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Haziran Pazar 
Açıhyor . 

Bütçe Müzakeresi 
Tamamlandı 

!~~~ZENiN lnlıisar~ar Bütçesı 
MAZHARiYETi U zerınde Bazı 

B••ün A=•·· h•'" •• ,nn ••·- Münakaşa/ar Oldu 
ya Cıhan Harbinin ıstırapları . ı-

Rakının Derecesinin Azaltılması 

çındedir. Avrupa mc.'111ekeilerın-
den hiçbiri harbin sefalet ve fc- Hat"ıpfer 

kaımamıştır. llketindcn masun ı1 
. k tutanlar b e Harbe gırmcktcn ur 

bunu istikllıllcri pah:ısına ödcmlş-
1 d Biltün dUnyayı saran bu 
er ~r. Türkiye 

buyuk yııngm ortasmda 
istıklfıl ve hUrrfyctinden bir neb
zesini feda ctmcksızln huzur ve 
sukün ir;indedlr. 

bl . Zekeriya SERTEL 

Bir haftadanberi, bütün \'a . -

tandaşlar gibi, ben de Bu
.tük Millet Meclisinde ~e~eya~ e
den bütçe muzakerelerını ze\ kl~ 
ve tatlı bir heyecanla takıp cdı-
vorum 
.; B · bu·ıu .. n vatandaslara ana ıte ~ 

b k ve tatlı heyecanı veren 
u zev f 1,,t \'e 

harp ıstırap, se a c manzara, • d ., 
felaket dünyası ortasın a y:ınt;~n-
d st raptan masun mesut an ve ı ı .. k ' . , 

Noktasında İsrar Ettiler
1 İnhisarlar Vekili 

· Bu Mütalaalara Cevaplar Verdi 
Ankara, 30 (TAN Muhabirinden) - Büyük .Millet l\foclisi bu

gün saat 14 te Bursa Mebusu Refet Canıtezin reisliğinde topl: n
dı. Mülhak bütçeleri tamamt!n müzakere ve aynen kabul ntti. 

inhisarlar Umum Müdürlüğünün bütçesinin müztıkercsi sıra
sında söz alan Ziya Gevher Etili, alkol denilen bu belanın kul -
dırılması için çareler aramak lfız ım geldiğini söyledi ve Istanbul 
gazetelerinde sarhoşluk saikasiy le vukubulan hadiselerin kesre -
tini tebarüz ettirerek şöyle devam etti: 

"- Dünyanın hiçbir yerinde 
sofra şarabının nlkol de?recesi 
dördü .geçmez. Faknt Türkiyede 
12 dir. 

.llıyıolı 

. . Salttm 

Albukur#/ ~"-..--~ 

' ~# . ._;• 
~ 

Ne/uf çil Ü 

OOıfer8/ıbe 

İ ngilizler 
Bağda+· 

Önlerinde 

Raşit Ali, Kral 
ile Beraber 

iran'a 

İngiliz 

Koldan 

Devam 

Geçti 

Kıtaatı 4 

İlerlemiye 

Edivor 

Hamara ve Ur 

işgal Edildi 

Basra'daki Kuvvetler 

Şimal istikametinde 

Harekete Gec;tiler 
Londra, 30 {A.A.) - "Reut r,, 

Londra resmi mahfillerinden og· 
renildiğine göre, Raşit Ali Irak • 
tan kaçmıştır. 

Raşıt Ali Genelkurmay bas • 
kanı Emin Zeki ve Emir Abdul
lahın yerine tayin curetini gı s -
tcrdıgi sözde naip Şeref oldugu 
halde Irak - Iran hududunu geç 

bir adacık gibi, Tur ıyenın gıp-
ta edilecek halidir. • .. 

1 
.. 

B ·· t " Avrupa, hatta bu un 

Rakının icat edildiği yerin Yu
nanistan olduğu halde, derecesi 
orada 32, bizde ise 45 dir. Milli 
Şefimizin bir nutkunda içki dere 
celerinin indirilmesi için verdi
_ği direktif İnhisarlar Vekaleti 
• arafından acrıba ne dereceye 
kadar tatbik edilmiştir? 

B ritanya k u v\'etler inin b ir kaç koldan ileri h areketine h:ışladıklan 
. .. . . miş ve Irana gitmiştir. 
Jrakı gosterır harıta _ Genç Kral da beraber 

u un . . t 1 d .. cihan harbının ıs ırap arı 
unyn l k 1 " 

içindedir. Avrup_a mefml c ~t efııl~ Arkadaşlar, son zamanlarda 
bilhassa kadınlar arasında vot -
kanın da taammüm ettijti ~örü
lüyor. İşte. bir bu eksikti. Muh
terem Vekilimiz acaba bu hu
susta ne ~ş nuyor ? Bunu an
lamak istiyoruz.,, 

Mazhar Müfit Kansu , "men'i 
müskirat,. kanunu cıkarmanın 
imkansız olduğunu, bunun için 
mekteplerde ve cemiyetlerde iç· 
kinin mazarratını ve yaptı~ı tah-

Girit Harbi 
-o-

Mücadele 
Nihai Bir 
Safhada 

den hiçbiri harbın se a et ve e a 
ketindcn masun kalamamı~tı~". 
Harbe girmekt~n k_urtulanlar ~ı
le bunu istiklallerı pahasına o -
d~miı::lcrdir. A vrupanın hiçbir 
yenı:de parlamentolar, Türkiye 
Büyük Millet Mcc}isi gibı, sakın 
ve emin bir hava ıçınde toplanıp 
memleket ve millet meselelerim 
konuşamamaktadır. Ya kapılilrı 
kapanmıştır, ya azası dagıtıl. -
mrştır, ya fızalarının agızların.ı kı
lit vurulmuştur. 

Butün dünyayı saran bu bü
yük yangın ortas~~d~ ya_lnız Tür
kiye istik!ul ve hurrıy~tı_nden b:r 
nebzesini feda etmeksızın huzur 
ve sükun içindedir. Büyük 11.Hl -
Jet Meclisi muntazaman toplanıp 
hür bir hava içinde normal za -
manların meselelerini konu~mak
tadır. 

ribatın neler oldu~unu anlatmak 
Gümriik \'C İnhiı;arlar Vekili lazım geldiğini ifade ederek de-

R aif K a ra deniz di ki: 
Alman Tebliğine Göre 

Kandiya Şehri de 

Dün İşgal Edilmiş ! Fransa İle 
işbirliğinin 
Esasları 

"- 1stanbuldaki Yesilny ce -
l miyetini tasfiye ederek bu cemi
l vetle devletin bilfiil işbirliği yap 
ması ]fızım ıtelir. Amc>rikada ve 

"Türkiye Cümhuriyctinin bil -
yük mazhariyetlcr inden bir i l~e 
dünyanın bugünkü vaziyeti i ~c -
r isinde Meclisin toplanıp vatanı 
mahfuz ve kendisi sakin bir h ol
de bu senenin biitçe ini ın iizJke
re etmesi \'e onu seliimc-t le fa t • 
bik içi n hüki'mıetinc direktif \'er
nıesidir.H 

* * 

--
Alman Mümessilleri 

Pariste Müzakerelere 

Devam Ediyorlar 

Türkiyenin bu b üyiik ~az - Vichv, 30 (A.A .) - "Ofi,, A
hariyete kavuş~ası ?ır ta- miral Darlan Pariste hor!' .Bn<:vc

li eseri değildir. Turkıyemn . ası l k ıl Muavini, hem de Harıcıyc Na
b · iık mazharıycti buyuk cıhan zırı sıfatladyle iki türlü faali -
h~bi karşısında onun harici si - yette bulunmuş ve işı:?al altında 

asetini tesbit ve ıdnre. ed_e~ bulunan mmtakadaki bazı Na -
~udrctli ve uzağı gören bır l\IıJlı zırlarla ezcümle Harbiye Nazırı 
Şefe sahip olmasıdır. . General Hutziger ve Milli İktı

T rkiye onun irşat ve dırek: sat Nazırı Bouthilier ile ,görüş
·r· ~l dah' a bugunkü cıhun harbı müştür. 

tı ı ı e, . . t' . H l b h ' 1 b b 1 madan harıcı sıyase ını §U a en a ıs mevzuu o an aş-

1. :ı_ş :ümle ıle tesbit etmış bulu - lıca meselelerden biri yevmiye 
. meselesidir. Paris basını 15 gün 

nuyordu. k sından b ir c;nn ti ın denberi az olan yevmiyelerin "N ba" a . . . 
• 
0 bn"kasnıa bir karış top- arttırılması lehinde neşrıyat vap 

arazı, ne " maktadır. Havat hissedilir dere-
rak.,, . büyük emperyalist I cede pahalılnsm ı c:tır. Yevmivelcr 

Bu prensıp, da di.ınya payhış- lehinde bazı tadilat yapı laca~ı 
devletler arası~ bu harpte ye - zannPdilmektedir. 
ması içın y~pı an z olmadığını tc:s Abloka dolavısiyle Fransa _git
ri.miz :-re alak~ı imparatorlugu- tikce mahdut ·bir iktısadi hay3t 
bıt edıy?rdu. 1.~ kendi milli geçirmektedh-. O arşivi Fran~.ava 
nu tasfıy~ etmı:;hür ve mi.istakil (Dc~·nmı: Sa. 5, Sıı . 5) 
hudutları ıçindek bir gayesi J.nl-
yaşamaktan baş a . Bizim ne 
mamış, bır devıet1~· dn 5Ô7.U - Sabık Kayzer 
başkalnrının topragın na vcı·e<·Pk 
muz, ne de başkniıırı•ardır. Bey- Vi!helm Öldü 
bır karış topragımı~ ~de 'furkiye 
nelmilel münasebet e_ ten nıul -
daıma bu ana prcnsı:ı ve llli j -
hem olduğu ıçm ,ddo takdir ve 
man iki tarafın a 
hürmetini kazanmıştır. 

JI- • . 
d .. 'anın bugun-

Türkiyenin, un) e ıstıraplı 

Nevyor 30 (A.A.) - Nevyork 
Nevyor · 'e gc>1en bir t<'l-
grafa göre sabık ser barsak • 
!arından hasta ol gibi ayrıca 
ağır . bir nezleye ele ynkalnrımı§
tır. Sabık imparatorun kendisini 
haylı ·zayıflatmış b ulunan bu has 
talıktan kur tulabilecegi hususun 
da yakinleri endişe' izhar etmek
tedirler . /:! ~ 
~ .. 

Berlı A A l - Sabık Kay 
ser Wilhe m, Dorn'da gnpten ve-

bir zamanlar bizde de olduğu Kahirıe 30 (A.A.) - Orta 
f;!ibi, bu ic:ki ·i kanunl~ kaldır - Şark İn(!iliz kuvvetleri umumi 
mak mümkün dc;?ıldır. Fakat 
m ücadele yapmak imkônı daima karar_gahının tebh/ti: 

tt Dün Girit'e hava yolu ile yc-mcvcu ur.,. 
Galip Güntekin, ispirtonun niden Alman takviye kıtaları 

bizzat kendisinden bahsedeceği - ,gelmıştir. Bütün gun şiddetli 
ni söyliverek. benzine ve ıtaza pike bombardımanları devam et 
ispirto karıştırılması suretiyle 1 miş ve kıtalarımızın mevzılerin
yapılan hazırlıkların ne ıtibi ne- de :yeni dtizcltmeler yapılmıştır. 
ticelı>r verdiJ!'ini sordu. Kıtalarımız duşmana yeniden a
/nhisarlar Vekilirıitı sözleri ı gır zayiat verdirmişlerdır. 

İnhisarlar Vekili Raif Kara - Vaziyetle salalı yok 
deniz, h'atiplerin ı-uallerine ee - Londra 30 ( A A.) - Londra-
vap vererek. içkinin memleket da salahiyetli kaynaktan ö_gre -
için ne büyük bir içtimai dert 1 nildiğine _ı:?öre. Girit'teki va~i-

(Dc\'amı: Sa. 5 , S ii 4) yette salah :yoktur.. Ada ı~e 
"" (Dc\'amı: Sa. :>,:su. 3) 

kü buhranlı. v e harpten 
vaziyeti içinde te~lik~;ebi de or
masun kalışının b~ 5 Türkiye 
dusunun kuvve_tıd~". biıt ın diın 
Cumhurıyet hukume ı nan du -
) anın hayranlığını kaza fJ su. 1) 

(Dc,·aını: l:)a. ' 
!al etmiştir ' Bir İnııiliz krU\·azöründe havadafi topları faaliye te ~e('rnek üue 

...... 
~ ..... 

Sulh ihtimali 

L. Halifax 
Şayıaları 

Tekzip Etti 
"lngilterenin Sulhe 

Hazır Olduğu 

Haberleri Asılsızdır .. 

Eden'in 

Alaka 

Beyanatı 

Topladı 
Vaşington, 30 {A.A.) - Ingilte 

renin Vaşington biıyiık elçisı 
Lord Ha lif ax bir miılfıkat esna
sında şunları söylemiştir: 

"Buyiik Britanyanın sulh yap -
mıva hazır olduğu hakkındaki şa
yi;lara inanılmaması Iiizımdır. Na 
zılerle sulh yapılamaz.,, 

Lord Halifax, Almanların, Gi
ride vaki hücumlarında, nısbet 
gözetilmek şartiyle çok nğır zn -
yiata uğradıklarını söylemiş \ 'e 
bu hücum esnasında a)ınan dcı:s 
lerin Hitleri büyük Brıtanyayı JS 

tilfıya teşebbiis hususunda tcred 
rlude sevkedccğini ilave etmiş -
tir. 

(Dc\'amı: Sa. 5, Sii. 2J 
- ---vo----

ihtiyari Talebe 

Kursları Açllacak 
Ankara, 30 (A.A.) - Maarif 

Vekilliğinden tebli~ olunmuştur: 
t Lise ve ortaokul talebesinden 

bütünlemeye kalmış olanları y~
tiştirmck iç.in 18 Temmu.zda bn.~
lamak ve 24 Ağustosta bıtme~ .u
zere her lise ve ortaokulda ıh
tiyari talebe kursları.. nçılneak
tır. Bu kurslarda öğretmenled -
miz ders verecektir. 

Lıse ve ortaokullarda bütün
lemeye kalan talebenin, talebe 
olduklarını gösterir bir vesıka 
ile bulundukları şehirlerdeki Ji. 
s~ ve ortaokullara miiracaat c
dc>rek şimdiden kurslara knydo
\unmaları lfııımdır. 

Yunanistanda Adam Başına 
60 Gram Ekmek Veriliyor 

iti• 1 Bağdat, 3 O(A.A.) - "Ofı,, InM Rooseve ın giliz kuvvetleri Bağdada 20 kılo-
• metre mesafede bulunuyorlar. 

Nutkuna Dair Başvekil Raşit Ali ile genç kral 
şimal istikametine hareket et • 

Yeni T f • 1 mislerdir. e Slr er Iktısnt Nazırı. geniş salahiyet• 
lcrle Bağdat asKerı ~al lğine ta 

--(:~~ yın edılmiştir. Maarıf Nazırı h • 

Amer.ıka diseler aolayısiyle butun ı:ıektep Japonya 

Münasebetlerinde 

Bir Değişiklik Yok 

ıerin kapatılmasını emretml§tır. 

Ur i§gal edildi 

Berlin 30 (A.A.) -
bir muhabir bildiriyor: 

Kahire 30 (AA.) - "Tebliğ" 
Irakta 2S mayısda Han Nukta'yı 
ışgal eden kuvve~leri!Tlizin arka 
doğru ilerlemelen tugynnlar yu • 

Hususi zünden gecikmiştir. Ş~nle ~o~
ru ilerliyen kuvvetlerımız t;r u 
işgal etmişlerdir. Roosevelt'in nutkunu bazı te

reddutlerden ve az ehemmiyetli 
gibi telakki etmek temayüllerin
den sonra Alman siyasi mahfil
leri ve matbuat bu nutukla ciddi 
surette mcş~ıl olmağa başlamış_ 
}ardır. 

Burada verilmek istenilen in
tiba şudur: Roosevelt'in nutku 

(Devamı: Sa. ı::, Sıl. 7) 

bıgilizler dört koldarı 
ilcrlemiye başladı 

Ankara 30 (Radyo gazetesil
Londra r~dyosunun bıldirdıgıne 
gore Irakta son vaziyet. ş~dur: 

Falluja'dan Bağdat ıstikamc • 
tinde ilerliyen Ingilizler Bağda • 

(Deuını: Sa. 5, Sii. 6) 

Harp, Kadın ve Şapka 
Yazan : Refik Halid 

Avrnpanın ateşe yandıf.rı ve bu yangının. bir ~·erd~n ö~~!rl~e 
:.ıçrıyarak beş kıtada her gün daha zıyade gcnı~ledı~ı h!r 

ırada - ' clev ki, sihirli bir ma al sarayı veya kerametı zahn· hır 
e\'lİ)a tiirbe~i gibi memleketimiz o felaketten ma un da kalmış 
olsn - zmnanm ciddiliğine uymıyan hafiflikler. hoppa kıyafetlerle 
lıopıJaca hankctler insanın göziiııe çokia batılor; siniılerıne do • 
kunup hiddetini fazla tahrik cdi)or. 
M~cla, sulh devrinde sadece, gülümsetici ve nihayet dnrlnk 

hiiktüriıcii bir tahaflık olan son moda kadın şapkalan :ırtık l.an, 
alev ' c öliimle alay eden bir hi.ssizlik hatta taş yiireklitik 'nl5.
mcti farika,, sı tesirini yapmaktadır. şÜl le diişiiııdii~li?•oı·: "Aca ha 
bu Ba;\·un, l'\' ind cn çıkmadan e vvel, ne sanat, ne zarı{lık, en kı uk 
bir kıymet ifade etm ilen o gUliinç ve ayrıca çok pahalı opcıct ku· 
IUhını, lll ııa önünde sağa sola çe\•irip başına oturtmıya, ha 1 ko• 
mikh.•ştirıniyc <abalarken yine o başının içinde dün~ a ~ ttk • ına 
hiçte mi ~·er ' ermemiş. kafa taslan yanlıp yerlere ı;crılen \;oluk 
çocuk binlerce halkın, genç \'e d in ç delikanlının ~or~un~ .hal ~ııc. 
r i fil~rindl'n lıiçtc mi geçmemiştir? Düşünmeli kı, gırdıgı tranı
\ '3ydn Mı) tarı şapkasına ÇC\'rilen ve iizerind.e ha~ r.ct.le duran er. 
k'!k gözleri, bir sürii knra, deniz, hava harbı tafsılatıylc dolu ga
zete ı;i.itunlnnnın göniil karartan hakikat~n. kap~~ra atırlarm~an 
yeni ayrılınıstır. Doğrudan doğruya şahsı ı çın degılsc de beıcrıyt>t 
namına lo - \ e yaslıdır. .. .. . 

A\'nıııırnğa muhtaç olan 0 gozlcr, hoyle b!r anda kadında 
elbette ki, yine güzellik, tebessüm, zerafet, hat ta şıkl!k .arar; fa
kat ciddiyete Ul guıı bir zcrafet,. ral~!~et \ 'e şefkate Jstıdatlı bir 
giizellik; lmlhc de yer hırdkmış b~r sus. . . .. 

Jlcrckct ki, - biraz iktısa t, . bı~az yaz, .~ıra~ d~ msaf - gun 
gcct ik~e kadın başlanndo, konuk Jkcn traJ~~ hır mana .ılnuş olan 
g ugurikler l·ksiliyor; ya daha sade, akıll~ ışı şaplrnlaı·l,:ı k~u· ılaı.ı
l uruz, ~ alıııt bir değirmi .. kumaşı~ yan gızlenımş, hatta bu:.lıütun 
başı boş bırakılmış saç kumcler~ l le... . 

Kahire, 30 (A.A.) - İnanılır 
bir yerden gelen haberlere göre 
işgal altındaki Yunanistanda da
ha once adam basına seksen ı;ı:ram 
olarak tesbit edilen ekmeltin 601 
~Tama ındıııldıgi anlaşılmakta -
dır. 

Herkesi bilmem,. ~aka~ ~m.~n .. o!u.nuz .. ki' bana, ~noral H' r
tlst ik bakımdan için ıçın çüruduğu ıçın duşman a.yagı altında , 11_ 

hıyca ezilen 0 Paris yadigin şapkalar, yangın ~enndc sipshrj ıir 
baca ü• t üne konmuş, dik bakışlı birer aca)ip ba) ku~ kadar ( ·n 
gôrümıyorlar; Bayanlann, ha ından, birdenbire, çığlığa beıı \en 
birer kahknha kopararak tül lerinıi diken diken etnıckrindc , l'ıill' 
korh"1. ıığuın olu~ or! 
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Amerika, İngıltereyi sılahla -

Harbe 
makla, kendisini de silahlamış 
demektir. 

Denizde, Amerika. bir taraftan 

G• iki denizdeki donanmalarını tak-
ırerSe... viye ederken, diier taraftan da, 

- 7 --

Mecburi askerlik hizmeti
nbı kabul olunduju gündenbe. 
ri, Amerikan ordusu 400 bin 
kişiden, iki milyon kişiye çı
karılmı• bulunuyor. Mütahas
sular temin ediyorlar ki, A· 
nıerika harbe sadiği takdir • 
de, silih altına tam 1Z milyon 
muharip çağırabilecektir. Bu. 
nun için İngilizler harbin 
milşkiilitı karşısmda kalchkla· 
n zaman sözlerini Atlantitln 
unklanna çevirerek manevi -
yatlarmı 'bilemektedirler. 

Hitleriıı Fransayla burun 
buruna 2elmek üzere Ho· 

landay1 ve Belçikayı istila etti
ıd J(eçen mayıs ayından~~ri, 
dünyayı en çok düşündüren cum
lelerdeıı, birisi de budur ... 

Hatırlardadır ki, Amerikan 
milletinin mümessilleri, reisleri 
Wilson'un daveti üzerine, ve sar
sılan medeniyeti kurt~ak mak 
sadiyle Alınan İmparatorlu~na 
harp ilan ettikleri zaman, 1917 
nisanının altıncı Kilnilydü. 

M. Cordell Hull ve Miralay 
Knox tarafından söylenilmiş o. 
laıı nutuklar hayli sempatiktir. 
Wall Street de, Amerikanın har· 
be fillen müdahale etmesinin ka
pılan çoktan açılmış bulunu • 
yor. 

Hiç şüphe yok ki, kudretli şi
mali Amerika Cümhuriyetinin 
dQğrudan dojtruya harbe girme
m, ıerek maddi, ji(erek manevi 
bakımdan ehemmiyetli bir vakıa-
dır. Çünkü yer yiizünden hiç 
bir kudret, Britanya İmparator
lu~yle cemahiri müttehide ara
sında vuku bulacak birlikten 
dolacak kudret ~rtebesine e
rışemez. 

1917 de, Amerikanın harbe 
fiilen müdahale edebilmesi. uzun 
aylara mütevakkıf kalmı..u, 
Fakat buıün, Amerikan ıenç. 
liii, sanki Amerika harp için· 
de:vmiıs ıibi yetiştirilmektedir. 

Mecburi askerlik hizmetinin 
kabul olundu~ ji(\indenberi, A· 
merikan ordusu, 400,000 kişiden, 
ilri milyon kişiye çıkarılmış bu
lunuyor. 
Mütahassıslar temin ediyorlar 

ki Amerika harbe ~irdi~i tak· 
dircle, silih altına, tam 12 mil. 
Yon muharlp çdırabilecektir. 

Filvaki, tn~ilterede oldujtu 21· 
bi, Amerikada da, askeri biz • 
nıet mecburiyeti, veni ihdas e
tli.imiş bir keyfiyet bulunduiuna 
J(ôre bu 12 milyon kişinin ek
seriytini talimden ji(eçirmek. bir 
eok avlara mütevakkıftır. Üste. 
lik de, bu~. harbedecek bi! 
askerin, sade silah kullanmasını 
bilmesi kafi bir marifet deJtil· 
dir. Cünkü harp, çok komplike 
bir iı halini almııstır. 

Ve bu şekli aldı~ı içindir ki, 
harp, 2erek zabitlerden, ıerek 
askerlerden, aleladenin fevkinde 
bir teknik vukuf istemektedir. 
Bunun içindir ki: 

* * 
Müfrit harp taraftarlannın: 

"İcap,, demelerine rait
aııen. Amerikanm bir kaç ay
dan evvel harbe j{irmesine ma. 
ni olan bir çok sebepler vardır. 
Bu meyanda şunlan sayabiliriz: 

1 - BuJ{iin için İnRt1terede a
danı buhranı yoktur. O. mütte
hit imparatorluktan milyonlar
ca uker toplamıştır. Ve şimdi 
muhtac bulundu~u $0Y. bu mil. 
vonların teılihat, ve techizatın
dan barettir. Ve Amerikada, tn
.ıiltereniıı bu ihtiyacına tekabül 

ı etmek ı:ayretindedir. 

2 - .Aınerika harbe ~rdiAi 
takdirde, fntliltereye yapılan mal 
~ ~dımı fena halde aza

tı. Cünkü o takdirde, A. 
merDca, kendi askerlerini silahla
mak mecburiyetinde kalacaktı. 

3: - Su anda Amerikan fab
riblaruida yapılan tayvarelerin 
kJSlnt azamı, derhal İnl?iltere 
vobınu tutmaktadır. E~er Ame
rika harbe ızirsevdi. bittabi bu 
tavvare sevkivatı da azalacaktı. 
. Fakat, ŞU da muhakkaktır kt. 
ılerf.st ir.in Amerikan yardımı çok 
ktvınet1idfr. Çünkü ,erek insan 
ırerek malzeme, ,rerek maddi. 
manP.Vt kudret bakım1ndan A. 
merika zenj(İD, hem de çok ze!l
~ir. 

lhvelee de söyleditimiz ~bi 
Amerikada, istihsal. tam bir in
~ halindedir. Bir sene icin
de Amerikan istihsali, bütün 
Avrupa istihsaline, Jiizde 200 
" a'betinde tefevvuk edecektir. 
Bu suretle naziledn alınış 
bulund\lklaft avantajlara veti-

İın.ıtil• ereye yardımda bulun • 
maktadır. 

Havada İfüziliz ve Amerikan 
tayyarecileri. tam bir tefevvuk 
temin edecektir. O takdirde, 
demokfasilerin bu tefevvuk sa -
vesinde yapacakları barruzi ha
reketler, her mukavemeti kı
rabilecektir: Çünkü hava kuv
vetinin tessüsü, sade tayyarele
re mütevakkıf değildir. Onları 
maharetle kullanacak iyi talim 
SlÖrmüş pilotlara da ihtiyaç var
dır. Usta keşifçilere, usta bom. 
bardıınancılara olan ihtiyacın 
büyüklüğünü de unutmamak la
zımdır, 

Vine unutulmasın ki, harbi 
kazanmak. ancak. faik 

kuvvetlere malik bulunmakla 
mümkündür .. Ve bu kuvvete. A
merika fazlasiyle maliktir. Onun 
vaptığı is sadece, tahtı tesahübün 
de mevcut bulunan bu faik kud
reti. faal ve müessir bir hale sok
maktan ibarettir. 

Bir şey muhakkaktır: Bir kaç 
~n evvel .Kahirede bulunan A
merikalı bir şahsivetin de sövle
di{?i gibi: "Amerika. İngilterenin 
Hitler tarafından vere serildiği
ni seyre mütehammil dei!illir: 
Ve bunu asla hazmedemez!., 

Günü Reldiği. ve kon~re, tıp
kı 24 sene evvel, Wilson'un da
vetine icabet ettiJ.?i zaman yap
tılı gibi, Roosevelt'in sesine de 
tabi davranarak mihver devlet
leriyle harbe girmive karar vcr
di~i takdirde. Hitler düşünme
lidir ki; karşısında: 

1 - 12.000.000 talimli asker, 
2 - 1,950,000 ton harp gemi

si, 500,000 bahriyeli. 
3 - 30 bin de bombardıman 

ve av tayyaresi bulacaktır. 
Bu kudrete, muazzam mik

tarda tankın, topun, zırhlı vesa
itin, gıda maddesinin, ve sa~ mal 
zemenin katılacaitml' da hesap 
etmek lazımdır. 

Kısaca söylemek lazım gelir4 

se Amerika harbe girdii!i takdil'O 
de, harekete gececek olan kud
retin yekunu. muhavveleve sı§:
mıvacak derecede mua7.zamdır. 

Bunun icindir ki, İnJ.?ilizler, 
harbin müşkülatı karsısında kal
dıklan zaman, Ji{Özlerini Atlan
ti~n ufuklarına cevirerek mane
viyatlannı bilemektedirler. Cün 
kil orada hazırlanan kudret te
razinin hak ve adalet kefesini a
labildiğine ağır bastıracak deIT
cede muazzamdır. 

MÜTEFERRiK: 

Ekmek Fiyatı 20 
Para lnd~rilecek 

Belediye iktısat müdürlüğü, 
ekmek mütehassısları ve ekmek • 
çiler cemiyeti reisi ile birlikte 
fırınlarda tetkikler yapmış ve bir 
çuval undan 103 ekmek çıkarıl· 
masının mümkün olacağı netice
sine varmıştır. Bu netice ekmek· 
çiler cemiyetine resmen bildiril· 
miş ve bu tetkiklerin kendileri 
tarafandan yaplması istenmiştir. 
Bir çuval undan 103 ekmek çı -
karılacak olursa mevcut narh 20 
para indirilecektir. 

Yeni Tünel Ucreti - Tram -
vay, tünel ve elektrik işletmeleri 
umu mmüdürlüğü tünel ücret -
lerine zam yapmıştır. Yarından 
itibaren birinci mevki tünel uc -
retlerine 10 para zam yapılmış 
olacaktır. Bu suretle birinci mev 
ki tünel ücreti üç kuruş 30 para 
iken dört kuruş olacaktır. Bu 
zam yalnız tünelin birinci mevki· 
inde yaplmıştır. ikinci mevki uc
reti değişmemiştir. 

Avrupa Hattı Müzakereleri -
Sivilingrat - Pityon arasandaki de 
miryolunun tarafımızdan ışletil
mesi ve bu suretle Avrupa tren 
seferlerinin yeniden temini ıçin 
alakalı memleketler muranhasla
riy le murahhaslarımız araı:;ındaki 
müzakerelere dün de devlet li -
manları umum müdürlüğünde de 
vam edilmiştir. 

Müzakerelerin bugün bitmesi 
muhtemeldir. 

Bir Mahkumiyt-t ......,. Bazr bel~ 
diye erkinımn imzalarını taklit 
ile sahte fakrühal ilmühaberi tan 
zim etmekten ve bunları ikişer li 
raya satmaktan suçlu belediye 
hademelerinden Ibrahim Ete • 
min duruşması dün asliye birjn
ci ceza mahkemesinde neticclen
mi§tir. Mahkeme suçlunun 1 se
ne müddetle hapsine ve 22 lira 
mahkeme harcı ödemesine karar 
vermiştir. 

Kimlerin Beyanname Vereceğini Yazıyoruz 
Yannda

0

n itibaren tatbik edilecek olan yeni giye tabi değildirler. Yalnız muamele vergisi • 
muamele vergisi mükellefiyetine göre şimdiye şubesine müracaat ederek muafiyet karnesi al
kadar bu vergiden muaf olan zeytin, sus.1m, malan icap etmektedir. 
ayçiçeği, Rapisa, keten ve saire gibi nebati yağ- Defterdarlığın ilan edeceği şekle göre beyan
lar ve kepek, taban helvası hariç olmak üzere name vermek mecburiyetinde olanlar sınııi mü
bilumum şekerlemeler, karamela, fundan, bon esseseler ve bu emtianm ahın ve satımı ile işti
bon, lokum, akide şekeri, reçel, marmalat ,·e- gal eden tacirlerdir. Bu tüccarlar, ellerindeki 
saire, lastik çizme, şoson, kaloş, lastik ökçeler mal eğer yağ, şeker ve kepek nevind~n i~e 100 
muamele vergisine tabi olacaklardır. kilo, çimento ise 500 kilo, lastik vesaıre ısc on ı 

Bunlan imal eden müesseseler ile bunlan sa· kilo tuz ise 250 kilodan fazlası için beyanname 
tanlar defterdarlığın neşredeceği beyannamele· ver~ekler, ellerindeki mallan bu nıiktnrdan az 
ri ilanın neşri tarihinden itibaren üç gün içinde olanlar perakendeci addedildiklerinden beynn-
muamele vergisi şubesine vermiye mecbur ola- name venniye mecbur olmıyacaklardır. . 
caklardar. Beyanname vermesi icap ederken vermıyen-

Muamele vergisi kanunu mucibince mal sahi· ler hakkında derhal muamele yapılacak, verilen 
bi ile birlikte müstahdenµni beş kişiyi tec8\'iız beyannameler ticarethane ve imaJ.athanelerdeki 
etmiyen ve muharrik kuvveti iki beyl!iri 2eç - esas defterlerle mükayese vesair şekillerle kon
mi:ven müesseseler esasen muamele vergisinden trol dilecektir. Hilafı sabit olursa vergiler beş 
muaf olduklanndan bunlar yeni kanunda da ver kat olarak alınacaktır. ) 
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Belediyenin 
Hazırladığı 
Yeni PICinlar 

ISiper ve Sığınaklar 
Nasıl Yapılmalı? 

Belediye imar müdürlüğü Kum 
kapı ve civarı ile Saraybnrnu -
nun sahil kısımlarının tafsilat 
planlarını hazırlamıya başlamış -
tır. Hazırlanan plana göre Emini>
nü meydanından ayrılan lfir yol 
sahili takiben Sarayburnuna ge
lecek ve yine sahili takiben Ye
dilçuleye kadar uzanacaktır. Plan 
!arda Yenikapıdan Sarayburnu
na kadar olan deniz kenarı hak -
Jsında mütalaa yürütülmiyecek -
tir. Sahile verilecek şekil Nafıa 
Vekaleti tarafından tesbit edile
cektir. 

KAğıthane ve civarının husu -
siyeti gözönünde tutularak bir 
plan hazırlanmıştır. Bu plan bu -
günlerde Nafıa Vekaletine gön -
derilecektir. 

POLİSTE: 

1 Ço~k Pençereden 

Düşerek 1 Çocuk ta 
Haılanarak Öldü 
Kuınkapıda Gerdanlık sokağın 

da bir numaralı evde oturan 0-
sebin kızı 18 yRşında Arşeloz e -
vin üçüncü kat penceresinden so 
kağa düşmüş ve beyni yatlamış 
derhal ölmüştür. 

Beyazıtta oturan beled.i~·e te
mizlik amelesinden Mehmedin 2 
yaşındaki .IQzı, üzerine dökülen 
kaynar su ile haşlanmış ve kaldı
rıldığı Şişli çocuk hastanesinde 
ölmüştür. 

Hava tehlikesine karşı korun
mak için siper veya sığınak yap 
tırmak isteyip te bunların nasıl 
yapılacağını bilmiyenlere bir fi. 
kir verebilmek için dün alaka
darlarla görüştük. Bu hususta 
topladığımız malUınatı aşağıda ve 
riyoruz. 

Sığınaklar (korunma 
odtiları) 

KArgir ve beton evlerde otu -
ran her aile evin bir odasını ko
runma mahalli olarak ayırmağa 
mecburdur. Bu odaların tahrip 
bombalarının tesirinden masun 
kalabilmesi için evin bodrum kat 
larında veya mahzenlerinde ya • 
pılması icap etmektedir. Oda1a -
rın bütün kapı ye pencerelerinin 
sım sıka kapanması ve zehirli 
gazlerin içeri nüfuz edebıleceği 
hiçbir menfez bulunmaması la • 
zımdır. Bütün bu tertibat alın • 
makla berabeı· yine içeri gaz sız 
ması ihtimaline karşı korunma o
dalarının mümkün olduğu kadar 
binanın rmgira maJUB· olmıyan 
yerlerinde intihap edilmesi fay
dalıdır. Sığınaklarda havagazi ve 
su tesisatı bulunmayacaktır. Her 
sığınağın havayı siiZmek için hu
susi hava süzme makinelerini 
ihtiva etmesi lazam.dır. Bwıu te • 
darik edemiyenler sığınağın men 
fezine bir tabaka pamuk bunun 
üzerine 10 santim kuru toprak 
ve toprağın üzerine de 10 san
tim kalınlığında mangal kömürü 
tozu koymak suretiyle bir süz • 
geç yapabilirler. Fakat bu ı=ıüz
geçlerin iç tarafına bir de bava 

emme tulumbası konulması şart
tır. 

Hususi hava süzme makineleri 
bulunan sığı.~akların adam başı -
na iki, olmıyanlar üç metre mi
kabı boşluğu ihtiva etmesi lazım· 
dır. 

Bu suretle sığınağa girecekle
rin bir saatlik hava ihtiy:ıcı te • 
min edilmiş olur. Bundan sonra 
süzgeçlerden ve makinelerden is 
tifade etmek suretiyle hava te • 
min edilmesi lbımdır. 

Siperler 
Siperlerin derinliği 2 metre, 

alt kısmın genişliği 80 santim 
üst kısmm genişliği bir metre o
lacaktır. Beher adam başına bir 
metre genişlik kAfidir. Içeriı;ine 
6-7 kişiden fazla adam girecek 
siperlerin eğri buğrü bir şe • 
kilde kazılması faydalıdır. 

Toprak kazılıp bittikten sonra 
üzerine latalar konulacak ve bun 
lartir ü~eri toprağın aşağı akma
sına mAni olacak herhangi bir 
şeyle kapandıktan sonra yarım 
metro lladinlfğ\nda toprakla o"t • 
tülecektir. 

Ortme ameliyesine başlama • 
dan evvel siperin üst kısmının 
tam orta yerinde bir soba boru
su genişliğinde hava menfezi bı
rakılacaktır. Menfezin zehirli 
gazlerin nüfuz edemiyeceği şe -
kilde ve sığınaklarda olduğu gibi 
kapatılması veya gaz geçmez 
tellerle örtülmesi lazımdır. 

Siper kapılarının da sığınaklar 
da olduğu gibi sım sıkı kapanma
sı ve zehirli gaz nüfuz edem.iye
cek vaziyette olması IAzımdır. 

r- G'OPtlŞLE" --------,-·------·-
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Bugün yalnız küçük de~u, K .. u··k M ·zıet 
Avruparun umum mil • ll Ç l • 

Jetleri istili altındadır. Bu har- l 
bin sonunda dünyanın alacalı J • f •k l ""ı • 
şekli kat'iyyetle kestirmek er ın s l a l 
mümkün değildir. Fakat tarihi Jl 1 [ V 
tekimüle, cemiyetlerin geçirdi- ıvası nurtarı
ği iktısadi inkişaflara, cemiyet· 
!e~in ~ünyesin~e. zıddiyetler [a bı•ıı·r ? 
ıçınde yürüyen ıçtimai seyre, 
emperyalist gruplar arasındaki 
sonsuz harplere bakarak ilmi ........ yazan ........ . 

~:ninler y:m: mümkiin-ısabiha ~!~!.•.J 
1 kinci cihan harbi de dünya • • • • • • • • • • • • ... 

pazarlarını, ham madde Jetlerini emniyet altma alaca1', 
membalannı yeniden taksim tıt sulbü kurtaracak kat'I tedbir • 
mek, veya mevcudu muhafaza ler ortaya koymaDUflarctır. Bi· 
etmek için iki emperyalist blok rinci cihan harbinden iiinci 
arasında açılmış bir harptir. De cihan harbine kadar olan dev":' 
mokrasiler mevcudu mıthafa- rede mevcut prtlar içinde ilori 
za, Faşistler bilhassa Almanya sürdükleri Milletler Cemiyeti • 
büyük Cermen imparatorluğu- nin, ie diler mbaldarın, anlaş
nu kurmak, bütün dünya mil- maların iflismdan sonra, cemi
letlerini bir tek emparyalist yet bünyelerinde değişiklik 
cephe haline getirmek için har- yapmadan dünyaya istikrar ver 
be girdi. Kiiçük milletlerin mu meleri de mf.lmkün delildir. 
kadderatı, bu devletler arasan- Demokruller, liberal iktısadi, 
daki çarpışmanın netfot!sine kapitalizm ve emperyalizm §Ut 
bağladır. Bu itibarla kiiçi\k mil- lanna dayandıkça da hiçbir de
letler üç ihtimal karşısındadır - ğişiklik yapamazlar. O halde 
lar. eski lflklller devam edecek, bil· 

JI. * yük sermayeıtar devletler ara-
1 ' ' sında zıddiyetler kesldnle,tikçe 

l ~Bemokrasilerin zaferi. harpler olacak, ve küçtlk mil • 
.ı>em.Jauilerin ıNferiyle Jetler ele bu devletler heeahma 

tndtiıaıellmtceliThİI" """'t"' dünya ki Y• verilecek şekil henüz tesbit mütemadiyen harplere silrU e-
edilmiş değildir. lngiltere do\'· necekler, harbin neticesinde ga
let adamlara mütemadiyen bar- lip devletin müstemlekesi, nü • 
bin sonunda eski şekillerin de- fuz mıntakuı, hayat sahası ol· 
ii§eceğini, dünyaya yeni bir ni· mak Wbetinclea kurtulmıya • 
zam Vl'!rileceiini, birinci cihan caklardll'. 
harbinin sonunda yapılan hata- * * 
lann tekrar edilmiyeceğini &ÜY• 2 - Nazizm zaferi. Naılz-
lemekle beraber, mevcut 21ddi- min zaferi demek, bir tek 
yetler içinde bütün dünya nail· üatiin devletin, diierlerini hl· 

\.. .. ,,_ ..... --W-Nlf!llUI QO ________ , 

kimiyeti altına alınasi, bu mil
letleri zirai, sınai mıntakalilra 
ayırdıktan sonra, Metropole na
mına yapdan istihsali bu pazar
lara istedlti fiyatlarla sürme • 
si, bu milletlerin zirai istilısa r 

li!iam maddelerini kendi 
ist fiyatlarla alarak bu 
mi etleri tam müstemleke ha -
line getirmesi demektir. Bu sis· 
temde müstakil devletler yok 
tur. Sadece bu devletler kül • 
türlerini, muhafaza edebilirler, 
ve Osmanlı imparatorluğunun 
bquıda sallanan lifzıınurat 
bayrak aibt 'bir bayrağa sahip 
olabilirler. Avrupa unitesi bir 
tek emperyalist devletin istis • 
mar sahasıdır. 

• • 3 - Küçük milletlerin ve 
bütün dünya milletlerinin 

sulh içinde iııldpflanııı yapn . 
bilmeleri, diiJ)ya milletleri ara 
smda Cooperation esasına da • 
yanan bir mübadele sistemi te
sis edebilmeleri için, evveli bü· ı 
yük sanayi devletlerinin ara -
lanndakl zıddiyetleri halletme
leri lizımdır. Ne liberal iktasat 
sistemi ile, ne de Nazizm siste
mi ile küçük devletler bu eıı"· 
retten, bu daima ezilme tchli • 
kelerinden kurtulamazlar. Diin 
yaya hildm bir tek devlet, veya 
dünyaya hikim birkaç devlet, 
küçük milletlerin hiirriyctiııi, 
iıtiklilini emniyet altına alan 
bir nizam delil, bilikis kendi 
iktmadl ana11lleri, kendi ikt1&c'l· 
dl zıddiyetleri içinde bu mil · 
letlerl mütemadiyen esarete aü
riikllyen nizamlar kurarlar. Kil 
çtlk milletlerin kurtuluşu, em
peryalizm şartlannm ve siste • 
minin ydulmasına bağlıdır. 

Fabrikalarm Maliyet 
Fiyatı T esbit Edilecek 

Ticaret Vekaleti fiyatları mü
rakabe komisyonuna gönderdiği 
bir emirde, ihtikar hareketlerinin 
yalnız ticarethaneler~e ve a~~ -
lümum satıcılar üzerınde degıl, 
piyasaya mal veren fabrikatörler 
üzerinde de maliyet fiyatları e • 
sas tutularak tetkik olun:ııasmı 
bildirmiştir. Bunun üzerine f~ -
yatları mürakabe komisyoni.I, .ıl~ 
iş ol::ı.rak kumaş fabrikatör!erını, 
pazartesi günkü toplantıya da • 
vet etmiştir. Bu toplantıda, fab
rikaların harpten evvel kaça mal 
sattıkları, harpten sônra ham 
madde fiyatlarındaki artış yiiziiı:
den imalat programlarında ne gı
bi bir tahavvül olduğu, maliyet 
fiyatının ne dereceye kadar art
tığı tetkik edilecektir. 
Diğer taraftan mıntaka iktısat 

müdürlüğü de kumaş fabrika la -
rının maliyet fiyatları hakkımla -
ki yaptığı tetkiki, fiyatları mü -
rakabe komisyonuna verecektir. 
Bütün bu tetkiklerden sonra fab
rikaların toptancılara sattığı ku
maş fiyatlarına bir kar haddi ta
yin edilecektir. 

Fabrikatörler, milli sanayi bir 
liğinde bir toplantı yaparak bu 
mesele hakkında aralarında görü 
şeceklerdir. Komisyonun .sü~ıler
bank fabrikalarına da aynı nısbet 
te kar haddi tayin etmesini ileri 
sürmektedirler. Bütün Türkiye 
fabrikaları arasında, ayni cins 
mal üzerinden ayrı ayrı kar had· 
leri olursa yine piyasada muhte
lif fiyatlara tesadüf edilecektir. 

Memurlar ~in kurs 
Fiyatları mürakabe me!11urla

rı için açılacak kurslara aı~ h~ -
zırlıklar bitmiştir. Pazartesı gu -
nünden itibaren derslere başla -
nacaktır, ticaret mektebi mual -
timlerinden birkaçı kurslarda 
ders verecektir. 

Gıda maddelerinde 
Gıda maddelerinin perakende 

satış fiyatlarının yükselmesi na -
zarı dikkati celbetmiştir. Beledi -
ye iktısat müdürlüğü bu teref -
füün sebeplerini araştınruş ve 
tere'ffüün anormal olduğu neti -
cesine varmıştır. Hazırlanan ra -
por fiyat mürakabe komisyonu -
na verilecektir. 

Bir Muhtekir 
Hakkında Ceza 
Az Görüldü 

iki Dükkan Sahibi 

Mahkum Oldu ve 

Dükkanları Kapatıldı 
Raşit Sevil adında bir tacir 

bundan bir müddet evvel jelatin 
iWikara yaptığı iddiasiyle yaka • 
lanmış ve asliye ikinci ceza 
mahkemesinde yapılan duruşması 
sonunda 3 sene sürgün ve 750 
lira para cezasına mahkum edil· 
mişti. 

O zaman suçlu farafın,!ian t~m 
yiz edilen bu karar Raşıf Sevı • 
lin aleyhine olarak bozulmuş • 
tur. Temyiz mahkemesi muhte -
kire verilen cezayı az b~lmu~tu~. 
Bu bozmaya göre, Raşıt Sevıl 
hakkında 5 sene sürgün ye 15.0~ 
lira para cezası hükınedılm~s~nı 
icap ettiren kanun maddesmın 
tatbiki lazımgelecektir. Suçlunun 
duruşmasına yeniden başlanacak 
tar. 

Diğer mahkumiyetler 
Beyazıtta bakkallık yapan Ri-

fat Ercan adında biri elindeki 

1 
şekerler için &eyanname verme • 
diğinden yakalanmış ve .. adliy~ye 
verilmiştir. Suçlunun dun aslıye 
ikinci ceza mahkemesinde yapı • 
lan duruşması sonunda 25 lira 
ağır para cezasma ve dükkanı • 
nın 3 gün müddetle kapatılma • 
lına karar verilmiştir. 

*Beşiktaşta kAhvecilik yapan 
Nevzat Buda adında biri de ya • 
rım kilosu 90 kuruşa aldığı kah
veyi 300 kuruşa sattığından ya • 
kalanmış, ayni mahkeme tara • 
tından 25 lira para ceftlına ve 
dükklnının 7..JıUn müddetle ka· 
patılmasına Jmrar verilmiştir. * Küçükmustafapaşada kö • 
mürcülük yapan Hüseyin adında 
biri damgasız kantar kullandığın 
dan adliyeye verilmiş, asliye bi· 
rinci ceza mahkemesinde 10 lira 
para cezasına ınahklım olmuştur. 

*Fiyatları tnüraka~-- Jaürosu 
memurları, Tahmis •ağında 
çay satan Rüstemi çay ihtikarı 
yaparken yakalamışlardır. Muh
tekir adliyeye tevdi edilmiştir. 

Yazan: Naci Sadullah 

Y arın, Galatasaraylılar, "A· 
nanevi Pilav,, larını yiye

cekler... Sıcak çocukluk, ve ilk 
gençlik günlerinin masum ve te
miz hatıralarına karşı duyulan 
hissi hağhlıiiın zararsız lenetini 
tadanlar, Galatasaraylılan hcı 
yıl bir araya getiren hpiJav Gii· 
nü., ne imrenmekteı;ı kendileri. 
ni alamazlar sanırım. 

Galatasarayda hen de okudum. 
Ve benim içinde bulunduğum 
Galatasarayın tlershanelerinde 
schzadeler de vardı. Onlar, mek· 
tebe gelirken. sırtlarına birer sı~
malı naşa iiniforması giyerek, 
masalların ,r,iiliinç ciicelerine dö. 
nerlerdi. Onlar mektebe gelir. 
ken, lisenin cadde üzerindeki 
muazzam demir kapıları ahmak 
e:özleri gibi, alabildiğine aeılırdı. 
Ve mektebe. o muazzam kanıdan 
saltanat arabalarına kurularak, 
birer talebe tevazuu ile değil, bi· 
rer nazır saltanatiylc giren o sır. 
malı cüceler. 1avanlan yaldızlı 
yatakhanrlerde hizden avrı ya • 
tarlarda. İbrikleri giimiisten he• 
laları "hususi,, , kapakları oy • 
malı sıraları "hususi., idi. Ve 
bizlere, imtiyazlı sınıf 11 karsı is· 
yan duygusunu ilk defa onlar a· 
~ılarlılar. Ben Galatasaravı, heı 
scyden ziyade, bu asil isyar 
duyırnsunun \'erimli tohumları · 
nı. körpe dima!!ıma serpen m 
miiessese olduğu ic-in severim. 

Fakat her ~·ıl hir "Pili\v Gii . 
nü,, tcrtin etmek isabetini eöste· 
ren GalatasaTa,; lıların, hiçbiı 
yıl kurtulamadıkları acı bir U · 
nutkanlık var. 

Her sene bir araya toplandık· 
lan zaman, hatıralarını andık• 
ları Galatasaray hadimleri ara· 
sına, sevimli ismini katmayı daİ· 
ma unuttukları bir adam tanı. 
yorum: 

Bugün, Galatasaraydan Top " 
haneye inen mşhur "ll'bğazke .. 
sen,, yokuşunun başında nıüte • 
vazı bir mezarda yatan im ada· 
mırt ismi "Gül haha,, drr. Ve 
hence en e.ski "Galat~araylı,,; 
devr~in padişahına, yan1tn "Ga• 
latasaray,, binasının Vf'rJm~ te .. 
melini attıran bu tertemiz adam~ 
dır. Eğer GP.latasaraylılar, yiye· 
cekleri lezzetli pilavın, acı bir 
vicdan azabiyle boğaz1annda 
kalmamasını istiyorlarsa, temen. 
ni ederim ki, yarın. tarih! mek • 
teplerinin geniş avlusuna sırala~ 
nacak olan muazzam çelenk yı • 
i?ınlarından avıracakları bir gül 
demetci~ini de, unuttukları za. 
vallı "Giil baba., nın, metruk; 
viran ve öksiiz türbeciğine koy• 
sunlar! 

PİYASADA: 

Her Vilayetin 

Kahve Sarfiyah 

Tesbit Ediliyor 
Çay ve kahve birliği emrinde 

1000 çuval, ticaret ofisi emrinde 
de 500 çuval, Mersin gümrüğün
de de tüccar elinde 3500 çuval 
kahve bulunmaktadır. Ayrıca 
Brezilya kahve şirketi de 30 bin 
çuval kahve getirmiştir. Mevcut 
kahveler alta aylık ihtiyacımıza 
bol bol temine kafidir. Ticaret 
VekAleti her vilAyetin kahve sar
fiyatını tesbit etmektedir. Bu ci
het tesbit edildikten sonra, ona 
göre bir tevzi programı hazırla -
nacaktır. 

Çay Tevziatı Meselesi - Dün 
bir gazete, çay ve kahve birliği 
tarafından usulsüz bir surette 
çay tevzi edildiğinden bahsetmiş, 
bu arada çay ticareti ile meşgul 
olmıyan bir tacire de 50 sandık 
çay verildiği iddiasanda bulün -
muştur. Bu mesele hakkında çay 
ve kahve biı"liğinden şu mallı -
mat verilmiştir. Çay ve kahve 
bir\iği tevzi listesi hazarlall1amaş 
tır. Birlik, tüccar tarafından tev 
zi edilen çayların mürakabesiyle 
meşgul olmaktadır. 

Dünkü ihracat - Dün muh • 
telif memleketlere 400 bin lira
lık ihracat olmuştur. En ziyade 
Almanyaya deri, tütün Iblyaya 
balık, deri, Ingiltereye kenevir el 
yafı gönderilmıştir. 

12 Vagon Limoıi Geldi - Su .. 
riyeden 12 vagon limon gelmiş -
tir. Suriye limonlarında limon • 
ları çabuk çürüten bir hastalık 
olduğu için cenup hudutlarımız 
da sıka bir surette muayene ya -
pılmaktadır. Bu yüzden birçok li 
mon sandıkları iade olunmuştur. 

iaşe Müsteşan Geliyor - iaşe 
müsteşara Şefik Soyer, pazarte -
si günü şehrimıze gelerek, bu -
radaki iaşe teşkilatında tetk ·k -
ler yapacaktır 
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büzdürler .. 
Hem üstelik unutulmasın ki, 

onlar, dünkü toplantılarında, 
_genç ressamlarla el birliği, iş 
birli~i etmiye de karar verdi -
ler: Biz bu ittifaka "san'at mih 
veri,, adı verebildik. Şimdi siz 
bu hakikati, yaşlı muharrirle
re söylrseniz, dudak bükecek -
lerdir. Onlara sorarsanız, res. 
samların san'at mihverine ilti -
hakı. büyük bir endişeye mevzu 
defüldir: Çünkü ressamlar. bu 
yeni "mihver,, in olsa olsa, i
talvası sayılırlar ... 

~~ii/5~$1 -~- ..,_ 

Cengizin Nasihati mek (25) Kl'f. _J 
\.._~_;,;._-----tek-rar-tes-süs-etm-e!idi;:-;şya ve Bobstilokübik Mecmua • Yeni 

hizmet mübadeleleri, istikbalde ku-

rulacağını ümit ettiğimiz mübadele a·ır a·uluş San'at M·ıhver·ı 
sisteminin iki mühim esasını teşkil • 
edecektir. 

İçtimai emniyet, İngilterenin iç ve su·· t z· f +· B ru 1 dış polit~kasının ikı esas gayesidir. • ıya e ıne uyu ne 
1ngiltere, mütarekeyi takip edecek 

... 
unyanın 

devrede, bütün Avrupada açlığa. pa- Bobstilokübik Mecmua t••••••••••••• • • • •••• •••• •••• • • •• ••••••••t 
ra ve fiyat temevvüçlerine, işsizlik • t 
buhranlarrna karşı koymak için, bü- "Güt:ı,, isi~li "Bobstilokü- •ı Yazan.· Naci Sadullah ! 
tün milletlerle beraber çalışmak bık .. bır mecbuanın in- • 
arzusundadır, tişarı sayesinde, mevzusuzluk- t 

Siyasi 
a zarası 

Fakat bana sorarsanız. dün 
temeli atılan "san'at mihveri" 
ni, öyle yabana atılacak bir 
kuvvet saymıyorum. 

C engiz Han bir gün biitün 
orrullarını ve ailesini ca

ğırtmış.Tirke!iiinden bir ok çıkart 
mış. kırmış. İki ok daha çıkar
mış onları da kırmış ... Üç, dört. 
nihayet sekiz oku knmış! Bu sc. 
fer tirkeşindeu biitiiu okİilrı çı
kam1ış. bir ara~·a getirmis \'C kı
ramamı . Ondan sonrn hepsine 
birden söyle söylemiş: 

- Oğullarım! Hepiniz bu ok
lnr gibisiniz. Eğer birleşmezse
niz benim teker teker. hatta çif
ter, çifter kırdı(,m oklar ı?l"hi si
zi kırarlar ve mahvederler; bir. 
le~ecek olursanız sızı hic bir 
kuvvC't kıramaz. lliç bir diisman 
sizi ınağ'llıp edemez. Bir tehlike 
hissedip birleşmenin faydası yok
tur. Daima hirle~ik halde bu-

Mister Edenin .. harbın e~ ha~a= 
retli bır devresinde ilk de a 0 a 
rak az cok muşahhas bir surette 

' b hs etme sulh imkanlarını mevıuu a tk 
si çok şayanı dıkkattir.Ve n~ un 
en ehemmiyetli 'kısmı da. du~ya~ 

nın vaz;ıyetı 
nın tahsisen Avrupa . · 

tan kıvranan muharrirlere nu'"n .......................................... . 
Almanyanın da bu iş birliğinde "' 
· d do,ğdu: Günlerdenberi, bermu-

yer.ı var ır,., 

Mister Eden bu !lutkunda. a- tat. "yeni şiir,, namiyle ortava 
ralarındaki giimriik maniaları. sürülen hezeyanları dile do
tediyc miişkülah kalkmıs, iktı ~ ladılar: Bol bol verip, veriştiri
sadi sahada anlaı_jmış ,.e 'is bir • yorlar. 
liği yapımya karar vcrmf-; bir Bana kalırsa: 
''Avrupa Birlesik Devlc'tlcri "Ben bulutlara benziyorum 

yükselme görülecektir. Fakat 
zarar bu kadarla kalnu~:acak, 
,.e bu eksiklik belki de, serma
yelerin terakümüne doğru yeni 
bir adım teşkil edecektir. Hal
buki, iktisatçıların kısım aza -
mı, bu birikmenin en bi.i:vük 
düşmanıdırlar. Velhasıl, musi
kiyi ortadan kaldırmak düsiin
cesinin dünya iktisadiyatı icin 
ne kadar tehlikeli olduğu inkar 
edilemez!,, 

:yalancı doğruyu söyler, cahil o
kur, kör göriir, dilsiz dile ge
lir!,, 

Görüyorsunuz ya? Üstat. içti
mai. iktisadi, ahlaki. fenni. tıb
bi bütün dersleri, bütün yara. 
lan bir çırpıda tedavi edecek 
sihirli ilacı da buldu: O bcyiti, 
milletin boynunda bir muska 
gibi astınız mıydı, her derdin 
devası bulunmus demektir. Fa
kat maaleesf meslekdaşımızın 
keşfettiği bu sihirli muskadan 
müstefit olamıyacağız: Cünkü 
nefesle. beyitle dert tedavi et
mek, kanunen memnudur. ' 

Nitekim. dün onların mi.itte
fikan verdikleri kararlar, her 
yaşlı muharririn midesini bu
landıacak derecede ehemmivet-
1idir... Ve o kararlara göre ~as
lı muharrirlere yapılacak veni 
taaruzlar "yıldırım harbi,. biçi. 
minde olacaktır ... 

· b"kilmetının 
hakkında İngiltere u a 
tasavvurlarını aksettiren parç 

z 
sıdır 

Müstakbel Avrupa: --
Dün l\lis{e;E;;."in .l\l~~~ 

. Uousc'dc söyıed?gı. 
sıon h 1 netıce 

nutuk tevlidi mu tem~ 
• • b"' "k bır ehem· 

portresini çizmiştir. " Haberin var mı ' 

Aradaki Farklar: 
Mbte~ Eden'in Avruraııın 

Sanırım ki, bu iddianın orta
ya atıldığı ana kadar hic biri
niz, "musiki endüstrisi.. nin 
"dünya iktisadiyatı .. nda bu de. 
rece mühim bir rolü olduğunu 
bilmiyordunuz ... 

.. "' 
Süt Ziyafetine buyurun 

lunmalısınız. Kalbinizden ihtiras. 
hırı atacnk~ınız: icinizde en eh
liyetli olanı. baş tanıyacaksınız. 

Onıın etrafında toplanarak ade
ta tek viıcut olacaksınız. Size 
huna dair bir hikaye anlntnca-
ğım: 

Jeri itihari:ne u~ 11 

miyeti haizdir. . ·ı · 
Bu nutkun muhtH.~yadtı~·ınrı Bı ~ •. ~ 

ınustakbel ,·aziyeti hak 
kındaki bir tasavvuru ile Na -
zizınin ~·eni nizam telakkisi a • 
rasında şu esaslı fark n~rdır; 
N azi~ın; Alman~·aı1ın siyasi. ik
tısadı ve askeri hakimi)·efi al • 
tında, her tiirlü istiklallerini 
kaybetmiş nıilletleı·deıı nıiirek
kep esir bir Anupa; Mister .E
den ise, miisavi haklara ve kül
tür bakımından tam seı·lıcstiye 
malik olan, ıstıraıı, sefale't ve 
harbi doğuran sun'i tahdidat ''e 
nıan~aları ortadan kaldırarak 
biribirlcriyle anlaşan milletler • 
den mfücşckkil hiir bir Avrupa 
istiyor. 

Ben bulutlara benziyorum! .. 
Kabilinden hezeyanlar sıralı. 

yan "bulut,, lardan. eski söhret
lerin kurumuş köklerine, be
reket yağmuru ya,ğıyor: Cün
kü "yeni, olduklaını iddia eden
lerin kısırlığı karşısında ümit
sizlik duyan okuyucular, kuru. 
duğuna coktan inandıkları "es
ki .. şöhretlere yeniden, ve iste
miye istemiye sarılacak kadar 
caresiz kalıyorlar: Bunun icindir 
ki ben bu yeni ve saçma "şiir,, 
leri, eskimiş ve kurumus söh
retleri besleyip dirilten _gübre

Çünkü siz de benim gibi 
"musiki., nin, "endüstri,, mana
sına "sanayi,, den değil, "sana
yii nefise,. den mahdut olduğu 
kanaatindeydiniz ... 

San' at l\fihveri 

Onların yine dünkü top -
lantılarında verdikleri 

bir karara göre, yakında, genç 
ressamlar, ve _gene muharrirler 
arasında ciddi bir müsabaka ya 
pılacak ve bu müsabakada kay
bedenler. kazananlara bir "si.ıt,. 
ziyafeti cekecekler ... 

Ben, kendilerinden, ziyafet
te ikram olunacak icki olarak 
sütü seçmelerinin sebebini sor
dum: 

Soğuk bir havada çok ba lı 
hir yılan soğuktan kendini ko. 
nınıak icin hir deliğe girmek 
isler. Fakat ııe zaman rns~cldi
ği deliğe girmek istese hu muh
telif başların biri bir tnrafa, di
ğeri öbür tarafa <;ektiği için bir 
tiirlii maksadına muvaffak ola -
ınaz ve nihalet dışarıda soğuk
tan donar. kaılr. Ayni zamanda 
tek baslı, fakat l"Ok kuyruklu 
di!!er bir yılan ):ine ötelti gibi 
soğuktan korunarak l"antm kur
tarmak icin ilk rnsgeldiği deliğe 
girer ve ku)'ruklar da onu takip 
ederek öliimden kurtulur. 

k ·inıkun · kısma ayırma ını d in _ 
ri cari hfıdisclcr lıakkınkta. a 

.' •. • • • 110 aı n -
gıltcre hukuıne-tımn 1 . 1 · · ve eıncn· 
zarını tahmın erım y • • 

nileri~i ifade eden; di~crı 1se 
d .. yanın tah-

harptcn sonra un. • ' k'l 
]acanı se ı 

sisen A vrupnııın a ... bilo1 
Jıakkındaki tasavvurlarını 
diren kısımdır. , göre· 1\Jiste\' 

Mister Eden e · .. 

ye benzetiyorum. Maamafih eğer "musiki en -
düstrisi,. (!) varsa, ve ıtüniin bL 
rinde bizim memlekette de in
kişaf ederse, cümlemiz altm 
kıraca~ız demektir .. Hiç de fe
na değil.. 

R Jf'' nutkunun en mu· 
ooseve ın .. ·netlerin mev 

him kısmı, hur mı . 

1\lister Eden'in bu nutku, im
paratorluğu müdafaa ''e ~·:ızi 
tahakkümiinü :yıkmak kin ~o -
nuna kadar harp etmiye' azmet
miş olan, fakat harbin U7ama -
smdan mi.ite'\:ellit ıstırapları ve 
ihtilal tehlikesini önlemek isti
yen bir hükümetin. nıiidafaa et. 
tiği prensiplerin esas itibaı·i:ıle 
kabul edildiği takdirde bo'} ye
re kan dökmekte ısrar etmiye -
ceğini ve Alman milleti ile an -
la~mıya amade bnhmduğnnu i
fade etmektedir • 

Fakat ben "Gün,, mecmuası
nın sayfalarını karıştırırken an 
ladım ki, ".veni,, lerin "Bos
stilokübik,, zümresine mensup 
olan üdebanın (!) mensur asa
rını dolduran hezeyan muhav
vilesi ayni zümreye mensup Yeni Bir Buluş '. 
şüeranın ( ! ) manzum asarını dol
duran hezeyan muhavvilesin
den çok daha ağır, <;ok daha 
mütenevvidir. Bu itibarla, mi
zah mevzuu arayan meslektaş
lara, onları da _gözden kaçırma

d . l • . in denizlerın ser -
cu ·~~t erın w ld <tu hakknı 
hestısıne baglı 0 u., 
daki kanaatidir. 

J 'it Harirh-e Nazırının, 
ngı ere · ·ı · 

d t eden meşru nıu ıın 
Jraka av e .. al r 
b"t" nıilletiıı muz ıere_ıne 

u l~kn ld ~ıt ,.e Irak vazıye
ına ı o ıı.,. d"l Y• 

tinin y•ıkındn tasJi.rc e ı ~ccgı 
1 kk d• 1 . beyanatı da sayam 
ıa ın a u , 

dikkattir. 11 · 
S " ' in istiklal eme erıne 
ııınen b'" .. k h" 

karşı ·ıngiltereniıı uy~~ r ır 
~em pati duyduğunUA SQY ı~ .~n 
.l\f ... t E'den birçok ran mu • 

ı er , .. k'" d 
tefckkirlcrinin bug~ın .• ~tn e_n. 
d 1 1• bir Arap hırlıgı tesısı a ıra sı ,ı . T 
h daki gavrctlerme n -ususun • · d •.. 
gi.ltcrenin ıniizaherd c eccgtm 

~ bHdirmiştir. . 
,,,,- l\lister Eden. Jıarbın '!le z<ı .• 

. "' crece<>·ini kımr-:enın man son.. ., l 
keo;tiremiycceğini fakat 1\. .man 

. . 'b' ert bir makıııe -makıncsı gı ı s , 
nin zahiri ku'''·etinc ra/.{n~en, 
birdenbire kırılacağını, ~aıız • 
nıin ansızın ~·ıkılarak .~ı.ı.nam • 
darlnrını siiriikleyiı> goturece • 
ğiııi si;yfemistir. 

Bu nutku~ asıl miilıint olan 
kı~.mı, sulhtcn sonra diiny~nın! 
ta he; isen A vrupanın vazır~tı 
hakkında Ingiltere hükumctı -
nin tnsavvurlarını aksettiren 
kısmıdır. 

Bir Ingifü: devlet adamının 
harhin en hararetli bir devre -
finde, ilk defa olarak, - adeta 
damdan düşer gibi - az çok 
nıiisalıhas bir su~ette su!h şarkt 
lannı mevzuu haıısetmesı ço 
şayanı dikkattiı-. 

Mister Eden, Avrupanın mad 
di \'e manevi teşkil ve taır.~İ>llİ 
hakkında ~unları söylemi~tİL': 

"Eski dünyanın hercümerç vazi
yetine donmemiz beklenemez. Yir
mi senelik acı tecrübelerimiz, Av
rupada yeni bir n.izamın kurulma
srnr zaruri kılmaktadır. Sulhün 
teessüsünden sonra enternasyonal 
ticret en geniş temeller üzerine 

Mister Eden'in bu nutku ile 
alakadar olarak. melmslarJan 
l\Jistcr Mander'in Avam Kama
rasında söyleclii{i şu sözler de 
hu noktai na2arı teyit etmekte
dir: 

"Alman milletini şuna ikna etme
liyiz ki, o bizi esaret altına almak 
istiyor. fakat biz onu esaret altma 
koymıyacağız, Hitlerle sulh yapmak
tan daima imtina edeceğiz, Çünkü 
sözlerine itimat edilemiyecek devlet 
adamlariy!e görüşmek faydastzdır, 11 

Son on giin zarfında Alman 
şehirleri Uzerindc lıiiyi.ik hava 
hücumları yapılmamasını ela hu 
sözlerle alakalı görmek münı • 
kündiir. 
Almanyanın dalım ,-nziveti 

hkakmda alman habN·lercİen, 
halkta eskisi gibi hat·p heye -
canı kalmadığı, harbin uzama -
şmdan endi~c edildiği, fakat ye
ni bir Versay sullıü ile karşı -
}aşmamak için harbe de,·amın 
zantri olduğu kanaatinin mcv -
cut olduğu anla1ılnıaktadır. 

l\'Iister Edeıı'in \'e A \ ' nln Ka 
marasında be~·auatta hıılunan 
mebusların, diinyanm adnlet 
esasları üzerine lmrulacağ'ı "A i
man yanın da hu kuı·ulu::ıta va . 
zifesi olduğu hakkında Alman 
milletine istikbali lıakkıncla em 
niyet telkin ederek mahiyctfo. -
ki sözlerinin Alm~n~ada. derm 
akisler yapması ılıtınıalı P<'k 

çoktur 
JJJ. ANTEN 

f(•]if Oı!amiiR ..... . 

Beyaz Küreciklerin Hastallkları 
K d · k" ·k · .. k 1851 kıılak1arda 

]e 
. anımı.r. akı beyaz -urecı . ınveslı, goz ara~~k ek' olmamakla 

rın s~yısı bazı hastalıklarda a. ugu tu. Ateş yu s • bur 0 zalır, lıır <:oğunda artar. Bu ço- beraber insan yatmaga me.c d • 
~a~nıa ~cçici olursa pek de ehem- , lur ... Butun kanam~~ı, .. ıdra~t 
n1ıyctlı .sayılmaz, ona sebep o- kan, cilt üzerinde purpura... ş 
lan geçme~. he.yaz küreciklerin etlerinden kan gelir. Ba~·anlarda 
sayısı da duzclır. rocuk yatağından da ... 

Fııkat beyaz kiireciklerin kcn- ~ 
dileri ı!e hasta olurlar. Onların Ba~ka alametlerini saynııyaca-
1tastahğ1 sayılarının çoğalması, ğıın, Çünkii onları arayıp b~ınak 
l>cl' ziy~de artm~~ı d~ınektir. Şu hekim i~idir. Söylediğim a!a~ıet
kadar kı beyaz. kıırecıklerin sayı- ]erden bir kaçı, ateşle bırlıkte 

kendi kendıııe artma?. onları ıneydana çıkmca hiç bek~eme
sı ·1 olan uzuvlarda hastalık ol- llleli, hekimi da,·et etmelidır. 
hanı• b k" "kl .. 

w • ,.i11 C.) az ıırc.•cı er coö-a.. Bu hastalık bir kaç hafta su· 
dugll h d"v• 1 k" d'l' d "' ' şinı ıgı ıe ır ı ın e, be_ rer. Bır ka(' giin siireni de var-
Iı~larkiirt-ciklerin l 'Stahldarına. dır. O zam~n tabii pek ıjiddetli. 
.).~ız · denilir... 1 Zanf olursa bir kaç ay sürer. Za-
loseıııı yı( olsu "d · 

•• ·•11in iiç türl:sü vndır. olac • n, şı deth olsun sonu ~~ 
Loscıtı•\. h ~-1. ikisi müzmin. ol agBını sormasanız daha ıyı 

· · teş ı, u:r. ununla b b ·· t en Bırı a.. onı .. •1 had şeklini sö:vli- ışıklan 1 ear er ron g y 

BUf.ıı~· İlk 'Iiinlerde, gittkçe da var~ı: hastalar~n. kurtarrl.dıgı 
yecegııı · nunluk ,.e istahs1zlık. ümit k _:1 Onun ıçın tedavıden 

y~r b 6ımH 
nrtııll tcşli her hastalığın aş- Ate~]j löse ·. . . • .z 
Fnknt 11 d ·rorgunlıık ,.e istahsız linıue7.se d · r;'ının mıkrohu bı
lnngtrlil :,.~dan bunların nere - hir hastalıke, 01

1dcr ~hali mikroplu 
tdıı.ı-- · ugun ·· t · Jık o l(liği nnln~ılaınaz ... Sonra ı Belkı bir giin nıik ;: .gos erır. 

den ~~tı'rlikUı ~nnsızlık. Beniz da bulunur. Berek rı° u, . ser?mu 
ntcsıc .. 1

0
tur. yiiz liişcr. Ba~ dön- ten nadirdir e versın kıza-

k··ı .... ,tıı ll r 

malarını tavt>iye ederim. 
Meslektaşlarıma okumalarını 

tavsiye ettiğim bu yazılar ara -
sında bir tanesi var ki. musiki
nin ortadan kaldırılmasını isti
yen bir akıllıya kemali ciddiyet 
le cevap veriyor, ve diyor ki: 

Peyami Safa da, dünkü ya
zızını, _galiba "Gün .. mec

muasında neşrolunmak V.zere 
yazmış, Ye yanlışlıkla "Tasviri 
Efkar,, sütunlarında neşretmiş. 

Çünkü, beni hayli güldüren 
o ciddi (!) yazısında, üstat, 
"Gün,, cülere de taş çıkartıyor 
ve ezcümle buyuruyor: 
"Namık Kemal tarafından 

yazılan: 
Baisi ~ekva bana, derdi umumidir 

''- Bugiin, musiki endüstri- Kemal, 
si (!), diinya ''piyasa,. (!) sında Kendi derdi gönlümün billah gel-
hüyiik bir me,,ki işgal etmek
tedir. Bu endüstri sayesinde 
geçinen insanların miktarı he
sapsızdır (!). BUl{ÜD., bütün iş 
müesseseleri seferber olduğu 
halde, milyonlarla issizin mev
cudiyeti, beşeri dertlerden biri. 
dir. Ve musiki ortadan kalkar
sa, işsizler grafiğinde milyon
lara işaret eden mııaızam bir 

Kelly Muhribinin 

İlk Macerası 

G irit önlerinde şiddetli dö
ğüşmeler oluyor. Adayı 

müdafaa i<;in İn_giliz donanma
sı canla başla döğüşüyor ve bu 
arada bir hayli zayiat veriyor. 
Geçen f!Ün battı~ı haber veri
len gemilerden bir tanesi de 
Kelly muhribi idi. Geminin 
kaptanı Lord Louis Mountbat.. 
ten ile İngiltere Kralı Georıte 
kardeş çocuklarıdır. Son haber
lere göre Kaptan Louis de bu 

·muharebede hayatını kaybetmiş 
tir. 

Bundan bir sene kadar evvel 
Kelıy bir macera daha ~ecir
mi~ti. O zaman _geminin kap
tanı bu hadiseyi şöyle anlatmış
tı: 

"Geçen ms.yıs ayında sıcak 
bir persembe günü idi. Kelly 
mayin dökmekte olan bir muh
rip filosuna kumanda ediyordu. 
Bizi muhafaza icin üzerimizde 
ucan tnyyarE'lerdcm bir tanesi 
biraz ötede bir düsman denizal. 
tı ıremisi bulunduğunu bildir
di. Kelly ve Kandahar muhrip
leri filodan denizaltısını takip i
çin ayrıldılar. 

Bir müddet sonra ayni tayya
re mayin dökmekte olan düs
man gemilerinin de ı:!Öründüğü. 
nü bildirdi. Bunun üzerine b!ı 
takipten vazgeçip ufukta göz -
den kavbolmak üzere bulunan 
filoya iltihak ettik. z 

Bu işlerde saat on buçuk ol
muştu. Ortalık zifiri karanlık 
idi. Denizin gayet sakin olan 
sathında simdi kesif bir sis ta
bakası toplanıyordu. Yarım ı:'.l
a.t sonra ben kaptan könrüsün
den denizi seyrediyordum. 
Ansızın den zin icinde r-ır 
cısmin arkaı;ında iz bırakarak 
silratle ilerlediğim görür gibi 
cıulum. 

* * Beklenmiyen İnfilak 

Düşünmeme .vak~t k~l~a •• 
dan müthış bır ınfılak 

oldu. Köprünün alt tarafından 
alevler çıkmıya başladı. ~c~ly 
yanından aldı_ğı yaranın tesırıy. 
ie sola yattı. En öndf'ki kazan 
dairesi ·~ldu~u gibi denize uc
müştu. Bütün gemi dnman i-

mcz yadına!., 
Beytini; her mektebin heı 

sınıfın, her kışlanın, her dev
let dairesinin, her gazetenin, 
her evin, her ticarethanenin, 
velhasıl her binanın duvarına 
asalım: Bu beyti anlıy:m hır
sız çalmaz olur, cani öldürmez 
olur, hasis parayı sennez olur, 
mağrur kendini beğenmez olur, 

Yazan: 

çinde idi. Ön kazan dairesinde 
b~unan herkes o anda ölmuştü. 

Ikinci kazan dairesindeki ve 
makine dairesindekiler güver -
teyc emri verilinciyı~ kadar va. 
zifeleri başında kalmışlardı. Bu 
ara etrafımızı saran ı;is ve 
duman bir.az açılır _gibi olmuş
tu. Bizden cok uzakta olmıyan 
di,iter bir muhrip "Bulldog.ı ya
nı başımızda belirmişti. 

Bu yardımcı gemi derhal bi
zi arkasına bağladı ve limana 
doğru yol almıya başlodı. Beri 
tarafta biz gemide ağırlık ve
ren torpitoları, diğer yerinden 
cıkarılabilen ne varsa hepsini 
birer birer denize atıyorduk. 
Enkaz altından cıkardığımız 
yaralılan emin bir vere kaldı
rıyorduk. Burada do.ktor da hir 
iki tane cep fenerinin ışığında 
bin müşkülatla onların yarala
rım tedavi elivordu. 

Ertesi sahah Kandahar da bi
ze iltihak etti. Gemideki bütün 
yaralıları ona naklettik. Bunu 
yapmak icin S!emileri birbirine 
yanaştırrnıştrk. Bir yarım saat 
kadar böylece bir f!emidPn di
ğerine yaralı tasımıştık. İsimiz 
henüz bitmişti ki, üzerimizde 
beliren iki düşman tayyaresi 
bizi bombalamıya basladı. Fa
kat bu. esnada imdadımıza ye
tisen Ingiliz tayyareleri bizi 
ikinci bir faciadan kurtardılar. . ... 
Gemide 18 Kişi Kaldı 

O gün öğleden sonra iki 
•kruvazör ve iki muhrip 

de bize iltihak etti. Akşam ''ak
tine doğru ölülere bir cenaze 
merasimi yaptık. Onları birer 
birer hamaklar içinde denize a
tıyorduk ve her seferinde su
yun dibine bir tane daha atıl
dık<;a onları top ateşiyle selam-
lıyorduk. ~ 

Böylece ikinci ı:!Ün de ,geçmis. 
ti. Kelly $!ittikçe daha çok 
yana yatıyordu. Artık her 

Dün, Beyazıttaki Marmara 
_gazinosunun Marmaraya 

bakan taraçasında yapılan sa
mimi bir toplantı ,genç ressam
larla, gene muharrirleri bir 
araya getirdi... Oada bulunmak 
sayesinde. zaman zaman yaşlı 
muharrirlere sataşan gene mu
harrirlerden hiç olmazsa bir 
kısmını şahsen tanımak fısatını 
kazandım. Ve bu suret -
le onların, ara sıra ortaya çıkıp, 
yaşlı muharrirlere: 

"- Siz artık çekilin: Yerle. 
rinize biz geçeceğiz!,, Demek 
cesaretini nereden aldıklarını 
da anladım. Çünkü gördüm ki, 
bu iddiada bulunanlar kalaba
lıktırlar. Ve bu kalabalığı 
teşkil edenler de, güçlü, klJV -
vetli _gençlerdir. 

Bu itibarla, yağlı meslek
taşlarıma halisane tavsiye ede
rim: Bir gün yeniden taarruza 
u_ğrarlarsa. eskisi gibi şiddetli 
cevaplar vermesinler, ve genç 
muarızlarının, kalemden baş
ka bir taarruz silahı kullan. 
mamak insafını göstermelerine 
şükretsinler: 

Zira ben şahidim ki, f!enç 
muharrirler, kalemleriyle bece. 
remedikleri "istihlafı,, zorla ba
sarmıya kalkışırlarsa, eski mu 
harrirleri "al aşa.i{ı,. edebile
cek derecede kalabalık ve _gür-

hangi bir dakikada batabilirdi. 
İşte bu esnada yine müthiş bir 
bombardımana uğradık. Al
lahtan hic bir isabet vaki ol
madı. Gemiyi baştan aşağı bo
şaltıp yalnız 18 kişilik bir mü
rettebat ile bıraktım. Bir müd 
det de bu vaziyette ilerledik. 
Derken yakında iki denizaltı 
bulunduğunu haber verdiler. 
Muvakkaten o 18 kişiyi de 
Bulldof!'a naklettik. 

O gece bütün _gece Kelly ter 
kedilmiş bir vaziyette kaldı; 
dalı;~alar üzerinden gelip ~eç
tikce artık bu sefer gitti diye 
biz heyecanlar f!eçirdik. Diğer 
gemiler o geceyi Kellynin et
rafında nöbet bekliyerek f!e
çirdiler. Ertesi sabah 18 tayfa 
gemiye döndüler. O gün akşa
ma kadar gayet yavaş yol al
dık. Müteaddit defalar düsman 
bombardımanına uğradık. Kel
ly de elektrikler işlemediğinden 
topları elle işletmek icabedi
vordu. 

Dördüncü gece de çok az yo] 
alıyorduk. Bu 18 kişi sayesin
de Kelly ,güçlükle ilerleyebili
yordu. En nihayet pazartesi 
sabahı yarısından fazlası suya 
gömülmüş bir halde, hani a
deta can cekişe çekişe Kelly'yi 
limana sokmıya muvafffk ol • 
duk.,, 

İşte 1940 senesi mayısında 
geçirdiği bu maceradan sonra 
İn_giliz muhribi Kelly ta -
mir edilmiş l ve:>fyina !vazife. 
siniH!'f~rda?<IBlı '>mru:iel'litian 
muvaffakıyetle kurtulan Kelly 
ve kaptanı bu.gün ikinci bir 
mücadeleden sonra dünyadan 
çekilmiştir. 

* * Toprak Tedavi Eder 

Muhte1if vesilelerle f ngil. 
terede. ziraate ne kadar 

ehemmiyet verdiklerinden bah 
sctmiljimdir ... Şimdi bunun bir 
misali olarak da size İngilte-

" Biz, dediler, "yeni,. ol-
mak iddiasındayız. Halbuki, 
muarızlarımızdan bazıları bize 
verdikleri cevapta: 

"- Siz, diyorlar, bizim icin: 
"Yaşlı., diyorsunuz. Halbuki, 
sizin aranızda biz ya~ta bir çok 
kimseler var. Bu vaziyetı bi.i
yük iddianızla garip bir tezat 
teskil etmiyor mu?,, 

İşte, biz, bu ittihamı kıymet. 
ten düşürmek için. bundan böv 
le mümkün mertebe mebzul 
miktarda süt içeceğiz. Çünkü 
onlardan çok "yeni", ve cok 
"genç,. olduğumuzu isbat ede
bilmemiz için... Ağızlarımızın 
süt kokması lazım! .. 

E,iier bana sorarsanız. gene 
san.'atkarların birbirlerine si.it 
ziyafeti cekmelcrinin hakiki 
sebebi bu de~ildir. Ve onların 
bol bol süt icmive karar ver
melerinin sebebi, yaşlı muhar
rirlere karşı açacakları şiddet
li mücadelede, mümkün mer
tebe kuvvetli olmak arzusu -
dur. Bu itibarla. yaşlı mu. 
harrirlere tavsiye ederim, bade
ma, f!Özlerini dört acsınlar: 

Cengiz Han, ailesinde temin 
etmek istediği birliği tesise 
muvaffak olmustur. Bir tek ha. 
şın kuınandasiyle kurulan lm 
di.in)•anııı en büyiik İmparator
luğu. uzun miiddet payidar ol. 
du. Bütiin İınparatorlu~a mut
lak surette hiikmetınek için de 
veraset yahut "hiiyük evlfıt., u
sulüne riayet edilmezdi. :\lcse
lc sırf intihaba bırakılmıştı. Fa-

Cünkü, gene rakhıleri. birhir
lerini... kuş sütü ile beslemiye 
başlıyor .. 

rede yeni çıkan bir sanatten 
haber vereceğim. İktisadi va
ziyet dolayisiyle topraji;ı ıslah 
etmenin her zamandan daha 
mühim bir safhaya girdiği bu 
sıralarda Ziraat Vekaleti yeni 
bir büro tesis etmiştir. 

Adi toprak doktorluğu olan 
bu büronun başına da bu işin 
mütehassısı olan 4 7 yaşların
da Arthur Denis isminde bir 
ziraat mütehassısını getirmis
lerdir. Bu adamın vazifesi iyi 
mahsul vermiyen topraklrırı, e. 
kinine kuer veya böcek düşen 
tarlaları tedavi etmektir. 

Arazisinde bir aksaklık gö
ren. hastaya doktor cat!ırır ıri
bi toprağının derdine deva bıı 1. 
mak isti.yenler de Mr. Denis'e 
müracaat edecektir. • .. -.~ .... 

Hükumet bu ise o kadar cok 
ehemmiyet vermektedir ki; a
razileri düzeltmive miisait ol
du~u halde sadece ihmal ve 
doktora haber vermemek vi.i. 
zünden azami mahsul almıyan. 
ları cezalandırm~ktadır. ..... 
Dosya :Müdürü Rogcr 

Fransaı.un istilası esnasında 
Parıs polis müdüriyeti 

dosya şefi olan Ro,ger La~ge. 
ro'nun ismi son zamanlarda yi-
ne duyulmuştur. · 

Roger'in hikayesi Parisin iş
gali ile başlar. Almanlar şehre 
$!irdikleri zaman yaptıkları ilk 
işlerden-biri ecnebi ve yahudi
ler hakkında mevcut evrakı el
de etmek olmuştur. Bunu ecne
bi müesseseleri ziyaret, kısmen 
de evleri araştırmak suretiyle 
yapmıştılar. 

Fakat en mühim dosyalar 
muhakkak ki polis dosya ~efinin 
elinde idi ve işte bunları almıva 
geldikleri zaman hayal sukutuna 
u,ğramıslardı. Zira. Roger Lan
ıteron bunların hepsini imha et
mişti. O zaınandanberi bu yüz
den ellerinden kaçırdıkları yüz. 
lerce ecnebinin ahını çıkarma
ya çalışan Almanlar, en nihayet 
bir yolunu bulup Lanj!eronu i
şinden çıkarmşlardır. 

Beri vandan İngilterede hayat 
!arını bu adamın sayesinde kur
taran yüzlerce İngiliz onu hür

, metle anmakta, .ııazeteler ondan 
~ütun sütun bahsetmektedirler. 

kat has hir kere intihap edildik. 
ten sonra Cengiz Hanın biifün 
nüfuz n• iktidarına :.ahip olmus 
bulunurdu! ı 

Biiyle olmakla beraber Ccn
gizin · bütiin ihtimanıına rej!mcn 
o munzznm İmparatorluk da bir 
('okları gibi zeval buldu. 

Zira "kemal,. ve "zeval,. kanu. 
nunun en kuvvetle lıükiim siir. 
diiğii. yerler istila sahalarıdır!. 

Tarihci 

(Evvelki ,qiinkü Bühlül'e ait fıkra 
münasebetiyle Aksam refikımi
zin "Demeli. Dememeli .. sütunun 
da "Bühlul dememeli, Dehlul de
meli,, deniliyor. Bir elde per
tevsiz diğer elde cınbızla yanhş 
uramai!a kalkışınca biraz kavait 
bilmek zarureti vardır. Böyle 
salahiyettar kalemlerin de nrap
cada fa'lul vezninde kelime ol_ 
madığını ve bütün bu vezindn 
kullanılan kelimelerin fu'lul vez. 
ninde olduklarını bilmeleri ikti
za eder. MeseH'ı arı mimastna ~e
len ziinbur'u böyle doğru yaz. 
sak onun da zenbur oldu~u id
dia edilecek ve bu suretle k~ş 
vapalım derken ~öz çıkarılmış 
olunacak. Çalakalem tashihte>n 
evvel biraz dıkkat buyunılsa fe
na olmaz sanırım.) 
===.---

GönüHü Hasta 
Bak cı Kursları 

Yardım Sevenler Cemiyeti gö
nüllü hastabakıcı kurslarının ii 
niversiteliler kısmının hazırlıkla . 
l'ını tamamlamı:;, hastanel~re gcj 
re tevzi cetvelini yapmıştır. Hcı 
hastaneye 25r30 namzet verile 
cek ve bunların bir ay içinde ye· 
tiştiril ınesine çalışılacaktır. ııı, 
üniversiteliler kursu 25 ,ve 30 nı 
kişilik gruplar ha1inde ofikl'une1 
ve belediye hastaneleri ile husu 
si hastanelerde haziranın 3 inde>ı 
itibaren faaliyete geçecektir, bu 
güne kadar Yardım Sevenler Ce 
miyetinin gönullü hastabakıeı kc 
luna 600 kadın yazılmış bulun . 
maktadır. Buti.ın HalkevlerırıdE 
ve Halk odalarında mevcut hir 
"hastabakıcı yazılma büroları 
namzet kaydine devam edecekle~ 
ve müracaat yekünunun 17'00 u 
bulmasına çalışacaklardır. 

Vilayet hududu dahilindeki ka 
zal~r~a~1 bir .. kısmı hasta bakıc• 
yetıştırıl~ek u~ere seçtiği üç ka 
d~nı ~es?ıt etmış ve cemiyete bil 
dırmıştır. Bunlar Universitelile 
kursunda:ı sonra hastanelerde yı 
tırılıp k~l~ırılacak ve kurslara de 
va~ ettı~ıleceklerdir. Kun:; ıni.ı _ 
davımlerıne yalnız bir harp vu
kuunda yaralılara ve hastalrırn 
Y.apı~ası ger<>kcn yardım öö·c . 
tılm~yecck her ev kadınının bil 
mesı lazım olan sağlık işleri et 
raflıca anlatılacaktır. 



No. 21 Nakleden : ŞÜKRÜ KAYA 
rini verdi. Vadeleri geldikçe bonola
rını ödedi . .Mamul eşya hususunda A
merikan milleti, yabancı memleket
lere tabi kaldı. 

TAN 

LİMANDA: 

• Soşyete Şilep, 

Siyasi fırkalar: 1 
Bütan bu meselelerde efkfırı umu

miye muhtelif cereyanlara ayrılmak
tan geri kalamazdı: Muhtelif milll 
programlar ve siyasi fırkalar bundan 
çıktı. 

Beden Terbiyesi 
Mükellefiyetine Dair 

Denizyollan 

idaresine Geçti 

Fransa ihtilali Amerikada 
Sempati İle Karşılanmıştı 

Bun! ın çoğu Kanadaya gitmişlcr
d F kat Bırle ık Devletlerde daha 

ı d, n kalını tı. İngılizler on .,e-
nC'de be ı hal4 d ploır.atik bir mu-

<' il g ndermemlşlcrdi ve İngıllz 
t ccarlıırı eski al c ki rrnı alamıyor
.& r bahanC' lyle, mu hedelerin sara
lı tine ra men şimali garbtdeki bir 

de Amerikalıları kızdıran, İngilizlerin 
kaçak İngiliz askeri aramak bahane
siyle, Amerikan gemilerini araştırma
ları ve Amerika tayfalarını İngiUz 
gemicisi sıf:ıtlylc alıp götilrmeleri i
di, Bu milşkill11ta bir nlhaye vermek 
için, Birleşik devletler yüksek dh•anı 
reisi (Chlef Justiet!) mahsus v:ı7ife 
ile İnglltereye gönderildi. 

Zaten ihtilôlin, milletin ittifakını 
temin cdemedl/:lni görmilştOk. Harp 
bitince, devletlerin husuc;lyeti her 
Yerde biraz fikir ahenkslzliklerlnl 
meydana çıkarmıştı. Bunda nsonra da 
fırkalar, mahalli teşekküller doğmuş
tu. Milli meseleler mevzuu bahsolun
ca bu ayrılmalar kuvvctlenccektl. 

Milli meselelerin birincisi teşkllfitı 
csaslyenfn tasdiki olmustur. Federal 
kuvvet. devletlerin hükilmetlerlnln 
fevkinde yeni bir hOkQmet kurmuş
tu. Şimdi, umumi menfaatler de her 
devletin hOkt'.'ımeti bir derece.ve kadar 
bu merkezi hOkömete tılbl idi.Bu ~
blyetin muhalifleri vardı. Federalistk a c ! mevkileri hftliı ellerinde 

t tuyorl rdı. Bu garnizonlardaki in-
1 z zab tlcr!nln hasım yerlilere giz
re yardım ettiklerinden şüpheleni

Amcrikadaki 1 ngili: ' !erle, antifederalistlcr arasmda mü-

llyordu. 
Nıhayet Fransa, Avrupa mllletlerly-

1 tutu acak bir buhrana kapılmıştı. 
V al<.'yhinde lttitaklar yapılmasını 

p ettır<.'cek bir vaziyette idi. Ame
a hükumeti bu kavgalara suruklcn

ek ıstemiyordu, 

Fransa ihtilalcileri 

lehinde nümayişler: 

F knt, bizzat bu buhran Anıt'rlka 
b'rl irnde bir takım sempatiler uyan
dırmıştı. Fransız lhtiUilcilerl l<.'hlnde 
her çe it niı'l'laylşle.r yapılıyordu. "De
mokrat cemiyetleri" kuruİuyordu: 

Bunlardan Carleston cemiyeti Parls
te ı Jakoben klübil tarafından res

en tanmdL Kransız konvan.<;iyon 
t'Clı , 1703 de Jone (Genet ou Ge

t) admda b·rinl Amerikaya elçi 
nderdJ. Gilnun Metine göre, elçinin 
tbe Onvanı ı;adece "Hemşeri = Ci
:ren" idi. Bu hem eri, meharet ve 
Ptumluktan mahrumdu. 1783 muabe-

1 nın, mecburi olduğuna kani ol
iu~ için -m:ızereti de bu kanaattten 
'> r kanaatıdlr- ilUfak vaadine gOve

ı 

askerleri: 

İngiltere 1 Haziran 1796 dan evvel 
AmerikadakJ garnizonlardan asker
lerin! vekmeyl kabul C'ttl, 

Hudut. seyrüsefer, İngiliz toccarla
rma kat'$ ıolan borç meseleleri muh
telit komisyonlara havale edildi. Fakat 
İngiltere AnUllerdekl Amerika tıca
retlne kat'$ı o kadar hasis davrandı 
ki, Sena, muahedenln bu husustaki 
maddelerinin hepsini reddetti. Bundan 
başka, en mühim mesele olanı gemi
lerin durdurulması, yoklanmaSl, tayfa 
yazılması hususunda Ccy (Jay) Lord 
Grenvil'den hiç bir şey koparamadı. 

Muahede Amer!kada bilyiık bir mu
halefetle karşılandı. Daha müsait şart
ların elde edilemlyeceğinc kani olan 
Reis, muaheden!n tasdiki için lfızım 
olan üçte iki ekseriyeti elde etmek i
çin bütün nilfuzunu kullanmaya mec
bur oldu (24 Haziran 1795), 

Ayni zamanda, Torna Pmklne (Tho
mas Pinkney) İspanya sarayı ile Mis
sissipl nehrinin afzmı Amerikalılara 
açan ve orada kC>ndilerinc mallarını 

mallarını yükletmek ve aktarma hak
kını veren bir muahede yaptL 

cadele şiddeUI oldu. Federalistlerin 
fikirleri, görüşlerini mdtemndt bir 
vuzuh ve ikna edici bir kuvvetle l-
7aha muvaffak olan Oç mümtaz adam 
•~rafmdan müdafaa edildi: Hemlltın 
<Hamilton), Metfüln (Madlson), Cey 
CJay), Yeni teşkll11tı esaslyenin ma
na ve maksadını halka b:ah için 1788 
c:enesinde bunların :vaJ:dıkları izahlar: 
hmı!ln dahi, Amerikan siyası edebi
vatınm şaheseri olanık kalan bir cilt 
teşkil etU: FEDERALİST. 

Teşklltıtı t'sasiye takdlk olunduktan 
sonra, Ihtlltıfiar, kuvvell surette te
mcrkOz ettirilmiş bir hOkQmet tarnf
tarlarlyle iktidarı merkeziyetsizleştlr
mesi taraftarları, yani bnşkn bir tıok-
tadan diğer bir ttıbirle işlerin idaresi
ni, içtimai ve fikri milmtaz bir züm-
reye vermek lstlyenlerle, halkın he
yeti umumlyesinln idare hakkı oldu
i:uun kabul edenler arasında bir ihti
lat şeklini aldı. Bu binnetlce h!lküme-
tin aristokratik tel11kklsiyle demokra
tik mülahazası arasındaki ebedi da-
vadır. 

Amerikadakl vaziyete göre bir ta
raftan koloni devrinde iktidarı elin-

Sosyete Şilebin denizyollarına 
ilhak edileceğini ve Bakır, De -

Beden Terbiyesi mükellefiyeti biraz anlasınlar ve içlerinden tü- mir ve Krom adlı üç vapurunun 
kanunu çıktı~ı vakit. bazı muha- t.. . h d. dn yine ayni idareye satılacngı -

,,. mi en t';!b~e~ şa~_pıl~onl. . a';, ı on- nı evvelce yazmıştık. 
fazakarlar: "Spor emirle olmaz. a~!n a ırınce soy ıye ım. ov.un- Sosyete şilep umumi heyeti bu 
mahiyetini değiştıriyoruz!" _gibi cu çıkacak bu gençlerle bıraz, münasebetle di.ın idare merke _ 
tenkitlerde bulundular. Gerçi olsun meşı:_ul olsun~ar. : zinde fevkalade bir toplantı ya
yeniliği kadar faydası olan böyle A~.tık muzayede ıle hazır f~t- parak denizyollarına devir kan_ 
bir kararı hemen anlamak. tered- bolcu ~yartmakt:ın .v~z gecelım rını vermiştir. Bu suretle sosye
düde düşmemek biraz ~üctü; bn- de, eskı~en o~d~J:!u . gıbı sporcuyu te şilebin 5500 tonluk Krom, 6200 
husus sahası, tesisleri pek de çok kendımız ":etıştırel~m tonluk demir ve 7100 tonluk Ba-
olmıyan, kiı.fi mikdarda mualli- Mekteplıler kluplerden çıka- . . . d . 11 me malik bulunmıyan. üstelik rıldığl vakit bir cok idareciler kıı şıleplerı resmen keııdızyo n -
bilmedikleri futbolün cı~ırtknnlı. "Spor öldü, bizim depomuz mek- rın~ g~çmft bul.~nma . ~·· ır.b .. 
o-1n ede le · f zl · 1 t t t leb . d'" d' b' d h k enızyo arı ı aresı un u uç ..., ı n rın a asıy e mevcu ep a esıy ı ıye . ıraz . a a vapuru teslim almıştır. Gemile-
oldu,iiu bir muhitte. ka_i!ıt üze- ıı .. olarak fervat et~ışl~rdı. 1~u- rin bacalarındaki eski sosy~te ~ı
rinde büyük gayeler ifade eden gun mektep t?lcbesı yerırıe k up- lep arması denızyolları armnsiylc 
bu faaliyetin müsbet netice ver- lerde m~cburı olarak Sl?or yapa- değiştirilmiş ve gemiler deniz _ 
miyeceği hakkında bedbin iddia- cak ve ..'ı aşları tam yctışme cağı yolları servisine gırmişlerdir. 
lara tesadüf etmek _gayet tabii i- olan mukelle~. _gençler !11evcut. Ankara Vapuru _ Atina Se
di. B~n~arı 2orme~~zlıkten ~el- firimiz Enis Akaygen ve scfnret 

Fakat. 19 Mayıs Bayramında meJ.,. ış ~a'?mıya uşcnıme~. de- erkanını memleketimize getirmek 
mükellefler müsait vücutları . mekt~r .. Hala hazır futbolcu t~- üzere Ankara vapurunun evvelkı 
tam riayet etmedikleri spor di- d.arıkı ı.ıe meml.cket s.~~~u .. ı?elı- akşam Pireye hareketi mı.ikar _ 
siplinine uyan büvük heves ve şır v.e ılerler ~ıye du.su~l;l~sek rerdi. Fakat hükumetin gördüğü 
azimleri ile memleket sporuna kendı bahanemız~ k~ndımızı ınan lüzum üzerine vapurun hareke _ 
dolayısiyle de ııencli_ğine hudut- dırmaktan baş bır ış yapmış ol- ti son dakikada tehir edilmi~tir. 
suz bir şekilde hadim olacakları mavız. 
hissini verdiler. Bu itibarla bir Spor klübü idarelerinde aldık
cok eksiklerimize raj!men kabul 

1 
ları vazifeyi meşhur futbolci.ıler. 

etmiye mecburuz ki, Beden Ter- le ahbaplık etmek, dolayısiyle 
biyesi mükellefiyeti, bize buRiin- meşhur olmak, olduktan sonra da 
lük umulandan fazlasını vermiş. kendi hırs ve zevklerini tatmin 
tir. etmek için diktatör kesilmek is-

Bununla beraber gayesi büyük tiyenlerden zaten hayır beklemi
ve genis olan bu davayı daha i- yoruz. 
vi tahakkuk ettirebilmek icin, ha- Ancak, bunlar, verimli çalış
len ihmal etmekte oldui!um•· mak istiyenlere, dört elle sarıl
bazı noktaların üzerinde ehemmi- dıkları yerlerini veremiyorlarsa 
yetle durmak lfızım gelecektir.. hic olmazsa gölS?e etmeseler. 

Elimizde disiplinli ve beden Fi.iruzan TEKİL 
terbiyesine muhtaç kütlelerin / sl<Ulbul atletizm bayramı 
bulunduğu bu_günlerde spor ida
recilerinin ilk işi bunların elin
den tutmaktır. 

İstanbul atletizm bnyramının 
final müsabakaları pazar Runu 
ö/!lcden sonra Robert College 
sahasında yapılacaktır. 

l\luğla Felaketzedelerine 
Kızılayın Yardımı 

Ankara 30 <A.A.) - Haber 
aldı~mıza ~öre Muğla ve civa
rında vukubulan yer sarsıntıl:ı
rı neticesi a<;ıkt.a kalmış olan 
yurttaşların acil ihtiyaçlarım 
karşılamak iizere Kızılay umu
mi merkezi tarafından mahnllı
ne 200 çadır gönderilmiş bulun
maktadır. ---e----

Kırpıntı Kağıtlar 

31 - 5 - 1 !l41 

BUGCNKU PROGRAM 
7.SO Program 18Jto Z!nnd t.ır 
7,33 Milzlk (Pl.) Ytnd 
7.45 Haberler 18.40 Cazbant 
s.oo MuLlk (Pl.) 19.00 Konuema 
8.30 Evin saati 19.15 Cazbant 

19.ff Faal 

13,30 Saat ayarı 
13.33 Şarkılar 
13.45 H berler 
14.00 Bando 
14.45 Ş rkılar 
15.30 Caz (Pl.) 

* 

20.15 Rady0 p 
zetesı 

20. 45 Şarkılar 
21.00 Memleket 

ı>ostuı 

21.lO Dilekler 
2UO Konupna 
21.55 Orkestra 
"2.30 Haberler 

18,00 Program 22.45 Orkestra 
18.03 Müzik (Pl.) 23.25 Caz (Pl.) 

YE FAT 
"T . umensa,, Mensucat Sanayii 

Lımıted Şırkcti, Müessis ve Şe
riklerindı:>n 

HLONİA GÜNSBURG 
ın evvelki gün vefat etti~ini VE 
cenaze merasiminin dünkü Cu . 
ma günü icra edildi~ini habeı 
vermekle müteemmimdir. 

l\foscoviç Cenaze Le~tı 

Askerlik isleri 1 
Şubeye Davet 

Beyo(llu Yeril Askerlik fubelln • 
den: Topçu Blnba~ısı Mustafa oflu 
LllU!· Gökçen 303 İst, (321 _ l8), 
askerı 8. sınıf muamele memuru İb· 
rahim oğlu Mehmet HilrnJ İstanbul 
304 sicil No. (322 _ 87), Mübllef 
tabip Yüzbaşı M. L\ltfl otlu Ali Sami 
304 Kahire kayrt No. 38174), Yedek 
istlhkllm asteğmen Mehmet otlu Meb 
met Fahri 318 İstanbul kQıt No 
(30560), Ask<.'rl 8. sınd ~ıamele m~ 
muru Hacı Rüat oğlu Sadettin Yilk· 
'>el 309 İstanbul sicil No. (331 _ c _ 
28) serbc t avukat. 
Yukarıda ilan edilen su~ ve u

k<.'rt m<.'murlarm kayıtlan tetkik e
dilmek üzere çok acele pıbemlze 
müracaatları lllln olunur. (8393) 

de bulunduran müd!lr smıfm ipkası 

ve müesses nizamın muhafazası. di
ğer taraftan milletin dnh ndemokrat 
ve daha radikal fikirleri kar§ıln~tı. 

rek Amerika hOkömetinln müsaade- Bununln beraber, her şeyden evvel 
i be le eden Amerika Umanların- Amerikalılarla bir harbe tutuşmaktan 
k r an gemileri donatmıya kalkış- çekinen İngilizler .Amerika tıcaretını / htilaflar azaldı: 

Fabrika ve müesseselerde teş
kil edilmiş olan genelik kli.ioleri 
bugün memlekette kütle halinde 
spor yapılmasının ve bu kütleler 
içinden de,ğerli vücut ve karakter 
fışkırmasının amilleri olurken. 
kaza ve nahiyelerdeki mükellef 
t!Cnçlerin sevkedildiklcri spor 
klüpleri erkanının ço,ğu da ken
lerine verilen bu serem vazife. 
nin fantazi cercevesine sığmıya
cak bir ciddiyet istediğini anla

Bu sene on ikinci defa yapıl
makta olan İstanbul atletiz~ bay 
ramı her sene bu sporu sevenler 
kin hakiki bir bayram olmakta
dır. 

Her sene olduğu ,l?ibi bu sefer 
de hariç bölı!elerde temayüz 
etmiş atletlerin bu müsabakala
ra iştiraklerı temın edilmcktedır. 

Ankara, 30 (TAN) - Haı·iç
tcn sellüloz ithalindeki mü;ikiillıt 
yüzünden dahilde kırpıntı kft~nt 
toplanmasına başlanmıştı. Haber 
alındığına göre Ankarada yalnız 
resmi dairelerden toplanan kır -
pıntı kağı ların miktarı geçen ha
zirandan şimdiye kadar 352 hın 
kiloyu bulmuştur. Istanbulda da 
10 ay zarfında 5019 çuval ve 255 
balya kırpıntı kağıt toplanmıştır. 

Y_!':Nt NEŞRİYAT 

Kllı;ük Çocuklarda Zeki Muıyene• 
feri - Maarif Veklıleti nef1'17atından
dır. Bir yaşından 6 yasma kadar ço
cukta z~ka tekamilllerini l&lterir. 1.
tanbul Üniversitesi çocuk hutalıklan 
ve bakım kliniği profeslSrll Dr. Şev
ket Snlih Soysal tarafmdaııı tercOme 
cdllmi tır, değerli bir e.erdtr YQk
ııck tahsil talebesine ders. ve mİracnt 
kitabıdır. 178 sayfa ve 50 rmm •ar
dır. 

ı. Bu v zlyet memleketi İngiltere 1-ı tatmin edecek dolambaçlı bir yol bul
b r harve sOrükleyebilirdl. Baıı:ı dular. Avrupanın istediği Antil ada

... fe-rıııncı'lar da hemen her şeyde o- larmın mahsulleri idi. Amerika haklı 
drmn hazrrdılar; fakat en sıcak 1 olarak, harp kaçağı mal satmamak 

r r nn bile kfüıtahlı('ma taham- kaydiyle muhariplerle ticaret yapmak 
1 ed ed ler. Waşlngton, onun te- 1 iddiasındaydı. Garp Hlndlyasındakf 

er e ş ddetle mani oldu, Fran: A\.nıpa kolonileriyle de alış veriş et
·mt'tl, (Ok geçmeden, onu ge- miye hakkı vardı, Mallarm Garbi Hin

almanın d ha lyJ olacağını anladı. dlyadan Amerikan sahillerine götO
e menk<ıblyetinden sonra. Birleşik rlllmek, oraya çıkanldıktan ve gOm
letl<.'rde k ldı. Vali Kllnton (Clin- rük resmi alındıktan ve Amerikan 

Cefersmla Hemlltm prensipleri ara
sındaki Ihtilftfinrın esasdan telif e
dilemez olduğunda ekseriya ISrar e
dildi. Fakat. pren-:lpler ta blkatta in
kişaf ettikçe o kadar telif edildiler 

malıdırlar. 

Bugünkü ihtiyari sporcuların. 
yani mükellef olmıvanlarm bü
yük bir çokluğunu teşkil eden 
futbolcülerin, para getiriyorlar di 
ye, en hususi ihtiyaçlarını bile 
köle gibi görmek hususunda bü
yük faaliyet gösteren bazı ida· 
reciler artık memleket davaları
nın spora taallük eden tarafları. 
nı da anlamak icin biraz kafala
rını işletmeli ve bir çoklarının 
hala yaptıkları _gibi: "Bu mükel
lefiyet işi de bir angarya" deme
melidirler. 

cın ızıyla evlendi ve 1834 de ora- menşeli mal halini aldıktan sonra Av
rl rupaya gönderilmesinde mutabık ka

ki, o ihtilfıflardan doğmuş olan parti
ler bugün kendilerini birbirinden tef
rik edemez bir hale geldiler. İlk za
manlarda, ~ok hassas olan aynlık

lar, zamanla ve tektımül lle azaldı. 

Mllll banka, devleterlnl hukuku, 
yeni edlnien topraklar, sonraları çı -
kan serbest para kesmek hakkı gibi, 
üzerlerinde lhtllAf olunan meseleler 

a ya znrar VC'l"ITli ti, Fransanrn, 
ltere, Holanda. t panya ile harbe 
sme-<:I Arncrlk lıl rı duşündürd!l. 

h"ngton'un tebl i, onlara gerçek 
rıı ant ttı O h reket hattının akıl

b r l olduğu bu g!ln inkar edile
" . Me>ml<'ket'n Avrupa kavgaların
i n uz k durmn~. kendi selametini 
t l'lımak için <'rhe~ kalması liızım
h B aenaleyh 1778 muahedesinden 
1 n ta hhutlerden kaçmmak için -i
t: n d !a- bir rn kul mazeretler bu
h.ındu. 

lmdL 
İngillzelrin bu kombinezonu kabul 

etmeler!, bu kndar :ıahmeUl muame
lelere muhtaç bir ticaretin kendilerine 
zarar verecek derecede inkişaf ede
miyet'eğine şüpheıı!z kan! olmaların

dandı. Bilyük atlayıslar ve sıçrayış
larla iş t!'rsine ı;-ıktı. Bitaraf Ucarete 
tahsis edilen Amerikan ticaret gemi
lerinin tonajı iki ve ihracat yekönu 
b('Ş misline çıktı. Deniz ticareti de 
bu nfsbetlerde arttı. 

Un Ucnretl llvle ,rttı ki, Virjinl 
topraklarının bilyOk lblr kısmını bult
day ekimine hasretti; dlter devletler 
de zahlrf'.'! Ihraeatcısı oldular, Cenup 
pamuk Ihracmn başladı, Çüt mnklnc

bugün ortadan kalkmış bulunuyor; 
gümrük tarifeleri, tröstler, gibiler! de 
aşağı yukarı fiilen tahakkuk etmiş

tir. 

Hilkömetln demiryoTianna sahip 
olması gibi bazıları hlllA mesele ha
linde durmaktadır. Fakat bu, Ame
rikada iki muarız tclfıkkl devl<.'tl, 
"babaca idare etmek,, (paternel) zih
niyetile, feodlbeU hukukunu fstemi
yen bir demokrasi zihniyeti; kat'$ı 

karşıya htıltı durmaktadır, demiye 
kiıfi bir esas olur mu? 

slnln icndı neticesinde, pamuk g!Uk- Birleşik Devleller ilk g(lndenberl 
t'(! ehemmiyeti artnn bir madde ol- bllkuvvet bir demokrasidir. BOWn 
du. mc.ı:ele, daha tarihinin başmda, iki 

Blt.ıraf tknret Hnmllton malt siste- büyük devlet adamı Hnmllton ve Cc
'Tllnl kurtaran nakeh zuhur bir amn fcrson tarafından temsil edilen iki 
oldu. tcmayillün telifinden ibaretti. İsin 

Hilkömct bundan va-:rtalı va!lıtası1. hususiyet ve asliyeUnl yapan da bu 
gelir mernbaları elde etti ve bunlarla l ldi. . 
masraflarını knt'$ıladı. borcun faizle- (Arkası \•ar) 

Beden Terbiyesi kanunu klüp 
azasını üçe ayırır, bunlardan bi
rini de mükellef sınıfı olarak tes
bit ederken. kliiplerin bunu be
nimsememeleri ve yan cizmeleri 
için bir tek sebep vardır: "Spo
ru valnız kendi zevk meseleleri, 
idaresini deruhte ettikleri klüp 
f aalh~ti içinde mükelleflerin ka
nunla yeralmnsını da vorucu ve 
zevksiz bir is telakki etmek ... 

Diğer taraftan bir siirü sözüm 
ona sporcu vani futbolcü besli
ven, tahsilleri olduğu halde iş 
bulmnva üşenenlere gecinml' llR. 
rası veren ve mazeret olarak da: 
"Çocuk ne mı kalc;m?" divc hak
lı (!) esbabı mucibe serdedenler 
hiç olmazsa 7.Rhml't edip spor
dan bugün beklediğimiz gaveleri 

Bili; Lilian rehinci dükkanını bırakıp çı1ttık;:ın 
sonra, onun peşine düşen, o şüpheli adamdı: dü
pedüz bir hergele! Yakışıklı, sert, hemen daima 
tatlı, fakat kendi kuvvetinin her zaman farkında 
idi. Kedilere bayılırdı; Lilian'ın apartımanına da
ha .. şimdiden iki tane getirmişti ... 

Yazan: Vicki Baum 

Obürleri; Jerki, Big Pov ve Kid, üçü de on se
kizer yaşlarında idiler ve umumiyetle ona benzi
yorlardı. Genç kadının apartımanına yerleşmişler 
iskambil kağıtları, küfürleri, içkileri, tabancııları, 
ve metresleriyle onun hayatına girmişlerdi. Bill- Lilian kendini çabucak içkiye verdi. Hattfı bır 
in ne zaman gelip ne zaman gclmiyeceğı hiç belli gün Bill ona, kokain bile çektirdi ve akabinde 
olmazdı; Fakat elebaşıları "0,. ydu.. Lilian'a bir "varsa da, yoksa da ben ... ,, şuuru 

Para boldu. Son "vurgun,, dan kalmıştı. Lilian- geldı. Fakat, hemen ertesi gı.lni.ı "Merkez,, de 
ın hissesine de elbiseler ve çok pahalı bir kurk kendini, feci surette betbaht hissetti... 
manto di.ışmüştü. Barlara ve Biij.'in korkulan bir "Güruh,, dakilerden her birisinin, sicilli, sc>pet 
adam olarak tanındığı yerlere gidip geliyordu. li, resmi belalıları vardı ve onlar avlarını, bir ya
Bill'in bir otomobili, bol tanıdıklan ve büyük kalayınca, pir yakalarlardı. 
iltimaslan vardı: Velhasıl Bill kudretliydi! Lili- Moda salonunda, Madam Şalon veya herhangi 
an'ı tehditler, vaatler, sopa ve tabancasiyle mat bir müşteri onu paylayıp hırpaladığı zamnn!drdn 

· t• Lilian, o koskoca tabancasiyle Bill'in birdenb:re 
etfş~ ~·vvela yüzükle başlamıştı: Evet, Lilianı bu iç.~r.~ dalıvereceğini düşünür ve şi~di ke~disiı;e 
"gürüh"a kul köle eden hep 0 yüz.ük olmuştu ·e butun bu kafa tutanların, o .zaı:rıankı hallerınc, <ı· 
bu bağ demir bir zincirden daha sağlamflıt <m _ deta kahkahalar atacağı gclırdı. 
dan sıyrılıp kurtulmak artık hemeıı hem~n ,im r-

1 0 Bill, Lilian hakkında, bazı "zeybekvari,, fikir
knasız gibiydi.. !er beslerdi. Fakat ona, yabani bir kıskançlıklr.ı, 

Lilian, onların kendisini hangi iş için kullan bir saniye bile göz açtırmayan başka bir m~tresi 
mak istediklerini, henüz pek iyi bilmiyor, fakat daha vardı. Maksim; sarışın bir kadın ... Lilian çok 
bunun aralarında çoktan ölçülüp biçilmiş bir iş zaman, günün birinde suratına bir kadeh dolusu 
olduğunu da az çok kestiriyordu. Bill, Liliar.'ın kezzap döküleceğinden korkardı. 
mağazadaki isini bırakmasına katiyen razı değil- Buna rağmen, şimdiye kadar her şey iyi gitmiş 
di, sabretmesini, ıleride Urodvey'in en güzel re- ti. Hatta bazı günler, işlerin gidişatından hemen 
vüsüne alınacağını söylüyordu: • hemen memnundu bile. Zaten onun, köti\lüğe 

Brodvey, benden sorulur, orada benim hük- kfrşı eskiden beri büyük bir meyli vardı. ljle 
müm geçer, anlıyor musun? diyor ve Lilian bu- şımdi boş bir meydan bulmuştu, atını rahat rahat 
na hemen hemen inanıyordu. Büyük bir korku oynatabılirdi ... Böylelikle, elinde, yüksek tabaka
ve humma nöbeti içinde yaşadığı ve bir daha geri ya karşı beslediği o büyük kini söndürcbılmcsi 
dönülmıyccek bir uçurumda olduğunu bildigi için için, bir saha, bır imkan var demekti... Jşte bu 

Galatasarayın denizcilik 
şenliği 

Geçen Seneki Tüfün 
Rekoltesi Satıldı 

Galatasaray denizcilik subesi
nin açılış merasimi sekiz ha
ziran pazar _giinü Bebekteki lo
kalde yapılacaktır. O ızün baska 
spor hareketi de olmadığından 
bu eğlencenin parlak bir şekilde 
olacağı anlaşılmaktadır. 

Ankara, 30 (TAN) - 65 milyon 
kilo olan geçen seneki tütün re
koltesinin şimdiye kadar 57 mil
yon kilosu satılmıştır. Bunun 14 
milyon kilosu inhisarlar idaresi, 
40 milyon kilosu tüccarlar ve 3 
milyon kilosu da tüti.in limitet şlr 
keti tarafından satın alınmıştır. 

AYIN TARiHi - Bqvekl)et Mat· 
buat Umum Müdürl!lğQ a71ık neert
yatındandır. 2 nclkô.nwı ft Şubat 
941 nüshaları çıkmı tır. 

, ___ mm ___________ , 

GÖRÜŞLER - ~dana Haıtm ta
rııfmdan çıkarılır, aylık ldlltQr derıi· 
ldir. 041 Nisan sayısı netredJlmJ.ıUr 

Sinema Dünyasının Göz kamaştıran 2 Harikası 

Bugün LALE 
1 ·VATAN KURTARAN 

ARSLAN Renkli 
ERROL FL YNN - O. De. Ila
VİLLAND'ın eşi yaratılamı

yan şaheserleri 
2.30 - 5.30 '- 9.20 

de Toplandı. 
2 - KADİN PARMAGI 
JOAN BLONDELL ~ 

1\1. DOUGLAS'ın 
Neş'e ile siislcdiklcri en giizcl 

filmleri 
1- 4.15 - 8 

Bugün saat 1 de tenzilatlı matine 

~İstnnbulun yeni luırlbsı ~ 
lıtanbulun meşhur 7 tepesini 
BUyUk ve Küçük Çamlıca .,.. 
!erini, Marmara ve adaları ayak• 

larınızın altına •ren 
BAYAZITIE 

MARMARA 
Bu Hafta SOMER Sineması 

Sinemasının 
taraçaluında lıtanbulun 111Wlılz 

ve muhteıern 
Mevsimin en güzel 2 filmini birden gösteriyor. HAV A1 

İRENE de ZİLAHİ A TOl\I BRONN 
RENE LEFEVRE PEGGY l\IORAN MARMARA 

tarafından yaratılan ve 
İstanbu1da ilk defa 

tarafından oynanan 

TEHLiKELi 
SEYAHAT 

GAZiNOSU 
açılmışbr0 

PAPRICA .1\1 usikli \"e snrkılı hiiyiik 
Hallı kahve, Buzlu Bira, envat 
ncfts dondurmalar, 8oOuk ltllfe, 
Alaturka ve alafranga ..-vıı Biiyiik :Frnnsız Vodvili W ncş'c filnıi 

• Geceleri 24 e kadar açık Ilı•••• .. Bugün saat 1 de tenzilatlı matine 

Çeviren: Ha • Ça No. 36 

\ 

ayak tnkımı arasında aaeta bu .Kraııçe muamele
si görüyordu. Bazan kendini çılgın bir neşeye ka
pıp koyuverir, körkütük sarhoş olur, ve Bill onu 
tutup yerine oturtmağa mecbur kalırdı. Onlura: 

- Peki benden ne istiyorsunuz? Beni niçm tu
tuyorsunuz? diye sorduğu zaman, Bill hiç cevnp 
vermez, o adi, o bayağı ağzıyle sadece sırıtırdı; 
Kalın, kuru, kırmızı, kanlı canlı dudakları vardı. 
Bu herife, ne içtiği alkol tesir eder, ne de çektiği 
şişelerle kokain onu yere vururdu. 

Fakat nihayet Lilian, onu el altında bulundu
ranların maksatlarını, yavaş yavaş anlamağ:t baş
lıyordu. Onu "Merkez,, de kullanmak istiyorlor
dı. Onu, o kin ocağında, hnla: "Evet sevgili ma
dam,. tabii sevgili madam, harikul§.desiniz sevgıli 
madam!,, diye müşterilere yiiz suyu dökmekte 
devam ettiği o "kafes., tc ku)lanmak nstiyorlurdı. 
Zavallı kız, çamurda doğup, çamurda' büyiiyen 
işte böyle bir "güruh,, a ftlet olmuştu. Lilian on
ları, hepimizin ara sıra rüyalarımızda hortlayan 
o korkunç yüzlerden daha iyi tnnımazdı ... 

Merdivenlerden iniyor tıaha aşağı, daha, daha 
aşağı iniyor ve çan; çın, çın, çın, çınlıyordu. 

Erik'e: 
- Çok acınacak haldeyim! dedi. 
- Acınacak halde mi? O da ne oluyor? 
- Sen anlıyaınazsın. Hem bana saçma s!lalfor 

sorma. Haydi bir cigara ver. 
Cigarayı yakarken, Erik'in elleri titrt,orda 

Lilian bu küçük aleve ve durmadan U~ Jdb. 
ritc manalı bir göz atarak: 

- Çok geceler rüyamda, karanlık bir merdi
venin ta l'n dibinde durup, durmadan kibrit ça
kan bir adam görüyorum... dedi. 

Erik alaycı: 
- Ah! Demek beni rüyanda bile aldatıyorswıt 

diye içini çekti. 
Genç katalok ressamlarının, bütün gOn oturup 

krokiler çizdıklcri bi.ıyük geniş atelyede yapayal 
nızdılar. Lilian'ın sırtında ilk defa va~ Jlyin
diği o beyaz gece elbisesi vardı; Erik "1Ui' titri 
yerek resim yapıyor, ve durmadan cigara lrçlyor 
du. Bu sltma ona, balo gecesi, o ilk öpüşmedeı 
sonra musallat olmuş ve genç adam artık bir dahı 
sakinleşememişti . Evet, uzun zamandır bojup 
gömdüğü içindeki o şanntkar humması ~ 
yine hep o balo gecesi, Lilinn'ı işte bu~· 
bisesiyle görüp kucakladığı zaman, yenıd• t
lak vermişti: 

- Bu hastalık kızamık gibi bir şey! en,.~ 
yet ediyordu. Ya o çıkmalı, ya ben ~ 
ğim. 

Lilian hiç bir şey anlamadan gül~u. 
Onun bu bulanık ve karmakarışık hayafmda yal
nız Erik'le geçirdıği Enatlerin kıymet~· Ona 
karşı acayip bir emniyet ve düşkün!· uyor 
du: Bu belki de. bir "geçmiş,, e "A la 
dık,, der gibi biı eydı 

Bu arada tablo yavaş ya\ aş ilerlıyordu. LWaı: 
ona bir göz atarak: 

- Hiç te bana benzemiyor! diye liSylendt. 
Erik geri geri çekilerek tabloya uzaktan bakti: 
- Anlamıyorum, nesini beğenmiyonun? 
Lilian dudak bükerek: 
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lngilizler Bağdat 
Önlerinde 

M. Roosevelt'in ········ ·-··-··············· .. -·--.. -·····---·--······-·- Girit Harbi Bütçe Müzakeresi 
Tamamlandı s i (Ba~ tarafı 1 incide) 

dın hemen batısındadır. Bunlar -

Nutkuna Dair 

Tefsirler Yeni 

........ •••Christian Ge~lcrt'dcn - Çeviren: ll·:ı - Ça -----··· 

(Baş tarafı l incide) 
muhabere güçlükle yapılmak 
tadır ve Londraya muhare
beler hakkında dahi haber .l(el 
memiştir. Buna binaen Alman· 
!arın Suda körfezini ve Kandi. 
yayı işgal ve umumiyet itibariyle 
yeni terakkiler elde ettikleri hak 
kındaki iddiaları ne tekzip, ne 
de teyit edilebilir. Fakat umu
mi bir sekilde bu iddiaların doii; 
ru olmadığını söylemek i~in se
bep yoktur. Tıpkı bunun ı;!ibi 
İtalyanların kıtaat ihr •. ç ettik
leri hakkındaki iddiaları da dofı; 
ru olabılir, fakat bunların pek 
:ı.z miktarda olması muhtemel -
dir. 

(Baş farafı 1 incide) 
olduğunu takdir Ettiğini, fakat 
yapılan tecrübeler ile buna ma
ni olmanın imkansız olduğunu 
ifade etti ve dMi ki: 

dan önce. f:ÖZ nlan Müıı;takil 

Reis Vekili Rfinıl Tarhan, 
Grup 

aunları 

dan ayrılan bir kol. Bağdadın ~i- (Baı tarafı ı ıncineı 
malinde Kfızımiyc mevkiine gel -miş ve burada sokak muharebe- Alman devlet adamlarını hayre

te duşılmı:em ştır. Amerikan "ar ayıs -aylarında;rdı. I 1 to •aki JendirJyor. Bay Roda, Onu nereden 
Os.k l enl..Z ıılıntŞ, almJ.mıştım ele geçire! niL? ""i.;- halde ıökten düş-

kı, "Olunpia,. medi ya 1 Eğer s:::.tırı aldığınızı iddia 
o:-ta ırkcti edcccı ~eı i:r. 1. t~rasını görmeliyi--n. 
emıırı cı hlr Bu son gilnJr-~ de k cı hve1rrden, gazi -
b 

1 
:ıtva da nolardan şemsıyP. e ırn~a vakalafının 

y'lrdı la ı ııbJ, h:ıddl hesabı Y ık. Kuzum, yoksa tey-
,,,. ÇC"\ yi ze şu mahut ı:w.ıkısmı ~cmsiyen;.n al-

ndl,. v . 't· c . tında mı cshvordu~ Açık pencerede 
SJgorta olma-ı oturnak? Tabii Baynn, gayf't tabü, 

lıJ'"ı:nrşırr!.. yıldırım dü.şnıPz de ne olur~ Hem ric 

* 

"- }:vet. iç~tiye topyeklln mAni 
olmak çok zordur. Fa:--.at. derecesi DZ 

olen içkiyi imal etmek suretiyle hal· 
km itiyadını değistirmek kabildir.,, 

sorrlu: 
"Beden Terbiyesi A'lükelleCiyeti 

Kanunu ml'mur ve ·şçı sayı:<:ı '"leş yii
zü gecen mües.c::f':~elere mtikellcr:yC't 
tahmil etmiştir. Bunun netle ! ne -
1crdir, heden terbiyesi mükellefiye
tine dahil gençlt"r nerelerde ve han
gi klüpleri kurmu$1ardrr, bu klüplcr 
ne aibl faal!~·ette bulunmuştur",. 

lcri yapmııya başlamıştır. dımını arttırmak iç.:ı fevkat~dc 
Habbaniyeden ilerliycn kol, 

Bag" dadın şimalinde Hamarayı ış hal!crın ilanı bekle .• yorllu. Fa 
kat bu yardım arzu ed lı.. .. pisbe-

gal etmiştir. Britanya kuvvcıleri t b· 1 kt Çunım ko-
bu suretle Suriycden Bağdada si ı 1 a.nıyaca ır. . 
Iah ve malz.,me ı:ıöndcri lmc.ine nulan • t ıdıdat uzcrıne Amer• 

• · 
1 

t r Ç" ku·· bu ;.~ V'ı ka efkarı u.mumıyesınn hoşcut-
rnanı o mu~ u . un --l:~ • • ı 
ra; yegane yol ve merkez bura -1

1 

~1::. uk ı: >Stcrmesı muhtemel -

sı ır. . . . Almanlar Roosevelt'in Amerl· 
!}asra d.a lngilizlenn elırde ol- ka mıllcti namına söz soyleme-

duguna gore, Irakın denız e dL e salfihıy' et· 1 d - e 
1 k ·ı · t" B ~d tt g • ı o ma ıgını -v ce-muvasa ası esı mış ır. a,, a u- b. A e "k C · h · ti · 

Bu cePheden fırtın ".' bı hnvsda, Bu yaz gilnü.n
ı, .. una uıun za ,ie Romanya gibj bı'" r.ıeır-lekette, yı!
nar.: t.: yandrm ... drrımın bı ""i bı'" paradır Akhna es
:FıK t nihayet J tikce dilşer. lic.r "Vıldırım başına, bi-

Tl, yu · c:: ldı, vıınl !1Zin zfm kumpan,)·a bir şemsiye ödt'ycce1<. 
•ne 

1 
tık ıakctten du m.ıı- olı-a a• ~a ne \" ıu·-ıııaz. topu nthğımrzrn 

~ ı. M ,;~:de..,i irnzalndık. Şartlar resmidir. Teyzeye n~ pnha biç:iyor-
ırdı: Ev y rıur ı, doluya ar3ı; sunuz? 
obılya y lgın.-ı. karşı, bı m teyze - Kont,.atımo.a "'Öre. 10.000 altın 

her tu lü goı uı1rnc.:. k zı.ya, belAya frank. 

Londra 30 (A.A.) - Daily 
Telegraph'ın askeri münekkidin.e 
göre Almanlar Girid'e asker 
nakli için Yünkers 52 tipinde 
1,200 tayyare kullanmışlardır. 
Taarruzun en şiddetli anında da
kikada bir tayyare yere inmiş. 
tir. 

Vekil, bundan SC""8, bir ecnebi 
profesörün bu gayeyı · .. ,.mok i~in 
yaptıit tavsiyeleri anlaıu Bilılmum 
ıçki inuııathanelerinin devletle~tıril -
mesi, devlet tarafından t~k elden ka
palı içki satmnk i~in faaliyete geçil
mesi, ic;kisiz eğlenceler tertibi için 
hRlk ara~mda prop:ı~anda yapılması 
lfızmı geleceği hakkında Vekfıletin 
yaptığı işlere temas C1 ti. J\.füteakıben 
bu gayeye varmak tein alınan ted -
birlerle içki sarfiyatmın hem dere
('elerinin azaltılmts oldufunu, hem 
efe istih13.kinde büylik tenezzlll gö -
riild\\ğünü anlattı. Ve ~unları ilıive 
etti: 

Emin Sazan, beden terbiyes! mü -
kellrf yetinin memleket genetiği fçln 
(;ıydalı bir faaliyet oldıJ~unu söyliye
rek, iş hayatında bedenen çalışan 
kim~elerin ayrıca bir futbol ve saire 
ıtibi !:por eubelcrine cağrılmnlarına 
lüzum olmadığını ifade etti. 

Saim All Dilemre, kuvvctll olma
nın spor yapmak icln kAfl gelmedi
ğini. r;porun herk~e ve her Y._aştakl 
insana lüzumlu bulunduiunu. bu 
k,uv\·cti hareketle müterafik olarak 
vapmak suretiyle insanın fıtri kabi
liyeti üzerinde mühim tesirler icra 
cdPePiini izah etti. 

ki Irak ordusunun da şimal kuv· nu 1 m rı a ·un .urıye .erı-
vetleri ile irtibatının kesilmesi ııln ısc bu müku tasvı'.l etmıye-
muh temeldir. ceklerını ıddıa edıyorlar. 

Basra bcilgcsindc lrak kuV\·et- Amerika • Japon 
lerı çok zayıftır. Ingilizkrin bil - ·· dirdiğinc göre, bu kuvvetler Bas mutıasebatı 
ranın şimalinde Şamara mınta - Vaşington 30 A.A.) - RoosC· 
kasına çekilmiştir. Basrada bulu- velt'ın radyoda soyledil(ı nutuk· 
nan kuvvetler ise biri, Basranın ta Japonya ya her hangi bır teL 
tam şimal\ne isabet eden Nortc mih yapmagı unutmuş olabilme
mevkii istikametinden Kı1tüle - si hakkında ı;!azcteciler tarafın
mareve ve dij!eri Basra - Bai: - dan sorulan bir suale.cevap ola
dat demiryolu ;:;«ikametinde ikr· rak Hariciye Nazın Cordell 
lemekkdir. Hull, Amerıkanın Japonya ile 

r,ı sıgorta :lmıştıl - Ho-ho-ho! Y.,.,tr.'işlik Royi.ln 
"\o: k kil d rn ·da dı..::·maz. dtr- 10.000 fr&T"k! Buna glHünmez, sadece 

r. 8 r mn. b !lli, ıtör k!.Şnenir Bayım" He-he-he, hi·h1-
.,, im kös- h!li ~ Hf'm teyzenin size- bir fayda~ı 

,iye da yoktu ki!., z-.rc:·mdan başka! •. 
\~u parayı, biz ıio:e deAil, slz bizC' ö
. \~elisiniz, Bay Rod<t. Bir yükten 

Berlin, G. Freyberg'i11 
öldüğünü iddia ediyor 

?l ht pi-

.... v -'J.••'un, yanubildı i 

1 E1 m bılr ü nedim .• 
, ~ d ı,e•deılı pa,alan • ,,ana ursun, 1• 

I\ ,.ı .,.... t klU1'1P!.!))'3Slllln ııe 
~.... ıugor a k t 

arı .. girdJsl çıktısı v~rsa. a.rış ır -
.,,lY"l k yuldum. Biln'ern hangı tali -
. atrı ''l't. .. . fn 19 uncu rnad<l?'5! :4.za~ar 
\e zi-- s..·ıdir :mcsın; (1mır-

"'"""'ın l:ıcrnen -,ı . 
· P·•-· b ·• ~e<OP edebı\-• ~ı. nmma, u"' n om ı 

1 
sonunu bekle -

ç :-ı, yangının 

Yr.em lAz•-n 
Be )edl~ 

L ••• 
1 

~endi kendine 
tonra p yano 

Butün ıı;ağ tar'f, aşağı yt:.karı 
,__ d ı"'nıp kebap ol -
~ına ka ar 

sonra... dü.ril Dominul 
rta genel nıO , 

r.ı. bl ldırtm hızıyle da-
nı. r yı hl' o gün yetişti: 

suratından dü
,en bin parça o-
101ordu. Halini 
)il' beğenmemit
uın: 

- :Ee, ne var? 
:Je olmui? diye 
,ordu. 

teva venrutdtn, parmatmıla 
poyu :. }<an•ped• serili teyzeyi 

' •itim 
udak ·bük•!"<!<' 

d ı: öyle, ahım, şahım 

i 
0 da ~..ı, yal dedi. Boşka? 

c van e6ı.w- . .. . 
~. t, ;....ııııunuı çalı süpür-

-- .c.ve eu tıtW"'-
lcsi ~ &lı nesne yok. mu, daha bir 
eaat c l i.,.ındi. Oturuyorduk .. 

vve ıemı J_~ 1? 
- Açık pencefP"• m · 

E 1 k .encerede ... 
- ve ' açı ,, - k ö 1 ı A k 
- Ya-a-al pıın• Y e. -çı 

" al dedi ve delterine 
.. en-ce-re-de, h 
\ı;, eeyler not etiL 

_ Evet. Otuı?orduk. Teyze pi -
Yanodaydı, ben il fil iskemlede. Ha
' l biraz f<rtınall"dı. Bır ara, teyze 
· ana döner k, ,.,ana bak, Roda, 6en 
kaz. dolmas; se'.Cr misin, kuzu"Ql?,. 
1ıye ordu. isteJ'u onun son sözleri 
imUJtu Blrd rPre feel bir taraka 

nuyuldu: t::ö~cifnde mavi bır ışık 
y :ıd~ soncıu; ~d!me geldilim va
k • piyano yant'rdu. . 

_ Tuhat• Acf!' demeyım, amma, 
ta.zlaca eüphçu, ~oj~usu. HAdise mah 
kemece incelen~ktır • 

_ Anlamad Neden? Niçin? Yok 
sa, teyzeyi, ben 'cndim mi tutuştur
dLım, sanıvorsunıtz? 

Ce'Vap ~ermı..J' piyanoya yaklaştı 
Ve .sırasiyle bi.ı~ tu;tilara dokunan

}' ba ':ı.dı: 

- Pes ~erdrl,. •apasailam. 

rtuldUT"llZ, fJ'stf'lfk, Ontl~l bu y:tş
tsn ~onra utanmadan, böyle ac;tk bir 
pencere önündC'I, d@Kolte sa.rkılar söy
lcmiye kalkı mast. doğrısu çok ha -
zin •. Hem de açık blr şemsiye altın
da! 'Neredeyse dama ctkmadılı kal -

Ankara, 30 (Radyo .l(azetesi) _ 
Mihver kaynakları, Giritte !n. 
gilizlerin bozulduğunu hattiı 
Gen.e_~al Fr.eyberg'in ;\fısıra çe
~ildı_gını, .. r.sk~n~eriyede karaya 
ınerken olduğunu iddıa ediyor -
!ar: 

mış ... Hayır, hayrr, aıi;:im. talimat -
namcmizl okumanı1.ı tavsiy_e ('derim. 
31 inci maddenin A fıkrRsı: 11Kum -
panya, zarar görmü~ bir mah nakden 
değil, ayni cin!trn diğer bir malla 
aynen ödemek hakkmt haizdir ... İ -
sabet. Bay Roda, elimizde. bir BUk
reş yangmm<lan artaka11T'a, teyze cin
sinden ihtiyar blr Bayan var. Onu 
size ciro edebiliriz. Tabii muam<'le 
masrafları falan tarafınıza aittir, Pi
yanoyu da kendi hese.bım1za Alt:ır pul
larız. bir seyclğl kalmaz. tştE> o kadar~ 
Şem,lyt1ye gelince, b!zim gibi bir 
şirketin. heırhangl bir kahvehaneden 
sizin fçln, Olr ~emslye aşrrmest da iı:;
tenmez ya!.. Bunu da siz bccerlve
rln! 

i .şte böyle! .. O gUn bugün, ajtızım 
yanıktır, nerede bir sigorta 

ılrketi aörsem, yolumu değiştiririm. 

Sulh ihtimali 
(Baş tarafı 1 incide) 

'.Avam Kamarasmda 
Londra. 30 fA.A.) - Dün Ha

riciye Nazorı Eden, Mansion Hous 
da nutuk söylerken Avam kama
rasında Ingilterenin harp sonrası 
hedeflerini bildirmesi meselesini 
ınüzakere e!mi:;Hr. Bu mesPlenin 
müzakeresi geçen pask~lyadan 
evvel mevzuu bahsolmuş, fakat 
tehir edilmişti. 

Söz alan başlıca hatip liberal 
Mander olmuştur. Bu mebus 
harp sonrası için bir imar planı -
nm da müellifidir. Mander, bü -
yük Britanya imparatorluğunun 
dünyayı daha iyi tevhit etmek ü
zere bir köprü o: ·ak kullanıl • 
ması imkanı hakkında Lord Hali· 
fax'ın noktai nazarını ·eıe alarak 
demiştir ki: 

"Alman milletini şuna ikna et 
meliyiz ki, o bizi esaret altına 
almak istiyor, fakat biz onu esa• 
ret altına koymıyacağız. Hitlerle 
sulh yapmaktan daima imtina e
deceğiz. Çünkü sözlerine itimat e
dilemiyecek devlet adamlariyle 
görüşmek faydasızdır.,. 

işte bu iki fikir Avam Kama • 
rasınnın dünkü müzakerelerine 
esas olmuştur. 

. Bu iddia İn.l(ilizlerce teyit e _ 
dılmemiştir. · 

Alman resmi tebliği 
B.erlin, 30 (A.A.) - Resmi !ebllğ: 

İ~gılterenin Girit kale~lnin işgali i
<;ın 20 ?ı.'.Iayısta havadan yapılan ınu
azzam bir ihraç ile başlıyan harc
kftt aıağı yukarı bitmiş gibidir. Dilıı:· 
man muka\'emeti her tarafta yıkıl -
mL}hr. Parasütçülerl.? dağ a\'cıların

dan mürekkep olarak adanın garbın
da teşekkül eden hücum grupu müt
hiş bir sıcağa ve arazinin ~rızalı ol
masına rağmen düşmanı mağlÜp. e -
derek dağıtmıştır. Batı grupu Resmo 
civarında para~ütçülerle birleşmi)'e 

muvaC!ak olmuştur. Bu paraşütçüler 

adetçe çok üstün düşman kuvvetle
rine karsı kendilerini 8 gün Liecaatle 
müdafaa etmicı:lerdi. Paraşiltçüler düş 

manın şiddetli mukavemetine rağmen 
Kandiya şehrini ve hava meydannu 
işgal etmislerdir. Yunan kuvvetleri 
Başkumandanı olan General Hirayon 
teslim olmayı teklit etmiştir. 

Alman hava kuvvetleri çekilen dil§ 
man kolları ile kıtaat tahaşşütleri ve 
nıukavemet merkezleri tizerine fası

lasız bir surette yaptıkları hücumlar-
la mOzaherette bulunmuşlardır, Mu
harebe tayyareleri ile Stuka ve tah
rip tayayrelerinden mürekkep teşek
küller İn&iliz ve Yunan kıt.alarmı 
birbirini takip eden dagalarla biç
mişlerdir 

İtalyanİar deniz v~ hava kuvvetle
riyle harekatımıza yaptıkları müza -
heretten baıaka İtalyan kıtaları 28 
Mayıs öğleden sonra adanın ~ark kıs
mına çıkmışlardır. Ve garba doğru 
silratle ilerlemektedirler. İtalyan tor
pidoları bu milıaherette bilha5sa te
mayüz etmislerdir. 
Dağılan ve kıtalarıniız tarafından 

takip edilmekte olan İna:iliz krtaları
nın bakiyeleri muharebeden içtinap 
Ye gece vapurlara binmek için ce -
nup sahiline doğru kaçmakbdula.r. 
Birçok esir ve tank ve 30 a~ır ve 
hafit topla b~ yük mtihlmmat depo
ları dahil olmak üzere çok mühim 
miktarda malzeme ele geçirilmiştir. 

Keza Alınan ve İtalyan esirleri de 
kurtarılmıştır. 

u_ Köylerde rakı .sntmıyonız. Sa
tış yC"rlerl yalnız kazalardır, Rakıda 
tC"nzilfıt yapmıyoruz ,.e yapmıyaca -
ğız. Bu ve bunun gibi aldıfı'l1IZ \'.? 

nlacağmıız bazı tedbirlerle istediğimiz 
g~yeye varacağız ... 

Ham7.a Osman Erken, sporcu gene 
lrrin sık sık talimat dellstlrmekten 
sik flyct ettiklerini, bunun !'iebehi hak
kında f1.2h:ı'- ic;tcdiiini roylC'dt. 

Başvekilin müsaadesiyle kürsUye 
gf'lcn Beden Terbiyc!-li Umum 1\.fildli
rü General Cemil Taner, uzun izahat 
vererek beden terbiyesi mtikellefiyetl 
knnununun nasıl tatbik edlldiflnl Vt' 

ne neticeler alındığını izah etti. 

Bu hatta ilerli~·en kuvvetler olan siyaset ve münasebetlerinde 
Bağdada vakın mühim bir mC'V • hic bır deJ!işıklik o!ınadıjiını bı. 
kii ele geçirmiştir. Son dakikada dırmiştır 
Londra radyosunun bildirdiğine 1 ·u l 

Vekil, uyuşturucu maddeleri kulla
nan kimselerin pek mahdut odulu
nu, gizli uyuşturucu madde yapan ve 
sat..ınlıırın bir miktar daha azaldı~ı
nı i7.nh etti ve Ziya Gevher Etili'ye 
crvap vererek, 11Bir 1.amanlar rakı -
nın derecesini 45 dereceden 40 de
receye indirmek tıı;tedik. Fakat bir 
mUddet ~onra bu iste muvaffak ola
madıfnnızı anladtlc. Çünki.l, kim!(~ 
satın atmadı. Onun için bu ickiye 
mAnl nlmak elimi7.deıı g~lmedl .. dedi 

''Rakı arıasorılu olmazsa 
aııaBonsuz olsun,, 

Vekilin izahatmdan sonra kilrsilyc 
~elen doktor Sadi Konuk. rakının sa
tışında birçok formaliteler olmasına 

rağmen şarap ve bira için hicbir for
mnlite bulunmadığını ve nerede ise 
halka bedava dn~tılmak istendiğini. 

halbuki şarap ve biranın maz;::ırrah

nın rakı kadar cok deitilse de mev
cudiyetini hissettirmeden uzak bu -
lunmad ını söyledi. 

Ziya Gc\·her Etili, tekrar kürsüye 
geldi, 40 derece rakının satılmaması 

sebebinin ayni zamanda 45 derecelik 
rakının da piyasada bulunması oldu
Kunu bildirerek dedi ki: 
"- 45 derecenin hepsini birden 10 

dereceye indirin, Bu dereceden fazla 
rakı satmayın. O vakit içkinin dere
sinin indirilmesine imk5n hasıl olup 
olmadığmı anlarsınız ... 
İbrahim Teli Öngör, küçük &iİ$C -

lerlp içki satılmasına itiraz etti, Bazı 
ortamektep talebesinin dahi ufak şi
şeleri kafalarına dikerek ı:;ayflyelerdc 
içtiklerini, bunu kendisinin bizzat 
ıördüğilnO 5Öyledl ve esre olarak bir 
kiloluk e;işclerden aşa'ı rakı satıl -
mamasını talpp etti. 

Doktor Osman Şevki Uluda~. 45 
dereceden aşağı rakı imnl edildi i 
takdirde, rakının içine konulan ana
sonun erimediğini, bu hareketin blr 
çok tecrübeler mah.sulü bulunduAu -
nu, içkiye mAni olmak için en bi.lyük 
ve en mühim tedbirin propaganda 
o\du~unu söyledi, 

Mazhar Müfit Kansu, 45 derecrden 
aşağı anasonun rakıda erimediii yo
lundaki mütalAaya i!;tirak etmediği -
nl söyliyerek: 

Bundan sonra m:ı.ddelerc geçilerek, 
bütçe aynen kabul edildi, 

Deniıyolları Umum Müdürlüi:ünün 
bi.it('c-slnln mH?:akeresl !l=tra~ındıı Ziya 
Karnmürr('l, Üskild.ır havali~inin bil
hassa son zamanlarda bosaldığınt. 
burayA yaptl:\n vapur tarifeleri {ıc -
retlerinin çok fazla olduğunu. diğer 
bir takım yerlerden uz:lk olmattma 
raimcn daha az yapur ücreti alındı
ğını söyledi. 

1\1'.ıJnakalfı.t Vekili, Şirketi Tiayriye
nin Üsküd:lr halkına bu br1knndan 
hakikaten eziyet yaptığını. epey bir 
zt'lmandanberl bu hususta yapılan 
mürac;ıatların maalese[ nazarı dli< -
kate alınmad1ğmı1 fakat Vekaletin 
ŞirkeU Hayriyeye bu hususta emir 
\'ermek salô.hiyeti bulunmadıJl:ını. 
ancak, baska suretle bu i:;le altıka -
drı.r olacağını beyan etti. 

Bundan sonra fevkal:ide hallerin 
icap etirdiği 7\Iilli :\ıtüda!aa tedbirle
rini ~lmak üzere ve fevkallde vari
data karşılık ıt&terilnyk suretiyle 
hilkümetçe teklif edil L'ılş olan 8:l mil
yon liralık revkalflde tah!;i~at kanun 
lfıyiha"-ı ittifakla kabul f'rlildi. 

Bütc-e milzakere!i bugiln tamamen 

bftmt~tir. 
Meclls pazartesi günü öğleden son-

ra topl.:ınacaktır. 

Fransa ile lşbirli(jinin 
Esasları 

{Baş tarafı 1 inriclPl 
hıı.diseler yüklemişt'r. Iktısadi 
tecerrüdün hiç defı;ilse dahili fi
yatları dünya fiyatlarının dışın
da tutmak gibi bir faydası ol -
malıdır. 

Bundan bövle prensibi vazc
dilmis bulunan Avrupa işbirliği 
ruhuna tevfikan Fransız - Al -
man t<'maslarına devam edil
mektedir. 

"- Rakı anasonlu olmazsa, ann -
!'!onsuz olsun. Anasonlu r;::ıkı bulnmı
yan ayyas anasonsuz rakıyı icmiye 
de mecbur kalır,., 

Alman kaynaklarına göre 
Beri in, 30 ( A.A.) - Bir husu

•i muhabir bildiriyor: 

Dedi. 
İnhisarlnr Vekili Raif Karadeniz. 

Resmi mahfiller kati bir vazi
yet almaktan imtina ediyorlarsa 
da Fransız - Alman müzakere -

verdiği cevapta ezcümle eunları söy- t kt d. lcri faalivetle devam e me e -

göre Ingi!izler Bağdada ıo kilo • 1101 erege ma zeme 
metre yaklaşm•ştır. götüren 28 vapur battı 
Gör~nüşe !(ö~·e, ~ra~ta .Ingiliz - Vaşıngton 30 (A.Al - Kongre 

ler Jehı.nl! muhını ınkışatl3r kay- azasının itimada şayan men
dedılmıştır. . balardan aldıkları raporlara gö

. Al~!'nların Surıye yoluyla ge- re harbin başlangıcından berı 
~ırdıgı tayyareler Musulda top : Amerıkan limanlarında harp 
~n~!şt!r ABl~dandlar kRadş.ı r,f lı malzemesi yukliyen vapurlardan 

ey anıye .ag a . 1 ter e .1P ~ - yalnız 28 1 lngiltereye giderken 
sula gelmeyı teklif eimışlerdır. yolda batırılmıştır 
G0ylani bu tcklifı kabul etmemiş Bu lıstede, Kanadadan Ame-
tır · rikan malzemesi yükliyerek yola 

Bağdat'ta tethiş başlamış! 
Kahire, 30 (AA ) - Bağdat • 

tan gelen bitaraf diplomatlar 
tethiş sisteminin başladığını ve 
öldürülen kadın ve erkekleri gös 
teren fotograflar alındıj'ıını söv -
kmiştir. Bağdatta saat 19 dan i
tibaren sokağa rıkmanın bile 
yasak edildiğini, bu yasai!a ria
yetsizlik eden bir gene kızın öl
dürülerek cesedinin 3 gün so
kakta bırakıldı~ını ve boynunda 
kabahatini bildiren bir levhanın 
asılı bulunduğunu teyit eyle -
·n -k' ed :-!er. 

Suriyeye Almmı akmı 
deı-am ediyoı· 

Kudüs, 30 (A. A.) - Reuter 
ajansının Suriye hududundaki 
muhabiri bildiriyor: 

"Bcyruttan en son l(elen İnl(İ· 
lızler Halepte teknisyen ve tav· 
yarccilerin de dahil oldu)!u kuv
vetli bir Alman kadrosunun mev 
cut olduj?unu bildirmektl'<lirler. 
Tükenen benzin stoklarını yeni
lemek için icap eden benzin tay
yarelerle nakledilmektedir. Sa'ı 
~cesi beheri 40 kadar Alman 
tavyarcsinden müteşekkil iki 
büyük .l(rup Bevrut üzerinden I
raka doğru u0mustur. Her gün 
sivil kıyafette 59 kadar Alman 
turisti getirmektedir. Bunların 
ekserisi Bulgar pasaportunu ha· 
mildir.,, 

Hindistanın idare 
Şeklinde Değişiklik 

Tasavvur Ediliyor 

çıkan vapurların dahil bulunma
dıj!ı tasrih edilmektedir. 

Büyük Türkiyenin 
Mazhariyeti 

(Ba~ tarafı 1 i1ıtideJ 
rüst siyasetine dayanmakla ilt!i· 
fa ctmıyerek memleketin mı\da
fansını takviyeden bir an geri 
kalmamıştır. Başka memleketler 
gibi sel.Amctini ne başka devlet
lerin lı1tuf, yardım veya mUza -
hcretindc, ne de coğrafi vaziyc -
tinin hususiyetinde aramıştır. 
Türkiye her şeyden ve herkes • 
ten evvel kendi kuvvetine da -
yanmanın lüzumunu anlam% ve 
bütün müdafaa tedbirlerini ona 
göre alını~tır. 

Türkiyeyi bugünkü gıpta <?di • 
lecek vaziyete kavuşturan ~mil• 
!erden biri de Milli Şefin ctra -
fındaki sarsılmaz milli birliği.ırıiz
dir. Başka memleketleri içinden 
kemiren ve düşmana zemin hazır 
lıyan bcııinei kol bizim toprakla• 
rımızda nema imkllnı bulama -
mı;:. mill1 birliğin içinde zehirli 
birer mikrop gibi çalışan Kuia • 
linglcr bizde faaliyet göstereme • 
miştir. 

* * r üphesiz beynelmilel müna· 
~ scbetlerin altüst olu~u. 

yolların kapanışı, ticaret iınk5.n • 
!arının kalkışı Türkiyenln de ha-
yatında tesirini göstermiştir. Fıı· 
kat bu içtinabı kabil olmıyan va• 
ziyct karşısında bile Türkiye gö· 
ze çarpan bir ıstıraba düşmemiq
tir. Ne soframızda ekmeğimiz, ne 
üstümüzde elbisemiz, ne de e~ ı
mizde kömürümüz eksi!mu tir. 

Hariciye müsteşarı Butler mü 
zakerelerin sonunda hükumet na 
mına Eden'in beyanatı üzerıne 
meclisin nazarı dikkatini celbet
miş ve demiştir ki: 

Giritte'ki muharebeler eınaıında, 

yaralı Alman askerleri pek vahşiyane 
bir surette sakat bıraktlmı,lardır. 

Bunun misali 'imdiye kadar yalnız 

Polonya muharebeıi eanaaında görül
müştür. Alman ordusu muharebede 
namuskirhk ve aaaletin idameıi için 
bütün tedbirleri alacak, bu barbarca 
hareketlerden mesul olan asker ve
ya ahali hakkında en şiddetli bir şe
kilde hareket edecektir. Bu iti dil
memiş mezalimin ve ekserisini, Al
man paraşütçülerinin düşman unı

forması ile indikleri hakkında İng-i
hz Başvekili Churchill trafından ileri 
sürülen batıl ve yalan iddi.nın tev
lit etmi' olduiunda ;ııüphe yoktur. 

le,," R k d k 
43 

d 
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dir. Berıin ile Vichy arasındaki 
- a ı eme , erece e . b 1 . b .. k.. . 

derece arasında ispirtosu bulunanı mı· ihınasbe. et erın ula:un u lvalzı~e
ı ar ın en esas ı mese e erın-

mayi demektir. Bu derec•d•n aşağı b" . 1 k t l.kk" d"l k 

Londra. 30 <A.A.) - Hindis -
tan parlamento müsteşarı Duk 
Devonshire ·vni zamanda reisi 
bulunduğu ~ ~do üniversitesin -
de dün bir nutuk söyliycrck de
miştir ki: 

Onun içindir ki, Türkiye Tüı·
kiyc olalı bu derece şuurla hare
ket eden ve halkın bu derece sev 
gi ve saygıSını kaza.nan bir idare 
ye mazhar olmamıştır. Memleke· 
tin müdafaası ve sernmeti için hu 
klirnetin her !uzum gördüğü ted· 
bire ve fedakllrlığa da Türk mil
leti hiçbir zaman bu derce~ gö -
nülle ve arzu ile katlanmaını;ı-tır. 

"Ingilterenin gerek dahilde ge 
rek "dünyanın her tarafında daha 
büyük bir içtimai emniyet için, 
Avrupanın ötedcnberi :ığrunda 
savaştığı ve Ingilterenin yardımı 
ıı.0 tekrar kavuşacağı hürriyet i
çın harbetmediği intibamı ver -
mek en büyük hata olur.,. ltaiyan reBmi tebliği 

Roma, 30 (A.A.) - "Resmi teb
lii11 Giritte ihraç kuvvetlerimiz. düş
mana taarruz ederek bir kaç yüz esir 
almışlar ve mühim miktarda eshha 
ve mühimmat iğtinam etmişlerdir. 

Harekat, hava teşckkUllerinin mües
sir müzaheretı ile devam etmekte -
dir. 

(ien ırı o ara e a ı e ı rne -
rakı yapılır, diyorc;:unuz. Yapamayız. 
arkadaslar, Bu derecedt"n as:ı~ı olan tedir. 
içki rakı değil. başka bir şeydir. Tunusa yapılan tahriksiz te · 

Biz rakının derecesini indireme - ravüz üzerine Fransız hükU.m~
yince bunun yerine derec<'si dUslik tinin siddetli bir harekcı-tte bu .. 
olan bira ve şarabı tamime çalt?hk.,, \unması Berlinde bekleniyor. 

Bundan ~onra kifcıv<'ti mi.\zrıkcıre Alman Hariciye Nezaretinde 
takriri verildi. Kabul olun<lu. Mrıd- f'hcmmivetlc kavdedildi[!ine ~ö -
drlerc gecilerek bütc;:r. ayn<"'n kabul re. Fransız _ Alrnan anlaşmaları 
edildi. bu r-PTCf:\VC'nin icinde yer alabi -

1;- ft-; yv>t"<TV'llrı-1.r"t. :ll'A~ınfb:ıki ...,..;; 
zakerelerin başlıca mevzuumı bil
hassa Fransız tmparatorluğunun 

Diğer bütçelerin 
müzakeresi 

Müteakıben Orman Umum Müdür- mi;rlafaası teskil evlemPktE'dir. 

"lngiliz hükumetinin tam mü
saadesiyle Hindistanın Londrn hü 
kumetl tarafından dt:'ğil. fakat biz 
zat Hindistan tarafından, Hindis· 
tan için ve Hindistanda idare edil 
mesi tasavvuru vardır. 

Hindistanda daha sıkı bir i -
birliği tahakkuk ettirmek için sar 
fedilen gayretler yavaşlatılmıya 
caktır. Siyasi ayrılıklara rağmC'n 
bugün büyük Hindistan impara· 
torluğu tngilterenin harp gııyrct 
!erine yardım etmektedir.,, 

Macar Başvekilinin 
Ziyafetinde Pe§te 

Sefirimiz de Bulundt. 
Budapcşte, 30 (A.A.) - Macar 

Ajansı bildırıyor: 

K a1anı Jt.znıd" başlam~tr. 
_ Sizitıı dec:! .m. Musikinin 

rnirr.lnden bı. e ı>,aberlnlz yok. Ayol, 
P perdel .,,. ~ '>aıl:ır~n on para 
etırez. onı,; ,ııcnk, y rdımcı tuş -
tardır. Bütün 5,ı tara!ı çorbaya dcin
muş bir P~YIP 0 ne işime yarar ki? 
T . ' 

Edeıı'in nutku etrafmda 
Londra, 30 (A.A.) - Başlıca 

sabah .l(azetelcri basmakalelerin
de ~en'in dün söylediği nutku 
bahıs mevzuu ederek Hariciye 
Nazırının ve Roosevelt'in nutuk
larıııdaki fikir hürriyetine ait 
goruş birliğine işaret ediyorlar 
Times diyor ki: · · 

. "Roosevelt. ge~en Kanunusa. 
nı~e kongrede söyledil(i nutukta 
mustakbel dünyanın, söz hürri
yeti, mezhep hürriyeti, sefaletin 
ortadan kaldırılması ile meyda
na gelen hürriyeti ve korkunun 
ızalesiyle tesis olunacak hürri -
yet gibi dört hürriyete istinat 
ettirilebileceği prensibini ileri 
sünnüstü. Hükumet otoritesi ile 
söz söyliyen Eden bu prensibi 
İııgi!terenin tamamiylp tasvip 
etmekJ.e olduğunu anlatmıştır. 

Şarki Akdenizde düşmanın müte
addit defalar İtalyan tayyarelerinin 
hücumuna maruz kalan deniz kuv
vetleri, dünkü tebliğde bildirildiği 

veçhile1 bombardıman tayyarelerimi
zın mütemadi bombardımanları ile 
süratle lık:enderiycye doin.ı çe
kilmektedir. Tayyarelerimiz tarafın

dan atılan bombalar yüzünden Here
vard'da infili.k vukua &elmigtir. Ka
zazedelerin tahlisine baglanlımııtır. 

Tahlis ameliyesi devam etmektedir 
Şimdiye kadar 229 bahriyeli kurta~ 
rılmıştır. Bunlardan yirmi altısı a
iır surette yaralıdır. 

lUğü bütçesinin miizakereslne geçil
di. Kürsüye gelen Ziraat Ve-kili, te~
cire Orman Umum '-lildürlü.&ünce 
büyük bir ehemmiyet verildiğini, fi
dan yE>tiştirmek hususunda Vekfıletin 
büyük alfı.ka göstercHfinl, D:ıhiliye 
VekAletiyle müştereken bir talimat -
name hazırlandığını. teşcir işinin köy 
lere kadar götürilldi..\ğUnü, köylülere 
kereste verilınediği yolundaki flktr -
teri kendisinin kabul etmediğini, or-

Pariste bircok Fransız Nazır
larının bulunması, bu muvak -
•t ise de. bariz va<ıfta bir vaka 

'llduğuna işaret ndilmektedir, .. 
B~rlin. 30 (A. A.l - Alman 

"37~tpcileri tar~f1nd~n ~orulan 
c:11allere cevap olR.r~k Hariciye 
"'fe1•rPtinden bildirildil(inP ıtöre 
•imni Paristr bu\upatı F~an.ı• 
..,;;kfım'il\i ı.'.f:k~ı;ı,.ı, hurnd!I' nlilvak· 

Yeni Zelanda Başvekili 
Bir Otomobil Kazası 

Geçirdi 
Kahire. 30 IAA.) - Yeni Zc -

landa Başvekili Frascr. Iskendcri 
ye - Kahire yolunda bir otomo -
bil kazasından bazı berelerle kur 
tulmuştur. Fraser Yeni Zelamlalı 
yaralıları ziyaretten geliyordu ve 
yanında başk" kimseler de var -
dı. Bindiği otomobil birdenbire 

Macar B:ışvc-kili ve Hariciye 
Nazın B:ırdossy ve zevcesi per -
şembc günü r. öğle ziyafeti ver
miştir. Ziyafette Türkiye, Isvcç 
Sovyetler Bir' :i, Fransa ve Anı~ 
rika C'lçilcriyle ırt:'clis reisleri, 
mihi banka umum müdürii. yük 
S<'k devlet memurları Ye Ba ve· 
klllet ve Hariciye Nezareti erka
nı hazır bulunmuşlardır. 

urşusunu kur,ınam ya ... 

- Aziz Bay 'floda, lete bu vazifen 
narittndedir. ı,ıer tursusunu kurun, 

ter salamurıı"11ı .• BenLın bildl:fm. 
hak.ki, eiddl, 0ııtraklı musiki, !ıte şu 
sol taraf• n çııc:,.r. Pes tuslardan. Yıl
..trrmı saj Llratı \"Urdutuna göre, siz!n 
teYZenın, Yti.kstl' perdeden açık sa~ık 

lr sokak 
1 

-~ısı çaldığı anlaşılıyor. 
.Acık pencerede1 Rıca ederim' Rı.i.z -
g<lrlı bır ha\ , :ıl Pencereyi sı;t nu 
a10 twız• 

Eden dikkatini, sefaletin önü
ne geçmekle elde edilen hürriye
tin etrafında toplanmıştır. Her 
hangi bir siyasi hal sureti nazarı 
itibara alınmaksızın denikbilir ki 

Bir kafilenin seferi esnasında Conte 
Rosso, Siraguzanın &İmalinde tor
pillenmi, ve batmıştır Kıtaatın bü
yük bir kısmı tahliye edilmiştir. 

-~-~~ 

manın müsaadE'si nisbc1inde köylüye 1.c;:ıt, }'ıir ;ırfıuddpt'"irirl oflftırflMJ?'d 
ormandan istifade etmek hakkının 1ar. K.ıbinenin Paric;l" nakli ha

len bahis mevzuu olmamaktadır 

Boksör Schmeliııg'in 
Girit Muharebelerindl 

devrilmiştir. Öldüğü Doğru Değil 
Başvekilin hususi katibi .Tef- Bcrlin 30 (A.A.) - Bır husu· 

verildiğini, teşkil olunan heyetlerin 
köyleri gezerek ihtiyaçları t<'sbit et
tiğini ve bu suretle birçok şikayetle
rin önü alındığını söyledi. 

l\'faddelere geçilerek Orman Umum 
l\lüdüı·lüğü bütçesi de aynen ka1'ul 
edildi. 

fery afır yaralanmış. şoförün ba- si muhabir bildiriyor; 
Bulgar Kralı Slovakyada ı cağı kırılmış, Yeni Zt:'lanıfolı bir Boksör Schmelıng'in Girit't 

- H :l"r 
- O h lde ıc::rr::~ Bu ('i'ı,.,t m!Jh'm-

d..r. Bcru ir de ı.ı cm ~ye uphe -

Avrupadaki ıstırabın azaltılması 
ve Avrupanın yeniden tcskililt -
landırılmasi bizzarure ve büyük 

mikyasta ingilizce konuşan mil
letlerin iradesine ve kavnakları
na bağlıdır. 

Bundan sonra Beden Terhlyesl Ge
nel Oirek•örlüğu teşkil~t kanun 1;\
yiha;t:r ve blltccsl rniiz:ıkcre edildi. 
1\.taddelerin rnüzakercsino bnşlanmn-

Presburg, 30 (A.A.) - •·n.N. kurmay subayın ko1ları ve ka - öldütıü hakkında Kahireden g -
B.,, Kral Boris'in babası eski Bul. burgaları parçalanmış ve dij'(er len haberleri Berlin'de yavdık'a. 
gar Krah Ferdma!.1d bugün ~lo- bir subay ~a sade.menin ;ıddetin- rı için yob•ncı gazeteciler cirldı 
v~kya~_akı mahkanesınde ısım den fevkalade mutcc~sır 3lmuş - surette muaheze edil..,,i lerdır. 
gununu kutlamaktadır. Bu vcsıie tur. Başvekilin hususı kalem mü 1 Askeri mahfiller Schm Jın, 
ılc Kral Boris maycti ile birlikte diırü de Ba~vekil gibi hafif bere· hakkında hiç bir 1'~r ~ım_ ,,k-
Slovakyaya gelmıştır krlc kurtulmuşttır !arını bildirmi !erdir 
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1 ÇIGIR KİTABEVİ 

ANKARA CADDESi No. 153 

ikmal imtihanları için Yardımcı ve 
Hazırlayıcı Kitaplar 

l - Tarihte ilk zamanlar, lise ve cırta birinci sınıfı için Fiyatı 
Öğretmen SAMiH N A FiZ TANSU. 50 
2 - Tarihte yeni ve yakın zamanlar, lise ve orta üçüncü 
sınıf için Öğretmen SAMiH NAFiZ TANSU. 90 
3 - Muhtasar Garp tarihi: L e ve orta uçUncU sınıf için 
Öğretmen SAMiH NAFİZ TANSU. 60 
4 - Omıanlı tarihi: Lise ve ort..ı tiçuncü smıf için Öğret-
men SAMiH NAFİZ TANSU. 50 
5 - Umumi Coğrafya: Lise bırinci sınıf ıçin Öğretmen 
ZE K i CEMAL BAKI ÇELEBIOGLU. 20 

· 6 - Asya - Afrika coğrafyası: Lı e ve orta İ"in O{iretmen 
ZEKi CEMAL BAKI ÇELEBIOGLU. 20 

1 7 - Turkiyc Coğrafyast: Lls" ve orta Uçuncu ~ınıf için 
Öğretmen ZEKİ CEMAL BAKI ÇELEBİOÖLU. 20 
8 - Matamatik yardrmeı k tap:Lise bır ve orta blıtün sı-
nıflar için Öğretmen T A RIK GiRiŞKEN 80 
9 - Yeni gramer: Her sınıf çın: Öğretmen ZAHiR SITKI 25 
10 - Almanca gramer: Herıtes için: Öğretmen ZEKİ CE-
MA L BAK I ÇELE B IOGLU. 60 

Kltabevlml:ı: neırlyatından olan yukarıdaki kitaplardan taşra aiparl9· 
lerlnde posta ücreti alınmaz:. '·-------------" 

İNŞAAT PLANI 
Sümer Bank Umum Müdürlüğünden : 

l - K-ıırabükte kurulacak as t sülfilrik ve silpcr fosfnt fabrikası 
tnşaah vahıdl fıyat esasiyle ve kap.ılı zar! usulıyle ve kapalı zarf us~
lıyle eksiltmeye konulmuştur. 

i~bu inşaatın muhammen keş f bedeli 527,640,98 liradan ibarettir. 
2 - Eksiltme evrakı 30 lira muKabilinde Sumcrbank muamelat ~

besinden ıılınabilir. 
3 - Eksiltme 16 Haziran 1941 tarihine musadif pazarte~ı günu saat 

16 da Ankarada Sümcrbank Umumi MUdurluğündc yapılacaktır. 
4 - Muvakkat temfnnt miktarı 24856.- liradrr. 
5 - İstekliler teklif evrakı meyanına, şimdiye kadar yapmış ol

dukları bu kabil işlere bunların bedellerine tırmanın teknik teşkilntınm 
kımlerden teşekkül cttiginc ve hangi bankalarla muamelede bulunduk
larına dair vesikaları koyacaklardır. 

6 - Teklif mektuplarını havi zarflar kapalı olarak ihale gunil saat 
15 c kadar makbuz mukabilinde A"lkarııda Ankarada Sumerbank muh:ı
berat müdurluğüne teslim edıleccktır. 

7 - Posta ile gonderllccek tekllfier nihayet ihale saatinden bir saat 
evveline kadar gelmiş ve zarfın knnunl şekilde kapatılmış olması lfızım
dn-. Postada vaki olabilecek gecikmeler nazarı itıbara alınmıyacakltr. 

8 - Banlta ihaleyi icrada serbc.,ttlr. (2965 - 4191) , ............... ___________ , 
Şirketi Hayriyeden: I' 

Yaz Tarife~iz Haziranın 3 üncü Salı Sabahından ı 
itibaren Tatbik Olunacaktır. 

.. ı .............................. ~ I' 

Sümer Bank Sellüloz SanayH 
Müessesesi Müdürlüğünden: 

Elektrik Ustabaşılığı 
Türk olmak ve askerlikle altı.kası bulunmamak, her nevi alçak ve 

,yaksek tevettür tesisatından anlamak, şirket ve fabrikalarda asgari 8 
sene "Ç~mış olmak. Auımi ücret 140 liradır. Verilecek mikdar, İzmftto 
fabrıkada yapuacnk imtihandan sonra takdir edilir. 

Sanat mektebinden mezun olanlar tercih edilir. 
l5.6.D41 tarihındcn sonraki milracaaUar kabul cdilmfyecektiı 
E LEKTRi K USTALIGI: 

Turk olma, halen askerlikle nlakası bulunmamıık. alçak ve yüksek 
tovcttilr tesisamda çalışın~ olmak, verilecek azami ücret 350 kuruş yev
rııiycdir. İzmittc :fabrikada yapılacak imtihanda göstereceği ehliyete göre 
ücret verilir. 

Saruıt mektebinden mezun olanlar tercih edilir . 
15.6.941 tarihinden sonraki müracaatlar kabul edilmlyccektir. (4113) 

TÜRKiYE COMHURIYETI 
l ZİRAAT BANKASI 

Kuraluş Tnrih i : 1888 
Sermayesi: 100,000, 000 Türk Lirası 

Şube ve A j ans a dedi : 265 
Zirai \ 'e ticari her ne\i banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
iKRAMiYE VERiYOR 

Ziraat Bankısınd• kumbaralı ve ihbarsız t asarruf hesapla rında en u 60 
Uraaı bulu nan lara senede 4 defa çekilecek k u r'a ile aıaflıdak l plAna gö· 

re ikramiye daO ıtılacaktır •• 
4 41.det \ .000 Liralı) 4.000 Lira 
4 .. 500 .. 2.oorı • 
4 .. 250 • 1.000 • 

40 • \00 • 4.000 • 
100 • 50 • 5.000 • 
120 • 40 • 4.800 • 
160 " 20 • S.200 " 

D iKKAT: Hcsaplarmrfakt paralar b1r sene içinde 50 liradan asağı dllşm!
yenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlaslyle verllecektir. Kur'alar 
senede 4 dela, 11 EylQI. ı ı Blrfnciktınun, 11 Mart ve 11 Haz.ıran 

tarihlerinde cekllccektir. 
•o o • ......_.. • ., • .,. O 'ft~~'ftft;OOO'ftıf'lllft~ 

TAN 
. . ~ . ) ~ . . • . ' . ; .(i ... . . . . . .. . . .. . 

ÇOCUGUNUZ ERE EGI iZ 
EN GÜZEL HEDİYE 

Cocuk Ansiklopedisi 
Her Çocuk babası, çocuğuna kıymetli bir hediye vermek ister. Fakat bu hediyeyi 

seçmekte güçlük çeker. Biz, sizi bu müşkülden kurtarıyoruz ve çocuğunuza bir 
Çocuk Ansiklopedisi hediye etmenizi tavsiye ediyoruz: 

Çünkü: Çocuk A.r.siklopcdısı 

çocuğUn mektepte 
mektep dı~ında, hatta 
mektepten sonra muh· 
t aç oUuğu en kıy
metli eserdir. 

• Çünkü: Çocuk Ansiklo!ft'disi 

Çünkü: Her hedıye kırılıp kay- ~ünkü: 

bolabilir. veyahut u. 
nutulabilir. Fakat Ço· 
cuk Ansiklopedisi, ço-
::uğun hayatı üzerinde 
tesir yapacak ve b ü. 
tün hayatınca iz bıra. 
kacak bir eserdir. • 

bütün dünya çocukla· 
rına yılbaşı ve bay· 
ram hediyesı olarak 
en çok verilen eserdir. 

Ç'oc11k A.1s:klopedisi 
çocuğunuza faydah ve 
bilgili bir arkadaş va
zifesini görür O na ~oş 

saatlerinde hocalık V( 

arkadaşlık eder. 

. T.A·N ··'N·e.Şrıy·at .. ~ Evii 
· '. · · . l s t a n b u f '.. ·. ;. .·· 

Çocuk AnBiklopediRi iki 
cilttir. Mükemmel şekilde 
leclit edilmiş olarak iki cil
di birden (7) liradır. 

Adres : lstanbulda TAN Matbaası 
Talebe ve muallimlere 

tenzilatlı (6 ) liraya verilir. 

. .. . ' . . .. ~ ... " ' .. 

.,~ 

\~P-ARA ~ \ R AY.&.T YARIŞININ 
DİREKSİYONU DUR 

ıôARmNIBnıN is BANKASINDA 
İW'Q.6.MIVFI f. M ESAP. ACAR 

( T. iş Bankası 1 ı;;,_c ---==::::ı:=====~=-~=====-----------.Jj 
i Küçüle Tasarruf f j-
i Hesapları 1941 "CİLD UNSURU OLAN 1,. İHTİRA İL~NI mi\ 
~ iKRAMiYE PL llNI B ı• o c E L ı 11 "~şyanı!l _iki kıs~ını birleş- 1 : A 1 n tırmek ıçın tertıbatı, hak-

i Keşidelcr 4 Şubat, 2 Mayıs, t At us- 1 k~;'ld~ alınmış olan 7 /~/9_39 
: tos, 3 İkincitc;ırin tarihlerinde ya- T ES 1 R 1 EM 1 N ~unlu ve 2697 sayılı .!ht.ı.ra 
pıtır. beratı bu defa mcvkıı fule 

1941 lkram.ıyeler"ı y E S 1H1RL1 konı:ıak üzc_rc aher~ deı.:~ü-
ferag veya ı.car edılecegın-
dcn talip olanların Galatada 
İktısnt hanında Robcrt Fer
ri"ye müracaatları ilan olu

~ .... ·..... , 1 adet 2000 Liralık = 2000.-Lira 
3 • 1000 • = 3000.- • 
2 • 750 • =1500.- • 
4 • 500 • c: 2000,- • 
8 il 250 • = 2000. • 

35 • 100 .. =3500.- • 
80 .. 50 • = 4000.- • 

300 .. 20 .. = 6000.- • ................................................ 
Satılık Kullanılmış 

E le ktrik motörii ve dinnıno 
a kuple 

l\lotör : Tip K. G. W. P eriot 50. 
6 beygir volt 2201580. 
Devir 1450 

Dinnmo: Tip: (315) amper (400) 
volt 6/8 markası R an -
çati Milfıno 

Istiyenlerin sabahları saat 11 c 
kadar TAN gazetesi başmakinis
tine müracaatları. 

KAYIP: İstanbul seyrüsefe
rinden aldığım 3695 numaralı 
beygir araba plakasını kaybet
tim. Yenisini alacağımdan eski
sinin hükmü yoktur. - K eres t e 
bi çk i fabrikası sahibi Knrnb et . 

KAYIP: İnebolu askerlik şu -
besinden almış olduğum terhis 
tezkeremi kaybettim. Yenisini 
alacağımdan esk isinin hükmü 
kalmamıştır. - İnebolunun A · 
hana nahi ;yesinden Kadı Yusuf 
köyünden Molla AJi of lu Ahmet 
oğlu :;'\lehmet, 317 doğumlu. 

OIC/uğunu,, 

MARCILLA 

Bayan 

Söyledi. 

Birkaç gün zarfında, küçük 
buruşuk] uklarımla çizgilerimin 
zail olduğunu gördüm, birkaç 
hafta zarfında ise 10 yaş daha 
genç göründüm. Bir doktor bana 
dedi ki: ''BiOCE L,, Viyana Üni-
versitesi büyük bir profesörü
nün ke~fidir. Şimdi pembe renk
teki her Tokalon kremi vazosun
da B iocel vardır. Her akşam yat
mazdan evvel b u k remden sürü
nünüz ve sabahları da beyaz 
renkteki Tokalon kremini kulla
nınız. Bı.i' usul size serian bir 

.... nur. 

İHTiRA ILANI 
"Vakum kaplarına ve bilhassa E

lektron Tüblerine mahsus tutacak 
tertibatı,, hakkındaki 18/4/939 günlü 
ve 4640 sayılı ihtira müracaatı bu 
defa mevkii fille konmak üzere nhere 
devriıferağ veya icar edileceğinden 
talip olanların Gıılatada İktısat ha -
nında, Robcrt Ferri'ye müracaatları 
ilan olunur. , _, 

1 
Doktor Aranıyor 
Nisantaş Sıhhat Yurdu için bir 
Doktor aranıyor. Bilhassa Cer- 1 

rahide çalışanlar tercih edilir 
Nfşantaş Sıhhat Yurduna mil~ 1 

' rııcaat. , 

ZA Yl: S ahibi bulunduğum 
2184 numaralı bisikletin p laka -
sını düşürmek suretiyle k aybet
tiğimi i lan ederim. - Niko Fu
y aksi. Bc:yoğlu Aynalıçeşmc Al 
~okak. 12/ 4. 

,.ı-.------· Butün Konforu haiz 

Buket Park Sinema 
Kısmı Kiralıktır. 

gençlik ser t ve esmer teninıze Birinci ve İkinci Vizyon film 
1 ~ yeni bir canlılık verecek, çizgi göstermek şarUyle talip olanla-

TAN Gazetesi taze, yumuşak ve açık bir cilt \asına müracaatları. 

1 
ve buruşukluklardan m uarra, rm Beyoğlunda Buket Lokanta-

ilan Fiyatları _tc_m_i_nT-:-:-:-:-k~-:-· ,-
1
-E_K_A._L_E_T_i -ic_T_tc_A_R_E-~T--u-:\ı_u_n_1 _:;'\_1_0_0_0_n_ı.; 

._...:!. 

Başlık maktu olarc: •. 750 
1 inci sayfa santimi 500 

2 n ,, 11 800 

" 5 " ,, 
,, 

., 
100 

76 

GÜNDEN: 
30 İklncıtesrin 1330 tarihli "Ecnebi Anonim ve sermayesi cshoma 

münkasım Şirketler kanunu,. hükumlerine tevfikan Türkiyedc çalışması
na l,tln verilmiş olan ecnebi Ş rketlerinden Şell Kompııni Of Turkey Li
mited Şırkctinln Türkiye Umumt \'ekili D. A. Barry bu defa müracaatla 
haiz olduğu salahiyete bınaen Şir;tetin istanbulda bulunan Türk iye mer 
kezinin Konyaya nakli dolayıslyle !sUınbulda yeniden bir şube ihdas et
üğlnl ve mezkür §Ubenln vekilliğine, Kudret Doygar ile Jorj Mihalopou
los'U tayin ettıgıni bildirmiş ve lfızım gelen vesaiki vermiştir. 

Keyfıyet tetkık edilerek kanuni huklimlere uygun görülmüş olmak
la lltın olunur. 

/lan sayfasında ,, 50 
1. ı 1 :)ahıp ve Ne~riyat müduni : Enıin Uzman. Gazetecılık. ve Neşrtvaı _________ .. T. L. Ş. fAN 1\1atbam 

31 - 5 - 1941 :::: ., ................... _____ __ 
1 Fennin en son keşif ve terakkisine ~öre imal edilen ~ 

mamul bu zar if y en i kol saatlerine muhterem müşter 
zin nnzarı dikkatini celbederiz: 

Bu Yeni Snat in hus usiyetleri ı 

1 - Ortasında büy i.ik s aniye bulunu r. 
! - H erh an gi b ir şekilde d ü mekle 
rulmakla kırılmaz. 

3 - S uda k alsa \'CYn denize düşse h l( 
·aftan su girmez. 
1 - Mıknatisten m ü teessir olmaz. 
5 - Yclko\•anlar ve ortadaki biiyiik 
radyumlud ur. Bundnn dolrıyı geceler 
kemmcl ~urette göriil ür. 

FİYATİ (40) LİRADIB 
Bu l\1nlın mevcudu p~k azdır 

Bu Saatler emsalleri ı?ibi 15 seneye Garantilidir. 
Taşradan yapılacak siparişlerde, Posta parası olarak 

bir lira _gönderilmelidir. Sipariş bedeli peşin alınt 

SİNGER Saatleri Mağazası - İstanbul - Eıninô ,i ____________________ I __ _ 

, Zonguldak' ta 

Ereğli Kömürleri işletmesi 
Umum l\lüdürlüğündcn 

SADEY AGI ALINACAK1 
İşçi Tabldotlarımız ihtiyacı için 180.000 kilo erlr'vc • 
yaa olunacaktır. Şarlnıııne AnkRrada Etib2n{u Cu. 
İstanbuldn Etibank Bürosunda ve zlırıgu,l(lni habeı 
dilrliiğunde görülebilir. Tekliflerin l mimdir. 
Zonguldak lş1etmc Umumu Müduünze Levazımatı 

lstanbul Fiyat Mürakabe Komisyonu 
67 No ıu ilan - Yerli ipekli ve pamuklular l~ın toptancı li 

hadleri şu
0 

şekilde tesbit edilmiştir. 
I - İpcklilerde 
A - Standardlze ipeklilere '7a 15 
B - Fııntazl ipeklilere % 20 
Yarı toptancı bulunduğu takdirde bunların hissesi toptancı 1 

iskonto ile tefrik edilecektir. 
n - Pamuklularda 
A - Pamuklu mensucat, 
a - Ham ve kaba düz mallara % l 
b - Kasarh ve ince dilz mallara % 10 
c - Topu veya ipliği boyalı mallara CC 12 
d - Merserize ve emprime mallara % 15 
B - Pamuk ipliği 
a - Düz ve katlı ipliklere % 8 
b - Kıvrak ipliklere % 10 
c - Merserize iplikler perde ve ağ ipliklerine % l~ 
C - .Makara lplıklcrine % 10 

TİCARET VEKAl .ETİ İÇ TİCARET U MUM M~ 
ÖÜNDEN : 

30 İkinclle~in 1330 1l a-ihli "Ecnebi Anonim ve sermayesi J 
münkasim Şırketler kanb 'lu,, hiıkumlerine tevfıkan Tilrkiyedc_~ 
na izin verilmiş olan ccrUbi Şirketlerinden Şcll Kompanl Of ·;ıır 
mited Şirketinin "'rilrkiyt!Cle Umumt Vekili bu defa Vektıletimiı11 

caatla haiz olduğu salahi rete binaen, 20/3/19'11 tarihli vekalet~ 
H L F Ewini Kadri •:cnani, G. Vasiloğ:u, Ağamemnon 
v~ :t.fişeİ Vuçet/ç•e verilnHş olan salahiyetleı :ı rd cdildigıni l~ 
böyle Şirketin umur ve mutımclatını - Mali satrıhlyeUer ve res 
ile muhabere hariç ve mustcsna olmak uzere - H. L. F. Ewin, 
nani, G. Vasiloğlu, Ağamemnon Eliopoulos, Mlşel VuçUç ve. l'I 
Orhon"un tedvir edeceğini bildirerek vekil nasp ve tayın etmıştl 
bunlar4an H. L. F. Ewin ile Kadri Ccnani'nln mun!erider, G. 
Ağamemnon Eliopoulos, Mi~el Vuçtiç ve Nlzamettin Orhon'dan 
ikislnın de muştercken hareket ~tmlye salfıhiycttar bulunduk! 
dirmiştir. ~ 

Key!iyet tetkik edilerek kanuni hükümlere uygun gorülmfü 
ilan olunur. 

1 - 26/5/941 tarihinde ihalo olunacağı ilan olunan (6) ad 
töre talfp zuhur etmediğinden eksilt me şeraiti sabıka daıresinö 
temdit edilmiştir. 

11 - Eksiltme 5/6/941 perşembe günü saat 14,30 da Kabll 
vazım ve mübayaat şubesindeki alım komısyonunda yapılacaktı 

111 - (6) adedinin muhammen bedeli (2400) lira t;O 7,5 
teminatı (180) liradır. (4195) ' 

TİCARET VEKALETİ İÇ TİCARET Ul\IU:U l\JÜV 
Ö Ü NDEN: 

30 lkınciteşrin 1330 tarihli "Ecnebi Anonim ve sermayesi 
münkasiın Şirketler kanunu., hükumlerinc tevfiknn Tilrklyede ç 
na izin verilmiş olan ecnebi şirketlerinden Şcll Kompanı Of T 
mited Şirketinin TUrkiye Umumi Vekili bu defa muracaatla, 
Türkiyedekl merkezinin 1/6/1941 tarihinden itibaren İstanbut6 
yaya nakledileceğini bildirmiş ve lazım gelen vesaiki vcrı:nl~t 

Keyfiyet tetkik edilerek kanunl hükümlere uygun gorulmu 
i!An olunur. 

Belediye Sular ldaresind 
Açık Arttırma ile Ot Satışı il 
İdaremizin Bakı:rköyünde Çörekçi çayın namiyle maruf a 

hllinde mevcut biçılmemlıı otlar açık arttırma ile satılacaktır. 
ı - Satış §artnamesi idaremiz Jevaı.ım scr\'isindcn parasız o 

na bilir. 
2 - Muvakkat teminat (50) Jirndır. 
3 - Açık arttırma ıo Haziran 941 Sah gilniı saat 15 de BaJi 

deki arazisi dahilinde yapılacaktır. (4205) ,). 

Müdanya Belediyesinden : 
1 - Mudanyada vapur iskelesi yanında ve deniz kenarm<I 

ye malı gazino ve lokanta üc sene müddetle kiraya vcrıleccı.: 
2 ..:.... Yazlık ve kışlık mahalleri ihtiva eden bu gazinonun 

mt 684 metre tcrbilnrle olup 18 kameriye ile 3 X :1 ,5 metre 
bir de sayeliği mevcut ve bunların üzerlcııi gayet sağlam renkli 
siz. süslil barıında bezi ile örtillil bulunmaktadn-. 

3 - İhale 6 Haziran 041 Cuma günü saat 15 de Belediye 
nince ve acık arttırma usuli ile yapılacaktır. 

4 - istekliler yazılı giin ve saat te muvakkat tC'mlnntları 
mene ve şartnamesini görmek lstiyenlcr mesai saatleri içinde 
Muhasebesine müracaatları ilan olunur. (39!;. 

TiCARET VEKALETİ İÇ TİCARET Ul\1Ul\1 l\1Ü 
ÖıÜNDEN: 

30 İkinciteşrin 1330 tarihli "EC!'lebi Anonim ve sermayesi 
münkasim Şirketler kanunu., hükümlerine tevfikan Tilrkiyede 
na izin verllm.lş olan Ecnebi Şirketlerinden Şell Kompani Of 'fi' 
mited Şirketin Türkiye Umumt Vekilt D. A. Bnrry bu defa 111 
12/6/1940 tarihli vekAletname ile Sakı Kslyoncu'ya vermiş old 
kuk ve salAhlyetlerl teyit eylediğini ve mezkür vekAlctname ne 
halopoulos'a vermııı olduğu hukuk ve salfıhiycUerl rcf ile mum 
klılcttcn azleylediglnl ve yerine int:illz tebaasından Petcr oı 
yln ettlgıni bi ldirmiş ve l~zım gelen vesaiki \ ~rmlştlr. 

Keyfiyet tetkik edilerek kanuni hukumlerc uygun gö.-Ulın 
la ilan olunur. 


