağına fısıldadı: 

- Hani bir kayıkçı var .. İsmi 
Halife .. Tanıdın mı? 

- Şu kayıkçı Halife .. Liman • 
ıdaki. 

- Evet .. Hemen git, onu bul ve 
bana çağır! 

- Başüstüne paşam! 

Ktıhya gittikten birkaç dakika 
sonra yanında hırpani kılıklı yaşlı 
l:ıir kayı~ı ile ·beraber döndü. 
llu adamı Hasüne paşanın karşı
t!ma götürdü. 

- Emrettiğiniz Halife kulunu. 
2u getirdim paşam! 

Dedi.. 
Hasiine Pll§B Halifeyi bol bir 

iltifat sağnağı ile karşıladı .. Uzun 
b.ir tekerleme ile Trablusun kap
kara 'bir talih çerçevesinde istik
iıalinl kararlaştırma-k arifesinde 
olduğunJJ EÖy !edikten sonra ilave 
etti: 

- İşte ya Halife .. Bize öteden.. 
!beri i<Mia ettiğin sadakatini göste
receğin gün geldi.. Bugün istedi. 
ğim hizmeti yapacaksın! 

- Beli ya pasa! Bilirsin ki Ha
life kulun senin uğrunda evini, o
cağını, malını canını, her şeyini 
her zaman fedaya hazırdır. 

Hasüne paşanın yüzünde mem. 
nuniyet şimşekleri uçuştu: 

- Bunu bıliy_orum Halife .. Fa
kat bu •eferki i~in biraz güç .. 

Kayıkçı omuz silkti: 
- 'ekadar güç olursa olsun, 

söylediğim gibi' paşa, bu can, bu 
tende durdukça Allah vekil 1!er 
arzunu yerine getirmek için ıa.. 
zım gelen her şeyi yapınağa hazı
rım! 

Belediye reisi Halıfenin yanıba
şına kadar sokuldu .. Başını kendi. 
ne doğru çekti, kulağma bir şeyler 
fısıldadı .. 

Kayıkcı, paşanın sözlerini din· 
ledikçe gözleri fincanlaşıyor, hay. 
ret ifadesinin son haddile gerilen, 
!boşalıveren yüzü tuhaf bir renk 
değiştirişine sahn'C oluyordu. 

Halife, kulağını belediye reisi· 
nin ağzından kurtardıktan solll"a 
evvelki mukavemeti, sal:i'betini 
kaybetmiş •bir eda ile mırıldandı: 

- Yapacağım ya paşa .. Yapma
ğa çalışacağım! 

- Haydi göreyim seni! 
Bu sahne; belediye reisinin sa

rayında bu muammamsı hareket 
devam "ederken Trablus şehri de 
acemi İtalyan bahriye topçusunun 
savuruk gülleleri altında harap
laşarak 'hala <iüşman tecavüzüne 
mukavemet ediyordu. 

Şehrin bir ucundan, öıbür ·ucuna 
kadar her tarafa rastgele düşen 

iri obüsler, beyaz ve yumuşak taş.. 
tan yapılmış evleri enkaz yığını 

haline getiriyor, hala komodorluk 
!binasında yanındaki birkaç arka
dasla mukavemeti teşv;k eden Va.. 
li vekili düşman deniz kuvvetleri.. 
nin ihracına meydan vermiyordu. 

Ateşin on bC§inci dakikasında 

Besim Beyin bulanık gözleri ko
modor Hacı Ahmet Beyin bom. 
bardımanı sakin ve içten bir heye
canla seyreden bakışlarına takıldi. 

Bu mert denizcinin göxbebek -
!erinde asil bir vekarın, tertemiz 
bir kahramanlık fcvkaladeliğinin 
izleri okunuyordu ... 

(Arkası Var) 

Devlet Demiryallırı ve Limanları işletme U. Mı resi İlinlırı 
Muhammen bedeU (2240) lira olan S. K. F. No. 23418 gibi 16 adet Bilyah 

yatak (23.6.1941) Pazartesi günü saat (11) on birde Haydarpaşada Gar binası 
dahilindeki komisyon tarafından a<;ık eksiltme usuliylc satın alınacaktır. 

Bu i.;;e gimıek isliyenlerin (168) liralık muvakkat teminat \~ kanunun ıa .. 
1m ettiği vesaik1e birlikte eksiltme* gün il saatine kadar komisyona müracaatla
" lazımdır. 

Bu işe ait ıartnameler komisyondan parasız olarak d•iıtılm&ktadır. (4130) 
+ '+ . 

Trakya hattı Ue Mudanya - Buıııa ve Sanısını - Sah.il hatlarından gayri 
bütun eel>ekede l Haziran 1941 gilniinden itibar.,. yeni tarifelerin tatbikine 
b~tlanaca 

Bll tarıfelere &öre yolcu müsabetlernin ve yoleu trenlerinin hareket za
manlarını aCiiterir ce'dvellerin istasyonların bekleme ıalonlarına asılmış ve ktl
çulı: c•p taritkrınilı ıil•l&rde satıhla çık.ıı"Jlmıı bulundrtıı g;ıyın hollr.a il"1 
•lunur. .4109• 

BÜTÇE MÜZAKERELERi 
• 

Türk çocuğunu besler, tosunla 
Meclis, Nafıa, lktısat, 
Ticaret ve Ziraat büt
çelerini de kabul etti 

1 Ank~ra 2.8 ~lluousi Muh~bırlmız. , CC\ap ~er~rek ipli~ ister hariçten 
1 d~n) - Buyuk 1\1.llet Meclı.sı bu- getırılsın, ıster dahılden istıhsal 

gun saat 14 de toplanmış, ikı celse edilsin tek elden idare edildiğini 
aktederek bütçe müzakerelerine anla!arak iplik islihsalatımızın 
devam etmiş ve saat 20 de toplantı- memlekete kafi gelmediğini söy -
sına nihayet vermiştir. ledi. 

Meclısin bugünkıi toplantısın- Bundan sonra Ereğli Iabrikala • 
da, Nafıa, İktısat, Münakalat, Ti- rında randımanın memnuniyet ve
caret ve Zıraat Vealetlerine ait recek bir sekilde arttığını izah ede 
bütçeler kabul olunmuştur. rek yakında çivi imalinde kullanı-

.Nafıa bıitçesi konu ulurken muh lacak olan tel boruların bu fabri _ 
telif hatipler söz alarak Nafıa Ve- kada istihsal edilebilmesi için bazı 
kaletınin su iş!Nine temas etmiş- ted'birlerin alınmış olduğunu söy - \ 
ler, fakat yaln ız büyük su i:;lerile ledi. 
değ;!, Vekaletin küçük su işlerile Maden Tetkik ve Arama Ensti
de uğraşmakta, bilhassa suya muh- tüsünün mesaisi hakkında malU _ 
taç olan Orta Anadolunun ihmal mat veren Vekil, Raman dağında
edilmemesini ve bu işin bir pro- ki petrol mıntakasınm ilk sondaj-
grama bağlanmasını istemişlerdir. dan sonra yapılan ikinci sondajın 

Feridun Fikri şimendiier in~a- henüz istenilen müsbet neticeyi 
atının yavaş gittığini söyledi. vermediğini söyledi. 

Abdurrahman Naci yollardan şi- MÜNAKALAT VEKALETİ 
kayet etti. Tarik bedeli vermiyen- BÜTÇESİ 

Jerin bedenen çalıştırılmalarının Bundan sonra, Münakalat ve • 
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18.03 
ı8.:ıo 
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19.00 
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lD.80 

ı9.45 

20.00 
20.ı5 

20.45 

21.00 

22.30 

Proıram ve Mc:mleket Saaı 
Ayarı. 

?ıttlzik: Fasıl Hey'eti. 
ZJr~at Takvhni ve Toprak 
.l\hıh sullcri Borsası. 

Aiüz.ik Radyo Caz Orkestrası 
(İbrahim Özglır ve Ateıı Bö
cekleri). 
Konuşma: (Dertleşıne Saati) 
l\.Iuzik: Radyo Caz Orke~trası 
Programının ~·nn11. 

Mcml<'kct Saat Ayarı, ve A
jans HaberJeri. 
Konuşma. (San'atkArlarımız 

Konuşuyor). 

Miizik: Dünya Şarkıları. 
Radyo Gaıetesl. 

Ankara Knlkcviııden Naklen 
NeşrcdıJ cek olan Madaın 

Butt.t:rtly Temsilinin Takdi
mi. 

"Madam Butterfly> - Tem
sil: Ankara Halkevinden 
naklen. 
Memleket Saat ayarı, ve A
jaJJs Haberleri; .Esham -
Tahvilat, Kambiyo - Nukut 
Borsası (Fiyat). 

menedilmesini, yüz liraya kadar k.aletinin bütçesi görüşüldü. Maz-

22.0li Konuşma: Memleket Postası. 
22.16 •Madam Butterfly • Temsili

nin İkinci ve Üçüncü Perde- c 
lerinin ..1\nkara Halkevinden 
Naklen Neşri. 

Pirine. llfettfın•k, Yulaf, Konflor, İrmik, Pala.1<6, Arpa. Pirine 
Butda.y nişastası ve-sair hububat unlan ... · maaşlardan 6, üç yüze kadar o- har Müfit söz alarak Deniz Tica • 

lanlardan 12, daha yukarılardan ret mektebinde 100 talebe olduğu 
24 lira alınmasını istedi. halde mektebin 165 bin lira taıhsi-

23.25/23.JO Yarınki Proıram ve 
Kaparuı. 

ANA SOTC KADAR KUVVETLi~ 
Rasih Kaplan, Mazhar Müfit satı bulunduğunu, yani her tale _ 

buna itiraz ettiler. Köylünün 6 li- beye senevi 1800 lira düştüğünü 7.30 Program ve Memleket Saat 
. ra veremiyeceğini söylediler. söyliyerek caca'ba Jıu miktar çok Ayan. MAHKEMELERDE 

YARINKİ PROGRAM 

NAFIA VEKİLİNiN değil midir?• dedi, 7.33 MUztk: Ha!l1 Müzik (Pi.) 
BEYANATI 7.45 Ajans Haberler!. (3 üncü sahifeden devam.) 

l(üv:i\ye gelen Münakalıit Ve - 8.00 Müzik: Ha!it Programın de-
Kürsüye gelen Nafıa Vekili Fuat kfü cevaeı Kerim İncedayı verdi- vamı (Pl.) Bu hikayeyi kahkııhalarla ke-

Cebeııoy ezcıınıle dedi ki: ği mukni cevapta 'bu mektebin a. 8.30/8.45 Evin Saati. serek dinliyen, 
- Söz alan arkadaşları baklı bu- iman tedl:irlerle yarınki Türk ti- 12.30 Program "e Memleket Saat - Öyle ıse şunu dinliyelıım .. 

luyorum. Vekaletim, Meclisin ver· caret filosunu hakikaten takviye Ayan. Bakalım ne olaca:k? dedi 
diği direktifler ve hükıimetin ka- edeceğini ve onun istikbalini garan ı2.33 Müzik Kadınlar Faslı. Hakaikaten "ğlenceli bir dava 
rarile senelerdenberi muntazam ti ettigın" · i bildirerek tahsisatın çok 12.45 Alan' Haberleri. olacaktı bu .... Ben de dinlemıye 
1 k f li t . d t · ti 13.00 Müzik: Karışık Program k d 

o ara aa ye ıne evam e mış r. olmadığını, yakında talebe adedi • (Pl). arar ver im. 
Yalnız harbin devamı, faaliyeti- nin 150 kişi~ çıkarılabileceğini 13.15 Müzik; Kadınlar Fasıl Prog- Klimanla Hidayet mahkemeye 
mızin i.•tikametini değiştirmiştir. söyledi ve arkadaşının verdiği iza. ramının Devamı. girdiler, Eveıa Hidayet şekerli 
Fakat bu, program harcinde iş batı kafi gelip gelmediğini sordu. 13.30/14.00 Müzik: Karıoık Progra- çorbanın, sonra da Klıman tuzlu 
yapmak demek değildir. Mali mm Devamı (Pi.) rakı, biberli şarap ve şekerli pi-

Mazhar Müfid oturduğu yerden --------------·· vaziyet dolaYJsile iki sene evvel bag"ırdı: ••• lakinin hikayesini anlattılar. O 
hazırladığımız yollara ait layi- _ İtimadımız vardır zatıalinize.. Göz Hekimi I!!! kadar tatlı anlatıyorlardı ki, 'bun. 
hayı M~clise getiremedik. Buna TİCARET VEKALET! BÜTÇESİ ı Dr. Murat Rami Aydın lan dinliyenler, gülmemek için 
mukabil şooe ve köprüler hakkın- k'l Beyo"'lu • Parmakkapı, İmam dudaklarını ısırıyorlardı. Ticaret Ve a eti bütçesinin görüşü " 
daki proje hazırlanmıştır. Bütçe. leceği reis tarafından !bildirilince sokak No. 2 Tel. 4.1553 I Hakim, 'bu işlerin şakadan çik-
mlze yollar için yapılan zam mu • kürsüye Osman Şevki gelerek, ek !tluayene ve her türlü göz tığını anladıktan sonra, 'barışmak 
ayyen masraflara sarfedilmekte - meğe karıştırılan çavdardan lbah _ 1~~~-~~·~

1'~·~·-~f~· ~f.~k~A~r~A~v~a~n~a~l'B~s~ız~d~ı~s~~ teklif etti. 
dir. Amelenin daha iyi bakılması Em İki taraf ta teklifi kabul etti .. setti ve bu sebepl-e ibazı vatandaş.. ----
için tedbir alınmıştır. Müt'Cahhid- !arın memlekette bir buğday buh- çin opa yardım etmiştir. Davalarından vazgeçtiler ... 
lerımiz fimdiye kadar yol ~atı ram olduğu vehmine düştüklerin - Vekil, icabında nakliyat mesele- Mahkemeden çıktıktan sonra 
için hazırlanmadıklarından bu ;,. den !bahsederek hata ettiklerini an sine de müdahale edil<!!ceğini bil _ mahkemenin kapısında dava ·ı 
şaatı küçük parçalara aYJrarak ba lattı. dirmiş, fiyat mürakabesi için aza.. hikaye eden, arkadaşına: 
zı ellere "ermişlerdir. Vaktinde TİCARET VEKİLİNİN mi çalış..-nalarına rağmen tamamen -Şimdi bunları gördün ya .. 
müdahale ettiğimizden suiistimal BEY AN ATI muvaffak olunamadığını anlatmış..' dedi. ;Burada ibiribirl'Crinden da

tır. Vekile göre her satıcının peşi. vacı idiler, barıştılar. Akşam git, 
ne bir memur takmıya imkiın yok- ikisini d<.>, ya Klimanın, yah.ıtta 
tur. Milletimiz yaradılış itibarile Hidayetin dmtkanında kadeh to
alicenap olduğundan üç beş kuruş kuştururlar ken görürsün. 
için bir insanı mahkum etlirmiye= Filhakika, Hidayetle Klinıan, 
cek seviyede bulunmaktadır. Bu _ kolkola girmişler, tatlı tatlı ko • 
nun içindir ld hükumete yardım nuşarak vürüvorlardı. 
etmemektedir. Fakat şunu herkes 
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l\fÜTFHASSISf 
(Babıfö) Ankoro caddesi J(' 

oğlu Yokuşu Köse başında 

DOKTOR 
&alız ce111al 

LOK:\IA.."' HEKİ)f ~ 
DAHİLİYE J\fÜTEJl:\ı;5l' 

Divanyolu 104 
'fua vene saatleri: 2.5 - 6. 'ftl: 

olmamıstır. Bu sene büyök ve kü. 
çük müteahbidler tarafından ya
pılacak yollara ait muhtelif plan
lar hazırladım . Biriııci derecede ik 
tisadl yollara e-hemmiyet veı:mek. 
teyiz. Su i,1ne bir program dahi -
!inde dcva.m edilmektedir. Büyük 
su kanununu ık.mal edecek orta A
nadolu için büyük tasavvurlarımız 
vardır Bu maksadla 50 milyon li
ra ıstedik. Maliye ile hali temas
tayız. Yol kanunu !hakkındaki pro 
jeyi getırdiğimiz zaman söz alan 
bir ço1< arkad~larım tatmin edil • 
diklerini göreceklerdir. Şimendi -
fer siyasetimize hazırlanan prog. 
ram tahtında davam ediyoruz. Av 
rupadan beklediğimiz köprü gelme 
diği için Erzurumda Kurtalana gi
decek yola beton köprü yaptık. Şi
mendifer hattı üç 6eneye kadar 
Muşa varacaktır. 

Kürsüye gelen Ticaret Vekili 
Mümtaz, sık sık alkışlarla kesilen 
veciz bir ·beyanatta bulunarak, har 
bin bizde de tesirini göskrdiğini, 
fakat lbu halin hiçbir veçhile va • 
him bir netice tevlid edecek ma -
hiyette olmadığını, bir takım ana 
maddel-erin stokuna karar verilmiş 
olmakla teraber vesika usulünün 
tatbikine l:ic bir veçhile mahal ol. 
madığını, çünkü memleketimizde 
harpten evvelki gibi her şeyin mev 
cud ve bol ve Reisicümhurun sof"a 
sında ne varsa o maddenin her va
tandaş tarafından eskisi kadar sü
huletle temin edilmesinin kabil ol
dui;'llnu anlattı. 

bilmelidir ki ihtikarla mücadel'C 
bütün şiddetile devam edecek ve 
kimse, masum vatandaşın sırtın -
dan kolayca elini kolunu sallıyarak 
geçineıniy-ccektir. Memleketin u • 
mumi ana maddelerinde sıkıntı • 
mız yoktur. Bazı ithal maddeleri 
müstesna, fiyatları değişmiş hi<ıbir 
şey mevcud değildir. Şimdilik it • 
halatın tek elden yapılmasına im. 
kan görülmemektedir. Yalnız milli 
müdafaa ve halkın mübrem ihti -
yaçları ıçin tedbirler alınmıştır. 

MAYi S 

29 
---------

5 32 Gün-. 9 00 
13 11 Öflo '4 39 
17 l o İlılndl 8 38 
20 33 Akşam 12 00 

Sahip ve Başmuharriri: E:tt~ h 

Benice - Neşriyat Dire~ d 

İKTTSAD VEKALETİ 
BÜTÇESİ 

Bundan sonra İktısad Vekale' 
bütçesine geçildi. Vekll, iplik ha1 
kında malılmat isteyen hatipler-

't~~\PA RA 
\ \ HAYAT YAlll~ıNIN 

DİREKSİYONUDUR ,,, ..... , 

·~T. iŞ BUkası ~~,,. 1 
~ ~ I 
~ K'" "lı T I \ uçu aaarru ·ı 

he1apları 1941 ı 
1 

ikramiye Planı ~ı 

~ KEŞİOELER. 4 Şubat, 2 Mayıs 'ı 
~~ l Atuslo5, 3 İkinciteşrin ~~ 
~ tarihlerinde yapıhr. ~ 

! l 
i~ 1941 ikramiyeleri ı 
j \ 

1 ad•t 2000 L.lık = 2000,-Liro ~ 
3 > 1000 • = 3~00.- > ~j 
2 > 750 > = 1500.- > j 

4 • 500 > = 2000.- • ~~ 
8 > ?.50 > = 2000.- > '· 

35 > ıoo > = 3500.~ • • 
80 • 50 • = 4000.- • 

300 > 20 • = 6000.- • 
~ ~~ :.:~ 

Sözüne devam eden Vekil, Koor
üinasyon Hey'eti kararile hük(ıme
tin hububata el koyduğu zaman 
köylünün tarzı hareketi hakkın· 
da ezcümle dedi ki: 

- Köylü, tam ibir kuvayi mi11i· 
ye zihniyeti ile hareket ederek se 
'erber olmuş, kağnısı ile ve diğe~ 
kendi vesaiti ile elinde bulunan hu r 
bubatı hükumete teslim etmek i.. 

ZİRAAT VEKALETİ BÜTÇESİ 
Ziraat Vekaletinin bütçesi görü. 

şülürken hatipler muhtelif ibeya -
natta bulunnı u-şlar ve bunlara Zi -
raat Vekili Muhlis cevap vermiş
tir. 

.... "'i • • • 

ıtARUINI Blllll 1$ BA"ICASINDA 
N<RAMİYl!:~I ,HE~~ AÇAşı 

.. 

Türk Hava Kurumu lstanbul 
Ş. Başkanlığından : 

Cevdet KarabiJ!li~ 

Perşem~e 2; i~ ;::k ! ~~ Basıldığı Yer: 

SON TELGRAF Ma 

Bir Memur aranıyor 
Maarif ~atbaası Müdürlüğünden: ti. 
~luhasebemiz ıçın rnuzaat usule vakıf Lise veya Ticaret htektebi rıı _:fJ 

askerlikle ilişiği olmıyan bir memur alınacaktır. İsteklilerin gerekli vet" · 

birlikte Aılü.dürlüğümüze her gün saat 9 - 11 arasında müracaat ede 
Bir kaç taUp olduğu takdirde aralarında nazari ve ameli bir se"rıı' 

yapılacak ve bunun günü gazetelerle illin edilecek•ir. (4115) 

Nakliyatı Tevhit Komisyonu Reisliğiııdel 
ıı:ll' 

Kendi arzulariyle Anadoluya gitmek istiy(;nlere parasız nnkillctı f 
makamlıklarca verilmiş vesikalarda yazılı günlerde Uıhsis edilen ,·ıı ti 
gitmiyenlerin veya seyahatlerini herhangi bir sebeple tehir ttmlş ottıııJtl 
teakıp posta vapurlariyle nakillerine nihayet verilmlş1.ir. 

Herhangi bir esbabı mücbire ve mazerete binaen vaktinde ,sey~hst 
miş olanlardan badema mazeretleri mevzuubahis vesik~lar üzerine şc~' 
mek suretiyle Vil5y~e tasdik edilenlerin vesikaları Devlet Dcnizyoll t 

bul Başacantalıj!ınca vize edilebileceğinden alakadarların bu h1!8usa dil<~· 
na göstenneleri i!5n olunur. (4142) ; 

~~ 
1 - Yalnız kiiiıdı idaremizden verilmek üzere nümune ve şartnames· e ··- ~ 

re imal ettirilecek iki. milyon fitre zarfı, açık eksiltmeye konulmuştur. ın go 

2 - Muhammen bedeli 2500, Muvakkat temuıatı 187.5 liradır. l 
3 - Eksiltme 30 Mayıs 941 Cuma günü saat 15 de Türk Hava Kurumu is.. ~~ 

tanbul Şubesinde müteşekkil komisyon huzurunda yapılacaktır. :.. 

~ 4 - Nümunesi gösterilir. Ve şartnan1esl para$ıZ verilir 
5 -- İsteklilerin. kanunun tarif ettiği \·esika \'e teminat1ariyle birlikte belli 

fÜ1l ve saatte İstanbul Şubesine müracaatları. • c3927> 

) 


