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Hakim adam, düıündük-

lerinin hepsini söglemez; 
fakat, sögledilclerini düşü-28 inci sayı zengin 

resimlerle çıktı 
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' Hitlerin 
1
yeni sulh, 
taarruzu 

BUHRAN KARŞISINDA 
Halkın üzerine 
düşen ~azif eler 

Bu zamanda lüks hafif fiğine düşmemek 
ve alışverişte daima f atur'!__!_stemek 

Halktan Tüccardaı beklediğimiz 
-------------------------~ 

istediğimiz 

Türk tüccarı, muhtekir 
derekesine hiçbir zaman 
alçalmadığını, sattığı her mala 
fatura vererek isbat etmelidir 

Her sahada milli tasarrufu 
arttıralım, ihtiyaçtan fazla 
almıyalım ve ihtiyaç madde
lerinin israfından kaçınalım 

• . . . • b ı nu\•or. Bu husu~ta halkı-, şunu tcbaı iız ettirmek Iazııııdır ki, 
Alıkaı·a, 1\ (Hususi muhabıl'inınr f çılnu~ ~. u lİilşen vazifeyi yapmak- hükumetin ııı'<'nsiııi vergiye ı:ı:nm dl'-

d.en telcfoıılaJ - Bazı vel'gl ve l'C· mızİı z;~;;: gccikıniyccektır. Evvülfı (D•11ıınıı ıslı.il• ı, ritıcn ı tl•) 
8 tn1t>re yapılan zırnımıa tatblkına ge- ta er 

Cinin 1 • .,.1 .... ·········· ........ . 
ihtiyatsız 

sözler 

Ş İmdi ıeyyar bir hale gelen 
ve mütemadiyea yurd de· 

IİJtiren Yunan kabineainde Ad· 
f İye Nazan M. DemircikakİI il- ı 
rninde bir zat, Ciritte ifler sarpa 
aardıktan sonra bir kolayını bu
lup Mısıra eeçerek canını kurtar· ı 
rıuya muvaffak olmut. Şimdi ora
d• ajana muhabirlerine beyanat
ta bulunarak Girit istilisında ... 
hit olduğu faciaları anlabyor. 

Bu M. Demircikakis'in naklet
tiklerine nazaran Hanya ve Kan• ı 
diye gibi Ciridin daha dün ma
ı:nur ve meJhur olan tehirleri Al
.nıan bombardımanlan yüzünden 
bugün tamamile yanıp yıkıl1111ft 
0 kadar, ki Kandiyede bir tek 
l>ina değil, bir tek duvar bile kal· 
rn.rnıf, koca tehir tat yığınından 
•baret bir virane halini almıf. M. 
t>C'rnircikakis ayni zamanda Kan· 
diyenin canıilerile kiliselerinin de 
t~ll\amile yıkıldığını söylemekte· 
dır. Kandiyede bir sürü kilise bu· 
httunasından ve şehir tuzla buz 
0 1duiiuna ıöre kiliselerin dt• di
rer binaJann akıbetine uğrama
mllilr\, tabii bir ıey olamaz. Ay-

ni zamarıcia..., camilerin de yıkıldı
gı rivayetine g., .. Jince Kahire ajan
sının l.u cami so •Ünü bahse pro· 
Paganda maksadile kal"'·~tınnıf 0-ı 
!•ca~nı talımin ettik. Girit i!ıizim 
ıdaremizdcyken onun Han;"(.•• 
R ' • 1 esmo, Kandiye gibi •ehirlerı~: _ 

,~;..._...-----------~ 

'Ekmek hakkında 
• kararname yenı 

Bugünden itibaren ekmeğe yüzde 
30 arpa ve yüzde 20 çavdar 
katılmasına karar veri idi 

Ankara, S (/{..A.) - Baş· 
vekaletten tebliğ edilmiştir: 

Hükumet, 6 haziran 1941 
tarihinden Jlıbaren yenı hasa
da kadar ekmeğe yüzde 30 
arpa ve yuzde 20 çavd'.\r ka-
tılmasına kaıar vermıştir. 

Bu tedbir, Jııallun ve milli 
müdafaanın ekmeklik ibtiya -
cını tam ve llawll\•n bir temi 

nata bağlamak maksadılr. 11 -

lınmı~ır. 

(Dın-anu •tılıif' i, nhırt 5 dtı) 

· Japonya ile 
Çin arasında 

1 
sulh oluyor ' 
Bu husustaki sulh 
şartları arasında 

}apongaga knnulan 
lngiliz ve Ame,.ikan eşga 

ambargosunun 
kaldırılması da var 

Roı;ıa 5 {A.A.) Stcfani nJnnı.ı 

Yakında böyle 
bir hareket 
bekleniyor 

lngilterede 
Mahdut azall bir 
harp kabinesinin 
tetkili istenecek 

Züı·ih 5 (A..A.) - Reuter: Düa, ilk defa ıldcletle bomltardımaa 
iyi haber alan Ylchy nınhfillcrl, 1 edile• lakenderiyeden bir maaııara 

nıüttcfikan, Hitlerln yeni biı· sulh skenderı·ye 
taarruzunda bulunacağı şnyblnrmı 
tckrarlanuıktaclıı. Bunun sebebini A· 
meılkan ınüdnhalcsini bertaraf ede- c •• d det ı •· b •• r 
bilmek ve Alınnnyanın muvaffnki- y 
yetlcTlni takviye etmek tc$kil eclC· ıh k f 
ccktir. Almanya, iııgiltercye kaışı 8 VB 8 10108 ~· 

(Dıvamı •alıi/c 5, sil.tun ı dı) 

maruz kaldı 

iaşe heyetleri 
teşkil ediliyor 

Amerikanın 
Fransaya 
ilk ihtarı 

Bu heyetler, bulundukları yerin her türlü 
Şehirde ağır 1 iaşe işlerile meşgul olacaklar 

h ld Ankara, 5 (Huausi) - Bu- vilayetlerde de iaşe heyetlerı te,· 

C. HULL 
işbirliği siyasetinin 

Amerika için 
hasmane olduğunu 
Vichy'ye bildirdi 

Vlnant 
( Dtva ı ı aahff t S, Riltun 7 de) 

asar 0 U gün nctıredilen bir Koordinasyon kil edilmiştir. 
kararile Ankara, lstanbul ve iz- iaşe Umum Mıidurlüklcrinin 

1\nhlre 5 (A.A.) - lngilız ı<' mi 
tebliğinde bildirili~or: 

Dün gC>cc İskcndcıiyeye bir hava 
nucunıu yuınlmıetır. Tayyare dafi 
lıııb'u-ynları ateş açmışlardır. Şehir 

mirde iaşe nıudürlükleri, diğer (Devamı •alıife 5, "t m -' ÜJ 

HA MİDİN ESERLERİ 
uzc.rlııe ;.. · ksek infilttk ve yangın ) 
bombalnrı atılmıştır. Hu hücum in· L • • ( h 

(Dtıı•aını •akil• S, riHı"' I fh) u s y e n a n 1 m 
( SURiYE l Üniversiteye terk 
VAZIYET/ 

1 Çok nazik bir 
ı safhaya girdi 
' 

1 

HUr F r a n sız 1 a r ı n 
Sur 1 yeye, V 1 c h y 
k u v ve t l e r I n 1 n de 
Çad mıntakasına 
hücumları her an 

beki eniyor 

'I Amma n-bom/Jalandı 
1 Surige - Erdün eıga 

miinakaldtı kesildi 
Fransız hududunda bir yerden 

bıldiriliyor. S (A.A.) - Si}asi 
müşahitler, Alman tazyiki ;.ltın -
da hareket eden Vichy hükuınc· 

(!Jtva1111 aalı ft 6, ~<tu11 8 da) 

etmek istiyor 
Hamidin re/ikası, malum dafla hakkında 

muharririmize izahat flerdi 
Abdulhak Hamid ... Abdi.ılhak 

Hrimid ..• ALdülhak Hamid ••. 
Ne tarafa baksanız o. Sağda, 

! solda, önde, arkada, duvarlarda 
mn alarda, her tarnfta, her ta -
rafta ... 

Burası, büyıik şaırın yırmi be 
ene"ini beraber geçirdiği zevce

si Li.ısyen (hanım) ın e\•İrlir. Bu 
yirmi bes ene Luıycn (lıaııım) a 
o kadar te ir ctmi ki. siyah clbi
scsı tizerindt'! - 50 bahar gi>rmü 
olmasına rağmen - hala genelik 
ve güzelliğini muhafaza eden, 
sn rı saçlarla çerçevelenmis yu· \lıı.~.iJrolll""~~-~ 
zıinde. Hamıdden bir şeyler var. 
Öyle hir ifade ki, gören muhak
kak cbu Lü yen hanımdır• de
mekte tereddi.it etmez. 

de bir çok camiler vardı, çünku 
Girit müslümanları dini salabet· 
lerile mümtaz vatandaflarımızdı. 
Rilhana Ciritte daimi surette 
tehdit ve tazip içinde yafadıklan 
ve pek çok mezalime maruz .kal
~ıldan için manevi v~ '!'addı~ ae
hı.rneti camilerin harmune sagın-

~ori• 

Bulgar 'K.ralı 
HİTLER 'I~ 

Göring ile 

nııı \ nliiııı..-tıııı ıırnhııbiıı ynzıyoı : 
J ::ıpon - Clıı nıulııısaıııatııııı bfr ııı

h:ıyct \ crıııck ı.izcı e Birll'şik A mcı i
ka lıiıkumcti tavassutta bıılunnııya 

1 mııtenıayil g(izükiiyoı. Bu husu~ta 
.ı; .. ı~ğıd:ıki üç e aslı şaı t ko ıılRcak· 
tır: 

MUHTEKİRİ JELATİN 
=-------------------------------------------------

f:.serl~rile olduğu kadar gut.el
liği, güzelliwıile olduğu kadar da 
nezaketilc her bulunduğu mu 
hitte şöhret yapmış bulunan 

tnalcta bulurlardı. 
Fakat metrutiyetin akabinde 

bütün garp alemi elele vererek 
Ciritle bizim son alakamızı kes
lideri ve pnb bilialimizi Kandiye 
Ve Hanya burçlanndan indirdik• 
len tünden yani otua seneden
beri Girit ~dasında hemen hiç 
ınüa.lüman kalmadljı gibi, Girit 
'ehirlerindeki camilerimizin de 
soiu ve belki de hepsi yerli aba· 
il tarafmc:lan ya ifgal eclilmit ve
Y•hut kiliseye çevrilmifti. 0 cİ· 
hetle buaün ıerek Kandiyede, 
ıerek Resmoda, gerek Han,.ada 
ne tayyare bombuile, ... de top 
ınernıiaile ydulmıt bir cami bu.· 
hınclujuna hiç de ihtimal •el'lll•· 
)'oruz. 

M..mafih uıl bahis menu~ 
hplmk iatecliiimiz Ciritte ~mı 
~dıp JJlnlmaclıjl dejildir. Bu 
"" o. . • k. Girit" • -A-'1.:... fe-· ~C •IS, 1-. 
Ctlyiiae laİt asan beyuabmD bir 
)eı-incle Cirittı1erin aclalanm mii
..._f aacla ıösterdildcri fedakirb· 
it İzala ederken cyedi y~a~ 
)~tlnit yafUMl kadar bütün Girit 
"='lkınuı Almanlara sili.h çektiği
".~ ve pek çok Alman para,ütÇÜ· 
~~~ti, daha havada iken öld~-
.liiiinib de IÖylernİfİr. İtte b1-
~ ihtiyatsız addettitiıniz söder 
~lard.,., • 
t'mkU Almanlar, Girit mace

"'&ına ait son tebliğlerinden bi-
1\.ldl\ bilhassa mecruhlara sivil 

TASVIRJ D'KAI' 
<l>..,.tıu ıttlı.i/t $, ~hnt J tü) 

GÜR ÜŞTÜ 
Viyana, 5 (AA) - Öğrenil· 

diiine göre, Almanyada seyahat
te bulunan Bulgar Kralı Boris, 

(Dnı«m• Nlıif• 6, ritenı ı dA) 

1 

l • ,J aıwııya ancak eiıııalı Çındc, 
l'ılaııçuıide ve fc Mogoll tırnıla kon
trolünü yapabilecl•ktlr. 

2 - Jap..,uya cenubi Pa iflkte heı 
tüt lü A:enişleınedeıı içtinap edecektir. 

::ı - İngiltere ve Anıeıika Japon
yııyn eşya ihı acatı anıhugosuııu 
kaldıracaklardır. 

(Dtııamı .aiti/ t $, ıütım ı tl•) 

M us evi R. Sevilin 
cezası arttırıldı 

Y ozgatta 4 sene 8 ay sürgün kalacak 
ve 1550 lira ağır para ·cezası verecek 

Maksudiyc hanında kimyevi 
ceza ticareti yapan Raşit Sevil 
adında bir tacir, jelatin üzerinde 

yüzde iki yüz ihtikar yaparken 1 
cürmümefhut halinde yakalan
mış ve Asliye ikinci Ceza mah
kcmeıinde yapılan duruşmaaı so
nunda suçu tekerrür ettiğinden 
.3 sene Yozgada sürgüne ve 750 
lira da para cezasına mahkum e
dilmifti. 

katı mlclataıtd lçia haurlanan lnıfllz bo•barclı••• ta1yarelerl a-ı halinde X.ıorJ!ID T-

Ancak bu karar Temyiz mah
kemesi tarafından maznunu.o a -
leyhinde olmak üzere bozuldu • 
ğundan, geçenlerde muhakemesi
ne yeniden başlanmış ve dün de 
bitirilmiştir. Mahkeme, bu aef er 
Raşit Sevili Yozgada 4 sene 8 
ay sürgün• kalmıya ve 1550 lira 
ağır para cezası ödemiye ve 6 
gün müddetle de yazıhanesinin 
kapatılrnaaına ve mahkumiyeti -
nin de gazetelerle ilanına mah -
küm etmiftİT. 

f1'11t•a~nı ıahiftı ti, aütun 6 d•) 

Bakışlar ........................ 
Kıyametten 

evvel 
Peyami SAFA 

Barut \'C kan kokuları ara
sında, rfü:garın uzak bahçeler
den getirdiği hafif gül kokula
rı gibi, Avrupanın havasında 
barış ümitleri yüzüyor. 

Eğer eski Fransanın mahut 
falcı muharriri Madam Ta
bouis gibi, dünya politikasının 
her sırrını bilmek iddiasında 
olaaydım, föyle yazardım: 
cAmerikanın Lorıdra sefirı 

Vinant'ın, iki gün evvel, Chur· 
chill' den Roosevelt' e cötürdü· 
ğü gizli ve f evkalide mühim 
haber, sulhe aittir. İncilterede 
bulunan eararengiz bir adam 
lngilizlere funlan aöyledi : 

c- Harbe devam r.derse 
niz, mağlup değil, mahvolacak 
sınız. Fakat İmparatorluğunu
zu ve donanmanızı muhafaza 
e~mck isterseniz Almanya si· 
zınle mevcudiyetinizi kurtara· 
cak bir sulh yapmıya hazırdır. 
Yoksa istilanın cehennemi ya
kın ve muhakkak. Tercih edi· 
niz. 

Churchi1o bu tehdidi ve te.:• 
lifi alınca, Girit tecrübe5i üze. 

Llıyen (hanım) 

l'ıne, Büyük Britanya adalannı 
müdafaa için, donanma kadar 
kudretli bir hava filosuna da ih 
tiyaç olduğunu bir kere daha 
ve son defa Roosevelt' e anlat· 
mak İstedi. Eğer Amerikan do
nanması lngiliz gemilerini deP. 
hal himayeye başlamazsa, ln
gilterenin Atlantik harbini ka
zanamıyacağını ve bu gizli sulh 
teklifini kabule mecbur olac~ 
ğını izah etri. Söz Rooseveltin• 
dir.:t 

Fakat ben Madam TabouMı 
değilim. Herkesten gizlendiği 
için her tahmine yol açan bir 
mektubu, Rooaeveltin ensesin
den bakıyorrnuf gibi okuya
mam. Yalnız. bu harbin Vf'rdi
ii tecrübelerle, bütün sulh sa
yialanndan korkanm. Büyük 
taarruz kasırgalarından evı; c· 
düşmanın kanına sulh afyonu 
tmng! etmek Mihverin adeti
clir. Ne kadaı ehemmiyetsiz 
bir azlık olursa olsun, lngilte
:redeki işçiler kongresinde 19 
bin kişinin eulh istemesi hu en 
jeksiyonun te•irini ishal eder. 
Eğer Roosevclt mutlak ve a 
cele bir yardıma hazırsa f n
gilterede bir tek adam bile bu 
ıulh morfinomaniainin cairi ol
mıyacaktır. İfte o zamf n, her 
aulh tarruzundan eonra kopan 
büyük luyan1etlerin en bUyü
iünü eeyretnaiye ha:mlanabm 
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Girit ve siyasi 
·eRLERi 

e A • 

SiYASi VAZIYET . - ,, ....... 

7azan:Kandemir Dün bir iplik 1 
Kaz alan~ b!'zılarında ku.t~lar varmıs, halk fabrikası 
buraya şıkayet telgrafı ıçın para atarmış d 

Tefrika: 166 Halk tipi ayakkabıları 
660 kuruşa satılacak 

Surigeden 12 
vagon limon 
getirildi 

neticeler 
G iridi İJasilizleria elinden Al· 

mualarm zapteylemeleri, 
askeri vaziyette büyük ve derin 
bir detitiktik meydana getirirken 
siyasi tabada da türlü türlü hare

Bütün eller kalktı. Meclis de. 
Reis de genİf bir nef ea aldı. 

Reis: 

di efendim, aalahiyeti fevkalade 
ile giden İstiklal mahkemeleri bi
rinci defasında 88 telgrafla bu
raya şikayet edilecektir: cBu 
mahkeme azasını tebdil ediniz b, 
cbu mahkeme azası haksızlık ya

kısmen yan ı 
Balatla bulunan 
fabrikada 4 bin llra 

zarar var 

Ticaret 
ve 

Oda$ı ayakkabıların 
evşaf ını tespit etti 

• 
nevı 

cek olanlar Ticaret Odaaindan e· 
ti"et a.lacaklaıdır. 

. ketler Gojurmuftar. Bil tairler· 
den biri, İngilteredeki efkan u• 

fi t mumİye üzerinde mü,.hede edil-
L lmon lerın satıt ya mektedir. • 

ıarı tespit edllerek tnantere parlamentom tatilini 

1 ıkarılacak müteakip Ciridin zıyaı ve bunu P yasaya Ç do(uran askeri ve idari sebepler 

- Binaenaleyh İıt.iklal mah
kemeleri hakkındaki mesele ka
panmıftrr, diyerek başka bir işe 
geçti. 

lstikll.l malı.lcemele'i -aleni olmalıdı,/ 

pıyor. cBu mahkeme azası ver- Dün aabah Haliç.teki Balat 
mi şolduğunuz salahiyeti suiisti- vapur iskelesinin yanında bulu -
mal ediyor!:. feryatlan kopacak- nan cSami Özden:. iplik fabrilta
tır. Heyeti aliyeleri de ~i gücü sıncla yangın çık.mJ,ftır. 
bırakıp İatilda! mahkemeleri aley MezkU:r fabrika ustalarından 

iatanbul Ticaret Odası, halk 
tipi ayakkabılarının evıafi!e satış 
fiyatlaTını te~it ederek alaka -
darlan b.ildiTDlİ'1İf, VeTilen ka
rara göre bu nevi ayakkabılar 
herkes tarafından yapılabilecek 

ve 660 kuruştan aatılacaktır. 

Halk tipi ayakkabıların teşhir 
edileceği vitrinleTde bu nevi a -
yakabılann satıldığı da ilin edi
lecektir. Ayaklcahılann içinde TI 
caret Odasının ve satı~ yapan 
firmanın damgaları bulunacak ve 
hı suretle ayakkabıların evsafı Uı
tenildiği gibi kontrol edilebile -
cektir. Halk tipi ayakkabılannın 
imaline Vekaletin vereceği mü -
saade üzerine derhal ba~lanacak-

Irakta bulunan mallarımızın 
memleketimize getirileceğini yaz

mıştık. Haber aldığımıza göre bu 
malların ithali İçin Suriye tariki

nin emniyetli görülmemesi yüzün 
den bu mallann Nusaybin üze· 
rinden ithaline çalışılmaktadır. 

ve hatalar üzerinde dunaktır. 
lnciliz parlamente»a, efkan a

mamiyenin zora üzerine bükUme· 
ti yalnız tiddetle teakit etmekle 
kalmayıp bir talam miilbet talep• 
lercle bulunacaktır. Bir hafta kadar sonra, Diyarı hinde gelen telgrafları münakaşa Mustafa, kendi tezgahındaki e -

Bekir mebusu Haci Şükrü beyle ile uğTaşacaktn. Mehmet Şükrü lektrik lambasını, bozuk olduğu 
Karahisansahip mebusu Mehmet Bey ge1cek, dairei intihabiyeain- için tamir etmek istemiştir. Bu 
Şükrü Bey riya.sete birer takrir de alacağı iki telgrafla sizi buTa- esnada kontak olmuş ve aüratle 
veTerek İstiklal mahkemesi kanu· da saatlerce İşgal edecektir. Peki, genişliyen yangın, tehlikeli bir 
nuna iki yeni madde ilavesini is- bunun faydası}.. Yoktur aıka- hal almıştn. Fabrikada bulunan 
temişlerdi. Her ikisinin isteği de daşlar, fakat zaran çoktur. O ka- ameleler kovayla su dökmek ıu
ayni şeydi: J _ İstiklal mc:.hke- dar çoktur ki, heşeyden evvel. retile yangını söndürmek istemiş
melerinde cereyan edecek muha- İstiklal mahkemesinin mehabeti ler ve itfaiyeyi haberdar etmemi~ 
kemeler ve verilecek hüküm ve şu kaarla ihlal edilmiş ol~ lerdiT. 

Ticaret Odası, ayakkabıların 
imalatında kullanılacak olan de
ri, köaele, bez, iplik, çivi vesaire
nin nevilerile cinslerini ve mikta
rını bi"r liste ile tesbit etmi~tir. 

Bu ayakkabılardan imal ede- tır. 

----~--=:ıı;:;;.~.c;;·~------~-

Gönüilli hastabakıcı olmak 
istigenlerin miktarı artıyor 

Diğer taraftan bu hafta içinde 

Suriyeden 12 vagon limon ithal 
edilmiştir. Limonların maliyet fi
yatları Fiyat Murakabe Komis -

yonuna verilmiştir. 
Bunların satış fiyatları tesbit e

dildik ten sonra derhal piyasaya 
çıkarılacaktır. Haber aldığımıza 
göre limonlardan iki vagon İzmi
re gönderilmiş ve orada r.atışa 

çıkarılmı;ıtıT. Bu limonlardan bir 
kısml da İzmirden lstanbula ge-

Bunlardan biri ceçen Umumi 
Harpte olduiu 8'1°bİ, harbin idare
sinden meaul kabine encümeni· 
nin mahdut Nazırlardan teşekkül 
eylemesine aittir. Şimdiki Dalan 
yedidir. Bu kadar kafadan çıkan 
sesleri birlettirip süratle ve mü• 
esair olarak harp tedbirleri ıı1· 
mak gÜç oluyor. Halbuki Batve• 
kil Churcbill, kendi şahsi kanaa
tinde fedakarlık yapmak isteme· 
diğinden, harp kabinesinin aza
larını üç dört Nazıra indirmekten 
daima imtina etmiştir. 

kararlar aleni olacaktır. 2-Her- J t"kl~I hk 1 Bu suretle büyüyen yangın 1 .s ı u ma eme •· d h k hangi bir tesİT altında kanun ve 4000 liralık mad i asar yaptı -
vicdana muhalif olarak hüküm rini laer zaman teftiş tan sonra söndürülebilmiştir. 
veren istiklal mahkemesi reis ve Mezkur bina 20.000 liraya si-
nzaları Biiyük Millet Meclisi hü- etmek 11/inizdedir. gortalıdır. Yangında 20 çuval Dün, Eminönü Halkevinde yeniden 

200 kişi kaydedildi Fakat, Ciridin ve buradaki İn· 
ci1iz fırkalarının esir ve maktul 

tirilmiştir. olarak zayiat verip sukut eyleme-

küm ve kararile deThal ayni ceza pamuk. · mühim miktarda iplik 
ile tecziye edileceklerdir. Ertesi - Evet, ledelicap, istiklal mah yanmış ve iki tezgah harap ol ~ 
gün Hacı Şükrü Bey, nedense tek . kemelerini teftişi. .. Peki ~u sala- muştur. 
lifjni geri alınca muharrir ŞükTü hiyet sizde yok mudur?. istediği- -------------
Bey yalnız kalmış ve fikrini şöyle niz zaman herhangi bir kararla, Belediyedeı 

__ __.. ___________ ıi, İnciliz efkin umumiyesini o 

ızah etmişti: hatta karara lüzum olmadan içi-
- İstiklal mahkemelerine inti- nizden herhangi biri tetkikat ile 

hap edilenler yola çıkmak üzere- ~.~hterem heyeti~izi hab·e·r-~ar et 
dirler. Bunlar nasıl iş görecekler- tıgı zaman bu t~f tı, kendılıgınd.en 
dir. Madde gayet lmadır. Esasen olacaktır. T ebdıl. arzusuna gelı~
bu teklifle biz İstiklal mahkeme- ce .. • bu maddeyı neşretmekle sız 
Jeri azaları a~a.sında mubtelifün demiş olacaksınız ki: «Efendiler, 
fih olan bir meseleyi hallediyo- biz h~men tebdile ~~zm.z, siz de~
ruz. ZiTa bu aza; kimi muhake· hal hır telgraf ç~kın_ız, JŞ olur bı
me aleni olıun kimi hayır hafi ter. > Halkın sevıyesı budur. Halk 
olsun d'yor Bu 

0

nok.tanın halli la- böyle anlıyacaktır. Bunu takdir 

d ı · etmeniz lazımdır. Giriııti~iniz is-
zım ır. ld .. d; · , ten yan yo a rucu e ıvorsunuz, 

Tam olup bJterken, beklenme- v d•W • · }"h' ·' k .. . . eger ver ıgınJz sa a ıyetı ço go-
d ık brr taraftan ortaya çıkan ye- ·· · 1 · ·ı· . . 1 ruyorsanız, onu gen a abı ır ve 
nı bır engelle aksayıp duran s- İ tik lal hk 1 · · t k ')d 
tiklal mahkemeleri kanununun bu s ~a. emBe ennı l"he! ı . e.n 
d f d b klif

l . ._ .. 1 . vazgeçersmız. una sa a ıyetınız 
. e a a u t~ • e ~ecı:"'t~rı mesı vardır. 
bırçoklarını sınırlendırmışti, Bun- F k d'V. . k . 
1 h. · .. l a at ver ıgınız uvvc,L ten-
arın ıssıyatma tercuman o an k" d k bb .. f d b 1 

Bursa mebusu Muhittin Baha bey 15 e ece t~şe uıı er e u una-
davayı müdafaa etmek lüzumunu mazsı~ız. Bınae.n~leyh, başlanıl-
d k .. le "z b şladı. mış hır hayırlı ışı yarıda bırilk· 

uyara şoy so e a · k · · M h Ş" ·· B 
Ef d . M h Ş"ı_ .. mama ıçın e met ukru e-

- en ım, e met wı..ru • kl"f" · dd d'I · 
B b . d · · l 'klAI hk yın te ı ının Te e ı mesı ıcap ey ıra erımı:z: stı a ma e- d 

1 • · 1 • 1 kl'f e eT. mc erının a enı o ~asını te ı e- ş· d. Ş"k .. 
<l"yorlar. Bir de istiklal mabke- ım ı, Mehmet u ru Bey 
nıt"sİ azasının ledelicap tebdil e- kendisini müdafaa ediyor: 
dilmesini ve heyeti muhteremele- - İstiklal mahkemelerinın ale 
Tinin tayin olunacak herhangi bir ni olmasını, bu mahkeme azası 
heyet tarafından teftiş edilmesini arasında daha şimdiden çıkan bir 
teklif ediyorlar. Bunun ikisi de ihtilafı hal. için teklif etmiş bulu
haddi zatında doğru olabilir. E- nuyorum. ikinci fıkraya gelince; 
vet, sureti mutlakada istiklal mu- filhakika Muhittin Baha Bey bi
hnkemesi aleni olacaktır denile- raderimizin aerdettikleri mahzur
bilir. Fakat öyle mesaili takdiri- lar yok değildir. Varın herhangi 
ye vaTdır ki 0 mahkemenin aleni bir esassız oikayetle Meclis, lstik
olmaması hakkında bir icabı kat'i lal mahkemeleri aleyh.ine tahTik 
göstem. Bunu bugün burada dü- etmek gibi bil'fCY hatıra geliT. Bu 
şünup tekrar ctmiye imkan yok~ sebeple bunu kanuna koy:naktan 

- ziyade, tesbit etmek suretile, Mec lUT. 
lisin .zaptına geçirmek ruretile, 

/mpa,ato,/ulctan k-a lan bilhassa İstiklal mahkemesi aza
--------------- sından bulunan Muhiddin Baha 
kötii laugları htdırlagınız I Bey biraderim.izin ağzından kay-

detmek surotjle zapta geçtiğinden 
dola)'l, artık o maddenin kıyme
ti lı:almamJş oluyor ve ben tekli
fimden vazgeçiyorum. 

Şehir Tiyatrosunun 
bu seneki pro!Jl'amı 

hazırlanıyor 
Şehir Tiyatrosu önümüzdeki 

tiyatro mevsiminde oynanacak 
eseTlerin tasnifine başlamak üze
redir. Dram, komedi ve cocuk 
kısımlan için eser gönderecekle
rin müracaatları ancak haziran 
ayının sonuna kadar kabul c.dile
cektir. Hazirandan sonra gelecek 
eserler, repertuvar doldu~u tak
dirde önümüzdeki mevsimde oy
nanacaktır. 

derdi 

Dünkü konferana.J d~!: liyenJer 

Adli yed~ 

Hırsızlıktan sonra 
bir de hakime 

hakaret 

kadar sarsmıştır ki, Iraktaki sev• 
kulceyt muvaffakıyetine rağmen 
harp kabinesi meselesinde Baf• 
vekil ınüsaadekarhkta buluna• 
Caktar. 

Ciridin sukutu, ln&iliz rarla
mentosunda nazik bir meseleyi 
canlandıracaktır. Bu mesele de 

Ali T opallaT adında bir hınız, harp malzemesinin istihsalinde 
geçenlerde Asliye Altıncı Ceza çekilen zorluklardır. Bu zorluklar 
mahkemesinde hırsızlık suçundan İngiliz amelesinin uzun se~ıeler
bakkındaki karar tefhim olunur- denberi aerınayedarlar ve bunla· 
ken hiddetleıuru. ve hakime ha· nn dayandığı hükumetle yaptığı 
karet etmişti. mücadelede ka%8.IUIDf olduğu İl• 

Hakkında zabıt tutularak ha- tikli! bak.kında ıırar etmesinden 
kime hakaret suçundan Asliye ileri celiyor. 
Sekizinci Ceza mahkemesine ve- Şöyle ki, İngiltere hükiımeti, 
rilen hnsız dün de, bu suçtan iki bütün halkı ıilih altına almak, 

Çöp 
Dün Eminönü Halkevinde gö- nca Nişanta'1ndalti Amerikan ay on beş gün hapse ve 85 lira yiyecek ve giyeceğini tahdit et

nüllü hastabakıcı olmak :stiyen- hastanesinde birer kurs açılarak ağır para cezasına mahkum edil- mek saliıhiyetini haiz bulunduğu 
d !erin kayıtları yapılmıştır. Ög-le - faaliyete has. lıyaca1ı.tır. m.İştir. halde, ameleyi istediği yerde "e 

Çöp yakma fmnlan inşa e i- Kabak çekirdeöi ihtikin mı? İstediği saatte çalıttınn•k bakkı-
linciye kadaT, şehrin çöplerini de- sdaeant ~o7n.r3a0 abakşalıdyaarn 2mOuO··Tau .. cabautlle~ Dün yeniden kaydolunan gö- Yemişte, Hası~cılar caddesin - m haiz bulunmamaktadır. Bu 
nize dökmek ışının tekrar bir nüllülere gidecekleri hastırneler de 42 numarada kuru yemişçilik yüzden silah, mühimmat ve tay-
müteahhide verilmesi Belediyece muştur. Bu suretle ı:ıimdiye ka - bildirilmiştir. Dersler sabahleyin __ !I_ 

d .. ··ıı·· h b k ı k yapan Niğdeli Vasi! adında bi- yare imalatı matlup mmtar ve 
kararlastırılmıı,;tır. ar gonu u asta a ıcı 0 ma saat sekizde başlıyacaktır. r...urs- 1 kt 

M
.. · k k b . . . \ istiyen kadınlarımızın vekunu 1 risi, kabak çekirdeği almak isti- IÜratte meydana ge ememe e-
una asaya onan u ış ıçın 800 k b 1 ar, devam edenlerin tahsil dere- E • adınd bm· 'sm· e kabak dır· 

d 5000 r ·ı kt" 1 e çı mıs u unm<ıktadır. celerine göre 4 haftadan iki aya yen mm a ' • 
ay a ıra ven ece ır. Ancak bu rak~m da henüz iste- kadar devam edecektir. çekirdeği kalma~ığı cevabını ver Hükumet, Girit muvaffakıyet-

Galata köprüm dubalan 

1 

nilen yekunu ifade.ı etmekten u· miş, dün Asliye ikinci Ceza mah aizliiinin bir i.mili olarak istihsal " 
zaktır. Dün, kayıt işleri bittikten "on- kemeı:ıinde ihtikar !luçundan 25 meselesini ileri sürecektir. İngil-

Galata köprüsünün e"ldyen du ra Halkevinin konferans salonun lira para cezasına ve 7 gün de terenin b3ba:r.sa Ciridin zıyam• 
balarından ikisinin görülen lü 1 Dünkü kayıtlar esnasında, gö- da, profesÖT Halide Edip tara- dükkanının kapatılmasına mah - dan sonra harbin sıklet merkezi-
zum üzerine değİ!!tİrilmesi karaı:- ı nüllü hastabak.ıcıların giyecekle- fından (hasta bakıcılık ve Türk kum edilmiştir. nin merk~:ı.i Akdenizden Atlas 
la•tırılmı•tıT. · ri elbise de kendilerjne go:ıteril- kadı ını · t' • 'f l ·) ] 

y v n n ıç ımaı vazı e erı mev Okyanusuna intika i üzerine, cid· 
ı miştir. Yardımseverler Cemiyeti- f d b. k f 

Eyüp - Gümü,suyu yolu 

Eyüpten Cümüşsuyuna ve me 
zarlığa, oradan da Piyer Loti 
kahvesine çıkan lı:aldmmlı yolun 
yeniden yapılması işi dün ba,la
mıstır. Yol bu sefer kaldırımsız 
ve. parke olarak in~a edilmekte
dir. 

Basın kongresi 
lark Bum Birliii 

Mıntakaa Reislijinden: 
htanbul 

zuu etra ın a ır on erans ve- Polial• 1 di tehlike ile karşıl-.mış olduğu-
nin dünkü toplantısında, ,ehrin ·ı · tır' Kal b l L b' d' [ · · 

rı mış . a a ı~ ıT ın eyıcı aunu artık amele partisi de anla-
uzak kazalarından müracaat e - k"' 1 · · b t d w k f J · ı t J .. " •• • ut eeının u un ogu on eransta 1 e e y uz unu m.. D'Örünüyor. Çünkü parti, i~ 
decck olanlar için yiyecek ve ya- h · b · k" · · • d 1 · .,. "' atıp, ugun u ıçtımaı ert erı - mecburiyeti vazedilmesine artık 
tacak yerler hazırlanması Ve . d-~ "'h' b" L d 0 g"' r ad } mız v.ı mu ım ır ~ısınma temas muhalefet ıöstenneuıektedir. 
buna mümasile diğer işler müza- ederek eski Türk kadınile )'eni- İn 
keTe edilmi~ ve bu hu~usbrın te- sinin içtimai yardım esası üzerin- Küçükpazarda o~.r~n Mebme~ Ciridin ıukutunun, cili:ı. ka-
mini için Vilayete müracaatte bu de bir mukayes~ini y p "' B _ Erdoğan adında bırw, evvelkı binesinin ıncvkü ve bu ~ .. 
1 1 B d h a mı. ' a . G ""li . . •--"' ki • A ' l •. • d unu muştur. u ara a, şe rin u· yan İnönünun" · sad'J t e ·.. t- gün metreu u zarın evme gıt- ~te sayası anane... uzenn e 

rr · ı e e ssus e 1 · kad l k k l k " .. ib · - A K zak semtlerinden gelecek SlÖnül- mit bulunan Yardımseverler Ce- ml' ve ın a ıs anç ı yuıun- ne 1 i teaır yaptığı, Yam a. 
lüler için otobüs temini meselesi miyetinin göreceği isleri i~eh et- den kav~aya başlamıştır. Kavga marumda, bu ada hakkında ce• 
de vardır. mi~tir. Çok istifadeli bahisleTi ih· alevlendikten ıonra Mehmet Er- reyan ed~ münaka.-dan anla

tiva eden konferans büyük bir ~~~n mas~~ın üzerinren kaptı- fdac:;ıiJc;br. Ancaık parlamentonun 
Önümüzdeki pazartesi günii alaka ile dinlenilmiş ve hatip u- gı 1iletle Gulızara ahlmıt ve ka- karan belli olduktan aonra İnsil· 

- ikinci noktay<l geliyorum; 
muhterem efendiler, siz verdiği
niz kararla, kabul ettiğiniz kanun 
la o kadar muazzam bir işe &irif· 
tiniz ki, o kadar büyük bir meını
liyet deruhde ettiniz ki bu meau
liyet ve malik olduğunuz tecziye 
scılahiyeti namütenahidir. Tevkil 
ettiğiniz azalann hukuk ve sala
hiyeti ne kadar vasi ise mesuli
yetleri de o kadar büyüktür. Siz 
neden şüphe ediyorsunuz ki bu 
maddeyi teklif ederek, azaları İ· 
c.abında teftiş, tetkik ve tebdil 
etmek lüzumunu ileri sÜTÜyorıu-

(Deootın 11ctr) Mıntaka kongresi yarınki cu-
bütün resmi hastanelerde, ve ay- zun uzun alkışlanmıştır. dının yüzünü doiraIIUftır. tere hükiuneti, Suriyeye dair kati 
=:=========================== Yakalanan carib, dün lldnci bir bArekette Wuma gerektir. 
lstanbul gümrükler fktı•at haberleri: Sulh Ceza mahkemesinde •or - Ciridin sukutundan doğan bir ......... _ ..................................... martesi günü saat on üçte buçuk-

,.. 1 ta Eminönü Halkevi ııalonunda 

8 1 • d b• toplanacak:tu. Kongrenin açıla -
u garıstan an ır bilmesi 161 arkadaşın hazır bu-

ticaret heyeti geldi lunmasına bağlıdıT. o gün bd 

gusuıunu müteak.ip tevk:f c.Iun - siya.si netice de, İnptere büku-
V a 1 İ d a t 1 f t h a l a t Ç 1 1 8 r a 1 mu~tur. metinin Amerika nezdinde yap • 

Yajmurlardan yıkıldı tıiı te,ebbüelerdir. Ameribnıo 
kolaylıklar temin ı Evvelki gün yağan yağmurun Londra sefiri, alelacele Vafingto-

nuz. 
Efendiler, bizim kazalaTımızın 

bazılarında - isimlerini söylemek 
istemiyoTum - bazı sandıklar var
du. Ahali fisebiüllab yötürür, ka
zancının bir iki kuru~nu oraya 
bırakır. Bu paralar aırf orada bu
lunan memurlar aleyhinde tel
graflar çekmek içindir. Hatta bun 
lardan biri, Mehmet Şükrü Beyin 
dvanndadır, pek iyi bili!ler. Şiın-

Bulgari.atanla olan ticari 
münasebetlerimiz son zaman
larda artmıya başlamıştır. De
niz tarikile bu memleketler· 
den takas IUTetile mal getiril
mek tediT. Memleketimizden 
pik demir mübayaa etmek is
tiyen bir Bul&ar beyetj sehri
mize gelerek TicaTet Ofisin
de müzakeTelere başlamıştır. 
Anlaşmaya varıldığı calcdirde 
hu ihracata mukabil Bulgaris
tandan her nevi mal ithal edi
lecektir. 

ekseriyet bulunamazsa toplantı-
nın ertesi giine bırakılması Mer
kez İdare Heyetince kabul edi
len talimat icabıdır. 

Birlik iz.ası arkad~larımıza 
hatırlatıyoruz. 

lnhl-rlar Veklllnln 
tetkiki eri 

Cümrük ve İnhisarlar Vekili 
Raif Karadeniz, dün sabah saat 
bire kadar İnhisarlar Umum Mü
dürlüğünde tetkiklerine devam 
etmişleTdir. Raif Karadeniz feh
rimizde bir kaç gün daha kala· 
caktır. 

t940 Y'lında 29 
milyon liradır 

1940 yılı gümrük varidatı 29 
milyon liradır,. Bu miktar 1939 
yıhna nisbeten f O milyon Jira bir 
azalma göstermekterir. 

Buna sebep 1940 yılı ayların
da geçen seneye rusbeten ithala
tın az olmasıdır. 

1940 yılının son aylarındaki 
varidat aşağıya kaydedilmiştir: 

Mayıs 2.225.000 lira, Nisan: 
3.000.000 lira, Mart : 2.350.000 
lira, Şubat: 2. 980. 000 lira, İkin
cikanun 2.890.000 lira. 

t~~~~~~~~~~~~ffi~~E~~~~~~~~~~~- - Fakat eskiden böyle d~ğil~i bu J - Her gece gelecek değil ya ... 
kadın. Birdenbire nasıl dejenere ol- - Peki ... Çok iyi. .. Evvel il yeınek 
du? yeriz, sonra sinem.aya gideriz, sonra 

- İşte ben de hep buna şıaşıyorum da oTaya. 
buna kmyorum, buna acıyorum, bu- Belkıs kalktı. 
na yanıyorum ya!. .. Galiba onu Av- Nejad da portmantonun önünde 

Milü roman: 50 
ıupa bu hale getirdi. Nereden ~ldi paltosunu eiyerkeıı Fıtnat haıııma 

Server BEDi rupa bu bale getirdi Nereden geldi bazı talimat veriyordu. 

Belkı gülüyordu: 
- Bm sana denıedim mi? O ka

dar yüzsüzdi.ir ki yine telefon eder, 
dedim, 

Nejad bağınyordu: 

Fakat ı;eııin burada oldtığunu 
biliyormu~ gibi söylüyordu. 

- Tahmin etmi,'ltir. 
- ETet. Dün de korka korka gel-

di. Sana burada tesadüf etmektm 
çekindiğini soylı.iyordu. 

- O senin peşini bırakmaz, gö:
ı-eceksin. 

Londraya... Amcası ölünce mirasa Kapı çalındı. 
kondu. Çok zengindir, şimdi o do- Kapıyı Nejad açtı. Bır çocuk, 
muz. Niste bir villa aldı. Kotra aldı. elinde bir mektup : 
Fakat öyle kıskançtır ki kendisinde - Doktor Nejad bey si;ı; minisi. 
olan şeylcrdcıı mesut olmaz da hep niz? diye sol'uyordu. 
göziinfi başkalannın ııaadetine cliker. Nejad mektubu aldı. Çocuk gittik. 
Aman, bırak.ıı.lım artık ıu ımısll:ıeti ten sonra zarlı ışığa tuttu. lçincle 
de çıkalım. Nereye götih'lirsün beni ince bir kağıt ve garip bil' karartı 
bu gece? vardı. Zarfı yırttı. Bu karartı kn

- Haydi bu gece de sinemaya gi- rumuş çiçeklerdi. Onu saran buruşuk 
- Yü1.siiz ne kcliıne! H'ya ız ııe 

k~lıme! Hem sesi de pek yakından 
geliyordu, Buralarda bir yerd"n t~
!t>fon ediyordu gnlıb:ı. 

- Bu muamele üstüne de 
arar mı? 

delim. ve ince kağıdı okudu: 
beni - O kadar nıı? Veclad, 

- Tabii ... Maksadı buıaya gel. - Göreceksin! Ah ne yeziddir o, 
ınekti. Evvela telefonla anin yalnız ne yezidl Londrada yaptklarını bil
clup olmadığını öğreneılktf. Aman sen parmağın ağzında kalır. 
7te ı_ i oldu, aman ne mükemmel Nejad, katlarını kaldırmış, hayret 
aoyledın ! içinde soruyordu: 

- Oraclan çıkar, nereye istersen Sa110. dıi11 gecenin luitm:ısı olnrak 
gideriz. :\fe~ı>li Mnksime. Fena nıı~·- bıı çiçekleri gönderiyorıım. Onların 
dı orası? dili, bnı.inı yazl.U!llklrırrmduı kat kat 

- Fena de~ldi. Ama yine o mu- dohrr. mıinidardu. Dudaklarım uzat. 
sibete rastlarız irada diye korka· bana. 
nm. BELKIS 

e d i 1 i yor tesiTile Samatyada Marmara cad na giderek, lngilterenin neler is-
i dt> :-.İndeki T ana~ın bostanında hu tedijini haber venni,tir. lngı1tere 

Hariçten yapılacak ithalat ıçın lunan üç odalı bir ev yıkılmıştır. artık Amerikanın doğrudan doi• 
çıkan kararnameleri tevhit ede -
rek yeni esaslan ihtiva eden son Vak' a mahalıi.ne gelen itfaiye en- ruya hemen harbe girmesin.i ide-
ithalat kararnamesinin tatbikatı- kazı kaldırmlf ve nüfusça zayiat ta bir ültimatom teldinde talep 
na ait Ticaret Vekaleti tarahn- olmadığı anla,ılmıştır. ebnİf deniliyor. Abi takdirde 
dan hazırlanmakta ol.;;n talimat- lnl'11terenin Almanya ile sullı ak-
name yakında alakadarlara bi1- rülderimize gelmeden buradan tfldeceii de .Amerikaya ihsas e• 
dirilecektir. Haber aldığlmıza gö ihracat yapılmamaktaydı. Bu va- dil .... ia olduiu söyleniyor. Sulh İ• 
re Ticaret Vekaleti, ferdi oiarak ziyet, ithalat için güçlükler tevlit •• ...,. 
cereyan edecek hususi takasla - ettiğinden bu bükümler kaldın- çin Heaa'in zemin baz&J'ladığı iee 
rın .tediye usullerinde tacirlere ı lıp yerine yeni esaslar konulmak ötedenberi mü.stemirren mayet 
yenı. ko~aylıklar hazırlamıştır. 1 adır. Bu surele haTiçten daha ko- edilmektedir. 

Şımdıye kadar bu kabil mü • lay şartlar altında ma] getfrilme-
badelelerde hariçten mal güm- ıi mümkün olacaktır, Muharrem Feyzi TOGA Y 

Nej:ıjdın gözleri karardı, Bu kor
kunç vesikayı baııa yine Safiye gön~ 
de~ olacaktı. Fakat bu seferki 
darbe müthişti. Nejad ba1J1mn iistfi
ne bir demir sopa yeseydi bu kadar 
&enıemJmezdi. Ne diyecekti Belkış? 
·ejajd içeriye girip ona bu mektubu 

giJ~termlye cesaret bile edeıniyoı·du. 
Belkıs içeride yüzünün makyajını 
tazelemekle meşguldü. 
~ejad titriyordu. Elindeki vesi

ka, onu, biraz evvel Sıı.fiyeye karşı 
duyduğu kini ve savurduğu hakare
te BeJkısın üstüne boşaltmıya davet 
ediyordu. Fakat bu ne ani, bu ne 
hain, bu ne müthiş kader darbesil 

Nejajd, birdenbire Relkısla yüz 
yüze gelmemek lçin hutalaı-ın hck
leme oda!lına koştu, elektriği yaktı, 
kapıyı kapadı ve kilitledi, ışığa yak
laşarak mektubu tetkik etti. Yazının 
Bclkı!<a ait olduğunda biç şüphe yok
tu. Cebinden BelkıQın öteki mektu
bunıı çıkardı ve yazılara baktı. Mu
hakkaktı bu. Belkısın yazısını inkar 
etmesine iıı.ıkan yoktu. O halde bu 

rezaleti nasıl izah edecek? Mektubun 
tonundaki «dudaklarını uzat bana> 
cümlesi Nejajdın başına kan çıkar
mıştı. Dün gecenin hatırası ... Ç1çek
ler... Onların kat kat manalı dili ... 
Uzat bana dudaklarını ... Aman Al
lahım ! Aman Allahnn !. . . Birdenbire 
Safiye nnsıl haklı çıkıyor, Belkısın 
da, Nejajdjın da ona yükledikleri 
bütan ahlak;;ızlıklar, kat kat çoğa. 
laı ak, Bel kısın üstüne nuıl yılılı. 
yordu. 

Nejad bu de:ta kalbinin ıiddetle 
çarptığını hisııettl. Bir türlü odadan 
dıtan çıkmak ve Belkıııla kaışılaş. 
mak istemiyordu. Artık onun bu ve
sikayı mazur göstermek için uydur
ı·aeağı yalanların hepsi, büsbütün 
çileden çıkaracaktı. Kendisinde ci
navete kadar varabilecek miithlı bir 
öfke duyuyordu. 

Dışarıda yaklaşan ayak Reslerinin 
peşinden Bellasın ıımank ve nazlı 
ııed yükseldi: 

- Nejad... Nerede"in?... Hazır 
dtğil misin hala? ... (D•V411M ww J 
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Hakim adam, diifün
düklerinin hepsini sög• 
lemez; /akat, söyledik· 
lerini düıüniir de sögle,. 

ARISTO 
Aristo haklm bir adamdı. Fa

kat haktm olmak, yalnız filozofla
ra mahsus olaıı bir hal değildir. 
Fil01.of olmıyan bir inıııan da ha
kim olabilir. Buradaki hikmetten 
maksat, akıl gözünü kullanarak 
herşeyi görüp anlamak, görültip 
anlaşılan heışeyden ders alıp on
dan istifade etmektir. Böyle olan 
bir in.san, aklına esen her duşün
ceyi söylemez. Sôzü düşünür, öl
çer, tartar ve yerinde söyler. Sö
zü idare etmek kad1tl" faydah bi:: 
şey yokur. 



Yeter artık 
böyle laübalilikler 

G eçen hafta içinde çıkan gÜn· 
lük gazetelerimizin birinde 

birinci sahifeye üç sütun üzerine 
yerlqtirilmit bir tür gördük. Bu
rada ~irin ismini mevzuubahı 
etmiy~eğiz, bütün gençlik ve be
yecanile bir Türk de&tanı yara~
mak istiyen bir yiğiti yıpratıc~ bir 
tenkit ile inkisara uğratmak ıste
miyoruz. 

-
TASVİRİ EFKAR 

fl-1•]#N;M:)i49Q;11 1 
( Sönen bir hayatın tarihi ~ 

Kahve tevziatına .. ,_J 

dün başlandı Sabık Alman 1.mparatoru 
KA YZER VILHELM Şimdilik her vilayete iki aylık ihtiyacı 

miktarında kahve verilecek 

Ankara 5 (Hususi muh abiri· ! şimdilik 1 O bin çuval kah ve da· 
· d ı' f 1 ) M l k .ğıtılacaktır. Tevzi edilecek kah· 

mız en te e on a - em e e • . . · 1 k veler Valılerın emrıne verı me • 
tin 6 aylık ihtiyacını karşılıyacak tedir. Bu münasebetle bütün vi· 

1918 senesinde ikinci Gigom Almangadan kaçtığı zam4111, 
lngiliz Kralı Beşinci Georıes'un, merhametli müdahalesi 
olmasagdı, Holanda hududunu geçemiyecek oe yakalanacaktı 

Hususiqetleri 11e kini 

KAH 
Sahife : 3 '~~ 

dUn!len 
bugünden 

Süveyş kanah 
Server laklt ......... ··················· 

K .uıl dcnWe, Akdaıizi birıbıı ine 
.b ghynrak A..., ropa ile Uzak

~ rk nrn ındnkl m fcyi ikıs:ıltmn 
du unce ve hat.ta ıeşcbbu lerı MJ ut.
tan yedi ekiz ~uz no cvvellııe kn
dar dll}'tlnır. 

Burada • gazetenin • iunini de 
mevzuubahs etmiyeceğiz, c;ünkü 
tiirin ne yenDi, ne eakisi, ne kü
biği, ne realisti ve ne de sürre· 
alisti hakkında mal\ımat sahibi 
olmadığı için, bu nevilerden hiç· 
birine aığmıyan bu manzumeye 
birinci sahifesinde kıymet veren 
mües~enin hüsnü niyetini bilgi
ıizliğinin üstünde tutuyoruz. 

olan 30 bin çuval kahvenın bu- ]ayetlere bir tamim gönderilmiş 
günden itibaren vilayetlere tev· ve bazı şahıslar tarafından kah
ziine başlanmıştır. Şirndiiik her ve bfri.kti_rilme in~ miı_ni olunma· ı.--İk_i_ıı_cl_G_iy_o_m_,_A_l_m_a_n_t_a_n···hinde son 

vilayete 2 aylık ihtiyacına yete- 81 ve ıhtıy~ç sahıplerıne munt~- iki asra hakim olan bir h~nedanın, 
k d d kahve rröndt·rileeeı.: zaman tevzıat yapılmasının temın 

etti; bu eyaleUerd ki bliüin tienret· 
hnn !erin levb lan yalnız nlmancn 
olacaktı. EınI"in hilafında hareket e
denler şiddetle cezıılanncnktı. 

İrade, derhal tatbik edildi; nmma 
bu ~ üzden çok gulunç bır vaziyet de 
meydana geldi; çunkl.i apartmıan ke
limesi almancada da var. Yalnız ca· 
partıman> almancada cabde thane> 
manasına geliyor. Halk, bunun far
kına v:ırınca, ckirnlık apartıman> 

levhalarındaki ckiralık> kelıınesini 
nlnıanc:ıya çcvirdllerse de capartı· 
mnn> kelime ine illşmedıler. Bu gil· 

Nllin ıkollannd:ııı birini Kızıl de
nize lıya.ı"nk yuk:ında ve nşa~ı
d bcliliyen büyük emil<!rc yükleri
ni bn knnalcık vnsıtnsile nktarmn 
etti k imk nı daha o zamanlar 
hasıl olmuş, sonrnlnrı Mısırı istila 
eden Romnlılnı ve Abbnsılcr de Nil 
nehı·i 11~ aklarından istıfade temin ne 
iki deniz ara ındn bir muvasala bat
tı t · nl duştlnmtişler c tcşe us
iere d hi geçmışlcrdlr. 

iki deniz ar ında dosdoğrn bir 
murnsala lmnnlı nçılmnsı işini ev
velii Harun Reşid, sonra da biı inci 
Njpol&m tetkik ettırmiştir. Fnknt 
asıl cidrli teşebbus \"e fıil, malüm ol
duğu üzere Ferdinand de Lesseps 
ndlı bir Fransız muhendisinc nasip 
olmuştur. Bu mühC"ndis 1854 de Mı
sır llidi\'İ Snld pnşnya müracaat 
cder<k Süveyşten düz bir hatla şi
male dogru Akdenlze çıkmak hak
kındaki projesini knbul ettlrmiş ve 
cCompanle universellc le cıınal ma
rltim de Suen adlı bir şirk t tesis 
ederek işe başlamıştır. Şlrk<'tln mud
dcti 19G de bitecektir. 

ce erece e • ., . . b'ld' .1 • • Hohen:.ı;ulcrn'lerin kaydettiği kralla· 
ve bu suretle bütün memlekete edılmesı 1 ırı mıştır. rın ve iınperatol'lann sonuncusudur. 

Biz yalnız diyeceğiz ki, Turk 
destanı feveran halindeki rubla
nn üstündedir. Bu destanı yaza
bilmek iıddiaııı, yalnız .istemekle 
olmaz. (Kemal) denilen feY yal
nız istemenin ve iddianın mahsu
lü değildir. 

Askeri mahkemelerce kısa 
hapis cezasına çarpılanlar 

O, Almanya Umuıni Harpten nıağlfıp 
~ıkınca dahili kargaşalık içinde şa· 
şırnıış ve bazı generallerin kentlisine 
t:ıı1akat göstermesine \•e sebat tav· 
siye etmesine rağmen Mareşal Hin· 
ılcnhur'un ısrarı ile tahttan feragat 
ederek Holandaya kaçmıştı. 

ikinci Giyom, yirmi iki ene, 1200 
nufuslu bir yer olan Dom'da bir mul-

Bir etrafınıza bakınız 
-------------

edildik teri Terhis 
cezalarını 

takdirde de bu 
çekecekler 

r 
Türkün tarihi, battan bata des

tandır. Orta A sya bozkırlannm 
dili olsa, Tuna vadilerinde, Fran
sa içlerinde akan Türk kanlannın 
suladığı topraklarla ayni lisandan 
konutabilird i. • · 

Şöyle bir Ana'doluya çakın!. 
Bu destana malzeme verecdt ha
tıraln.n ağaçların koğuklannd•: 
derelerin içlerinde. yanan ca~ı 
enkazı altında, yıkık ~valann vı
raneliklerinde toplıyabilirsiniz ! 

Türk tarihine bakınız: Desta
nımızın hatm.etini Çin surlarının 
heybetinde ölçebilirsiniz. Daha 
berilere gelmek, esir Darlan'ın e· 
•ir büvük babaaı Fransuva 'nın 
Türk Hakanına yazdığı mektubu 
ok~unuz ! Ve imparatorluğu bir 
tarafa, mektubu da bir tarafa ko
Yllnuz.. Göreceksiniz k~ mektup 
daha ağır gelecektir. 

Bizde destan çok 

Türke destan mı arıyorsunuz, 
k~ndi ailelerinizin içindeki hatı
rul:ın bir yoklayın! Türk olup da 
c.ephede bu memleket uğuruna 
'eh it vermeınif aile var mıdır 1 • 
Tiirke destan mı arıyorsunuz! 
Tövbe! Yukandanberi yanlı, ko· 
0 lllUYoruz:. 

Destanları dile ---------
getirmek istiyoruz 
-------------..:;_.~-

Destan aramıyonız. Zira her 
~Uı•te taş çıkaracnk destan zen· 
ı1nliği, her milleti kıskandıracak 
t~h zenginliği, kahramanlık zen· 
~ınlifö bizdedir. 

•
1 
()eııtan aramıyoruz, zira Türk 

a ~illi harikalar ve destanlar ale
lh!dir. Biz bu deshmlan terennüm 

ectecel( !\İr, bu destanlara ses ve 
rec~k rnusık4'1'tas, bu destanları 
jelıkleşt irecek. hetonlaştır~cak 
en adamı bu deı.!.311hıra kıtap· 

lardan ha;at verecek ilim .adamı 
arıyoruz. Ve onun içindir ki. 1 ,:;rk 
d~tanı ismi altında vezinsu. ka· 
fiyeıııiz, manasız, h8.'5ız, ,sonsuz 
Ya%Jlan görünce, Clestanımıza o
l an gcvırimiz yüzünden icimiz sız
l~':or. y,. yeter artık böyle laüba· 
hlıkler diyoruz. 

c. B. 

• 
yıne 

Ankara, 5 (Hususi muhabiri· 
. den) _ Milli Müdflfaa Ve· 

mız d w b' 
k~ l t" Ba!\vekaletc yaz ıgı ır a e ı, , • k b 
tezkerede işledikleri aske~ı a a-
hatlerden dolayı kısa hapıs ceza· 

a mahkum edilen, fakat ceza
::;. çektirilmesine vakit kalma -

d terhis edilen eratın bu ceza· 
an . 1~ 1 p 

1 rektirilmesı azımge 1 
arının ... dd"' 

1 . egwi hususunda tere ut 
ge mıyec 'f ı•h' 
hasıl olduğu ve muhtelı sa u_ ~-

etli murahhaslar arasındıı hırı· 
birine zıd iki görüş meyd~na y~-
t w dan keyfiyetin tefsır ywo ı e 
ıgın h l ld unıı 

halline zaruret ası .o ug 
bildirmiştir. Bunun üzerıne mes~
le disipiin amiri tarafından vl er.ıll-

. l kısa hapis ceza arı e 
mış o an f d ''erilen 

ahkerneler tara ın an . • 
m • 1 ın mahıvetı -
kısa hapıs ceza .arın .. ük Millet 
nin tayini talebıle Buy 
Meclisine arzolunrnuştur. 

Milli Müdafaa Encümeni~ va· 
. k'k tmi11 ve asken ce-

:r.iyetı tet · ı e ·. • · 
k ndnki sarahate ııınaen 

za anunu l d wl 
böyle bir tefsir.e ~ahal o rna ıg • 

karar vermıştır. 
na . r· 

Adliye Enciimeni ele tefsıre u-

Milli Şef 
--Afgan Kralanı 

lstlklil bayramı 
dolayıslle 

tebrik etti 
5 ( \ A) - Rei-

Ankara, ;. · · 
. .. hıır İ !lmet lnönü, 2 7 ma· 
sıcum • · 'kl"I 

d t Afganistanın ı!'ltı 11 

yısta os • b ·ı nıilli L:ıyrarnı ıniinase ctı e 

t Afganistan kralına 
ınaıes e . . .. 

1 afla tebriklerını ve mu-
te gr b ··t .. .1 h te ceva en mu e-
şharu~ı ey t"sekkürlerjni bildir 
nssısane ..,. 

zum görmemiş ve bu kararlar u

mumi heyetin tasvibine arzolun

muştur. 

Encümenin mütaleasındnn an· 

!aşıldığına göre, askeri ceza ka

nununun 18 7 nci maddesinde or 

dudan ayrılan cezalılara ayrıl -

mazdan evvel verilen yalnız di· 

siplin cezalarının infaz edilmiye
ceği yazılıdır. Buna mukabil as· 
keri mahkemelerce hi.ik:nedile 
cek kısa hapis cezıılannın mah • 
kumun, infazdan evvel ordudan 
ayrılması halinde çt-ktirilmiyece· 
ğine dair bir kayıt yoksa da Tc~
kilatı Esasiye kanununun 54 ün
di maddesi mahkemeler mukar· 
reratının da hiçbir veçhile infazı 
ahkamına mümanaat edilmiye -
ceğini amirdir. 

Komisyonun yukarıdaki ınüta
leasından anlaşıldığına göre di
siplin amiri tuafından verilen 
cezalar, er terhis edildiği takdir
de infaz edilmiyecek, fakat aske· 
ri mahkeme kararlan her ne o -
!ursa olsun yerine gdirilecektir. 

Coğrafya 
kongresi 

Bugün Maarif 
Veklllnln bir nutku 

ile açıhyor 
Ankara, 5 (Hususi muhabiri· 

mizden telefonla) - Coğrafya 
kongresi yarın (bugün) :;a11t 14 
de Dil-Tarih, Coğrafya Fakülte
si salonlarında Maarif Vekıli Ha
san Ali Yücelin bir nutkile açıla-

! caktır. Bu ilmi toplantıya davet 
edilen murahhaslar {!Chrimize gel
mişlerdir. 

1 nn\şlerdir. ...----""'!"' __ _,,. 
ı .__..,.,,..w» .,.,_... . lstanbul Vallsl 

An karada Bi' tekzıp 
_:::s.-

········ ......... ····················· ····· .... . Alman - 50-vyet 
askeri pakt · 
yapllmıyor 

Anhra, 5 (Hususi muhabiri

mizden telefonla) - İstanbul 

Valisi Lutri Kırdar bu sabah feh

rimize geldi ve İstanbulu alaka

Jar eden işler üzerinde Vekalet· 

lerle temasa başladı. 

Hırvat1stand11 
Yahudi aleyhtarhğı 
7..ağreb, ~ (A.A.) - Stefani 

afonsından: 
Pavclitch'in bir kararnamcsile 

Yahudiler. edebiyat, gazetecilik, 

tiyatro ve sinema sahasından ta· 

rnamilc tardedilmişlcrdir. A)lnİ 
20manda Pavelitch, Joseph Mil
kovitch'i Propaganda Müsteşarlı
t';ına t. yin etmiştir. 

Berlin, 5 (A.A.) - Domei a· 
jan ının Roma muhabiri ta.rafın· 
dan bir Alman - Sovyet • skcri ttalkSankası Bursada 
paktı h kkında verile~ ha~er :rea bir fUb8 açıhyor 
mi makamlarca tt-kz.ıp edılmek· ' 

d
. Bursa (Hususi) - Halk bankası 

te ır. chrimizdc de bir ıubc açmak için 

1 
Veklllerl hazırlıklnr başlamış ve bir bina ki-

cra rnlamıştır. Banka mcnıuılnn da 
Heyeti toplandı yakında şehrimize geleceklerdir. 

ı , Banka kilçfık esmıfın, koopcratifle-

Kayzer 
Vilhelm 

Holandada 
defnedilecek 

Hitler, müte11effanın 
cenazesine çelenk 

gönderiyor 
Berlin, 5 (A.A.) - Resmi 

mahfiller, sabık Kayzerin na -
şının Potsdama nakledilip nak 
ledilmiyeceği hususunda ma -
lumat sahibi değildirler. Kay
zerin naşının Doornda defne· 
dilmesi daha muhtemel görül
mektedir. 

Alman hükumetinin bu Ö· 
lüm münasebetile resmi ayin· 
ler emretmiyeceği zanedilmek 
tedir. 

Buradaki mahfillerde aabık 
impnıatorun tarihi rolüniin 
vaktile bilmiş olduğu ve alela
de bir vatandaştan farkı ol
madığı tebariiz ettirilmekte -
dir. 

Hitlerin sabık imparator 
hakkında arasıra gösterdiği a
lakaya gelince. bunun, Vil
helmin Alman vatandaşı ola
rak kalmasından ve bugünkü 
hiıkumetin de bu vaziyeti ka· 
bul etmi bulunma ından ileri 
geldiği kaydolunmaktadır. 

Cenaze merasimi 
Bcrlin, 5 (A.A.) - Yarı 

resmi bir kaynaktan bildirili-
yor: 

İnkinci Vilhelmin .:enaze 
rnerıısıminde, Holanda askeri 
kumandanı hava Cenerııli 
Chrıstiansen, Führer adına ta· 
buta bir çelenk koyacaktır. 
Kara ve hava orduları eflerile 
Ba~kumandanlık tefi birer ge· 
neral ve donanma Başkuman
danı bir Amiral tarafından 
temsil olunacaktır. führer, ka 
rn deniz ve hava kuvvetleri-

' ne mensup birer bölükt~n mü-
rekkep bir şeref taburnnun, 
Alman ordu unun umumi harp 
teki Başkumandanına ıiıtiram 
vazifesini ifa eylemesini eın -
retmiştir. Bir bölük ack•r, ta
butun toprağa tevdii ~snasın· 
da tüf ekleri le havaya il.tiram 
ateşi atacaklardır. 

Veliahd, Füfırerden baŞka 
ordu Başkumandanı General 
Von Brauchitach'den. Bıışku
mandanlık §efİ Mare al Keitcl 
den ve S.S. kıtalan şdi Himm 
lerden resmi taziye telgraflan 
almıştır. Veliahd ve yni za
manda ikİQCİ Vilhelmin zev -
cesi, M reşal Cöring "le refi
kasından da şahsi tazıyc tel
grafları almışlardır. 

• lünç ve nlaylı vazı~ et, uzun zaman 
devam etti. Nihayet, hiıkümetın mfi· 
dahalesile buna nihayet verlldi. Ar
tık levhalnrdn c kiralık zcmın katı> 
cklralık birinci kab tan bnşka bir 
şey yazılmaması emredildi ve böyle 
bir "uru ckimlık abdc•thane> ilfını
nın önüne g çilebildl. 

nu şirketin o zanıanlıır sermaycs1 
Fnınsızlarla l.hsırlılar elinde bulu
nuyorclu. Mısır H1dıvi 1875 de k~ndi 
hisııclerinl ı:attı ve 1nı::ilızlcr nldı. 

İkincı Giyom, bi rincl prensip ini 
ılan ettikten bir sene sonıa fıkrinl 
değiştird: l\1illetimin° beni sevme ini 

_,.__.,,.. __ ~ .... istiyorum. d dı \'C bu prensipini ta· 
ııakkuk ettirmek için do dcı hai hn· 

Mütneffa Kay ur Wilhelm ckete geçerek, sosyalistlerin bazı ta-
ıeplerini tasvip etti: Fnbriknlarda 

Yazan.. M. R. o·· zgen çaıısmcı mudııcııeri tahdit ediliyor. 
omelenin murahhas çıkarması ve U· 

nıumi konferanslara iştiraki hakkı 
tnnıhyordu. 

Sü\'Cyş kanalı tamamen l\Iısır 
K1·allığı hududu içindcdır. Port Sait 
ten başlıyara'k, en büyilk Timsah ve 
Acıgol olmıık ü1.cre lıirkaç göl için
den J!ı>çmckteclır. Uzunluğu yfiz alt
mış iki kilometredir ve derin11i':i 1 e 
on birle altmış metre nrasındııdır. 
Timsah gölü üzerinde Kahircye dc
mil'yollle bağlı İsmailiye ve Kızıl 
deniz al,rzında da Pol't Tcv v Sil
vevş limanları lcurulınu~tur. 

Londra ile Bombayın arası Afri· 
kanın cenubu dolaşılmak snr,.,tile 
11,220 mllllk bir m,. .. afedir. Siiveyı,ı 
kanalı yapıldıktan sonra bu me nfc 
6,332 mile inmiştir. Ro h!'Sap, knnal 
vapıldığı zamanlardaki vanllr ı;!lrat
lcrhıe nazaran bir Luçu'k aylık mesa
fenin on beş güne lnmı-ııl dl!mekti. 

teci hayatı yaşadı 'ile yine orada, sek
en !ki yaşında oldil. 

"'"' l/o 
Bismark'ın sukutu 

fkinci Glyom, 29 iklncıkitnun 1859 
da nerlincle doğdu. Çocukluk ve ilk Kayzel'in hu şahsi teşcbbilsil, yirmı 
gc>nçlık senelerini, Almıınynnın en sekiz n deııberi Alman;s ayı i tcdlğl 
parlnk inkişaf ve terakki dC'vrindc gıbı idnr e eden ihtiyar ve dehşetli 
gcçııdl. O zamanlarda, Birinci Gi- BaşvcklU kuplere bındirdl. l'rotc to 
yom tahtta icli. Uu zat, Prens Bi • mııknmındıı da derh:ıl İ mparatorn i • 
mark'ın yıırdımile, Alınan ordusunu tifasını gönderdi. O, i tifnsmın ka· 
tensik etti, sonra da Avu turya ıle bul cdılınıycceğint ve hükümdarın il· 

birleşerek Danimarkayı ezdi, dahıı yağına 'k:ıdnr gelerek ku urunu iti· 
sonra A vusturyaya doncrek ı 6G ela raf cdcceğıni tahmın cdıyordtı: çiln· 
onu \ 'C 1870 - 1871 de de Fmn ayı J,u ev\"clki 1 tifnları, hep bo~ le ce
mağlıip eyledi. İkinci Giyom'un bn· mılcl ı le önlenmlşt\. H lbuki bu defa 

·~ · u I' d "k bü il b h ümidi tamnmıle boşa çıktı. O, İmpa· 
bası t:çünc ·re cıı ·, t ıı u a· 1 b k 
rcketlerc Vdinht ve Kumnntlnn ola- ıntorun g lıp gönlunil 0 maııını . e ." 
rnk iştll'ak etti: bfiyük bır Şl'ref ve terken ı:k çıkan .:res~ ce~ldede ı tı-

h t k d 1888 d t hta ,.,.,. fn ının ... abu! edıldıgıni gorınek becl· 
şo re azan ı \'c e :ı ... ~ .. - w • 
ti ise de ancak üç ay yaşııynbıldı. t b. ~ıtlıgınn ugradı .. 

ikinci Giyom, Bıqınnrk'ı çoktanbe-
F ena bir haber ri vmiyorıhı, hntt.U onn ı nrşı kin 

ele be lı) ordu ve ılk fırımtta ela onu 
ikinci Giyom, l& h.ı:r.iran 1 S sc· n7.1 tm<'yi de kurmuştu; tUnl..-ii ken· 

nesinılc tahta çıktığı zamnn 29 :;a· disi, <l:ıhn \'cliaht iken, Hismnık bir 
şında ,.e beş çocuk b:ıbnsı ldl ..., e b·r gün onun sa ~•ından daha kı a olan 
çocuğu d:ı dünyaya gelmek uz re ldi. I ol kolunu gösterm"ş ve m ıstakbd 

Genç hükümdıır, s::ıltıınatmın zev- lıl\kün darın anasını ka dederek ya· 
kini, ancak bit gun, istediği gibi ta· mndakılere: 
tnbiltli. Erlcsı giln, Vi~·anadan pek - Bu kadın, Hohcıızolcrn kıınını 
fena bir hnbeı· geldi: Almanyanın ifsnt. etti. 
Vlvnna sefiri, cAll:ıhın ve yeni Kay- Demiş, o da bunu işitmişti ve Dl!!
zc;'in saye inde ana olduğunu iddın mark, aı tık, nazarında cihtiyar bir 
cdl'n> . tatınazel Homolaç'a yeni İm- züppe> den başka kıymeti olmayan 
p:ırntordan yarılım rica ediyordn. bir adam oluvermişti. 

Kayzer, bilhn:ssa, çok kıskanç olan Dismark, 29 nınrt 1 90 da istlrn· 
İmparntoriçcdeıı !cnn halde korktu· hate çekilmek için Bcılindcn ayıılır· 
ğu ıçin bil)Ük blr t<'lfışa düştil. E\"ct, ken, istasyonda büyfik bıı· kalabalık 
o dokuz av cv\'el daha \'cl!aht iken tarafından u~urlandı. Halkm bu hilr· 
\;lyanayı :ciyaıct etml~ti. Bu ziyare- metl, Kayzerı busblitün gazaba ge
linde, pek bcğendii;'1 Viyana kadın- tirdi ve kinini daha çok ateşlendirdi. 
larıııdnn gim nlma)'l da ihmal etme- Derhal, ona ka~ı ilk hakaret olarak 
mi§ti. Bu arada bu dllber b kire ile Blsmark :ıırhlısmın ismini Vogen
ôc hoş bir vakit ıı:cçirmişti. Bunun feld'e tebdil etti. Ertesi günü de, Bis
ncti l olarak d6nyar,a c lari> is- mark'ın şabSı do tu olıın banker 
ımindc bir kız ı;clivermişli. Blcyhröder'l hakaret suçilc mabkc-

Ccn_ç ana, Glyom'un talrt.:ı çıktı !'I· meye sevkett.irdi. Di.;er bir gün de, 
m !haber alınca sefarete koşm\jş, kcn- e ki Başvekilin damadı Kont do 
dl ine yardım edilmedibri fnkdirdc ha Ranştav'a snldırdı ve nnu sefarct 
mühlnı :sırn :faş cdecegini soylemiı,;U. maknmından attı. 
İmparator, sdirc, ne yapmak ln· ikinci Giyom, Prens Bismaık'a bir 

zım gcliyor n yapılmaı;ını emretti. O ııey )ııpnmıyordo, amma onu üzecek, 
da, Viynnnlı bir nvukatın tavnssutn~. kıracak herşeye el uzatıyoıdn. Hatta 
!futmnzclc Yh anada mükellef bir o ımalarda ikinci hassa fırka ı mızı. 

evle 160,<lOO fronk h diye etmek su· ka mualliminin, Ilismark'ın şcrcfıne 
ı·c>tll işi tntlı)"ll bağladı. Tabii, a- bir parça bestelediğini ve takımına 
vukat da bo~ bırakılmadı : Kendisi- da bclleLtiğl haber alnn Kayzcl', der
n , ıQcreUnden b:ışka, cPrtlb·y.a devleti hal, adamı bir ay ha mah'küm ct
t.ah"i} etinde bulunan J..1m !ere hiz-1 tikten sonra vnzıfesinden azl tti, son· 
mcti chkettiğinden dola_yı bir de ra da n erlikten ihrnt ettirdi. 
Demirbaç nf~ruıı verildi. 

Kayzer'in iki prensipi 
Göste~iş tara/ı 

Kanalın bazı ycl'leri dardır. O ka. 
dar ki iki ı;emi karşılaşınca binntn 
bazı yerlerde kenara baglanarak, 
bazı yl'rlcrde de mevcut havuzhlrn 
çekılerek öteklne yol vermesi tcnıı 
etmektedir. Kanalın Port Saılren 
Suveyş Unıanınn kadar vapurla ge
çtlmesi ancak on altı, on yedi saate 
mütevakkıftır. Kanalda gemilerin 
seyrü efor! de pek b:ıtidir. ÇunkO 
iki taraftaki kum tepeciklerlndcn 
kumların denize dökillmemesi içln 
gurültil etmemek mecburiyeti \'1lr-
chr. Bo kadar ihtiyata 1'8.ğm n, ka
nala kum doküld!lğünden daima ta
ı·aklaı la temizlenmcktcdh-. 

}{analın inşası 1 59 dan 1869 "e
nesine kadar on sene ürmüşlilr. Ku
ş:ıd merasimini pek tantanalı şekflde 
y:ıpılmış, ve bu muna cbetlc y ni 
yollar ve Kahirede de bir opera bi
nası inşa ettirilerek bestckfır \'crdi
ye cAyda> operası yaptırılmıştı. 
Kanalın inşa masrafı on altı milyon 
1n~iliz lirayı tutnrnştur. 

Kanaldan nornıal z:ımanlıırda bir 
ene ıçlnde vasati olarak 300,000 

yolcu ve 5,000 gemi geçmekteydi. 
İn"-asınn llk ba .. l:ındığı zamanlar

da O nınnlı lmparnUırluk hilkümeU 
Mısırla şirket arasındaki mukavele
nin bazı maddelerine nıuhalıf lrnln
rak l\fısır idaresinin inşaata her ay 
ylnni bin ang:ıri~·c nmel<'Si verm k 
hususunfutkJ vaadine itl:rnz etmiş c 
ylrmi bini işte, '.llinn1 bini donü te, 
yirmi lnl de yolcla olmak Ozcre bet 
ay aıtmıv hin klşhıln tıft ve çubu
~undan aynlmıısının mahzuları üze
rinde thırrnnş ve su cl!tvellerinln sa
h111 rmdeki nrnzlnin de hkct.in ta-
nrnıfuna ı?eçmcmesl husu unu te

mine ç.Alışmı tT. 
Bn 'lıususlnrdn cnlı ıın ve bu it.l

razlar1 ec1.velden memul olunan fe-
'!i nit mfiphem ve meş"k k ol 
bilc husulunfin men'ı :fıkir ve 
niyeti, Devleti O maniyenln h ~ 
ve hntıı"lna gelemez. Anc:ık Saltana
t1 smt ihıhrl l~ah bo~rlan l?• 
mel!dudlyeti tilmm ini t min c>dM' 

ralt zolunmad 'kça c v 1i mPZ-
k inın il..ilşadına 1 nzı olom z ure
tin<le tıir mukaddeme n" Pn t~ ft 

Londr. 'Elclllkl m'iz , m z' ·, l -

-
Genç iıukiimdar, tahta çıkar çık· 

mıız, Biıincl prensipi ıı-öylc 1ın) kır

dı: Korkutm:ık için herk 1 kcndim
deıı nefret ett:iree~im. Kork unlar 
da varsın nefret etsinler. 

Kn)zcr, bir giln, H~henzolem yu
tilc bir cednU yapıyordu. Bırd n 
bire ılklma eser.:k, geminın b tun 

kümctl re bildinlme'k iizero, kMldt 
knl mü zılm ">' n b"r tah i • 
hıldlr n Alı pa an n aldığı nctic :ı r 
mnliimd 

SO\ 

Papa, Macar 
Başveklllnl kabul etti 

Roma, 5 (AA.) - Bardos y, 
1dıkası ve maiyetile birlikte, bu 
11 bah snat 9 da Vatiknnda Papa 
tıırıı.fıudan resmen kubul edilmiş 
~~· l>opa, Macar hükumet reisi· 
kı kütüphane:ıindc yalnız olarnk 
k abuı etıniştir. Mülakat bir saat 

Anknra. 5 (A.~: ) - cra ~' e· ı ln ve ikuçilk tacirlerin kredi ihti
~·Ut:ri Heyeti bugun Başvekalet- yaçlannı karşılayarak ve iktısndt 
t~ Başvekil Doktor Refik Sayda- inkişaflarını temine ç lışacnktır. 
ının riyasetinde haftalık toplan - Halk bu halıcı i şükranla karşıla- ı 

Yapmıııtır maktadır. 

Führer, Almanyadan < cna -
ze merasimine davetli bulu -
nanların emrine hususi bir 
tren verilmesini t-mretmiştir. 
ıo?Öca cmfhy pcmfhv "lcmfhyp 

Bu prcnsıplnin na ıl bir ııctıcc v~ 
rec ğıni anlamak içln ilk tl!Crüb ini 
Alsns • Lorcn'de tatbık etti: İrade 

tir'atile denh.e aç.llmasmı emretti ,-c 
gemi kumandanının ltinızhırına c
lıcmnıiyct vcrml)erek )ata, p k d li
ccsinc manevralar yapt.ırttı. Bu artı· 
da İmp rator sancağını çekUrdl, top
larla > ııyhm ate lcr > optardı, hnvat 

adar sürmüştür. 

~umanyada zulüm 
- · Bükdeş, 5 (A.A.) - Stefani 
ları:ıından : 

;ıq Re mi bir tebliğde geçen pa
l.ak &Ünü Rumanya ile Almanya 
trı·· ırnJarı anısındaki futbol maçı 

1 
t.ın:sc~tile memnu marşları te

l Ctınunı etmiye teşebbüs ~tmiş o· 
kan talebenin Bükreş Askeri mah 
~~esi tarnfından ırıuhakcme e· 
ilr erek üç sene ile on beş sene 
c .. :S}nda tehalüf eden ağır hapis 
d1ı~ 8 llna mııhkiim edilmiş ol -

ctn bildiril1nektedir. 

tısını ' · ____ ........................................ --········ ........ -................................. ··· ··· · ······ ········· · ··········· · ··· ······••-"ı••··· ·················· ........ -..... _ .. _ ............................ .__..... ____ . 

-11 ff ==- ttikaye ,~- Bunlar bize ne sögligebilirler? Tatatan Bernard'dan. Şe • ç· 
çevireli: rmın ıner 

A 
eyYaresile Merih seyyare· kabul elunan bir teklifte l.:ulun· 

rz 8 k"' b'" " d . daki nıüm ·un utun mu- u: 
S i arasın talıırını aramnk için «Farzedclim ki, diyordu bu a-
h nbere ~ası > kongresinde topla· lim doktor, Merihliler, terakki 
cP.a~~e uln~ soruşturdukları u· nan alım erın yolunda, bizden çok ileridirler ve 
al işte bu idi. . . mükemmelleştirilmiş telephonie 

. . sathı üzerınde muşa- ve telephotie uıullerile bizim 
Merıhın · dar alametlerin seyyarcmizde olup bitenlere va· 
d 1 nan zıya 

he e o u •W. ve bunların ma- kıftırlar. Bu muhakkak değildir. 
b . hı"tap ettıgı ·· · d F k ıze k Jüzuınu uz~rın e a a t yine tekrarlıyorum: Bunu 
nasını ar~ma. ti Ve bu şüphesiz- öyle farzetmeli. Tecrübe etmek, 
ittifak edilın~~relerle konuşmak ve onaarl fransızca yazmak, bi
di. Baş~~ sc e jçin bir seyyare ze ancak, azami 22 millıardıı'a 
· · degılse n d" · • d 1 1 1 ıçın .. d'' ken ısını ay ın a- ma o ur.> 

.. e gun uz, 
gup k.it Jııaybeı.ain? • Bu kadar uzakta İkamet eden 
tarak va • "f k ıı: ·ı k" 1 ı_ 

ı;ıi<lorüt, ıttı a ı .ra ı e ımse re yazma&., için gayet bü· 
Doktor 

yük bir ~~ğıt, ve .~ilh?ssa bunu 1 dan .çekile,?, ~iiyü~ silindırler va· ı rckte bir, ardı sıra, birbirini tnkip 
ya) mnk ıçın çok duz bır saha te- sıtnsıle kagıt uzerıne harfl<!r teş- eden ışıklı harflerle Merihin ce
darik et~~k laz!n;dı. Bu ne~i bir kil etmek İçin yayıldı. Bu foali- vahı geldi. Rasnthane, teheyyüç 
tecrübe ıçın, kla!lık, merkezı Af- yet 4 ay kadar sürdü. Merihin i- içindeki arzlılara cevabı telgrafla 
rika çölleri intihap e?ildi. şaretl eri yine yeniden başladığın- bildirdi. Zira, cefcndim~ sualine 

Büyük cisimli kiigıdın bükül- dan, ilk evvela, şu kısa ualin so- cevap şundan ibaretti: 
mt-.sine mani olm~ için, siyahi rulmmıı kararlaştırıldı: - Hiçi. 
köyler~. yıkıldı, osısl_er ~.n!~ıı:ldı. - Efe~dim}. . • • .. • . Ü~tünc !u ke}imeler yazılı ye-
Bu munasebetl~,. b~r suru sıya- Harflerın her barının yukseklı- nı hır sahıfe kağıt Merkezi Af-
hiler '?ede~~le~~ırıl~ı, o kadar i~- ği yüz fer sahtı ve cİ> !erin üzeri- rikayn erildi: (Bu sahife 7 y 
san etme duşkun kı, acıkmış mı- ne konulan noktaların kutruna o sürdü) . 
delerini kendi k_ulaklarilc, bile kadar ihtimam edildi ki, h er bi- -- Öyle i e, niçin, bize işaıet 
besliyen, Onandsı, Onn.ndgi ve rinde bir ordu talim edeb:l.irdi. ettiniz), 
Onand~a ~-a~y~mlan cre&cetaris- .. Yazı bittikten sonra, Gabon, Merih cev.ap verdi: 
me> .~onduruld~. • buyü~ !asathaneainde, Merih ıey - Sizinle konuşmuyoruz ki, 
. Murekkep, kı~~~~ı uıullerle yaresınm cevabı beklenildi. Çok Zuhal acyyareıi nkinlHile konu-

zıyadar kılınınca okuzler tarafın- beldenilmedi. 24 aaat sonra, çey- şuyoruz. • 

kler ~aktırdı. A ıl tuh f 1 

cc <1 v m d n bu 

n'i ynptır<lı. Her 
üniformasını değiştirdi. Biri ıı ı 
re mine İngiliz GenernU elbı 
ıklncısile uçüncü üne de Aln :ın v& 

1talynn amiralleı; kı~af tile ç ktı. 
Gün ağardığı znman, bu garip h l'n 
dcv:ım ettl,rini gören Şroder fı:nılnda 
bir zabit, gemicilerin yo"gunluktan 
bitkin bir hale g~ldibinl h:ıtırlatmıya 
c sarct edince, Kayz.cı1n ağız dolu ll 
kiifuılerin uğradı. Bu h:ı.karete tıı

haınmül edemiyen bahriye zabiti, der
h:ıl kamarasına kapandı T C b yntne 
bir kurşun sıkmaktan kerıdini ala• 
madı. 

ll. RASlM ÔZGEN 
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Mahmudu K•tgarinln 
hatırasını analım 

Dioanü Lugat - it ,;, Türk 

Ve Dil Kurumu 
Yazan : Kemaleddin Ôztürk 

Değerli bfiginleriırUzden Kütah
ya mebusu Besim Atalayın 

ınuvaffakiyeUe dilhnize çeviraiği 
(Divanü )..ıügat-lt • Türk) dlı ese
rin lkinc:l cildi de, bu defa Dil kuru
mu tarafından kültür ilemine sunw
muş bulunuyor. 

Dllimhin özleştirilme!i yolunda. 
llnemU bir varhk go teren (Türk l>ll 
Kurumu) bu eseri neşretmekle, dil 
ink1labındalci en büyük ödevini ba
ıannış oluyor. 

Divanü Lilgat-lt • Türk, dilimiz 
için eşsiz ve sonsuz bir hazıncdir. 
Hatta diycblllriz ki, yegane ana kay
naktır. Çünkfi bugüne kadar muka
bıli bulunamıracai:"l iddia edılen bin
lerce terlm ve kelimenin, oz Turkçe 
karş1lığının mevcudiyetini bize gos
termcktedir. Binaleyh Divanın dili
mize yardımı çok önemlidir. Fakat 
bu kazanç yalnız dilimize münhasır 
kalmamaktadır. Çunkü Divanda, 
Türk tarihini, Türk edebiyatını, hat
ti T-ürk folklorunu da ilgilendiren 
faydalı blrtok malumat vardır. Hat. 
ti jçinde öyle gramer kurallan var
dır ki; bunlara ba$ka kaynaklarda 
tesadüf etmek mümkün değildir. 
Bundan başka, bugüne kııdnr, tnrimn 
meçhulü kalan bir çok Türk kıı.bile 
lsinılerini, yerlerini anıı.ne ve itl.kat
lannı hııtti atalarımızın medeniyet 
tarihine yaptıkları değerli hizmetleri 
de blzc lılldırmektcdir. 

Bilhassa aslının 1çinde zuhu. eden 
harita çok kıymetli, tarihi blr vesi
kadır. Çünkü şimdiye kadar Türkler
de ilk bnrlta yapmak şerefinin Piri 
Rci e ııit olduğu zannediliyordu. Hal
buki Divanü J,ügnt-it - Türk dokuz 
asır c-vcl yazıldığına göre bu harita 
da Turkün ilk hnrita ı olmak şerefi
ni kazanmal..-tadır. 

Harita başh başına blr kitap ya
zılacak kadar dikkate pyandır. Şark, 
cihet tayininde esas tutulmuştur. Bu 
cihet bize Orhun abidelerindeki ana
nevi kaideyi hatırlatmaktadır. 

Şu halde, bize çok kıymettar bir 
eser yaaigilr bırakan (Dh·anü ı.u
gat-it • Türk) mücllifi Kflşı,"llrlı 
Mahıaudu hürmetle anmamız lazım
dır. Fakat Divanı mazinin nisyanı 
ifinde gömülü kall'llJlktan kurtaran 
•e dilimize çeviren Besim Aatalaya 
da ~kkür etmek bir kültür ve yurt 
borcudur. 

Sayın bilgin !bu eııerl ~k gfizel 
bir O lüpla ve uz Turkçc ile dilimize 
çevirmiştir. Kitabın aslı eski bir 
devre alt olduğu için üzerinde ~im
diye kadar hiçbir tetkik veyıı tercü
me yapılmamıştır. lJu bize tercüıne
alnin ne kadar güç, çetin oldağuntı 
gosterlr. Bö)le ağır bir külfetin mu 
va!fakıyetlc bnşarılması Besim ı\ta
lay içın bir şereftir. 

Fakat bu hakikat gfin glbi nşikiir 
iken, ~-ine tek tuk tenkitler yapıldı
gı orülınektedir. 

Likin bu tct kitlcı in fiıni olmaktan 
cı:iy:ıdc ş:ıbsi i"birar n ) azıldı •ı hlo;
solunuyor. l\Ianmafih e erin kıy neti 
karşı ında bunlnnn birer buz p:ıı ça
sı lıı er'd'gi d gorulu)or. IInlbuid 
tercume garp lııl •ini rıni ı; k yakın
dan t ı ı mlş, ta diıie k rşıl n-

Me.,eU (Sö~ Derleme DergiSIJ hal
kın ağzından derlenen kelımelerfn 
ve sanat ı tılah1armın bir araya 
toplanmasından meydana gelmiştir. 
Ö% Türkçe prt'Tlsipinıtı en luznmla 
unsurundan birini teşkil etmektedir. 

(Tarama Dergısi), (İmUi Lu[;.-atı) 
gibı ese:ı ler i bugun hepimizin gô
zü önünden ayırmak 1 temadi •imiz 
ve çok faydalandığımız birer kitap· 
tır. 

(Türk Argosu) ise bugOnkü ed bi
yatımızın içine 11üfuz etmiye muvaf
fak olmuş, bir nevi halk ılılinin esa
sını ve t:n ihçesini hııvidir, Hacmrn 
ufnk olma ına rngnıl'n olgun bir "ser 
dir. MürJliflnl t.okdiı· etmemek bu
rük bir hak ızhk olur. 

• Dilimizi her )'Önden tcsbit ve ince
liyen kurumun çalışmaları şııııhes1z· 
dır k1 mc.şkür bir netice verecektir. 
E asen yeni baştan kurmıya çalıştı
ğımız yeni kültür yapısını .sağlam 
bir temele bağlamamız llizımdır. Bu 
temelin, ancak dile verilecek önem 
ile pcklcştirilmesi nıumkun olacak
tır. Ayni zamanda dil nıedcnh'et mef 
burnunun da bir unsuru mutlakı, h t. 
til ölçüsüilül'. 

Harap, hıkıraza ntahkunı bir iil
keden, kuvvetli ve tarQtaze bir dev
let, yıkılmaz bir varlık yarntan 1'dr
kün • her sa\'nşta o1dugu gibı - dil 
savaıınc1a da muvaffak olac.ııgı mu
hakkakbr. 

Çünl.il dll: i-tlk1ii.Un, yaıanm hak
kının en yüce tıartlarından biridir. 
Leibniz'in meşhur bir sözü vnrdır: 

cB:rna miite iimil bir dil verinlz, 
73ize büyuk bir devlc-t kurayım.> der. 
Haklkntcn dil nıc elesi bir devletin 
yükselmesi bahsinde en önemli blr 
amildir. Şu halde kultür ~ ıik ell,hı
dc üz.erlerine dü~cn ödevleri muvaf-
1.akıyeUe başaranlara müteşekkir 
kalmamız gerektir. 

Bu v..,ile ile de bize ilelebet lıi r 
dil li.bldcsi yaratan (Divnnü 1 ün-at-it 
Türk) müellifi l\Jnhmut l.:U ı:uriyi 
ba bü}·ük Türkil hüı·metle unrnıunız 
lazımdır. 

Bunan itin sayın l\laarif Vekilin
den bir rk-ndn bulunmak istiyorum: 
Divan tercümesinin bittiği günlin bir 
cnn günü) olarak knbulünü: cloğum 
ve ölüm tarihleri blllnmi~ ~n 'M~h
mut Kaşgarinin hatırasının hiç ol
mazsa bu suretle anılmuını tekli! ve 
rica ediyorum. 

Kemalettin Öztm·k 

.................. y••·························· 
filı reiisörü 
8. Y e d a d U r fi 
Şehir Tiyatrosu komedi 
kı•mında geni bir eser 

ognıgacak 

Geçenlerde Şehir Tiyatrosu 
Komedi kısmı sahnesinde (Kan) 
piyesinde baş rolü oynıyan ma
ruf film rejisörü Bay Ved .. t Ür
finin ne tür1ü alkı !andığı \ e tak
dir edildı~i hatırlardadır. Kty· mıştıı. 

'M s ünd bu metli tmJediyenimizin bu temsil
de gösterdi•i büyük muv!lffokı
yet umumi bir al:'ka uyandırmış
tır. 

rin teşvikile 
h J rck hü~ uk blr 

d -

ruyoruz. 

Dıl Kurumu G nd Sekrc1.<'rliğini 
ire,.ine almakla dil inkılabına sayısız 
hlzmetl r )apan bu znt, Be im Ata
lavı Divan tercümesine teııvik ct
nı~klc de kültür alemine hiç şüphe 
yuktuı ki en bü~-ük yardımı yapmış
tır. 

Maamafih dil kurumunun !bugüne 
kadar başardığı iılc-rl, n~r·yal1n1 
gozden geçirecek olul'Sak takdh· 
hlslerımiz bir kat daha 

Bay Vedat Ürfi, önümüzdeki 
haftalar içinde de Şehir Tı}atro· 
su Komedi kısmı sahn•.!sinde 
(Kasırga) adlı büyük p yesin 
bi:ıızat baş rolünü oynıyacaktır. 
Bu ~erin de müstesna bir mu -
vaffakıyet kazanacağından ve 
değerli rejisörümüzün sanat ka
biliyetinni yeni bir bürhamnı bi
ze vereceğinclen fÜphe edeme
yiz. Bu temsiller, temaşa edebi -
)'at1 ısahaBtnela değerli birer zİ} a· 
Fet teşkil elme'ktedir. 

Yine memnrniyetle haber a1dı-

...................... ________ ııiııııiiııı ____ ....,. ____ -;, 
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KETEN ELBiSELER ~ Serkomiser Fevzi 
nasıl kaçırıldı 1 

Yazuı lıafif ve serin tutacak kumaşlar, en ra
ba t elb i.cle ri temin eder. Bunun için ke ten. aey· 
rek dokumalı Gandi k umaflar ,en elvcri'ı'li eı· 
vapLJdardır. Modelini verdiğimiz elbiae ketenden 

---
yapılmİştİr. Bu dbiseye bütün güzelliğini vermek 
için biribirine zıd veya _birihirini tamamlıyan 
renkleri seçmek lazımdır. f 

Elbisenin blıizu, beli tamamile lcavrama'ltta -
Hır. Bu kavrayış göğsü nrarak yükselmekte, gö
ğüs hizasında tam göğüs geni\lliğj kadaT hafif 
bolluk aldıktan sonra omuz hizasında koltuk 
altlarını kavnyarak bitmektedir. Yultanya gden 

parçalar tamamen ayn ili\ltirilmiştrr. Bu parça 
diğer kısmın a'ltsine olarak omuzlardan ta ıp bol
laşmaktadır. Omuzdan koltuk altına inen parça· 
lar da keza enli ve iğreti yapıştırılmıştır. Etek 

ise, belden aşağı doğru bollaşarak inmektedir. 
Yanlarda kalçalardan aşağ1 birer yırtmaç bırakı
lacaktır. Bu yırtmacın içi yaka ve bt-li meydana 
getiren kumaştan yapılacaktır. Yırtmaçtaki bu 

parça, otururken ve yürürken gözükecektir. Ya
kayı meydana getiren kısım ütülenirken hafif ko· 
lalanırsa çok daha güzel durur. Belde, yan ta· 
rafta (Ekler) kopçaya tercih edilmelidir. Elbi
senin arkası gerek bluz, gerek etek düz renk ola
caktı r. Ayni kumaştan bir de caket yaptmrsanız 
1lkşam üstü de giymek İçin elbisenizi temin etmİf 
o lursun uz. Sanşınlar çok koyu mavi ile brik 
(tuğla rengi kırmızı) kumaşlardan, eam~rler beje 
çalan san ile kahverengi kumaşları seçerlerse 

çok güzel netice elde ederler. Sarışınlara açık 

yeşil üzerine koyu yeşil de çok güzel gider. 

Hadisenin cerey an 

ŞEKERiN BAŞINA 
GELENLER 

etttğ~ Rqadly• hlcokulu 

cek. Bunun bbeliinü rica ediyor. 
İşi büyütmemek için sükutu ihti· 

yar ile kendilerini sokak kapısına ka· 

Başka plastron, 
başka elbise 

r 
PERViN 

ABLA 

19Hl senesi J, nclte~rin ayının son- dar teşyi ettik. Otomobıllerin ctra· 
lanna doğı u idi. J.'rıımız işgal kuv- fmda bnzı müt.ecessislerle beş on ço
vet.lel"i komutaııı Fland Sen Mari, cuk toplanmııtı. Fland Sen '?dari ve 
okullan gezmek arzusunu izhar cdi- maiyeti, bu kalııbalık kendileri için 
yor ve keyfiyet, diğer mektepler me- toplanmış gibi gülüınsiyerek bir kıı!: 

, yanında, Cemiyeti İslamiye tarafın- avuç metelik ve ellilik (bir kuruşluk) 
dan idare olıınnn Reşadiyu okuluna serptiler. Dikkat ettim. Bu kadar ço
ı1a bildlnliyor. cUkt.ıın hiçbiri i eğ:Uip de bunları top-

0 tarihte bu mektep öğretmenle- lamıya tenezzül etmedi ve bilakis du
rinden olan blı· arkadaşım hidlıe)i daklarını hareketlendirerek a),psadı. 

- ·- şoyle. hikaye eyledi: . Onlar da, bu manzaraya hnyranlıkln 

Kumaşlar günden güne pahalı

laşıyor. Bir kaç kat birden elbise 

yapmak herkesin kan değil. Fa
kat her gün ayni elbiseyi gıymck 
le kadınlığın zarafetine 11yınaz. .. 
işte plastron dediğimiz göğsü 
kaplıyan uz un yakalar, .1ize baş
ka başka elbise giyiyo rmuşsunuz 
hissini ı;erdirecek yegane ı,eydir. 
Yazlık keten elbiselerinize göre 
onlara uygun renklerde yaptıra
cağınız bu plastronlar, elbiseni -
zin en göze çarpan yerine takıl
dığından ilk bakı~ta başk bir el
bise giyiyormuşsunuz hi sini ve· 

o·an···nnnnn·na······nn· 

demektir 
~--------------

recck kadar gözü aldatı r. Bunlar 
çok ta ucuza m al olacağından fı. 
deta bedavaya bir kaç kat elbi
se sahibi oluısunuz. Burada ayni 
blUz:un füeriı:ıe takılabilecek üç 
muhtelif plastron nümunesn veri-

yoruz. Yaptırınız, memnun ka1a

caksmız. 

FAYDALI BİLGİLER 
o uuuuuuu •• o 

BAf,,I<'1I TAXE MC.:HAf.'AZA lriızdc üç nisbctinde amunyıık iliivc 
ETMEK iÇİN - •roz şekeri iyice ediniz. Eş,vıılaıı içine atınız, 24 sıınt 

döi:rüp ince toz haline getiriniz, ba-ı onı-a çıkardığınız zmıınn bıınlnı·m 
Jıklnn tuz yerine bu t-Oz şekerle şe- eski hallerini bulmuş oldugunu gi:i-
kcl'leyiniz, birkaç gün lnzc kuhr. rür ünuz. 

"'""' ••• 

Bütün mü~küllerinize 1 <Ilır gün sonra mcktebın kapısı 1 baka kalarak bh· iki dakikn sonra o-
~ önünde bir kaç otomobil duıdu. Riz 1 tomobillcrlnc binerek avuı1tular. 

eevap flerigor 

'F' ATMA ÖZEN: Fransızca 
bildiğınize göre .Madame Bovnry 
romanını okuyunuz, size aradığı
ııız nıi ali verecektir. 

••• 
R. Af. - Kocanız ayni zamıırı

da da arkndaşmız ise vazı)ctl 
cılduğu gibi anlatırsmız. Size ~·ar
dını !!der, kol:ıylık gösterir. Yok 
kı~knnç tubiatlı veya arıınızda ar. 
kııılaşlık da yoksa anneni7., en 
itiınıll edeceğiniz bir kadın arka
dııı;;mız veya erkek bir nrkadaıı
nız tıu işte müsbct yardımda bu
lunabilirler. 

• • 
RAiFE - Küçfik yoğurt ku

seı.i kadıır ı:uya bir knlıve kaşığı 
amonyak olmak üzere blüzu 1sln
tacnk kadar nmonynkh su hazır
lııyırıız. Bunu geniş bir leğen 
dökünüz, bliızu düzgünce serirıi2. 
Beş dnkikıı tuttuktan sonra çıkıı
mıız, bol su ile çalknyınız. Ya
rıın saat kad:ır da akar a altın
da bırakınız. nir şey kalmaz. 

••• 

1 
Evrojudcs = Lcs Thilıaulı.luıı son 1 

dlrli E11'logue ismi allınrln çık
mıştır. Şımdl bulııbilcecğiniz şüp
J,ılıdir. 

d.cr teydik. ~stifimlzi bile bozmadık. Para ve 1 k 1• mcsetclerinl Maarifi 
Onde .garnızon komutanı, aıkada j 1slami~e CemıyeUnc yazarak ~ekerin 
muhbtcl !.. r_üdtbe11 ı:_ubak)klar bo~mahk iietz~ alınıp alınmıyacağını ve çocuklara 
re eş 1'ışı en murc ·ep ır ey ın .• .__ b ı bul 

1 ....ırc1·~i i -rc1- B l tcvzıında bir maıu.ur u unup un• 
~a ona ~· ıg n go um. un ar • h 
kendi başlarına sınıflara girerek her mad. ğını sorduk. Cemıyet h.u. .asus-
birislndc üçer, beşer dakika '.kaldılar ta hır toplan~ yaparak keyfı~ct~ mu· 
\'e Mn sınıfı müteakip de muallim tasarrıf Celil Kadriye bll~irmış ~e 
oda ınr.ı girdileı·. Teneffüs zili ça- neticede alınması takarnır ctmı~ 
ltnca biz de sınıflardan çıkarak oda- Rize de iade edilme-sim bildir~iler •. 
mıza glrıllk ve kendilerine (Ho~ gel- Ertesi gün kapı o~ündc ~-ıne bıı: 
diniz) ı!edik. otomobil durdu \e içınden ~ıkan iki 

Muallim orlasınilıı, nsıh bulunduğu subay, lkl erin tutmakta olduğu dört 
duvann mühim bir kısmını kaplıyan sepet f(!keı·i odaya getirdi. Alıımıya· 
,·e t:ıbaııa kadar inen büyük bir saat cağımızı aö)ledik. Komutandan al· 

I vardı. Bu sant komutanın nazaı·ı dıklnı ı cnı:fr dolayısı1e geri götüre! dfkkatini cclbclti ve inceden inceye ıniyeceldel'ini blldirerek bırakıp glt
tctkike balşadı. Netice malüm, sna- tiler. Biz de, hemen aılrnlannilan bir 
tc sahip çıktı. Çok eski bir Fransız otomobil tutarak ıclcer • pctlerinl 
fnbı iknsı mnınulitından olup mcv-1 hademe fle koUeje gcrl çevil'dık. Fa· 

1 

cuclu da kalmadığı _cihetl~ kendisine kat hademe fazla 1srar edememiş .,e 
hediye olunmasını nca ettı. onlar dn nlmııınakta inat etmiııler. 

,Fland Sen l\lari, müteakiben kü· Şekerlrr gl'ri ııcl li. Had meJ ~ 'e ŞO-
ttlph:ıneye geçti ve her bakımdan före ikinci defa v almadıktan tak
miikrmmel ~e der!! vaıııtalan zengin 1 clircle kolejin kapısına bır:ı.kmaları 
olan mcktebımlzden son derece mem- yolunda kat'ı emir verrek tel..-rar 
nun kaldı. gönderdik. Şeker bu sefer de alın· 

l{ı«n bir müddet daha dcrctlen mamış ve kolejl•1 kapısına bırııkı1a
tcpccl n koııaşulduktan 11onra ayağa rak dönfilmOe. 
kallmn heyeti, bır nezaket icabı ola- Şehrin ecnebi esareti altındn ,.e 
ınl: merdivrnlere kadar teşyi ettik. binbfr mahrurniyc-t içeri inde bulun· 
Ru SlTUOR, Flanel s.cn Mnri, ~crcü.- duğu sırahmla teşekkül eden Miida
ınnııınn Frnnsızca bır şeyl~r so._>•ledı./fanl Jiukuk Cemiyetinin rıte5in nıu· 
O d:.ı hemen cebinden bır cuzclıın aıızlıırınd.ın biri ide Scrkoını eı· Fe\" 

ÇORBA~ TN 1'1KŞİ U EM 1-:SI JÇJN C:akkaldun açık aldığınız tuzun çıkararak nvuçladıı"l 4o-5o altını bi- zi idi. Bu millınr k, ya dıi m::ın tn-
i.kl k k · t' ze uzattı: . r fınd:m atın alınmış 'iCya bir ş b· o:., 

l..ast i orsa, mcr, Jaı ıyer, - Yazın çoı lııılar çok çabuk ekşir. halis \eya hıleli olup olmadığını nn- _ Kumandan hazretlcrı okulunuz- riD ki koca bir devi Uc Ç\ıpıımbıle- sa 
cibl 1 er zaman kullandıy,ınız şe~lı:r Bunun önünü almak ıçiı çoı bn~ ı Jamak istlyorsnııız ibir > tnll'k ka ığı- don çok memnun ol.arak ayrılmııktn- c vınc akıl crdırt'm İ!! ol cak ki, IDia 

bh zaman onı eki ela tıkiyctleri- v sııbalı akşam ka~natmak 'liCya ılk 1111 su koyunuz, içine bolca bir tutam clır. Bu altınları ısızc ikram olarak Cemi)ct•n faal'~e ine> ed ç km k is- ahlı 
rıi kuybH1cıl r. B.ınlaı ı eki bnllcrı- p" "r-lşt çorba fıkııdaık n içine ntcş tuz al nız. Tuz halis i. e u ye lhm- ve~~or. 't t d . b' h~di ter, ııfimavl!! 'il" muk v ınctl , muın T 
re g tirm k koln}d ı. Knynamııı, o- nd bulunan bir p ıçn ı ko- t k :ııı b"r ıcnk alır, tuz karı :k Jç umı c me 1 nmı~ ır • k n old.ı !U kadar mani olnn~a çal· 

1 bi · zı knı uımda l·nlınış \ e ıııye 'llb'TRdlJ."1· ırutulmu batınn z, ç buk ekş ez. DC;>n ::ışır. 
• mız1 bılm m· tik. 

- Kumand:ıııa, iht'~acımız ol 

ğımıza gşre şehrin bazı semtlerin- r~ y- a ~ men - ' c k k dr ttedir. 
deki yazlık tiyatrolarm. açılı ı~ ursları mahsulU t T rcüman, ktımandnnın m ıld n-

\ 

T k d ~ğ·t 

1 

Tr::.::lıryada 1 k arpa o ını •ylC>yinız. l\lın t btz.l b u 

giınleri birer temsıl vermesi hu· Ed" ('_ı ') "" B ..... 11 Liılebur az. (Hu•usi) _ Lule ıdı'k atını bb:c nııkletti: . . 
~ I kl"fl .. B ırne, •ı'lususı - u J 

susun da vakı o an te ı erını ay d ı::-. k I d b. . . bu azın Oklalı köyünden l mail - Kumandan Haz etll!rı, lhtl} acı-
\! edat .Ürfi kabul etmi tir. Huna a ·er tmen urs arın an ırının K 't b I lk m h mz oln•ndı •1111 bilı~ör. Ancak, mc'k-
nazaran Bay Vedat Ürfi, Şehir Çanakkalede, diğerinin de Lülde· I .0~ı ah, . u.yı 1~ ı arpa .a ~u- tcbini2d n güzel b;r intibalıı ıı.yrıld 'I 

bur azın Kepirtepc E.nstitiisün c unu r.e rımız pıyasasına getırmış- 1 . 1b "k.i' t 1 k 
tiyatrosundaki temsilinden evvel arılmnsına karnr verilmiıı ve k y ı~~· ~u mah~u~ arpa demetlerile çı~u u~~~l~~~n a ;ar:b:ıc:~ ~=;~~:.~:da 
(Kan) adlı eserini muhtelif yaz- fi) et Maarif Vekillığinden al uka- sus .u arnba ıçınde ve d:';rul~ar.la hayreti ulzl el' an hafru:n etmekte idık. 
lık tiyatrolarda üç def..ı daha darlara bildirilmiştir. şehır sokaklarında gezdırılmı~tır. - Guzel lntibala nrrılma ı bızim 
tekrarlıyacaktır. Bu temsillerin. 200 kilo kadar olan arpanın ırin kafidır. Bunu başka ibtiva"lan-
bu Semtler halkı ı'çin güzel bir Her iki kursun açılması için Ö .. ., ,. 

1 ld ~ kilosu (ı kuruştan mer Çarıkçı nıza sarfedin1"', fırsat olacagw 1 tabiidir. hazırlıklar tamam anmış o ugup 
d 1 •- tarafından alınmıştır. Demek mecburiyetinde kaldık. Uzun seneler Avrupa ve Mı- an yann açı acıııdır. 

Ticaret O das1 bu çalışkan çift- Ders tlll çnlm1 tl. Musaaac i e-
sırda alkışlanan değerli reji ör Edlrnede SICaklar çimize bir pulluk hediy~ etmiş- dık. O gene ısrar cd"yordu. Nihayet 
"~ muharririn, sahnelerimizde tir. tercfiman: 
ni'diği bu temsilleri görmek. Eıd'rne. (Hususi) - Son gün- Mademki, parn~, alm~ot"Btmuz. 
herkes için muha'kkaklır ki ha- •erde l°l'akyanın hemen her tara- ce ~lgede 35 e kadar yukse1mif- Kumandan Hazretleri, yamı rocuk
kiki bir zevk te kil etnıektedir. [ında ıncaklar fazla1a'11\ı~. det'e-- tir. lara datıtılma'k iizcre şeker göndero-

Nakleden: Cim . Mim .................................................. 

ve hala Macardır. 
O 51racla Rumen hükumet memurlarıile Macar-

4ar arasında bir Clöğüşme oldu. Halk hep M car-
1an tu'tlu. Broşov ·da Rumen bir lokanta aanıbi bi
::ztm servise mensuptu, o da evvela ya1nız olduğu, 
soıua da Rumen olduğu için fazla ibir iş göremi
yordu. Bana izahat verdi .. Macarların Mıhvere o
lan temayüllerinden b hsetti. Aralarında yaptıkla
rı te kilat ile Almanya bu tarafa döndüği.i tak· 
dirde nasıl harekete geçeceklerini anlattı .•• 

dum ... Kon.ı~asından Ermeni olduğunu anla
yın.ca. benim lklJ.içuklukten hatınmda !kaldığı kadar 
türkçe ıile biraz muhabbet ettılc ... 

20 senedir burada nnitı ... Eskiden Istanbulda 
Ba1ıkpazannda yağ ticııreti yapaTmış. lstanbulun 
hası .:l;ni anıp duruyor. Fakat bir taraftan da Türk
lere karş1 kin besle<liğini her ne şekilde olursa 
ol un ifadeden çekinmiyor. 

- Cannn istanbul derken, Ö} le bir: 
- ~ürkler bizi bu hale koydular!. diyor ki, 

I\ararm alın h ı günün gee ı di. 
Poli!t mmntıı u M hm t Ali Irnrültçu, 
Serkomi erin kapı mı çaldı "e 11 :ı· 
•ıya in n Amirine elam res:nılni i a 
ile: 

- Sizi, dedi, muta l'nf ilJcy ı ı· 
yor. Acele gclm nw soyledı. 

Derhal Yunanlı olduğuma dair Rumanyaya 
tahsis dilen pasaportu çıkardım... En yakın bir 
köye gittim ... Ve bir turist kılığile onlardan beni 
Broşova götürecek trenin istasyonuna götiırmele· 
sini rica ettim. 

llk bakışta Rumanyayı iyi vaziyette görmedim. 
Halkta müthif blr yılgınlık göze çarpıyordu. Ne
rede ise başlarına çökebilecek bir felaketin hissi 
kablelvukuu ile muztari p idiler ••• 

yorgulnuk çıkardım. Öğleden sonra, Broşovun 
meşhur bir tepesi olan Tımpaya çıktım, ağaçlar 
ve ormanlar arasından bir tırmanış yaptım, ve 
bu dünyanın en enfes tepesinden, bulutları de e
rek aşağıyı, hendesi bir ahenkle kurulmuş olan 
şehirle renk renk mozayık bir şekil alan geniş 
T ransılvanya ovıısını seyrettim. 

Gotik mimarili, bu temiz yüzlü Macar ~ehrin· 
de f&zla vakit geçirmeden erte i sabah ıneşhur 
petrol tasfiyehanelerinin bulunduğu Kımpına şeh
rine hareket ettim. 

D ha Broşov' da iken lokantacı olan memuru
muz. Rumen1 Ploeşt ve Kımpına gibi petrol 
mı.ir.akalesinde Ievkaljlde sıkı tedbirler aldıklannı 
ve o civarlardan kuş uçurtmadıklarını söylemişti. 
Ben Kımpına'yı şöyle bir tanıdıktan sonra Bükre· 
şe gidecek ve ondan sonra tertibata başl yacak
tım. Fakat i.şleri bilerek yapmak i in, ortalığı ta
nımam lazım geli)'ordu. 

bütün kin ve gayzı ağzından, dişlerinden okunu
yor. 

Kendisile tabii biraz harp mevzuundan ko· 
nuştuk. Fransanın mağlüp olmasından o da çok 
üzüntü duyuyordu. Diğer taraftan İngilizlerin ka· 
zanac:ığı hakkında itimadı v:ndı. 

- Burada yerle~ tik, şöyle böyle yaşıyoruz. 
Şimdi l.>ir de buraları harp görür de tekrar muha
cir olm:ık liızımgelirse nedir bu çektiğimiz . .. di
yordu. 

Baıkonrl!:er F i, memnru tara• 
fındnn tebli ' olunnn bu emrı soıkhuı
nc telakki ctmi tı. Gcc nin n g ç sa
atlerinde de -01"8, m leki icabı ~a 
ta • ndan knldırılabıli di ve kaç defa 
kaldınlm tı. Onun iç"n dü ünmi;}e 
ve t red<lut etmlye mnhnl yoktu. 

- Pcld, dedi. 
İki dakıkn onra aokııkt.o idiler. 

Trene bindim, ertesi sabah Braşov'a gelmiş· 
tim. Burası Transihanyanın merkezi denilebilecek 
gotık mimarili giızcl bir Macar şehıidi. Geniş par 
ke ta lı dar sokaklar ve yüksek duvarların arasın· 
dan eçiyordunuz sokakta kulağınıza çarpan ha
kim li n mncar z,., •• Sokaklardaki ilanlar hem ma· 
carca, hem rumence ••• Ufak bir otele indıın. so· 
)'unduın, kılık degiştirdi m. biraz istirahat ettim. 

Bir lngiliz seyyahile orada karşılaştım. iki genç 
Türk talebesi de orada idiler. Onlar da benim gibi 
bu güzel şehri kuşbakışı seyrediyorlardı. Tımpa
nın ormanlar içinde ve büyük bir ka) aya oturtul
muş ahşap gazinosunda oturdul.:. Birer ç y içtik, 
pasta yedik, iskambil oynadık. Hafif tertip flirt 

ettik ve böylece akşamı ettı1c. 

Ben fehirde dolaFJalanma devam ettim. Mü

şahedelerim 9u oldu: Burası Rumen olamam19tır 

Kımpına' da trenden inince doğru bir arabaya· 
bindim. Burası petrol sahası ) üzünden inkişaf et
m~ ufak bir kasaba idi. Ufak bir otelde yer ara· 
dım. bulamadım. Çar\lı içinde bir Enneninin tut
tuğu bir gazinoya girdim. Biraz karnımı doyur-

Petrol kuyuları hakkında da izahat verdi. Hü· 
kumct fe~k iade tedbirler almış, Kımpına'ya ge
len yabancıların arkasına adam koyuyarmu~. Ni
tekim, kapının önünde sumsuk ııur.lsük duran şu 
bisikletçi çocuk yok mu?. İşte o beni takip ettni
ye muvazzaf imif... Ameleler i\le giderken her 
ilin üstleri başlan muayene ediliyormuş. 

(Devamı 'IJGr) 

Hadi e~1 menık eren Başkomiscr po
li nden ııoruyor, beriki b lmcdiğinl 
o~li}erck yüruyorlard1. 
Muta ıTıfın evi, şımdıki Kozlu • 
mtinde idi Bu ~olu hemen her ~rt 

b rkaç de!a katc)lediKl i 'çın m ş
küla ız ıleıllyorlardı. 

Bır cina} t mi, ders n? 
Ö)le olsa bız m de 1 aberlnrl 

olurdn. 
,_O halde?. 

(Dnanu 'Nf") 
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ihtiyatsız 

sözler 
M·AfliCi HABERLER 

ahaJiDin ifkence yapbimdan tid
detle fİÜTet etmifler ve bunu 
yapanlan en ain' ceUlara çarp
tv.caklarma sö:rlemi,ıerdi. Al· 
ınaıdann yapacUlanm böyle •· 
çıkça ilan eylemeleri akabinde 
bil' Yanan Nasannm, «:reeli ya
ttndan yetmİf ,..uua kadar Girit 
halkı Alman parqütçülerini da
ha havadayken birer birer itlaf 
ettiler.. demesi kadar minaı1z ve 
ibtiyablz bir .ös olar mu? 

Eter Cirit maceraa, hidayette 
M. Cburchill'in iddia eUiji ~ 
Almanların tam bir heziınetile 
neticelennıif oha~, Yunan Na· 
Zll"I için Girit halkının cesaret ·ye 

fedakarlığmı ba suretle ilan et
mekte bir mahzur buhmamazdı. 
Hatta bu, aair Yunan adalanru 
da mukavemete tetvik için çok 
yerinde ve çok metru bir hare
ket olurdu. Fakat timdi Giritliler, 
tepeden inmesi itibarile korkunç
IQğu bir kat daha artan ve teh· 
didini daima izah kudretinde o· 
lan bir dütmanm çizmesi altında 
inJerken, «fU kadar Alman öl
dürdük, onlan havada avladık» 
gı"bi biraz da bilapervuane söz
~er söylemek, Almanlan, öldürü
len askerlerin intikamını almak 
:için bir \kat daha tahrikten bafka 
netice vermez. 

Bu harbin batlangıcmdanberi 
nıağl\ıbiyet bafgösterir göstermez 
tnernJeketi herkesten evvel terk· 
le canını kurtaran ve onda11 aon
ra uzaktan kah cdayanın!• diye 
rnağliıp millete akıl öğreten ve 
kah da ihtiyatsız ve mevsimsiz 
•özlerle düpnam büsbütün iğzap 
eden bir bayii siyaset adamı gör· 
diilc, U»Jrtan bu tarzda bili.per
'Yaz.hk veya a'anazlık eden me
sUI bükUınet adamları hakkında 
lcendi milletleri tarafından ne dü· 
Üniildüğünü bilmiyoruz, ama 

lcendi hesa'blmıza fUl'Ullll söyle
ınek Uteriz, ki böyle abp tutma
lar•. bizim gı'bi seyirci olanlar Ü• 
2 ermde çok fena tesir bırakmak· 

Amerika da 
geni grevler 
baş gösterdi 

800 bin işçi zam 
talep ediyor 

Mebasa11 Mecli•i, 10 
•ilgarlılc muazzam bir 

ortla 6iitçesini luıbııl etti 
V~ngton, S (A.A.) - Me

busan Meclisi Maliye Encümeni 
ordu bütçeaini taavip ederek Mcc 
ilse göndermiftir. Bütçe 1 O mil
yaT 9 milyon 65 5 bin 18 7 ciolara 
baliğ olmaktadır. Geçen Büyük 
Harptenberi ordu bütçesi bu ka
dar yükaelmemişti. Bu bütçe, or
duya 40 bin tayyare temini için 
tahsisatı ihtiva etmektedir. 

Amerikada İngiliz. nilotları 
yet~tirilecek 

Vaşington, 5 (A.A.) - Bah
riye Nazın Albay Knox, dünkü 
gazeteciler toplantısında beya -
natta bulunarak Amerikan bah
!İycsinin, ordunun .Y~ptığı ı??i 
lngiliz pilotlarını yehştırmek ıçın 
Büyük Britanyaya teklifte bul~n
duğunu söylemiştir. Knox, . ük 
gelecek kafilenin 3000 P~~o! 
namzedinden terekküp edecegını 
tahmin eylediğini söylemiştir. 

Bahriye Nazırı !ngilizle~in, >:e: 
niden deatroyer istemedıklennı 
fakat yük vapuru hususunda aza
mi derecede yardım beklc:dikle-
rini ilave etmiştir. • 

AJDerikacla zam taleplcrı 
Şikago, 5 (A.A.) - Amerika 

İ~ Federasyonuna mensup bulu -
nan ve 800 bin işçiyi t~msil ~den 
14 demiryolu işçi sendıkası ucrct 
]erinin saatte 30 la 34 çc;nt ara
sında arttınlmasım i temıye ka
rar venniş)erdir. 

Grevler yapıhyor I . 
Nevyork, 5 (A.A.) - ngİ)· 

ahs ... milyonlarca dolar terece m .- . N 
la dır, kıymetinde harp malze~esı ev· 

TASViRi EFK 
tR york limanındaki 7 7 soguk hnlva 

......................................... ~..... mahzeninde grev yapmış o ~n 

Buhran karşısında 
halkın üzerine 
düşen vazifeler 

1400 amelenin çalış~ar~ası yu • 
.. d ıevkedilememıştır. Bu A· zun en l 

mele yevmiyelerinin arttın ması· 

nı istemektedir. 

Hitlerin yeni 
(11'nei •ahif•tkn dıvam) sulh taarruzu 

rıl, rnevcut vergı1erde temilat yap- O Mai •Üi/ıdnı dıwamJ 
tnak hal'be devam için ıırlık menfaati ol-
1 hr. Fakat maalesd içinde bu- kt 
.undu~•umuz f'cvknlfule ahvnl buna rnadığını bildırcce ır. • • • 
•ınk· ın· gı'liz efkarı umumıyesnım an bırnkmamakta ve bugünün 

1 
artlarına muvazi tedbirler ıılınması yeni talepleri 

t
Uzurnunu ort.aua koymaktarır. Bu L ndrn 5 (A.A.) - Rcuterlıı pııı·-

db'- ~ o b" . u-lerin tahakkukunda Türk mil- ı·mento muhıı ırı ~azı)or: 
~intn, hüklııncte lıeı· zaman olduğu a Parliimcnto, içtiınıılarııın yenıclen 
g_ıbl 'Yardımcı olncağınrlan ve kendi- başlayınca, İngtlizlerın Gırltten geı 1 

ınd ekilmesi uzerine bir müzakere c~e-
1.a n ~lep edilen fe,lakarlığt, va- ç t esi mubakkaktlr. Bu muza-

n vazıfcsi olarak seve seve go"ste· yan e m AU 
rcct,ğj kere eSDasında, Chuıchlll ve ee, 
lur ndcn hiç kimsenin eüphesi yok· -k· t adına beyanatta buluna-

• ~u~ 

.An k caklardır. "fkl fk" 
kendtca halktlıın!un ııynl zamanda Ciridin tahllycsl, ttesbenk~ ~ ~- n-
ta lnenfaa ıcabı olarak bugün bası rıoktalarını ıt e m"'.11. 

"~ ııarrura her zamandan daha çok 1'1- : timle mahdut azalı bir harp kn. 
:aııal'l'tı:t bttnıesl liizımdır. Bu, milli bir bincesi t~lep edilmekte \e tamamllc 
»i'.ı 0-~-Z:Affkttr ve buna uyanların -easır bir tarzda hareket ctmemış 
•hlıltnıası nisbeuıucaiWdc memlekette fe-- :ı~n btıtfin idare adnmlannınlc ~~r-

artacakb ·xe aafiyeııi istenme te ır. 
T r. "nılm._ hame~ tte mnzakf!reler. pek mulı. 

llclrleri .. iain •• vni 111'..a...lerl Bu v,azılye k' bütün memleketin vaı-Mnu zıh.. tente o ara ' ih 1 safere 
tasarruf b h · " tüe- ya asmetmif olduğu n a 

•rıııa da a sınde 'l'urk •den ,, ,. mı~ l "!terenin daha yeni ve daha 
Sug6n ~~iihlın vazifeler du~fiyôı:,mdai. d~ru :;rle hareket etmesi talebı-
~t »-, lltfj e~~ ~lın~akta olan ~·Jstüne rf! ~~t;.eılddıt ıafhalan uzeıiııde ce-
rııı cl.a ııtıehJikin d o.ılmıs bu- - edecektir. 

'tlgQ11 t'oJc lchf 
0

' u~ iltaıtar t\ · bulc(imet mekanlzmasının 
~Zil! a t(j~ta b~;•Ur, D~vlet Jı:apıb,., .. ,.,,a.c thsalin tanzl~i ile ba-

Japonya He 
Çin arasında 
Gulh oluyor 

l Cıı~a' • . kat •. ·' l! .nH vatandat- kontrol ve ı~ e jstenN•ektır. 
da ~ Uğu gibi, itblrllfi esası ÜZl'rin- !Iİtle~tirihrıesl. ~. :C. dahıl olmak tize- teza hu•• ratı n 
edır. Bl.ııac.naleyh ttıccann ilk vaai- Kemlik ışçıle:r "'"' He endüstrinin 

:esi devlet !ktısadi tqkflatile itbirli. re heyeti umum!JflSl 1i eyden ene) net•ıcel • 

Bükreşteki 

gl yapmaktır. seferber edılnıesı, her ş. '-nın ar.al- erı 
Bütün milletin elele verdiği şu za. istihsale ve hububat tthalacı Rl'J 

tnıında fırsattan :istifade edilerek sık tılması pahasına dahi olsa denı.. " ~ • • r°)> • • 

ık rastla d ğ b"ld" .1 ihtl'"' ' rından makine, yine wııkine, Y1 ~vki/ edılen unıo•rsıte 
n ı •ı ı ırı en au.r va- k1 ıth lit mmiyet veril 1 ı. _ 

kalanna, Türk taciri arwnda vatan- rnn 
1 

nde tala 0;:~a:akttr - taleClfJsi, 15 seneye kadar 
daşın 8 k 15 d"k bt m~ c ep · J " ~ ç uru~unn g z ! ·en mu .e. Tavsiye olunan diğer teYler, daha JıaP._se ma/Jcum oldular 

r bulunduğuna kimse ınanmak ıs- geni~ ve daha ıkı ver.ika usulünün - • . 
teıni~or. Blnacnııleyh TOrk taciri de tatbiki n anavatanda gıdat madde Bukreş 6 (A.A.) !Resmı hır tcb-
~\l lüm da lfiyık olarnk muhtekir de- d.. esaslı maddeler lstlh ttlinln lığ, pazar günü Rumanya - Almımya 
il'f:k ine hlçblr &aman alçalmadığını ;:zla;~~ırı1ma!ı için daha geniş futbol mnç.1 ~asında -~eınnu ~r
\'e alçalmıyacatını sattığı her mala ropagandadır. kılar söylemıyc ~ebbüs eden unl
fatura vermeyi itiyat edinmek sure- P Bütün bunlar arasında, birçok me- verslte talebesinm mal.ıkemeye v~-
:tile W>at et.mclidt T · 1 . ·-• dO \incesine göre en mu- r11mış ve B!ıkreş askerı nıahkeınesı-r. acır erımııwn busların t · b ı ü d l5 
P.ıı mühım vatan vazifelerinden biri himleri, hukumet rnekanizmaınna, ıs- nın un arı c se:ıe en . sen~ye 
de şahsi menfaat ııcşinde koşmıya- tih~ıııe ve bilhassa el emcğıııe aıt kadar ~apseked m~hkum etmış ol<lugu-

k • nu bildırme ·t ır. 
ra , bugfinkü müşkiilitı yenmek içm olanlardır. . ..ı dl • k d .;.;.;.....;;.;~-----------
hfikıiınete ynrdım hususunda azami .B&§vekil Churchhdıll,t b~mh ye ka bair Bulgar Krah Hlller 
fe birçok defa, mn u ır arp ıı -

ragnt göstermektir. nesi fikrini redıMmlştir. Fakat hıırp ve Görlng ile 
Lülu hafifliktir zamanında bnkfımet mcknnlzmnııının g ö r U ' t O 

şu veya bu suretle baısitleştlrilm~-i Halkımız yaşayışını bngünftn şar~ 
larına uydurmak mecburiyetindedir. 
~Phcslz. bu mecburiyet ne vcsıka u-
11lılfle ve ne de zabıuı kuvvetile kon
t:toı edilecektir. Herkes al'ZU ettiği 
itli istediği kadar almakU1 her ~
tııan olduğu gibi bugiln de serbesttir. 
lliııacnalcyh bu mecburiyeti sadece 
'il • 00 
1 

11tan sevgisi, aile bağlıhgı ve Y· 

1r:ce Yarını düşilnmek kaygusu, tev
~t ediyor. İhtiyaçtan fazla n1ınamıık, 
ılhassn ihtiyaç maddelerinin is

tafıııdan kaçınmak lazımdır. Unın
~1 kanaat şudur ki; bu zamnn
d a lGks, anca1' hafiflik olur. Va~ıı
,_aşların şa elbete de bilhassa dık· 
"at t 1ı e mdcrl icap edcı : 
el d Iaksatıarı belli olmı)•an şayia ve 

İkodtıJan kulak arkası etmek ... 
ııa~IJt tasarruf bahsinde halkımızın 
~t 111 alacaklan ma11ar ie1n fatura 
l1:a~ de haklal'l •e menfaatleri 

• 

çok şfddeUe istenecektir. (J tnoı ıahı/ eden dııvcsm) 
dün Viyanaya muvasalat etmiş
tir. Kral Boris, babasının doğu
mu yıldönümünü kutlamak üze
re Slovakyaya gitmitıti. Kralın 
Hitleri ve Mareşal Göringi de zi. 
yaret ettiği öğrenilmiştir. 

loçilerin seferberllğı, •Kİ parıı~ı
nln nıenfurudur ve bu scfcrb rlık, 
herhalde bundan dolayı gccfkmıştir. 
Fakat eğer heyeti umumlyesı 1le bü
tün endüstriye. teşmil ed!lirse,. bu 
hafta işçi partıs:I kongıuınde ıstib
sal usullcı·ine kn~ı yapılan tenkit-
! hakkaniyet dalrcslnde olmak .,. ______ ,..,., - •• ._ ..... 
er, . . ilc.r mesclcshıde herhangi r 
ş~rt~e ık~ttc bulunmanın işçi parti- Çocuklanmzın her ıene 
b!r arfc dan kabulfi gibi tcJi.kkl fotoğraflannı çıkartınız 
sı tara ın . 

b·ıecekUr oluna ı 1; .... bUUin partiler he. n·- t.'lra ...... , 
. ıger ivesi ile endüstrinin so-

yctı uın~~ıı;esinin hııkkanlyet dai
for?er ebi hareket olacağı fikrinde
•·ı> ınde r 
dtr. bnslıır. Ulen yanm dü:lne 

Ba%1 ::re altında ç:ıtışan sivil 
kadar rviıı1eriııln bır tek Ncza. 
müdafaadsetoplannıa ını da talep et
rct altın • 
~· 

Bıt sıırctlıı U§ekl:iil edecek albilıı~ 
71at·ru11uza ebedi 110 çok l>tlJmtttar 

bfr lıa ltra rılaccıktır. 

FOTO Süreyya 
M'tıessesesjnde (15) poz nlbtım 
halinde (Albüm dahil) 5 liradır. 

\. rl 

IRAKNAiBİ 
Abdül-ilab 

late heyetleri 
tetkil ediliyor 

( Biriad .ailif ttUK tkıı..m) 

bilumum masrafla~ı karşılıklan 
olmak üzere 1941 mali yılı ıçın 
Ticaret Vekiletine i 20 bin lıra 
verilmiştir. 

I~ heyetleri Valilerin riyase
tinde Mıntaka Ticaret Müdürü, 
mahalli Toprak Mahsulleri Ofisi 
Şube Müdürü, Tıicarct Odası Baş 
katibi ve Fiyat Murakabe Komis 
yonu şefinden mürekkeptir. iaşe 
heyeti izası. bu yeni va:iifelerirıi 
asli vazifelerinin caaalı bir cüz'ü 
olar~k göreceldercliT. 

Vilayet iaşe heyetleri: 
1 - Halk ve milli müdafaa 

ihtiyaçları bakımından Ticaret 
V ckaletince lüzum gösterilecek 
her türlü tedbirf,..ri nlmıya, 

2 - Vilayet ihtiyaçlarını göz. 
önünde bulundurarak lüzumun • 
da resen tevessül edecekleri ted
birlerle yiyecek. içecek, giyecek 
ve yakacak maddelerden mahal
Ji,1 ihtiyaçlarını bir zaman için 
karfllıyabilecek miktnrda Vila -
yet içinde her türlü tehlikeye kar 
şı mahfuz yerlerde elde bulun -
durlmıya, devletçe iddihar edi -
lccek maddelerin hüsnü rnuhafa-
:zaııına, 

3 - Tahdide tabi mevaddın 
en uygun şekilde ihtiyaç sahiple· 
rine tevziine, 

4 - İleride ve fevkalade hal
lerde yapılacak tevziat için ~İm· 
diden gereken tedbirleri almıya, 

5 - Her türlü mahalli iaşe 
ihtiyaçlarını .karşılamıya, 

Memur edilmişlerdir. Jaşe he· 
yetler1 bu işleri görürken mahalli 
Bdediyelerle işbirliği yapacaklar
dır. 

j 

Ekmek hakkında 
kararname • 

yenı 

Hamidin eserlerini 
Lüsyen (hanım) 
Üniversiteye terk 

etmek istiyor 

çerçeve İ· 

cTayflar 
şu kıt'a 

Var ol Lüsyen tavaf et ey nur 
Ey ihan ömrümün bahan 

Veçhinle tenevvür etti çqm 
Çepn kapanmca nunı kalsuı 

Suriye vaziyeti 
(1 iııd ııahif cden deı>JJ.m) 

tinin General De Caulle • e ıltihak 
etmiş bulunan Fransız müsleJY!le
kelerini tekrar ele geçirmek için 
yapılan hazırlıkları tacil etmekte 
olduğunu 2ilnnediyorlar. Vichy 
ayni zamanda, İngilizler hücum 
ettiği takdirde Suriyeyi müdafaa 
için de hazırlıklar yapmaktadır. 

General Weygandın Çad gölü 
mıntaka.sında şimdiden asker tah 
şit ettiği zannolunmaktadır. 

Amman bombalandı 
Kahire, 5 (AA.) - Haber 

alındığına göre, Erdünün merke
zi olan Amman, Fransız tipinde 
tayyareler tarafından bombardı· 
man edilmiştir. . 

Bunun, Beyruttaki petrol de· 
polannın lngiliz tayyareleri tara
fından bombardımanına karşı 
Fransız hava kuvvetlerinin bir 
mukabelesi olduğu zannedilmek
tedir. 
Suriye - Erdün arasında qya 

mübadelesi kesildi 
Bertin, 5 (A.A.) - D.N.B. 

nin Şamdan Öğrendiğine göre, 
Suıiye ile E.ıdün aıasında her 
türlü eşya mübadelesi kesilmiş -

L 
tir. 

Üsyen (hanım) ı, dedikodu- Ammandan Suriycye gelen yol 
lu dava etrafında bir gorüşme cular çok sıkı bir kontrole tabi 
yapmak iızere zıyarcte gitrui - tutulmaktadır. 
tim •. Abdiılhak Hiı.midin 7.e' ccsi Tunus Valisi Vichy'de 
bu ışlerden o kadar uzak l.ı. .. T 5 (AA) T 

B d d . iL h ld unus, . . - unus c- u a .. a. ıyor, ııer n e U V r . A . l Es d .. 
bir yanlışlık veya anla mamaz-1 mumi . a ısı mıra lı t~a un 
lıktan çıktı. Ben mecburen ken- tayyare ıle Fransaya ar et et· 

d . • -d r . k . miştir. Amir 1 Estevanın bu se-
ımı mu a aa etme vaz.ı"etıne h . h kk d .. v 'ld " ~ .. 

d .. t'" · · k tı b k ~ a nti a ın a ogreru ıgıne go 
uş um ve JSl avu a ma ıra ·• . lel · 

K d . · · b · ı d f 1 re Amiral, Tunusa aıt mese en tını. en ısı, u iŞ er en az a ""k" l .. .. k .. v· 
mütee sir olduğum için bana bu hu -~met .e şor~e uzcre ı· 
meseleden katiyen bahsetmez.. chy ye gıtmektedir. • • 
Dn'\ianm ne safhada olduğunu da Fransız Garp Afrikım Valisi 
bilmiyorum. Vichyde 

B f d. . .. ,. Londra, 5 (A.A.) - Vithy~ 
c eye en t> ye aıt oyle hatı· d l h b 1 ·· G ne . . en a ınan a er ere gore, e -

rnlıuım ve cBeyefendı> nın be- l W d y· h 'd n l.areke-. .. . d .. l b' . . :ra eygan , ıc y e n 
nıın uze.rım e oy e ır tcsırı var . • .. .. .. d k' artcsiye te• 
k . ib "b" • I . b' d h 1. d tını onumuz e ı cum 

ı u gı ı ış en ır ava a ın e h" · t" 
.. l k h . b ok ır etmış ır. 

muta ea etme eru aza a s u- Diğer taraftan, Fransız Garp 

yor. Afrikası Umumi Valisi Pierre 
Benim bütün gayem, cBeyc - Bois:sonun tayyare ile Dakardan 

fendinin> neşredilmemiş olan e- Vichy'ye gelmif olduğu bildiril
serlerini, hatıralarını Üniversiteye mektedir. 
hediye etmek ve bunlardan edi- General DenU, askerleri vazife 
lecek istifade ile bir cHi.mid mÜ· bqına cla•et etti 
kafatı> tesisine çalışmaktır, Al - Be 5 (AA ) F . . • yrut. . . - ransa• 
luh rnhmet eyleaın !kendıaı de nın Suriye Fevkalade Komiacri 
böyle bir mükafatın tesisini çok G neral Dcntz bu akpm saat 20 
ısterdi. Bu arzu bana on~an mi-, d: Beyrut radyosunda Yakınprk 
rnıı. kalmıştır. ~fahkemenın ada- f ransıı; ııubaylarına ve askerle -
letlı karan lehıme olursa bunun ·ne bir hitabede bulunmuştur. 
içın uğraşacağım ve herhalde iyi rı General Oentz her tehlikeli 
hır !e~. o_~acak. H~r .~ene, ~!üm anlarda olduğu gibi bu akpm da 
yı~~~numu olan gun~nde boyle orduya hitap ettiğini beyan ey· 
mukafatı herkes tervıç eder sa· !edikten sonra, Fransanın Suri. 
nınm. yeden çıkacağına, Alman alay • 

Merhumun ölümü bana o ka- larının Fruız alaylan yerine ika
dar teair ctmifti ki, uzun müddet me olunduğuna, Lazkiyeye ve 
ağır tekilde hasta oldum. Bu es- Beyruta Alman askerleri çıktığı • 
nada cBeyefendi> nin bendeki na dair yapılan fesatçı propagan
bütün hatıralannı, el yazılannı, dayı teknp cylenüf, ancak ecnc
eserlerini ve bu gibi tarihi kıy - bi tayyarelerin garptan şarka 
meli haiz eşyasını müzeye kal • 1 doğru uçarken Suriyede yere İn· 
dırtmak iç.in müracaat ettim; ol· dilde..rini ve yollanna devam ey
madı. Esaaen ben de jyilqmi, - lediklerinı, şimdi de bu tayyare • 
tim. Elimde bunlan tasnif ettire· !erin şarktan garba doğru geçtik
cek ve tarihe mal etmek Üzere !erini söyleıni~tir. 
yapılabilecek çalı~maları idare General Dentz, Fran!llan.n Al
elmek iizere ne maddi ve ne de manya ile olan siyaset değişikli
manevi bir kudret olmadığı için gıru izah ederek bu siyasetin 
bunların Üniversiteye devri et· Fıransayı açlıktan kurtarmayı ve 
rafında gôıüştüm. Bu aırada ise yaşatmayı istihdaf ettiğini, buna 
ınevzuubahs davn açılc:lı ve bü- mukabil ise istenilen yegane şe -
tün bu işler kaldı. yin Fransız muhafazasına tevdi 

Ben bu ikıymetli hatıralan alı
koyamam. Böyle bir hareketten 
kendi vicdanım ikadar cBeyefen· 
di> nin ruhu da muazzep olur. 
Onlar tarihin ve Türk milletinin 
malıdır.> 

Şairii.zamın meşhur nezake
tile kıyas edilcbilceek kadar na
zik bir c.H:ınunefendi> olan Lüs
yen (hanımı) canlandırdığım ha. 
tıralarile müteessir etmiştim. Fa
kat hissettim ki, bu ruh haleti, 
onda. daha ziyade bir huzur a
mildir. 

Hamidden konuşm.ilk. onun 
jç.in bir teselli; hayır daha fazla
sı, bizzat Hamidle beraber bu -
lunmaktır. 

••• 

olunan yerlerin korunması icap e
dcrae Fransızların dövüşme"'i ol
duğunu beyan eylemiş, Fransız 
müstemlekelerinin Fransız kuv
vetlerile müdafaa edileceğini bil
dirmiş ''e sözlerini ~yle bitirmi~
tir: 

Siu he:r ş.eyi söyledim. Beni 
anladınız. Vazife başına. 

General Catroux Hayf ada 
Londra. 5 (A.A.) - Haber 

alındığına göre. Hiır Fransız kuv 
vetlerinin Yakın ve Ortaşark de· 
)egesi General Catroux, Hayfada 
General De Caulle ile görüşmüş
tür. Bunu müteakip iki Fransız 
Generali. Filistindeki lngiliz kuv 
vetleri Başkumandanı General 
Sir Maitland Wilson ile rnülikat· 
ta bulunmuşlardır • 

Dünya harbi 
645actl s8D 

lnglllz tebllll 
Xabire 6 (A.A.) - ResmJ tebllğ: 
Dün gece İskenderiyeye bir hava 

hilcunıu ynpılmıştır. Tayyare dafi 
bntaryalan ateş açmışlardır. Şehir 
üzerine yQksek infilak ve yangın 
bombaları atılmıııtır. Bu hücum in
eanea btiyük aa)'iata ııebeblyet ver
miı vo yüu:len :fa%la 1nsaıı ölmüe. 
tfir. Yaralıların adedi henOz nıalum 
değildir. Birçok evler ytkılmıştır. 

Alman tebllll 
Bcrlln 5 (A.A.) - Resmi tebliğ: 
D nizaltılar, ~mali ve merlrezi 

Atlant.ikte <:e:man 24,400 tonilitoluk 
ticaret vapuru batınmoJardır. Hü
cumboUarımu: İngiliz sahilleri açık. 
lannda hafif bir İngiliz filosuna hü
cum ederek torpido muhriplerinbl 
hlmayeııi altında bulunan tahminen 
alu bin tonilltoluk ibir yardımcı 
haı-p gemisini baunnışlardır. Diiş
mıın torpido muhriplerinin mukabil 
hücumu muvaffaklyetsizliklo netice
lenmiştir. 
Alınan hava kuvvetleri dün gece 

m rkczi ve cenubi İngilteredc askeri 
hedefleri bonibardıman etmişlerdir. 

Birmlngham'daki :fabrikalrırln 
Chatbam llmam tc isatına karşı )'a
pılan hücumlar bllhas a mile iı· ol
muştur. İskoç~nnın eark hllinde 
bir tay} ı e meydanı da gündüzfin 
muvaffakıyctl 'bombardıman ediln ış 
tir. Şimali İskOÇ) ada bir fabrlka:; a 
yapılan hücum esna ında atclyefore 
tam iS11bctler knydcdflmlş ve bu ate! 
yeler harap olmuştur. 

Girltte ahnan esir ve iğtinam edi
len malzeme miktarı gıttlkçc art
mn'ktadır. 

Şlmali Afdkııdn Alman batarya
Jan, Tobruk t'ivnnnda toplu halde 
bulunan otomobıllerc ve limanda !bu
lunan nakliye vapurlannn at ş aç
nıışlardır. 

Sollum cephesinde bir d5 man h6-
cum mfifrez inin yapt.ığı turruz 
pUskürtulmfi tür. 

2 harlranda duşman hava kav\ t
leri tnrnfından Tobruk clvannda b"r 
Alman tayyare meydanına klll'Şl ~ a
pılan hficum tayyare dafi bata~ a
lan ve Alman avcı tayyareleri tara
fından pil .. kürtulmüş ve üç düşman 
tayyare&\ tahrip cd"lm tir. 

ltalyan tabllğl 
Roma 5 (A.A.) - İtalyan ordula

rı umumt karargahının 365 numara • 
lı tclıliğl : 

Şimali Afrikadn bata?'l ıılarım zın 
endahtı, Tobıuk mil tahkcm m~'ki
inin te ı t ve tnbk'matında h " o
lunur ha .. arlar vukua 1.?P.tirmi t r. 
Tannrelerlm1z, ~ mden bn ü teki 
gemli ri ve te i u bombnrd m n 
ctml tir. 

Eı:ed dfin gece d şman tay\'Bre-
1 1 i, Rodo adn ına bomb::ılar ntn:ış
lar ve b'r mıktnr hasara bai ol uş 
lardır. 

Şarki Af kada Galla ve Sld, mo 
mmtaka nd ıki müfr umlz. muş
terd: h rckC'tlc.rlle d şrııan kuvv le. 
rinl fiı ara nıttbuı· etmlsl rdtr. Dı
~.cr bir hücum esna ındn mü temi k 
efradından mütc C'.kkll müfrez 1 r·
mlz, Ni Pıia alavını ağır zny· t.a 
uj!rntmışlnı dır . .Avcı layyardcrl iz, 
TTunirnnıı tipinde bir tayyarcvl d i
şfirmfişlcrdir. D"j?er bir ta'.\'\•nre <le 
mit.rnlyözlPrlmlz tnrafmdan dlişfir ı. 
nıtistür. ................................................ 

Amerikanın 
Fransaya 
ilk ihtarı 

Vaşiıı~t.on 5 (A.A.) - Amerika 
Hariciye Nazın lhıll, Fran 12 - Al
man lşblrliğiııiıı Birle$1k Amerika 
ve diğer ımilletlerin haJdanna karşı 
gayri do tane ve basmane olduğunu 
Vichy hiilctimetine bildirmietir. 

Hull'Un beyanatı 
Vaşington 6 (A.A.) - Amt•rika 

Hariciye Nnzın Hull, Fransaııın 
ga11> yarı küresindc·kl topraklannın 
Birleşik Amerika veya diğer Am ri
ka devleUcl'l tnrafından musadere 
cdilebllPCeği hustısunda. bir ihtar 
olarak telakki edilen beyanatta bu
lunmu:ı ve demiştir ki: 

Resmt raJ>orlnr göstcl"iyor ki, Vi
clıy hnkumeil tecavüz ve tahııkkum 
mabadile b ka devletlerle işbırllgl 
siya eti gntm<>ktedir. Binaenale'ih 
Frnn~z bukCimctinin ittihaz <"ttigi 
bu hattı hareketi a1 dınlatacalı: bil. 
tfin maddf ve karuuıt verici hadhe
leri mümkün mertebe süraile topla. 
mıya çnlışıyoruz. 

Ilull, AmN ikanın Vkhy ile olnn 
mDnn <'lıctlerlnl gözden geçirmiş ·uı 
Amerika iynSt>tln1n, mfilarckename
ntn tayin l.'tti~i b:tdlerl katiyen aş. 
mak fikrinde olmadıgına dn1r Fran
sız hfiklimetl tarafından vertlcn te. 
mlnnta istinat etm kte olduğun• 
söylemi lr. 

\Vinant'ın beyanatı 
Va ington ü (A.A.) - Salühlyet-

11 bir knynaktıı.n ö •rcnild"ğine gore, 
Illrlı:> ik Amc:rfkanın Londrn Bü1 uk 
Elçisi W"ınant, Buvük Britany:mm 
Am .kan aake.ri müşahitleri tara
fından teSbit edilen ukılara g·re. 
hnrp csn ında elde ettiği tecrübeyi 
ihth·n edl.'n tam bir raporla dönmüş
tfir. Raporun yalnız a :kerl valnaln. 
1·a değil, ayni znmnnda Britnnya 
ckonC\mi i, inze vaziyeti ve içtlmat 
şartlar lıakkındıı taf llfıtı da ihtiva 
etliği bildiı1lm<'ktcd1r 

Winant btr mnl "k t esna ında ga
z trcllcre şöyle dem' Ur: 

f nrrDiill'r faretimlz nsrta ne 
Birl ik Anıer'ktı hfikUmetine baıy 
uımanına att tec.rnbe •e TBkıaları 
bildirmiştir. Bn malfımat Birleşik A
merlk yı demokra inin m\idafaa • 
hazırlamak için bflyüJC bir ıı le f 
ehemmiyeti ba·zdtr • 



DlKKAT: Ilediytılerlnizi idarehanemizden aldırınız. 
KARTPOSTALLARI 6 haılran rlım itibaren idarehanemizdeıı aldl· 

rınız. 

1\llllı kume deplasman ma\:larl için 
Beşiktaş dün akşam Ankaraya git-

1 
ıııiş, htanbul~por iı-e bu ı<abah hare
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ket edccektir. 
1 H11riçte so11 maçlarını oyıııya~ j 
1 
cak olan bıı iki takımdan Beşiktaş (30 ncu liste) 

( u d ' l • • • l k • h • ı · f d . Aııkaı ada iki galibiyet, aldığı tak· 
ne ıye e~ın~zı a ı~ . en! umını~ın anıı ıs e e ldiı'de eıımpiyonluk ümidi daha kuv-

çıktıiını bıldırmenızı rıca ederız) vetli bir ~ekıl :ılacaktıı-. Eğ-er bu 
maçta nıağ-lüp olurı;a, Galat.:ıı;ıua\ 

Kartpostal kazananlardan Hnllısi ~ener: Panıtalh; :\lerkezi ve 1''cmerbahçe ile Beşiktaş arasında 
devam Poli<; memul'll Nrı. 6&1. f hır puan kalacaktu kı, bu da kendi 

Nrcip Özyazgnıı: Adaıı;;ı: A«f ılt aralaı·ııula :;uı ılat"ak olan kııı·şıl::ış-
Bediu Silıer: Çanıhra: 1\:mklı: caıl. biRikletçi. nrnlıuda ıvılip gelcck, takımın d.::r· 

Bulgul'lu cad. Tuzok so. No. 9. )'f elımet Ali K o~kan: İzmit: A 1- hal şampiyonluk mevki ini i. ırnl ı:t-
C1ıuül: O~nıanbcy: Pangaltı: Ru- -ancak Kaıtal so. No. 81 1 ınesiııe ı..ebep ?lacaktıı. 

melı cad. Tem<.'! Pnlns No. G !\[ahmut 'l'::ınlaı : Beyoğlu: Ycııl-1 Beşiktaş \'C Ist:ıuıbulspoıuıı bıı de. 
Turan Cöngeı: Kaıam::ııı; Mnlıke- çıırşı cad. Nurziya so. H::ılilbey ap. fa kaı~ıJnq::ıcaklan lakımlııı· r.ıa~kc-

melcr Başkatilıi oğlu. No. 4 1 ~poı- ve Harbiyediı·. 
l.\lustafa Ay,,an: Kanmıaıı: Hiıku- Emin J(aynrık: İzmir: Karşıyaka, ~Iaske .. por, Askeıleri~ı tekrar 

met civarıııda terzi Abdullah mah- Alnybeyi çeşmesi. 1 kluplerde oyn~yabilmclen kurarın-
dumu. Bc~im Boınydın: Beyoglu: 1\l 0 1 K t 1 1. l elan en <;ok istıfarle etlen bir takım-

• eı<rlll e ra : aı a : ur ıan ~o. d B' k h ft 1 F b h Galatusllrny Lisesi 8 • H. de 3G!ı No. N 1 ır. ır ·aç a a eYve ener a çe 
Cel.·ıı · Sııl'aııalııııAt. '·fehmetpaşa or.ı ·· . . c,·ılıı't: E A • ve Gala ta8a1·ay, takımları Maske-• • •< " • !> < userın • ızuı•unı: ~agı sporla rok "'Ü" bfr >-:Akildc beı•abeı•e 

canıii kar~ı-<ında '1 ah~inbt'y so. Neı. 1 k Ed 1 N ı > ~ ... " ~" 
~ çn ı ma. ep ıoı:a ~o. 0 • :.... kalnuya muvaffllk olmuşhırdır. 

Kasım Kılı~: Bc~rpazarı: Dııva ve. 
kili Hilmi Sevin yanında. 

Nihat Ta!ikın: Diyarbakıı: Hususi 
İdıı•·e Varidat ;.\lüdı.irü. 

Sait Erbaş: Ödemiş: Ortaokul. 
Ahmet İnce: Söğüt. 
Nilüfeı· Aka!: Öuemiş: Ort.aokuJ. 
Hikmet Kutman: Ödemiş: Camii 

redit ma. Hacı Hafız so. No. 6. 
H1fzı: Şehremini: Baruthane yo

kuşu No. 26. 
H\iseyin Çarım: İstanbul: Ca!al

odu Yanıksaraylar ı>o. No. 12. 
.N'lhat Kafkas: Davutpaşa: Şeyhül 

harem Tekke so. No. 152 
Rıısiha Hayriye: Fatih: Saraçha· 

rıe IIı.tydarbey so. No. 3. 
Celal : Şeluemini: Baı uthane yo. 

l..11şu No. 26. 
füwf Akıf Atrşdağlı: İstanbul: 

.Sultanhıamaıııında Aşirefcndl cad. 
Katıl'cıoğlu Hanında No. 8. K. 4. 

İhsan Aydemir: Zonguldak: Gazi 
Okulu S. III No. 90. 

<'ela! Şahinp;ll: Eminönü: Gümrük 
Levazım Tetkik memuru. 

Abdullah: Ad.rna: Belediye cad. 
Berber. 

$cvket Ey~an: İstanbul: Beyler
bcJ i: Küplüce. Bcylerbayırı so. No. 
ıg. 

Salih Menetli: Kilis: Yedi 1 inci 
kıuıun ilkokul ı:;mıf 4. N6. 3&1. 

Ji':ıik Ata,.cveıı: Edirnekapı: Abacı 
ıı rnlıi:"l No. ( 

Gönül Yırz;ıcıoglu: Buldan: A~ım 

Yaııcıoğlu kızı. 
Sııim Çaluıraıı: Adana: Eski depo 

f'l\'aı,n<la No. 71. 
Hulusi Önıler: İRtanbul: Su1tamıe

lim Müft(i Ali ma. Paytak so. No. 

Jale Ulay: İstııııbııl: Çamlıca lise. Çok seri futbol o~·nıyan ve saha-
Bİ talebesinden. da bir buçuk saat yorulıladnn çalı. 

El'cünıent Uçan: Di;>arbakır: Yo. şan Maskespor Beşiktaş için tehli-
ğuı t pazaıı No. 9. keli bir takımdır. Bahusus .Maske-
Nazım Yazıcı: htaııbul: Pertcvni- sporun en büyük ınrziyeti kal'şı ta. 

yal Lise,;i S. 4. D. N. lli!l. kımrn oyununu kolayca bozup raki-
Necdet Akyadrak: İl4tanbul: 16 bine kendi oyununu kııbul ettll'mesi-

inci ilkokul S. 2. B. No. 97. dil'. Bu yüzden l\faskcsporun Beşik. 
Ferit: Çarşıkapı: Foto Erbayda. taş için çok kuvvetli bir rakip olda
Celfil Dcminğ: Ycşilkö~•: Tayya- ğuııu kabul etmek yanlıs bir farazi. 

re atelyesi, Nuri Demiı'ağ: şefi. ;.·e olmaz. 
Doğan Dil şen: İstanbul: Havyar Hınbiye takımına gelince; bil has. 

hnn. No. 29 Sadettin Dilşen mahdu- sa eMrjijj jile oynıyan bu takım da, 
mu . 

Snlahattin Hekimı::'il: Eskişehir: 
Mahmudiye: Çifteler hamsı merkez 
kaleminde. 

Bahri Öz~ür: Eskişehir: Çifteler 
haı-asında murakıp. 

Haydar Uysal: Korkudcli: Bele
diye cad • 

kuvv-ctli bir on bire maliktir. Çimen 
sahada daha seri ve ıtüzel oyınyan 
Harbi~·eliler, aGlataı::aı'ay ve Fener· 
bahçeye kal'~l kaybettikleri puanla. 
rı Bcşiktnş ve İıdanbu1ı<por maçla
rında telafi etmiye çalışacaklarclıı. 

İstanbulsporun, Ankarada alacağı 
neticeler de merak edi1mktediı· 

İlk l('idişinde iyi bir intiba bırnka
İrfan Tahslldaı·: 

oğlu. 

Koıkudeli: Nuıi rak ayrılan san siyahlılar, bu clefa, 

Sabiha Öngöıen: Fatih: Hırknı~e
rif .:\tevlUtçu ~o. No. 1 O 

Günet· Deriııer: Kadıköy: 
so. N'o. 47. 

Canan 

Ethem Yeğen: Sandıklı: U zunça r
eıda leblebici. 

.Mn hm ut Kepekçi: Korkuteli: Elek 
trik makinisti. 

Şevki Çorat: Beyoğlu: Cihangir: 
Firuzağa. Defterdar yokuşu No. 58. 

Sabahattin Kerer: Ödemiş: Dev. 
rim ma. .A.;ma so. N o. ti O. 

Bülent Tezel: İstanbul: Ortaköv: 
Cami so. No. 83. · 

Refet Talü: Gerede: Bakkal. 
Hatice Pektaş: Biçer islaS&'onun

da. 
Necati Yanık: Zonguldak: Gazi 

dördi.incülüğü elden kaçırmamak için 
muhakkak surette galip gelıniy-e ça... 
lıımcaklarclır. Birkaç mnçlıl' beklen, 
nıiyen neticeler alan İstanbul~1ıonın 
da tekrar eskf foı·munu bulmuş ol-
ma.kin Ankarada sıkı nıaçlaı· çıkıı-
racağı tahmin edilebilil'. , 

Beşiktaş Ankanya en kllvvetli ta
kmıilc ~itmE>ktedir. 

Giderek oyuncular arasınd:ı, Meh
met Ali. Yavuz. Hüsnü, Feyzi, Hü
seyin, Halil, Rifat. Sabı·i, · Hakkı, 
İbrahim, Şeref, Şükrü, Eşrt.>f ve- Şa
kir beraberdir. 

İı:ıtanbulspor ise şu oyuncularla 
~ideccktir: 

Fikret, Nev7.at, Sefer, Semih, E
nis. Rüştü, Celal, Tarık, Mükenem, 
Kadiı·. Süleyman, İı<met, Muzaffer. 

Her iki takının da mnvaCfakiyet
ll/l. 

Hüseyın Mutlu: Adana: 
n esc;it ma. No. 1~1. 

Çukur- okulu S. 3. No. 338. 
Ethem .Aytaç: BuldRn. 

ler rlileriz. 

Su eporlarl programı 
hazırlandı Özcun Mutlular: Adana: Namık 

K<"mal llkokulu sınıf 4. No. 700. 
Nedim: Adana: Yeni postane ka ı·şı 

ırnııl.ı tend 1\fchııw1 Zt.>ki elile. 
Sefa Şcnyuva: Adana: ~dediye 

h ı~ında kunduracı Ali Vehbi eli· 
1 

Ndnt Öneylar: istanbul: ş,,hıemi
ı Tatlıpınnr cad. No. 50. 

Nuri Tezel· Çankıı,: Ortaokul ta. 
1 b ınden Tabakhane ma. No. 13. 

Orhan Evcimen: Galata: Yeniyol 
Demiriz ap. No. 27/1. 

~abahnttin Çolhan: İstanbul lİni
•ersıt si Hukuk Fakültesi 1 incı S. 
No. 7689. 

Salih Cengb:: Buldan: Nazım Çe· 
lehi yanında. 

Fahamet Kay:ıcan: 'l'ahus: Duıı- Su spoı-lıın federasyonu tanfın· 
tepe ilkokulu öğretmenlerinden . ı dan bu senenin su sporlan prngramı 

Mustafa: Konya: Aziziye cıı mii iıazıı lanmış_tır .. Proı::_rnın _bugiinle~:dc 
karşı!'mda Bakırcı Ali Rıza elile. Beden te_rbıy~sıne gondcırıleıek klup-

Kennn Arıgiıç: Eyüp: Tabakhane !ere tcvzı edı_~ecektir. . -
c d No 20 rogı·ı.uııa gore bu senekı yuzme 
a · · · müsabakaları Modada ynpılııcaktır. 
ibı·ahim Ytıynıan: Aııtaky:ı: Eski Kürek ııııhabakalıırı be Yenikapırla 

yonca altınila seyyar satıcı muhal- icıa eılilecektiı'. Yalnız Boğazı ean
lebici. !andırma ınaksadilc ve Boj!nz hal

Hadiye Coşkun: Konya: İh.qaniye 1 kını alfıkalıındırmak için kiirek ya-
catl. No. 8. Makinist Duı'Sun kı7.ı. nşlarınılan biri Boğ::ızıla yapılacak· 

Zl'!ki: Karaman: Tutçnrlnr ~o. Ço- tır. 
laklı terzi Ali oğlu. ı Bundan başka bu sene yapılacak 

Remo 1\lanzini: Galata: Tiinel rad. olan yelken müsabakalaıı İ!<e :'.\toda. 
No. 2G. dada olacaktır. 
Yu~ur Ayhan: G<!ııılil.: Phad~ 8 • Müsabakalara tcııımuzclıın ltiha-

ınE'n layı on birinci bölük. ren b:ışlanacağı için aliikad;ır klüp-
th an Akgun: .Adana: Çınarlı ma. s. Yorulmaz: Ernmcıııü: Halkevin. ler rıiıııdidcn h:ızı~·Iıklara hıışlamış 

Fikri Çağlaı: neynz1t: Sıılcyma

ııı~ e. Kanuni medrese so. No. 16 teğ-

so. 11'9 35. hııne. de memur. buluıııııaktaclııfaı. 
Recı-p Murc.'.lll: nakırk9y: Kartal- S!!liın .Şahiner·: İstanbul : (;üılll'ilk Bu suretle Beden tcı·biycsi HU spor 

tepe Belerlıye hekuni so. No. 10. il\fohafaw Genel K. Levazım anıba. hıl't iiniimüzdeki yaz mevsimi için 
Re.vit Kıpçak: Konya: Sefcı·berllk l'lndn. !!'ayet geniş bir prognım hazırlamış 

bulunmaktadır. Blı• ay sonra hııı:;Ja-
)1iıdürü oğlu. (Dcl'uıııı yıuıııki ırtıslıamızcla} 
...... ............... _. ....... ...... . ... ........ .............. ..... . ... .. .. ............ . ....... racak olnn bu nıiisabakalnr çik he-

~·ccanlı olııcak demektir. 

1!14 :ı ! 4 :ı ı • : tj : j 3 j ! 3 JI 
Meşhur bir kasa 
hırsızı yakalandı 

1 YENi NEŞRiYAT 1 
BENiM ÜNİVERSiTELERiM 
Büyük Rus ediblerindeıı ıl!aksiııı 

Gorki'niıı dünya ölçüsünde tanınmış 
olan bu meşhur eııeri, muhaniı· ar
kadaşlarımızdan Hasan Ali Ediz ta· 
rafıudan Ru,;ca a~lmdan Türkçeıııi-

----- 1 ;ı-tı çevrilml~tir. Remzi Kitabevinin J • S •• b k t "' j ;.;ıkarmnkta olduğu •Di.inya Muhar. 
ZIDlf umer an Sa iŞ magazaSlDI So.yan 

1 

rirlerin~n Tercüınele~ s_erisi» nin 44 
Kemal Keşanda yakayı ele verdı ımca kıtabı olarak ıntışaı· eden ve ' ! (60l kuru~ fiya tla satılmakta olan 

c Bt>nim Universiteleı-im> eserini 

Tu-ı'gutlu ('ı.,.,viıi Efkar) - 20 
gımde üç mühim hıı·sızlık vakası ol
ınUJ ve bumın kahramanı meşhur 
kasa hırsLZı Kemal yakalanaı-ak :ıd
liyeye tevdi edilıni~tir. 

biitün okuyucularımıza, ham ı·etle 
ayni kalitedeki ınaiısı.ıl h0-85 kııru- tavfliye ederiz. 
şa ııatılmakta idi. ============= 

Suçlu Kemal, mahkemede, kaza
ızdıı üç dükkan soyduğunu, İzmir

e Sümcrbauk satııJ mağazasına 
!ÇÜncU kattan ıirerek bekçi ve ka-

Bu 8ene mahsulü alıcılar arasında 
büyük bir hararet mevcuttur. Bun· 
dandan da anla,ılmaktadır ki yeni 
sen e mahsulü geçen seneye nisbetle 
daha iyi fiyatla satılacaktır. 

Bayındırda orman 
ıfllCının uykuda bulundukları bir 
'611nada kıymetli e~ya ile ziynet t a- 1 a n g 1 n 1 
f tııılan çaldığını, ~un?.an _baeka Ke- Bayındır (Hususi) - Kaı4amızda 
~da ba~al A'fltı Koçenın ~e. dük- 1 Arıkbaşı nıevkiinde tamamen dik
kanına girip luıııayı yar:uak ıçınden katsizliğin neticesi olarak blı· o 
-S «>O lirayı aldıihnı i tiraf etmi~r. yan~mı zuhur etmiştir. , rnum 

Bu sene koza Yapılan tahldkılta göre •. köy hal-
kından Ahmet oğlu Veli Ilkan, zey. 

fiyatları yüksek tin b_ah~;!er:ind~ harman sürmekte 
l ' ·iken ıçtıgı sıgarayı farkında olmıya. 

.Burııa (Hususi) - Yeni koza rak kuru oiluın üzeıfoe frrl:ıtm ı ş, 
1 ab.sulü küçuk paıti•er halinde Bur- ve bu otlar dııı. der hal ateş a1nuştır. 

.ı panayınnn gclmıY~ başlnmı§tır. Gittikçe genişliyen yangw, bazt 
·~r11 kosa kilo~u ]1)6-117 kuruş ar a- kim:ielcre ait elliden f azla zeylin 
.oda sııtılmı:Kt;,dır. ağacı ilo iki dönüm arpa tarlaınnı 
B'a lbald p:eı:eıı 11enr. lrn zamanlarda ~·aktıktan ı;oura, yeti~n köyliinün 

RUGUNJtU PROGRAM 
'1.30 Program 
7.33 Müzik 
7.45 Haberler 
8.00 Müzik 
8.30 Evin saati 

* 12.30 P l'ogram 
12.33 Müzik 
12."5 Haberler 
13.00 lfüzik 
13.15 Türkiller 
13.30 Müıdk 

* 18.00 Progıam 
18.03 Fasıl sazı 

18.30 Konuşma 
18.40 Müzik 
19.00 Konuşma 
l!U6 Mü:ı:ik 
19.30 Habeder 
19.45 Orkestra 
20.15 Radyo gaz. 
20.46 Müzik 
21.00 Konuljmn 
21.10 Temsil 
22.00 Müzik 
22.30 Habeder 
22.46 Müzik 
2.'3.2ö Kapanış. 

yardımilP. söndürülmüştür. Veli hak
kıntla tahkikat icra ediliyor. 

-8 --1 • 9 - E 
10 - --• •• il 1 -

Scı/doı• srıiJ<ı : 
1 Kalknıakaıı emir - 8oııuıııı ( L ı 

J.!'ı>lin<e tcı::;i bilgiçlik taslıyan ohıı·. 

2 - Aıaıııaktıın cmiı • Su - Soııuıırı 
( E) g:elir><e teısi ince uzun yııpı oll11. 

1

3 Eski türkçe Ol) harfinin oku-
ııui'ju - Askeri hım:~ketlcrdc eı<n>ı olA-
rak kullanılan yer - ,\r;ıktıın :-örlE>-
nıcksizin anlalıııa. 4 - Ü~e - Teı ı>i 
chaya> - Mülk. 5 - Soııunn ( ~ > J!e • 
lirse Almanya da me;.;huı bfr ııchi ı· -
Biı· renk • Fran~ızca uıçıın<ı. !) -

Lahza - Bir harf • Olıııaktan emh·. 
7 - Süz - Beygir - Tii)•lü biı hııy. 

van. 8 - Telefonda ilk miikalrınc -
Almaktan emir - Sonuna (U) ge· 
lirı;e teı·si koyunun yanu,,u ~ıana· 

sına gelir. 9 - Tren yolu - Sonuna 
(:\1) gelirse futbolde takım olur -
Rumca bir nıkamının tersi. 10 - na. 
şıııa (K) gelirse gece yağan ~u oluı • 
Bir saz remlşi. 

Y ukarıdaıı O§ağı: 
1 - Vapurun odaları, 2 - Şımali 

Ameı'ik:.ı.da biı: ülkeli. 3 - Büyük ve 
ttcu sivı·i bıçak - Sahtelik. 5 - Bi· 
risıne bil' şey danışmak için sual 11or-
mak. 6 - Asilliğe malik. 8 -- Bilgin· 
Serber,U. 9 - Para oyunu. ~O - U-
kalalık etmekten emh. 

Döakl bulmacanın halledil mit 
tekli 

1 2 5 4 5 ' 7 8 ' ıo l J A p o N y A • A T 
2 A D A y A 1. L E K E 
p - A K 3 A T L A M A K 

4 o y A L A • N f N E 
s N A K A R A T • • ii 6 y • L • A T A • K A 
7 A L A N T A K s 1 N 
8 • E M ı • • s E R ı 
9A K A N • K 1 R A • tc T E K E l•AN t•• --
lst. lv. Amirliği Harici 
Askeri Kıtaatı il~nları 
90.000 kilo un alınacaktı r. 

Pazarlıkla eksiltmesi ı ı 6/94 1 
çarşamba günü saat 1 O da T rab· 
;.conda Askeri Satınalma Komis-
yon unda yapılacaktır. Tah min 
bedeli 21.600 lira, ilk teminatı 

1620 liradır. E.vsaf ve şartname· 
si Komisyonda AÖrülür. Taliple-
rin belli vakitte Komisyona gel-
mel eri. (14-4344) .... 

75,000 kilo un ııatın alınacak-
tır. Kapalı :ıarfla eksiltmesi 24 / 
6 94 1 salı günü ı;aat 11 de 
Trabzonda Askeri Satınalma Ko-

-
mnn (Sakarya sineması) 1 nu-

1 maralı dairesine nakletmiştir. 

( 
BORSA 

11 

s • 6 - 941 m11amelt1i 

Loadn 1 Steril• s.u 
Ne.yen ıoe n.tar IS2. 20 
CeaeYr• llO t ... P'I'. S0. 20ı5 

Ati .. lN Draa .. -
MaılrH lN P ... aa 12.9175 

Yokoı. .. 10D Ye• 51. 1575 
Sto'<'1o\. 100 HeÇ kr so. 745 

ESHAM VE TAHViLAT 

lkrawalyell yUade S t933Err•ıal - . -
A, 8, G l9.34 

i.rıaıal ylbdeS lkranllyell1933 - ··-
Sıyu - Eraııır•ıa ! - .-

ti " 2 - .-
• • :ıl - .-
• • ' - .-
• • s -.-.. • ' -.-
" il 

1 -.-
Aaadol• ı•. Yolu Mliı . .. net - .-
lıtaabul Rıhtım Dok ve -.-

Aat re:>o tahY. 12.0S 
1stanbul, Telefoa 9.as 
TUrkiye ft Bankaaı hamlllae• - . -

' 

~orsa harici altm fiyatı 
Reıadiy 26 Llra 10 Kfo 
Kahıı Beflbtrllk 114 " - .. 
KUl • altın • ı .ır • 3 .. 27 .. 
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ioAauiNi si11N is eAHKAsıNoA 
İKRAMİYEÜ HESJ).P AÇAR 

Devlet Demiryolları İlanları J 
l\lııhaııımeıı bcdell ı 750) lira olan ıoııo kilo katranlı kelnevııG (9 G/ 

. , b ı t H·1vdarpa><n< a a:r bı l!J.t1) ııaıartesi günü saat. (10,30) on u~·u .. u • · rı atı 1 -
n~ı dahilindeki konıi~roıı ta rafından :ı~ık eksiltme usu 1 c " 11 11 ııı.ı. 
caklıı. · 1 k n ıı,·nkknt t 

Bu işe girmek tsliyenl~rin (5G) liıa (2o) J,~ııu:: u ~ii saatin enı,
nat ve kanunu11 tayin et.ti{?i ve,:aikle birlikte eksıltnw gu e ı.a-
dar komisyona nıünıcııatları lfünmdır. . k dagıtıhnııkt..ııdıı. 

Bu işe ait ,artnameler komisyondan paraııız olnr.ı ( tOO!'i) 

---------

Şuha T• ajan' adedi: 265. LELERl. 
ZİRAİ n TİCARİ BER NEVİ BANKA MU~OI 

Para bir1ktireD1tn lS.800 lira ilcraud7• •ıu•ı ' 

. _ ~ hM&Plarında 
Zıra..t Bankasında kumbaralı .,. lfltiams tuarr~ r' il• •f&tı• 

tn as 110 lirası bulunanlara senede 4 defa çeldlecek k1l • 
daki plina &'Öre ikramiye daiıtılacaktır ı 

4 adet 1,000 liralık 4,000 lira 100 adet 
' > 500 > 2,000 > 120 • 
' • 250 > 1,000 • 160 • 

50 liralık 6,000 lira 
40 • 4,800 > 
20 • S,200 > 

'° • 100 > 4,000 • 

DİKKAT : Besaplanndald paralar bir sene ~ind~ 50 :ır•t:r. 

l 
aıatı düımiyenlere ikramiye çıktıi'ı takdirde %20 :fazlaııil• n rilece 

Kur'alar senede : 4 defa, 1 eylil.l, 1 birincikinun, 1 mart • • 

lllllllllllllllllllİılllİıhamzmimramnİııııİtaliiİirlmhmlemrminmdmel.ılçmekmimJecİliektiİİl.rm ... llll~~~~~~ 

D. Limanları İşletme Umum 
Müdürlüğünden: 

Ke~if bedeli a.ltn11~ dört bın allı yüz elli be~ liradan ibaıct Galata 
yeni Yolcu salonu öniindeki caddenin mevcut asfaltın nihayetlendiği 
noktadan Tophaneye kadar olan kııınunın ıııo:ı:ayik kaldmnı inşaatı fşi 
kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. Muvakkat teminatı (4482) 
DÖRT BİN DÖRT YÜZ SEKSEN İKİ lira (75 • YETMİŞ BEŞ) kuru~-
tur. İhalesi 9/6/ 941 tarihine rastlıyan pazartesi günü . ant 15 ele Gala-
ta rıhtımındaki Umum :Müdüı-li.ik bi nasınclıı toplanacak olan satın alına 

konıiı;yonunda yapılacaktır. Teklif zal'flarının lıildirilen vıı.kitlen eıı ~"~ ~ 
bfr saat evveline kadar komi~yona tevdi edllınesi şarttı\ıtrşP, '..,~111baptald 
kc~i.i' ve şartname her gün ,,özü geçen komisyonda giWı<' prulebilır. Taliple .. 
riıı şartnaıned"'ki ynzıh evsafı hafa olduklarına dairJukıı•veı;ikıt lLrıız etmele• 

ıi liiıımdır. (3967) u k 11 ' 

ah ., - z 1 p ı~:!~ - " • 
- rd:rn- mayiş ve b:ızı muı>:l'H ~ 

K 1 m 
1

• ıt ' 'f.l --•----------------.y( ~ !--
Vehbi Aya• p L A .--= &·o« u 

H U S U ~ İ T A R L J ~~ ;;Ki ~-~L_l_K_LA-RI 
Z t R AA T 1 H ç•1tt:LERI 

: : ve ,.. 50 k 
Flah 100 krt. : ~ Plab : ClltU l rı. 

Lütfi Aril Kenber ı Frıat ~ı~ö;;;;;ı F;:;AliT 6J~a;;-
P R AT l K PRATiK pN.~CILI 

Ç 1 Ç EK Ç t L 1 K A R 1 C l L 1 K S E S ı; 50 krı~ 

;ı~, = ;·~ A PFi•tı ; ;·; A ~·~ V I 
=:::;----..::: 

-- 'f''nel 
lstanbul Elektrik, Tramvay ve ~ d 

işletmeleri Umum Müdürlüğun en: 
P

ik diikum 1'ıııı.ı . 
1 - Siliihtar fabl'ikası ihtiyacı için 60,000 kilo ' 

mektupla teklif istemek su1·etUe ihale edilecektir. 

2 - Muvakkat temin:.t 750 liradır. •rtnameısiıı 
3 - Tekliflerin levazımdan parasız tedaıik edilece1' ! 13 e ka.:e. 

ki taı·ifata uygun olaı·ak 14/6/941 cumartesi günü esil ld>OZ ınukaı'r 
Metı·o hanının 4 üncü katındaki 'k-vazım müdürlüğün• ııı• 1

1-
llnde verilmiş olması lazımdır. ( ~54) ____.---...,..__ 

··········T~·~°;i~İ .. Efka;· ......... J Avrupadan ~1~;;ıalı 
terzi v e ~" 'f 
SAAJ)~ . 

1 Ş i i 1 
Tilrkit• Hult . .. ı ~l cadd~~1, 

Abone erat içl• itla Beyoğlu, lstil" , 1 yanında 

Senelilıc ............ UOO 1',r. 2700 h Karlınan mağat:ı 49 2 
Altı a7lılı: ".......... 7&0 > 1'50 • Telefon~-~-~--~ 
Uç aylık ••••••.••••• 400 > 800 t 66ozztrA 
Uir a1hk ............ 111 > yoktu. Sawbl : Z. T. o. BAB.tıy 
DİKKAT : Ne1ri1at Mildilrii~ &BÜZZtt4 Dercolunmıyan evrak iade olunınu. &ıüıldıiı yer: Ma.tb ~ . ~ 

N6.U. (5) Karu9tur 

Asipirol Necati Ağrı, sızılarm, n.ezle, grip, romatizmanm i18e1dır. Bahçekapı; Salih Necatı 


