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·Meclis, bütçe müzakerelerine başladı 
' 

Başvekilin kısa ve veciz izahah ve Maliye Vekilinin nutkundan sonra : " Riyaseticümhur, Divanı Muhasebat, 

Başvekalet, Devlet Şurası, Matbuat, istatistik, Diyanet işleri 

bütçeleri kabul 

Meteoroloji, 

İnhisar 1 ar idareleri Maliye Vekaleti, Düyunu Umumiye, Gümrli-k ve edilmiştir 

B. Çörçi1'in 
Beyannamesi 
Hadisererin ougllııı . .. 
tarasında lngiltere için ka· 
~lrılık noktalar vardır. Fa-
at bu ayın harbin dönüın 

t\oktası olması da pek ala 
trıU""k" d'" "' un ur. 

\' 
llatı: Ahmet Emin YALMAN 

ft n~iltere Başvekili B. Çör
!ıı . Çıl, yakın bir ?.aman için 
~gıltereye her halde bir teca-
tıu!"~ekliyor. On dört milyon 
ha "44(l olarak bir beyanname 
~rrJaınası, halkı sıkı sıkıya i
'1 ~rnesi ve herkese vazifesi
~o Şınıdiden anlatması bunu 

steri yor. 
ha "S. Cörçil, bu kanaate Girit 
lllıteketine bakarak mı var
~f!"• Yoksa Almah hücum ha
lııı ıgına dair milsbet malUmat 
l'tt~ elde etmiştir. Bunu bilmiyo. 
~~akat bugüne kadar B. 
~~ 1, dairna fena ihtimaller 
llıa f ne Yilrümüş, vaziyetin dai
\ıı . ~na taraflarını öne sürmüş, 
~etilız ınilletini zafer vaadlerile 
tii~1e~ borularile değil, felaketi 
~ önünde canlandırmak 
ııı~ e harekete ve mukave-
~ ıevketmiştir. 

~ti Çörçilin bu hareketlerin
~ ?nanayı anlamıyanlar çok
ti, ~ J\.~rnan ve İtalyan gazetele
~ 1tıliz Başvekilinin kara ih
daj~ len açıkça ileri sürmesini 
r.,l'a a Propaganda mevzuu ya
baııc it kendi memleketlerinin 
drt-. ~ı tatlı tatlı oyalamışlar
ti~atı akat Çörçilin tuttuğu ih
~ıı 1 ve vekarlı gidiş, Başve
~ İngiltere ve Amerikada 
~illa. 11 etmek istediği tesirleri 
!! lllile yapmıştır. tilt: son günlerin hadiselel'.i İn· 
~e hesabına parlak gitme
~i r. En büyük harp gemile
tloll kaybetmişlerdir. Akdeniz 
}ia~nı__alan Giritte mühim za
~ U~mıştır. Bu ta.raflarda 
~lı1. tnıktarda hava kuvvetleri 
~l'~lllaınası yüzünden Giridi 
~ b tlnek tehlikesine de ma
~l Ulunuyorlar. Giridin kay
'lııll'etıt;ı~. Şarki Akdeniz haki
\oe l{ı ının kısmen elden gitmesi 
'llltı ~rrs. Filistinle beraber Mı
~t llt avadan daha sıkı bir teh-
~alt illa dü§mesi demektir. 

'i ~ at buna rağmen demokra
~~ı:hesi hesabına bedbinliğe 
la; e~ doğru değildir. Alman
tq~ıbyadaki muvaffakıyetli 
ıı l\ıı 2:larnıa geçtikleri zaman 
~ la Süveyşe kadar varma
~til~klenmiş ve ıpek çokları 

renin Akdeniz hakimiye-
~ (Dtwaını 5 inclde) 

Deniz harbi 
Groenland'da mı 

lzlandada mı 
vukua geldi? 

Va~ngton, 26 (A.A.) 
(Huka) Hood muharebe kruva
zörünün ziyaı, lngiltcreye yapı· 
lacak bahri yardımın arttırılma
sı İneselesj etrafındaki münaka
şalar üzerinde; büyük 'bir rol oy
nıyacak glbi görünüyor. 

Mii3t.akil ayandan Noris ga
zetecilere beyanatta bulun1tra.k 
Amerikanın ika.filelere refakat 
vazifesi görmek üzere Kanada 
veya İngiliz <!onanmasına der
hal , ehemmiyetli rmiktarda harp 
.gomi}drj devretmesi lazımgeldi
ğini aöylemiftir. Son deniz mu
harebesi, R, .. acvclt'in sah günu 
irat edeceği nutukta, Amer~a
nın harp gemileri ile kafileleri 
him-ve ettirmek veyahut İngil
tereye yeniden harp gemisi te
n.-- edecek tedbirler ~lmak şık· 
larından birini tercih etme:;İni 
tesrie yarayacaktır. 

Kongre liderlerinden bir ço
ğu, huausi mükalemelerde, Roo
seveltin harici siyaseti umumi 
!hatlarla jzah etımek niyetinde ol_ 
duğunu ve harbe -daha faal bir 
tekilde iştirak hususunda şimdi
lik yeni fikirler jleri &Ürmiyeceği• 
ni beyan etm~cdirler. 

Birleşik Amerika devletleri 
hükumeti, Groenlandla bu mın

( Devanu S incide-) 

~~-t~ l\aa - Müsaade et de, ıu reımin altına yaulma&ı lizunrelen 
e)'i ıöy)iyebileyim. 

Han ya 
garbind~ 

Çok şiddetli 
muharebeler oluyor 

Almanlar, deniz 
planörlerile de 

asker getiriyormuş 

Paraşütçülerın 
tükenmiye başladığı 

bildiriliyor 
Kahire, 26 (A.A.) - Ortd. 

ıark İngjliz umumi karargahının 
tebliği: 

Ciritte Kan diye ve Resmo · dtt. 
vaziyette hiçbir deiişiklik yoktur. 

Maleme mıntakasında Alman. 
lar, havadan nakledilen muaz
zam takviyelerin gelmesi üzerine 
~iddetli bir hava bombardımanı
nın himayesj altında Hanya'nın 
garbindeki kttahmmıza karşı §İd_ 
dotli bir taarruzda bulunmu~lar
dır. Düşman ağır zayiata uğra
mı§ olmaJda beraıber mevzileri
mize girmiştir. Yeni Zelanda kuv_ 
Voetleri mukabil taarruza geçm.i§
lerdir. Şiddetli br muharebe de
vam etmektedir. 

* . Nevyork, 26 (A.A.) - Unı· 
ted PrCıSS'in yazdığına nazaran 
Abnanlar Cirid.i jştila için yeni 
aietemde deniz planörleri kullan
maktadır. Bu planörler tayyare
den sahil civarında ayrılmakta ve 
geceleyin de asker çıkarılmasını 
mümkün kılmaktadır. 

İngiliz hava kuvvetleri Cirit
ten aYrtldıktan 8onra da Yuna
niatandaki Alman üslerine karşı 
akınlarına devam ediyorlar. Gi
ritteki Jngiüz topçu mevzileri de 
Alman tayyarelerinin fasılasız 
olarak devam eden altı saatlik 

(Devamı 5 incide) 

50 vapur 
Matı:r"w.~+ .,J, 'u 

sarimen vardı 
Londra, 26 (A.A.) - SO va

purdan mürekkep en rtıühim va
pur kafilesi 25 milyon İngiliz li
rası kıymetindeki ha.mulesini çı
kaılmıştır. Bu hamuleler emniyet 
iç.inde memlekete dağıtılmıştır. 

Oeyli Meyi gazetesi bu kafile 
haıkkında diyor ki: 

Seyahat sulh zamnnındaki ka
dar sükunetle yapılmıştır. Vapur. 
lardan birinde son model bom
bardıman tayyareleri bulunmak
taydı. Kafile ayni zamanda yiye
cek maddeleri de getiriyordu. 
Mürettebat duyıdukları sevıncı 
gizlemiyerek şunları söylemi.5ler_ 
dir: 

Zayjatsız gelen ilk kafile değL 
liz. Denizaltıların hakkından gel_ 
mek hususunda muvaffak olun
muştur. Atlant llote Amerikan do_ 
nanmasının bize pek büyük fay
dası olmu~tur. 

Amerikalıların yeni 
tip bir gemisi 

Vaşington, 26 (A.A.) - A
merikan limanları üzerine yapıla
cak akınlara karşı yeni tip bir ge_ 
minin Amerikan donanmasına il
tihak edeceği ifşa edilmektedir. 
Bu gem "nin, hareketi radyo ile ta_ 
kip edilecektfr. Sürat istenildiği 
gibi azaltılıp hızlatılaeaktır. 

Liverpol kruvazörü 
Tokyo, 26 \ (A.A.) Misako 

Şimbun gazetesinin Şanghay mu. 
habirine gÖTe, İngiliz Liverpool 
Krovazörü cuma günü Manilia 
civarındaki Amerikan deniz ÜsşÜ 
olan Caviteye gelerek meyimah
ruk a\mağa başlamıştır. 

Mezkur gazete bunun Alman 
korsanlarına 'karşı koymak üzere 
Pasifikte daha srkı bir İngiliz - A. 
merika iş bfrlii: "ne delalet ettiği
ni ilave eylemektedir. 

ı 
Ankara, 26 (Telefonla) - B. 

M. Meclisi bugün, rei-s Abdülha
lik R<!nda'nın reisliğinde toplan
dı. Dinleyici locaları çok kalaba-
lıktı. Vekiller, ön sırada yer al
mı§lardı. Evvela Maliye Vekili, 
bir saatten fazla süren nutkunu 
söyledi. Sonra müstakil grup rei_ 
si Rana Tarhan, bütçe hakkında 
temennilerde bulunarak devlet 
mübayaatının tasarruf maksadile 
tevhit edilerek bir elden idaresi
ni, Ücretli memuriy.etlerin maa~a 
kalbini bilhassa istedi. Soz alan 
Mazhar Müfit, tasarruf maksadi
le, dör<lüncü hariç olmak üzere 
umumi müfettişliklerin ilgasını, 
bütçenın tenvjr, ı eshin, kırlasjye 
ve mefruşat fasıllarının fazln ol
duğundan bu fasıllarda tenzıl " t 
yapılmasını istedi. Dün Mecliste bütçe hakkında kı sa ve veciz izahatta bulunan IA)'ID 

Baıvekilimiz Dr. Refik Saydam 
Sonra, Berç Türkex, hazırladı-

saat üç.le Meclise gelerek geç 
vakte kadar dairelerinde meM;Ui 
olmuşlardır. 

Başvekilin izahatı 

ğı yazılı nutkunu okudu. Söz aları Kitapçı cevap verdi. En sonunda 
Ziya Gev.her tenkitlerinde . .2 l Başvekil, veciz kısa beyanatında 
milyon liralık varidat fazlasının cevap verdikten sonra bütçe fa· 
ve bütçede yapılacak bir çok ta- sıllarına geçilmiş, Riyaseticümhu •• 
sanufların olduğu gibi Milli Mü- ı Divanı :\-tuhasebat, Basvekalet, 
dafaaya tahsisini, Maliye bütçe· Devlet Şurası, :\1atbuat, istatistik, Ankara, 26 (A.A.) - Biiyül. 
sinde her sene cemiyetlere yapı- 1 Meteoroloji, Diyanet işleri. Mali. iv1i.llet Mecl~niR h~Dkü t:ap
lan ve mühim yeldin tutan nakdi ve. Düvunu umumiye, Gümrük, l~n.~ı~a b~. bey~ ~91Nye
yardımın kaldırılarak Milli Mü- İnhisarlar ·oütçelerı kabul eodilmi -1 51 

•• uze_rinde ilen l!Wiilmüt elan 
dnfaaya verilmesini istedi. tir. Yarın, bütçe müzakerelerine m~t-~laaJ.ara kUJ1lık olarak wBaş-

Bu tekliflere evvela bütçe en· devam olunace'ktır. ~· ~ Dr. R~1Say.dam aşağlda_ .. . b . h .. ı.J·· .. c·· h . . . ı· 1 .. .. 1 ı eyanatta onmtı:Ştur: 
cumenı maz. ata mu arrıu 1usnu um urreısımız smet nonu, (~ 1 ~) 

Bir Amerika 
gazetesi 

Amerikanın çok 
şiddetli tedbirler 
atmasını istiyor 

Bu tedbirler dokuz 
maddede hulasa 

edilmektedir 
«Girit harekatı devam ederken 

Almanlar, Groenland açıklarında 
lngilizlerin en büyük harp gemi
\erinden birini batırmı lardır. 

c:Bu, İngilterede ve Amerikada 
derin akisler uyandırmıştır. Ve 
Amerikalıları da, harbin kendi 
hudutlarına yaklaşması endişesi· 
ne düşürmüştür. 

cAmerikanın durumunu müta
laa eodcn Niyuz Pöpl diyor ki. 
Amerika hiç olmazsa şunları yap. 
malıdır: 

1 - Yalnız harbin devamı 
müddetince işgal altında bulun
durulacaS'ını resmen vaadederek 
Dakarı işgal, 

2 - Mihver taraftarı olan 
Viclıy hükumetine ait olarak garp 
nısıf .ıtüresinde bulunan bütün 
adaları zaptetmek, 

3 - Müdafaa jçin lüzumlu gö_ 
rülen Atlantik topraklarını hima
ye etmek üzere iııgal, 

4 - Mihverin Amerikadakı 
bütün kıymetlerine el koymak, 

5 - Bütün Mihver devletleri 
ile diplomatik münasebetleri ke· 
serek bunların casus ve propagan. 
dacılarından kurtulmak, 

6 - Amerika donanmasını, 
İngiltereye gönderilen harp mal· 
zemesi vesair maddeleri nakleden 
vapurlann ıhimaycsinde kullan· 
mak, 

7 - Bitaraf ıkalacak~arını 
ümit et~imiz ttncmleketlcre yar~ 
dım etmek gibi güJ.ünç ve netice. 
siz siyasete nihayet vererek yar
dım planını, Mihvere düşman ol 

(De,·anu ~ incide) 

Amiral Reader 

Alman deniz 
başkumandanı 
Amerikanın vapur 
kafilelerine refakat 

usulünü 
Harp hareketi ve 
tahriksiz tecavüz 

sayıyor 

Berlin, 26 (A.A.) - Alman 
donanması kumandanı amiral 
Rader dün Amerikan gazete mu
harrirlerine beyanatta bulunarak, 
Amedka tarafından vapur kafi
lelerine refakat usulü kabul edil
diği takdirde bunun ibir harp ha
reketi ve Ahnanr_aya karşı tahrik_ 
siz bir tecawz te,Jcil edeceğini 
söyk.niştir. 

jngiliz donanması lehine ve 
Almanyaya karşı Amedkalılar ta. 
rafınd-- devriye faaliyeti göste
rilmesine Almanyanın lakay't ve 
sey.irei ıkahnasmı 6'imse bekliye-
mcz. 

B. Roosevelt 
nutkunda 
Çok mühim 
şeyler ilan 
edecekmiş 

Bunlarm arasında 
bitaraflık kanununun 

ilgası da var 
Ncvyork, 26 {A.A.) - Gazetele

rin bir çoğu reislcUmhur Roosevel· 
tin yarın .söylemesi sabırsızlıkla bek 
lenilen nutku üzerinde Hood sa!ıharp 
zırhlısı hAdiscslnin tesır yapacağı mu 
talA.asındıı. bulunmaktadır. Şimdiye 

kadar Roosevelt'ln ne söylemesi mulı 
temel olduğuna dair salnhlyctll kay
naklardan hiçbir şey ırşa -edilmemış· 
tir. 

Ticaret. nazm Jcssc Jones, dlln 
AolantA'da söylediği nutultta Roosc
vclt'in yapaca~ı beyanat hakkınc:l::ı. 

nazırlarla istişarede bulunmamış ol
duğunu bildirmiştir, 

Gazetelerin mUtalAasına göre, Ro
osevclt. !cvkaltı.de vaziyetin mevcut 
olduğunu, Martinık'in iş1;al cdilece· 
ğini, gemi kafile sisteminin tatbik 
olunacağını ve bitaraflık kanununun 
ilgasını illin edecektir. 

Vilkle bir nutkunda demiştir ki: 
Amerikan milleti dcmokraı.1nin ile

ri karakollar,ım tutmağa katıyen az
metmiştir. 

· Vaşington un bazı mahfillc: ındeki 
tell1kkfyc göre, Amerikanın gemi ka
file sistemini tatbik cttıği takdirde 
hasıl olabilecek "·azlyete dair Alman 
donanması kumandanı Amiral Ra· 
dc'ln ihtarı ve diğer taıa!tan Hindi. 
çlnl'dcld Amerikan mallarının Japon
lar tarafından mUı>aderesl, Roosevel
t'in yarınld beyanatında ıhmal edemi 
yeceğı amillerdcndir. 

GlJNON SESi 

Irak Harbiye Nazırı 
Yeni 

ısblahlardan 
beklediğjmiz 

hemen hemen olduğu yerde k~ 
tır. Şlmdl ayni sene mahsulü bit 
şiir, roman \'eya makale ile bir fel• 
&efe yahut matematik kltabını yan
yana koy&namz bu yazıları lki 
ayn devre alt zannedersiniz. Ede
biyatçı glizel tü.rkı,~ dediğimiz a
çık ve sade dllle Kunu.~p yazdıtı 
halde ilim ve fen adamı t'lllo Na· 
mık Kemal "Ei Süleyman Na:ı.11 oıt
Ut1$nJıCMı estetığine ıııadıknr. Bu 
lk.i 'tilmrr.nin Lld ayrı clll kona.,ma-
14nm sebebi ... 

Uzun müddet kalmak 
.. 
uzere Ankaraya geldi 

Ankara, 26 (Telefonla)- evvel refikası ve çocuklarını Bir kaç gündenberi şehri
Bir müddet evvel şehrimizi An karaya göndermişti. T ah mizde bulunan Irak elçimiz 
ziyaret etmiı ve sonra lraka min edildiğine göre, Naci Cevat bu akşam lraktaki 
dönmüş olan Irak Harbiye Şevket uzun bir müddet An vazifesine hareket etmiştir. 
Nazırı Naci Şevket, bugün, karada oturacaktır. Londraya göre Irak nazırlan 
tekrar Ankaraya geldi. Ev- Londra, 2s <A.A.) - Ra.şlt Ali hil-

velce bildirildig"i gibi Naci Irak Elçimiz k<lmeti nazırıannrn ve ailelerinin 
yaptıkları seyahatlere dair Ldndra· 

Şevket, bundan bir lcacs gün Ankara, 26 {Telefonla} - cne,·anu s ıııchle} 

. 

Yazan: 

REŞAT NURİ 
- Kırk eJU sene evveı bir felsefe 

,·eya matematlk kitabı Ue bir ro. 
man veya ~lir arasında lisa.n fu:
kı yoktu. Halbokl aradan J;P,Çen 7.a· 
man içinde edeblYf't dili ha'9l aa
dcl~~ buna :Qlukabll illla d1U. 

- Bence ısblaWardır. l'anzlmat.. 
tan eonra llnılalizi K•~Plılaf 1.ırakeA 
her '}Ubc lı;ln blr silrll yool ıatdaba 
lbf.İ31MUw:t: oldu. TrJı, mntcmatlk, 
kinay~ ,.c saire l')in A.,Ata bıv.tau

~ ,.... IStt1Ala erietenlert k~ 
(Litf• aa)'f.,. 9"iriaia) 
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Avruoada=:=:::: ... 
~o Selfll®·m 

Nasıl Geçti 
Çocuklukta nineye vaadedilen 

billurdan köşk 

Yazan: Rebia Tevfik BAŞOKÇU 
Telıf ve tercüme hakkı tamamile mahfuzdur 

-41-

ilir buçuk ayda burası be niın U- maya. hazırdr. Ailesi onu o kadar 
c .. cU adreF:m : 

- Bızlm için zarar yok, siz nereye 
ııtaeniz biz yine geliriz. Fakat yer 
bulnı.akta çok güçlük çekeceksiniz. 
Oda bul!Saıuz bile diki' gürültüsü ıs 

t~nı<"zler . Başlı bafınıza ev tutmağR 
(>C'Tit:bi oldu~unuz içın hakkınız yok

tur. 
Sonra l\ltisyil de lAkırdıya karış

tı: 

- Berlindeki para dUşUklllğUnU 

elhettc hıliyorsunuz. Her gün biraz 
daha. düşüyor, para düştükçe ecne
bilerin hücumu da artıyor. Bu böyle 
d~vn.m cttiLr;e herkes için felaket mu 
hakkaktır. 

- • Size adresimi vereyim: Benim 
ısmim ltfatmazel cAtlas~ dır. ~tüs

yüntın ismi de Kont Vansovlçtir. 
Jlarcmine söyliyecek. o da elbiseleri. 
nı gelıp size yaptıracak. Benim el
biMlerim bitin<:e hemen bir ahbabı
rnı daha getireceğim. 

mahrumiyet içinde yaşatıyordu ki. 
benden gelen en kUçtik bir dostluk 
nişanesinden ihya olmuş kadar se
vintyordu. 

Sadikofun evinde her gün bir ta
kım yenilikler karşısında kalıyor

dum. Bir gün yine Anni tcltl!} içinde 
geldi: 

- Bu sabah MUsyU Damgar tele
fon etti. Benimle konuştu. Danimı:ı..-. 

kadan dönmüş, haremini de f! 
miş. Sizin adresinizi istedi. } . 
ben sizden korktum, vermedim. Bu 
akşam otel Adlonda haremile sizi 
tanıtmak için sizi akşam yemeğine 
davet ediyor. Saat dörtte .sizin ce· 
vaplarınızı telefonda bckliyecek. 

- Ah, Annl, dedim. Şimdiki hal
de ne Mü!i)il Damgarı, ne de eşini 

dllşUndUı;'Um yok. Beni rahat bır,ak
sınlar da şu diki!Jleri bir an evvel 
bitireyim. Bir taraftan otel Adlonda 
akşam yemeği. diğer tarafta. işçi ka 
dın rolü, hiç birbirine uyan şeyler 

değil... Ben bunlardan daha kurlu· 
lamıyacak mıyım? 

- Aman, dedi. Yine tuba! 18.fları· 

rltR 
'' Satie ,, davasının son safhası 

Mahkemece tayin edilen yeminli ehli vukuf, gayrimenkule 
kıymet takdir etti 245,900 lira 

iddiası ortadan kalktığından • 
ızrar alakadarlar Hazineyi 

rapora bir itirazları olmadığını bildirdiler 

Kahve 
---, Satie bi nasının alım satımından 1 Du ehli vukufun verdikleri ve naıp "h . cı ~ "t- 1 \" e Dcnlıbank erkAnı aleyhine tarafı r,dan bir mUzekklre ite mah-1 ) fıyaCJ a~ ıiın ı , ı ı l uıuı.n daı·anın görülmesine kı:meye lf'vdi cdile'l raporda, gayri 

diln sabah J ı; tanbul Birinci ağır ce- menkulün Dcnizbanka ferağ tarihi 

t m • d" ld • zn. mahkemesinde devam edilmi,tir. l•l1n 11 teşrinisani 938 tarihindeki e ın e ı 1 ?ıtalüın olduğu üzere, mahkeme, c·msalinin alım satım rayıcine gör~. 
bundan evvelki celselerde, temyiz u- k.ymetinin ceman (tki yüz kırk be~ 

30 bin çuval 
tavzi ediliyor 

Alınan tedbirlerle memlek('timizin 
>ir seneden daha !azla bir müddet 
için kahve ihtiyacı temin edilmlı;ıUr. 
Elyevm J..tersJnde 30 bin, Portsaltte 
10 bin çuval kahve bulunmaktadır. 
Mersinde bulunan "'c Brezilya Kah· 
ve şirketine ait olan 30 bin çuvallık 
partinin yurdun muhtelit mınataka· 
!arına tevziatı pek yakında yapıla· 
caktır. 

Portsaitteki 10 bin çuvalhk parti· 

nin sevkine baı;ılanmı,tır. Bugünlerde 

bu kahveler l\1'ersine çıkarılacaktır. 

Bu kahvelerden baı;ıka, Ticaret O

fisi tarafından .5ipari' edllmi!J bulu. 
nan 8500 çuvallık bir parti de yakın· 

mumt heyetinin nakız kararına uy- bin dokuz yUz) TUrk lirası oldugu 
gun olarak binanın alım tarihinde· bildirilmiştir. 

ki hakiki kıymetini te.sbiti yeminli I>avanın mcvzuunu teşkil eden v~ 
bir ehli vukuf heyetine havale etmiş. öı:.vletin {yüz kırk dört bin) lira z~
tl. rar gördU!tU iddiası bu .suretle orta· 

Bu ehli vukuf, mahkeme azasın· dan kalkmış oluyor. 
d:tn Salimin niyabetinde İstanbul Ta. Mahkeme reisinin istifsarı Uzcrine 
pu ve Kadastro mUdUrU mühendis rı1akamı iddia ve atAkadarlar bu ra· 
Nf vzat, Yüksek Mühendis mektebi para. bjr itirazları olmadığını söyle· 
ordinaryüs profesörlerinden İhsan 1. diler. Tevsii tahkikat talebinde de 
"l.a~ ve Fikri Santur, yUksek mimar 
Zeki Soyar ile Maliye VekAletl tetkiki 
il ira~ komisyonu azasından Nüzhet 
Ortar:cadan teşkil edilmiştl. 

bulunulmadığından iddia. makamı id ... 
dianamcsini hazırlamak ve söylemek 
üzere muhakeme 12 haziran 9·11 per
şembe sabahı saat ona talik edildi. 

Vardım Sevenlerin Faaliyeti 

Türk borcu 
tahvilleri 

Tediyata dün 
başlandı 

Yüzde yedi buçuk faizli 1933 ve 
1934 Türk borcu tahvil1erinin tedlya.· 
tına dünden itibaren başlanmıştır. 

Tediyat yalnız İstanbul ve Ankara 
Cilmhuriyet l\ferkez ve Osmanlı Ban
kaları ile Doyçebank tarafından ya
pılacaktıı'. 1933 tahvillerinin beher 
kuponuna 0,7316 dolar mukablll ola
rak (1,9191 TUrk lirası, 1934 tahvil· 
leri için de yalnız tstanbulda 18,75 
Fransız frangı karşılığı olarak 0,5519 
Türk lirası ted1ye olunmaktadır. 

Yol vergisi yine 6 lira 

%7. 5. 941 

Bir keşif 
IR\ ün aktam radyoda .M•~· 
16{1 .•. . d bıt 

metçıgın saatı» n e clJ 
as~erimizin mikrofon _bat1"İl1'· 
spikerle muhaveresini dınled 

Künyesini ve adını zapted~ 
mediğim, fakat soyadının ~~ 
olduiunu öğrendiğim bu er~ 
o kadar tabii konufuyor, 
radyoya o kadar uygun ııellyot• 
du ki bayıldım. d· 

Gazetelerde ikide birde r~ 
yom~zun spikerlerinden tik~Y" 
ediyorlar. Bana kalıroa, r•, dC 1 

idaresi bu «Can» ı terhis edilh~ 
ği gün spiker olarak alırsa 
de yersiz bir it yapmıt oıınaı-.,. 

Can, sesinin «radyojenik ;.

Radyoya uygun» olmaoınd'° 
batka bazı soikerler gibi kekel<-
mek de bilmiyor. ~ 

Kaz ağızı .. 
Geçenlerde türkçedeki arı:: 

lan derleyen bir kitapçık ç:ir• 
rıldı. Bu esere bir göz gel I· 
mek, bu itin • bir botluğll d~ 
durmakla beraber • çok nok 
yapılmıı olduğunu anla,,,ajf 
kafidir. 

Bunlar ı;ittikten sonra bu sevin· 
c·ln üzerimdeki tesiri pek derin ol
!tıuştu. Daha o dakika elbiseleri kes
mı~. ertesi gUnkil prova için haıır. 
lamı11tım . Bütün gUn içimde büyük 
bir neşe vardı. 

nıza ba,ıamayın. Telefonu ben at:a. da memlekete ithal· edilecektir. 
yım da siz konuşun. Bir fırsat olur· 

Gönüllü hemşirelik için müracaat eden 
genç kızlar üç binden fazla 

Yardım Sevenler Cemiyetinin has-ı da hazırlanmıştır. 

1911 malt yılı yol vergisi eskisi 
gibi altı lira olarak tesbit edilmiştir. 
Bu para mükelleflerden yarısı hazi
ran, diğer yarısı da blrinclteşrin a
yında olmak üzere iki taksitte alı

nacaktır. MUkellefiyetinl nakden ö .. 
demlyenler de yine bu aylarda be
denen ifa edeceklerdir. Beden milkel
leflyetl altı liraya mukabjl 8 gUn 
çalışmaktır. 

Bir çoğumuz her neden•• ~ 
go denilince sadece külhan~ 
!er veya kopuklar tarafın j]i. 
kullanılan ve onlardan hallı d_ı. 
ne geçmit olan kelimeleri ,,... 
yoruz. H~lbuki argo ?'al_ıııı ~ 
lardan ıbaret değıldır. ·,Jf 
memlekette olduiu gibi b1

6
,. 

de ouhtelif argolar v .rdıt· lı'' 
liıi güzel sayalım: Arabacı•. il' 
lıkçı, ıoför. kayıkçı ••• ffatl• 
lehe ve üniversite argoları· jİ - Artık, diyordum. Anneme, rıine

~me yazmalıyım! Paristen çıkarken 

onlara otel değiştirdiğimi benden 
nıektup g-elmeden bana yazmamala
.. ını bildirmiştim. Kim bilir ,ımdi na
sıl meraktachrla.r? Ya nineciğim? 

Ah. ne kadar göreceğim geldi. Şu 

-Jakika onu yanımda görmek için öm 
:rUmUn yarısınr se\•e seve verirdim. 

Çocukluk dcvrelerimde nineme: 

Nineciğim, ben büyürsem. ı;ize 

billftrdan bir k~k. yaptıracağım, için 
de beraber oturacağız, derdim. 

Bu ak,am yazdığım uzun mektup 
ta, Parlste param kalmayınca Berli
ne çatı,mak için geldiğimi ve artık 
h:ıyAtnnı kendim kazanıp kendimi ya 
flltbfımı söyledikten sonra: •~ine

cf~m. dı)·ordum . Çocukken size va_ 
.dettiğim bilUlrdan köşkU yaptırama
dım. Fakat ümit ediyorum ki bir gtin 
Berlinde kurabileceğim bir evde sizi 
rahat ettirmek için elimden her ge
leni yapacağlm. Ve bir gün 1stanbu· 
la geleceğim ve sizi yeni evime ellm
de götüreceğim. Şimdiden buna ha
zırlanmanızı rica ederim.ıı 

Galiba bugiln nineme yazdıklarr. 

ma inanmaya büyük bir ihtiyacım 

vardı. Yalnızlıktan, kimsesizlikten 
yorgunluktan harap oluyordum. Hiç 
olmazsa yarın iı;:in kalbe ferah vere· 
cok iyi ~eylere limit bağlamalıyım. 

sa onlara beni de tanıtırsınız. 
Ben telefonda Annlnin tashih et

tiği bir iki cümle Almanca ile MUs· 
yU Damgara: 

- Safa geldiniz, dedim. 
Ve Ust tarafını tamamlamak için 

telefonu Anniye verdim. Anni konu,. 
tuktan sonra bana anlattı: 

- Bu akşam tam saat dokuza çey 
rek kala. zevcesile beraber araba ile 
gelip sizi kapının önünde bekJiyecek, 
sonra beraber yemeğe gideceksiniz. 
Saat dokuzda öteki ahbapları da Ad· 
!ona gelecekmilf· Sokağın ismini ve 
numarayı: da verdim. 

Madam Damgar koca.sı gibi terbi
yell, çok zade, sarı~ın ve :ııevimll bir 
kadındı. Oldukça iyi fransızca da ko. 
nu,uyordu. 

Krup fabrikalarının şefi ile e~l de 
dahil olduıtı halde bu ge<:e Adlonda
kl beş klşllik yemek pek samimi ol
du. Yemeğjn ortalarında Madam 
Damgar: 

- sız, dedi kim blllr bugünlerde 
ne kadar sevinç ve saadet içinde ya
ı;ııyorsunuz. 

Ben J\.fada.m Damgarın ne demek 
istediğini anlamadan yüzüne bak_ 
tım. Acaba ne demek istiyordu. Sor· 
dum: 

- Ne glbl bir saadetten bahsedi· 
yorsunuz? Aziz Madam? 

* ~atmazel Atl1.s l<.ldife 

- A, dedi. Haberiniz yok mu? 
elbisesini ı Gaziniz İzmlre girmiş:. Yunanlılar kaç 

mıflar, artık Anadolu harbi bitti. Siz 
kazandınız. 

çok beğenmişti. Arkadan bir de si· 
yah esvap ısmarladı. Bir iki gün son 
ra bir Rus 1'ıtadam daha geldi. Çok 
göstcri'U ve fevkalAde gllzel, iri si
yah gözlU bir kadındı. İsminin Rozi 
Vansoviç ve kocasrnın Matmazel At
lasa refakat eden Kont Vansoviç ol
:::luğunu ı;öyledi. O da bir kat siyah 
gece esvabı ısmarladı . Gerçi gece es 
\."&bını nerde glyeceğil\i. pek bilml. 
yordu, ama yine ihtiyaten istiyordu. 
Kadın bana. anlattı: Kocası kendisini 
çok ihmal ediyordu. BUtUn gtinlerini 
AU~m yanında geçiriyordu. Razi de 
hemen hemen benim kadar yalnız 

bir kadındı. 
Daha ilk gUnden Razi Vansoviçle 

aramızda bir dostıul kuruldu. 
- İstt'!rseniz sizirte beraber geze· 

rtz. Ben de çok yatuzım, diyordu. 
B~n yeni ahbapl<S" A.lemine karı,

mamak için son dfrtce ihtiyat edi· 
yordum. Şimdiki }Jalde beni herkes· 
ttn çok anlıyan bir Anni vardr. Ger· 
çl zavallı, sevgili Anninin t~lek bir 
Zf'kAsı yoktu. Fakat buna mukabil 
pek iyi bir kalbl YRrdr. Benim için 
elinden gelen her fedakArlığı yap. 

;:;a mec-bur olduk. Bunları o zan1an
ki Adet. 7.1hnlyet, ,.e dil zevkine 
gore a.ra~a. kelimelerden alınak ,.c 

f\ra.p ıasriflerine gore üretmek yo· 

ıunu ttn·ih ettik. Edebiyatın da• 
ba o zaman dilden atmafa gizliden 

glı.liye me)lt;ltt,ğ1 kPllme, terkip ,-e 
kll'l"ltrl Ulmde yeni bağlarla. dili· 
n1lze rerc:inlet11k. ı~tılahı olmıyan 

, e a,ağl yukar1 umwnt <11l (1angue 

como1une) lle konu':'an edebiyat~' 
silr. roman ,.c rnakale'tlnde güzel 
1urkı;e "ezkinr kola.)·<'a. erı.,tığl hal~ 
lle iHmde 1-..hlahfar buna f"ngf"l ol· 
..-. İlin·, uıli1ıde gayri ıne~ur ha.dt .. a ... 
tı ruJJJye, müselle~ kaimilzzavil e, 
*l:lıelelkahılıaflJ'}'e gibi terkiplerin 
bemen her satırda getıneleri zam. 
tl)·dl. Bunlar öyle ağır motif ,-e 
~-- ki, an".ak ~ki Os .. 
manlH'3 t.l'\ kine göre ~enrnı, rüm
le t~ Jıanııablllrieıdl. 1llt ı.~e 

- Madam, dedim, dünyada bun
dan daha büyük bir mQjde ve sevinç, 
bana veremezdiniz. Size nasıl teşek ... 
kUr edeyim? 

Bu dünyalara sığmıyan bUyUk ha· 
beri oturduğum yerde sade bir se
vinçle geçirecek kadar soğııkkanh o. 
lamadım. Yerimden fırladım. Madam 
Damgarın elini sıklım ve bitmem na
sıl oldu, ayni mak~at üzerinde en ya
kından anlaşan iki eski dost gibi bi· 
rlbirimlze sarıldık. Benim sevincim, 
ve heyecanım hepsini ayağa kaldır· 
mıştı. Ayrı ayrı benl tebrik ettiler 
ve elimi sıktılar. MüsyU Damgar der
hal şampanya bardağını eline almış· 
tı: 

- Gazi için, ve Türkler için! diye 
kadehini evvelA. yu'karı kaldırdı ve 
sonra ağzına götürdü. Herkes bunu 
tekrar etti. Ben, kalbim ağzımdan 

fırlayacak gibi: 
- Ya.ıjasın Gazi, diyordum ve j ... 

çimden de HA.ve ediyordum. Benim 
ve hepimizin ömrU onun olsun? 

(Ark.uı var) 

baıHnda halka içinden gelenl "'ıö~·u. 

)e~ hatip ~ık türkçe konu.,ur. Hal~ 
bukl hukuk lakWteolnde bol ıstılah 
Jar kullanmağa n1eebur ı>rofesörUn 
dili, ı.stllahlarl& konuşmadığı 
zamll'!l· da, oı,manhca. üdap erkUnı
na, b~zan yeni talebesi tarafından 
antaşılamı.)·acak derecede uygun• 

dur. 
Şimdi ı~tılalıla.r bü5biltl'ln farkl• 

bir w,ule g9re yeniden liretilmiye , .. e 
n1ektcplerde talebc)·e öğ"retllıneğe 

ba.-;lann11ştır. ITer nıedeni dil gibi 
türk~eye de kabulU zaruri Jxt~·nrl

ınilel kelin1eh•r bari~. bunların he· 
n1en het>"l Türk köklerinden, Türk 
dili kaidelerine göre yapıhnış kell
melerdlr. Ben onlardaki kava "-e &· 

henrln IUıamUe edebiyat dill glbl 
llhn dlllmizln de cUzel türk~eye doı 
ru hızh adımlar atacağına ben ken .. 
dl h ... bıma hiç fjÖpiıe elmlyor1111t. 

Rf.l}A T ·NURİ 

Belediye talimatnamesi 

tatbik sahasında 
Yeni belediye zabıtası talimatna

me.sinin tatbikine başlanmıştır. Bu 
talimatnameye göre, belediye fen iş

leri mUdUrlüğU ile sıhhat işleri mti
dUrlüğ"U, depo ve ambarların talimat 
namenin icap ettirdiğ-i şekilde tadil 
edilip edilmediklerini daimi bir SU· 

rette kontrolleri altında bulundur ... 
maktadır. Yapılan teftişler neticesin 
de yenecek maddelerle uzun müddet 
durabilen maddelerin kar191k bir hal· 
de bulundurulduğu görülmüş ve bu 
gibi depo ve ambar sahiplerine ilk 
defa olmak Uzere lAzım gelen tebli
gat yapılmış tır. 

Belediye ayni .zamanda yangın lh· 
limalinin de önUne geçilmesi için o. 
dun ve kömür depoları Uzerinde de 
ehemmiyetle durmuştur. Badema o
dun ve kömür deposu açmak istiyen· 
ler de belediyeye mUracaat edecek ve 
ruhsat istjyeceklerdir. Bu gibi de. 
polarm her tarafının kAgir, pencere 
ve kapı kepenklerinin demirden ol
ması ve çatıya çıkan baca delikleri
nin yanmaz bir nladde ile ka.,atılma.. 
sı mecburi tutulacaktır. 

Şehrimizdeki bazı ekalliyet 

mektepleri kapanıyor 
Şehrimizdeki ekalliyetlere ait bazı 

mektep idareleri mail vaziyetlerinin 
bozukluğunu ileri sürerek önUmUzde· 
kl ders yılından itibaren mektepleri· 
ni kapayacakLa.rını maarif mUdUr· 
lüğUne bildjrmişlerdJr. Bu mektepler 
arasında Kadıköy ve Kalamı,taki 

Rum okulları şimdiden kapanma ka
rarını vcrmi" bulunmaktadır. Maarif 
mUdUrJUğil bu kapanma dileklerinin 
kabul edilip edilmemesini teemmül 
etmekle beraber, kilittir ve tUrkçe 
muallimleri maaşlarının bu sene ey· 
ltll nihayetine kadar verilmesi icap 
ettiğini gerek bu ve gerek.ı:ıe diğer e· 
kalliyet mektepleri idarelerine ehem 
miyetle bildirmiştir 

- Affeder.,lnlz, derli 'r mektubu 
- Te-:-ekklir ederhn. 
Ra.<w>n omuz. ~Ukerek 

*"ö~leni,lordu: 

otla dan 

tabakıctlık kolu idare heyeti azaları Diğer taraftan kurslara kaydolun-
dün Beden Terbiyesi Genel Direk. 
törlüğtlnUn Taksimdeki İstanbul şu
besinde bir toplantı yapmışlardır. 
Toplantıda yeniden açılacak olan 

hastabakıcılık kursları hakkında gö. 
rUşUlmüş ve mUfredat programları 

ma mUddeti bu akşam bitmektedir. 
Şimdiye kadar Uç binden fazla 

genç kız gönülil hemşire olmak üze· 
re müracaat etmiştir. Kurslar 2 ha· 
ziran Pazartesi gUnü kU~at olunacak 
tır. 

Şehrimizden gidenler 
peyderpey artmaktadır 

Trakyadan gidecek olanların na
killerine de ay başından itibaren baş 
lanacaktır. Fakat, bazı vatandaşlar 

hUkOmete bir kolaylık olmak Uzere 
şimdi lik kendiliklerinden Tra kyadan 

Gözta§ı fiyatı 
Evvelki gUndenberi mcriyote gir· 

ml,ş bulunan bir kararnameye göre, 
tzmir İncir ve üzüm Tarım Satı, 

Kooperatifleri birliği tarafından ıo. 

3.911 tarihli kararnamenin meriyete 
girme.r:ıine kadar mUstahslle yapılan 
göztaşı satı~larında tatbik edilmiş O· 

lan fiyatlarla 10.3.941 tarihll karar .. 
namede te:;bit edilmiş bulunan 20 ku. 
ruşluk fiyat arasındaki fark alıcıla

ra iade olunacaktır. İade olunacak a-

Bunların hepsini toplaJll~ 
Tüı '..; dilinin arııo kitabı U 

olabilsin. 
Dün bir otobüse bindim· Şo' 

förün :·anına otunnut bir ~ 
lektatı ona kendi iıini ıöyl• 
!atıyordu: 

- Piyasad~ !istik bu~•~ 
rum. Doku= yamayla itlıY0JI" 
Lastik o hale geldi ki «kaı 
yapıyor. i 

::- n bu «kaz ağzıo nll1 ıı' ~ 
duğuı u tabii e.nlıyamadıJll/ 
radan bir ıoföre sorarak 

Kendi arzularile şehrimizden Ana
doluya. gitmek tstiyen vatanda~lar. 

dan beyanname verip te vaktinde gi
dememi' olanların 7 hazirandan iti· 

baren sekolunmaları kararlaştırılmış 
tır. Diğer taraftan evvelce de yazdı
ğımız gibi gidenlerin sayısı peyder· 
pey çoğalmaktadır. Böylece Haydar
paşado.n Anadoluya her gün asgart 
500 • 1000 yolcu hareket etmekte. 
dir. 

ayrılarak Anadoluya geçmiı;ı bulun- zamt 30 bin lirayı aşmıyan fiyat !ark 
tarı Ziraat Bankasında müteşekkil 

kım1 defettim: ~ 
Meğer bu, kazların ağı ~ 

açıp «fasas, fasss» diye şl.; 
karmaları gibi lastiğin f 

İlkokul talebe 
kampları 

Bu yıl açılacağını evvelce haber 

verdiğimiz ilk okul talebe kampla· 

rının kadroları diln tesbit edilmiştir. 

Kamplar haziranın 23 Uncu pazarte
;i sabahı açılacaktır. 

Bartında Asma civarında İstiklal 

okulunda. açılacak olan kampa. 140, 
yine Bartında. Kırtepede asri ilk okul 
binasında açılacak olan kampa 90, 

Kızıltoprak 6 ve 49 uncu okullarda 
da 200, 11-taıtepe 1 ve 2 inci okut bi
nalarındaklleı·e 140 Kartal ilk ve or
ta okul binalarmdakilere 200, Pendik 
1 inci okul kampına 120 çocuk alına· 
caktır. Bundan başka Erenköy 38 in. 
el ilk mektep binasında. 00 kişihk kad 
rolu bir ctalebe istirahat kampı• da 
açılması kararlaştırılmıştır. Bu. kam 
pa yalnız zayıf ve normal olmıyan 
talebeler alınacaktır. Bu talebeleri 
Maarır MUdUr\UğU heyeti sıhhlyesi 

intihap edecektir. 

uzattı. 

~ıkarh:en 

n1aktadırlar. 

Çanakkaleden de deniz yoluyla git

mek üzere 141 kişi beyanname ver· 

miştir. 

Yeni bir alarm 
düdüğü 

Bir vatandaş tarafından pasif nıU 
dataa denemelerinde alarn1 zamanla
rında kullanılmak üzere bir canavar 
düdUğU icat olunmuştur. 

Çok ucuza mal olan bu yerli dU. 
düğün sesi 5 kilometre uzaktan bi· 
le duyulmaktadır. Vllô.yet Seferber· 
lik MUdUrlUğU bu dUdUğU tetkik et· 
mi' ve şayanı dikkat bulmuştur. 
Yarın Ercnköyilnde düdüğün se

sini tecl'Ubc etmek üzere bir dene
me yapdacaktır. 
Denenıe yalnız bu düdüğe munha. 

sırdİr. 

Elektrik müıterileri çok arttı 
Elektrik, Tramvay ve Tünel ida· 

resinde elektrik kısmının müşteriler
le olan muameleleri son yılda çok 
artmıştır. 

Ezcümle bu yıl içinde mUşteriler-
1e 2 milyon 237 bin 900 muamele ya
pılmıştır. 

fonlardan ödenecektir. 

Kapalıçarşının tamiri 
Belediye !en işleri mUdUrlUğtl Ka

palıçar~ının tamirini bu seneki in· 
şaat programı içine almıştır. Çar· 
şının evvelA yolları yaptırılacaktır. 

Belediye bu yolların as!alt olmasını 
istemekle beraber herhangi bir itiraz 
ihtimaline karşı MUzeler idareslle bu 
hususta istişare ettikten sonra, bu 
husustaki katt kararı verecektir. 

Şehirclllk mUtehası: ısı Prost K&· 
palıçarşının bugUnkU halile muhafaza 
edllnıesini tercih etmektedir. 

Defterdarlık memur alıyor 
lstanbul Defterdarlığı açık bulu .. 

nan bazı vazifelere memur almak ü
zere bir müsabaka imtihanı açmış· 

tır. Bu imtihana dahil olmak için 
18 • 35 yaşlarında. bulunmak, lise ve 
orta. mektep mezunu olmak fQ.rttır. 

İmtihan, haziranın 16 ıncı pazartesi 
günü üniversitede yapılacaktır. İS· 
teklUer 12 haziran perşembe gününe 
kadar Defterdarlığa müracaat ne 1· 
simlerini kaydettireceklerdir. Öğren
diğimize göre alınacak bu memurlar 
muhtelif semtlerdeki şubelerde tebliğ 
memuru olarak kullanılacaklardır. 

hava koyuvermesi imi§. pi 
Güzel bir bulut doğrusu~ 

Jimizde bir çok sanat ve Jll tJ 
sınıflarına hıiı kim bilir dab' 

argolar vardır. (ıl 

Türk Dili kurumund•"J' 
hususta da esaslı himmet b 

riz. 
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GÜNEŞ: 

ÖGLE: 
İKİNDİ: 

--yat";öyİedin1. Jttraz etmedi_-- ~~ 
- Demek k1 kı)mctlnln farkındıl- d<' 

öylo mit 
- Evet. .. 

- Polisin J'}ine n1fı.ni 

Biz Jo·ine yapacağnnızı 
olınaktan ne tıkar! 
Jo·aparıı ! ı, olaca-

YEŞiL GÜL --
Çeviren: Rezzan A. E. Yalman 

- Şu halde rahnr, olarak. 
- Fakat pollbten verilen ç-alırunı~ 

lJ&teslnde bu saat )·ok .• 
ğına. \arır. 

Raif nıüfettışi u~rla(lıktan sonra kendi 
kendine kaldı ,.e ~öyle düşündü: 

- Blrka( !'Jaal \akit kamndık. 
Şinıdi gidip her Şf'l·l Rodal·a a.n1atayuu 

'"' Bolden'ln «Jhinıünden clola.3-ı kendlblnden 
~üpbe etıikleriui •ö~·llyeylm. 

XIX 

X 1093 NC\L\R.\LI TAKSi ŞÖFÖRÜ 

Rason Ralfln evlnden (ıktlktan ttonra 
doğru PQlls 111üdilrünil görmeğe gitti. 

Slr \\-.iliaın kF.ıgın bir tavırla: 
- Yine ne- ll}l<'r becerdiniz, Rasoo? Aıı· 

Jatınıc ba.kalou. Detli. 
- Affedrnıtnlz, efeodlın, fakat ba,ka. ne 

yapabllirdjın 'l 

l\tU!ettl' zarfı nasıl gördüA:Unli 'e oasll 
kaptıl(ını anlaltr. 

- Bari adrcı,i okudunuz ınu? 
- E,·et, adres hatırınıda: X. 1093 nwna· 

ralı taksi ~förü, ?\lalden sokağı ... 
str Wlllam adr~l ve numarayı kaydetti. 

Sonra ~yrü~fere telefon ~erek bu numa· 
ralı 'öförün l~minl öğr<'ndl. 

- Bu L .. imde bir r:;öför biliyor nıU&unuz: 

Ba.M>nf 

Yazan: Roy \Vikcrs -22-

- Evet. Bu 11öförii ben sorguya t:tktjm, 
fakat bir şey söyletemedlm. 

- Ta, öyle ise keodl9Jol buraya ç-ağ"ın .. 
nz:. Ben &orguya çekerim. Genç kız ne de. 

dl!' 
- Onu benUı; göremedim. E\.-veliL taksi 

!iöförUe görU,-ııek daha dofru olmaz mı 'l' 
• - ııak.kınıli 'ar Rason. Ya terziden ne 

haber! 
- 'l'erzlbaoeııln sahibi Merlio lsıninde bjr 

adanı .. Onu bugUn lkl buçukta. göreceğhn. 

_ re-.k 3.1:1, Rason, bütUn bu görü,mclerı ... 
niz.ln neticesini bana. blldlrlrslnjz. 

I\tlldür, bu bÖzlerdrn !)Onra nıüfettY,r izin 
verdi ve yazı n1asasının ba,ıoda. 1~1erino de· 
,aın etti. 

xx 

REH1N MUKABiLİNDE PARA VEREN 
YAHUDi 

Jakob bu !<alabalık ve pis maballenln en 
çok ı, goren tüccarıydı. Önündeki tepside 

mUce\·berler blrikınl,tl. ller birine bir kağıt 
pa.rtabı bağlanarak nwnarası, habibinin ıs .. 
ınl ,yazıJmı,tı. Jakob meraklı bir l!j adanuy
dı. Bu mhçe" herlerln her birini ayrı ayrı tct 
kik ederken bütün bu 1uyrnet6iZ şeyleri ara· 
&ında bir b&&tli bilezik gözüne tarph. Bu 
bilezl~ln kıymeti yalnız saatinde değlldi, ay. 
ni zaınantla. ten1iz pırlantaları da ,·ardı. sa .. 
atin etiketine bir göz attıktan sonra adanı 
ürpenll: 

- llangl enai bu canım flaatj iki lira. mu· 
kabilinde alnıış·r 1\-les'ul olmadan bu baat 
t~ln ylrrnl llra. ,·erebUlrdlk .• Ne iş bUınen1ez· 
Uk bu ... Ba,nnıza beta ~ıkaracak bu adan1., 

Di.>·o söylendi. Sonra ntemurlarından biri· 
sjnl ~ağırdı: 

- Bu ,aatt siz ıni aldınız? Pek i'ilıl, ne 
parça... Görmüyor musunuz. pırlantaları 

diye baı.le lkl lira. "·erdlnlz. Bu kıymetli bir 
var. 

Genç memur kızararak cevap verdi: 
- Getiren adan1 her halde luyınetlnin far 

kında. değildi. Bana bunun ınukabllinde ne 
,-erjn;lnlz~ Deyince ben de en a,atı bir fi· 

1 ,.rr· .., 
- Bir de ben bakaynn, "!il liste~ . "'v 
Jakob gözlüğUnü takarak Ji:,te.)"i dıJ4 

tetkjk ettikten sonra: f'.; 
- E\"et. Hakkın \'ar ll!<ile<te ,.·uk. 1~ 

bu bUezlğe k~1 ylrnli lira ,.l'rnıi':' I~" rf 
dık yerinde bir i't olurdu. Şln1dl i~f' il~• ~ 
rı~ır!':;a. llıtikiır !'Juç-ile bizl yakalur. SıJ 1 i? 
su jçlnde elli Ura eder. Acaba n1ukltt 
ı,11yor Jnu '! _ ,r.lf 

Saatin arka kapağını açtr. Gdıdrfl 
dl. Sonra. n1emuruna. dünere-k "'orrlıı ·· 

- Siz; bugün gazete okudunuz ınu: ~ ,ı· 
~ıı Genç memur i";;ln lçlndr 1Jlr karı';' 1 

doğunu hhu;ehnı,tı. Tered<lUtle: 
- Evrt, okudum, tledl. 

- Şu halde bu resme iyi bak. 
Jakob saatin arka kapaı;ındakl 

7.attı. Genç adaın k<'kellyerek: 

" r&ııl 

r~ 
·nl 

- E' et. Brn bu a<lanun rr'nu 
-••il• yerde gördüın, ama lıattrlı~ anıı~·oı .... 

- iyi bak, dlklıatlo bük. ,p/ 
- Sakın dü.n klliıede e\ilenlrken ölt: 

olmıısın. 00.I 
- Ben de onun resn1i oldutunu ıs. ,Y 

a,ıt 
)'Oruın. tktınlz birdrn de yanılunı . ) 
Şlmlli ne ) aııacağu? • ( Arkal' •" 
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liarp Vaziyeti 
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( DINlıclı.Ja BABISLEBI 

Kızıl deniz 
Bugonun harbinde. ehemmiyeti her gün 
artın bir irtibat yolu teşkil etm aktedir 

Yazan: •ııı•ettln tlLSBL ~"••la netle.al htnUı it•• 
~~._...tir. Qlrklln m.a. 
~ lnıUlı •onanmuuun laltl BahrlJ• Müstqarı 

:::.• clhlm tlmtlln• ft lsatl KıtıMerüıin ehemmiyeti ıit· tnediği de bedihidir. Buraya ka-
~ htl blan Melamt "a_..ln. Ukçe artıyor. AtlaıH1k tnuhare· tlar C':nniyetle gc\eıbilen ber ıe• 
W ~11\ln 10nunllı inkl• be.inin baıladıiı ıündenheti Kı. tni Hiht Okyanusunu da tehUkc· 
~.:..:a.:ıw:...., zıld•ruam yük.elen ltıymeli. Al. aiz g~er. 

::.._ ~ ••llWe tutunmalan. in• mantarı hu ıUn attan yel\l bıt .;. LaorUIUyor ki Atnedkadan ha. 
~ +nwa1nan AlıMn hava nfr liuhtanı içl~de bıraloyor, rcht eden bir ıeml için Süve~t: 
~~eri tarafından zayiata ut. h Amerlıkanın l~~lltere he18bına kadar gidcccii detıit yolu üztrin. 
... ~ hava kuwetlerı lehinde i t.ar ve ·~kett111ı harp malztm.c de ciddi bir te-hlıke hemen hemen 
~ ..._,.. 1 d". ••ıUftefe ~e · s.inın farkı Avrupa ve Mısıra aıt ~oktur. 
S .__!~~. l Ufyh~ d ... __ • kısmının Kızıldeniz yolu ile sev- Hindist.n, Avu•tralya, (Yeni 
filİl..!c.-~ a e m .. ~ .... n "' J l " k . d'll' 1 .... ...._. 1..,.... 1 ta li:;y 1Lea1 mt:ge arar Yerıı ı5ı zaman Zelanda) gwi ngiltereyc bailı 

L~ ..nİe~:nİ:tl~ ••= b~ mıntaka!ara çok büyUk bir ~?1- memleketlerin göndereceii mal
~ ,_ mmalan ttneb e nıyetle kafılcler yollatıtnaaı tnum zeme iç.in i1e Kıaıldeni.ı en büyi.a\t 
~)':......'::olma.tik: kün ola.::ağı etraflle tlü~ünülınü~- ehemQıiycti haia bir deniz yolu 
~ -Wm 8ö le fikir) · ·ı · tUt. . 'Ve Süven te en eımin bir varı~ lİ· 
.._ı....:• - Malt• Y • • erıtıedenı·· ~arki Akdenizdeki lntiliz mlis manıdır. Adalardan uçacak tay. 
L -~. u"n nıçın zap t 1 k l . M . . Aktl 1 . .... · l..,Ut d aıun i- em e e erı ve ııır ıçın en ıt yarelerin Süvene vararak t.ahr.i-
llıa .;: .. --~d t_ u 1' n yoUle ~nderilecek malıemtnin bat yapmaları da varittir. F'.akat 
... ııl.. • ...... .._ ••-•• .uan- k fi . w " •• ..t.. l 
L... ._ ltaı1an 4onanmaamın nıs!n vl e a :_ ednın fugrlıy~cagıb mkuıı~f.ül • ayni zamanda teemmüle deier 
~ h.aim.U. İat •lain&. er ne 'A8 ar az a .ıae, u • ı t• bir mca~ledir. 
~ • Tra~ ara:: •• Al. ler~ndKızıldc~iz tarik.il~ bs.evki hde Süveyş kanalının ve Jmıaillyc 
.__ ._._ inan.ilerinin n'çln de. o Aa ~r emnıycl 'Ver.acı ır ma ı· gölünün girintili ve çtkınhlı yer
llia "-fiıe&.iai temin ed ediği ~tttedır. )erinde ve 8Uveya Utnanında giz· 
'1 ~ Nm: c· .; Amerikadan Ccbelitarık ve lenecek gemileri kt§fedetek tah· 
' ..._1 __ ..'~.:.....-~ •--=•~ :• Akden~ yolUe Mısıra kadar olan ri.p etmek :.tinin de hayli mUşkill 
~ _.._a aqıu& 0 : mesafenin Onut burnu Ye Kızıl· • .,, 

t-L.ı..... ... .LuJc va bir mesele otcluiunıl bu •abayı 
~~ ....,. ve ••V• c,r denİE yolile Mısıra "'"d 1 
i..ı...~ kacl f rtlu ..... ar 0 an bilen gemiciler takdir eder. 
~~ .... ~J:..-ar ~-J!:ı . utaklıktan çok aıt olması .lk ön- Herhalde bugün Kızıklcniz as-

• u: ... :·..:ı--cı--~·• ~~ı,- erdın ce ıbir mahzur "İhi ..;.;.rü!Ur .. e de h k .t.. l ... -...u..-u _,... eı. e- .. keri are etlerin menez eflıgi sa. 
-..._--- m . 9!l • . •0 : bu mahzur yalnız her iki yol il· h • ıL • • ib ) 
...._~_•rnca. bolmaamaJ'd• wıçan kafi zerinde seyredecek olan ilk iki anın en emın oır ut a.t yo unu 
~ ~tleti ıganı unu- k f'l . l tefk.il etmek vaziyetine girmif· 
~- Almanı.r 1 sili d a ı enın vartt UIJlan arı aratın• . 
~ b,... .b M n ~ dati farktan dafıa ı:iyade olamaz. tırBuradakı hareketleri. nakil va. 
~~, ~ de m::ut l~J'U cleab Çh ürikkU tertip edl ilec·eık kafilelerin aıtalarını durdurmak Alman hava 

• kulla=• lllrdr. t__:ı:_ are et ~.a?!a~ arı ı e 'Yarıı za- ı. 1 h .. ,_ ~~ ---_=-~·~-.. lllllk .~ manian bırıncı sefer~en .anra kat 11;uvvet eri için emen mum"iin 
\~ v.-e ıorme ıçm iyen deği~ez. deiildir. 

l IMwmta mleMlele ettiı Al!!erikadan Mısıra, Omit bur- A~anluın ıitti.kçe yayılmak-
~ - A..l hMım olalı ukw .e nu iiur.inden ıiden ber ıem.i yol· ta .israr eden askeri dü,ünccsi Al. 
..... ~ ...m.w -ı n lba'ffta· d d · · · d manyayı -''-.Jen .nine elim bir ~ ~. ı~ •- a aıma mnnıyet ,içın e seyrüse. KWl'U •-

l ~J fer edecektir. Bu gemiler her tür. uçuruma do~u sürükle.ımektedir. 
h.... - lh.nluı himan eden ltal. lü ihtiyaçlarını Ümit hurnundan Almanyanın lngilterey: Akde. 
·~ ~ harp cenUlerile ve Al. Adenden, Kcnyadan, Babülmen. nizde müşkül vaziyete düıürmek 
ıııı.... L.ı. d b w ·ı b ı1.. • h ı. ~.in sarfet'ti<7i bütün gayretler, ""'llll q•eum L _ .. ı __ ile mücadele. ep ogazı ı e u voıazın er j1u .,,_. • 
ı ....._ "-•-~d b"· ' sahiline hak.im (Pr.:.m) ade.ı.ından Kızıldenizin •·erinj alması yüzün· 

' ~ laombard:nan u=- temin ve tedarik ede~für. Son za. den, htçe inmiştir. 
~ 1..--· ba miiclaf ı •. ~nlarda Musavva lımanının in- Habe§İ.standa&.i lngiliz hare# 
~ -~ .. va . aua. yjlızl'?r tarafından J~a.U ve (Ber. katının sona ermesi üzerine rran. 
~ e &ayrı maaa~ı fU'llar al· bera) :un istirdadı bu limanların sız Sorn_!tlisinin yakında General 
' ~~raıa ~ bir mubanbe. d" lüzumunJa müracaat edilecek De Gaulle kuvvetlzrine ilt1hak e. 
~ ~ neücel• çıkarmak bırer ihtiyaç yuvaı.ı vaz.ifeain<le deceğW de kuvvetle kabul el· 
~ bır aöriiftür. Hat~ları~, kullanmasına medar olacaktır. mck icap eder. 
~bava .. kuvvetlerı ,. İngiltz Kızıldcnize varan her kafile Amerikanın §imdi.ye kadar ln-

VATAN 

( Ana doluda "VATAN,, ) 
r 

Cenup kapımızın 
sadık bekci leri 

Amanoslar altı bin yıldan beri Türktür 
Bu kahraman dağ:ıları hiç bir mütecaviz esir ed amemiştir 

Amanos ve Gavur dağları rnı· 
lattan üç bin yıl önce (Sumer) 
devletinin hak.imiyeti ve idare•i 
altında bulunuyordu. Sümer kral. 
lan, sarayılarının i~ıaaı için lazım 
olan keresteyi bu dağlardaki ot· 
mantardan kestir.ip naklettirirler
di. Bu devlet yı.ltıldı.ktan sonra 
Amanoslar, Anadoluda kurul.:ın 
büyiik (1-lata .. E:ti) imparator· 
luğunun sınırlan içinde kaldı. Bu. 
nunla beraber, Arnanoa ve Lüb· 
nan dağlarının zengin ormanları
na ve Kilikyanın verimll toprak
larına gö:ı. koyan Mısır Fraunla
rilc Etiler arasında 'büyük aavaı· 
!ar başladı. B\I muharebelerin 
sonund~ Fraunlar mefhur (Ka· 
det) aulh muahedcsiıtl .imzala· 
malt ( 1979 M. f:.) ve fimali 
Suriyeden el ayak çekmek zorun. 
da kaldılar. 

On birinci asırda Hitit impara. 
torluğu dağıldıktan •onra merke. 
z.i. (Kongamış) olan ve Aımuk o
vasile Amanosları da içine alan 
(Hatay) Türk devleti kuruldu. 
Bu devlet. AııuT hükümdarların· 
dan (Asur - nawrpal) ile (877) 
(Saln'lanazar) ın (845) ve (Se
naheril) in (698) tecavü~loeri 
kar~raında .is't.iklllirıi koruyabU· 
melt için kanlı mücadeleler yap· 
mağa mcdbur oldu. 548 de İran
lıların .3.33 son o.barında Make• 
donyalılann geçifler.ini ~rdü. 
Bu büyük .istilalar ve taarruzlar 
yüzünden Amanoslara çekilen 
Hataylılar, buralarda, (285) de. 
lskenderin lıaleflerinden (Sdef. 
kus) ile (Demetrius) un döfü~
lerine ve eonuncunun eaaretine 
§ahit oldular. 

Yazan : Cemal Bardakcı 

lerde buralarını tehlikeli gör. 
dükler.inden \iterler.ine pek va
ramadılar. Eb11ubeyıde Antak· 
yadan Habibinjmeslcll}e'yi gön. 
dcrd.i. Habib hunlarla autha mu
vaffak oldu. Sulh ıartlarına göre 
Ccracime müaliimanlara yardım 
edecekler. Rumlara kartı sözcü 
bulunacaklar ve Lükam dağı ön
lerindeki boğazlan muhafaza eyli. 
ycceklerdi. Buna karfl Cizye ver. 
ml.vecekler. birlikte yapacakları 
sava§:arda ele geçirecekleri gani. 
metler kendilerine a.it olacaktı. 
Araplardan kaçıp. kendilerine •ı· 
ğınan esirleri, müheciler.i de .iade 
etmiyeceklcrdi. 

Bizan• imparatoru Kostantin, 
666 da Gur~malı·lar Arapların 
ittifakından ayırdı. Bunlar eme· 
v.iler ve Al:>basilcr devrinde kah 
Araplara yardımcı oldular, buan 
da muha•f kaldılar. (Tarihi Ka
mil), (ıbir aralık emevi halifele
rinden Mervan 'ın oğlu Aıbdülme. 
l.ik, (Gor:wumalı) lan yardımına 
çajırdJ ve ba;buğlarma her haf
ta cuma günleri biner altın vcr
meyj kabul etıti) diyor. 

ıGurguınalılar 1084 de Selçuk. 
lulardan Kutulrnu§ oilu Süleyma. 
nı Antakyaya davet ettiler. Bu ta
riıten sonra ırkdaşları olan Oğuz 
Türklcrjle birlikte haçlılara ve 
onlarla iş birliii yapan Rumlarla 
Ermenilere karşı üç asır süren 
kanlı sava,lar yaptılar. Nihayet 
Amanos daiları ve havalisi, Ya. 
vuz Seüm clile 1 5 16 da 09man
lı ül1kcııine katıldı. Kanuni Süley· 
man da, adını coğrafi mevkiinden 
al:ın (Belen) kasabuını kurdu. 
Orada ıbir cami bir hamam ve 

kervanearcıy yaptırdı. Bu suretle 
Belen, eıki Gurg11ma ıchnnin ye. 
r;ni elmıt oldu. 

Hitit Tabletlertnde (Gurgu-
r.t•) k~lir.ıeainc rastlanmakta ve 
H.itil'Olotlar bu .i.climenin Mara
}ltı tski adı olduiunu iddia eyle
:moktedirler. Anlıııılıyor ki büyük 
Hitit jmpar•torlui11 daiıldıktan 
eonra (Hatay) dtvleLini kuran 
Tura \ltuklarından biri de Gur
gwnalardı. Bu defa Amuk ova· 
lllhda Curıı.ama adlı blr mevki 
tttbit tttlm. Anadoluda da bu 
11imdc köyltr ve mevkiler vardır. 
Ben, 1338 yılında Çankırı mu
taııarrıfı .iken Ca\lraıın edlı bir 
köyde bit ıece mieafir kalmıı· 
.ım. 

Araplar bu blimıeyl (Curtı.ı· 
ma) ya çevirtnitlet ve (Ceraci
me) şekUhde cemilendirm1flerdlr. 

Bu tatiht hakikatler ~öateri· 
yor ki Amanoılar ahı bin yıldan 
bcrl Türktür. Şarktan, rarptan 
cenuptan gelen ve ardı arası ke
ailmiyen tecavüz ve .istilalara rat 
men hijr ve müstakil yaşamı~tır 
ve zaman zaman büyük ordular 
onun seç.itlerini ~rlıyabihnlşlet
dir. Fakat dailıları hiQhir vakit 
taım ve mutlak ihir itaat ve uaret 
altına alamamışlardır. 

Son yirmi aenela iıtila devre· 
.inde d~ Fransızlar bu dailara 
tamamile hikim olaınamıtI.r, nü
naı edenıeııUtlcrdir. Ancak ora-
11.ida oturan Türk~eri ,iktıeadi tcd. 
~rler. türlü hilelerle imhaya ça
lıtımıılardır. 

Buzijnlerde Suriyede cereyan 
eden hldiaeler dolayıaile Ama· 
noelar yeniden ebenıımiyet kaza· 
nacala benzivor. 

Ka"raman Gorgumalıların bu· 
r .. nkü cocuklarının ne halde bu· 
lunduklarını srelecek mektubum· 
da t>ildireceRirn. 

1 SiY ASi iCMAL 1 
Manası kalmıyan 

bitaraflık 
':f azan; M. H. ZAL 

Em ••purclan murekkep 
biı- vapur kafil•i lai~ za• 

ylata "taramadan lnaikerey• 
aelmiı v• yirmi bet milyon ln• 
ıfli• lir••• kıynıetind• bolnbar· 
dıMab tayyaresi ve dit-r bama. 
le çıkamuıtır. Bu haber İngilte 
narin bit meydan muharebe& 
kaıtanrnaeı kadar mühimdir. Ka. 
filenin eeliımetle gelme.it Ame 
rffıan harp gem.ilerinin belcçililf 
..~inde ökrıuıtur. Demek ki 
Alman denizaltıları, A.........._ 
liıtm belıçiUk tttftı maya .,.. 
ıllullftakla Mr•bet ateı açeıakta 
ft harbe kantmut için b3~1ece 
Amttribya ve.ile verm~ t .. 
reddUt etmltlerdir. Alman '*t 
ıamitall R.ader bu vatlyetin t.ö1. 
lece dtnnı ttml~tini •yle• 
~tir~ Ba~ amitalt gö~ Amerl.. 
kablann kafilelere refakat( Al· 
mahyaya karfı tahriksiz bir harp 
Ye teea\r\lz tetkil eder, Amerika, 
Almannnın buna llka)t kalma_ 
ıını bekliyemez. •• 

Diler taraftan Amerika, ka
fileye refak8' derecesine vara· 
cak derecede harpte bir tarafa 
tutluktan aonra bitaran.k kaıau. 
nunun hlta meri kalınası aüliint 
bir ,ekil almıfbr. Amerikanm 
bundan aonra atacağı adım bu 
kanunu kaldırmak olaC:Ütll'. 
Ayan hariciye encümeninde bu 
ınaluat için elueriyet vardır. 33 
azadan on üçü bitaraflık kaıau
nunun iJcaıına taraftardU". 

B. Rooenelt'ten çoktanberi 
merakla bekl•eh ocak bap ko
nufmUlllı bugün J'&pacafa eö,. 
Jenitor. Bu kon•.- diil'ı)'8Dm 
her t.rafmda pek tabii bir ıne
rakla dinlenecektir • 

Vali muavininin tetkikleri 
Vali muavlnl Bay Ahmet Knult, 

beraberinde maarif müdürü old\lğ\I 
halde •Trakyanın lstanbul villyeUnt 
ait bulunan 11&hası lçintleki mektep. 
ler ve yolları tetkike ba,ıamı,tır. Va 
ll muaVini Slllvrı kuaaındaki tetkik· 
lerlnl lkmal ettikten sonra Çatalca 
kaauırıda tetkiklere ba,ııyacak v. 
sonra da İstanbul vUAyetlnln diger 
ka&a, nahiye ve köylerinde meKUI 
olacaktır. 

Bu aeyahat muayyen bir program ~~ '9mllı Arc:ro,ai 1 Malta lüawnuna söre Siiven ve A'k~e ai}tereyc naldİye aeımileri ile olan 
~ a&-eldl Wr ~ 1.manarını "ndiaine .ihraç Uke· yardımı. İngiliz müıııtcmleke ve 
~ ~ halde INatarmaja lesi olarak kullanabilir dominyonlanndan ve diğer bita· 
~~- • olamacblar. Zira ı~i- Bu denizde, hus~sile sahil raf memleketlerinden ham mad· 
~ ---.cıele edecek batk~ bır he mıntakalarında şapların 90kluğu deleri Amer,ikan ıbaodırasını ta· 
• ~ Saatlsce mücadele d · ) ·ı · · ff k. ~ıyan ticaret donanması tara'fın· -... '- denisin dllNni t.o-ı---.la. enı:::a tı g~ıru .er.ının m_~va ~ . :. • 

( 64. M. E.) de Roma istilası 
başladı. Amanoslular, birbiri arka 
sından (Pompe) nin (Antuvan) 
ın generalferi (Afrikanus) ile 
(Ventidıus) un kumandalarında. 
ki Roma or.cf ularile çarı>ı§tılar. Bu 
S'lralarda, Killk::ra YalDi bulunan 
merhur (Çiçeron) Roma.ya gön
derdiği raporlarda. Amanoslula· 
rın hürriyet ve ietikllllerini çok 
aeven ce1111Ur ve ele avuca aaimaz 
insanlar olduğundan bahseder. 

---------------------------!! clalljUıacMI Yapddıtı için seyahat es

a_ • '~. yetlc eeynlerını de guçle§tırır. dan yalnız Amer.i.kaya kadar nak. 
~ ..... bin ~qmcl~berı b~ı- Zaten bu denizde denizaltı ge- li şekline inhisar etmekte idi. A· SJ ley cl ......... tir. Su ~- milcrln.in kendilerine yuva olarak mcrikanın ya!ntz bu ite tahsis et· 
S .~eflerle .... ~. ~ ~ulla?aca~ı limanların ~eps~ İngi. tiği ticaret gemilerinin tonajı ikl 
~ :tçin. d.,............ . yalnı~ !JZlerı.n elinde bulundugu iç.ın ge. milyonu qmakta<lır. Şimdi Amc. 
~ ulihlerla cleiiJ,. aynı rek Hint denizinde ve gerekae r.ika Süveyış denizine kadar Ame. 
'-~ ~-~·· ele hima)'• Kızıldenizde dütmana ait ne de· rikan ıemilerinin harp malzemesi 
~ ı..!9. ed~ ~il'. Ha. niz üstü ve ne de denizaltı gemi· naklehpek kararını vermi§ ve bu 
~ ;ıaaan 1Wett1r. Zat~ ~ lerfoin uzun zaman barınmuına kararı da tatbike ba§IMnı§ bulu-
~ ı._~ iki taraf~· büyük ...ıkan olamaz. • nuyor. 
~~ n~: l~l• d~· Huauaıle Kızıldenize yapılacak Atlantik muharebes.inin do. 
~- liyak ~ela 'bır olan nakliyatın Amerikan semi· ğurduiu bu lüzumlu netice de Al. 
~ cı_ ... ~ •amedıler; ~ )eri tarafından temin ve bu vazi- manyanın aleyh.ine çıkmı§ bulu-
~ ... ._ ku~iııe pvenıp feye mür.h~an Amer.ikan ban· quyor. 
~ a.. ..... ~mı ihmal ettil•. dıraatnı ta~· .. ~n gemiler.in tahaia Hana.i !bakımdan tetkik edilir-
~~ da pktiiİ beli iti• bep edilmesi bu emniv ~ bir kat da- ıe edtlain aörülüyıor ki Almall)"a 

\t •• ha arttıran kuvvetli bir &m.ildii-. deniz meaeleainde partiyj daiına 
~ ~ Yanbt •öriilür .. , tabii Amer.ikan ııem.ilerine kartı Atlan. kaybetmiftlr. Jnglliz ticaret filo
~ betieeı.r pkanbr. Girit R• tikte Alman .korsanlarının, Al· ıunun tonaj .. üJuıdkliii vo Ame
~~i muharebe, hava bima· ıaan den.izalıtı gemilerinin ha- r.ikan ticaret filosundan büyük bir 
~ ~Yd bir clonanmamn~ U.tüa rekete geçmcıi de 'buııün taeav. tonajın İngiltercye yardım etmek 
'-~etl•ile za71f denıs kuv. vur edilemez. Çünkü At~antik ı.i. üezcre bu iıe bailamnası Alman. 
~ kutı ı.ynİ sunanda mil· bi büyük bir dt"niz.i daima tehdit yayı hanı,i denizlerde ne kadar 
' "-idir. Bu va~yette donan• ve kontrolu a • ~a bulundurmak veaait ile faaliyete 11eçebilmeıi 
~ . ~- kuvvetlerınden koran• ~~an ~onanmasının kudreti ~· hususunda endiıel:i tehlikelere dü. 
:.... '!~ hareket ve manevradan rıc.ındec:lır. Ayni zamanda Onut şürmektedir. Yakında Atlantik 
~ •iMi~ eclemesdiJ. ~iman burnuna giden Atlantik yolları- Okyanusunun da seyrüsefer mü§. 
'"~ft11l 111it•dclit .. bet- nın t..Gb.likeH mıntaka olduiu kilatının bertaraf edildiiini itile· 

.\.ıı_ ~en vukubulmuıtur. da Almanlar tarafından illn edil ceiiz. __ ......._i kara ........... ine 

~ bununla tinMfiden adanın 
~ ta.; hUldhn verenler nr; hen. 
'it.~ -: anübaliiıular. Melame 

- Müsaade ediniz, çok rica ederim. 
- Hayır Ferit, beni muayene etme, vak· 

tin vana tıenl biru dinle. 
tkı cenç evveli yUa ytıae bakıttdar, aon· 

ra gözlerf ni hutaya çevirdiler. Onda gayrl 
t;bll bir heyecan sezmişlerdi. 

- Bu geceki teaadUflerl Allah hazırlw. 

Fransız (P. Lammcna) Ama· 
noeluların, ııari>i ve tarki Roma 
imparatorlukları devrinde istik. 
!illerini muhafaza eylediklerini 
ve baş merkezlerinin (Gursuıma) 
olduiunu söylüyor hicretin on be. 
tinci yılında yani 63 7 de Halife 
Hazreti Ömerin, Ebuubeyde ku· 
mandası:ıdaki orduları Antakya. 
yı aldıktan sonra Amanoa etek· 
!erinde Curgumalıların mukave. 
metler.ile kar§ılaşıyor. Tarihçi lb
niesir'in anlattığına göre bu mu• 
kavemeti kıramıyacağını anlı)'n 
Ebuubeyde. (Habil> .ibni meele· 
me) yi Gurguma §ehrine gönde
rerek dağlılarla suMı müzakerele. 
rine giri~iyor -ve Binn•lılara kar· 
§1 onlarla ittifak ediyor. 

Mucemülbüldan da şöyle eöy
lüyor: 

Curcuma iki zapıme iledir. 
Halkına ceracime derler. Şam 
sınırında Lükam dağlarında, zaç 
madeni olan yerde- ve Antakya
nın yakınındadır. Ceracime ba§lı 
başına bir kavimdir. Araplar 
Rum istilasına başladıkları gün • 

Yün muhtekirleri Adliyede 

Yünle~i saklayıp kar 
n isbetleri n i yükseltmişler 

:tatanbulun tanınmı' yUn mUeaae
selarlnden Niko ve Yuvan Sakalakçı 
othı ticarethanesi aahiplerlnden Yu. 
van, yUn flyaUannda kir nisbetinl 
çotaltmaktan ve memlekette yUn 
buhranı çıkarmaktan Asliye Ce.aa 
mahkemesinde muhakeme edilmekte. 
dir. 

Yuvan duruşmanın başladıtı ilk 
celMde prWen ın.aum tuerine mah· 
kemece t.evklf edilmi,tl. 

lakçıotıu mUa&aOHajnden temin et
mek mecburlyeUnde kalmaktadır. Bu 
hale na&aran mUe.uese, ikinci elle-
re mal vermemekte devam elUkçe 
yün buhranı artm" ve kUçUk bir ih· 
tlyaç için dahi ane bu mUetıııeaeye 
müracaat etmek mecburiyetinde ka. 
lınm1'lır. Bu ı:ıekllde İatanbulda :)-Ün 
tlcaretlnl yalnız bu mUeaaese tutarak 
dlledilj 'ekilde hareket etmek ve pi· 
yasada darlık yaratmak gibi şeklller 
meydana çıktığını söylemiştir. 

DllnkU celsede Sakalakçıotlu mU· 
eUOMinln (İktıat Veklletinden e· 
mir var, iki paket yünden fUla ve
remeytı) deyip g-ert çeVirdlft y'1n lp
lil't ticareti yapan Haaan cater ve 
Fuat Onat şahit olarak dinlenmiş
tir. 

DUn yapılan durutnıaamd& phit d

larak dlnlenllen fiyat murakabe bü
rosu kontrolörlerlndM Alladdln tyi· 
yazıcıotlu, Sakalakçıoğlu mUesaeııe. 

sinin piyasadaki yUn ipliklerini sakla: 
dığını ve eaklden yUzde 9,45 klr nis
beti olduğu halde bu klr nisbetınln 
ytlzde elll ikiye çıkanldığınr, \ 'C bu 
mUesaesenln SUmerbank Merinos ytın 
iııtlhsalltını kendi nam -ve hesabma Muhakeme mUddeiumuminin mUta 
satın aldığından, diğer tacirlere ar- l&aamı blldlnneei için d!Cer bir gQne 
zedllmck üzere ihtiyaçlarını Saka· bırakılmıttır. 

yeUm yok. 
- 8ul'ada, bu evde bir mfmlı muamelesi 

&iSrdUIUn halde, evln km iken lblr yabancı 
addecllldifln halde beni euçlu prmUyor mu-
9\U\? 

~eki muharebeyi İn,W.· 
--~zanal»ilirler. Yeter ki 
"~ çıkarmaya mlni olma· 
\ 1...:aı.. ehin ve müdafii• ba· 
~ ~•1...Ue bolca binıaye 
~ lnıilizler 1»1111u yapmaia 
~ ta.....!cfi1~lar. Girit harlNnd~ 
·-~ lcuUuwlait kuvvetleri S bilmedikçe, ,.ni nu&• 

-...,_.~minaawltr.Lib. 
• it.~ Gen•al Wav.U'in 
~ • kunoet kullanclaian• 
~ aoara, IMr eoklan o 

Çoktanberi dil41tlndut11m ve taaarlaclJlım 
pllnı sUkWıeUc tatbik edebileceğim. Şuraya 
otur delikanlı, sana bir hayat sırrı tevdi e
dtcefim. 

Keaban bUyllk bir teeuUrle yataıa Yak· 
18'tı. 

- Bafkunıa ıöylem•t• lllluın var nu? 
...- Seni dünyada yapyalnuı bırakamam 

Kuban. Bir erkek kardete ihtiyacın vardll'. 

ları bırakalım timdi. Ben kalbhnden hasta· 
yım. Bir jkl ay daha belki yqarım, belki 
y84411lam. Bunu son muaytıncde doktorun 
&özJerlnden anladım. Filhakika kalp haata
lıJçlarının cUveal çoktur. Bakanınız blrka~ 
sene daha aranızda kalırım ama ben en fe. 
na Uıtlmallert c!ttfUnerek her feyl hazırla· 
dım. IJlmdl ılze anlatacatım. 

gibi onlara baktı. :sır şey söyllyenıec!l. Ali 
Bey Kerbana hitap etti: 

- Söyle kramı, benl çok kabahatli mi 
buluyorııun? J'erit relmeden evvel aordu· 
tum bu 111alin cevabını hlll bekliyorum. 

Genç km çekiqen ve ınOteredditU. Hille· 
rint bir yabancının, ib&hwıua Feric!ln yanm. 
da ifade edemlyeceJlnj anlıyordu. İçinin a
cısı o ko.dar derindi ki bunu tuvir için keli· 
me 'bulamazdı. o böyle V8'km ve ıavallı bir 
lı&lde ilçen babaaının sest tekrar ettı: 

- Siz bana her zaman bir baba mua.me· 
Jeal ettjntz. Dllwlertne gelince. bqk& tUrw 
111 olmuına lnık&n. yoktu. Benim hakiki hU· 
viyetiml herkesten autemete mecbur oldu· 
tunuau takdir ediycmmı. Nasd ki bUtUn öm
rUnlbde annemle beraber yqamanıza im· 
kln olmadıftnı anlıyorum. Bütün bunlar 
hayatın bir takım fena teadUfleridir. Ba
ba. Siz gençlilhülde lfleclltlnlJi bir .k&baha
Un cezasını ömrGno.tın 80nuna kadu ve 
bilha.ssa beni kartmuıd& bir yabancı &1bl 
cönnekle çtkttnls, arınam de benim meweu. 
diyetimi slzden glzledlft için dahna ıjldeıı 
uıak kalınata mahktm oldu. 

ııı-a tenkitl•inde ne ~ 
...... -..u~~ anladılar. Gi-

... ~ ,eden A'Yllllralyalı 
'-~ Pren., •• lnsru. filo
~ iP- biikümver· 

-ea. .tıııwliJiL 

~ Öıcıemir Tıbbı Adlide 
~t. lloca Uve)'I mahallesinde 
~., h1..... liantınnla& ile onun arka· 
~"'l'aııı tUanca lle öldüren A· 

'-ı... ~ Ôtdemlr yapılan Mırıuyu 
~ '116ı-Ulen lUaum Uzerlne mU· 
\~lan& aımmak için adli tıp 
,lıı• 16nder1lmiflır. MUf&he 

htde verilecek rapor aorıu 
.. 1 

Ferit hayretten hayrete dUfUyordu. Bir 
tey 9öylem1f olmak için: 

- Hanımefendi telefonla benden cevap 
lltlyecek. Dedi. 

- Onunla ben konufurum. Sen .fU koltu· 
ta otur. len de ayakta durma Kezban. 
VakUmiı çok detlldlr. Her feyl yarım saat· 
te ikmal etmif olmalıyun. Yoruldutumu his 
sediyorum. 

İki renç bir •ey söylemeden ona bakıyor. 
lardı. Ali Bey evvelA Ferfde hitap etti: 

....... Oğlum. yanında ölmek Uzcrc olan bir 
adam bulundutunu farzet ve sana tevdi ede• 
celim sım anına ve babana, hattl karına 
bile sciylcmlyecqlne dair bana yemin et. 

- Fakat etendım ... 
- Biliyorum. 'benim huta oımadıfmu fi· 

ııın "1MiveC"ekııln. Bu doldorca; de»tça IU· 

Sana bir mektup yaachm Ferit:. hayatunı 
ve senden bekledlfim şeyleri orada aayte
dim. Senjnle böyle bir fırııat bulup açıkca 
konutacatımı tahmin etmemif, daha dol'· 
rusu bundan biraz çekinmifllm. Fakat ma· 
dem kl bu akfatn tesadüf aent buraya retlr· 
di, o halde kııaca sana söyliyebilirlm .ıı:v. 

vcll istediğim yemini et! 
- Yemin ediyorum efendim. Bu rece bu• 

rada işiteceğim sözleri dUnyada hiç kimae· 
ye tekrarlamıyacatım ve •izin arzularını· 
zı harfiyen yuine cetlrecetim. 

- Tefe]lktlr ederim ~ocutum. Seııdan bu 
nu bekliyordum. 

Odada derin bir ıUküt oldu. Hulanın ılk 
nefealeri duyuluyordu. 

- F•rtt. Kt1ban benim kıamıdır. 
Genç adanun stilleri bUyüdtl, anl&m&mlf 

- Bani affetUn mi çoc:uğum ! 
Zayıf bir ıöttıaten çıkan bu kelimeler ne 

mtlthifti yarabbi! 
- Annem sizi çok seviyordu ve aJzındıµı 

bir defa olsun sizin aleyhinizde bir söz çık· 
tıtını işitmemı,um. Siz ona kar,ı kabahat
lislniz baba; fakat onun sizi affettjfine kat· 
iyyen eminim. Size gelince, annemin de size 
karşı ıuçu bUyUkm~, 'bunu ~mdi öfren· 
dim. Eler siz de onu atfetm1"eniz mnele 
kalmamıt demektir. 

- Sen affettln mı Kezban? 
- Ben kOçUkken annemin yanında me. 

sut (Ünler yqe.chm, genç kızlrlnnm en tat
lı N&tltrini de aile borçluyum. Blç flkl.· 

- Senin suçun rıeydl kmm T 

- BSras evvel bqnu da dUfthıdUın: Eter 
sizin hakJwuzda anneme daha çok aual sor. 
muf olsaydım belki llaklk&tl ötrenJrdim. Fa 
kat ben, beni bırakıp glttlllnl zannettiğim 
b&bama karşı kUçUk kalbimde öyle derin 
bir kin Y&f&tı:vordum k1 ~ ~ok seven anne
min bana ılıcltn b&JıletmeliD• imkln ver
ınlyordum. 1fte benim k&Mll&Um budur. 

- Hayır çocutum. sen tamamlle maaom 
ııun w biaiın auounıuıun cUnahuu çeki;yıor. 

nasında yerine ve icabına göre ,·au 
muavinine rnaarır, ziraat, nafıa ve 
orman müdürleri refakat edecekler• 
dlr. Bu seyahatte İstanbul kazaları
nın köylere kadar mektep, yol, atral 
iktıaadt işleri yakından tetkik oluna; 
cak, köylWerle temaslar yapıl~ 
ve bütün lhtiyaçlann teabltlne çall•j 
fllB.Caktır. 'I 

Seyahatin hitamını mUteakıp aııJ 
nacak netjcelere göre ihtıyaçlıtnJ 
karşılanmasına alt tedbirlerin alı~~ 
sına başlanacaktır. ~ 

Murakabe teşkilatı 
kuvvetlendiriiiyor 

' 

Fiyat murakabe te kılatı kadrosu
na yapılacak illve ve bu I!> !çın n
caret Vekl'lletl emrine verilecek tah· 
sisata müteallık kaıarııamenın tcra 
Vek111eri heyetince kabul edjldıği An. 

karadan gelen bir haberden anlaşıl· 
mıştır. Bu kararname hükUmlerıne 

göre. Fiyat murakabe işleri için na.. 
ve olarak kabul edilen kadro 210 Ura 
UcreUI bir btlro ,emıı. 170 şer Ura 
Ucretll 22 fıyat kontroltsrlUg-tı, 140 
lira Ucretll 20 fiyat kontroltsr!UğU ve 
40 ile 45 liralık iki daktıloluktan te. 
şekkW etmektedır. 

Bu kadronun 1941 sene~! nihayeti
ne kadar olan yedi aylık karşılığı ol. 
mak üzere 48,510 Ura Ticaret V~ 
klleU emrine verılmlştlr. 

Bundan başka vılA.yeUer fı~at mu
rakabe komlayonlarmm jdare maa
raflan için de ayrıca 15 bln ve fiyat 
kontrolbrlerl için açılacak kurs mas 
raflan karşılığı olarak 7500 lira da 
vekllet emrine verilmiştir. 

Uluburlunun imar planı 
!lluborlu, (Vatan) - Nafıa Vek&

leUııc• taaclik edilen Uluborlu bna
n pJlnı taüıik mevkıine geçmıttir 
U&UD yıllardanberi dik tepeler ve dai 
yamacıan tıserıne kurulmuf ıçtımal 
varlık tek&aUfUnU temln edememış o
lan kaaabarnız, aenenın altı ayını tı. 
malinde bulunan mUmbit, maltlulclar, 
11ulak ve ağaçlık mıntakalarda g .. 
çirmek meoburiyeUnde kalan balkı• 
mıa artık ovaya inmlye b&flamıflar• 
dır. 

Sayın valimiz de hazar bulundulG 
halde imar pllnına söre yapılacak o
lan hal blnuının temeli atılmış, çar. 
•ı civarına da verilen plln dahilıude 
halkımız tarafından bınalar ve dUk. 
kl.nlar yaptırJlrDala bqlanmıştır. 

Çok kısa bir saman zarfında, bay 
fıfkıran ovamızda mamureler yQQe. 
lecek ve cQmhurlyetlmlzin sa.yuıl\ılÜt 
metlerine Jul eaerler ilive edllecelrl 
ti&\ 



VATAN 

Haftadan Haftaya 
''Bir maç blançosu ,, 

r Yazan: Malımut Attlli AYKUT l 
'11 Kanunusani sene mil&dı 532. ter tiöyledi. Biraz sonra kralın bir 

Roma ilnparaloru -rSeptien Sever~ parmak tşarctile saray nazırı yanın. 
tarafından inşa edllen fakat sonra· da belirdi. Yarışların birinci partiSi 
::lan (Kostantin> tarafından tevın e· sona ermişti. Yeşiller bUyUk bir fark 
dilen c.Hipodrom• da _ şiındiki Sul- la öne g~mi' bulunuyorlardı fakat, 

Bir hesap meselesi - Tahtaravalli - At ve 
meydan - Bollan değil Darlan!- Petrol ve 

bağdadi ! Boncuk ve İngiliz tuzu! 
tanahm t meydanı .. nı1.1.hı;;eri bir in· bu esnada herkesi şa~ırtan garip bir Bir hesap meselesi 
san kalabalığı kaynaşıyordu. Bu mu- h3.dise oldu, mavilerin blrinciliğı i18.n 
az.zam meydan bugtinkll stadları fe· edildi. Halk bu kararı şiddetle pro· 
rah, ferah birkaç defa içine alacak testo etli. Söylenmeğe, bağrıı;maya 
bUytiklUkte idi. 275 metre boyu ve başladılar. Ahalinin protcsto~una 
bir o kadar da eni olduğu rivayet e- rağmen saray muhafız askerleri bu 
dıhr. Romayı taklit eden BiZansıııar ilk nümayişi kılıç darbelerile yatış .. 
araba ko~usuna pek dü.şkUn ve me. tırmaya muvaffak oldular. Heyecan, 
ra.k.h ıdiler. Aristokrat smıf ve sa.. korkuya lnkıJA.p etti. Daha !azla ile· 
ray mensupları bütün servetlerini bu riye gidenler hipodromdan dışarı çı
uğurda feda edecek kadar hasta idi- kartıldı. Şimdi artık kulak ve ağız 
fer. Busun sinemalarda Roma ve fısrltıı:tı ba.şlamUJtı. 
r..skl MlBtr devrini yaşatan tarihi - Dikkat ettin mi kraliçe mavi· 
tılmlerde bu nevi koşu ,.e harp ara- lerle ne kadar alıikalı görünüyor? 
balarını bolca görmekteyiz. Şekil iti· Genç bir kadm beyaz dantel elbi .. 
barlle bizim meşhur ve vefakflr kağ- sesinin tçersinden ta~an bUtün kadın 
at arabalarına pek benzer. Ancak a. lık güzelliklerini göğSUnde toplamı!J 
t>adaki fark, ka~nıda dingil teker· olan bir <Venils> azamctile yerinden 
lıf'klc beraber döner ona merbuttur doğrularak cevap ·verdi: 
bunda ayndır. Fakat asıl ayrıldığı - AnJamıyor musunuz? Tcodora 
rıokta başkadır. Ayaklarında süslü mavilerin reisine ta.şıktır! .. 
çanklar. ıırtlannda armalı harmani Burun delikleri aı;:ıbp kapanıyor 

ter. başlarında d~!ne taçlarla araba- Belli ki kadınlık ihtirası tµLblanmtl}· ' 
ya. binen muharip veya koşucuJar bir tır. Çilnkti bu güzel kadın da impara
~~za.r haşmctile mağrur ve mllfte· loric;enin himaye ettiği yakışıklı sU-

hır. azgın. yağız attarrnı ,ahlandıra· variye ayni meftun nazarlarla. bak· 
rak binlerce halkın önünden geçer.. makta ve kim bilir belki o da, onu 
lcr. Taraftarları tarafından çılgınca ötekinden daha sat daha. temiz bir 
alkı.şJanırlRrdı. lspanyolların boğa. aşkla sevmektedir •.. Bu fısıltı pek 
driğüşJeri kadar bu arabaların da az ıonra kulııkta.n kulağa bUtUn 
~ı'arışları pek meşhurdu. Halk ara. meydanı bir dedikodu r,embcri gibi 
badan atıardan ziyade ı:ıUvarllerine sarmıştı. Halkın heyecanı henüz tes 
nazaran müsterek bahse> tutuşurlar- kin edilmeden koşuların ikinci parti
dı. Bu nevi ko~ulara. daha ziyade sine baJflandı. Koşuytl kazandıkları 
yüksek .sınıf Utifat g&tterirdi. En halde hatalı hareket ettiler diye pu-
1;engin tuvaletler ile hipodrom bir çi· \"an kaybedip mUsabal<a harici tutu. 
çek ve güzellık meşheri haline geti- lan ye~ıller hakcttiklcri zaferin in· 
rilırdi. tikamını almak için hepsi delice ve 

R omada ne,rcdilen bir Ste .. 
fani tcbuğine göre, Al

manların Batkanlardaki isıtiia 
hareketleri üzerine İtalyanlar,, 
burada 5 7 bjn küsur l<llometre 
murabbalık yer elde etmişler ... 
Bu kadar arazi Sardunya ile Si· 
cilya adalarının mecmu mesaha ... 
!arından büyükmü~. İtalyanlara 
ilhak edilen arazide yaşıyan nü. 
fusun miktarı ise, 3 milyon ka· 
darmı,ı 

Almanların zafedle idarei 
maolahat edip övünmek hakika. 
ten biraz ga~ip gibi görünüyor· 
.sa da, ne yapsınlar ki, etrafa bjr 
şeyler söylen:!ek mecburiyetinde_ 
dirler. 

Bu hesabın aktif tarafı. Fakat 
bilançoyu yapmak için bir de 
pasif taraf~nı gözönüne almak 
li.zrmdır. ltalyanların Habe•ia
tan, Erilre ve Somali' de kaybet. 
tiklerj arazi 1 milyon kilometre 
murabbaından fazladır. İtalya 
yarun adasının mecmu me:eahası 
_3 1O.1 30 kilometre murabbaı ol. 
duğuna göre, İtalya aşağı yukacı, 
kendi kendisini üç defa kaybet. 
m.iştir. Eğer böyle olmasa idi, 
bu gibi hesaplara kalkar mıydı? 

Nüfusa geiince, ,arki Afrjka
daki topraklarla beraber 1 2 mil. 
yon ki~i elden gitmiştir. Halbuki 
'buna mukabil 3 milyon ki~i ila· 
ve olunmaktadır. 

Yazan: 

AHPAP 
olmaktadır. Çörçjl tayya;e harp. 
!arından bahsederken diyor ki: 

- Dü~mana karşı tayyare ile 
kartı koymamamızın aebdbt, ka
fi derecede tayyareye malik ol
mamamızdan değil, belki tayya. 
re meydanları bulunmamaısından 
ileri gelmC'ktedir. 

Bir arkadaş bunu bahia mev 
zuu etti de dedi ki: -

- DeseQe ki at var, meydan 
yok! 

Sonra Giridin eski jstilcilarına 
ait hatıralarını naklederek san-
ları söyledi: ~ 

Girit hakkında çok şeyler 
söylenmi,Ur. Ne §arkılar neler, 
nelerf Girit bizim canımız, feda 
ol~un kanrmızl a varıncıya ka· 
dar her ~ey ... 

Gjridin derdi büyüktür onu 
hiç açmıyalım 

Fakat Allah için oleun bu 
sefer kaçmıyalıml 

Sonra ilci.ve etti: 
- Fakat bu sefer Çörçiün 

söylediği gibj iki tarafın da ka
çacak yeri yoktur 1 Alman para. 
şütçüleri ve havadan gelen kıta. 
lar tekrar buhar hahnde havaya 
uçamıyacaklan gibi, lngllizlcrin 
arkası da denizdir! 

de darlanmıştı ! 
Nihayet diğeri tasdik etti: 
- Evet darlanmı~tıl Malum 

ya ba~ında zaten Darlan var .. 
Bir defa talıh ona Darlan 1 de
m~. Nasıl bollanır? 

Petrol ve bağdadi 

- hakta şiddetli çarpışma
lar devam ediyor. Şimdi de .. ki 
naip Abdül-ila.h tekrar lraka 
dönmüş! Bir başka hükumet ku. 
racakmıf ... Eskiden yanlıt hesap 
Bağdattan döner derlerdi. Şim
di Filistindcn dönüyor. 

Bağdat meseleleri üzerinde 
böylece konuşuyorduk. Birisi 
dedi ki: 

- Ateş saçağı sardı. Bakalım 
nasıl söne_ceık} 

- Ateş nasıl saçağı sarmasın 
ki, petrolle bağdadi bır arad>
dırl .. 

Boncuk ve lngiliz tuzu 

ı htikar yılanı ıiddetle takip 
ediliyor. lotanbulda yeni 

ç">'it muhtel<lrler yakalanmtf. 
Birisi 60 paralık boncuğun dir
hemini 7 kuruta satmış! Öteki, 
İngiliz tuzunun fiyatını arttırmı§ 1 
Bütün muhtekirler birer birer 
yakalanıyor ve cezalara çarptı
rılıyor. Hatt.i bunların içinde 
sürgün olanlar da vardır. 

Çok defa imparator ve imparato- azgm bir savletle ileriye atıldılar 
rıçe en ağır ipekli kumaşlarla tefrif1 mavilerin genç reisi zaferin ne.,esUe 
'"e defne dallarile tezyin edilen tri· mestoımu.,tu. İhtiram ıoca.sı önünden 
bUn<ie ahzı nlevki ederlerdi. Ko.,ula. geçerken atını şahlandırarak yalın 
ra girecek grupları tefrik için de kılıçla imparatoriçeyi bir kere daha 
ma\-1 vr. yeşil renkler seçilirdi. Kır· sehimladı. Bu .selAm ve imparatori
mızı renk o de,·irde sadece saray ve çenin mtitebe.Uim mukabelesi halkm 
kralın ınhisarında olan bir renkti. · sözUnden kaçmamı~tı. Yeşillerin her 
Dört veya sekiz grupluk arabalar bir hareketi atkı' ve zito seslcrile niha· 
takmı ııayılırdı. Her takımın da ay-! yet buluyordu. Sinirler bUsbUtlin ge
nca bir başı bulunurdu. Bu reisler' rilmiştl. İşte bu esnada silratle bir 
o takımların aslarr, yıldızları idi. 1 viraj alan mavi. takımın kaptanı a ... 
'faik, takımdan Ziyade bu başları 

1 
rabaslle beraber kapaklandı. İnce 

hte bilanço ı.. B il d -·ı O 1 1 
Fakat ltalyanlar, bu hesabı o an egı ar an. 

Bir arka.clat bu boncuk ve İn
giliz tuzu ihtikarı yapanları ha· 
his mevzuu ediyordu da dedi ki: 

yaptıkları zaman bu bilinçoyu 
gözönüne almaktan kaçınmış· 
!ardır. Meşhur meocldir: Yahudi 
züğürtleyince eski defterleri 
yoklar! ltalyanlar züğürtleyjnce 
yeni defterleri yoklamaktadırlar. 
Bunda şa,ılacak bir şey yok, 
çünkü Fa~ist İtalya Yahudi düt
manıdır; elbette ~eni defterleri 
yoklar! 

tanırdı. Yanşlardan birkaç gUn ev· ı· bir kadro çığlığı ahalinin mUstehzi Taht~r~v~ll"ı 
.;el mr.ydan hazırlanır, temizlenir, yuha sesleri ar~ında. kayboluverdi. "' 11;1 11;1 

yoUar Ozerine ince beyaz kumlar se- İmparatoriçe Teodoraya fenalık gel- 1 rllir. Localar. tribünler kuma.ş ve I mişti. Yarış durduruldu. Saray he- talyanın Habcşistanda'ki kral 

• •• r 

'1.efne dallarile süslenirdi. Bu yarışla-, kimleri baygın kraliçe ve kaza ge- naıbi Auata dükü, yahut tam 
rın bir hususiyeti de ııabah şafakla· çlren takım başinın tedavisile meş- türkçesile Ağustos dükası, tes--
beraber başlaması ve akşama kadar\: gul oldular. Jilstinyen yarışın yeni- lim olurken, biraderi Spolete 
devam etmesiydi. Halk. bUtiln bir den baş\amasınt emretti. Yeşiller iti- dükü, veyahut dukası. «Tomia-
gtın eksilmeyen artan bir heyecan 

1 
raz ettiler yarış bitmek Uzere idt lavı Sani» unvanile Hırva'tistana 

ıara.sı halinde mütemadiyen bag-ırır i Kaybedeceğini anlıyan mavi taraf re padişah nasbodilmi~tir. Affeder .. 
çağırır. taraftarlarını alkrıı1ardt. Çok! isi iltizamen. yanlış, bir dönü~ yapa.. siniz; Hırvatistan değil, müata· 
deta neşe ile ba.-,,lıyan bu bayram ve 1 rak v.aziyeti kendi lehine kurtarmak kil Hırvatistan tacını giymiştir. 
eğlence günleri kanlı bir mücadele istemıştl. Yarışın kaldığı yerden Fakat, şu iki bjraderdek.i tali. 
ile nihayet bulurdu... 1 ba..,.1amasını rica ettiler. İmparator he bakın 1 Halbuki vaktile Aus-

ı,te Miladın 
532 

inci yılmm bir iradesini geri almadr. Halk mutta- ta dukası d•ğil, Spolete dukaoı, 
ki\nunusani sabahında geceden ha., sıt bağırıyor y~ışın kaldığı. yerden Habeşistana kral naibi tayin 
zırlanan Bizanslılar bir sel gibl dur- ba.şlam~nı istıyorJardı. Va~ıyet na oluna'bilir ve bugün Austa duka .. 
m.ıda..'1 ardı arası eksilmeden hipod. ziktl. Hıpodrom bug~ de yıne kan- sı, mÜ:itakil Hırvatistan kralı 
roma. akın ediyorlardı. Herkes neşe- lı bir boğuşmaya şahıt ve sahne o- haımetlU Tomislavı Sani olabi.
li, her yUz; mütebessimdi. lacaktı. Bir kısım nazırlar da halkla. Iirdı! Demek Allah kardeşi kar .. 

Gergin, parlak bir kış sabahı gü· beraberdi. Hatta bunlardp.n birkaç deş yaratır amma, yıldızlarını da 
n~ ılık bir hararette Ayasofya kub- tanesi korkunç bir renk &lan bu nU- ayrı halkediyor. 
be1erinde Uk 1~klarını serperken bir mayi~ ve haksızlığın önüne geçmiş Bir arkadaş bunu gazetede 
den borazanlar ve trampeUer çalma- olmak için Uıttram locasına giderek okudu da şöyle mırıldand.1: 
ya başladı. İmparatoriçe cTedora> imparatordan iradesini geri almasmı 

Y.rler• kadar -~·ı··ek rl•a ettU Bir kapiiyu bendedeue hm· kapu· 
\'e ımparator <Jtistinyenl' geliyordu. '<>6

1
...... "' er. Halkın heyeoanr son haddini bulmu~ İmparator müte<eddlt idi. Nümayiş- eyler kütat 

1 rden O da k ku rd B . ı Hazreti Allah efend:... Fatihu··ı. 
tu. A1ay, mutantan, muazzam bir e or yo u. ıran mpa. .. ... 
ha.,metle hipodroma dahil oldu. Bir ratoriçe ile göz göze geldiler. Fakat, ebvaptı .. 
anda koca meydan alkış: seslerile in imparatoriçe imparatorun kararın- Öteki de şu ceva.bı verdi: 
l('dL İmparatoriçe Teodora ve inlpa· dan dönmiyeceğini thsas eden nazar- - Felsefeye lüzum yok, bu-
ra.tor Jüstinyen mağrur vir eda. ile tarla ona bakınca tereddUdil uil ol· na düpedüz tahtaravalli derler. 

h du Rlc.ya gelenlere· Para ı'le deg" ı'l sıra ,·ıe .•. Ve bu 
atka 1ltifattarını esirgemiyen bir · · ne~ ve beşaret ıçinde tribündeki - Olamaz dedi. Yarış tekrarlana· tahtaravalünin mesnet noktası 

rnevkiler•:ıe geçip oturdular. Biraz caktır. da Mihverdirl 
sonra da biri mavi biri yeşil bandlr Bu defa na.zırlar Teodoraya döndft-
~umanıve bUr!lnmilş iki takrm başı ler. At ve meydan 
-ı.lm kıhçlarile imparatorları seliım - Ey adalet ve güzeltik HA.hesi 

ladtlar .. Mavi bandır harmaniye bü- imparatora •efaat et. Halk mti.,teki. 
rilnmilş Bizanslı. kalkık bıyıkları dir. Bir hıldise ZUhuru melhuzdur. 
parlak &Jtın renkli saçları mevzun Beyhude kan dökUlmesin dediler. E· 
,.e gürbüz vücudile cidden gtiRl bir }indeki sodef yelpaze ile heyecandan 
erkek timsah idi. Yeşil bandlI muha- kızarm.14 yütUnü serinleten Unpara-

toriçe: 
rıp cHf'..rkül gibi fri yarı, sert ba
kışlı bir romalt idi. İmparatoriçe 
Teodoranm göZlt'ri $&b1t bir hedef 
halJndc önünde duran genç süvariye 
dalmıştı. Beyaz diŞlt"rini çerçeveli· 
yen kızıl etli dudaklarında tatlı bir 

- Drfolun köpekler! Kralın irade· 
sl geri almtr mı hiç diye haykırdı. 

- Halk bağınyor, halmzlığı pro
testo ediyorlar haşmelmeap ... 

- uıusunlar ... Ve sonra yanında 

duran saray hekimine dönerek sor. 
tebessüm vardı. 

imparator elindeki altın 
du: 

kakma- - Kaza.zede nasıldtt? 
il ~aya dayanar&k doğruldu. Kısa 

birkaç sözle iki tarafa da muvafta .. 
kıyet temennisinde bulundu .. Yarı.ş

iar ba..,llyordu. O esnada saray baş 
nazırı imparatoriçenin kuJa~na eği
lerek ona bir 4eyler fısıldadı. KraU· 
çe fevkalade neşeli görünüyordu. A· 
rabalar bey11z knm çizgisinde rnev ... 
kilerinı almışlardr. Yağız ,.e duru 
be}"3Z atlar günlerden beri hazırlan 
dtklan yarı11 için adeta ftabırsızlanr. 
yorlar, tepinJp kişniyorlardı. 

llk işaretle sekiz araba "'ıi:dcn 
~ -ıyından fırlayan birer ok gibl 1le· 
rlye atıldılar. 

İnce kum üzerinde h11:11rtdı dolu 
dızgin bir knşu başla.mışt • D~klkR
lar geçtikçe ha1kın heyf"c.ar.ı da artı
yordu. H'ı:ı.lk daha ziyade y~~l1eri lu 
tuyordu. YcşilJer de bug•\r1 cidden 
harikulAde ldl. 'Bir .ıı.ralık imparato· 
ri.çe Teodo<& kral& dônerek bir ettJ· 

- Kolunda hafit bir sıyrılma var. 
Tehlike yoktur. Ha.şmetmeap .. 

Tee>qoranın gözleri parladı. Kaybo_ 
lan neşesi tekrar yerine geldi. İmpa
ratora dönerek: 

- Yarışlar ba.ııtasm dedi ... Bu ira
de yerine getirilemedi. Yeşjller ve 
ya~llere iştirak eden ka.Iabalık bir 
halk kütlesi kral ve kraliçenin önün 
de nUrnayif yaptılar. Islık. yuha ses
lerile hipodromu terkettiler. 

* 'Bu vaka ve hAdıse üzerinden pek 
kısa. bir zaman geçmişti kj me.,hur 
c~'Cika~ ihtilıili patıak verdi. Bu ih. 
tUA!m nUvesi malOm olan yan, hıidl 
ıeslle baı,lar. Halk o günün haksız· 
hA'fnı bir ttitlU hı:ızını ve affedeme· 
di. Evlerden sokaklara kadar taşan 
dedikodu bUyUye büytiyo bir çiğ &'i· 
bi BIZ&Mın 1lzetine yıkıldı. lnıpara-

ı ngiliz başvekili Çörçil • he-
men her gün, Avan1 kamara. 

sında Girit meselesine dair iza· 
hat vermektedir. Körçir e göre, 
Ciritte şimdi, korkunç fakat o 
derecede de garip b;r muharebe 

tor Jüstinyen·ın vaziyeti hayli gUç
Ieş.ti. Asker bahşı' ve atiyclerle sa ... 
ra.y tarafına çevrilebildi. Binlerce 
duka altın bu uğurda feda edildi. Fil 
vaki neticede imparator galip ve mu 
zaffer çıktıysa da, halk ile askerin 
altı &'llnIUk kanır boğu,ma.smın blan 
çosu pek korkunçtu. 30 bin kişi öl
mllş 10 bin kişi yaralanmıştı ... Faz
la olarak da şehirde birçok Abide 
ve binalar bu hırs uğruna bir hara
be, btr kill yığinr haline gelmişti. 

İmparator JUstinyen bu harekAtı biz 
zat idare ederken, sarayın gizli ka· 
pılanndan içeri alınan tmparatorjçe 
Teodoranın genç ve güzel A.!Jikı sevgi 
ti.Sinin G'öğsUne yaslanmış- onun elile 
sunduğu şarabı yudum, yudum çeke
rek: 

- Her şey sana feda olsun sevgi
lim diyor ve henüz iyi olmıyan yara
lı kolunu uzatarak hançerile neşter
lediğl damarlarından akan sıcak ta
ze kanı şaraba katarak hulüsunu, 
fedak:irhğını ispat ediyor. 

-- Ben de .• Ben de SHıin için ya. 
şıyorum eevgilim diyordu ... 

Mabmut Attilıi. Al'KUT 

- Fransa, neden bu kadar 
tazyik ediliyor? 

- Evet, bir taraftan Alman. 
yd, öbür taraftan Amerika 1.. 

- Hayli sıkıştı 1 
- Çok darlık içinde ... 
- Şimdi de ~merika yiye• 

cek maddesi vermem d.iyormu§I 
Bir ba~kası •Öze karıştı: 
- Fıtkat kabahat yine Vi

chy'de. .. Bütün darla§nlanın ae· 
bebi odur. 

- Evet ama, bir şey tazyik 
edilirse dadanır .. 

- Fakat o tazyik edilmeden 

- E.Skiden bjr kısasa kısas 
vardı! Bence mesela Jngiliz tuzu 
üzerine ihtikar yapana Jngiliz 
tuzu içirmelil 

- Peki boncuk ihtıkarı ya.
pana? 

- Ona da boncuk yuttur
malı L . 

Öbürü cevap verdi: 
- Bana. kalırsa, her ikisine 

de hem boncuk yuttunnah, hem 
İngiliz tuzu ic;inneh. O zaman 
honcuk nerede ~e nasıl bulunur 
anlasınlar! 

AHPAP 

( Şundan - Bundan 1 ..__ ____________________ ,~ 
İhtiyarları gençleştirmek meselesi 
tlıtlyartan genÇJ"')tlrmek içln pro

fesör Voronof tarafından bulunan a.
'JI usulü, fennin en son terakklyatıo· 
dan addedilmekte idi. 

Profesör «Ceym.s Brbitlrı> adb 
Amerikalı bir a!'Janatlka mütehassı· 
Mı, !\tısırda yaptığı tetkjkata. l.stına.. 

den bu Ubulün, İ5antn doğuşwıdan 

1500 sene e\-·vf'I 1\1ı"lırlılaTca malfim 
olduğunu iddia ebncktedlr. Amerika 
lı profesörün !\lısırda balduğu blr kL 
tabe üzerinde IJU yazıtıdır: 

Seksen yaşmda bir lhtıyan, yir
mi yıL,mda bir genç yapmak nsuııı. 
Prof~öt' CeJ<"'0\8, bu kitabenin aJt ta
ra.fıru bula.mamı.'jsa d& bunun eski 
t\lnnrb doktorlardan biri tarafından 
yazılmı' olduğunu tahmin etmektfr 
dlr. 

Tehlikeli' bir tecrübe 

Tayyareden paraşütle yere ath
yan jkl Amerikalı tayyareci geçen
lerde pek cesurane bir te!)e-bbliste bu

lunmu,ıa.rdır. 

Tayyareciler 900 metre ytlk8ek.ltk. 
ten atlanu,ıar ,.e ancak yere 600 
metre kaldığı zaman panL!!tltlerint 
açmı~lar ve aalimeD yere ınmı,1er

dlr. 
İki t .. yyarecl, bo'lukl& indikleri 

600 metrede hiç bir fe•kaliidellk hlo
aetmedik.lerinj, t.en~fflisün muntaza
man de•·am oyledlğlııl ııöyWnl!Jler

dlr. 
Tayyarııdlenleıı Boz, paraş1itle 

atlamak hWIDBUDd& rekor l'*pmlŞbr 
bir defa 8000 metreden kendini brrak 
mt!jı ve rllzgAra kapı1arak 20 kilo. 
metre uzakta yere lnmhJtir. 

Milyoner dilenc;İ 
Ceneve zalııtasr geçeıılorde ihtiyar 

bir dUenejyl tevkif etnılıjtlr. Bu a
dam kırk senedenberl Cene•e rıhtı
nunda gelip JetCDfl avuç &Ç&Tak di
lenmekte devam etmiş. 

Zabıta., dilencinin e\'lnde yaphtı 
ara1tınnacb iki yllz bin ttalyaa li

reti bulmuştur. Bu paranın bulun
ması zabıtanın dikkat na.zannı ~ek 
llılş, tahklkatr derlnleştınneı;jne se. 
bep olmuştur. Neticede dilencinin Ce 
neve civa.rmda mnhtf'..şem bir konak 
la köotk• ...ııtp bulunduğu Roma ve 
Kreıd.ito bankalannda. ınühlı~ cari 
h.,...pları olduğu anıa.,ılmuıtrr. Evra. 
lu araı.nıda bir «Barom> namına VD-

rllen bir pMaportla l\lontek&rlo ku· 
marhaneslne nıalı5us duhullye bllot
Ierl bulunmuş ve kendjslnin efllk.1, 
asil bir aileye men5up olduğu anla· 
şılınıştır. 

Sokaklarda yürümek derdi 

Dü.nyarun her tarafmda nakil va.. 
11rtaıarınm sokaklarda vukuuna se
bebi.yet verdikler! kazalar o kadar 
çof~tır Jd, ookaklan gımllJ ve 
muntazam olan memleketler blle bu 
kazala.rm önüne geçmek için yeni 
yeni tedbir almaya mecbur kalmış
lardır. 

Betllnde, kazalara. en ~lşade !:O
cuJdarm kurban oldukJan görüldü
ğünden mekt:eplerde ~ocuk:Jara, ı;o-. 

kaklarda nasıl yürümek lizım cel .. 
dlğl hakkında dersler verilmeye 1ıa., 

lanmıştır. 

Muayyen günlerde resjm1erte, ka
zaların ne suretle '\'Ukua geldiği gös
terilmekte ve re8bnlerin altına: c(",o 
cuklar, sokaldarda lhtlyath yürüyü
n Uz! Otomobillerin geçmmlnl bek
leyiniz? ..• Ve keodl kendinize: Beo 
otomobilden evvd karşı tarafa ce
t.erlm. demeylnlz!. •• '» tbaresj yazıh· 
drr. 

Amerikalıların iştihası 
Amerlkada slya51 ve içtimai ıııın.. 

ter akademisi azumdan biri, Ame
rlkalılanD ııon oeneler l~lndo gellr
lerlnl ne suretle oarfetmelrte olduJo. 
larmı merak etmı, ve bu hmasta 
tetkjkatta bulınmıWJtur. 

19!0 senesinde Amerlkada 68 mU 

yar dolara balll olan lnt mecmuu, 
bu müdekklkln ldcllasnıa göre şöyle 
sarfedUml,Ur: 

15 mllyar dolar, yiyecek •atan tı
carethanetere verllmlştir. ı.s mOyon 
dolar paBtacı ve ,ekel"l"llerj n k~ 
tııı na. girmiştir. 3 mlJyar dolar otomo 
bll fabrikalarr 1 milyar SOO bin do. 
lar mobilya mağazlan taralından 

almnuştrr-

Bu t.etklkata &'Öre, Amerlkal~amı 
Y.rfettiğl paranın mühim bir Jcmnu 
yiyeceğe glttlğl anla,ılıyor. 1909 da 
yapılan jstatlstlklere göre Amerika
da bir ..,nellk yiyecek ı.arfl,}'Rlı 4 
milyar dolar idi. Amerlkalılann lştl
h&bI oon 82 l!ene tçlude pek çok art
mış demektir. 

insafsızca 
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bombardıman edildiği bildirilen 
ıehirlerind en Kandiye 

Giridin batlı<& 

Londra, 26 G ,- r •. t nılmak üzer•·,.~ 
(A.A.) - Bu kor teıkiı ede<~ 
aabahk; Londrd h kadar kısa d• 
~az.etcleri, Girit_ a r b •. zaman zarfıt\ 
ten gelen Yunan... bir tayyare rnef· 
lılarla lngilizle- danı vücud• c•· 
rin anlattıkları. Amansız savaşın tirmişleıdir. _ .. 
nı naklet\nekte. Nazık M""j 
dirler. Bu şeha- k Gazeteler. •· 
detler Yunan a- mera h giliz avcı taY"':; 
dasında cereya.1 relerının ad~-
etr·ekte olan a- t f · ı A t k k tf\P mansız mücade a s 1 a 1 ~-.;r;;~;d. ~ 

~'" ••• 
ırı, 

h, .. , 
d, 
'1!1 

''lld 
"'~ aı. 
ı.ı. 
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"'' kad 
t~i 
Bır; 
'•ti; 

"'·· "'"t 
lilld 
••t' 
~ld 

lenin vüaat v; malarından l· 
şiddeti hakkında kafi bir fikir bu •uretle mahalli faikıyeti '\ 
vermektedir. Gazeteler, netice. man hava kuvvetler.ine v-e~e 
nin timd,ye kadar müphemiyeti olmalarından dolayı tabiatJ' 
muhafaza ettiğini kaydediyorlar. müteessir bulunmaktadırlar. ı..oıv 
Matbuatta müşahede edilen ka- dra matbuatına gÖ]C, fimdi b:~ 
naale göre, son tebliğler bir nok. lıca meacle Alman denizaltı! 
tayı tebarüz ettirmiş bulunmak· ile tayyarelerin ve maynların t~ 
ta.dır ki o da Jngiliz avcı tayya• kil ettiği daimi tehdide rağıı'~· 
relerirun müdahalesindenberi Al- lngiliz !!onanmasının Girit et~ip 

ııı. 

manların gittikçe daha zayıf kı- fındaki harekata devam eu 
talar nakledebildikleri ve bunla- edemiyeceğidir. 
rın da ağır zayiata uğradığı nok· • 

d G 
Hava ve deniz mücadeletl 

tası ır. azetelere göre bu da bir .,it 
muv«ffakıyettir. News Chronicle gazet~ 

insafsızca bombardıman yeti şöyle hulau od~orı Jt' 
Buna mukabil dün Girit şehir- Ya Naz.i hava taarruzu kı <' 

!erinin insafsızca bombardrınanı- cak yahut ehemmiyetli bir h' 
na baılanmıştır. Bu bombardı- Y•rdımından mahrum don•~ 
manlar vahşet derecesi bakımın.. mızın mahJ.ut bir sahada ka~ 
dan !lotterdam bombardımanla- gezmesinin pahalıya mal ~ ,_ 
rını hatırla~aktadır. Şimdi mev. neticesine varacağız. Bu. fil•"<' 
zuu bahis olan nokta müdafilerin nisbeten dar bir denizde ~f 
Malema civarında kuvvetli bir kuvvetlerine mukaV'C'met <' 

edcmiyeceği meselceini oıt'i 
surette tutunmuş olan dü.~manı 
defodebilecek kuvvette olup ol
madıldarıdır. 

General F reyberg 
Gazeteler mutat olan objektıf 

ha tı loarekete ..Cık kalarak bu 
hususta mütalaa beyanından içti. 
nap etmektedirler. Fakat bütün 
gazeteler bir nokta hususunda 
muta.bıktırlar ki <> da sebatkarlı
ğı ile meşhur General Frcyberg.in 
~onuna kadllr mukavemet ederek 
yenmek içjn gayri mümkünü bile 
yapmağa çalışacağıdır. 

Meraklı tafsilit 
Times'in Kahire muhabiri ha· 

rek.it hakkında meraK11 taı ... al 
vermektedir. Bu muhabir şunlar. 
yazıyor: 

Ciritte, planörler hesaba katıl. 
makııızın 250 den fazla Alman 
tayyaresi tahrip edilmiştir. Al
manlar büyük fedaka.rlıklan gö
ze ~lmıp benziyorlar ve muhare_ 
be me~anına sayısız asker, mal. 
zeme, gemi ve tayyare atıyor:ar. 
Yunkers tay:yareleri hafif toplar 
nakletnıeğe muvaffak olmuslar
aa da ağır t~biza.t getireme~iş
lerdir. Bu ağu malzemenin ~di 
denizin dibinde bulunan veya 
darmadağınık kaçmağa mecbur 
olan vapurlarda olduğu anlaşıl
maktadır. Almanlar, son zaman .. 
!arda i'lll'al ettikleri Milas ada.sın. 
da Girid. e karşı üs olarak kulla-

Ekmek tasarrufu 
37 milyon kilo 

Ankara, İstanbul ve İ~lrden ba.:;
ka aı villyette de ekmeğin bir ki
logramdan 930 grama indirildiğini 

yazınrştık. · 
Bu sayede, senede 37 milyon ek. 

mek tasarruf edıleceği anlaşılınrştır. 

Nafıa Vekilinin 
mühim başarıları 
Nafıa Veka.letimlzln, bUyUk su Işlo

rl programı içinde. saltanat devrinin 
yapm8'1ığı bir işi ba.şardığını se
vinçle işitiyoruz. 

Malatya.da, Sultan çiftliği sUrgü 
suyu, Sultan suyu ilo birlcştlrilmlş· 

tir. Burada kanallar açılmış, bir çok 
tünoUer yapılmt!Jtır. Tesisat a~stos 
nihayetinde bitecektir. 

Hariçten ilk okul 
imtihanlanları 

Şehrimizde her 3 ayda. bir yapıL 
makt& olan hariçten ilkokulu bitir
me imtihanına bugün Cağa.loğlu bi
rtru;i ilk okulda ba~lanılacaktır. 

koymaktadır. , 

.'.\tlantik: denizinde dorı•~ 
nın üstünlüğü ga}'.ri kabili i•~ 
dır. Fakat Akdenizde, j,il~ 
aahillerinin büyük bir kıonı' f 
di düşman elinde bulunan .~ 
nizde vaziyet ayni değil&· 

Girit kaybedilirıe f 

Times gazetesi, bu nokt•Y' ~ 
barüz ettirdikten sonra §Ö>~' 
Y"Or! el I 

Akdeniz donanması, ~ ;, 
kadar ağır vazifesini bu d.•~.~ 
her iki müntehasında da dilı "' 
değer bir muvaffakıyetle y•P ıf" 
ve çarpı~tığı her yerde düff" .,ı 
kendi uğradığından fazla ~al,. 
verdirmiştir. Fakat harek•;.ı., 
hasının yeniden daralmak . ı• 
kesine maruz bulunduğu blf b" 
manda donanmanın va'ziyct{;ı 
az end~e doğurmakta.dır. jl 
d'in ~iyaı bahsi geçen hof' 
sahasını cid_di surette ~a;.' ı' 
caktır. Eğer düşman Girid ı :;ıı 
gcçirmeğe muvaffak olurs8 A 
riy!' tarikiyle lrak'ta belir•~ 
man tehlikesi hiç şüphesi.ı l,,..,. 
mü~ olacakıtır. lrak'taki A ; 
tehdidi, Girid' e karıı yapıl•~J'ı~ 
rekılta benzer lhareketief ,., 
rısa karşı da muvaffakıyet!~ 
pılsın veya yapılmasın, • 
olacaktır. 

KandiyB ~ 
Duman tüten bif ~~ 
harabe halinde~ ~ıı.ııı. 

ALMANLAR KANDİyt _J 'it,, 
RESMODAKI MEVKl~t ' 1 .~~ 
MUHAFAZA EDEMll'~ .'11~ 
LERINl ANLAYINCA __ ş.g ~' 

YAKTILAR, YIKUV-I " 1 • fi . 11ıı 
Londra, 26 (AA) _.. .;/' \ iiı 

ter'in Kahircdeki hususi ırıu lı, ~. 
bil diriyor: ; ~ 

Alman tavvarelerinin eufll' 1 •-, 
•i. gÜ~.kıi kiti evi bomba~'11 \ '"'<ı 
Girıd ın esas şehri olan KeJ'~ ·~~ 
yi duman tüten bir harab•J tı' '"' 
haline ~etirıniş ve vakth''~ \ ~ 
V enedik edc'lıiyat merkeıl \ ·~ 
Resmoyu da harao etm~aı' 
Iün adayı sandıkları gibi ~ 
alamadıklarından mütehc•"'" 
hale gelen Almanların bu ]<ı 
lıklarını, sistematik bir . f'l~, 
ikametgahları yıkarak si>'Jl · ' 
tan çıkannağa kalktıkları • 1 • 
dır. Bombardıman, Alrııa.fl .~ 
Kandiye ve Resmodaki rıı• ' , 
rini tutamıyacaklarının ani~ \41 
sından biraz sonra başla"' l' ~ .. 
buralarda İngiliz kıtalarıfl~ ' 
lunuşu, gen.iş mikyasta t• 
yapmak içİn Almaııiara 
tc,kil etmi,tir. 
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Başvekilin 

izah ah 
B. Çörçil'in 
Beyannamesi 

(Ba.,ıt J l:ncide) {B~ ı lıwlde) 

Maliye Vekilinin Meclisteki beyanatı 
r «Arkada;ı;lar, • müsaa.de huyu·, tinin sonuna varmak üzere o}. 

k~~anız burada. aöz söyHye~ ar· duğunu sanmışlardı. Halbuki 
d,n b,~rın. Vc.kaletl~re taalluk e- İngiliz kuvvetleri Tobruk ve Sol 

••Utalaalarına \ clul arkadaş. lumda sağlam bir surette tutun
:~ jcap ettiği ı;ıbi cevap ve du, bir taraftan da Habeşistan 

B. Fuat Ağralı mali yıl 
vergilere de bir 

bütçesi 
mikdar 

hakkında · etr.aflı 
zam yapılmak 

izahat verirken muhtelif 
icabeftiğini bildirdi 

B t verırlcr. . . temizliğini bitirdi. 
de hen, umumi meseleler iıı:erın· İngiliz ve. Yunan kuvvetleri, 
ıı urada arkadaşlarımızdan ba. sarfettikleri büyilk gavrctlcre 

arının temas buvurdukları nok. ~ . . .; 
t41ara ed ~· ragmen Gmtte tutunamazlarsa 

ceva-, arz: ecegım. b . . ı· b" 
Sa •. t k 1 u Alman zaferının kuvvet ı ıı· 

tru Yın . arkadaşımız, mus a 1 manevi tesir vapacağına ve Al· 
P reısı Rana Tuhan, geçen . • • 

lcııe bu d b hsolan manlara bır takım asken men· 
ra a mevzuu a f tl t . d ~. .. h 

ltlatş v .. le•ine temas aa er emın e ecegıne şup e 
~ e ucret mese .. kt F k bö l b" f 
.,. l.IYurdular. Geçen sene size söz Y~ 1~.1 ~·ı at .

1
Y ~ ır z~ er 

d ernıiştım. Ücret mesclcai üzerin. eb. e .ı e ! se bı .c dunu~ .. ar
ı c Çalı~acağı.mı söylemiştim. Ça· ın .~etıcesıne tesı; ~ .eccgmı ve 
lftıırı arkadaşlar. lbu mesele üze. İngılız adalarının ıstilası hakkın 
rıllde Maliye Vekaleti müsteşarı. da bir ölçü olabileceğini sanmak 
111? rıyaseti altında Y ckaletlerin ağır bir hata olur. 
~~ar memurlarından müte· İngilizler adalarının müdafaa. 
~il bir komisyıon ce,kil ettik. sı için iyi hazırlık yapmışlardır. 
... ?etli memuriyetlerin kaldırıl· Almanlar, Girittc bir kaç gün 
'""1 1 . 1 . kld rve ma~ ı . ımcm~rıy~t erı~ içinde tutunmalarından dolayı 
t~·"°l~~ının keyfıy:t uzenndckı ümide düşerek lngiltereyc saldı
h~.Jçın uğr~a?a başl~~~k. rırlarsa çok ağır bir işe girişmiş 
ret)\ 1 kıam~ bıtır.c:ııler • Y enı uc: olacaklardır. Almanlar seri bir 
ll"ıcı 1nı~rnurıyctlenn kaldır;lmas. netice almak için en ağır zayiat. 

e eaındc umum Veıkaletler . 1 · 
"'1.ıtab k k ld K d 1 1 lan bıle yılmıyor, fakat ngılte-
~ ı a 1• a ro ar mese e. . . T · tt" ~· 
ıı :ı....c uzun çalı,ıunalar oldu, henüz rfcdenın .ıstıkaAsınl ın ı~Jp .. el ı.r~ceb~ı 
._ et"telenm ·.:u Mamafih ar. akarlı man o çu crını l· 
~ad emıy r. 1 b"li 

•ııına temin ederim ki, çalış- C aşa ı r. 
lbtL&nnı taıkip ediy.orum. Bir sene evvel vaziyet İngil
'ftı.cM-.,af 1 azelt.ma meselesini tere_ i~in ~ugünden kat k!1t f e
~~ lbahsettiler. Arkadaşlarım na ıdı. Bız o zaman İngıltcre
iır r\aı- ki, devle~ ~ug~n kati nin ~alkınmasmdan ümidi kc>S· 
taf'Peı olmıyan i~er ıç.ın bır mas- medık. 
d ._Ylllptırmamae elimizden gel. Bugün vaziyette muvakht 
~ katlar çalı§ryoruz. Bilhassa karartılar var diye esaslı kana· 
ıtl at i§lcrinde ve diğer bir takım atlerimizi zaafa uğratmağa hiç 
~c, ~unlar için behemehal bir sebep yoktur. 
Ilı ekaJetin müsaadesinin alın· 
~ lıını eaae ittihaz ettik. Meaelıi Nevyorktan aldığımız çok 
tı:•at. Vekaletinin aygır depola· dikkate layık mektubu dünkü 
~n ınıaatı işi dahi Başvekalete sayımızda neşretmiştik. Bu mek 
~~·!bütün teferruatile, gelir ve tup, Amerikada devam eden ha
'n nrlisaade alır, gider. Eğer zırlıkların ilk esaslı mahsulü, 
"c ~ Yapılmasına lüzum varsa haziranda vereceğini ve tayya
'. ni oluraam müsaadeyi veri· re imalatının ayda iki bin gibi 
' 

0\ınazaam vermem. Bunun miktara çıkacağını gösteriyor. 
~ diler 'bir çok meseleler var· Almanlar lehine bir manzara 
)'~unlardan bazılarına Rana gösteren bu ayın, Amerikadan 
~ l •ritaıd.tmıız temas etti gelecek teçhiıat bakımından 
itr' ~·heyeti buna dair tedbir· dönüm noktası olabilmesi ve ha 
it.':• n dediler. Bunlar üzerinde diselerin bundan sonra yeni bir 
~lcr alrna!k için çalışıyoruz. 

t_ ·ı . seyir takip etmesi pek ala müm "1....:" aatın lbirrcştirı mesı me-
.. ~ ..ı b h kündür. --~ t«::çcn sene -ue mevzuu a • 
' · ~emen hemen gayri müm. Ahmet Emin YALMAN 
~tihı 'gl()rünen bir kısmı me· 
~ 1 lldaiy-e meaelcsini bir el· 
~~ayaat.1 ilini c1e aldık. Or. 
--~ '\'e haUtın .ihtiyacı .için me 
!ı\ t 1 "tıdafyenin biJhassa ekmek
t~ lernının doğrudan doğruya 
'-.!.tt V cka!eti buğday ofisi va. 
-..~ tevziatını •rapmaktayız. 
~ne içın .de bır tak.ım koordi. 
~ • ._rı kararları üzerinde de ça· 
e:"tayız, 

'ı ._ır _takun mahsulatın fiyatları
~~ın ederek memlekebte tev· 

'°e 1 
Yep,makta, .gerek ordunun 

~t~t~ halkın ih'tiyacının anbar. 
t\lı..._lııo_nulmasını temin etmeğe 
";::ctayız. Yakında lbu ka-

' eler <le ~acaktır. 
l)c ' fiyatları Uzerlndekl yllksel· 

"~ııı filini olacak tedbırlere Ticaret 
\ ıı.:kadatım bu mesele üzerin· 
' 'h t verecektir. Tahakkuk işle· 
lctiı,. 'l'rırniyet vernmeslnl söylediler 
ıı:_p e \'ekili arkadaşım bu hususta 
~:•ıı cevabı verecektir. 
~11 Cttişl umumlllklerln kaldırıl· 

e dt.ıı bahsettiler. Dahlllye VekA-

lr.ak Har.biye 
Nazırı 

(Başı 1 incide) 
ya gelen haberler, Raşit Alinin İn· 
giltere ile harbin nctlceslnl gittıkçe 
şUpheli gördUğti ve henüz vakitken 
dağılmak ve kaçmak için tertibat a. 
lındığını akla. getirmektedir. 

Londra sallhiyettar mahflllerine 
göre, bir çok nazıı·lar aileleri ile bir
likte !rakı terketmlşlerdlr. Alman
lardan ha.klkl bir yardım görmek U
midl kaybolmuştur. Reşit Ali taraf· 
tarlan teşebbUslerlnin Arap Alemin 
de, hatta. bizzat Irakta tasvip edil· 
mediğinin her gUn yeni bir delllinl gö. 
rllyorlar. 

Mamm olduğu Uzere naip Abdullah 
Irak topraklarındadır ve zamanı gel. 
di~ vakit blr hUkQmet kurmak ü
zere tedbirler almaktadır. 

Ankara, 26 (A.A.) - Maliye Ve·• sene bidayetinde 151 milyon mikta. evrakı nakdiye mıktan arasında ya. k9.rlığa davet etmek mecburiyet! ha· 
kili Fuat Ağralı, 10 l1 mal! yılı bUt· rında olduğu halde sene içinde yeni· pılacak umumi bir mukayese de şu sıl olmuştur. 
çesinin mtizakercsfnc başlnnılmttsı den alınan tedbirlerin neticesi olarak r.etlccyl vermektedir. I}ahlll vergilerimizin, beynelmllel 
mUnasebetile, bugiln B. M. Mccllı;ln· bu rakkaın 302,5 milyon liraya baliğ Diğer taraftan Vekilin yaptığı bir buhranın tesirine mukavemet etmek 
de beyanatta bulunmuştur. olıııuştur ki, bu miktar devlet bUt· mukayeseden anlaşıldığına göre, bu- le beraber 1940 yılı tahminlerini de 

Vekil, Avrupa harbi dolayısile bir çcsinln umu mı yekQnundan 84 mil. gtln Merkez Bankası emrinde mev- aşmış olması geçen sene kabul bu· 
taraftan bazı vergilerimizde hasıl o. yon lira fazla bulunmaktadır. cut altının kıymeti 119 milyon lira- yurulmuş olan fevkalAdc zam kanu. 
lan tenakusa, diğer taraftan milli Milli Piyango idaresinin elde etti- dan ibaret olmasına göre tedavUlde- nunun gayesini tamamlle tahakkuk 
müdafaa masraflarındaki ehcmiyetli I ğl safi hasılat olarak malt yıl için· ki umum evrakı nakdlyenln yUzdc ettirdiğini ve memleketin iktısadl fa. 
tezayUde, geı;en sene olduğu gibi tek- de hava bütçesine tahSisat kaydedi· 23,54 üne ve imparatorluk zamanın· allyet ve hareketini de tazyik etme
rar işaret etmiş, 910 mail yılında ge. l ıcn 2,620,000 küsur Ura bu rakkama dan devredilip husust bir tediye tar· miş olduğunu göstermektedir. Biraz 
rek adi bütçeden gerelt fevkalfıde dahil olmadığı gibi, askerr fcaplar· zına bağlanan miktarın tenzilinden evvel arzcttığlm 35,5 milyon liralık 
menabiden Milli Müdafaa Vckı'Llctinc 1 dan doğ"an ihtıyar;;Jara sarfcdllmek U- onra kalan Cllmhurlyct devrinde çı. farkın kaışılığlnı teşkil etmek üzere 
verilen tahsisatın mecmuunun. dev., zere, hizmetin lfasile alAkadar olan karılmış olan bakıyenln de yf.izde yQksck mccll e takdim edilmiş olan 
!et bütçesinin umumi yekQnumı mu. jandarma. gUmrUk ve orman bütçe- 32,33 üne tekabUl etmektedir ki, e· kanun lflyihnsile derpiş edilen zamlar 
hlm nisbette geçen bir mlktam baliğ lcrlle maske lmalO.lı, yol, askcrt is- misyon istilzam eden içinde bulun· sureti umumiyede geçen seneki ka· 
oldugunu söylemiştir. keteler inşaatı gibi işler için nafıa ve duğumuz fevkaldde şeraite nazaran nuna giren mevzulara temas etmek 

Vekil şöyle devam etmiştir: diğer daireler bütçelerine konulmuş bu nlsbetleri halta normal telakki et. le beı·aber bu sene ziraat ve hayvan 
<Milli müdafaa tedbirlerimizi, si- olan tahsisat ta bunun haricindedir. nıek icap eder. mahsulı\tile ihracat mevaddı fiyatla· 

yası vaziyetin her tür!U lnklşnrıarıııı Arzettlğlm bu rakkamlar bir taraf. Vekll, bu husustaki sözlerini bitir- rında hasıl olan tcrcffU nazara alı· 
karşılamağa mUsait bir halde devam tan memleketin sulh ve emniyetine meden en·el tedavUJe çıkarılacak narak bundan mUstefıt olan vatan· 
ettirebilmek üzere önUıııilzclekl sene verdiğimiz ehemmiyetin derecesini evrakı nakdiycyl asgari hadde tut- daşların da bu muvakkat fedakArlı. 
için fe,•kaltıdc nıcnabll tamamen bu göstermekle beraber, diğer taraftan IT'ak için tedbirler alındığı gibi cmis ğa iştirak etmeleri mUmkUn görUt
lhtiyaçlara tahsis ctmcğl daha fay-1 da şimdiye kadar aldığımız emniyet yonları tedricen kapatmak çareleri· mUş ve son senelerde vaziyetin mU· 
dalı gördük. Bu scb<'plc ötedenberi, tedbirlerinin istilzam ettiği mali fe- nln de ehemmiyetle nazarı dikkate saadesl nısbetinde tenzile t.Abi tutu· 
re,·kalfldc tahsisatla idare olunan bU. dakO.rlığln \'ÜSatını tebarüz ettirmek alındığını, bu cllmleden .olarak DU. lan hayvanlar vergislle tuz resmin( 
lUn diğer hizmetler adi blltçcye alın- tcdlr. Adi bUlçe içinde temini mllm- yunu umumiye bütçesinde fevkalldc Milli .Müdafaa vergisi mahiyetinde 
nuş ve tafsildtını aşağıda nrzcdece- kUn olmıyan bu ihtiyaçlar içın fcv- tahs.lsat borçlarının itfası faslına 15 olarak bir miktar zam yapılmış ve 
ğim zaruri bazı zamlarla birlikte 941 kaltıde karşılıklar bulmak zarureti milyon lira ııa,·e edıldiğini söylemiş· lhra<"at maddeleri üzerine de ayni 
bUtçesl yekfJnu <309,734,307 lira O· meydandadır. Geçen seneki ma.nıza· tir. mahiyette hafif bir resim konulma· 
Jarak tesbit olunmuştur. lım arasında, muayyen bir programa Sanayi itleri .sı muvafık görUlmtiştUr. 
CUmhuıiyet devri maliyesinin ana bağlı işler için 936 yılındanberl muh Normal zamanlarda ihracatın ver 

k h Vekil, sınat istihsalatımızda kayde prenslpine sadık kalara uzurunu- telif kanunlarla verilen fevkallde gtye tllbl tutulmasındaki mahsurlar 
za mütevazin bir bütçe tılkdim r.de- tahsisatın ve karşılıklarının tahlili· değer lnklşa.!lar gôrUldilğUnU soylı· maJQııı bulunmakla beraber beynel· 
bilmek için bu sene de bazı zamlar ni yapmı~tım. Bu programa dahıl iş· yerek .şöyle demiştir: milel mtibadclfıtın bugUnkU şartları 

t bil Sınai istıhsalltıınızda görUlcn bu ve ihdaslarla varlda mena mizı lP.rden doğrudan doğı-uya milli mUda. içinde muvakkat Ye hafif bır vergı-
t. h 1 ı artı"ın, bugUnkU fe\"kallld.: ahvnl ı. takviye etmek zarure ı ası o mu~- faa ihtiyaçları haricinde kalanların -r nın ihracatı ıntiteesslr ctmlye<'eği ııa. 

"İnde memleket iktısadl ,.e mali ııiza. tur. tamamen adi btitçeye alınmı11 olma.cıı " zaı a alınmıştır. 
mının mahfuziyeti bakımından mUs-

M .. eraf Büt" çeıı' dolayısilc bugnne kadar verilen fev· Geçen sene kabul buyurulmuş olan 
.... bet tesirleri bilhassa kaydc değer. Vekil, hilkQmctçe yüksek meclise kal!de tahsisatın son vaziyetini bir muamele vergisi kanunu ne bu vcr-

takdlm edilmiş 10.ylhada masraf bUl. kere daha gözden geçirmeti faydalı Maden ~tleri glnln tarh \'e tahakkuka alt esas 
bulu'-"orum v k"li izahatı a go··re ba.,ta taş hlikUınlcrlnde '-'lıpılmış olan ıslahatın çcsi yck!ınumın c304,97l,622> liradan J • • • , ,., e ı n n • ., J 

ibaret bulunduğ'unu, fakat BUtçc en- ~ekıl, Meclısln 1934 'e 193J sene· kömUrU olmak Uzerc istlhsalltımız- semereleri daha ilk tatbik senesinde 
cllmcıılncc yapılan tetkikat sırasında lerınde sarfına . mezuniyet verdiği da da artışlar kaydedilmiş, 1040 sc· kendi•! göstermiş \'C vergi nlsbetln· 
nisan gayesi itibarile 11 aylık tahsl· ı 14,180,000 lira ıle son kanunla ka- nesinde 9 bin tona yakın bakır Is· de hiç bir değişiklik olmadığı halde 
ltlt rakkamları alınmış olduğundan bul ettiği S milyon lira dahil olarak tlhsal edilmiştir. 1940 yılı 11 aylık hasılatı 1939 yılı. 
varidat tahminleri bu rakkamlara gö bugüne kadar verilen fcvkalAde tah· Su itleri nm son dc\TCsl tahsllAtına nazaran 
re tadil edildiğini ve varidat bUtı;e- slsatın umumt yekQnun~.n 512,216,000 Vekil, su işlerinden, halen taahltl\· 6,135,000 lıra raddesinde bir fazlalık 
sinin ıtıallğ olduğu yekQna muvazi o- liraya baliğ olduğunu __ soylcmlş.tir. de ba~lanarak inşaatına geçilmiş o- kaydetmiştir. 
!arak masrııf yekQnunun 309,734,307 Vekilin izahatına gorc, !imdıyc ka ianlann 2t milyon lirayı buldugunu Sınai mamulAt fiyatlarında ve mlk 
liraya çıkarıldığını. aradaki 3 mil- dar alınan fevka~t\de tahsısalın yUz. söylemiştir. 1 tarlarında hasıl olan yükselişin bun· 

r 1 k f k DUvunu umumiye de 71,9 u ""'4!Jl mUda!aa hizmetlerine, Vekil varidat kısmına g'çn1eden ı da mUesslr olduğu tabıi bulunmakla 
yon ıra 1 ar 111 

" yU d 13 4" · d · il · ş t U d O · Ut 1 biitçcslndc fe\•kallıde tahsisat karşı- z e ' " 1 emıryo e.rı. ın na evvel son iki mali sene hazine hefa. beraber böyle Y z e 5 yı m cvac z 
lığı olan borçların itfasına. mahsus masraflarına, yUzdc 5•6 sı dığer na- ı bı umumile-rl rakkamlarım mukaye- bulunan bir artışın yalnız bununla 
tertibe ilave olunduğunu soylemiştir. fııı. ,.~ .im~r lşlerlrıe, ~ilzde 4•9o ı ık: se etmiş, 1938 hesap denesinln 4,8 izahı mUmkUn değildir. Fiyat ve mlk 

Vekilin beyanatlna göre. bütçe en. tısadı ıhtıyaçiara bakıye yüzde 4•1 1 mllyon liralık bir fazla ile kapandı- tar yükselişi kadar, hatta mUhlm 
cUmenince tcsblt olunan masrat bUl· de sıhhat, maarif ve ziraat mevzu- pnı, 1939 hesap devresinin ise harp nisbctte olarak geçen sene kabul bu· 
çesinde 1940 yılına nazaran mevcut lnnna aittir. dolayısile ancak 8,9 milyonluk bir yurduğunuz yeni muamele vergisi ka 
41,25i,986 liralık fazlalığın mllfre- Vekil fP.vkalMc tahsisat karşılık· açıkla kapandığını, bu açığın da geı;. nununun temin ettiği ıslahatın da 
dalı şudur: ları membalarını sayarak bu kar91- mı, seneler varidat fazlalarından mu bunda lı.mil olduğu şllphesizdır. 

SöO 00 bkların bazdan Cilmhuriyet Merl<ez tevem~ hazine qıeycıadlle kartmndı· GeNk bu naUee. lf6ek )'ın. aeçeıı 
lf; ,OOO Jcllıtur lira yunu umu. Bankaııı tarafından banknot ihracı· "'ını tebarüz ettirml•tir. sene kabul buyurdu""'•nuz fevkaltlde mlye bUtçesine zammedllm19tır. e ., o-

l nı lst.llzam etmekte olduğ'undan•ban· zam kanununun verdlıı.ı neticeler yük Fazlalığın 14 milyon kllsur 1 rasr, -•-!& • • o• 
kanın emisyon vaziyeti hakkında bi· Na&n va:uyetı sek mcclısln ver"" kanunlarmıızı mcm başta dcmlryollar inşaatı olmak U· ı b• 

raz maJQmat vermeğl faydalı buldu. Vekil şöyle devam etmişt r: leketln lktısadl bUnyesi ve vaziyetin zere Ereğli kömür havzasının devlet. b 
leştirilmeslnden mUtevellik fcvkala· ğtınu, bilhassa evrakı nakdiyenln ar- Vezne ve banka :ınevcutlarile u icaplarlle azami derecede tell.t' et-

tış nlsbetlnl endişe verici telllkkl et- yoldaki paralardan mUrekkep ola· mek hususunda dalma gösterd'.ıw bU· de sarfiyatın, şose ve köprUJer, mu. oe• 
mıye teıııayi.11 edcblleeckleri tenvir rak 1939 malt yılından 1 haziran 910 yUk isabetin yeni bir delilini teşkil hacir !sklln işleri, maske lmalltı gibi 
f"in v. apnııva Jllzum gördOğUnU söy- tarihine devrolunan nakit mevcudu ctmekte"lr. revkal!de tahsisatla idare edilegel- " J .. 

Ut li'-•erek ~.ö'-"le deYam etmi1ftir: 54,6 milyon liradan ibarettir. Sene Vekil, memlekette ye-tlşen muhte-mekte olan hizmetlerin adi b çcye J J 

Banlrnnın 17 mayıs 1941 tarihli Ya nihayetinde bUtçe emanetine alınmış lif hay"anlarda bu sene 295,184 adet alınmasından mütevellittir. • 
f hl·z. zly,.tıne göre, tedavUldekl banknotla. olan 15,3 milyon lira bundan tenzil fazlalık olduıı.unu kaydetmiştir. 1,380,000 lira muhtelit na ıa " o 

rın umumi yekQnu 505 milyon 495 edildiği takdirde 39,3 milyon lira ka· Bundan sonra vekil, şöyle devam metlerine ayrılmıştı!". 
Vekil şöyle devam etmiştir: bin 392 liradan tbarettlr. Bunun lır ki ,bu miktar yeni mali yıl bida. etmiştir: 

137,495,392 lirası Osmanlı imparator yetine mUdcvver kabili ıstlmal nakit 
luğu zamanında ihraç ve CUmhurl- mevcudunu ifade etmektedir. 

Demiryollan inşaatına alt maıı 
programın 941 yılına alt miktarı 

6,271,000 kllsur lirası adi lblltçef. ko. 
nulan tahsisatla, bakiyesi de kanu
nunu geçenlerde kabul buyurduğunuz 
dahlll lstikrazlarla karşılanmak llzere 
tamamen nazarı dikkate alınmış bu· 

yet Merkez bankasınca deruhte edil· 
mlş olan evrakı na.kdiyenin bakiyesi. 
dir ki, mukabilinde, 46 milyonu es· 
ham ve tahv!llt olmak Uzere muh· 
teıır kıymetler tevdi edilerek hazi
nece bankaya borçlanılmış, tu!iye· 

Varidat bütçesi 
Vekil, 1941 malt bütçemizin vari

dat kısmının 309,i43,001 lira olarak 
tahmin edildiğini, fakat masraf kıs
mında bildirdiği gibi bunun da eneli· 
mende tas'hlh edlldığlnl tekrarlamış· lunmaktadır. . si banka kanunu ile muayyen bir şek. 

Yine Vekllln izahatına ~öre, far. le bağlanmıştır. Binaenaleyh bu ev- tır. 
kın 1.5 milyon lirası maarıf bUtçesı., ıakı nakdiye uzun vadeli muntazam Vekil, geçen seneki manızalmda 

ı .. ziraat hizmetlerine ise Avrupa harbinin gümrük vergileri· ne ayrı mıy, bir borç haline gelmi~tir. MeYcut ev. 

Hazine vaziyeti 
:Memleketimizde ancak CUmhuri-

yet de\Tlne nasip olan ve fevkalAde 
şerait altında dahi hiç bir mUşkWA. 
ta maruz kalmıyan muntazam tedl· 
yatımız, hazine \'RZlyeUnin sağlamlı
ğını gösteren kuvvetli delildir. 

Dahlll istikraz tahvillerine ve ha· 
zlne bonolarına olan ferağattan tak· 
dlrle bahSeden vekil, bilfiil çıkarılan 

Amerikan gazetesi 
duğunu ispat 

(Ba'ı 1 lnt"ide) 
eden memleketlere 

l,100,000 lira ayrılmıştır. rakı nakdiyeniıı 17 milyon lirası da miz üzerindeki tesirini tahlil ettiğini 
Fazlalığın l,100,000 lirası da muh karşılığı tamamen altın olarak ban- hatırlatarak bu tesirin 1940 mali yı· 

telif sıhhi ihtiyaçlara karşılık tutul· kaca tedavüle çıkarılmış olduğuna lında mütezayit bir surette devam et. 
mu9, ayrıca petrol aramaları masraf göı·e, tamamen karşılıklı vaziyette· tlğ'lni söy1emiştlr. 

hazine bonolarının bugün 63 milyon 
600 bin lirayı bulduğunu söylemiş· 

tir. 
Vekil şöyle devam etmiştir: 

ğl mUsbct ııeUcelcrc işaret etmek ı 
yerinde olur. Yeni dövız btit1;emizde 
resmi daırelerin serbest do\ ız tedı. 
yesinl istilzam eden hlznıeUeri \ e 
bılhassa mllli mUdafııa ıhtıyaçları ta 
mamen karşılanmış bulunmaktadır. 

Vc:kıl, lııglltere ılc nl<tedılen tedı~e 
anlaşmasının do' ız \Uzıyctı Uzerınde 
müsaıl bir tcsıı· yaptığını \"e ihracat 
m:ıllaıımızın serbest dO\"IZlc satılma
sının da buna yardım ettlğ'lnl soyl~· 
miştır. 

Dıt ticaret 
Vekil, Avıupa harblnın dı~ tı~re· 

timlzın hacmi llzerindekı menfi te· 
sm devam etmekte olduğunu ticaret 
mu,·azenesi lehimızde olmakla bera· 
ber ithaltılın azalması, devlet \"art. 

datı Uzerıııde olduğu gıbl ıktısadl ha. 
yalımızda da tesir icra etmekten ha. 
lt kalmadığını tebarüz eLtirerek se
neler aı asında tcnaltus gösteren mu· 
kayesclcr yapmış \"e şöyle de\"am et· 
mlştır: 

941 SeNeslnde gayri muntazır yeni 
ahval zuhur etmediği takdııde itha. 
latımızı 1940 senesinden daha yUk· 
seğe çıkarabıleceğimızı Umıt edıyo

ruz, Yeni takvım yılının ılk Uç aym. 
da lthal&lımız, geçen ısepenın ayni 
denesi ne nazaran kıymet 'e miktar 
ltlbarıle şlmdıden az ı;ok bır artıf 
göstermiştir. -Milli para ._. 

Dllnya durumu kar9ısında dahi mil. 
11 paramız istikrarııun kuvvet buldu
ğunu bildiren vekil, milli paramızın 
fevkalO.dc ahval içinde geçirdltt son 
bir senelik munzam tecrübe de\Tealn 
den sonra da ayni mUtaJaalan t~ 
rar ve teyit etmekten ba~ka blr fey 
yapmıyacağım, demlttlı·. 

Borçlar 
Dahlll ve haricl borçlarımızın Hl 

mali yılına ait taksitleri tamamen 
blltçey.e konulmuştur. 1 

Milli tuarruf 
Bankalarımız emniyetle çalışmak· 

ta ve her sene olduğu gibi k6.r te. 
mln ve tevzi edecek .şekilde bıJAnço. 
!arını kapamı~ bulunmakta olduk!&· 
ıını tebarüz ettiren vekil, bankala· 
ra mevduat seyrini şöyle hullisa et
miştir: 

1938 de 311 milyon llrayı bulan 
mevduat miktarının 1939 nihayetin· 
de 280 milyona indiğini geçen sene 
aı-zetmlştlm. O tarihte yllkselmıye. 

meyyal olan ve mart 1940 ta 298 mil
yonu bulan bu miktar, siyası \"ultua. 
ta tAbi olarak mayıs ve haziran ay
larında yeniden tenezzWe, hazirandan 
sonra tekrar tercftue başl&mıf, 1940 
takvim yılı nihayetinde 296, mart 9tı 
nihayetinde 312,5 milyon liraya var· 
mıştır. Harbin Balkanlara sirayeti, 
nisan ayı içinde yeni bir çekiliş te
mayUIUnUn başlamasına sebep olmuf 
tur ve nisan nihayetinde 298,8 mil
yona dUftUğil halde 10 mayısta 302,3 
milyona çıkmı,llr. BUtün bu hare· 
ketleri arzctmekten maksadım bır 

taraftan buhranlı zamanlarda ban. 
kalnrımızın vukuatı karşılamak hu· 
susuııdakl gösterdikleri kabiliyeti. di 
ğer taraftan halkımızın bankalan 
kal'şı tamamen yerınde olan emnl· 
yet \'e itimadının devamını tebarlla 
ettirmektir. MUnhaaıran siyasi ahvaJ 
tcsırile \"Uku bulan çeklllş hareket
leri bu gibi zamanlarda tabii telakkJ 
edllebllecek hududu hiç b1r zaman 
geçmemiştir. 

Karanlık \'e çok kararsız bir dev
rede tasdik edilen 1940 bUtçeslnln 
muvaffakıyetle tatbik edildiğini ha· 
tırlatan vekil, sözlerini şöyle bitir. 
mlştır: 

S!;r•ber çalıştık. Bunların kal. 
~ b,1 

1 bir zaman meselesidir. Bu· 
•Gtıı111t1 hazırda ipka etmeğc lUzum 
1\Jıı~ l\hvllU hazıra dolayıslle bı· 
~ ı. Keza vil!yetıer için de ça. 
lrıı }' 111 heyeti celileye söyllyeblll· 
~ ~at daha o dereceye gelme· 

--· ~; 'Ilırker arkada'1mız memle· 
.. ~ buğdayın çıkmamasından 
~~ller. Buğday memleketten çık 
tı,\ tacıır. Geçen senedenberi dışa. 
~ bir defa katıyen çıkarılma· 

tahsis etmek, " 
8 - Şüpheli bitaraflara yar· 

dım siyasetinden büyük nisbette 
mes"ul olan Faşist taraftarları ve 
Yahudi ~ley'htarı bütün memur· 

lan nezaretlerden çıkarmak, 
9 - Dünyaya yayılan Faşist 

propagandasına mukabil bir pro

paganda He gedik açmak ve de· 
mokr.ısiler hakkında herkesi ten. 
vir ederek Naziler tarafından ya. 
yılan yalanları tem.izlemek ... 

!arına karşılık olarak Maden Tetkik dlr. 250 milyon lira reeskont muka- Vekil, gUmrU!C varidatını 938 nor· 
ve Arama EnstltllsUne mutat tahsl- bili tedavUle vazedilmiştir. Buna mal senesi varldatile mukayese ede. 
sata IJAveten 600 bin lira \•erilmiş, mukabil bankanın senedat cUZdanın rek 939 da. yllzde 29, 940 da yUZde 
müteferrik kanunların ,.e fevkaUi.de da mevcut kıymeUerln yekQnu 274 M nlsbetlnde azaldığını tesbit et· 
ihtiyaçların icabı olarak ta muhtelif milyon 915 bin 229 liradır ki, bunlar mlştir. 
dairelere ceman l ,500,000 lira kadar da hazine bonolanndan, ticaret usul- Vekil şöyle devam etmiştir: 
tahsisat ayrılmıttır. ıerlle idare edilen devlet' mllessesele- Gerçi geçen sene muhtelif vergl-

Nlhayet, doğrudan doğruya, mllll rlnln hazine kefaletini haiz bonola· lerdc kabul buyurulan fevkalAde zam 
müdafaaya taallQk eden zaruretler- rından ve diğer ucarı ve zirai senet. ların da. teslrflc dahlll ,·ergllcrlmizln 
den dolayı jandanna ile gtımrllk ve !erden müteşekkildir. Fazla tafsl!Ata bazıları tezayUt göstermiş ve 1940 
orman muhafaza idarelerindeki asko. girişmeden yalnız ,urasını arzedeyim varidat muhammenatına nazaran 20 
rı teşkillıtın takviyesi için de flAve- ki, bu kıymetlerin 213 milyon 798 milyon ı·addesindc fazlalık elde edil· 
ten 2,5 milyon Jlra tahsisat verilmiş. bin 986 lirasını ıktısadl devlet mUts· mlş ise de bu fazlalığın 941 yılında 
tir. seseleı inin hazine kefaletini haiz bo- da aynen elde edilmesi mUmklin gö-

Hazine vaziyetinden bahsederken, 
bununla allkadar olarak yüksek mec 
lise takdim edilen ve ikisi geçenler· 
de kabul buyurulmuş olan Uç kanun 
l!yıhasrına da temas etmek !sterim. 
Birincisi İran • Irak demlryolu ia
tlkraz kanunudur ki, emsali gibi yir 
mi senede itfa edilecek uzun vadell 
bir lsUkrazdır. Senelik azamı irat 
haddi 15 milyon liradan ibarettir. 

Yllksek huzurunuza gelen 1941 ma 
ıı yılı blltı;esinln ve ayni surette göa
terecet'fnlz yakın allka ve esirgernı
yecet'fnlz irtatiarla ihtiyaca en uy
gun bir fekll alacağından ve bu sa
yede azamı derecede muvaffakıyetle 
tatbik olunacağından emin bulundu
tumu arzederek sözllme nihayet ve. 
rlyorum.> 

~ liattA sizlere tu:ıu arzedebl· 
" ' aon zamanlarda gerek hal· 

ı... 'Ilı' Ctrck ordunun buğday tcvzla. 
~~y zarfında •OO bin tonu mu
~~ lr. llarlçten de getirmemek· 
~"llıı ~tday tamamlle memleket 
~ llı~en temin edilmiştir. Aldığı· 
\ llt Yatı tedbirlerle hiç bir tarar-

işte Amerika ~azetesinin B. 
Roosevelte tavsiyeleri bunlar ... 

Cümhurreisi yarın bir nutuk 
irad edecek, Amerikanın vaziye· 
tini bi!.direcektir. B. Roosevelf in 
bu nutıkuna büyük bir ehemmiyet 
veriliyor. -

- Radyo Gazeteııi -

h) bır açlık ne d'I buna benzer 
~ tİl\'ıdiye kadar kulağıma gel· 
\..~ ır. Yoktur. (Bravo sesleri)· 
~ )' faıııııardan bahsettiler. Ben· 
~""- •lnız bunlardan bir tanesine 
\ c, ~"Ceğım. Meseıo. kAğıt mese· 
\ ~bu ltıt meselesı geçen sene ben D • h b' 

~it ııu koordinasyon kararlle yüz e n 1 z a r 1 
'Cııt kesmtştlm. Devlet daireleri (~ 1 incide) 

~li lahaıaatıannı yllzde kırk tev "h I 
b l'lniştınf. Fakat sene nlhaye-1 takaykı .. ı a~a eddenh"lsu alr!kgk~rp J-'.~: 
~ klıı. t f u ilk 1 1 rım uresınc a ı te a ı elltgı 
ıt. 0 1 ıya an y sc m ş. _:ı.. I A "k • .11 _, • d . 

" lltand ihtl ta ıı. 1 c.ınct e men an mı ..tı cnı.z 
la~ ıı:ı11 a yaç ço0 a mıJ· "-- . . ._ k d 
L'"'>t Bene vek6.letlerin mevcut kır· muhareoesmın "'. n_angi . no ta a 
~ ta1ıe1aatıarı ya 6000 lira faz. cereyan edecegını sarrh olarak 
~ 5000 lıra noksandır. İyice öğrenmek hususunda merak. e.t· t' a. detfı. Ama !!yatlarda yUz mektedir. Bu bakrmdan Berlının 
"lltıtiıı fazıalık vardır. onun iı;in mezıkur mUharebeyi lzlanıda a-
~ llayon kararını kaldırdım. dası etrafındaki sularda cereyan 

e1t ı..... ib" ·· t • 'd t ""tı:e hakkında. gerek hU· etmiş g.ı ı gos ermesı mımı ar· 
ltJthakkında gllzel sözler söyli- dır. İngiliz amiralliği ise muha· 

Ilı ll!:~•lanmıza teşekkür ede· rebenin Gr~ .. e.nl.and . açı.klarında 
8 \"o sesleri vo alkışlar). cueyan ettıgını bı\dırmı,tır. 

Vekil, blltçenln masraf kısmındaki noları teşkil etmekte ve bu mUessc- rUlmcmektedir. Filhakika önllmtizdc 
fazla.lığa maruzatının 'bundan I· selerin 1940 bllA.nçolarına göre öden ki yıl varidat tahminatına esas olan 
baret olduğunu söyledikten sonra şöy ınıŞ sermayeleri mecmuu ise 1571 mil- hesaplara göre: 
le devam clmi,tır: yon liraya baliğ' olmaktadır. Tedavuı 5 mtlyon 2~ bin lirası gllmrU'k 

Biraz evvel arzetmlş olduğum gi· deki evrakı nakd!yenln 101 milyon 11. \•ergilerlnde, 2,500.000 lirası buğdayı 
bl, adi bütçe haricinde kalan bUtUn rası da altın terhinl mukabilinde ha- koruma verglalnde, 2 milyon lirası 
varıdat menabilmiz bu sene milll mü zlneve verilen avanstan mUtevelllttlr faiz ve acyo huılatrnda, 1,600,000 
dafaa lhtlyaçlanna karşılık tutulmuş Terhin edilen altının kıymeti 78 mil. llruı stoklardan bir defaya mahsus 
olduğundan yllksek meclise aynca yon 124,167 liradan ibaret bulundu· olarak alınmıf olan lstlhlAk vergile• 
takdim edilmiş olan fevkaJAde tahsl· ğuna göre, buna mukabil fillen yapıl- rinde ve 8 milyon lirası da muhtelif 
sat 10.ylhaslle şimdlllk istenilen 83 mış olan emisyon miktarına nazaran varidatta olmak üzere 940 tahsllo.tı. 
milyon lira munhasıran muhtelit mU altın karşılığı halen yüzde 77,3 il na nazaran ceman 14,5 milyon liraya 
dafaa hizmetlerine alt bulunmaktadır mUtecavizdlr. Bu altınların teı·hlnl ya.kın bir dUşUklUk olacağı anlaşıl· 
Adl bUtçede milli mUda!aa grupuna mukablllnde hazinece alınabilecek a- maktadır. Binaenaleyh 1940 tahsllA· 
ayrılan tahsisat yekQnu 78 milyon 1i \•ansın azamı haddi kanunen 250 mil. tında görülen 20 milyon lira fazlalı· 
radır. 83 milyon liralık fevkalAde tah yon lira ııe takyit edllmif olduğuna ğın ancak 5,5 milyon lirasının önU· 
sisatla birlikte 16,! milyon liraya ba. göre, bu miktarın tamamına muadil mUzdeki sene varidat tahminlerinde 

d l halinde d ıt nazara alınabllece"'"I neticesine va• Jiğ olacaktır. Şurasını derhal arze e· emisyon yapı maşı e a ın o 
ylm ki. milli mUdafaanın senelik ha· karşılık nlsbeU yUzde 31 kllsurdan rılmıştır. Diğer taraftan masraf bllt 
kiki iktiyaç miktarı umumi vaziye- aşağı dUşmlyecektir. J3u izahat, e- çesindeki maruzatım sırasında izah 
tin inkişaf tarzına ve bununla muva. misyonun bugllnkU ''aziyetinin kar· ettiğim illvelerle 941 muraf bUtçe• 
zi olarak alınması lüzumlu görUlecek 'ılık itibarile endişe verici olmaktan al 309,734,307 lira olarak tesblt e. 
tedbirlerin şUmul ve ehemmiyeti de· uzak bulunduğunu tebarUz ettlrrnlye dllmlt olduğundan aradaki 35,5 mil· 
l'ecesine bağlıdır. Nitekim 9•0 mali kAfidir zannederim. Diğer taraftan yon liranın karşılanması için muh• 

B k 6 Jlda mevcut altın telif vatand""ları. bu sene de fevka· yılında Jllilll müdafaaya verilen adi Merkez an a ı ...,. 
\"e fevkdlAde tahsisatın yek<lnu maU miktarı Ue halen tedavUJdc bulunan \Ade ahvalin icap ettirdiği bir fed 

İkincisi amortisman sandığı tara
fından azami 25 milyon liralık tuar. 
ruC bonosu çıkanlmasına dairdir. Kı
sa vadeli bir istikraz mahiyetinde o
lan bu bonolar tasarruf aahlplerl i· 
çin tyl şartlarla emin bir plAsman 
teşkil edecektir. Hasılı tamamen mil 
il mUdalaanın fevkallde masraflarına 
tahsis edilecek olan bu bonolara hal. 
kımızın gerek kendi menfaatleri ge· 
rek bir memleket hizmeti bakımın· 
dan bOyUk rağbet g6stercceklerlni ll· 
mit ediyoruz. 

"OçUncUsU yüzde beş faizli hazine 
tahvıllerl ihracı hakkındaki lAyihadır 

Bu tahviller. bankalar kanunu mu· 
clbince banka \"e şirketlerin hazine· 

Hanya 
(Jlafl ı laclde) 

bombardımanlarına maruz kal· 
maktadır. 

Parqütçüler tükeniyor mu? 
Kahire, 26 (A.A.) - Hanya

dan bugün öğleden eonra az de
iitmiŞ olan Girit vaziyeti hak.kın. 
da alınan en eon haberlere göre, 
bombardımanııız üç saat geçmİf
tir. Ahnanların paraftjtçü kıtala· 
rının tükenmeğe başladığına ali· 
metler de vardır. 

ye yatırmağa mecbur olduktan kar. Eair Fran11z zabitlerinden bir 
şılık \'e ihtlyatlarla umumt, mlllhak. luamı ıerbeıt bırakıldı 
hususi bütçeli dairelere \'e imtıyazlı Marai!ya, 26 (A.A.) _ Al· 
şh'ketlere alt tekaüt saldıklarının fh man!Yadan dönen ikisi aeneral 
tiyntları fevkinde kalıp hazineye ya· 100 Ü yükıack rüdbeli 560 auba· 
tırılacak tazla mevcutlarına tahsis yı hamil bulunan tren Marsilya· 
edilecektir. Bununla temini derpiş 0 • ya gelmiı, aivil, a•cri ve lejyotı 
lunaıı vaı1dat kezalik milli müdafaa- heyetleri tarafından karşılanmıt· 
nın fevkalAde masraflarına karşılık tır. Bunlardan 350 sUbay Mar· 
tutulacaktır. ailya hutahaaelerine sev.kedi!· 

Döviz vaziyeti mişkrdir. D.iierkrl Cote d'Azur. 
1936 danbeı1 tatbik etmek~ oldu· da muhtelif yerlerde tedavi edi
ğumuz döviz bUtçesı usu!Unün \"erdi· leceklerdir. 



YAYLA· 
MAKARNA F ABRIKASI 

Her ZEVKi Düşünmüştür 
?.e"t'k mlinaüıja olmaz, makarnaDm mkl bildlğlmlz şerit gibi ne

vUerJnt gevenler ele \-ar, arpa ve 1,lldız C'fbl nevilerlo1 kaşıklamayı 

terdb edenler de ... 
'Der iki neTI, Anaılolu ya,)iaJarmm ert bufda::t1anmn lrmiklerln

den yaprl1n1ştır; Gıda kıymMleri ::t~ lezzetleri ~!!izdir. 
Bakkallamuzdan makama isterken VAYLA MAKARNASI dlye 
~ ve IMW edin.iL 

:Ankara. Yayla. Makarna Fabrikaları 
~i Demlrkaa ~e ortağı 

lstanbul Vakıflar Direktörlüğü ilanlan 
'Bahçckapıda DördUncU Vakıf hanm kahveciliği 942 senesi mayıs 

sonuna kadar kiraya verilmek üzere illi.na konmuştur. Muhammen aylığı 
145 liradır. lbalesi 6 haziran 941 cuma gUnü s:ı.a.t 15 te yapılacaktır. 

Şartnamesini görmek ve pey akçesi yatırıp işUrak etmek jgtlycnler Çcm 

berııta.şta lstanbul Vakıflar Ba.şmUdürlUğtlnün Vakıf Akarlar kalemine 

gelmeleri. ( 4065) 

TlrldJe C••barlJ8U 

Ziraat Bankası 
• J'mWUf tarihi: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 Türk lirası 

Şube ve ajans adedi: 265. 
Z1ral ve tieart her nevi ba.n.ka muameleleri. 

Para biriktirenlere 28,000 lir• Jkramiye veriyor. 

2trut Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında 
en &Z C50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a Ue &f&#ı· 
daki plAna göre ikramiye dağıtıla.caktır. 

4 adet 1,000 liralık 4,000 Ura 100 adet 50 liralık S,000 lira 
" > 500 > Z,000 > 
, > 250 > ı.ooo > 120 > 40 > 4,soo > 

'° > 100 > 4,000 > 1 160 >. 20 > 8,200 > 

DlKKAT: Hcısaplarmdald paralar blr .sene içinde 50 liradan aşa
lı clll.flnlyenlere ikramiye ÇiklJfı takdirde % 20 fazla.sile verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa. 11 mart. 11 haziran, 11 eylOl, 
11 Birinclldl.nunda çekilecektir. 

Basası Maalllm 
Eleme ve ikmale kalan taJ&. 

beye kimya, fizik, riyaziye. ta.. 

bltye, Usa.n dersleri 'eroır. Sa.at 

iti • 12 &Ntsımla. Tel: 40110. 

·--·DOKTOR 

ÇIPRUT 
• 

Oilcl.lye ve ZUbrevlye MUtehu-
auıı Beyoğlu Yerli Mallar Pa
zan ka!"fnmilA Posta t.Jkafı 
k~lnde Meymenet apartmanı 

Tel: 43853 ___ .. 

Vak. tinde ol<on11ydn 
cdhil kahr ·! · 

! Devlet Demiryollan İlinlan 
Devlet Demiryollan blrlncl işletme ihtiyacı için cins, mlktar mu

hammen bedel ve ihzar mahallerinin kilometreleri aşağıda yazılı balast 
kapalı zarf usulile ayrı ayrı eksiltmeye çıkıırılmıştır. 

Eksiltme Hııydarpaşa. gar binıu;ı · dahiltnde birinci işletme komis
yonunda. 30/5/9tl tarihine tesadll! eden cuma gUnll saat 11 den ltlba
ren sıra. ilo yapılacaktır. Ek8Utmeye girecekler 2190 No. Iu kanunun 
aradığı evsafı lıaiz olacak ve teminııtlarmı da ihtiva eden tckllf zarf· 
larmı nihayet saat 10 a kadar komisyona vermiş bulunacaklardır. Ek· 
ıslltme şartnamesilo mukavele projeleri işletme kaleminden parasız 
olarak alınabilir. (3657) 

Ocak Kim. 

54.000 
H8.000 
256.000 
435.000 

:ıms muhammen bedel 
m1\ K. 

6000 145 
6000 180 
8000 195 
8000 190 

Tutnrı 

Lira 

8700 
10800 
15600 
15200 

:\luvakkat temiııatı 

652.50 
810 

1170 
1140 ... 

Muhammen bedcllerile miktar ve vasıfları aşağıda yazılı ikl grup 
malzeme her grup ayrı ayrı ihale edilmek Uzcre 12.6.941 perşembe gü. 
nll hizalarında yazılı saatlerde Haydarpaşada gar binası dnhllindeki ko
misyon tarafından açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek fstiyenlerln her gnıpun hizasında yazılı muvakkat te. 
mlnat ve kanunun ta:>in ettiği vcsaiİ<lc birlikte eksiltme gUnü saatine 
kadar komisyona mUracaatıan llzımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
1 - Muhtelif ebatta. 8000 adet gaz idrofil ilo 1500 adet gaz lodoforme 

muhammen bedeli 970 lira, muvakkat teminatı 72 lira 75 ku~ o
lup eksiltmesi saat (10,45) onu kırk beştedir. 

2 - 5000 adet harp paketi muhammen bedeli 1375 lira, muvakkat te
minatı 103 lira 13 kuruş olup eksiltmesi saat (11) on birdedir. 

(4087) 

• 
· l Ul:MACA 

Soldan sağa: 1 - Sirayet. ettirmek. 
2 - Uzatma; Yapma. S - Bir men
fezj bir şeyle kapama; Sanat. 4 -
Takılarak; Sıfat edatı. 5 - Ceml e
datı; MUcadelc. 6 - Bir yemek; Ye
min. 7 - Alem. 8 - ümit et! Er. 9-
Ölllm; Yama. 10 - Nota. 11 - Söy
letmek. 

Yukardan a.,ağıya: 1 - Toplamak. 
2 - Bir musikl &.Jeti. 3 - Bir nevi 
şeker. 4 - İtiyat peyda edememe. 
5 - İçinde tatlı bir madde bulunan: 
Kaya. parçası. 6 - Sanat; Genişlik. 
7 - Sarhoşcasına. 8 - Bir Türk un. 
vanı; Blr balık. 9 - Bir nota; Ko
vanın dibi. 10 - Yaramaz; Bir nota. 
11 - Halletmek 

1 BORSA 1 
26 l\IAl"IS 

Kapalllf 
ı Sterlin 5,22 
Dolar 130,25 
l1ıviçre Frc. 30.0875 
Drahml 0,995 
Peçe ta. 12,89 
Dinar -.-
Yen 31,175 
!svcı; Kronu 30,6273 

Eı.ham ,.e 'i"ahvDat 

L- K 

1933 Türk borcu I 19 40 
1918 İstikrazı dahill 21 50 
1938 İkramiyeli 19 10 
1933 İkramiyeli Erganl 19 20 
1934 Sıvas - Erzunı.ın 19 50 
Anadolu Demiryolu Tahvili 42 40 
Dcmiryolu MUmessil Senet -tO 80 
T. C. Merkez Bankası 109 00 
T. İş Bankası mUessts hisse 110 oo 
T. İŞ Bankası (Nama muhar.) 9 70 
Osmanlı Bankası 27 00 
Şirketi Hayriye 26 00 

NUKUT 

Türk Altını (Reşat) 

Türk Altını (Hamit) 
TUrk Altını kUçUk (Hamit) 
Tür'k Altmı kUçUk (Aziz) 
Kaim beşi birlik 

> > (Hamit) 

26 80 
25 45 
25 30 
24 35 

114 00 
116 00 

DÜ:SKÜ BUL~ACA.m.N HALLI > > (Reşat) 

~.PARA 
\ HAYAT TA.RIŞ11lll( 

~-...---
'DİAEKSİYONUDUR

1 

T. IŞ BANK.ASI 

1941 iKRAMiYE PLANI 
KEŞ1DELER: 4 Şubat, 2 Mayıs, 

l Afustos, 3 İkinciteşrin 
tarihlerinde yapılır. 

J 941 iEramiyeleri 
l adet 2000 liralık = 2000.- L. 
3 > 1000 > =3000.- > 
2 > 750 > =1500.- > 
4 > 500 > =2000.- > 
8 > 250 > =2000.- > 

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

300 > 20 > =6000.- > 

Bir muhtekirin 
dükkanı 15 gün 

kapatılacak 
Mılli korunma kanununa muhalif 

olarak hareket eden Tahtakaledc, 
Tahta minare caddesinde Patates so. 
kağında saç ticareti yapan Andon 
Sara!oğlu ile Yordan, saç almak ıs

tiyen bir ınUşteriyc saç levhalarını 95 
kuruşa sattıkları mahkemece sablt 
görUlmUştlir. 

Bu suretle Andon ve Yordanm 720 
lira gayri muhik kAr elde ettikleri 
nazarı itibara alınarak Andonun 50 
lira ağır para cezasına, yedi gün hap 
sine ve dUkkAnının 15 gün kapa
tılmasına karar verilmiştir. Diğer 

suçlu Yordan öldilğilnden hakkında
ki davanın dllşmesi karar altına a
lınmıştır. 

Milli Piyangonun bir 
senelik karı 

Milli Piyango idaresinin 1940 p!
Ui.nçosuna göre, bir senede dağıtılma. 
sı icap eden 5,119,254 lira ikramiye
den 48,270 liralık ikramiye sahipleri 
tarafından aranılıp alınmadığı için 
hazjneye kalması icap etmektedir. Pi 
yango idaresinin bir senelik masra
fı 202 bin kUsur lira, safi kArı da 2 
milyon 620 bin 312 liradır. Bu safi 
kfır, tlıbi olduğu kanun mucibince 
Milli Müdafaa. VekA.letinin hava bilt-

Soldan ~ağa: 1 - Surahi • Asa 24 ayar altın gramı 
2 - İUı.ht - Avurt 3 - Huy. Mahir Mecidiye 

129 00 

3 35 

72 
çcsine geçirilmek üzere ha.zineye ve-
rilmiştir. 

4 - tm (mi) • PaHlze 5 - Ra • Et

na 6 - İade - An 7 - Amasya • Sa

fi 8 - Zilkade • Dik 9 - 11 10 -

Şartname • Et 11 - İse • Edo.ni 

Yukarıdan A'ağrya: 1 - Slhlrbaz 

• Şi (iş) 2 - Uluma • Miras 3 -
Rn.y • Al • Re 4 - Ah • l.skat 5 -
Hlmalaya • Ne 6 - 'Al • Dad _ Ad 
7 - Ahır - Elma 8 - Avize • En 
9 - Suret - Adi 10 - Ar • Nafile 
11 - Titanlk. 

Yeni Neşriyat: 
MATE:'\IATİK 

l'arılnucı ders kitabı 

Orta mekteplerin bUttın, ve l~e
lerin birinci sınıfları için Matematik 
öğretmeni Bay Tank Girişken tara
fından yazılmış olan talebelerin im
tihanlara hazu·ıanmalanna ve ders
leri en basit şekilde kavramalarına 
yarayan bu kitap talebcle için şayanı 
tavsiyedir. Kitabın içinde bulunan bir 
çok misaller, örnekler ve çözfilmUş 
problemler bilhassa talebelerin çok 
işine yaramaktadır. 

HUsnUtabiat matbaası tarafından 
neşredilmiştir. Çığır kitabevi ve bil
cümle kitaphanelerde satılmaktadır. 

Dr. Şükrü Mehmet 
Gureba ha.ısta.nesi clld ve züh

revt hastalıkları sabık hekimi, 
pazartesi, çarşamba ve cuma 
gi.inleri 2 den 5 e kadar, Be
yoğlu !stıklAl caddesi, No. 99, 

Tel: 40916 

Bugünkü proıram 
7.30 Program ve saat ayarı 7.33 

Hafif parçalar {PJ.) 7.45 Ajans h~ 
berleri .8 Strauss'un şarkılt valselcri 

(Pi.) 8.30/8.45 Evin saati, 
12.30 Program ve saat ayarı, 

12.33 TUrkçe plA.klar 12.45 .Ajans 
haberleri 13 Hafi! sololar (Pi.) 

13.15 Türkçe plA.klar, 13.30/14 Sen 
tonik Program (Pi.) 

18 Program ve sa.at ayarı 18.03 

Fasıl sazı 18.30 Ziraat takvimi ve 
toprak mahsUlleri bo~ası, 18.40 
Oda musikisi 19 (Yuva sa.ati, 
19.15 Radyo salon orkestrası, 19.30 
Saat ayarı ve Ajans haberleri 19.45 

--0---

Marşandizin altında kalan 
gardöfren öldü 

Bundan on beş gUn kadar evvel, 
Çatalcada bir tren kazası olmuş ve 
bir marşandiz manevra yaparken, 
gardifrcn Sadık oğlu :Mustafanın a
yağı kesilmişti. :Mustafa !stanbula 

getlrUmiş ve Cerrahpaşa hastanesi

ne kaldırılmıştr. 
Haber aldığımıza göre Mustafa, 

dUn hastahanede ölmtışttır. Adliye 
doktoru Hikmet Nomer cesedin def
nine nihsat vermiştir. 

HAdlso hakkındB tahkikata başlan 
mıştır. 

Yalancı avukatlar 
mahkemede 

Vaktile İstanbul barosuna kayıtlı 

gazetesi 20.45 Radyo ..alon orkes- olan ve bilAhare avukatlık kanunu
trası 21 Memleket postası ~ı.10 nun meriyeto giı-mesile gerc.k kendi 
Sonat saati • :r. s. Bach. 21.80 Ko- arzularile, gerekse kanunun hUkUm
nuşma 2ı.45 KlAsik ıırogram 22.30 leri icabı avukatlığı terkettikten son 

saat ayarı ve Aja.ns haberleri 22.45 ta. avukat sıfatını kaldırmadıkları 
Cazband (Pl.) 23.25/23.30 Yarmkl nazarı ttibara alınarak 11 gayrl mUa 

lim ve yabancı avukat mahkemeye 

verilmişlerdir. 

Radyo salon orkestrıu;ı 20.15 Radya 

program ve kapanış. 

ZAYİ: 3470 Pavel Dimltrof F. K. 
B. diş tabibi, hllviyetimi kaybettim . 
Yenisini alacağımdan eskisinin hUk
mU yoktur. 

Dlin mliddelumumt müt:atD.s.smr bil 

dinniş ve bu avukatlardan altısının 

cezalandırılmasını, diğerlerinin tele

fon mUdlrlyetine müracaat ettik

leri halde kataıoğ basılmış olduğun· 

Sahlbl ve Neşriyat MUclUrU: Ahmet daı1 buna imkll.n bulunmadığını söy. 
Emin ı·Aı.. ıAS . Basıldığı yer !emiştir. Muhakeme karar verilmek 

VATAN MATBAASI Uzere di~cr bir 1;Unc bırakılmıştır, 

27 - 5 - 941 

~ırsiNi ıit11 İS 8ANıcAst11D~ 
~tıb"~W .Hlt'54P Ay~ 

b • m 

- Bahçe ve Çiçek .,. 
Bah-1 • • ta • • eld.i • ~ • .:...--ı.. 6.J __ , ___ • -"'· 

'!r-erma nnm, 9P na ,~~ ~ o-
m.ak için mütebem11 tarafaulan yudm1f eMrleri olmmalıdırı.t· 

Bu ....... arumda-. m,.do lanİJ'• ohmabilecek)er: 

Gül Bahçesi 100 Kuruş 
Salon Çiçekleri 100 " 
Karanfil Yetiştirmek 50 ,, 
~urdum uz Çiçeklerinin Tarihi 75 ,, 
Pratik Çiçekçilik 50 ,, 
Park ve Bahçe Planları Tanzim Olunu,J 

Matbaamıza Müracaat # 

Bir sarhoşun 
yadigarı 

Dllh Ortak'öyde çok tuhaf bir ya
ralama hAdisesi olmuştur. 

Ortaköydc, Çırağan caddesinde set 
QstUnö<' oturan Milyesser adında bir 
.uıdına börekçi Hüseyin ve tramvay 
otobUsçUlerinden lzzet misafir gel-
111işlerdir 

Hep birlikte rakı içildikten sonra, 
:auaeuın evden a.ynlma.l<. tı.zete kalk
r1uş, çıkacağı sırada. :Müyessere: 

- Ben gidiyorum bari sana bir 
hatıra bırakayım, demiştir. 

Bunun i.lzerine tabancasını çıkaran 
HUseyln ikl el ateş etmiş ve MUyes. 
serı sağ bacağının topuğundan yarn
lnnııştır. Yaralı Beyoğlu hastahanesı. 

n. kaldırılmıştır. HAdise hakkında 

u l.Jdkat yapılmaktadır. 
·--o--

Muhtekir kömürcü tevkif 
edildi 

Galat:ada kok ve mangal körnUrU 
satan kömürcü Halit kok kömürU
nUn kilosunu 3 kuruştan fazlaya sat
tığından ihtıkii.r suçile mahkemeye 
verj.lmfştlr. 

Halldln yapılan duruşması esnasın 
da. suçun ehemmiyetine binaen tev. 
kifino karar verilmiştir. Muhakeme 
diğer bir güne bırakılmıştır. 

60 yaşında bir ihtiyar 
sokakta düşerek öldü 

DUn, Edlrnekapıda bir ihtiyar a
dam karşıdan gelmekte olan otomo
bilin önünden kaçmak istemiştir. 60 
yaşındaki Mehmet Ha)Tl adında o
lan bu ~cağız evvelce mefiOç, 
bulunduğundan yere dilşmUştilr. Et
raftakiler adamın yerden yalkmadı
ğını görünce koşmuşlar ve kaldırdık
ları z8.man Mehmet Hayrinin ölmUş 
olduğunu görmüşlerdir. 

Adliye doktoru Hikmet Nomer, ce. 
Sedln defnine ruhsat vermiştir. 

Bergamadaki cinayetin faili 
lstanbula getirildi 

Bergamadan, eniştesi Mustafayı 

bıçakla yaralayan ve kız kardeşi Ha
tice ile Zekeriyayı bıçakla vurarak 
öldüren Hasan Erdoğan dUn tatan
bula getlrllmiştir. 
H~ııan Erdoğan Bergamada baş

lanan mahkemesinde cinnet Asarı gös 
tc-ıdiğinden mtlşahade altına almmalc 

tızere !ct.anbut tıbbı adllaine gönde
rilmiştir. 

Dfü. Hasan, müddeiumumiliğe ge
tirilmiş vo muamele8i yapıldıktan 

sonra tıbbı adliye yollan11U9tır. 

Askerlik işleri 1 
Kadıköy Yerli As. Şubesinden: 

Şubemizde kayıtlı emekli ve ye

dek teıunn Bubay, memurl&l"Dl aenellk 
mutat yoklamalarına şjrndiden bq

ıanmD1tır. Ancak bu sene yoklamı
ya 20 hııziranda nihayet verileceğin. 

den bu tarihe kadar şubeye mUraca
at edilmesi ilAn olunur. 

~ 1 

Yeniköypalas hadise~ 
Maznunları Boraat E 

Dünkü sayımızda iki N°~ 
Ii gençle Marya ve Matild j,P 
da iki bar artist,i Y cniköy P' ıOll 
otururlarken .Norveçli gençle~ 
birinin cebinden dolarları ~~ 
dığını iddia etmesi üzerine ~ 
yer cürmü me,."'1ut mahk~ 
verilen maznunlar, gencin .. ldil
htkla cüzdanını koltuğa oüt6 " 
ğü sabit olduğundan, bcrael 
mişlerdir. 

Tramvaydan atla mart~ 
cezasını hayatile öd•d'ı,r 

DUn Şehremininde tramva1 I' 
yonunda tramvay beklemekte 1 
Edirneli Murat oğlu Hasan h~' 1 
mekte olan tramvay durmadaJI 
lamak istemiınir. p: 

Hasan aU~ken muvazenesi~ 
betmiş ve yere başı üzerine d ~ 
ağır surette yaralanmıştır. 1 
Guraba hastanesine kaldınlJıtıfol 
de orada kurtarılamıyarak ölft1~ 

Adliye doktoru Hikmet ~ 
cesedin defnine ruhsat vernııştit 

Beyazıt meydanı I 
Şehircilik mlltehassısı PtoS~ 

vali ve belediye reisi Liıtfl 1'l ~ 
birlikte Beyazıt meydanına gıd ~ 
buranm hazırlanmış olan irııat "./ 
nı Uzerinde mahallen tetkiJdet' 
etmişlerdir. ~ 

lmar plbnıın tatbik oıunııı 
ay başında başlanılacaktır. __,/ 

Teşekkür 
Oğlum, Devlet Demiri°~ 

müfettişlerinden meıhuın ~' 
m'ın, vefatına kadar Cureb• f'_ 
tahaneainde, yattığı on b~f Pi 
içinde, vazivetinin ümitsıZ 
rağmen, ~ütün hastahane h~ 
bilhassa profesör Ekre.ın " ı' 
ba~enl§ire ve hastabakıeıl•' 
rafından bezle<Ülen fevkalid' 
timamdan dolayı, kcn.dileriıı' 
derin tefekkürler.imi sunartıı",ı 

Ennekl · Ccnet ı ,, 
Cemal Teoı0 

'f&TAll au.-ı~ 
ILl.ıV ....,.An..uu ~ 

................ 1' , ... ....,,......... ~ 
1 • • • ; 
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Abone tlcretl 
1'8dbe ........ : 

1'00 'lllO 
Hariç memlflkeUere: 

2'100 


