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l 2s vapur 
Aınerikadan 1ngiltereye 
ınalzenıe getirirken 

batırlldı 
. on 30 ( A.A.) - Kon

V !'şıngt itınıada şayan m~
gre 8.za.SUUfdtklarJ rc:..oorlara. go. 
bafard~ a tangıcm.danberı A
re harbın. baş arında harp mal-
merik:ın .~::: vapurlardan yal 
zemesı ·yut ·ıtereye giderken yol. 
nız 28 ı ngı 
da batırıtmrştl'r· da.:ı_.. Ame-

l . tede Kana ucw• 
Bu ıs • . yükliye~ yola 

rikan mal7.elllesı daılıiI bulunma
_Tı,.a n vapur~ ... wAllir 
~issilı~~· 

(Yazısı 2 ncide) 

Ba/jdat, 30 ( A.,t.) - Ofi a
jansı bildiriyor: 

İngiliz kuvvetleri Bağda.da 20 
kilometre mesafede bulunuyor
lar. Başvekil Raşid Ali ile genç 
kral şimal istikametine hareket 
etmişlerdir. 

İktısat nazrrı, geniş sa18.hiyet. 
lerlc Bağdat askeri valiliğine ta
yin edilmiştir • 

.Maarif nazırı hadiseler dola 
yısiyle bütün mekteplerin ka. 
patılmasını emretmiştir. 

Londra, 30 (A .A.) - Röyter: 
Londra resmi mahfillerinden 

öğrenildiğine göre, Raşid Ali t. 
rah-ta.n kaçmıştır. 

(Devamı Sa. 4 sü. ! de> .. 

Maarif Vekilliği
nin geni bir kararı 
Bütünleme imtihanında kalanlar için 

ihtiyarı talebe kursları açıhyor 
Ankara, SO ( A.A.) - Maarif çılacaktır. Bu kurslarda öfret. 

Vekilliğinden tebliğ olunmuş- menlerimiz ders verecektir. 
tur: Lise ve orta okullarda bütfin. 

Lise ve orta okul talebesinden lemeyc kalan talebenin, talebe 
bütünlemeye kalmış olanları ye- olduklarını gösterir bir vesılca 
tiştirmek için 18 temmuzda ile bulundukları şehirlerdeki Jiae 
başlamak ve 24 ağustosta bit. ve orta okullara müracaat ede
mek üzere her lise ve orta okul- rek şimdiden kurslara kaydolun. 

Paris radyosu _da_~·-i~_t;_ya_~-· _ta __ ıebc __ ~_u_rs_ıa_rı_··-:-·-m_a_ıa_n_ı_a.znu_d_ı_r. ____ _ 

söylüyor Vışı nın ıngıltereyı Sabık kral 
Fransız müstem- protestosu l\avser 

Londra, Fransanın 
lekelerinde galeyan sebebiyet verdiğini JL 1 do 

bildiriyor U 
başla dl Londra, SO ( A .A.) - İngiliz 

Loııdıra, 30 ( A.A) - Müstem
lckat müsteşarı Amiral Platon, 
Alman kontrolü altında bulunan 
Paris radyosunda irad ettiği nu. 
tukta Fransız müstemlekclerin. 
de bir galeyan görülmekte oldu
~nu kabul etmiştir. Amiralin 
bu galeyanın dar görüşle yanlış 
hükümlerden doğduğunu ve 
düşman propagandasının yaptığı 
iktısadi şantaj dolayısiyle art-

ı mış bulunduğunu söylemiştir. 
Aımanyadan verllcn bir habere gö· j Müsteşar bu rnemnuniyetsizli. 

re İngilizlerin Girit adasındaki ku_ .Yj izale edecek ciddi tedbirler a
mıı.ndanr tayyare ile kaçmış, Mısırda İındığmı ve bunların arzu edi-
incrken tayyaresi dllşllp ölmllştıır. len tesiri göstermekte olduğunu 1 

- Radyo Ga~tA>tıı - ilave etmiştir. 

Kupon/arımız 
ŞAH1N REİS Nomanuım son uç formaın İ!:İn n~ffltttğim~ kuponlar 

75 incl numara Uc BODra ernıllltir. Fonnalar, birkaç giine kıular hazır. 
ıanm1t olar.ak ve te'zl giinü ayrıca iJAn edilecektir. 

''AKIT. bUtıiu okuyuculıu·ı l~ln bir .slirprlz oiıu',ak yeni ~r Ml'i ha· 

zrrtamakta.dır. Blrka~ güne kııdat Vt're<ıf'ğimlz tafsllA.tı bflkleyiniz.. 

----·ı-

hava kuvvetlerinin Sfax lima. 
nım bombardımanından dolayı 
Fransanın lngiltereyc verniği 
protesto notası bu gece henüz 
Londraya gelmemişti. Fakat İll
gil iz efkan umumiyesinin · topal 
bir hakikati ka:bul ctmiyeçeği 
tahmin edilmektedir. 

İngiliz hava kuvvetleri . 'tara
fından nesredilen tebliğde İngi. 
!izler tarafmdan c:;arşanba günü 
atılan bombaların hedefe isabeti 
üzerine ~fax'da bir vapurun bat
bğı tasrih edilmiştir. 

Fakat Ra:belais ismindeki Fran 
sız vapuruna isaibet vaki oldu
ğuna dair olarak Vişi tarafından 
ileri sürülen iddia hakkında a. 
demi malumat beyan edilmekte-
dir. Londrada işaret edildiğine 
göre hava akını esnasında bir 
İtalyan vapuru Sfax limanında 
sığınmış bulunuyordu. Şayet Ra
belais'ye isabrl vaki olmuşsa bu 
hatanın mesuliıyeti Fransa.nm bi. 
taraflEk hakkı iddia edemiyec~
ği hakkında İngiliz ihtarına rağ
men Ti.im.ıs tnılannda ve liman. 
larmda düşman vapurlarının fa
aliyetine müsaade eden Fransız 
makamlarma aittir. 

Ncııyork, SU (A.A..) - Ber 
!inden Nevyork Taymis'e ~ 
bir telgrafa göre saıbık Kayser, 
bağırsaklarından hasta olduiu 
gibi ayrıca ağır bir nezleye de 
yakalanımstır. Sabık imparato
run kendisini hayli ?.ayıflatmış 

bulunan bu hastalıktan kurtula· 
bileceği hususunda yakınları en. 
dişe izhar etmektedirler. 

• * * 
Bcrliıı, 80 (A.A.) - Sabık kay. 

zer Vilhelm, Dom'da gripten ve· 
fat Plmitttir. 

- - -»O«---

Bulgar Krah 
Slovakyada 
Prcsburg, 30 ( A.A.) - D. N. 

B. bildiriyor: 

Kral Boris'in iba.basr eski Bul. 
gar kralı Ferdinand bugün Slo
vakyadald malik!nesinde imn 
gilnUnn lrut1amaktadı:T'. Bn. -.e
sile ile Kral Boris mai:yetiyle 
bİTli'kte Slova:kyaya: gelmiştir. 
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Fransa 
B~IC Zırhlıamı 
takibinden dönen 'Harpten sonra 

Siper Sığınak 
Almanya ile yapbğı 

müzakereleri 
neticelendiremedi 

işbirliği 
Henüz kati vaziyet 

almıf değildir 
Vltl, 30 (AA ) - on aj:m->t Wlıtirf. 

or; 
Amlral Darlan Parlata hem bqve. 
il mua .nl hem de hartctyc nazrn n

fatıarile Jld l l ' r ,. ette bulunmUf 
ve ffga1 al ., nan mmt&lı:ada

ld bazı nıı.tı "'.... ezcumıe harbiye 
naan gener:ıl Hutziger ve mflıt ikti. 
sat nazırı Buthllljer De gGrtıpıOıttır. 

Halen bahJs mevzuu olan b&§lıccı. 

m..ıeı~e:ı biri yevmiye meeeıe.tdlr. 
PU'lıl tıası:ıı 115 gUDdeJıberi, az olu 
ynmlyelerlıı arttmlma8ı Jehlnde ~ 
rl,Jat yapmaktadır. Hayat ııı.ec:UUr 

dereceGııı pahalıl&fDllltı. Yevml1eler 
leldnde bım tadilat yapııacagı amıe
dllmekteclir. Fakat !!;-=.•':m lcabU 01.. 
dala laadar lfmdlkl badlertnde tut. 
mü lı;ln hOkimıetlD takip etuıt siya. 
91& delifmemlftlr. Yalms çok az tlcı
r.a. JtlUeltllecckttr . 

.A.lılulra dolayıalle Frama stttlllle 
..ıadDt b1r tktiaadl hayat pçlrmekte 
dlr. Otanılyl J'n.uaya b&dlaeler ,O. 
Jeadftlr. İktıaadl tecerr11dOD hiç de. 
ta. d&bfJI fiyatları dQ:ıya fiyatları. 

.. dllmıta tutmak gibi bir ~ ,,...rrdrr. 
......._ M"9 premlpJ vuedflmtı 

Wgnen .A.ft'Ullft ffblrlltl ruhuna teYfl 
ıc.a ~ • Alman temuıarma deo 
._ edilmektedir. 

Berlin, 3n (A.A.) - Yan res.. 
mt bir kaynaktan bildirilmiştir: 

Alman g8.2JPtı> ileri tarafından 
aarulan suallere cevap olarak 
hariciye nezaretinden bildirildi. 
fine göre şımdı Pariste bulunan 
Fransız hükumeti erkanı burada 
muvakkat bir muddet i~in bulu. 
111ıyorlar. Kabinenin Paıise nak, 
i iıalen bahis mevzuu olmamak. 
tadır. 
Fransız . Alman mtizak~rele 

rine gt'lincP. ancak bu müzakere, 
r bittikf'tn sonradır ki bu hu. 
usta ....... i \'3.7.İyet almak mthn. 

{Ün olacaktır. 
Kt\m nıalarm devam ttiıi ~ 

nda Alınanlar. Franmz J>eyana. 
ına. bir ı::ey Ha ve etmenin mev. 
·rru:;7. r-1 1cağı mUtal&aamda bu. 
unuycr111r. ---»oe.:---

HARP 
ı;~ ~tansocındanberi 

Alınan ve italyan 
gemi zayiatı 

Lmtdra, 80 (AA.) - Harbin bqnı· 
dım'b911 mihvere ait a milyon tonllA • 
to hacminde 600 vapur mo.dere e
d11m11. b&tınlmış veya mtırettebatı 

tentmdan batınlmııtır. M.aywn or 
t:uma kadar yapılan is ,.. tlatlklen gG 
l'8, 114.000 tonll&toluk e· Alman va· 
para :yakalanmq veya mtladen edil 

İngiliz filosu 
Cebelüttarık
ta demirledi 
La Unca, SO (A. A.) - R C'. 

novn zırhlmı, Şefild knıvazörtl, 
Ark Royan tayyare gemisi, bir 
torplto muhnöf, dört torpito, dört 
denizaltıdan mllrekkep bl'l" filo, 
Cebelllttania muvasalat eylemi'°' 
tir. Bu filonun Bismarkın takibi -
ne iştirak eylediği malt\ındur. 

---:t<>«:---
Kahiredeki Japon 

sefarethanesi 
mohim moşkulat 
karşısında kaldı 
Tokyo, 30 ( A. A.) - Stcfani 

aajnsından: 
Alınan bazı haberlerde Japon. 

ya'nın Kahire sefaretinin vazife, 
sine devam edecek bir halde bu. 
lunrnadığı bildirilmekte idi. Bu 
lwsusta hariciye nezareti namma 
söz söylemeğe salAhiyettar bir zat 
matbuata beyantta bulunarak 
Kahiredeki Japon sefarethanesi, 
nin bilfiil ciddi müskilat karşısın. 
da kaldığını çükün sefaretin şifre. 
li telgraflara diplomatik kuryeler 
göndermesinin menedildi~ini söy. 
!emiştir· Bununla beraber Japon 
hükfuneti muhaberatı kesildiği 1 
takdirde icabeden tedbirleri al. 
mak haldcını muhafaza etmek 
şarti} le Kahire efaretiyle teması 
muhafaza elmektedir. 

---JK>«---

Almanyada 
Yüzlerce dükkan kapatlldı 

-0--

HES 
Hila konuşulan 

bir mevzu 
Ztirilı, 30 ( A·A.) - Ncoe Zür. 

her Zeitung'un Berlin muhabiri 
diyor ki: 

Alman1ann en çok korktukları 
şey harbin tızamasıdır. Hess işi 
ıırua sık sık konuşulan bır mev. 
zudur. 

Resmi izahata rağmen bu hadi. 
se bir çok kimselerin maneviyatı. 
nı sarsmıştır. Harp istihsalatı 
külliyetli işçiye lüzum gostermek, 
tedir. Tütün, bira ve et ı:atr.,ların, 
da cezri bir bir cok yeni tahdidat 
konulmuştur. 

Harp sanayiinde çalr~ac:ık ıı;;. 
çilerin Noksanı yüzünden bazı en. 
dilstrilerde çalqan işçileri harp 
sanayiinde kullanmak iizere fıza. 
mi gayretler ~arfedilmektedir. 

Yülzerce mağaza kapatılmıstır. 
Kitaplar ancak hu u ·i bir müsaa. 
de ile neşredilebilmektedir. 

-53-
mlf. U99.000 tonU&toluk 280 A.laum Bir yan harektinle beni gördün. 
ftPU1U da l>Rtmım11 veya mür-oıteb&· Yakınmda kelebek görmüş bir za· 
ti tarafından imha edllmlftlr. Um örUmcek gibi etrafıma yalan 

ttaıya.'l vapur zayiatı şudUr: ıes.ooo ağlarmı öroiln ! Bazan bir came
tımdlAtoluk .cıs vapur yakalanm'I n- klıırn önünde duruyor; kum9.1la
Ja mtısadere edllmi,,, 1;99.000 tonllA · ra mankAnlere bakarak bana yol 
tohak 178 vapur b&tırrlmII veya mtl' veriyordunuz. •. Sonra, arkamdan 
ntteb&tı tara.fMdan tmha edllmlftlr. yetfeiyor; yanımdan gl'rerken yük 
Bunlardan ba~ka Almanlar hesabına sek sesle bir şey konuşuyordunuz. 
11111911 diğer memleketlere alt 17.000 Tanıdığrm Jahnler .ltitıyordum. Ba· 
tGDUA.tolUk 88 vapura da el konul zan refikan dönüp beni süzüyor: 

bir ~y demek istiyordu. Mebrumuttu. 
Ki, ver vapurıarmm batınlmamta kenın, Girizanm hıim.lerini dur 

den l'dilmelli, ham madde mevcudu dum. 
obııwna vUzUndcıı Almanlarm tngt· Gayet asabi, anlatıyordun. Bir 
U. ablukı <uı yannak tefebblldnde yerde, refikan: İşitmiyor mu? .. 

diye aorou. Sen hiddetlendin ve: 
.. 1-1anc1u ___ k_ıa_nn_ı_ıöa_te_nn_e_ırU_dlr_. ___ 1 Bilmem ki... dedin. Benden mi bah 

&ediyordunuz! Ben usem, işitiyor 

1 1 
dum, ve anlıyordum. Fakat beni 

VECl.ZELER nn de anlamış olmalrydm ..• O ka-
dar meriıameta!zce Jr~ı~ bir 

------------ gQnUeıs kalb, cadde muapk ın-
• Ve ·• hali d!an dahi uzun mtld. 

dd otuı an ayırlı mlaatlrlerdell bite 
1mDll', İngntz'erte Abnanlar bel' re
oe eoJı: rabat-nzlık veren hava mta· 

ortnden na..,t u anmTTOrlar Artılr 

blnbt-l'e kaldık rttvettk banpalar in. 
~ ımıhaltf mi o!ur 

• Olll:n iç n klrn .ı. meyfl "ftl inci· 
nb oh: bOyQk adamlarda dahi tn
&tllar vuk'!lbutmas; p.blil ve,a mfld 
aamus müdafaa ıı:tn M11me JrOfUl. 
mudt; Glllmden z yade kUçQJr dllş· 

mııkten korirulmudL 
* Komfly'lıı üı; kl§iye karp ne 

J'&)>9m <llyo oorana (can ventıı) ce
ftlıl mqJtunı bDe Tftı1deree muteber 
~ D11 manm ı;aym gesettJmes 
.. Nllnuk Kem&Jtn (Ka't'pda f&ba. 
illetle bbU!n -m aııra blZ • TQrk u
llltrz can vet'lr1z, nam alms bbı) 
w.,tl muteberdir. Kem&ltn samanmda 
cllld IDtldafaa balblcle !ı!lk; flmdl de 
... mtlte.Ylll ......... 

nm iltlfatiyle tamir olunabilir 
rnlydl? .. 

• * • 
~ lladna 

Bugün Beyoğluna c;ıkmamağa 
karar vermi§tim; aluini yaptun. 
Turanın önüne kadar sağdan yü
rüdüm, Sen de sol tarafta çıka. 
geldin! Her akfam burada ne an. 
yordun Mefkflre?.. Evvelce, bir 
g0n bana sormUfbm ki: .Aqamla 
burada plyua eder IDİllilllz? Ha
yır, dedim Manasız ,eyleri mana· 
m insanlar yapabilirdi, cteğil mi? 

Döndüm. Kartılıtlı yürUdUk. 
Gayet lilratli gidi)'Ordun. AdJm a· 
dım geride kalarak 110Dr& HDl 
kaybettim. Sen, bir m.ağua.ya gir. 
mbJmin; ben geçerken çıktın. Ace
leci bir halin vardi. Kaçmak nıı iıl
ti)'Ol'dun? Çiçekçiden bir llanulya 
aldm... Gözlerini açıp kapayarek 
boa bütm. .. Kaçmek ~. 
deill mi Jılefktıre' 

İngiltere nasıl 
hareket edecek _._ 

H·ııerle i nasıl gapılır? Suriye ve 

l
i Beton e•re " ~ .... k .... ...., ~o.::::.; Yermük Sulh yapılmıyacak, 

fakat Alman milleti de 
esaret altına 
alınmıyacak 

....., J'Oldlll'· T.,..at ..,.... ı ' ·ı ...a.n lıııllmllr. oııı ' .. Mlrılr surı,.. • karanlık C(bı1ertDl 

1er1m1s .. ~ ..,._ 1111 n1111e.. .... _, 'YW· Harp illa abada neleN • 

1 Hem bu tapnlr lllpeılel'lll ,.,,.... '* MlaJdır. Deı1ılllll 1.,11 ..,. S J&cakf •• Buna flmdiden tahJlrlD 
metre. ~ ~iti 80 .atam. Bıltbb .-..ull de 1ı1r mev" oluwl*r. te 1nıkAn yok. Tarlhln çok k-" 

Lbndra, 30 ( A.A,) - Dün ha. 
riciye nazın Eden, Mansion Ho. 
us'da nutuk söylerken avam ka. 
marasırtda lngilterenin harp son.. 
rftSI hedeflerini bildirmesi mesele. 
sini müzakere etmiştir. Bu mese. 
lenin müzakeresi geçen paskalya. 
dan evvel mevzuu~hs olmuş 
fak:\t tehir edilmişıi. 

s.ımaım a.ta ,.,... 11111111'8 ~ 61&81_.... ~ .... ile irMI- l'ufnWarma aline otan &Jri1l'ı 
mMI ~ _..... dada IJI elm. llO'l 711 IDee en mtlthif bir 

Mığnlaldm'a etnı. t9lla ile >•Pııbr ve ti - ao ....-~ • Alm obnllf, 3 bin zayiatla J: 
t;ulla, ıt metre .-kta ~ .._..,. ..... .-.. ........ JdflUk muaqam dUfman 

aortayonunnı kJ, Mlt8n lıantar, ~ ı.ıkJ tanfıDdllll .. ,.....,. edr..... mal!Op etm!f ve lsttktımnt 
dar lıulttlr. Talıllll wtJmlıll ,........ ea mDtm Dokta ....... : ...... J'll'I. IDJIÜ. 
Ba -rer aıa..., "lerta .,.... ......... ..._ ..._.. ...._.. 78 .... mk Bu harp mef)mr YermOk 
olana, e'Vle anuımdrJd ıı..ıe, M'lll bo~ ,..... ............ iNi idi. Fakat o vakit, ı.ıoıoıı 1-·-·------.---------------111 Ueml ~tek cephe otaraı 

Söz alan başlıca hatip Liberal 
Mander olmuştur. Bu mebus harp 
sonrası için bir imar plAnmın da 
müllifidir. 

M a n d e r . Büyük Britanya 
imparatorluğunun dünyayı daha 
iyi tevhit etmek üzere bir köprü 
olarak kullanılması imkim hak.. 
kında Lord Halifaks'm noktai 
nazarını ele alarak demiştir ki: 

Amerika 1 Boks~r _Smeling 
80 yabancı gemiyi . Gır1tte 
müsadere ediyor 61m0ş 

'Alman milletini şuna ikna et .. 
emliyiz ki, o bizi esaret altına al. 
mak i~tivor fakat biz onu esaret 
altına koymayacağız. Hitler'le 
<>ulh yapmaktan daima imtina e. 
deceğiz. Çünkü sözlerine itimat 
edilemiyecek devlet adamlariyle 
görüşmek faydasızdır.,, 

işte bu iki fikir avam kamara .. 
ının dünkü müzakerelerine esas 
olmuştur. 

Hariciye müsteşarı Butler mü. 
zakerelerin sonunda hUkümet na.. 
mına Eden'in beyanatı &lerine 
mecli"-i nazarı dikkatini celbetmiş 
ve dtmiştir ki : 

"lngilterenin gerek dahilde ge. 
rek dünyanın her tarafında daha 
büyük bir içtimai emniyet için, 
Avnıpamn ötedenberi uğrunda 
savaşdığı ve !~terenin yardımı 
iJr tekrar kavuşacağı hürriyet için 
harbetmediği intibamı vermek en 
hüyük hata olur ... 

---ıı>O•.---

Romanya Kralını 
Havanaya götüren 
vapurQD macerası 

Ntıı•ynrk, 30 (A.A.) - Nevyork 
Sun gazetesinin United States 
Luis idaresinden öğrendiğine göre 
Antilles denizinde sefer etmektt.: 
oian 27,000 tonilatoluk Amerika 
vapuru son süra'tle Nev Port 
Nevs'e gitmek üzere eınlr Almış_ 
tır. Bu ~purun Amerika deniz 
komisyonu tarafından Amerikan 
bahriyesi için satın alındılı ma.. 
lOmdur. 

Eski Romanya Kralı Karol ile 
Madam Lupesko, Vierge adala. 
rmdan Havanaya gitmekte olan 
bu vapurda bulunuyorlar. Vapur, 
yolcularını Havanaya çıkardıktan 
sonra derhal Nev Port Nevs'e 
hareket edecektir. 

v.,..gton, ao (A.. A.> - • \·an 
meclial, dlln, Birleıik Amerika 
limanlarmda muattal bir halde 
bulunan 80 i mlltecavlz ecnebi 
gemisinin hlt.kQmetçe mUsaderes'· 
ne mezuniyet veren kanun proje. 
Bini taadik etmif ve nm edil· 
mek llzere Beyu Saraya gönder
miştir. 

Gemiler, ya satmalmacak, ya. 
but hturlUnet tarafmdan kirala. 
nacaktır. Bu gemiler anmnda 
Normandi trauatlantljl de buldn 
duğu maUllııdur. 

•oc 

Amerika yeniden 
Usler kirallyor 

Antigua, 30 ( A.A.) - Antigua 
üslerinin Amerikaya kiralanması.. 
na ait mukavele İngiltere Kralı 
namına adanın valisi Amenlcan 
hükQmeti namına da Amerikan 
konsolosu tarafnıdan imza edil. 
miştir. 

•• tl••eU7 
(Ne demell ?) demekten ook, 

<~• dem a Ut) dw .. u -... 
tUr. Alqam'ın (Ne demeli?) slltu
nanun mubarrJrt (Tail) m bAr f*9 
ramıda bir a4Jll yanbf dhılJdfifnl 
ka1'fetmiı: (bUhl61) delil, (blla
UU) olacaktır, diyor. 

Bbde de (Hbl61) beyler ftr
dr. A.nadoluda at, aafdll m'Mtı
ra bundan bozma olarü (peillll) 
den1Jdl'1 de llltillr; fakat bam 
tercllmeet ba kelimeyi b&'nm anı
mı ile bbal etmlt. Demek Anb 
(bWıUU) diyor. Babaedllen fdml,. 
da Arab tarihine gtren bir macera· 
dır. Haraın-llr-relkl'ln kardci adı. 
öı aıdlarm aabndaki imlaama 

dokunmayı 8llnah ea)'Ullar buna 
bu mevkJde (behlW) dememeli. 

(bllhl61) demeli. 

Peki, işte LUb bfnl:umeısinin dun; beni bekliyor gibl)'dbı ••• Yen 
sokağına sapıyorum. lmllterilı oı yana, tOnele llrdlr. Sonra c*t*. 
Mefkure... Yine yaıumda idin! Galatada na-

* • * anından bçtm ... 
26 lladıen Oh, bir kere daha, eon defa gör 

Dörtten altıya kadar bekledim. mek 18tlyordum. Kaçtm! 8tmd1 ben 
gelmedin. Sanki bir haftadır bu' klllede n8sllDtl bir adam gibi ltıl 
raya benim için mi geliyordun? ve zeban h,,,,.,,... Yllrttyemi
Nazannda benim ne me~ijm nr? Ycmlum. NIQID ana bir teY l&y
Ah, düne tadar g6rdllifm sen lemeqttm ! O bdar mftetıdeHr 
miyd!n MefltOre ! .. Fakat aen, f/r ldln ki. .• Niçin etUtttunun sebeld.-
velki MetkOre misin?.. ni 80rmaJD!1tmı T.. Cevap istemi· 

* * • yor muvdum ! .. 
n ll&dna Bird{'D, karşrmda zuhur ettin. 

Bugün Beyoğluna çık~ va. Hiç b·r nıana ifade etmlyen tabii 
kit saat betti. Gtlzel bir havada bir elma De geldin; &ıllmde dar
Tlıksime kadar yürildUm. Sonra dun: bir ,ey ml lllyllyecettinlz!.. 
d5ndwn. Sokaklar, mlltenenl tu- dedin. Senem gibi idim; yalnız! 
valeUerle dolu idi. Seni görece· Hayır efendim. diyebildim. Dedin 
ğlmi hJç ümit etmiyordum. Bir- ki: Ben bir 18Y ~yltxecekslıds 
denbire arkamdan geldin; sol tara- zannettim! Ve llllratıe d&ıtıp glt
fımdan, bana gayet yakm geçerek tin. 
Uerledhı. Yalnmdm. .. Pek .nra.tu Ah. .. neler eöylemek iılttJW· 
• .n .. n rd dum. Bilmedin, uıluaadm. .. AJ'bk ., \&& .. yo un ... 

Ti ileride, kalahahğm içinde ae- istemem; ba faclah yerleri, ve se. 
ni bybetttim. Ben, köprüye lae- nI l6nm* :iltmıl)'Oram. •• Beni S.. 
cektim. Tünele doğru yoluma de- dllr AJlabım •••• 
vam ediyordum. Beklemediğim • •• 
bir anda yine geldin; bl.r yere ut- _.....:ti Bulru 
nmış 'V'e geri kalmJI olmalrydm... 8er9'9t bad ..,.,.., gelmlf. •• 

Betlla, SO (A. A.) - Btr hu.o 
sual muhabir bi.ldirtyor: 

BoUör ŞmeUDPa Giritte &m. 
ğU hak'lnnda Kalatreden plea lle
barleri Berllnde ya)'ddl1an için 
yabancı gazeteciler clddl earette 
muahaze edllmiflerdlr. 

Bir suetecl geceelyln aktris 
Anııy Ondra'ya telefon ederek 
zom Şmelingin ~ldtlğilntl haber 
vermift.ir. Yabancı gazetecilerin 
b&Ji9ten gelen haberlerden hu • 
sual surette istifade ederek Al • 
mantara blldfrmk hükt olmad* • 
lan beyan edilm•tec!lr. 

Aakerl ma.lıft11er, 3meıtnc hak • 
kmda hiçbir haber alnıad*larmı 
bftdlrmlılerdlr. Şmeıtng Almanya. 
da halk tarafından en QCık tıeftlen 
spoı"CU idi. Ve Coe Lulde yaptıfl 
blrfncf maçtan sonra btr milU kah 
runan addedtılyordu. ikinci bet • 
baht brpJ8flJlr. mdan eonra ulen 
Çek olan ve hakkmda her zaman 
en heyecanlı haberler verilen ks .. 
rıalle CJlftliltne çeldJmlttt. 1Jd ay 
evvel bir aktUallte ruınt Şmeıın. 
gt bir ukerf p&rallltçU mektebin
de talim yaparken g&rt.ermit ve 
blltUn gueteler Şmellngdm bah
seden :makaleler yumrtl&rdr. GI • 
rit m1ShareMlmoe •u.J& ~ 
olmasr mabtemetıllr. 

Meksika 
Bitaraflığı terkeclecek 
Meluilra, 30 ( A.A·) - Meksf.. 

kadakl Sendikanm mQmessilleri, 
reisicumhur Camac:ho'ya bir me. 
saj ~k bitaraftılm terke.: 
dilmesini talebetmişlerdir. Her ne 

'kadar diplomatik mahfillade re. 
isicumhurun bu fikri kabul etme. 
sine büyük bir ihtimal ftl'İlllliyor. 
sada bu hareket Meksika igiler( 
araiında İngiltere imine mevcut 
hissin yeni bir teıahQrlt olarak 
kabul edilmektedir. 

diye Adaya göç eU.. Şimdi )'ine 
evimdeyim ••• 

Kalbimde ne derin bir adantı 
var! Bfındeki nıeJrtupl&flDI Jlltlye
oelr mi? Ona :yudıkJanmı geri ve
recek mi? Buna Wle lt1sam p. 
medi... ' 

Hep.ı bttU mi!. O teellllm, o 
teminat, o ~ hep yalan 
ınrydr? Blriblrlmlzt mlıebbeden mi 
kaybet.tik. İnanmlyorum. Bu ihti
mali aklıma r~~ •• Oh, 
Olmet De iyi! 

Nald uutaeajım; nerelerde, 
kimlerden tetıelli haı.cepn 7 Her 
yer karaııhk, her teY .oluk, heır
k• vefum. .. Nereye büaun -. 
den bqlra bir ,ey a&mtl)'Oftml 
lleatıe! Alı. ilet.in ~ 
ilen ıeııçler! Repinls plinls; 
ıengllğinte 8WleıtlnJse kVUf11· 
na; ben gideyim ••• Ne Udu slt;. 
met ı.tiyot"UID! •• 

Tamam bir hafta, ftPlll'lum. 
80ll me\'kilerlnde dftla arada. 
Bir hafta kendimi DtDttOm; gece
lerm rutube~ rtıadllslerln 
knırm hararetlerini vtlcudtlme l9r
dim... Ölmedtm! 

Ari* slt ey hayal! Sen 1* ya. 
Iancmm timsaliebı ! latemlyonmı. 
8eai ~e bu mababbette tl
reniycmım; atunyorum... Evet 
Metktre, 1-1& yuma; bula &6-
zlllnM... Bua kea!lal wuıttv! •• 

• •• ......... 
Tine o mel"an ~ tml! 

tn.atarm bG1'lt bir ... •J>etl 
lçha bir Jltln.hat, '* ...Set .... 
olan ba puarlarm, benim .,.... 
tanda ne dertn bılerl ftl' .. 

ca&M etmqıt!. 

••• 
Ebu Bekir hiJttete geçti 

mtıddot llOllJ"a Araplarla Ruual" 
mıdakt ~ mOUılf ııuretl' 
:mlftl. Rum Smparatorıutu El 
garp loıımı ne Geldantatanm ,art 
mma tamamıyte hA'lrfmdi. 
u.ttn ne 1ıun1al"a ya.km yenerl9 
re amMrl aydan llmr 
OkJlmu denizine kadar uza,.S 
taca da imparatorluğun emrll" 
buftm'llJ'Ol'dU. 

Iralr, 1l'H8tfn ve Surlye tı:e 
idareli nıtmda tdL ıaıamtıtrn 
k1lm:iell kurtardmur tçln 
htf blr harbe g1ri§mek ..., ~ 
mak icap ediyordu. Dtıtmanlll 
mevldlnde mtıteınadlyen aaket 
mur. Araplarm korkusunu ıf!' 
Ukoe arttırmakta tctt 

HaUte.. w.klt geçirmenin 
JAkeUer dofuncafma kani 
dan clb&d D&n ettL Her ara~· 

- Yurdumuzu çitnlyen ya 
n topraldaımmdan koncafdo 
~ k~dlmb rahat 
catız, dentJ'Ol'(lu. 

Cihad, umutınu: bir allka 
plandı. Btlttbı kun'C!Uer 
toptandı. Buradan fimale d 
~la1dr. 

Da BeldrlD. Sartye ~rafl 
derc:Utt Dk kuvvetler, dllşmd 
wnun ~dura.mı~ ra1' 
du. J'a1rat Araplar bundan 
Yenldeta. intikam Jmıı&an ka 
toplUWI yeni kunetler, dört 
nldl. Her kola ayn bir Em 
edDc:U, Eblt Ubeyde Humua 

a.... fat..ht dtJW anılan 
il Ku4tls kotuna. Yezid Ş&lll 

._ da ~' r ardı. 
Yflıldln cırdmaDdald aake 

ll'e1rke111er w Tebılme Ara 
m9re~ Daha eneı pe. 
1rarp durmut ve onunla harf 
o.ıan bu Araplar, fimdl Su 
tan ~ k1ert kıymetli efy&yl 
evvel kaVUf!Dak lefn aabı 
lardl. 

ICu"'Uerin d6rdtlnetl kolU 
lllllıramıda yer alllllftı. M
emrfnMkl kuvvetler de fhtıyaC 
llUDU tefkll ediyordu, 

ômerfn kuvvetleri aşatr 
Dulerken c:Uter kmmlar b 
)'&f4mı ederek Bura, Şam el 
Da ,urQyorlardı. 3SO bin kitflil 
kuvveti her §eyi gÖZf> almış 

yordu. Fakat buna ratmen 
l8l"V'ete ııalılp otan bir dmeU 
kolay olmuyordu. 

Herakles, yllrtlmekte btaıı 

pbJdlrtmek' ~ Bummıa 
Kmdlal de et kola a)"lrdıll 
itti htlcuma seçtrdl. Arapl$1' 
ıa &)Tl ayn mücadele edemi 
nl anlıyorlardı. Bunun ıctn 1' 
OJdutu kadar fazla askt-rl 
mevldlnde topladılar ve ~ 
ptqmala bamtanddar. RUJll 

" da 1ııura~ lleYkedDdl. 
Rı.mdar l1d ya. kırk bfnd'll 

bir lmnete malik ldDer. 
iae -.it kırk bin ukerterl 
bildi. 

83' Jllı a Temmus sana 
kmıo -.e ın,ter ttrpertm kıılrmııı ... , 
ladı. o stblQa •'balıt, RUlll 
da ba1unu papuler lıare~ 
terdi: 

- A.ııblttt! .. Qıslalll ~ 
emrettill en 1ııllJllr "· tıtt
ynklertmlsln dlrettllf lıarlll 

Sen önde, ben arkada yilrllyor- l&Dllederlm iyi bolmadı; fllılıell 
dak. Bunun, esld ytırUmeleıimlz- 'bir nmrla: Ollll a&8'W 1D11Bml! 
den ne kadar farkı vardı! Şimdi, diye amlu. Hayır, dedim ve J11Jaıı 
birlbirlmize bu kadar )'Bb*en, a. llB,Semlt obned!m. Benim a&'dtl-
1'lmmla, hakaretlerle 1m1Jmııt bir itim Mkf lılelk6re dellldl 'l'aımı
kalbin eakur J'lllalell)"Ol'du... '1'11.. ,an, ... taUUdJlm 1ıtr ........ 
~elıle, NWtın4 .....,_ bduı._. a. ....._ a- 1-a ,.. a + 

8eld dlllrılJulam Keftc6N. le- l===ı:::::::======---
nt un~ Pmt )'emin e. 
elerim ki eeni Hvml)oima. Ve " 
.. llMlmll ..... .,. - del&, ben••_. MIJ•w•..-
._, (Da ...... , 
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·bulvarı üzerin-· 
i istimlakler 

"'Şe1dr f.!aberleri 

Bir çuval undan 103 
ekmek çıkanlacak 

Ekmek bu suretle 20 para 
daha ucuzllyabilecek 

rHastabakıcılrkl Bir kız balkondan düşerek 
Lı'a~!!!'~~~te parçalandı ve öldü . 

geçıyor K~. ıdn, gerdaıı.I:k sokagm
da bir nunıarada oturan Hoseo'in 
kı:zı 18 yaşında Ar9:ılo:r. diln ev.i
nin balkonundaki çiçekJcrj sular
ken birdenbire muv .. zenesinJ Jrny-

Yardım Sevenler Cemiyetinin 
haatabalacılrk kurslan pek ya
kında faaliyete geçecektir. nıc 
partide Üsküdar eemtindeld 
hasathanedeki kurM 303 bayan 
iştil'ak edecektir. Dığer Jrurs'ı- Saht k b. 
rm da .programları tesbit edil e evra veren ır odacı 
mektedir. lstan:bulmı umumt ole. b. = ~~J:.an hastabakıcı sa- ır sene hapse mahk Om oldu 

I ~eJediycde odacılrk ) p rı İb- kl'mesın vcrılmi tir. Ekmekçilik mütefwASMI Eıla.t. mıştık. Yeni şekilde bir çu
esnaf cemiyeti reİllİ ~ Ha- ~ ~ 103. ekmeğin. çıkanla. 
mal iktı.sat i,leri muraki>ı Se. bileceguu tesbıt etmek üzere ya-
18.lı~ttin .ürmcdar cemiyeti reisi kmda bir tecrübe yapılacaktır. 
Ahmet İ?mnm iftirakiyle dtlıı Ermek bu şekilde vücuda geti. 
bir toplantı yapdmJF. Evvelce I rildiii takdirde yirmi para. daha 
yapdm bir teer6bede bir çuval ucumyacaktır. 
undan 98 elmıek çıkanldığmı yas 

inhisarlar teşkHat 
layihası 

.Yüksek taadika 
arzedildi 

:Asker ailelerine Mürakabe bürosuna 
yardım meselesi alınacak memurlar 

" • Fiyat murakabe bilroeuna al,tna-
~ daimi encumeru bu. eak memurlar için kurslar açılaca

gün ~ . ~940 rtlı mail ğin.ı y~. Kurslara 2 hazi· 
eeneeine ait fşlennı .tamamlıya.. ran pazartesi günü ba§lanaca.ktır. 
cattır. Encümen _yenı sene çalış. Kuralarda muvaffak · olanlar ba
mala.rma asker ailelenne yardım 1 remdeki derecelerine göre maaş 
ifinf ön plb alaca~tır .. Yardım alacaklardır. Namzetler arasında 
eekJi etrafm<la yenı hır ı_-al>C!r 15 be.yan da vardır. 
hazırlanan* dahil!Y" vt;kiletı-
nin turibiDe armdılecektır. Börekçiler Cemiyet 

Boğazın Ağaçlanması 
için plin hazırlanıyor 
BelediYe imar ieleri ~!1ürlil~ 

BcJiazln ağaçlamnaet ıçın yem 
bir plin ııamJa.mıştJr. Bu p1ana 
göre. Boğazın Rumeli kısmı ta-

' ağaçlanacaktn'· Aiaçlık == arasında ziraat şubeleri 
tesis edilecektir. Aynı ~~a 
bo8taD w meyva bahçelen de vü. 
cada~r. 

Uaküdard~ modem 
gazıno .... 

0ü:tld3r vapur· . ıstreıesmın 
a-.iUAllP cihetine bir ~.m 
~ inP etmek üzere bır fır. 
aazı:)ııııdiyeye teklifte buluımıuş 
ma -.a.1if 8ı1bdarlar tarafm-tur. ~~~ -.9!t~..A• 
dan tetkik ~ ....... r. 

ı .. Ticaret umum 
.... müdürlüğü 

Ticaret VekiJeti ~ ticaret u.. 
~c.MJYanmı 

~--"". ,.... IMCll&tıen Çllr. ımı .,...,_, . 
IDlfbr..:....· _ ___.,,_--

kuracak 
Bir kısmı börekçiler kendi ara· 

larmda toplanarak bir cemiyet kur 
mağı düşünmektedirler. Bu m.ıc
aa.tla börekçiler, Ankaraya bir de 
mümessil göndermişlerdir. Bu mü 
messiller, aynı zamanda bCSrekçi
lere verilen ekstra ekstra unun 
çoğaltılması etrafında temııalaıda 
bulunacaktır. 

Kmnaş fabrikatörleri 
toplantıya çağınldı 

Fiyat murakal>e bllro8a, lrumq 
fabrikatörlerini bir toplantıya ça
ğırmıltır. Toplantı, pazartesi g1in0 
yapılacaktır. Kumaş fabrikatörle
rinden l!IODra el dokomacrlan da 
toplantıya çağırılacaktır. ,Bu top
lantılarda mamul ve masnu eşya
nın maliyet fiyatlan görll§Ulecek· 
tir. 

Macaristana külçe 
bakır gitti 

DUn.kil ihracat arasında Maca.
~ 123 illa Dnlıl* ldUge.,.... 
ablmlltır. 

lnhJsarlar umum müdürfiiğü. 
nUn teşkilit kadrosu yüksek 
taedika a.rzedilmişti!". Tasdikten 
sonra alakadarlara tebfiğat ya. 
pılacaktır. Tebligatın bugün ya
pılması muhemeldir. 
Diğer taraftan .Ankara.ya git. 

miş olan inhisarlar umum mti
düril Adnan Halet ~ınar şeb. 
rimi~ dönmüştür. 

Bir anne 
Oğlunu kurtarmak 
isterken boğuldu 

lzmıt (HııauaiJ - Kandıraıım 
~ köyünde 26 yaşında 
Osman km Ralıime :isminde genç 1 
.bir anne, Sakarya nehri kenann
da çam3§1" yıkarken, 8 yaşında. 
ki oğlunwı nehre diiştüğüni.ı gör. 
müş vıe hemen suya atılarak bo
iulmak üzere !bulunan yavrusu. 
nu kurtaraymı derken kendisi 
boiuJmuştur. 

Bu acıklı vaka. köyde büyük 
teessür husule getirmiştir. 

aoc 

Çamlıca tepesindeki 
iatimlikler 

Çamlıca t.epesindeki istimlik 
işine devam edilmektedir. Evka
fa ait tarlalar tesbit edildikten 
SODr3 kıymetleri takdir oluna. 
caktır. 

'Oaldldar kaymakamı, ÜJt:İmlak 
müdUrU önümüzdeki hafta Çam_ 
lıea tepesine giderek eşhasa ait 
araziyi teSbit edecektiı-. 

••• 

rahım Etl'm, n uht ı f kimse! ro Od cmm m h m sı d ti 
para muk bllınde sn.hl!' akruhal rilmlı " ı k ı 
mazbataları tanzim C'tmi , )aka - sene h p J : tir 
lanıırak ll6Jiy birinci ceza mah-

1 GONDEN GONE 1 

Otobüsler de bevg·r 
gibi su iciyor 

B lZ yalnız, eski zaman arabal&_ 

nnm, yalaklar önünde dura
rak, J>eygtrlerini BUiadığını bilfrdlk... 
O Mdl&e}i hatırlarsınız· Raha.t ra· 
hat ~ola çıkını§ 'e tm8'ır mmgu, 
men~IJnlze doğru giderken, arabacı. 
.,De~. çu !.. diyerek blrcfeD~ 
blr B k ğın başında durur, yana dof
ru çıuk eder ve aUarııu Dert geri 
götltrUp getirdikten 80l1l'a, nihayet 
yalağın başına doğru Ayarlayıp CD,. 
lara l§tahlr i§tahlı au fçfr1rd1. 

Be) glr!er, Iİuya doyup, kafalanm 
havaya kaldırarak keyitlt keyifli 
al•srrıp tıkaırmafa baf1adı mı. der
hal d!:r.ginlcr çekilir; yola çıkılırdı.-

me öııUndc durınnyorlar mı, iiizı 
yolua bekle ı_ 

Hem bu .. moUlrlü beygirler,. y • 
la#n kadar yak1 madıklan için. 
eakideJı bur dar sokaklarda, araba 
beygırlerlne yapıldığı gibi, ıaı &38-k· 
Jarma J adar getiriliyor. 

.Arıld !ark §U ki bir ko a v 
e gcUrllcn su Jıak1kt 

n e tutulurdu. Bu acemı 
.ı.notör.lerin 1ae, ağzma d kWll)'Or. 

Bir ihtiyar çiğnendi 
Şoför Süleym n Aday dun 

resindeki 2650 numaralı oto o 
le Beyazıttan Y nikapı.)Ja ıd • 
karşısına çıkan 90 ~ IUf:tll<'l H r 
Halile ça:rpmışi.lı. T l!erl k! • r l· 
tma dUsen ihti ar bıı ı dan v 
muhtelif yerlerınden a ır sur t 
yaralanmış ve k0lnu amıy cak b r 
halde Cerrahp.ışa hastan me k ı. 
dırılmıştır. 
Şofor yakalanmı tır. 

İngilizce kuralan 
Beelktae Bnlkevtnden: 

. Otomobil, otobüs umumDl!§tp, mO· 
naka!Atnruzı onunla yapmafa ~ 
ladıktan sonra, bu çe.,tt l.nzalardan 
kur!ulduğumuzu lllLIUDJ§trk. Bir yer_ 
den yala c;ı tık mı, gözıe k8§ araam· 
da, ~aa.telerl ap.rak. gideceA'lmla 
yere .mlratıe varacağımm tahmin 
ediyorduk ... Ne mOna.sebet!_ ııeter
ae otobüslere, otomobillere de, araba 
beyglrierine oldulu gfbl, yan JO)da 
bir ••modern yalak., tan su 1Çlrilmek 

zarureu V&rml§ •• Bunu bllll&ua 80ll 

zamanlarda farkedlyoruz. tııe oto
bUıılerl .• İçerisi bog olup da., fa.zla 
mll§tert elde etmek 1Azım geldiği va. 
Jıılt. MI ~ lıüaM edJ,&l Jıılr .... 

1 - Evimizde acııını ol:ın İngiliz_ 
cc kunı.Jarma kayıt muarn lesi d vam 
etmektec11r. Y Diden kayıt edilec kl r 
Puardım maada her g1lıı fktden J'9dl· 
1'8 kadar Ev1m1z İdare memurıuğuna 
lllOrae&atıan.. 

~=====I Kiğıtlıanenin iman 
İaşe müsteşan 

bugiinlerde gelecek 

Temizlik ameleaine 
ikqer kat elbise 

verilecek 
Bütçeden aynlan 30 bin lira. 

lık ta.bsiısatla Uımizlik ameleaine 
bu sene iJd§er kat elbise, ildeer 
çift ayakkabı verilecektir. 

Beyanname 
vermiven şekerci 

mahkom oldu 

1 - Az bilenler; Ça.rpmbe, gQnQ 
aat 6,30 dan 7,30 a kadar. 

8 - Bil nıer: Sah Ye Pertembe 6 
dan 7 ye. kadar. 

...... 
l&.tO Bad7o .. 
ıa.eo • • s 
ıa.u...,_cu 
11.11 AJaa9 
11,q Çlllıe ,... 
-.u...,. 

ıa.n 4.81 
1'1.lı ..., 
il.le 11.M 
.... ta 
1.11 1.a 

~in imar plin.DU 
t.bit etmek bere belediYe imar 
• ~~'-'üRQ Jıam"llldara bat 
illeri munu•radaki tariht e!erlel' 
Jamıtbr. Bu edilecektir. 
aynen muhafaza 

Ortaköyde yeni bir yol 
ortatöyden Ortaköy mezarlı. 

.. kadar in.,a edilecek vol =1 Jjnya ml\l olacaktrr· Bu 
huSUBtaki ııroJe h~· 

4 - İlan&le kalanlar 'çtn; Salı ve 
Pertembe 15 ten 6 ya kadar. 

Ticaret Veü.leti iaşe milateşa
n Şerık eoyetin bugünlerde şeb
r.lmke geımesı beklenmektedir. 
)(Qstepr, şehrim.izde tetkJkatta 
bulunacaktır. --->0«---

Çay ihtikarı yapmış! 
Kapalı~rtmın 

yollan 
Şekerclllk yapan Rlfat Ercan. ••• 

dtiıkki.nmda mevcut mevlfıt teker- Konferans 
lerl hakkmda beyanname verme • Sıan3 ~r Hnlk \lnd n · 

Fiyat murakabe komis)ODU, 
Tahmis soka.ğında Rüstem adında 
blrillini, çay iıbtikirmdan dolayı ad 
llyeye vermiştir. 

Belediye KapalıÇ3J"§inm yolla
nnı 941 malt yılı bü~nden ay
nlan tahsisatla inşa edilecektir. 
Yollar kaldırım, parke olacak. 
br. 

mi3 ve dün asliye ikinci ceza mah ı Haziran 1941 P ~ gtıııU saat 16 
kemesı t.a.ra.fmdan yapılan muha· da Evimiz S lonunda. ıı yın Profea!Sr 
kemesi eonunda 25 lira ağır para İsmail Hakkı Baltacıo~lu tara.tından 
cezasile dilkkinmm 3 gün !kapa- j (Tllrk nedlr?) m vzulu bir konferans 
tılmasma mahkfım edilmiştir. Yerllccektlr. Herk~• geıeblllr. 

marladığı zahire ve askerin kaleye 
gırmesi meseleei olduğunu anbyarak 
huzuruna teşekküre giderler. RaJımetli 
paşa: 

- Büyüklenmek ne kadar kötU bir 
şeyse. Allahm nimetine iükretmek de 
o kadar beğenilecek eeydir. Onun için 
böbürlenme olarak değil, Allaha §(lkilr 
olarak söylerim; benim düşündüğümü 
siz keşfedemezsiniz. O halde olsa.ruz da 
Müslüman gazilerine, yasak edilen şeyi 
öğrenmiye çalqmakla uirqmak yakış
maz. lşte askere de zahire geldi; Wcin 
gene top at.Jlm•\ftk.. . 

Yollu çehresim ~: 
- Yok, eğer nmradımz bana emni. 

vetsizlikse içiniııt.ı birini serdar edin!. 
Ben maiyetinde rıef er gibi kavga etme-

. u w • ~)ıedl yara yediğim, 

~~~dini bakı için bulunduğum 
makamdan bin bii-üstün bilirim. 

Djyince ls1Am aılkerleri g~ özi1r di. 
!edile• ve son derecede aevınc;le, ~ 
kunlukla ağlaşarak: 

- Senin her emrin ilhamdır, söyledi. 
ğini yaparız. Umrimi21e yasak olan şeyi 
öğrenmiye ~ rat.rm sa~& te
şekkür etmiye olan illtejEjmimeodir. 

Derler, yamndan aynbrlar. 
Bu sırada dÜ§ID&D kalenin halinden 

haber almak ür.ıere adam tutmak için 
beş bin kişi çıkarır. Rebtt)levvelin (1010 
yılı) sekizinci cmna gtlnü ltufluk vakti 
kalenin bir kapısında, göoderilen düş. 
man askeri görUnmiye blşlar. Rab· 
metli paşa Adeta kerametle, gelen aıa. . 
kerin adam tutmıya geidifini keşfede
rek top atmak şöyle duram, kaleden 
SÜ9arİ çıkmasml dalli l6ılJötün yuak 

' TURK T ARIHININ 1 
BiR KAHRAMANUK 

DESTANI 

----------------~ eder; yalnız lslam gazileri kalcnın met
rislerinde tüfekle düşmana karşı kor. 
lar. Bu yiU.den düşman. kuvvetine gü
\·enerek kalenin top altına sukulur ve 
Zerinoğlu'nun teklifi üzerine: 

- Muhammed dini hakkı için ban 
bi~ bir top &bil. Dilzenbazhkla iş bit. 
mez. 

Yollu İslim ukerinin ağzından l5kır
dı ka~ak bir takım hilelere başlarlar. 
Rahmetli paşa yeniçeri neferi kryaf e. 
tinde olduğu halde düşmanm söyle.5tiği 
yere karşı gelen metrise yetişir, ver
dikleri yemine karşı, zaten sınır boyun_ 
da yetişmiş olduğu için öğrenmiş ol
duğu Macar diliyle: 

- Eğer topumuz olsa sizt o dürme. 
den mi korkacaP.1z? .. Aına böyle cezire 
yerde adam oturmaz. Biz misafir hük
mündeyiz. Serdarnnız ne vakit emir 
veril'9e çıkıp gi~z. Biz ai.r.e sil8.h. 
sız da karşı lcoya.bilinzı 

Yollu cevap veiir. 

O sırada lalim askerleri gene söy. 
lenmfye bqlar. Bir topçu neferi: 

- Bizim pap, peygamber namına 
verilen yemine de yalan söylüyor, der. 

Rahmetli pqa doğruca neferin ya. 
nma gider: 

- Oğlum, peygamber adına sen ye
min verirsen sana söylerim. Sen Mus. 
lüma.mm; fakat peygamberimin dinini 
izi.z tutmak için. dinini inkar edenlerin 
bana onun adiJie yemin vermek haddi 
değildir. Şimdi euraya bir Macar gelse 
de sana: "M1duurvned hakkı için elin
deki tüfeği dolu o1doitl haide bana 

ver!"' demiş olsa verir misin" 
Deyince, nefer: .... 

- Elbette vermeır. 
Diye cevap verir. 
Gazi paşa: 
- Sen tüfe -ıni vermi o n yal. . ' ruz serun canm telıfkede kalacak· öyle 

iken gene ahır 7.aman pey ambe~ adı
na verdikleri yemine ku a mıyorsun 
Ben ''kalede top vardır." desem İslfun 
hilif etinin şanı bozulacak. Su 'gordu. 
ğün \'e, beşvakit içinde namaz kıldrı?ın 
•ı!u es.minin minare i yıkılacak da ıne
rıne haç takılacak. Şimdi yemıne sa}. 
gı göstere~ im mi? ... Ne dcr::ı"n? ... 

Diyince, nefer, ki Sokullu Hasan a· 
dmda.drr: 

- Benim bu 18.kırdı ettifrim günah 
şehad ... tten ka hic b"r f yle b - at. 
tınlamaz; elimd ki tüfe 'H bru a bır 
kuluna ver! 

(Din • i Muhammedi,; gerçekten ıe
'Ven Hasan'ın mezarıdır.) 

Diye yamınr. 

Şehit Ali paşa rahmetlisinin Nemçe 
muharebesine giderken yanında bulu. 
nan. şiir ve edebiyat ile meşhur Şanl
zade erkek kard ine yazdığı bir mek
tupta, Hasanm türbesini gördüğünü 
yazmıştır. 

Rahmetli pqanm bu sözil aııkerin 
hepsine top atılmamakta o n hiıkmeti 
iyice gösterdiı?inden f kre uymakta 
öyle ayak dirediler, ki bJY* altından 
gUl.rek üç dört kere "mutlaka top 
atacağız! ... '' diye paşanm fuoJerine JL 
rüdWer. Paşa ise hepsinde: 

(Arkaesar) 
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Meclisin dünkü 
müzakereleri 

A '~r ..,.. .. , ·· ,... r"\ ·- • "' • 

iebİi9!!i~~,i~;;!ide) Büjük çap~ı Amerı<J' 
(Ba§ tarafı 1 incide) 

Yunanistancla rakı derecesi res
men 35 derece t.esbit edildiği hal. 
de biple 45 ila 50 derece bulun
duğunu söylemiştir. 

Bu talep kabul olunmuş ve mev
zuubahis lAyihanın heyeti umu· 

mlyesi üzerinde görllşülmeye baş
lıınınI§tır. tık olarak söz alan Dr. 
Osman Şevki Uludağ, tc§.kilat ka
nım layihasmda ihtisas mevkileri 
olarak gösterilen mevkllere itlra:: 

=ya=::\~::u~:~:rl;1 kan tayyarelerı· le yeni ıeraıtk:Der elde ettikleri hak· 
kındaki lddinlan ne tekzip ne de teyit ! 
edilebD!r. Fakat umumt bir §ekilde bu rin a"I fs 
iddiaların doğru olmad~ı s5ylemek Avrupa harbinin bütün taamız be§ metre uzunluğunda bir gövde- Bu uçan kalclefl rinİ :ne 
için sebep yoktur. Tıpkı bunun gibi yükünü bomhardnnan tayyarecili- si, ye~ beş metre genişliğinde liğine karsı ken.~~ ~ 
1tıılynnlarm kıtaat ihraç ettikleri hak ği üzerine almış bulunuyor. Mem kanatlan olduğu anlaşıldı. Bu öl- de mt1dafaa etti. 1 }lo~ kındakl iddialan da doğru oıabll!.r. l~~ müdafa~ jşinin av tayyare- çiller ve ağırlık tayyarenin cesa- misal_ val"'()ır. B:un _.ı Fakat bunların pek az miktarda 01 cilıgıne verilmiş olması mutlaktır. meti bakımından aUikalıdır. Fa _ diğen de ı~ns . kart' 

Mazhar Müfid Ka."1SU (Çorum> 
rnuskiratm kanunla men'inin 
mümkün olmadığını, ancak içki 
zararlarının cemiyetler irşad he
yetleriyle halk tabakaları ve 
mekteplerde telkin olunula.bilece. 
ğini söylemiş ve Kıztlay kuru
muna bu maksatla bir yardımda 
bu1unulmı<ı.II1I istemiştir. Dr. 
Şiıkriı Emet <Diyaı,ba.kır) de 
bütçede diğer cemiyetlere aynl
makta olan yardım ta.!1sisatlan 
~i Yeşilay Kurumuna da gele. 
cek ne bütçeslııde bir yardrm 
konulması temennisinde bulun
muştur. 

etmiş ve bunun için mezkür mU
dilriytl umumiyenin teklif ettiği 
miktar ile bu encümenin knbul et
tiği mlka.r arasmdakl fnrkı gös
termiştir. 

ması muhtemeldir. - Faka~ en iyi mlidafaanm taamız kat, harp bakmımdan daha ziyade ki şimal s:ı!ıillerUl~ 
olacagı tasarl.ımlrsa, avctlarm ya- alaka uyandıran tarafı içindeki iki mfinferıt akm e0Jı11t 

Galip Gültekin ('Koruh) is
pirtonun benzine karıştırılması 
w..ctinde vekaletçe ne düşünüldü.. 
ğünü sormuştur. 

Vekilin Cevabı 
Gümrük ve inhisarlar vekili, 

verdiği cevapta gerek bugünkü 
toplantıda ve gerek bundan ev
vel vekfileti alakadar eden mev
mlar üzerinde hatipler tarafm. 
dan ileri siiriilmi.13 bulunan mU
talealara cevap vererek, esaslı 
herke.sin müttefik bulunduğu 
bir mcs"lenin, içkiden nasıl ko
rumna.k mümkün olabilec.eği hak 
kında birinci derecede hatıra me. 
netmek tedbirinin gclcliğini işa
ret eylemiş ve bu yolda Ameri
kada giri~ilmiş olan mücadelenin 
ne kadar çetin olduğunu ve niha.. 
-yet bu mem.nuiyetin kaldırtldığı 
di,Ker memleketlerde ve bime bu 
yolda yaprlmış olan mücadelenin 
de aynı neticeleri verdiğini aöy
lem~ vıe bu vaziyet kaıısrsmda 
bugün bütün dünyanın takip et
mekte bulunduğu yola. halkı, yük 
aek alkollU içkilerden aşağı de. 
:receli içkilere çekmek, yoluna gi
dt1di~i bildirmiştir. 

Vekilbundan sonra inbJsariar 
idaresinin d~Uk alkollü içkilerin 
taammUmünü temin için tavas
sul dti~i çareleri ve elde edilen 
netiCP~~ a."llatmış. köy\erde ra. 
la sabşmm menedildiğini, haki
ki iQkilerde fivat indirme -yolun
da gidildiği halde yüksek derece
li içkilerde fıyaUnrm muhafaza 
olunduğunu ve böylece mücade
lede inhisarlar id~nin elinde 
buluns.n her türlü imkanlardan 
istifa.de edilm~.kte bulunduğuna 
işaret eylemiştir. 

Ana.son meselesi üzerinde ida
renin gösterdiği ibtimamı ve 
dikkp.ti ve buyolda almak iW.ere 
bulunduğu tedbirleri bildirmişı 
alkol derecelerinin indirilmesi i. 
rin rnkl deret-esinin 40 a indir
m k yolundaki 00<-rübenin mu
vaffak olmadığını, halk tara.fm. 
dan tutulmadığını ill~ eyle
mtştır. 

Benzine ispirto k&rıçtn*nam 
işindc1:dn tecrübelerden bahae
dcn Raif Karadeniz. memlekette 
mm·cut tesisat hakkında izahat 
vermiş ve bunıe-:zu üzerinde . .,.j· 
ra.at vekaleti tarafından tetkik
lere devam edildii{ini kaydeyle
miş ve bütün müb~yaa.t şekilleri. 
ni izah etmiştir. 

Sadi Komuk (Bursa) b.a.1kI ko-

l.'ENI ALMAN KUVVETLERi nıbaşmda bombardımancılarm da mU.rettebat, silfı.lı, bomba ve tay- muharebelerinde t hasd" 
GELDi hissol«il bulunduğunu kabul ede- yarenin karnında.ki benzin ylikU· Birinci taarrur.da beŞ b 

Dr. Oeman Ş~ UWdağ bun· 
dan BO!lra teşkiHltm diğer şubele
ri üzerinde durmu., ve bıaHarm 

rakamlara ve mevkilere bir mı-

ın J bilil'tz. dilr.. cusuvlıı çarpışmış ":ra geri 
Kahire, so (A.A.) - orta şaac • Amerikan yardı:mnun !ngiltere Tayyarenin ye~ ton olduğu mağİüp ettikten 80 sl 

ı,-rfllz kuvvetleri umumt lmPargtl.hmm lmpa.ratorlu:k havacılığma geleceği katiyetle teSbit edilmiştir. On bir muştür. İkinci vazif~ 
tebliği: duyulduğu gUndenberi, yeni silah· kişilik müret.toba.tmdan biri pllot, da üç av tayyaresi 

Dün Glrite hnvıı. yolu ile yeniden !arın havalarda görUnmesi bek- biri pilot muavini ve seyrüsefer- ni bitimıis 're hedefini V13et e 
Almnn takviye kıtaları gelmiştir. BU· Jcnmektcdir. Bu arada , yetmiş el, bir bombadunancı, bir telsizci, r.:ı.k hare)c('t üssüne. a siJı\11 
tün gUn ııtddetıl pike bomb:ı.rdnnanla· ton srkletinde muazzam tayyare • bir fotoğrafçı, bir malcinist ve ge. tir.. Göriililyor ~ 
n de\·am etmiş ve kıtıııanmızm mev_ !erin on beş tonluk yükleri.le ta. ri kalanı da sil8lıçıdır.. Tayyare çokluğu ve uçucu ~ ıtat!JI 111 
zlieri:ıtlo yeni d!ltcltmelcr yapılını§tir. nrruza geçecekleri haberi yayıl - seyredenken vazifesi olmıyan ve lığı tayyareyi ııarıce ıeıııJll 
Kıtalamnrz dU§mnna ycnlden ağır za· dı. Gerek evsafı ve gerekse silfill- serbest kalan uçucular makineli fanda bilyilk rayd~~reııJıl 

hını yapmıştır. 
Ali Rana Tar:han (Müstakil grup 

vekili) söz alarak denıJ.'.}Ur ki: 
"Bu bütçe münas~bctilc beden 

terbiyesi kanununun tatbikine dair 
bazı noksanların tenvirin! rica e
deceğim. ylat veTdirmlşlerdir. larmm ve bomba yüklerinin fazla- tüfekler başında bulunmakta ve bilmektedir. Bu ta.Y1-

Llzyııda: Ve.%iyette ıııc bir <ii?ğl§ik- 1 lığı üzerinde epey dedikodular hasım avcılarını beklemEirtedir- faa sllfilıı nokta.sJildaDri s 1 - Beden Terbiyesi kanununun 21 
lncl nıe.ddesi memur ve işçi sayısı 500 
Q geı:.?n mUemreselero bazı vazifeler 
tahmin ediyor: Beden terbiyesi için 
tesisat ya::ımak ve bu mUesscsclerln 
mUntes!plerinc beden terbiye.ııl yaptır 

mak. B'.ı madde hUkmU nerelerde tat· 
bilt edllm~Ur?. 

ilk yoktur. geçti.. Nihayet tayyarenin lort Ier.. nn 932 - 934 seneljır 
Hatıet;lstanda: Batıda. Göler bölge· tecrübe ettikleri e? ei1 o'4 

2 - Şimdiye kadar nerelerde. ne 
kadar beden terbiyesi mUkelle!! alın_ 
ml§tlr?! 

3 - Bu almıuı beden terbiyesi mU· 
kellofler1 için nerelerde ne kadar gene; 
ilk kulllbU veya gençlik gurupu tcş· 

kil edilmi§Ur 
-' - Beden terbiyesi mllkclle!lcrin· 

den na kadan hangi ııpoT kultlplerlne 
daStblmJ§lır ve bu yUzden bu spor 
kulfiplerine ne kadar kfltfetıer tahmil 
ed1hn~Ur? 

6 - lcra Vekilleri heyetince tesbit 
edilm1ş olan .m haddine göre nerede 
ne kadar beden torb1yes1 mUkellef1 
tahmla edlUyor? Bunlann tamamen 
celbi De ka&P.r mUddete mUtcvaklut_ 
br? Bu hususla teaadUf edilen mUş· 
lrtll&t ft1"8a tza1Mf neye mütevakkıf· 
t.IJ'? 

Emin Sa.ak (J:akifcblr) beden ter
blyeal ceneı dlrektörUlğUno dUşeıı va_ 
alfeJer Uzerinde durarak tarlada. fab
rl'kadıl,, dl!tln ve örs ba§uıdakl mU
kelletMrln bir de bun"1 haricinde dl· 
ter bir ill)Or U. met8"'4 edilmek sure. 
tı,..ıe daJııa ıuıa 'bir yorcunlu#& ma· 
rua bmkılrııa.lmdaki fay<lanm ne ol· 

duttJnıı 80l'ID1J§tur. 

Beden terbiyesi genel dlrektörtl ao· 
rulan BU&.Uere CltftP Termlt ve bu cc_ 
vap ır.ıal aoranlıı.r tar&tmdan Jı:Ml gö· 
rUlerelı: maddeleTe geçumı,, teşkildt 

kanun ll)'ihasl 'kabul olunmuştur. Bu
nu takiben devlet demlryollan b11tçesl 
mUzakere ve kabul edilmiştir. 

slnde!d harckAt memnunlyeU mucip Mug'J la zelzelesı·nde zarar dıman tayyareıerin!. .. ırn bll 
bir §:ıkilde devnm etmektedir. da kanaat vardır. ~~ il' 

ALMAN 'JEBLIGt ğır bombardmıaD UYl' da 

Berlln, SO (A.A.) - Resmt tebliğ: 
İngllterenln Girit kal-eslnln işgali 

\çln 20 Mayısta havadan yapl}an mu_ 
azzam bir ihraç lle başlayan harekM 
aşağı yukan bltml§ gibidir. I>Uşmnn 

mukavemeti her tarafta yıkılmıştır. 

ParaşUtçUterlc dağ avcılarından mU· 
rekkep olarnk adanın garbinde t~ek
kW eden hllcum grupu mUth.l.ş bir sı· 
cağa ve arazinin arızalı olmasına r~
men dUşmanı mag-ıop ederek dağıt
mıştır. Batı gnıpu resmo ctvarmda 
para.,t}tçWerle birl~ğe muvaffak 
olmu~ur. Bu para§UtçUler adetçe çok 
ııstnn dtışman kuvvetlerine karşı ken
dfierlnl 8 gün oecaatle mUdafaa etmiş 
l<>rdl. Paraştitc;Uler dtlşmanm ~ddetıi 
mukavemetine ro.ğmen Kandiya şehri
ni ve hava meydanmı işgal etmişler_ 
dir. Yunan kuvvetlerl ~kumandam 
olan General H!rayon teallm olmağı 
tekllt etml§Ur. 
~an ve krtalanmız taratmdan 

ta~ cdilmekte olan İngiliz kıtaıan
nın bakiyeleri rnuh..-ırebeden içtinap 
ve gcôe vapurlara bhune'k tçlıı cenup 
sahiline doğru kaçma.ktııdıt'lar. Bir
çok em ıre tank "Ye ao •Itır ve hafit 
topla bflyUk ml\blmmıı.t ckpolan da· 
bll ol:nak llzere çok mUhlm miktarda 
malzame ele geçlrilmf§tir. Keza Al. 
man ve ltatyaıı esirleri de kıırtanl· 
mı§tır. 

Alman muharebe tayyareler! Caso 
kıuıalında lnglllz denJz kuvvetlerine 
bUcum ederek ild destroyer batirmJ1-
lardır. Girit sulannda, Stukalar, cem· 

görenlere çadır gönderildi ~ avm=:
1 ~~ 

kem heyetinin ~e olJJI 
man tayyaresi ıelıJll ıtlrt' t 

Ankraa, 30 (A.A.) - Ha-her 
aldığımıza göre Muğla ve civa. 
rmda vukubulan yer sa.rsmt.ılan 
neticesi açıkta kalmış olan yurt 
daşlarm 8.cil ihtiyaçlarını karşı. 

Ruzveltin nutku 
ve akisleri 

Tokyo, 30 ( A.A.J - Almanya_ 
nın Tokyo büyük elçisi Ott dün 
Japon hariciye nazın Matsuokayı 
ziyaret ederek bir saatten fazla 
görü~üştür. Bu mülakatta Ruz. 
velt'in nutkundan sonra hasıl 
olan enternasyonal vaziyetin go. 
rüşüldüğü zannedilmektedir. 

lamak üzere Kızıhy u.u.umi mer
kezi tarafmdan mahalline 200 
çadır gönderilmiş bulunmakta
dır. 

Yeni Zelanda 
başvekili yaralandı 

Kahire, 30 (A. A.) - Kahire • 
tskcndcriye yolu üzerinde vuku -
bulan bir otomobil kazasında Ye
ni Ze!Anda başvekili Frazer hafü· 
çe yaralanmıştır. 

Bulgar pasaportu ile 
Diğer taraftan İngiliz büyük eL 

çisi Craigie de Matsuoka ile ya_ Suriyeye geçen 
nm saat görü§lllüştür. Fakat bu Almanlar 
rn~l~lrntm mahiyeti ifşa edilme. Kudüs, 30 ( A.A.J _ Röyter 
mıştır.. . ajansmm Suriye hududundaki 

Berli.1', 3.0 ( ~-) - Hususi hır 1 muhabiri bildiriyor: 
muhabır 1;>.ıldinyor: Beynıt'dan son gelen İngiliz. 

Ruzvelt ın nutkunu ~ .t~re<;J.. ler lWepte teknisyen ve tayya
d~tler?en ve az eb~ye~ı gı. recilerin de dahil olduğu kuv
bı telfildd etmek temayüllerinden vetli bir Alman kadrosunun 
sonra Alman siyasi mahfilleri ve mevcut olduğunu bildirmektedir 
matbuat hu ~utukla. ciddi surette ıer. Tükenen benzin stoklarmi 
meşgul olmaga başlamışlardır. yenilemek için icalbeden benzin 

O vakitler bu ıcnrn;:a dL ,.., 
lcr bulunınıunış değil ~etli 
gtin ~an kalele~1111eıeti "' 
larla müdafcıa ~· 
ve muvaffakıyet de 

11
,_ İJt!' 

şit tayyarele~ ·~e IJlll 
nmabilccek bir ba.ı 
nnı göstermclctE'dir. eııetf 

ri ~ " Uçan kalele .. n ., rsl. bll 
srklı>tlerinin ınus d orett b' 
ı-elerin motör ve~ 11 ,_, 

snnlarını zrrh]ıya ~,.ıhl 
rlnc ve yer mUdaf ~ r.. 
te!lirlerinc karşt k0aıscusıe• 
el bir fayda daha oıı i1Ç 

Uçan kııieJerdell afll1g, 
nln Britanya adil , I> 
Holand:ı ve F~ ctoi11' 
dald şimal kı.sınına ~ 
akm yapmış bulun.ısı ,el' _ 

1 
ıe 

Almanyn uzer ne ~. ~ 
bombardıman aklll ıibl 
ettirilınemelerinin ~~?ı 
bebi olabilir? •. :SU cJsOiO ~e ti 
tanya adalarına g bit bŞıd b 
henüz çatıima,ınJŞ. rtnil' 
İngiliz tayynrccıl~ll" 
tayyareleri Jrullall ti1JI bd" 
tat mı vardır! Bil bil 1" 
gelebilir. Fakat ne~· 
rin kullanılmalart ~ 
bu .silahlar hazır! ~ 
yette değildir.. ~ etiJl ııı 
tah•in. tan-arecil _.,ı ft 

------------- an 1.600 ton hacminde iki ticaret va_ 

Burada verilmek,.istenilen inti. tyyarelerle nakledilmektedir. Sa
ba şudur: Ruzvelt ın nutku AI. h gecesi 'beheri 40 kadar Alman 
m~ devl~t . adamlar:nı hayrete tayya.resinıden müteşekkil iki 
duşurmemı~tır. A!l1?nkan yardı. büyilk grup Beyrut üzerinden t
rnmı . aı;ttmnak ıç:n fevkalade ra.ka doğru uçmuşbır. Her glin 
hallenn ıU\ru bekclnı~ordu· ı:aka~ sivil kıyafette 50 kadar Alman 
bu yardım arzu ~ıl~ nısbetı tnristi getirmekedir. Bunların 
bula~ıya~;- Çünku konulan eks<'risi Bulgar pasaportunu ha. 
tahdıdat uzerıne Amerika efkarı mildir 

nı temin edecek ıe ııı 
lacak meydanıarın y;ııil 
zelınesi ve yed~ıe • ..ıJ 
f§idir.. 11111.:M Irak mukavemeti 

kırıldı 
(B<l§ tarafı 1 incide) 

Raşid Ali genel kumıay ~ 
kanı Emin Zeki ve Emir Ahdü1L 
l&hm yerine tayin cüretini gös
terdiği sözde naip şeref oldu..ğu 
halde lrak - İran hududunu geç.. 
~ve İrana gitmiştir. 

Kahire, SO ( .A.A.) - Orta
şark İngiliz kuvvetleri umumi 
karargfilımın tebliği: 

puru He bir kabotaj vapuru ve blr 
Avizo tahrip etmlşlerdfr. 

Glrit tekl muharebeler esnasında., 

ynrnlı Alman askerleri pek vahşiyane 
blr §e.kildc sakat bırakı1mı.,lardır. Bu· 
nun mlsaıt §imdiye kadar yalnız Po
lonya muharebesi esnasında görW.· 
ınU.:;;lll'" Alman ordusu muharebede 
namuskflrlık v• asaloetin ldamesl için 
bUtUn tedbirleri alacak, bu bn.r"tıarca 

umumiyesinin hoşnutsuzluk gös. ---· ----------

temıesi muhtemeldir. ~ - ys l 
Almanlar Ruzvelti'n Amerika AJ A 

m1Ç;~)eti .nam
1 

ında __söz söylcmeğbi~ sa..A ~~ ra{ 
.ıu1yetı o ma ıgm.ı ve cenu • 

merika cumhuriyetlerinin ise bu 
nutku tasvip etmiyeceklerini id. 
dia edi:orlar. 

'Lonllra, SO (A.A.) - İngiliz gue-

On beş ton bO~'rJI 
bir top! sekiz ;r'~~~ 
A tlantlgi a.,.cmıag~ -~td"': 
bulunan bıı ağrr ~ 
yaresinin havalaJI ~ 
büyük mikyasta ta~ > 
!arma ihtivaç va~ ı"'_ 
miş beş mt?tre ~' V:J 
~ metre !6\ ,.-IJ 
lan bu muıızınnı ta}~ 
nınacağı hnngar ve., fil 
yük olacaktır.. SÖ~ )fft 

laylıkla 1Qkl istihlakine sO.rilkleyen 
vaziyetler Uzerlnde durmuş, Ziya 
Gevher EWi tekrar söz alarak 
dlişük derceeli içki imall r.aıııretl 
llzerinde ısrar ederek bunu mem
leket bakımından ana bir mesele 
olarak eıe alınması lAzı:m geldiği
ni söylemiştir. 

28 mayısta Han Nukta )"'I iş. 
gal eden kuvvetlerimi2Jiıı iarka 
<Wğnı ilerlemeleri tuğya.nlar yü
zünden gecikmiştir. Şimale doğ
nı üerliyen kuvvetlerimiz Ur'u 
~al etmişlerdir. 

Loniira. 30 ( A.A.) - İrakta 
Fırat nehri boyunca ilerliyen bir 
lngiliz kolu şimdi Ur'a 80 kilo. 
metre kadar mesafede bir nokta
ya varmıştır. 

h:ırekeUerden mesul olan asker veya 
ah:ıll hakkında en §lddetıl bir oekUde 
hı:ı.rel~ t edecektir. Bu i§itılmeml!} me_ 
zallmtn ve ekserlslnl, Alman paraşüt· 
çUlerlnıu düşman Qıı1formam De indik 
lori hal<kmda İnglllz başveklll Çörçil 
tarafından ileri sUrll!en batıl ve ya
lan tddianm tev!ld etmı,, olduğunda 

§ilpbe yoktur. 

GlRlTE NE KADAR ALMAN 
Ti\l'l"ARE ASKER TAŞIDI 

Londra, 30 (A.A.) - Deyli Tel
grafın askeri münekkidi şunları 
yazmnktadır: 

telerlııln Aım?rik& muhıı.blrlerlnden 

gelen telgraflar, muhtelif smıflua 

ıncuup Amerlkahlarm, Ruzveltln ta
riht nııtkunu btıyQk blr heyecanıa kar
şıladrklarou ve nutkun bUytık ehem_ 
rnl,yet 'f'e oumWUntı kavramış bulun· 
cb\kla.nnı mUttetıkan blldlrmektedir. 
Diğer taraftan Almanynda g!5rtllell 

a.ksül!.ınel, Ruzveltln fevJ;:-ılAde ahval 
lltı.n '=tmes'..ndeld ımıayı başlı bqma 
labat eden bir vakıadır. 

• Tokyo, 30 (A.A.) - Asabi Şim· 
bun gazetesine Batavia'da.n blld!rildi
tme göre Hollanda Hfndi .. tanı hUkQ· 
meU bl:- tebliğ neşrederek ticaı1 mu 
llllkereler hakkmdıı. Japonyaya kıı.tı
blr cevap vermek lmkAnı olmadığını 
bDdlrmf~tlr. 

• Osio, 30 (A.A.) - Sjoefa.rtsUde· 
nee gazetesine ~re ccman 571 bln 
ton hacminde 186 Norveç vapuru har
bin bll§)angıcmdanberi 30 Nisana ka· 
dar geçen müddet zar!mda batınlmış_ 
tır. 300 deıı fu&a Norveçli tayta 4:ı. 
ıstmu.,tur. 

ve tesbatm AJınaJ! ;;>:.J 
yakm bir yerde 111 ,ot"':",; 
Britanya adalarında •tdl 
likeli olur. Bir ~l, 
meyi ve hem de kUe<I~ 
zam te.sbatı uUıriP ti' 
bir baSkm hati.nde ıı 
ikinci bir meydall1 'btJ 
de düşünülebilirse d:~ 
sırasında geniş .ıneY d ~ 
ve hazı:rlama.t Jrillfe tı' Türkan Öz (Antalya) içki ma

zarratı ve buna k81'ŞJ alınması §&

yanı n.rzu hususata bir defa daha 
temas ettikten &onra içki mesele.. 
sinin millet meclisinde böyle heye· 
canlı b·r mü_ZRkere mevzuu teokil 
etm('slnden duyduğu memnuniye
ti ifade etmiştir. 

İnhisarlar bilt~csi heyeti umu
miyesi üzerindeki bu müzakere
lerden eonr<ı. maddPlere geçllmjş 
ve kabul olunmmıtu.r. 

Bundruı sonra orman umum mn
dıirlüğü 1941 yılı bütçesi m\Wlke.. 
re ve kabul olunarak ilk oelee,.e 
nihayet verilmiştir. 

Meclisin bu ilk celsesinde ka
bul edilmi.~ ollln mülhak bütçeler 
arrumıda dcıvlet hava ;)-~llan, hu
dut ve sahiller sıhhat umum :mll
dürlllğ'U ve poeta telgraf "ft) tele
fon umun Udih"?ilğU bUtçeleri de 
buhmmnkta kil. 

Beden terbiyesi genel dlrck
t.örlüğU hü.&ı!;e&l 

Ankara, 30 (A.A.) - Bilytlk 
Millet Meclisi bugün Rc!et Can:-
tezin beşb.nlığ!llda aktettiği ikin
ci celsenhı. a.çılışmı takiben 1riinril
ye ge-len Başvekil Dr. Refik Say
dam, beden terbiyesi gonel direir
törlil ~ t~tına. alt kanun IA.yi
haeınm müza.kcr<>les;ni istcm~ir. 

Bağdat bölgesinde bugün Bağ
da.da 30 kilometre mes:ıfede Han 
lıılukta'yı ilgal etti ve bir miktar 
daha ileri geçtik. Gecikmelere 
en ziyade düşmanın vukua 
getircljği tuğyanlar selbcp olmak~ 
tadır. 

Fakat ln:;ilizler müteharrik 
kıta.ları Bağdadın takriben sekiz 
kilometre batı şimalindeki Ka
daimian'a varmışlardır. 

Bomba,/, 30 ( .A.A .. ) - 2.000 
"Aımadzai Vahir" den mürek
kep bir heyet Hirga'da toplana. 
rak Raşid Alinin 1raktak.i hare
ketini takbih etmiş ve bunun !s
l!m dUnyasına ~ok zarar wren 
bir hareket olduğunu ilan cb:niş. 
tir. Peşa.ver hududundaki Mfu!
lilmanlann yaJ>bkları bun& mü
şal>!h beyanatfan sonra gelen b~ 
taktih hareketi, Hindistanın şı. 
mali gari>i hududunda bulunan 
başlıca kabilelerin is) traıdıla.
rm hnınane bareketl.orıne muha
lif oldu:klaruu göstermektedir. 

Hirga'da yapılan hı siyasi be. 
yanab, hür b'::!c!erin scrbestçe 
ifade edi1en ıUili:ünoe!~i ı;c ta-k
viye etnc'!ttedir. 

Lon.drada tahmin edildiğine gö
re, Almanlar irite asker naldı için 
Yünkcrs 52 tipince 1.200 tayyare 
kulla•ı..'lllşlardır. Taarruzun en şid· 
detli anında: dakikada bir tayyare 
yere mıni~tir. Girit taarruzunun 
istiJz3m ettiği bu kadar çok tay. 
yareyi temin etmek için Alınanlar 
Garbi Avrupadaki tayyare kuvvet 
lerini hayli azaltmışlar ve alkan
lar<ln Yunnistana pek çok pike 
bomlıardıman tayyaresi ile avcı 
tayyaresi göndcnnişlerdir. Bunla
nn Girite kadar gelmesı için yal· 
ııız 2 bin kilometrelik bir mesafe 
katetmeleri lazım gelmiştir· Hal
buki l>izim şimali Afrikadaki krta
lanmıza demzyolu ile ümit bur
nunu dolaştırarak ınal7.eme getir• 
mek için katetmek mecburiyetinde 
olduğumuz mesafe tam 20 kilo
metreyi bulmaktadır. 

Roma, 30 ( A.A.J - İtalyan or. 
dulan umumi karargfthmın 359 
numaralı tebliğinden: 

Girit'te ihraç kuvvetlerimiz, 
düşmana taamtz ederek bir kaç 
yüz esir al~lar ve mühim mik. 
tarda esJiha ve mühimmat iğti. 
nam etmişlerdir. Harekat, hava 
teşekküllerinin rnüeW!-m~ 
retiyle devam etmektedir. 

nlrleşik Devletler tktısadt bir dik
tat!SrlUk tesis etmek arzusiyle itham 
edilmekte ve Ruzveıt bir deniz aşın 
ıı>.llsteb!di olarak tavsif olunmaktadır. 

Denizlerin serbestliği pren.slplnin 
~-enlden teyit edflmcst münasebettyıe 
Umnnlar, Bitlerle Amiral Readerln, 
AJmı.ın torpil kovanlarının karpama 
ı;ıkneak bUtlln gemilerin batmlacağr 
bakkmclakt beyanatıarmı hatırlatmak 
ıruretıyle cevap vermektedirler. 

Amcrfkan gazeteleri nutku "sa
rih blr vaziyet alma,, olarak tav
sif etmektedtrler. 

Nevyork Tayms §Unları yazıyw: 
Ruzvelt, zaruri olduğuna kana· 

at getirdiği takdirde Ahnanya, Ja
ponya ve ltalyaya karşı harbe~ 
ği dilşllndüğttnil .ıınklamamıştır. A
merikada fevkal!de ahval vaziye
tinin ilan edlhniş olmam halli im
kln.sız cöriinen meeolelerin hal
lini milmikiln kılarak sarfedilmesi 
li.zım gelen muazzam gayret ~ 
milletin blitün maad)em ~ 
kuvvetlerinin tamamlle eefeıt>er 
edilmesini temin edecektir. Raz
veıtin deııiblerin aeri>eetliği prea
sipini tekrar öne lllÜJ'altBi Ameri
ka.ya, ibaıt> malz«neeinin, tMaiıa 
edilm.it olduğu muharebe m~ 
larmıa kadar &6nderilmeelni teaıill. 
etmek kmfeaiai ~emektedir .. 

• Kudüa, 30 (A.A.) - Filistlndckl 
Alman ve İtalyan meııtaaUerlnln hl· 
mayeslnl deruhte etmJş olan İspanya 
k0D80loıluğu. yarmdan iUbaren Vlşi 
hllldlınetı baş koıJaO!oeunun mUfara
kat!nden 80Ql'a. l'ra.usa mentaaUerinl 
de himaye edec:ek tir. 

• Nevyork. 30 (A.A.) - GroenJand· 
da geni§ btr aahanm pl&nlarnu çıka_ 
ran Amerikan memurları, yanlarmd:ı. 
cenubl Groenl&nd vaılsl buhmduğu 
halde Nevyorka gelmek tızere yolda 
bulunmaktadır. 

Nevyol"1ı Herald Triblln de ~Y
le diyor: 

Nutuk, lüzum görtiılece.k he:r şe
kil hare«et ~ millete ya.pılnuş 
oahane bir hrtaptı:r. Reis, tutulma
sı lazım gelen yola sağlam t-emel· 
ler atml§ bulunu;yoır. 

Scripps Hon.rd gazetelerine 
yazan .nıuhanirlerden :9. Vil
yam Sima, eözlerinde daha sa. 
rib oNp öyte diyor: 

Bu Rmveltin bAyanatı harp 
illnma 9(lk henziYN ve kat"i 
vaziyet ab:odığınt gösteriyor. Bu 
nutkun manası, Hitlerizmin im
llasma kadar Amerikanın müca
de1e edeceii hmuaunda tenddfi. 
dıa mahal ••miJe<a BUNtt.e .ka
rar ve.r.ikJüe <MntaSldır.. 

olur. Onun içindir k~~ ~ 
lt>r için Yeni z-elaJl 11"'". 
gibi Alman üslerlnddl 
man uzuu menzilli .,,. 
larmm eremll eceğı_1aJ1 Jll",J 
ha evveldc.zı ta!lrJ'li7"""~ ~ 
nara.k m.ukabel~ etJtlrlf,. 
fırsatı bulıınacak~ye~ 
lar kurmak, maıseJll 
ve konınma.sı 
arzedecekti'l". .. ~ 

Bu suretle belll Jll 41 r'" 
den çıkmaması, heJl11'11.ı..., 
zile malik bu)uılSll ~ 
den da.ha emin bit 

m~:k:ı::~~ 
imparatorlui!DD-· ~ ' 
dınu olan ~., ~ 
lamnadığı ve ~ :J 
olarak 88ktacoak ~ 
da ileri silrülebilit· ~I 
ne .kadar A~~ 
ya.re ya.n:hmmdall. ~ 
yarecilfğine vd{e~. 
kat bom~,::1_.ır. ~ 
yatta a ~ 
lerfn ihtiyat~ .. 
hava tll5lerindeD ~ ~ 
~~ ~e::...-M /11 fi" 
ıarn~--
~ ı 



A 
Fevkalade nziyal dolayısile bazı vergi =-=~~..___.:..:ı -:.....:.:VA.KJT~ıı~ıu~nı~·ı:_ 

SUS , ve resimlere zam yapılmasına dair 
l~' ~ TAYYARECilER olan 3828 sayılı kanuna ek kanunla 
-a- ==---·· ... ---- ~~g~ resmi kanununda yapılan 

.... '"';:!:-..:="-· .. ~ degışıklıkler hakkında kısa bir izah 1 
1'11' 90rdulal' •• Sema d6nllp pr- l - Yabancı memleketlerde 
IOllla benıber ..-u sWen ıe- ta~im olunup Türkiyeye gön_ 
çirmefe Jıılledder .• Bir an. pz • derilen evrak ve senetler, l)imdi. 
80ll ihtiyara, PDO olUllll: ye kadar remd dairelere ibraz 

- Patron!. edikliii wya o.ine münıelünileyh 
Diye hitap ettiği adama döne- leri. veye hamilleri tarafından 

rek Nntm genoln lıuhınduiu ma· devır veya ciro muamelesi yiiriL 
ae.vı g&Jterdi.. ı tOldtllü takdirde damga resmine 

,Yürüdüler .• ötelti ınaaalar ara· tabi ~· Yeni tadilAta göre, (her 
ıından geçerek gencin önllnde clur hangi bir suretle Türkiyede hilk. 
dular •. thtiyar olan dostA;a eUnl u- münd~ istifade edildili) takdir. 
zatarak gencin elini • ktı ve yanm- de daht dMnca resmine tabi ola. 
daJdnl taJrdJm etti: cak ve resim, hükmünden istifa. 

- Yefeatm!. de edenler tarafmdan ifa oluna. 
- 'l'eterrtlf ettik efendim.. caktır. ... 
- O ,eref bendenise racidir 2 .- Çeklerle bankalar arasın. 

baynD.. ~akı mOnakale Ye tediye emirle. 
_ Memnun oldum.. nne akl hOldlm. ıenl!letielrek 
Yeni gelenlElr oturmuılardı ki (çekler, bankalar veya ticaret. 

sarl§JD genç garsonu çağırdı. tc;- hanel~r arasmd.aki münakale, te. 
kiler llllll&rladı., i4;tller. Yavae :,ra- diye, arsal, teslım ve tahsil emir. 
\r8f eıurıiJnfyet kunılmafa bqladı. !erile alelumum havalenameler ve 
Kadehler şı1nrdadı .• Bu Uç klfiden havale .mektuplan (5) kuruş ve 
iki9i 

0 
Udu bemf,yorlardı ki, bir ır.uhte\'tyatı 20 liraya kadar olan 

m det• bJrlDI a&mill olanlar ile posta ve telgraf havalenameleri 
hamlede dıtettaden fark eanele- (2) kuruş ve yirmi liradan fazla 
rlne imkin ga~esdl. olanlar (5) kuruş) damga resmi. 

Bu ıJl't!da gadQlllardan biri eUD· pe ta'>i tutıftmuştur. (Bu ıednı 
de bir ıeııratıa ba muaya ,.. miktarlan 3828 saydı aknmnD1 
ı.,ıı. Saf tarafta oturanm önün- il nci maddesi mucibince ya.le 

lek~tlere gönderilen evrak ile 
çekilen telgraflann damga resim 

lerf, Tilrtlyede kalan kopyaların~ 
pul ~ suretile ifa 
olunacak ve bu kopyalar tabak 
kuk münıru zamanı milddetince 
sak1anacaktır· 
. 4 - Siaıtrta akitlerine ait dam. 
ga ı:esm*ri, prim, idare masrafı 
ve_:ı~ur her ne nam ile olursa olsun 
miiştericlen alman paranın yekO_ 
nu Üzeriiden ifa oluacaktır. 

.~ - Alelumum ticarf ve sınaf 
muessea•rle bankalar ve §İr 
ketler-w 3659 sayılı kanunun şü. 
mulüne giren mOesleseler tara. 
fmdan tamim olunan (her nevi 
arzuhal, istlfanameler, IAyiha, 1 

muhtıra. beP.nname ve iJıbama.. 
meler w bu inabiyette resmi ma. 
kamlara çekilen telgrafnamelerin 

mühOrlO w imzalı muhtıralan) 
pulsuz veya pulu noksar. oldulu 
takdirde damp nısmi cezasile bir 
Jikte tamim edenlerden al~ 
tır. Bu ceza affa tabi delildir Bu 
kebil ewakı kabul eden ve ü~ri 
ne muamele yapanlar hakkında· 
ki hOkOm baJdcllr • • 

1L1 

f ırçaJamal1S1• 

çOnkO: 
Bir defa .fırg•lenm8 
ııer t.emlJdeDmlf olmaz. 

'1JI guddelerbdla ve da 
blU uzııvlarm mtltemadt 
yen alman 8CMlıl mad 
de er, mlkroplar, ~ 

ki, •lpra v-u. dlll 
dit etlerble bblblr 

krop .. ılar, Anala 
UBUle ptlrlr Bunlar bt 

riJDe blrOııe llDla1't ... 
rde çlb1bDe, etıeldl B 
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