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Bir teklif imiz var 
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KULA 
.ME~8'1CAT FrA.BRlKASJ 

Bahçekaplda yeni açdan bllytlk matazasma 
yeni çefitıer gelmiftir. 

T~, Peı~ 

Kırtasi gidişi tam bir tasfiyeye uğratmak ve 

Bütçe Müvazene Kanunu üçyüz altı 
.reyin· ittifakıyle kabul edildi. 

daha u/llumi hayat mekanizmasının yann 

Verimli şekilde işliyebilmesini temin çarelerini 
· BaşvekU Meclise teşekkOr etti 

fesbit etmek üzere bir heyet kurulmalıdır 

Nisbetsiz tevzi, birliğin · ıistesile mi yapildı ? 
·Rivayet •uhtelif, fak at hakikat ştı: 

Piyasada bollanmadı, fiyat da an liraf 
5..Y1n Ticaret V.Ulilniııin. tNt.. 

çe ıaiizakıuoleri ~~ be
yanatta lbulımduklan ell'aOa iı
tiür\a mücadele ~ de ~ 
la bU ~ faaJi&'eÜer haık
lr.anda malUmat ~ridten: 

c-~ yeni ve a
meli t«lbirlcr am1un1ı2a Taimen 
vıtıtand~aTdan yarıdını görmedi. 
ğ.iımk için tamaımile muvaffak o
lam1yoruz. On ~ olan hir 
malı 20 kllnlfa ..tan 'bir Mtıc1yı 
fiü.yet etmek :büyük - İl telak
ki olumQIC>r.:> 

Sözler.ile ivt~i.ra 1:ıiıoı:YuP eien
leri tenkit ve vatand.rı ilti
k.irla mücade1eıye aç.kÇa tepik 
etmeleri. şu aahrları yazmamıza 
ve ,ebrimizıde yapılan '90n ~Y 
tevzii yıol.uzlujunu ortaıya at· 
nwn•za bilıw ıııeiilc obufbu. 

Şdn-inüz iıllhaiMçdanadan Vi
t.ol Karde,\er limitet tiriteti ce
çendc ı.t.abula bin INlnchk çay 
~irınıift,i. Bu aaed?ld., daha 
gümrüklte i\en, çay hcc~Jn-

dan Şük.rii Azaıkı. Hüımneıttin 
Göder, ...... &tmanyan bu 
~yiarı miifterdtec almağı arala. 
nnda kararlaftırır ve V.itol .tAca· 

- (DMıamı Sa. %, SL S de) 

Harp Vaziyeti 
Girit Adasında 

/._ Yazan: lllıaa B88A1' 
~ Girit aduma takvj, 

~ kUYYetleri sönderdilel'. Bana 
...-abil Almanlar acla1a denis
dea WiJill bir Çlkanna ,..,.. 
entl•r. • ~ nokta, Alrmn 

han boederinm Cirit aalann
da hi.L

0 

Niyet t_. edemedpi, 
ve ı..- clcmenme vw ,,..._ 
aine denm tAtiiini ........ 

(DE e• S.. 1, Si. 1 _, 

Girit'de /-B. Eden 
lngilizler H rp sonu 

çok müşkül dünyasından 
vaziy~ffe bahsetti 

GONON SESi 

Son polemikler 
etrafında· 

Yazaıı: 

BllAT ND•i 
~....._.,. potu kavpıh 

JDlı n' J =n M;IHuiar ve bele 
.._ Mnııı da fllllınlya.& ~-

- -- ve~Wrbt..-.a ........ 
Yalııu& fikir Myleıwrlde UdMa 

eılea IMluıntr cJalma -..- lllll-

--ta m.Wrhrıtw. Senelerce b
....... llelile ldlnMı vaıtıtmm 
ferluada ..... OIMlüa MrlBde lılr 
an bir ._....... ........ tUru 

luyafetlade ortaya f.ıkana kM'aa
hk bir ....,.. ..-. Bir ...... cWaa 
I~ Juwş d ft'dnlw artle 

beraber ....... - ....,., ... 
sıadaa ........ , •• ,..nk=ap .... 

bıdıtr~---~· a. ftö7le ....... halde sa.- .... 
...... knn= - ..,. ...., - .. 
.,.......,._. da ytne olnas..,.... 
8ell .... dedlkocWuna ... .. 
recUtl Mide, ka91& biJ'M .. 1 .... 
ftld&. eli ~ bailNll .. lı:a .. H. 

(Lfılfea..,,... ..... 1 ' ) 
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Nasıl Geçti 1 

Memleketten uzak geçen 
• 

gecesı bir ydbaşı 

Yazan; Bebla Tevfik BA,OKÇU 
Tdü \C teJCüme hakkı tama.mile mahfu:adur 

-44-

Ben ) lne b&.şın'lda yeni bir fırtına-
m kopaca~ını hlsscdıyordum. Fakat 

ne kad:ır geı; olursa o kadaı· kti.rdır 

d ; oı dum. Hiç olmaz.sa ne olacaksa 
yıl bnljından sonra olsun. ÇllnkU yıl
başı iı;l ı pek çok işler vaıdı, elbiseler 
o 'akılki para Ue kırk bin marktı ya 
pılı)ordu, )anı Fran ız franglle ~Uz 
dit frank ... Bu rakamları yazmaktan 
mak adım. O zamanki Alman mar· 
l.mın derece derece nasıl dUştUğllnU 

go ·tcı mek ıçındır. 

"ıllıaşı yaklaşır ten Rozı Vanso\ iç 
tuttuı muştu: 

Azizem, dıyordu . Yılbaşı gece. 
hinde muUaka beraber olalım. Kocam 
bana söz verdi, o gece benimle ka
lacak. İyi bir lokantada yemek yiye
ceğiz. Ben sizin yaptığınız o gUzcl 
l)'ah esvabı .giyeceğim, fakat sız de 

beraber. yorgunluktan çalışmaktan 

51Uyorııunuz. Hiç olmazsa yılbaşı ge
cesmde blıaz dinlenir \'e eğlenirsiniz. 

Temmuzdan bu yılbaşı gecesine 
kadar aylar ne çabuk geçmişli! Ben 
bir makinenin kolu gril! muttasıl dön 
mllş, çırpınmış, işlerin içinde bir sar 
hoş gibi dima#Jmı işletmeden bUlUn 
varlğınıla çalışmıştım. 

Damgaıiar Bcrlinden gideli Uç ay 
olmuştu. Uç aydanbcrl ilk defa bir 
akşam yemeği için giylnml , çıkıyor 
dum. Bu gece bu scvknslz loş evin 
tepeden yayılan yabancı ışıkları nl
Unda aynada kendi kendimle karşı
ı-.mıunak lçln mutlak çri<mak JAzım 
dı. ŞiW{Ur ki şu aralık Rozi gibi bir 
arkadaşım vru dı. Ben zaten bu gece 
vde yıdnız kalmak htç istemiyor. 

dum. Daha akşam sekize gelmeden 
ev sahibi ile hizmetçi ı de benden 
yılbaıır hediyelerini aldıktan soma 
evden gitmişlerdi. 

Bir sene ~·el bu gece. mcmleke· 
t mdıe ne hoş ve ne neşeli gcçnı ştı! 
Eski dol!tlardan çok s viroll bir alle 
de ytı mi ~ k Uk bir ydbaşı yeme
ğmde Refet, ben. RAnd Uç kardeş 

beraberdik. Sabaha karşı eve dôndU
•UmUz vakit annem: 

- Ben sizJn yerinizde <>lsam gele· 
cek seneye kndar orada kalırdım. 

Diye bize kinaye etmişti. Acab:ı 

onlar bu gect?yl nasıl geçiriyorlar? 
Da-ha birçokları, bendon uzaklarda 
kalan eski bayat nasıldı bu gece? 

<Noyc Vilhdm Ştrnse) nln meş
hur şık lokantası olan (Pllçcı·) de 
Rozl Vnnsovlçle kocası ara ında o. 
turmuş tabağımdaki t.ııvuk parça~ ı

nı yavaş yavaş yerken kont Vanso
vıç: 

- Slz bu gece buralarda değıl&I· 
nlz diyordu. 

Rozl Vansovlçde öbllr taraftan: 
- Çalışanlar çok ~emek yer, slz 

çalıştıkça dnha az yiyorsunuz. Dıyor 
du. 

Ben de gUlerek cevap veriyordum: 
-- Ben hem çok yiyorum, hem <lıı 

çok içiyorum. 
Yemekler de, şaraplar d cidden 

pek nef.ısti. Masalarda kadın erkek 
Berllnln en tanınmış simaları taf• 
'ıun bir neşe ile 1923 yılını karşıla· 

lan insafa da\ et eden yine kcııdl· 
nıir; Oturur-

oıı g-ünlerde JIÜSC)' in Cahil Yııl· 
~ının f';urlre e alt coşkun '~ ta~ın 
bir makalC!il 'esllesile matbuatı. 

mu.da bir dalgalanma olunmuş 'e 
bu btr ~ok kimseler! telfışa dü-rür

mUıftür. 

Bir hıdı:ukf"ll do hım dargın hlr 
c:ehre lhı hana ordu: 

- J>oğ-ru nıu hu müımkıı..,alar! 
Doğr11 mu hu na:ıılk zıuıııında? 

Blrbn!F.in hareketinden lı<ıtılnıl. 

zin meı!>'ul tutulması gazetecilik 
il~lnde ahşlfmff;i bir ddet olduğu 
için ı;uall yadırgamadan ce\a(I \er· 
dim: 

- Doğru mu ) anlış ım bilmem~ 
J'akat hen bunlarda J:U.)'fl tabü bir 
şey giinnü)orwn. Hür bir memle
kette ya.'ityoruz. Demokrasi Jdcall· 
miutlr. Şu halde fiktrlerln açıkc:ıı 

sö)' lenme .. ıııden ~yet edertiek 
ke.ndl kendimlı.c kar ı tcnakuzn 
du.,nu,; ml)iZ 'l 

- Münak~ huniyetlııl anla· 
ınaz değntnı. r-akat bu ulh Ul• 
mawlarııı.a mah&US bir şe)'dlr. 

- Harpte rnl)iz.? 
- llayn'. Fakat sulbte d uyıl· 

ıııa) ı:ı. Zaınanın bliyiik nezaketi ıtı. 
barU11 her Sşlmlzde harp :ıamanla
nna mahı;us bir dhılplinln lriikllnı 

11ü~ Jia.nndlr. 
- Kal)W, Bu noktada senin glhl 

düı;üıımlyeeek aklı başında bir in
san tasfWVUr dahi edUe111tı:ı. Fai<at 
huna rJMl'IMn ben tnıgünldi ıWc· 
MHcte tel&!! eitUeeek l;lr ~· giirınti· 
~· Bfr mıtllM'rlr. dotru yanıı,. 

mnya hazırlanıyorlardı. ıııasaları çl. 
çekler kaplamış, yarı içilmiş şarap 

ve şampanya bardakları çiçeklerin 
içine görnUlmUş, kalmıştı . .MUzik bU
tUn coşkunluğıl ile en neşeli ha\•ala· 
rı ı;alıyor, yemek ylyenleı· arada bir 
dansa kalkıyorlardı. Salonun ortası 

geçilmez bir hal alıyoı du. 
Saat on ikiye yı•klaşırken Alman

larn yılbaşı geceleri yemek sonunda 
yemesini uğur sa)dıkları (Fan ku· 
hunJ un tabağmıdrıkl parçasından 

bir lokma ağzıma koyduğum anda 
kalbimde fena bir burkulma duy· 
dum, ve ayni zamanda hiç görmedi. 
ğlm bir çarpıntı beni dÖ\'meye baş
ladı. 

Saçlarımın dibinden ter damlaları 
akıyordu. G!izlcrlm kararmaya bnş
lamışlı, yıkılacak bir hale geliyor
dum. Rozl rengimin sarılığmdan bir
denbire korkmuştu: 

- Neniz var, hasla mısınız? Diye 
ayata kalktı. 

- Kalbimde fena blr çarpıntı baı;; 

ladı, gözlerim kararıyor. Dedim. 
Ll\kırdı cdenılyecek bir kesiklik 

içinde: 
- nozl, azizem, beni liıtfcn bir 

taksiye koyun da eve gideyim, ölecek 
gibiyim. Dedim. 

- Hiç bu halde sizi eve gön<ler· 
mek olur nıu, 4lmdl burada bir boş 
odaya götl\rUrUz, bir de doktor bu. 
lurur;. Derhal geçer. Belki yemekler 
ağır gelmlşUr. pek de az ycmlştlnır; 
ama bilmem ki ... 

Rozl benimle konutıırken kocası da 
garson şefini çağırtmış hastayı istl
ı ahat ettlı'mek için btı· boş oda iste· 
miş bir de doktor bulmasını rica et
mişti. 

Bir dakika geçnıerlcn kü~Uk biı o
dada kanapenin Uzcrine uzanmış ka· 
pı kapalı Rozl de yanımda doktor 
bcldiyorduk. Saçlarım denizden ı,ık. 

mış gibi muttasıl akan tcrlerden sır
sıklam başıma yapışmıştı. 

Zavallı nozlye çok acıyordum. 

Kırk yılda bir o kadar sevdiği ltoca
silc beraber o gece neşeli bir yıloa
ŞI geçireceği için ne kadar 11cvinmiş· 
ti. Ben her şeyi aıtUsl ctmlştırn 
Kapı yavaşça açıldı. Bir genç n

d:ım içeri girdi. Arkadan gaı·sonlcı. 

r.n ~cfı: 
- Doktoı· Vnlera, dedi. Dura la 

yemekle idi. Hastayı muıı.ycne etme
yi kabul etti. 

Doktor kalbi dlnlccllktım sonru 
.'.l<>ı h 1 bir torba !~inde )!uz geth ttl 
Kalbin llstilne koydu, S<ı-ıra P.ozlye 
denerek i"ransızca: 
-- Madamın vaziyeti ağırcad.r, 

dedi. Bu fazla yoıgunluk ve UzllntU· 
lerdcn gelen bir kolp buhranıdır 1 -
Urahal etmesi ıwm... Sanki kalpte 
bir kuş var gibi QJrpınıyoı-. 

Hem Rozlyc, hem de doktora beni 
yalnız bırakmalarını rica ettiğim hal 
de ikisi de gitmediler. Aralarında 

fısıltı ile konuşuyorl&rdL Doktor ar
Jantlnli olduğunu, staj yapmak için 
Almanya.da bulunduğunu anlattı. 

(Arkan var) 

bir fikir ö~ IU)or. Bnşkalan bunu 
lhtl~at ız \C tehllkell görerek iti
raz eıtl:rorlar. 

A 'i Ukat do,,tuın lnflal ile ı;iıldii: 
- \'e bir ;i.iriiltü kopıı)or. lcr

hunı Fransadaki gibi ... 
- lngtltcre \e Aınerlkadakl gibi 

durıst'n belki anl~rıt.. }'akat J•"ran. 
li&dakl ı-ttıl asla ... Se Ö.) lt'yen, ne 
de ccvaıı \erenler hlr parti, bir ka· 
luhalık namına konuşmuyorlıır. 

- E'et ama her fikir ö3 lene· 
mez. Tehlikelidir. 

- Se clheU.en 't Müfrit bir flkrbı 
nıcınle.ketl ldaro edenler ii:ıerlnde 

bir tesir ha ıl etmeslnden mi kıtr· 

ku~ or un 1' Böyle3 se korkma. Çün· 
kü haşırnudakller tuttukhtrı yolun 
dol";ruluj:unu hütUn dllnyaya teslim 
ettlnnlşlerdlr. J~lr t('lııılr memle· 
ketin lş b&'Jındakl mesul kunetlni 
kıl )(a(lar yolundan ayıramıu. l>ı

şardakllerdekllerla bld ~ anlış an. 
lamalarından korkuyor5an bu da 
boş.~ (~Unkü omar Tirkiyellin ıle

nıokrat bir memlekd olduğunu, 

orada her çeşit fikrin ~ıkı:a öy
leıtdlğiıtl \C rnuteber ııözlln anc·ak 
ınHlctl tem il hakkını haiz olan he
~·etJn !IOı.li oldufunu bClkl biz.den 
iyi hlllyorJar. Polcmifin araın11.da 

bir nifak manzara ı göstermesin· 
ılen de kortuna. Çünkii ml\nakaşayı 

yapanlann hept1I htikümt>tin «hir.e 
sataljlhnaihkça ulh, at.aşılırsa 

harp» dl.)eı• 1)()tttikafrının en c-,aıı. 

c1- taraftarları ohhtğunu yıllar. 

c1Mlberi hemen her gün tekrar eden 
iıteal aı-kadaşlarldır. 

RB$A.T NURl 
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Nisbetsiz çay tevziatının kahve ve çay birliği tarafından 

Gemileriniz ıni 
battı!. .. 

f·ııen ondra resmi nıah ı .. 

verilen liste Üzerine yapıldığı söyleniyor 6 rinde -Oğrenildiğine go' 
rta• 

re harbin başından mayıs 0 ilı-

Kahve ve çay birliği ise, iddia edildiği gibi böyle 
sına kadar 2,873,000 ton f11 
ver vapuru batırılmış... ba· 

Diğer taraftan mihver, Jı.I• 
hassa ve hatta münhnsıra~ ti· 
manya, mütteEiklerin denı% cfr 
caretİn_!! karşı tayyarelcrl~,ıeri" 
nizalttlarla, korsan gCJ11l .,,. 
amansız bir mücadele aÇ~ 0 
dan ayni müddet içinde bd ~ 
müttefik :gemileri de yukaı:1 ',ıı 
rakamın herhalde bir mislı,,cl İl' 
eksik değildir. Şu halde harbtJI' 
başındanberi iki tarafın b~ .. 
gemilerinin mecmuunu su. ~~t 
de, • bu «su içinde» tabıt:,OO, 
tam yerindedir ha! • 9,600, il
hatta yuvarlak hesapla on ~Iİ-' 
yon ton olarak tahmin ede 

1 

bir liste verilmediğinden bahsetmektedir 

Bu iddiaların hangisi doğru? ... 
(Başı 1 hıt'lılc) 

rcthaneşınc plÜracaatla müza ·e
reyc giri5İyorlar. Bu ınıüraca~ ı 
haber alan tüccardan İE:mail Hak.. 
kı T ecımen bu · arlı İ"ten kendi
sine de bir hisse çskarttırmak üze. 
re ara) a giriyor ve .} en iden baş· 
layan müzakere ilerli)' or. Bu sı
rada Ltanbul Çay ve Kahveciler 
Birliğl umumi katibi Bay Cemal 
keyfiyeti haber alıyor, bu danı· 
şıklı dönüşüklü alı~verişe mani 
olmak is'tiyor. Bu arada, bu çay
ların fjchrimizdeki çaycılara be
şer sandık hesabile tevzi cttfril · 
mesi likr'ni ileriye süniyor. Bu 
fikre de, bu gibi ufak v~ dagımk 
ticaret j lerilc nıeo:{:ul olamıynca. 
ğını .bildirerek, Vitol iıketi jti
raz ediyor. 

*'!f ........... ,, ~ ...... fM' .... !:. 

Çay işine el ko:~an Fiyat Mürn kabe komisyonu bir toplantıda 

Neticede, imler tarafından 1 alakası o' na) an şekerci Kerim· tacirlerimize atı ldığıııdan ha· 
tanzim cdildıği anlasılamıyan bir zadclere 50 şer sandık çay veril- ber:dar olduğunu söylemiş, fakat, 
liste üzerine bu çaylar, Vitol şir- h d mi' ve şc rimiz e daha vüsat1i kendisi ele bu rAylardan satın al· 
keti tarafından, kilosu 404 kurus r-

hesabile bazı tacirlere veri'' ıor. çay ıtica:rcti yapan Saporta tica- dığı halde, Kahve 'Ve Ça.}cılar 
Bu eSTarengiz liste ıle çay alan rethan~ine 25, Nesim Assaya ı Birliğinin bu iste, ~l ıc ı tay.in c.}:· 

tacirler 'V'e aldıkları çay miktar· 20, Albayrak Mu tafn Nezıhe leme.k \ e satışa dela le-t e tmek gı· 
hm hakkıııda edindii;imız mallı- 20, çaycı Cevada 15 şer sandık- bi har 1 clle rde ıbulunmad ığını 
mata göre Haçik Batman) ana tan fazlası her nedense çok gÖ· bilhassa jlavc ctmi .:tır. 
120, Çay ve Kain·e Birliğ; reisi riılmü tüı. Bu ç yları sat.111 Vitol Iııııit et 
lmnail Hakkı Tecimene 100, id"'. Bu husu ta malumatına müra · şirketinin ithalat :ııubcsi müdürlü. 
re heyeti azasın.dan Hüsamrttin caat ettiği.rniz Kahve '\'C Çny B r- ğli de; sorduğumuz tmalc aynen 
Gözlere 150, tüccaTd n Şükri.i liğı reisi J .. mail Ha'kıkı. bu çay- ~u: 
A7.Bka 150 ve çay ticaretile hiç !arın kilosu 404 !kuruştan bazı «- Biz Çay Birliğinin gön-

Gönüllü 
Hastabakıcılar 

Hastabakıcz mııa7linıi 
yetiştirmek ıçın iki 

kurs açıldı 
Gönüllü hastabn'kıcılık mck-

teplerine muallim yetiştirmek 

üzeıe ayrılan Tıp Fakültesi tale

beleri için açılacak kurslara Ha
seki ha!'itanesinde yeniden ika 

kurs daha ilave edi·m~tir. 

Bu kurslar doğrudan doğruya ' 

ha tabakıeılık ~mekteplerine mu

allim yeti tirccc'k tir. 
--<>-

Umurca c;iftliği fabrikası 

yıkılacak mı 
F eriköyünde ·i Umurcaçlftliğj 

fabıikası in a edilirken ön ve ar· 
ka eokakılara tecavüz edilmiı ve 

İstanbul Belediyesince mahkeme_ 

ye müracaat edilerek fabrikanın 

ytktırılmasıııa :karar alınmıotı. 

Tem)'İz unal\kemesi de G>u karan 

tasdik e'mi tir. 

Şehircilık mütehassısı burası
nın planlarını :hazırlamaktadır. 
Bu plana göre fa.br.ik·anın yıkılıp 
yıkı1maması hakkında Belediyece 
karar vertlecektir. 

- Evet, ~:oktan ... 

Milli piyango 
ikramiyelerin tevzii için yeniden 

feşkila kurulacak .. ~ ----~~~ 

4 
Milli Piyangonun lstanbulda çekili.tinde bulunanlar 

Öğrcndiğımize gore, Mılli Pı- ' l<"rine inhisar ettiri mişti. Umu· 
yango i inin yeniden teşkılatlan- rnun m<"nfaati namına 'enim iş 
dırılması ve te~kilatm bütün mem olan bu kararı snhsi menfaatlcri
ıekete ~i.Mmullendırilmesi alaka- nc uygun bulmayan bir kısım pi· 
darlarcn tasa\ vur olunmaktadır. yango bayı ermin i !erini tcrket· 
Milli Piyango bayilerinden bazı- nıeleri lİze.rine, ıdare lstanbul g1-
larının ötedenberi ikramiyeler !erinde ve taşrada satıs teşki
iizerinde yaptıkları malum olan !atını tev. i t>tme'k li.izumunu hls· 
)•akışık ız hareketler \ c ikramiye seU-nİş ve bu hususta te§ebbiisle
kazananlara ~arşı muhtelif şekil re de geç.miş ve yeni bayilere sa
ve suretlerde vuku bulan teküf- tışları nlsbctinde bazı müsaade
ler dolayısile ikramiye tevzii hak. let\de bulunulmasını da tensip et. 
kı evvelce Piyango idaresi gişe- m~lir. 

- SiL inle biraz görlışeeeğlnı. Odn~ il ge· 

YEŞiL G lir miı;inlz.? 
l\ferlln ka,o;larını ı;alltrak kıu taklv etti. 
- Xe kadar ciddi bir ta,nııız \'ar, l\ler· 

derdiği listede .isimleri ya:ıılı ta
cirlere lbu bin sandık çayı tama· 
mile sattık. Bu liste haricinde hiç 
bir .kimseye ıbir dirhem ıbile çay 
vermedik .. Elimizde bu maldan 
bir sandık bile çay kalmamı~tır.> 

Cevabını vermiştir. Bu sö:.ı:le
rin hangisi daha doğrudur bile· 
meyiz. Yalnız, şu ımuhakkaktır 
ki. piyasanın bugünkü pahalılığı. 
nı izale edeceği ümit edilen 'bu 
çayların satı~ı. iki tarafın birbiri
nı nakzeden ifadelerinden de an. 
laşılacağı veçhile, niibetsiz ve 
hesap~ız tbir şekilde vuku bul
muştur. İşin daha garibi, 404 ku
ruşa alınan ve toplan satış karilc 
ıızami 4 35 kuruş fiyatla peraken. 
decilerc dağıtılması icap eden bu 
bin sandık çay ıda tevzii müte&· 
kıp ol'tadan.J-aJ~bolmu~ur. 

D in, piyasaya çay verildiğin; 
öğrenen halk, yine ; ok satıcıları 
karşısmda ve nelerle mahlCıt ol
duğu meÇhul bulunan harman 
çaylarının hiı gramını bir kuruşn 
almak rnedburiyctfode kalını tır. 
Ke; fiyc.ti al:lkadarların dilek at 
nazarları,r.a ehc.mmiyeıle ~rzcder 
ve ıbu bin sandık çayın alınına
sında amil olan 1i tenin kimler 
tarafından ve nasıl tanzim edil
d iğinın incelenmes.iııi bilhassa di. 
(eriz. 

Pamuklu 
ve ipekli mensucat 
Diin f iyal murakabe 
komisyonu k<ir had

lerini tayin etti 
Fiyat Mürakabe konıieyonu, 

dün öğleden sonra Mıntaka Tı
caret 'lllüdürlüğünde mutat ltop· 
lantısını yap(mı~tır. Bu toplantıda 
pamuklu ve ipekli mensucata ta· 
yin edilecek kar hadlcrile ımeşgut 
olmu tur. 

Konulan yeni fiyatlara göre, 
standardize ipi' ·!erin perakende 
satışı için yüzde 15, fantezi ip
likler için de yüzde yirm~ pa
muklularla ham ımenaucat ve diiz: 
mallara yüzde 8, kaşarlılara .}'UZ· 

de 1 O, topu veya jpÜği boyalı 
kuma lara yiizde 1 3, mersctizc· 
lcre yiizde 15, pamuk ip~iğine 
yüzde 8, merserh:e ağ ve perde 
ipliklerine yüzde 25, makara Li· 
relere yüz.de 8 had tayin edil
miştir. 

Halı ihracına başlandı 
Hiikumet halı jhracatı için li

eans vermeğe ıbaşlaması iizerine 
elde bulunan stok halılardan bir 
kısım ihraç edilmiştir. Bu arada 
Almanya ve şimal memleketleri
ne halı gönderllmiş ve dün de ~e
niden Finlandiyayn satış yapıl-
mı tır. - landılar. 

riz. 1" 
Arkadaşımla bu rakaf11 

üzerinde düşünceler yüriitÜYot· 
duk. Arkadaş dedi ki: ıJ'I 

- Beş tonluk gemi va~~ 
yukarısındadır ve İyi bir t~ oıtll 
dir. Demek ki on milyoı:ı t ti• 
böyle 2000 vapura muadıl t~. 
biliriz. Ne olur, bunları k a,.· 
lıklı batıracaklarma aeninle J,İI' 
na verselerdi: «Muazzarn jıit 
vapur kumpanyası kurun,. fa jıı• 
fıkara da bu yüzden geçiJıf 
deselerdi •• , ..,. 

- Jyi olurdu ••• 1 
- Kaç kişi hallenirdİ 

yüz.den dersin? jS 
- Eh, her vapura en •.' JılİI' 

kişi mürettebat koysak ellı d(jti 
kiıi, bunlartn her birinin ~ 
kiıi geçindirdiğini farzcde ıııı' 
iki yüz bin de o eder. Bu y• ııer 
mürettebat. Bir de bunların b"" 
limana 1.ığradıkça yükleme"~ .. # 
taltmak, MJ, kömür ve ku~;.. 
vermek iç.in kullanacağı ıtd;.. 
lan, onların ceçindirdikl ,,_
hesapla: Bir kaç milyonu 
hır... ı _ ı_. 

- Y azlk oldu... ~ ~ 
fkimiz de elimizi §8ka~ 

dayayarak bu hesabın gen~ 
ne daldtk. Bu sırada üçünc:U ..,ı
arkadaı odaya girip bizi b&I 
de görünce: "f' 

- Ne düşünüyorsunuz. "°f·" 
yahu, gemileriniz mi battı 
demez mi! .. .. ~ .. 

Vallahi tam ustunc bastı 
fir oğlan. 

KÖR KAVI 

======:::::::::/ • 
Suad Gün konser• 

ö 
Genç musıkişlna•ıınuz suııd ,aıı• 

tarafından 5 IJınzlı an pcı ı,;emt>e 
akşamı 'rakslnı slnemnsınd blr 1< t 
ser \ erlleccklır. Pı ograında ırıUll 
hap parçatııı· vardır. 

===============~ 
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Kapt) ı açan uşak Ra on'u 

ıuek istewıedl. 
• 1 ol' 

ı::;,·e gelen ntııtat zlyare~llcrdeıı tıJrl~ , 

lin. Bu adnm 
ö~tedl'! 

11.l ı;ok 11111 korkuttu~ Neler .. .-:ıı ............................................ ....... 
ıııadığını farketml';'tl· J.'akat kim oldU~~ı 
da bir ttiriü karar \ ı•rcnıh onlu. 'Akııı 1'11~ 
kıyafeti baha.} ani itli. F~kat tavırlRrııııl 

- :Siz gelin elblsenlzl gi' dlğlnlı. 'l.&lllan 
znrrımla ııokakta ıluran hir geııı; kızı 'ur
muşsunu~. Sonra da tiifeği ~ağla~ıp ı;andığa 
ımklamışsıııu~ Ilo;'! le sö~ ledi. ~oıım ıla gelin 
elbisenizde ıııutlakıı yak lrkesl 'ardır. iiıııl

dile C\'inl:ıe gidip elbiseyi gönnek btedl. 
;;\lutlaka şimdi oradadır. Hu ha~nlda ne \Ur? 

- Lekeli gelin elbi em. Bana bir lgara 
,·erir ıul iniz 1' 

- Aman l'arahbl ! ,ekeli eMatı nıı dedi· 
nlz. 

Evet.. J"akat teliışa lıızum ) ok. 
Bana ~·ardıın edecekslnll*. ı.eke tam e8· 

\"ahın eteğinde ... theıinc kalı\'e doktiim. Fa. 
kat kim) C\1 mu&:'.\ ene ~ apıhr u leken in "il· 
tle kahve olmadığı belli olur. Şlmıll eteğin bu 

kısmını ktıSlp )eniden ba tıracak,.ınız. Hır 

aatlik ıı:tır. Hlllrlm ki, siz. terzi olduğun111. 
halıle ıwk dikiş dikmesini &C\ ınez.şlıılz. Fakat 
benim hatımıı için hunu )aııacakMnız. 

.'\lnlln genç l uın ojtukkanlılıl;ına 'e rli· 
retlne ŞlL'jllll!jlı. Ne 8Ü)ll3eccğlııl bllnıl)or

du. Boğuk bir scıde: 
- Aman l'arabhl! 01:ıııck ki sö\lı•ıllklerl 

ıl<ığltıı-. DUğlin glln ı bir ~en\' km ôldlırınl~c 
te~hüs cttlıılı., Ol le mi 'l 

.... Anıma ıla mUbalağa cdl) on.unuz. r 

Yaz n: Roy \V.iker.s -25- Çeviren: Re~an A. E. Yalman 

- Dernek ki bir t•lnayet 1-:lediğlnlzl itiraf 
ediyorımııu1-

- lln)ır, hunu <i11a;)et mak&adllt• yap1111\• 
dun. Fakat uzatnııyahnı. Haydi, elbiseyi ke
ı;lıılz, 1\lerliıı ... l:"ok a i tedi~lnıi yıııınııyucnk 

ııusınız 't 
Mcrlln, glizel kıza dehşet \"C nefrello ba• 

kıyorı1u . .Fakııt bakıı:larında bir lınyranlık ta 
, arılı. Çünkii hu anda Slııtya lıarUmliiıle glı. 
:r.cldi. 

- • ·c t<,;lıı bHllU l aııtığıııı:t.ı hilııti)Ol'tııll. 

rukııt hana ne .. Polis "171 takip ediyor. He· 
nl de hu <ouı~a ortak etmekte ne mana nır. 
'"lılnle beraber ben de ıııl ılarağacına glılc

l inı? 
- lşln kinde <lar ağac1 film korkusu lok. 

ıııerıık etrııe.)iıılz. 'liişkiil lilr 'azl~rUe hulu. 
nulorum. Rana ynrtlıııı eder misiniz 'l \ 'nl it 
kn~ hetıııeıııek lnzıııı •• Hem ııl':ıııan ıla olmaz· 
ıııız. 

- Ne elemek bti)orsunu1.? 
- Ru lzdhtıÇ 61l)t'"'lııde çok l•llrR)ll ııhiıı 

oldurn. 
- Anlıl·nrunı, ) ııııtıtımın licretlnl 'ere<•ck 

iniz, ılr(til mi 'l 

- Pnknt hu ücret ısıHte paradan 
fbııret değil ... 

Görleriıılıı tiı !\•ine bakamk llive etti: 
- Bolılerı öldıi. Artık serbestim. 

lerlln k11J kollarının antHına almak iı.te· 
dl.. ~intyn :ut\ıışarak: 

- Ha3 dl, dedlğinri yft:PıMZ, o ara anlaŞ1. 
rıır,. Dedi. 

:\Jcrliıı çarc...,l:ı: kalrnı~~· Bavulu alarıtk: 
- lln; cıt 3 ukaNdakl bo-: <>da.) a Çtkahın. 

Dahil rııhut ı gikilrü~. iz de naa yanlım 
cdiııit. 

:XXlll 
J 

1.0lm CET\İl'\'D'1~- 'fl<JARET 'IE.RAKI 

l\llıfettlş .Rason bu defa da L&rd Cehhıd'I 
:ı:l~arete gitmeğe karar \erdi. ı-~akat )anına 
bir arkaılnş alnııtğ't da mUnMiıı görrliiğii I· 

çln ııolis mıldürlUğllııc telcfon etti \ e ~lnjl

klıı!> lı;ıninrleki polis memuruna şu talimah 
\'f•rtll: 

- Ben <'\in içine girerim. en iteni kapı· 
<la hf'klı:. l..lızım olun;a çağırırım, o ?.aman 
lır.ıııen gelır.<ln: 

İki arkud;ış bir tarafla hııhlf{.ular \C bera 
lıcr«ı- Slııl yonın baba ının c\"lnc doğl'u ~el· 

.. ,.~ 'e ozterioden bir efendi adama benı • 
du. Uşak: 

- Ml'-'i Rolılcn e~de )ok. 
DlyCf"ck Rason'u a\nıak l;tcdl,l 

&t111 hrar ederek: 
- hntlml t!IÖ.) !er eniz bcııl muti kil 

.. ..,. 
lnıl eder. isnılııı:ı Raı;ondur. 

Dlyerchı. Kartını 'ı•rnırkteıı <·ektıı1Y0,..ı; 
~liılkll kartta ııoıı nıitfettl ı Umanı >~_,, 
idi. UtJ&k blitiia ltirarlara ra~nıen )iııc el•) 

ncyor \!C: ,.il 
1fslı!ı Bolden on dakika e', el ('\dl 11 ~ 

tı. Diyordu. 4, 
- Şu haltle maclcnıkl böykclir bCll 

J..ori Cetdnd'I gürey im. ~,. 

u,.ac artık bu kutlar i rara da3 aıUUl111 r· 
Çaret!!h. Rason'u içeri aklı. Salona cınğrU , 
derken \ 'azgec,;tl ,.e a' hada beklcıneolııl ~~
ledi. Bu ziyarcklnhı misafir mi, ) okı.ll :~ ... 
caklı ını olılu~uııu l;lr türlli keısUrı?nı1> 0 

Bu tereddfühi anll\tııı 7.eki nascın hcn•l'11
• J' 

- Ben J.orclu ,;ıiihiııı bir ı Jcolıı ~orıııt 
geldim, dedi. .. .. 

1.ord ı•ııe~ 7anıan 61111r.ı gorlıııitil. BU jil• 
ılar hekletmi':' olıluklan l!,;in Rasoıı ıc:111 .,ır 
nlrlemnl'jtl. ı.ordu görunre g:ıyet akS1 J 

esle: (Ariıall ..,,, 
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• YAZAN: 
IJ111a BOllAK 
(9-eku Kur111q aut>Q) 

Aka' nın ikazı 
İyilik etme bana 

işin gider yabana 
Bana miras bağlama 

Dönersin öz halama 

Yazan: AKA &Ort•Gz 
Geçende Ahrnct Emin Yalrna. gibi ben de biliyorum. Sen canlı 

na Ankara Palas onünde rastla- bir CazHetain. Verdiğ.in fiyata bak 
dım. tım. HakikateR ucuz. F~ka.t y.edi 

- Tatarağa..sı gibi tböy)c yel- yuz cll;şerden anaık on '9Clle son-
yepcrek nereye) Dedı bana... ra ev ea'h'i'hi olabileceg.i.m. Hal~ 

- Bana yaptlacak ibir jyiJiği buki be.nim !Deş acnc yaflyac.aiım 
önlcmcic gidiyorwn. Deıdim o- dan ümidim yok. Ne dLye \amam 
ııa. on tane f-Jezirarun birinci ~ünleri 

- Önlemek :mi:> iyili~ mi~ üzüleyim? 
- Önlttmck ıhafü ge}.;,r$e red· ı - Çok aelld.\>rae ıbC§ yüz ver. 

dcbn~k diyebilirim. Hatta dört yQz ver. 
Yalman afalla<lı. Afallamedığı - Ebik ıolma. Bana :O'ilik ya_ 

gün yoktur ya, neyse gcçehm. ramaı;. Gel vaz.ıeç bundan. Ne 
- Azizin!_! Dcc:f im ona, senin tekil olun;a olsun bana ağır 1ıe-

an1ıyacağın: lir. . 
İyilik etme bana - Yarına kadar dii~ün. Bcıum 
itin cider yabana! sözüm eözdür. . 
Bana miru bajtama Ne oklu hilir mieintz} Az..:z. 
Döaenin öz hatama! : Cemal A'k.çin o ~e<:e :hastalandı. 
Farkındaynn, yine amatartla· Müthiş birı kriz geçirdi v• husu:.i 

dım. Şimdi acele ~ var, bunu bir tu...la evine yattı. Ben manevi 
eana yezanm:ı> dedim, b'ir iizüntüye .c:lü§tüm. Bu j~ bitti 

1,te vaadmii tlituyorum: Ben sanıyordum. Aradan ibir müddet 
öıy.le ıtalihsiz bir aıdamtm ıki bana geçti. Cemal .iylletti. Blr 1ıün y.ine 
iyilik lbir ttehlikc.dir. Dostlanm-· kolumdan yaıkaladı: 
dan ıüca ederim, herhangi bir gün _ Sen •özümden vazge9me
bana .iyilik etmeye ye1tcnı.neain· dim. &~ bir ıplan bazırladıım. 
l.er, başlarına kötülük gelir. Be· Piimm şu: Balımın di~ijin ye. 
nim 1ıarafwndan :mı~ H•I Ta)ih_ rinMten.üç ıtlönüm ayıracaiım. Sa_ 
sizliğim canibinden ıelir. na eenin ıiat.ediiin !9C'kKde üç oda. 

En ~nı 'bir misal: lı ~ir ev ya.ptıracaiım. Ben tüc-
Benim ıdünya ev.inde ne baya- canm, ıtocrühe•~im. harikulade 

Mm var, ıne lıan~ ne de apart- ucuza maledcceğim. Üç senede 
mantm. Bunun bir tbeuriık.stzük kolayca ödersin. Pefin :hlç bir l!CY 
oWuğunu biJrnez deiilim. Neyle- ~mem. 
yan .k'i .k.i§i ~nım !bilmek ~i- Buna ne cevap verebilirdim. 
ai frf.n olmaz.> lafını da biHri'm. Minne•arhiımı aöyledim. «Peki, 
Gelec.ek stfere ister anaforla ol- dedim • ..aıin zotta iyilik yapmak 
Mm ıieter a'Jm 'teri ile, mutlaka bq ıstedigme muvafakat ediyon.ım. :ı> 
on han hemam aahibj olmasa ih.. Çok sev"ncli. 
Limanı edecejim. Za.vallı .inaan Cemal o gece 

Günlerden bir sündü. Keçiören- bir kriz ıgeç.ircli, haı&t.a ev.ine gitti 
de eski Bolu Meıbu•u Cevat Ab- ve bHit bir ameliyattan sonra öl
bu doeıtwnun kö9künde ıkiracı- dü 1 
yam. Otıoibüse lbinmek için Bay Az.iız doet1arım 1 Sakın bana iyj_ 
Recep Pekerin kö~ü önündeki lik tesebbü.Unde bulunmayınız. 
durağa ccldim. Arkamdan -gel.:ın l1te. 11ize onlarca m.iııalden lbir ta
birimi kolumıdao tut'tu. Bak.tun: nesiıai tıii!Yı.lim. 
Af')"On Meôuau Cema• ~çin. Y.alıwz iyillc ımi;> Bana miru 

Cemal Akç.in, diyebilirim ki bıraJcma!k da teMikelidir. Birkaç 
dünyanın en iyi yürekli adam oğ_ misalin bir tane.ini eöyliyeyim: 
lu adamlarından lbiridir. Bana Şi,n1an, .ıhhet.li, kuvv~t']j ve ortn 
guelan söyledi: y~ı bir !halam vardı. Ölen koca. 

- Dostum 1 Senin bir oeyin o1 sınıdan epeyce nalldt, ikinciainden 
rna:dığını bilenlerdenim. ~erçi de mal l.alrnlflı. Büyücek bir el 
Atatürk sana üç odalı bir ev vaa- çantası varoı. Daima yanından 
dctm.l§ti ama, neden naıi eline ~ıımazıch. İçi elma. dolu idi. Bir 
geçım~lğini ~l~m. Kııa ke@e- gün açtı, beı>-'ini ıbt.- bir bana aös
yim: Ben 4'ö~ümü aatacağ.m. terdi: 
Bir y.ebancıy~ aiıdcceğine ·aen al - Bunlan ıwana bırakacajiırn. 
,unu. Dedi, 

Kıvraık, itıvrak gülmcğe bdşla. - Alman .halacııjwn, ialemcml 
cUın. O sözüne devam ctllİ: SakHt böylıe lbir fCY yapma! 

- Niçin güldüiUnü a.nl1yorum. - Ben branmı verdim. 
Fakat ben ıaana en müsait §artları İki gün ıısonra ••İ tarafıaa u· 
koııaeağım. Senede kaç li.aa vere. zun .inme .indi, halita evine yatır
bilirsin. Bin mi) Çok. Yedi yüz dık. B.irbç ay ita:.dı. Bir sün ak· 
elLi bana da yeler sana da kolay- r_.,adan bir (\yedi emin) çaiır.t
lı.k olur. Pe~in hiç bir !JCY j•te· tı. Bacıa bwail.tığl mira• çantuını 
mem. Hazirandan hazirana. He- merkum (1Yedi emin) e benim 
sap edeyim, 'kö§lk bana ikaça mal nannma ~ etti. 
olduysa sana maliyeti üzu'ndetı - Mememi 
devrederITTı. Panr'teej günü gt-l, Diye ha')"kıracaibmı. dobıorlar. 
tapuya giıdelJm, :ta'kdrini v~reyiın. d~m utandım. Halam bir hafla 
Evrakını ben :yapttrınm. İntiikal sonra öldü. 

HADiSELERiN EDEBIYATI .. ~ ==================-- ftll 

intihar eden şehirl er 
1 L Yazau: Talalp K8*1 uaAllllAllOiLU 

Matbuat kanuıtun11n ma
lum maddesine göre, bilmem, 
§chirlcrin intiharından da bah· 
setmck · ya11ak mıdır? Y.ak 
da olsa, doğruau, Avrupanın 
belli batlı merkezlerinin :bu
günkü halini tastamam tağrif 
için intihar> kelimesinden da
ha münasip, daha beli.gatli bir 
şöz bulamayacağım. Bu yasa
ğı koyanlar da benim gibi, yıl
larca, o fütur, o yılgınlık, o fe
laket ve o cançekiıme havası
nııt içinde yqa.mı!J, beaira ıibi, 
yakından, bütün bu ~lerin, 
bütün hu memleketlerin birer 

· birer :nasıl inkıraz ve inhtllle 
yti?.ttttmuş ve nihayet günUn 
biı'inde, birden bire, nası], İlk
Çağ'dan kalma harabeler ne
vinden birer tarihi berıgllzar 
haline girmiş olduklannı gör
seydi, bana, bu memau keli
meyi kullanmakla yaptığım Ö· 
zürü bağışlardı. 

Zira, Avrupa.'da {fehirler, 
yalnız, geçen makalemde an
latmağa çalıştığım tarzda, gül 
leler ve bombalarla yıkılmıyor; 
sanki, ağır tesirli bir zehir yut 
muşcasma sararıp solarak, 
kıvranıp burkularak, yavaş ya
vaş, sessiz sessiz kendiliğinden 
can veriyor. 

A vrupa'da böyle kaç büyük 
merkezin, kaç kaaa9anm, he
nUz gömülmemiş, henüz tama· 
miyle bozulup çUrUmemi§ ce
setleri, Cenuptan Şimale, Şark 
tan Garba doğru sıra sıra se
rllmi~ duruyor. Bunlar, beden
lerinin eski şekillerini henUz, 
muhafaza etmektedirler. BU
tün arkitektUrleri, eski .cadde
leri, eski evleri, eski duvarla
rı, eski abideleri, eski çar§l ve 
pazarları, eski bağ ve bahçele
riyle hep yerli yerindedir. Fa
kat. . ruhları uçup gitmi15tir ve 
tıpkı tahnit edilml§, giydiril
mhı hıe"talar gibi donuk, ifa
desi!_ hareketsiz ve ka•vetli 
bir manzara.lan vardır. 

Garibi şu ki, bunların çofu 
muharebe ateşinden de geçme
miştir, bir muhasaraya uğra. 

mamıştır; ne de bir düşman 

ordusu tarafından işgal olun
muştur. Kendi milli çerçevele
ri içinde, kendi yerli halkıyla 
meskCm, politik istiklalleri ta
mamiyle mahfuz yurt.la.rdır. 
Bununla beraber, muhaaara 
halinde bir kaleden, düıman 
istiylasına uğramış bir belde
den hi~ fark edilemealer. Ev
lerinin ıpencereleri, mağazala
rının ıeameklnlan umumiyet. 
le kapalı, BOkaklan tenhadır. 

Ahalisi, geceleri zifiri bir tür-

Ben biraz tereddüt edince aer.t f 
.ert bomurıdandı: 1 

be kllnınhğı, gUndtizleri ıssız 
bir çöl aydın.ffğı içinde, etrafı 
tel örgülerle çevrilmiş bir üse
ra karargihntın bütün şartla
rına. tibi olarak yaşamakta
dır. 

Yaşamak ... Bu kelime. al'l
latmak istediğim MI ile, ideta, 
istihzalı bir tezat teşkil edi
yor. Hayır; bu yerlerde, e.rtık, 
(y8.§8.mak) tan bahsoJuna
maz. Şurada bura.da gözttmU
ze ilişen bağzı canlılık emare
leri, nihayet, taze bir ölüde !ır 
naklann ve traıtın uzaQlakta 
devam edi§i nevinden bir mu
vakkat, bir hil<:cy-revi aayat e
seridir. Li.kin, an olur ki, bu 
kadarcık ve böyle vlıti bir ha
yat eseri bile o zavallı tehirler 
hesabına. sizi, bir mucize önün 
de gibi hayret ve Umide dU
§Urebilir.» İşte, dirildi! t~. ya 
şıyorb diye sevinimniz. Hat
ta, bağzan, sağlığında - yani 
eski zamanlarında - o kadar ne 
§eli ve f erahh buJdufunuz 
şu veya bu noktalarının yeni
den gülmeğe baıladığını bile 
görür gibi olursunuz. Fakat, 
aldanmayın. Bu, hadisenin en 
facıalı tarafıdır. (Maupas
sant'nın bir hikayesinde, bir 
adam, akrabasından bir mev
tanın başı ucunda. gece nöbeti 
beklerken, bir aralık, gözleri, 
§U acayip manzarayla karşıla
§ır: ÖJU, yatağından, otuz iki 
dişini birden gösteren ıeni!J lnr 
tebes11Umle yarım aydınlı~n 
içinde kendis.lne gUJUyor. Tas
vire sığmaz bir beht ve hay
ret... Herif, akrabasını dirildi 
sanarak yerinden fırlar. hele
caala. yırtağa yaklaşır. H~yhat, 
ne gülen var, ne dirilen.. Sa
dece, ölünün çenesi gev~yip 
sarkınca ağzının içindeki tak
ma. diıtler dıprıya uğraıru,ıır.) 

İşte, Avnıpanın müteveffa 
şeblrlermd~. blll rugel~blte
ceğin iz tek tUk neşe ve nipt 
ali.metleri böyle bir organik 
hailenin korkunç tezahUrlerin
den ba~ka bir mağna ifade et
mez. 

müş !ener direklerine çarpa
rak ocağı tütmez olmuş evine 
dönecektir. İşte, sofranın üs
tünde bir kara ekmek dilimiy
le yarı bo§ bir konsen•a kutu
su sizi bekliyor. Siyah perdeli 
odanın bir kö!jesinde, avuçları
nın içi bir elmanın posası ve 
çekirdekleriyle dolu solgun 
benizli çocuklar kıvrılıp yat
mıştır. 

Kendinizi, o kadar bezgin ve 
yorgun 1'issedersiniz ki. hemen 
ölmek; eiz de. içinde yaşadığı
nız bu §ehir gibi bütün tadı 
tuzu, mağnam ve gayesi kay
bohnuş bu hayata bir hatime 
vermek ietersiniz. Halbuki ... 

Halbuki, henüz gençsiniz 
de .. Henüz gUcUnUz kuvveti
niz, arzunuz ve i§tahmız yerin· 
dedir. Cebinizde ;paranız da 
boldur. Miydenizin ve gönlü
ailn bUtUn aı:;Jığını giderecek 
ve hatta sise biraz da ferahlık 
ve bahtiyarlık verecek bütün 
Jmklnlara da maliksinizdir. 
Ah,ıığınız bir birahane veya 
bir bar vatdır. Va)[tiyle orada 
bir takım eevfmli ve aşina çeh
relere rasgelirdinlz. Rahat bir 
koltuğa oturup bir taraftan 
serin biranızı sindire sindire 
jçerken, öbUr taraftan ya bir 
keman veya bir piyano nağ
meleri araıında, size, aşk ve 
sevdadan, tatlı gençlik diva
nelikleriaden bahseden bir ta
kım ımıaiı 1arkılar dinlerdiniz 
ve g61leriaiı, §\l kö!fMe bir ta
ze kadın çehresinin tatlı vo .bul 
yalı bakıtlanna dalarken, öbür 
köfiıden danM ki.ikan genç bir 
«:iftin sevdalı kımddanı§lannı 
tağkı1J> ederdi. 

Kal\(ar. itte, oraya giderdi
niz. Oruı, g~ne oradadır. Ma
aalar, koltuklar, yerli yerinde 
duruyordur. Hatta, bira bar
dağınız da taıııdıfmız bir gar
aoıı eııyı~ öatlnüu konulmut
tur. Fakat, heyhat, ne bu bira
da o eaki tattan, ne bu bira
hanede o eski havadan eser 
kalmı§tır. O musıkıy susmuş, 
o şarkılar uçmuttur ve etrafı. 
nızda tıpkı sizin ıtbl maziyi 
hasretle, esene, Umitsizlikle a
rıyan bezgh\, mahzun ytızrer. 
den başka kimseler ybktllr. 

F..skiden gealndiğiniz cadde
lerde, mealrelerde, bağ ve bah. 
çelerde hep ayni lltl, ayni fe
ni.yap olu&, ayni bitiş manza. 
ıraaı, a)'lli ruhsualuk, ayni ıs

eıalık... O vüit, sizi, derin ve 
acayip bir yeia kaplar: Bu ö

lli tehirde, bili. bir cyaşamak 
tecıiibeaine» çıkını§ olmaktan 
adeta utanır gibisi,piadir. 

Yakup Kadri 

KARAOSMANOCL.U 
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1 SiY ASI iCMAL 1 
Hür Fransızlar 

Suriyede 
YazMı: M. H. ZAL 

H tir Fraaamarm Suriye 
topraima ıircliği ve bir 

Franaız alaymm da kendilerine 
iltihalı: ettiii dün duyuldu. Bö:r
le bir haber bir kaç aün evvel 
de Ol"talııa yayılmlfb. Bu defa
ki havadia birincinin tekrarı mı. 
dır, birinciai doiru muydu, yak_ 
aa ıimct*i mi doiradur? Bun
lardan hiç birini bilmiyorm. 
Bugünkü sünde propqanda 
ile hakikati birbirinden ayanmk 
İçin falcılıktan bafka vaaıta yak. 
tur. 

Eier haber doğru iae dikka
te liyık inkitaflara yol açahil ... 
cektir. Suriyede büyük bir fraa 
aız kuvveti yoktur. Baıkuman· 
dan, Vifi lehine kat'i bir tavır 
talunımt olmakla beraber kıt• 
alarm hepsini temsil etmeai Ja. 
ZH1l relmez. Bundan hatka ... ., 
cut kuvvet, ancak Suriyenin da.. 
hili inzıbatına kifayet edecek 
kadardır. Suriyeliler ise sakin 
ve hoınut olmaktan uzaktırlar. 
Franaıalar iki bölük olup birbir. 
lerile mücadeleye tututyrlana 
Suriyenin dahili irmbatuun ne 
ııekil alacafı kestirilemez. 

Fransa, lnrili8ferin Suriyeye 
tecavüzünü bir harp sel.elli •· 
Y•caimdan babaetmi§ti. Hah.. 
ki tecavüz Franaanın v•hlma 
ve tereflni korumak malu&d ... 
takip eden hür F~ 
ıelince it deiifir. O zaman me
sele, bir lnıi)iz • Framn ....._ 
lesi delil, bir dahili Franaaz iti 
teldine airer. Vifi hüld.mtl, 
mütareke flll'lı... bozarak Su
riyede Ahnan layyareleriae ... 
çit imünı fflmekle har Fnın
.W.. S-iyenin tamcır •trs 
belq:j ol..ak "'*• ......... 
clemeldir. 

Hür Frane•drnn t..Nbti Wt 
nii&ayİflee mi ib.ret, ,.kaa er. 
lcul ıelecel&: mi? B.nu IMr Uf 
aiin içi.le~ 

Amerika ketwn 
olmayı öğrendi 

B Ruzvelt, V~ 
• ki altımt. ,..... ..... 

ndaabirini haftada iki defa b· 
bul ettiii aman auallerinİI 
hepaiae .açıkça cevap verir. a. 
cevapların haqileri 7amhr, 
huaiJeri yazılmaz, hunu keetir
mek ıazetecilere diifer. 

Vaıinıtondan alman haw. 
lere göre Ruzvelt, Amerikamn 
tehlike halinde olcl..,_.. dair 
hir beyannarae ~ 
sonra medeki deiiftinniltir. 
Sorulan auallerin hiç birine ar
tık cevap vermiyor ve: c8-
Hitler de öğrenmek itler, biç 
ağzımı açar mıyım 7» di)re ... 
kabeled• ~Ol'. 

Amerikada htiküm IÜren öl· 
çülere söre hu nevi ketunai,.t 
hiç de tabii bir ~ cleilı.tfr. 
Harp h.•aaınm iyice eetijine W, 
alimettir. Zaten A~ 
selen diter babwler de lli)'la 
bir hava estiğini teyit Mİyor. 
Almanya kafilelere refakat et• 
meği nasıl karfllaraa ~ 
Amerikahlar bu katlar elllllkle 
bamrladlldan ... b ...... 
aabillerine aellmetle uı.,tw
ia aZ1netmiflerdir. Ahn ... , 
~--minio"-lı• 
ti)receWerae MI kentli "l•tkllll harcını da berı eririm. lnsanlik •bu ya, ıhır.swn kabardı. 

Pazarteai ı:;i.uıu kendisine ıun-; Yedi emine giWm, yedi emin ba. 
lan lö,yıledim: na içi bomhot bir ~nta v~rdi. 

- Ben eenin halar.-.:.n ıbankası 
deillitnl ÇanlaJAI veriı'ken de za
bıt '\'&raık.uı t.utma.dı.k. Verdiğı 
bu. Canın islerse al, .i.atemezee al
ma, vı~ gel.irsin! 

Aziz ıdoatlarııtn 1 Bana bir rniras 
bırakmamanız jçin he,;.ini&den ön. 
ce ö'lıneii ffıteriın. 

Burada bir «varietb p.nosu; 
şurada bir dans salonu, ötede 
bir sinema perdesi... bunlar, 
hep, adalesi gevşemig çenenin 
dı§a.J'ıya. sarkıttığı takma di§
lerdir. Nafile, gençler • eğer, 
henüz mevcut iseler - bir yer
de bir cazband sesi duyup ta 
dana kalkalım demesinler. Bu 
aesler, yaslı bir evde, bir takım 
hrçkınklardır. Nafile, halk, bir 
sirk alanında maskaralık et
meğe çıkmış bir komifin hop
layış ve sıçramlarını seyre
derken gillmeğe kalkıımuıa. 
Bu komik, Riıoletto cinlindea, 
huln ve zoraki bir pukalın i
çi kan ağlayan tayfından baş
ka biri değildir. Nerede ise. bu 
iğreti, bu mUstehue eğlence
ler birer rüya gibi geçip -1de
cek ve herkesin üzerine karan
lık ıece çökecektir. Herkes, 
J8SJZ caddelerde ıııkli.n ai!l· 

ille ........ (Alem) kellnıeei (Al&) =Wr-=t=.,.tl==oıc=•=-====-==--r 
~ ve ~ .... ,ı ... da 

<eti .. •--> ~ ct1ıt1r•> '8k- Sosyete ıilebia feshi için - Beni affet. ltar.dePın. Senin Pardon.ı. iç.in.de !b.ir ilcar11 !boyunda 
ne kadar inaan olduiunu be*~ kopmUf bir albn kordon vardı. 

Konllfmadan parka vardılar. Den!ze karfl 
ltlr atacın altındaki tahta mraya otwdtılar. 
Bahçe tenha idi. Kutlar bu gtlsel be.har &"U
nUnde bayram ediyorlar, daJdauı dalı& uçu
şuyorlar, iki genc;:ln ayaklarmın 4tbiııe k11.· 
dar geliyorlardı. 

KeJlban dalgındı. Biraz uzakta uzanııuf ya
tan zayıf bir sokak köpej'lnl tetkik ediyor• 
du. Hayvan etrafında uçan ku'1sra kUı en· 
dişe ile klh aJt.ka ile bakıyor, koyu kahve 
rengi ııöalerlnl açıp kapıyor, ~Uneı;ıhı altın. 

da pırıldayan kuyruğunu •tır aı-ır sallıyor
du. 

Koskocaman dünyanın ortasıncla tek başı
na yatan şu ıokak köpeli Ue aralarında. bir 
benıeyif vardı. O da yalnızdı, o da kımaeaı&
di. onun da etrafında blr90k yabancı rnah· 
lfJklar vardı. 

Genç kızın bu mcyuıı lahayyülA.tını Ferit 
anlamıştı. Onu UrkUlnıemek içın ağır ve ya• 
vaf bir sesle kendi dUşUncelcrlnl ıöylemet• 
b11f111dı : 

- Seni tlamlyecetım Kezban. Bundan son 
ra senin dostun olacatım. Sen ne lst.eraen o
nu yapacqım. Yalnız bana itimat et. ben. 
den kaçma. Hayatta yalnız olmadığım. se· 
ni herkesten çok seven, sana bUrmet. eden 
bır dostun bulundu&upnu dUştln, Senden bu
nu bıtiyoruın. 

Çok muhtaç oldutu bu te11ellı ı;özterl Kez• 
~nın kalbini emnıyetıe doldurdu, sinirleri 
ıllkQnet buldu, cevap vermeden elini ona u· 
zatt. 

- Teşekkür ederım Kezban. Şınıdiyc ka• 
dar ba.na bır defa olsun ısttyerek ve bl!erek 

eUnl uaatmamı,tın. Artık uamıZd&kl buıla· 
rın eridlfini anlıyorum. Dostuz değil mi T 
Hu zaman için ve ber ne oluna olaun biri. 
bhimiae yakın dostlanZ ... 

- Evet .. 
Bu see zayıf ve keııiktl. Ferit kalbinin, de· 

rln bir merhametle sarsıldığını his:ıettL Bu 
zavallı içli kısı daha fazla tlznıek silnahtı. Bl. 
l&Jds ona, bu dakikada her şeyden çok muh· 
taç olduğu itimat hissini vermek, hayatta 
gUvenıbllecek bir kimsesi olduğunu anlat· 
mak llzımdı. Bunun için de a\lkını mu\'akka· 
ten ollıun ıuııturmak, ona yakla"'1Hında her 
hangi fabal bir mak1ad1 olınadıtına onu inan
dırmak serektl. 

- Keab&n, VJvct ııenln karde,lndlr. ben 
onun ni~nlııııyım, biliyorum. Her l}t!Y bizi a. 
yarıyor. Bugün hatta aramıada be.ban var. 
Senin de benim de çok ııevditlmiz ve saydı· 
tımıa baban. Bunun için seni devamla takip· 
terimle ıııknuyacağtm, bunun için ıenın his• 
ıerlni anlıyarak onlara hUmıet edecqlm. 

Yalnız 9unu aormak ııtıyorum. Vereocetın 
cevabın bence ne kadar bUyük bir ehemmi· 
yeU olduğUnu bilsen, bunu eslrgenıeuln Keıs
ban. Evet. ara.nıılG<l& Vıvet var, bqka daha 
çok fqler var. ~·akat. bunlar olına aydı ve 

TEFRiKA No. eo 

ben aene.t. bir insan gibi sana gelerek: l!enl 
ae\llllliflml 86,fl..,,.tın, haya.tıarımm bltlef
Urmetl tekHf etaeydlm, o zanıan da beni red 
eder miydin! 

Hlg beklemedifl bu sual genç ku..ı blrtlen. 
bire şaşırttı. Yüzünden mUt.lllfl bir fn1.ına 
geçti. Dudakları Utredi, kalbi korku ve •vlnç 
fle çarptı. 

- Böyle Kezban, Tereddüt etmeden, kork. 
madan söyle. HaklkaU öfrettMek tatıyorum. 
Bir an için benimle candan konUf, fktmlsden 
başkasını unut! Aramısdakl minller olma· 
saydı, 11en de beni sever miydin? 

Kezban başını kaldırdı, iri ıöaierilo ona 
baktı. İçinde unnakanşrk bir buhran doğ
muştu. Acıyla, aaadeUe Jcarıtık bll' buhran. 
lnııanın varh!Jnı ateşle kavradıktan aonra ao. 
ğuk bir buz kWç~I içine fırlatıp atan bir buh 
ran ... 

Ferldin 'ba.kı.tları yalvarıyor, dileniyor, bu. 
run delikleri heyecanla Ut.rly•r, ı6t•U ııık 
nefeelerlc ınlp kalkıyordu. Onu bu tere&ıttt 

içinde daha fasla bırakamaz, kendi kalbine 
daha fazla lflcence edemmi. Birdenbire ge
len bİI' ceaaretıe cevap veı'dl: 

- ıı:vet FerlL 
- O U* J'aruk? 

ıı• r• :• r • .......,.. YcWt" karar verilecek 

Btr deCa ce_, venliktM toara artık •u. 
muma tmlcin 1o11Ua. 
-~~rwn. 
- Jıliç Hk 4iD mA ı 
- Hıwrr! 
- :Demek ı.nı ı 
Hey~ Nal le......., Ktılllall mtıtia 

bir nele cevap v....ı: 
- Evet. Ferit .. Fakat blakiıtı yok. 'Wvet 
benim~. o da seni BeW!Jer. 

Ara!annd& 8'11mU mıbMlar oMatunu 
bUdirdttl ha~ bQ *ler ~ aıdmmm üze. 
rinde hariku16d9 blr tealr ;yaptı. 0.n ken· 
dtııılrri ~ C'elannda ~l de.. 
vam eden' anJq&m.aranhllll ortadan kalktı· 
tJıtı lllmetit\tk kllbfae _.bir heyecan wr 
mifll. Aırt.ık kuvvetini llalliıllflu. İçtn.le bu 
emniyet okluktan sonra blttln tedalıılrhklara, 
hattA Vtvetle blrJetml19 itile ruı olabilecektL 
Yeter ki Kaban o'*'1 neftı9t ~ yeter 
ki, onu her zaman ::v&n""'- atnOn. onan 
göelerinhı de ~l _,. lçlHe ...,..,0-
ain. 

Helecsnden ,,,....._ Mı seale: 
- Kesban, sev&Wm. ne lcMlu' .-udum! 

dedi. 

Genç kız *ı.rblln onun ~ ~ 
telrden korlunuf&u. 8leriD1 uaUı. Yilt\v
dı: 

- ...,.. anaıc ...... ..... .... ~ 
ti• delil mı nnt.? 

Ferit ona uanan elltrt &VUOl&rr aruın:ı. 

•* Pallıilklmm MNr -.rw tlftll. 
(AlilıMI ... ) 

[)eylet Deniz)'olJ.n tMah:Mlae 
So.rele ŞWelte Mt Demir, K... 
ve BHK ~mm ..... .-. 
meeı üzeriRe ,Ket ithıre heyeti 
y.arKl ARH&raaa tıoplanarak tir· 
klMiın fmlııi ıc....nm verıec•ir. 

Vapuriec- btnıdan aonra De• 
Jet Oeniz,ı:ol'taN .......... ifletile. 
c:ektJr. 

Göıli* sat..lar imtihana 
taoi tutwlac:•k 

Kfnun hükıiimlerine pe, pz. 
1ük aaıtanlann imtL.na tabi tu• 
t'llmal...-ı ıcap etımdttedtr. 

Bütün gözlük "Sabcalarını imti
han eıtmclk üzeu Ha.eki hutane.. 
ai.ıde ıbir heyet lturulmut buluno 
maktadır. lm.tNn&ar ltir hı-zira~ 
da b~cak_tu. 
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Yazan: Necıa MARAŞ 
Ona asağı yukarı altı • yedi se 1 r.abıta bir ı;ün nasıl olşa evine av. 

w C1vvcl K.:ıradcnizin ufak bir d<'l clt.lreco'k.. ıCözlerini zaafını 
kazamnda rastlamı.t1m. Başının kabul eder :ı;ib.i etrafta dolaştırdı. 
iki tarafından aıkı örgülerle sar· Sonra isyanla yrinıdn kaVktı. 
kan uz.un kumral sn9lan. oyukla. - Hayırı. hayır dedi. Yüzler· 
rınd çekim· çocuk bakışlı ela cc hayır. Biz cvlenceei;iz ''e o hiç 
güz.lcrile bir köylü ıkızı safiyeti bir zaman arkasında bıraktığı 
taşıyordu. Güzel değil sevimli yuvayı !hatırlamıyacak. 
bir yüzti var.da. Hareketleri uzun - Buna nasıl razı olaea'kııın 
z:am;ın ınsan içine çıkmamı~ gi:hj Selma 1 
•Jrkck ve ecri idi. Sözlerini - Ne yapına.mı istiyorsun? 
epoy bir •tevakkuftan sonra ıbir· - Fedakarlrkl Bo~azından ıs-
dcn:bire .gelen cesaretle arka ıuka lığa benzer uzun bir kah'kaha fır. 
ya SÖ.> liiyor 'kelimdcr.in bir kıs• latlı. Oy.nalk ve fettan bir kadın 
mını yutuyordu .. Küçük muhitler- tavrile. 
de b.irbirile tanışmarnaık jmkansız. - Çok geç kaldın yavrucu
olducu ıı;ibi, resmiyet de büyük ğum dedi. Konferansını 'ba~ka 
bir ayf)> sayılır. Jnsanları birbirine bir.ine aakla •. Ar.tık benim için bu 
yaklaştıran ve şamimi bir hava süstü kelimeler hiç bir kıymet ifa 
yaratan A11adolunun büyük sırrı d-c eimi)ıor ... insanların hakiki :si
İ$tc bundnn jbarcttir... Selmayı malarını bu .kadar maharetle sak_ 
bıze yadırgatan şey araımıza gi· lıyabilmelerine ilk defa ~ahit olu. 
l'C!i a; lar o~duğu halde butün uğ. yorıdum. Büyük lbir sukutu hayal
ra .. malnrımıza rağmen kaldırma· le baııunı çevirdim. Bu J.azdan neI 
ğa muvaffak olama<!ıE;.ımız rc3Illi· ret ctmemekliğime hiç bir sebep 
}'4::l nikahıdır. Fakat onu ,bize yak )oiktu. 
la .. maktan meneden ciddiyet 'bir 
ı;ururdan, azamet:lcn çok fal'kh 
.idı. Çocuk lbak~lı gözlerini za· 

* Sua.d:iye plajına :ıapan ~cniş 
)"Olda mütemadi bir gidip ı;elmc: 
var açık fakat .karanlrk bir gece. 
Gazinoda senenin muhim balola. 
rından biri veriliyıor .. Birdenıbire 
sas taraftaki küçiik çam ağaç.la
rının ara15ında iki gö)ge belirdi. 
İfrat denecek kadar boyalı, omu~ 
!arını tamamen açrkta bırakan a
teş rengi ıbir tuvalet giy.inmiş, ar. 
kaaına tel işli bir tül almı~ genç 
bir kadın. Ba§lnın üzerine toplu, 
aanya boyalı saçları var. Yana· 
ğının burnuna yakın )"Crindc ol
dukça derin bir bıçak yarası göze 
çarpıyor. Ağır ağır_ ağaçların göl. 
gesinden eıyrıldı. Yanında esmer 
ve yakıınklı bir delikanlı başı ö
nünde onu talkip elti Kadın ga· 
zino.nun kapısına doğru ilerlerken 
birdenbire dun:lu. Sert b.ir sesle: 

man zaman ıbürüycn mana daha 
zıyadc bir kedere ıstıraba benzi· 
yıoıdu... Ahbaplar arasına böyle 
kibırli bir kızın girl"İ yava" yavaş 
herkesi ısıkmağa 'başlamı~t1. 

Artık k · m c bu hiss.iııi açığa 
YUrmağa, onun varlığından ha:sı1 
e lan eoğuk havayı anlatmağa çe. 
~nmi)"ordu. Dar b1r ımuhit içinde 
ofduğumu7.ıdan hemen hemen her 
ı;ün ıgibi bir1birimizi görüyordı.rk. 
8\.ım.ı biraz da Selmanın ailesi ar. 
zu edbr.ordu ..• Eıylulün ıpaila'k fa_ 
bt mehtapsız bir ı;eces.i idi. Ka
pının önündeki ibatkonda kendı 
kenmme oturuyoı:dum. B.iııdenbL 
~ yanımda ıb'tişik komşunun ge
lnini gör.düm. Kofa. k:o§a gddiği 
göğsünün hızlı 4riim'bürtüsünden, 
ncfulcrinin stkı~masından be}lj 
idı ellerile telaşlı işaretler yapa· 
raılc: 

- Aman dcdı. Büyiik ç.ok bü
Jllk bir şeye şa'hit oldum. Of ya· 
rabbi çok fona, çak fena, çok 
fena! Merakla: 

- Gok fena olan nedir diye 
eord~. o nala gordüğü ~eyin 
t.aurinde. 

- Of ne büyük a1çakllk bu, 
uvallı kadın diye miıtemadiyen 
.ö:>leniyordu. Birdenbire yerin
den kalktı. 

- Ah dedi. Büyük bır felaket 
olmak üzere. Bir ev yıkılıyor bir 
aile eönüyor. ne yapabiliriz. 

- Sözlerinden hiç bir şey an. 
l8!111ıyorum. Ne oldu eöyle? 

- Selma bir aileyj yıkıyor, bu 
na mani otmahyız. 

- Selma mı nasıl olur~ 
- Evet gcizlerimle gördüm. 

- Nej&t dedi rica ederim be· 
ni rahat bırak. Sen eönüksün. Ben 
dtJrı;un erkeklerden ho~lanmaın. 
Bunun için seninle gclomcm. 

- Seni seviyorum Suna 1 Ka· 
dın şayanı hayret bir külhanbey 
tavdle delikanhnın çenesini tuttu. 

- Vary küçük 'bey vay dedi. 
Bu tiOzJere karnımız tok bizim. 
Hem ecn daha toyı:ıun. J leydi ba. 
kalım lbaş... Sonra oynak ve çe· 
vlk hareketlerle i>ahçeden .içeri 
g.i.rdi ..• Bütün muhavereyi duydu. 
ğuı:n halde zihnim yalnız bir nok
taya saplanmı4jlı.. Suna diye hi
tap edilen bu ıkadının bir saniye 
elektrik lambasının altında seçti. 
ğ:rn <"Jcu'k bakı~lı ışlak ela gözle. 
r.i vardı .. O sırada yanımız.dan 
geçen iki adamdan biri <:liğerinin 
kulağına eğilerek: 

- Tanıdın mı diye ııoııdu. Ö· 
bürü lak.ayıt bir el işaretilc! 

- Sunayı bilmezmiyim dedi. 
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IF 1 Bir münakaşa 
nasıl bitti? İstihsal ordumuza 

katılan yeni kuvvetler 
.. Onun bana söylediği yanında verile" 
ceza nedir ki ?.,. iyisi mi, affettim gitti!• 

ı;eııÇ 
sokulduğum kalendermeşrep 

Her yd yeni bi r 
memleketimizde 

ı s lahata b a ş lıyan . " 
z ır a ı 

bu kuvvetleri arttırmalıyız 

Güne.,in iManlara fazlaca il· 
lifata baı,ıladığı şu günlerde, 'bu 
seneki· ilkbaharın ~ıkıcı !karanlı· 
ğından aş:dınhğa çrkan insanların 
çoğu :sandalyasını 1'apıp güneş· 
lenmck jç.in lkapı önlerine ve 
bai;lık tba+ıçeliğe fırladı. Evvelki 
gün Babıaliye ku~akışı bakan 
Çiftesaraylar 'bahçesinde oturu. 
yorduk. İnsan lbazan t;ayriiht:yari 
kulağını yanında konuşaı1lar:l 
kaptırır. Fakat ,gazeteciler bunu 
ihtiyarlarile )·aptıklarındaıı bi.ı 
de bk kaç ad tm ötemizde yük· 
ac:k eMlc müııak~a eden iki gen. 
ce bigane :kalamazd ık. 

Bundan birkaç gün ev"·el An· ı 
karada Yüksek Ziraat Enstitiisü· 
nün i".iraat, onnan ve veteriner 
fakültelerinden yaz .de\"'fesinde 
mezun olan 1 3 7 ı;cnce d.iploma· 
ları tevzi edildi. Tahmin edildiği. 
ne göre şon baharda da ( 30) ka. 
dar genç dahıı. imtihan larını biti· 
rcrek cmezun olacaıklardır. Bu su· 
retle lbu yıl Yiikısek Ziraat Ensti
tüsü İ.&1ihsal ordumuza 160 j)e 
1 70 arasında z.iraat '\'c orman 
mühendis.i jle veteriner hekim kat 
mış olacaktır. 

Yükıı""k Ziraat Enstitüsü. 1933 
yılmda ıkurulduğund-an beri her 
sene 1 50 ile 200 era51nda de· 
ğişen adette mcslrk adamını ye· 
tiştirip hayata atmaldt.adır. Rek· 
tör diploma tevzii ımerasimi anü· 
nasobetile c-netitüniin mezun vcr
mctk bakımırrdnn yaptığı muha:se. 
besinde şimdiyr. kadar bu milli 
rnüessesenıiz.deıı. dokuz. viiıii ınÜ· 
tecavn gencin yc.~"lnİş ol<luğıınu 
aöyl emiş.tir. 

900 yiiz ormancı, veteriner 
ve ziraatçinin bizim memleket 
bünye& içindr. 'l:iüyük bir miktar 
teşkil ett1ğini, yirmi sene g"bi ç.ok 
kısa bir zaman evvele döndüğü
müz zamnn flatırhıdık1arımz.ln 
ınukayeşe d.tığlmiz takdirde, çok 
daha kolay anlanz. O tarihleTde 
mcvıcut Halkalı Ziraat, Baytar ve 
Ol'man Ali mekteplerin.in her bi
r.inden eckiz onar ki~i me-zun o
lurdu. Bu mekteplere 4'a~ı genç
Llğin ragbeti olmadığı kadar hü· 
kümet cephesinden de bu sahada 
hiç ıb.ir tqvik yapıhna:cdı. Naıııl 
yaıpılabilirdi ici ziraat. oııman ve 
vc.torincr tc.,kilUıtmın devktçc he
nüz manası bile anla~ılam&ınıştı. 
Adedi ınadir senelerde onu geçen 
mezunlara :z.iraat nezareti jş bula
mcyor ve bunlar da maarifin hiz
metine tabiiye hoc~ı olarak gi· 
rerlerdi. 

Ziraat Nezareti t~kilatı o ka· 
dar dardı ıki, mübaliı.ga et;mc:kai· 
zin ~öyliyebilirim, bir memur öl· 
meden veya tc.:kaüt olmadan ye· 
r.ine bir diğer.i alına.maz.dı. Teşki_ 
latı memlckotin ihtiyaçlarına s<?re 
genişletmek idare edenlerin ııe 
aklına ve ne de i~ine geli)•ordu. 

O tarihte Tü11kiyc bııgünkii 
muhtelif istihsal imkanlarına da 
malik cleğildi. Devlet.in gelirim 
yalnız ziraat te kil d:tiği halde, 
bu -sahada tdk Jlel'i adım dahi a· 
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kabil .:!O~ yıllar~n •m.~v8:~fakiyel· 
]eri çok ılerdedır. Çunku sayın 
ok.uyuculamnın da bildıkleri gibi, 
Yükeek Ziraat Enstitüleri yalnız 

bir ma:kincleŞtirmcye doğru yü
rütmeik istendi fıvkat muva·ffak o. 
lunamadı. 

Milli mücadele kaunıldık'ta.n 
aonra, zirsatim.izde islahat yapıl.' 
mak ÜZ.C"rc muhtelif pro~amlar 
çiz.ildi. Fakat lbu programlar da 
ha jJk adımı ataıi\C'n SC"nde)iyerek 
yuvarlanmağa mahkümdu. Çün
kü bir ıprogramı yapmak değil, 
tatbik etmek 1azımdı. Bıınu jse 
elde clr-man ıtnC'\'t"Ut olur&.'.l ha· 
şarma'k lkabil olur. 

Milli lhiikümct.in iyi le§ebbüs
lcrlc çiu:li~i progrnnılar muvnf· 
f a'k olamadı. Çünkü .işten anlıye1n 
meslek adamlarının aded1 pek 
mahduttu. NihuyC'l dcıdiı1 esası
nın ~nerede olcJusıı anlaşıldı. Vr:. 
bunu ilk aıılıyan eski ziraat ve· 
killerinden •merhum Sabri Toprak 
oldu. 

Bu muhterem ölijyü burad<1 
rahmet.le arunak her Türk ziraat. 
çis.inin vatan borcudur. Zirai ted
ri3atı b1dh kanununu çıkaran 
memUjllı. yüclerce ziroatçi, or· 
maneı ve veterineri Avrupaya 
göndererek ihtisas yaptırırken, 
Ankarada bugünkü Yüksek Zira. 
at emst.itülednin temelledni de 
altı. Sabri Toprağa. enstitüleri 
kendi clile aı;.ınak :müyesser ol· 
madı. Fakat Avı-upayu yollayıp 
yetiştiııd.iği adıun~arın döndüi;:j 
ve enstitülerin faali,ycte ge9t.iğini 
gördü. Sabri ·fioprağın, ıbir <lev· 
iet adanıı sıfatilc ba~ladıi;t i§i... bir 
dev'let ve bir meslt:1k adamı eıfa.· 
tile bugürlkü Ziraat V.e.ki\i Bay 
Muhlis Erkmcn ikmal etti. Öyle 
ki, meslekten olduğu ve ~'l esa
sını bildiği için Bay Muhlis Erk
men cn.stitülcrc yeni ve ıtam ma· 
na&le modern ve memleket ihtı
yaçlarına uy~un bir jetikar.rıet ver 
di. 

ders okutmak ve talebe yeli~lir· 
mcık vatifcsini yapmayıp aynı 

zama.nda ·bu çatılar altında. çalı· 
şan yürı: elliye ya:kın ilim adamı, 
yurt ziraalinin a.sırlardanberi ÇÖ· 
zülmenuş muammalarını birer b:. 
rcr fıanedip ımcyıdana çıkarmak 
i~ile de muvazzaflırlar. Bu ilibar 
lndır ki en~titülcr okuuna gayesi 
kadar ara~1mHt ~mkan ve vasıta· 
ları itibarile de zengindir. 

Enstitülerin bugün, gördüğü 
fazla ra{dhet ve karşılamak nıec· 
huriyctinde bu\ıındu ihtiyaçlar 
hasebi1c yer bakımından darlık 
çckmeve başladığtnı ınüjdeliyece 
ğim. Milli Şefimiz, l lukıı.< Fakül. 
tesinde vakt'ilc irat buyurdukları 
bir nutukta, yerin darlığmdan şi· 
kayet den fnkülıe ıdekıınınn hi· 
ııa'bı~. Bizi itim yuvalamnn darh· 
ğmdan fİkiyet edilmesi dütijndür
mez, fakat senit ,eliyor denmai 
korkuıtu'i-, .buyu-r.m~şlardı. Bu bil· 
yük ııözün manaınnı herkes kola.y. 
ca anlar, ilme, tekniğe ve sanate 
rağbet arttıkça, Cümhuriyet hü· 
kiımeti bu ihtiyaçları her zaman 
kar~ılıyacaktır. 

Yühek Ziraat E.nstitüııünde 
darlıktan şikayet edilmesi, mem
leket.imizfo eeas ·hayat kaynakla· 
rından biri olan ziraatimize rağ· 
betini ifade ettiğinden dolayı bizi 
sevindirerek diişiinıdürüyor. 

Devlet ıbu.gün muazzam :araı 

islahata başlamı~tır ve yenilerine 
de başlıyacaktır. Bütün bu hare· 
ketleri en kısa bir zamanda mey. 
valan<lır.mak için daima arıtan mtk 
tarda cleman_yetişt.Uımeliyiz. lhti. 
yaçlar art11Y-or, mem~ekctte .ileri 
biT ziraat ckniği ikurulu r. bu· 
nun başarılması için eskisi ve ye
nis.i iki hine güç yaran yiiksek zi· 
raat ve orman miihcnôialerHc ve. 
terintt hekim lkafi gelmiyecek·tir. 

Bugün ( 700) talel:>cl~ bir 
kadro ile çalışan enetitülcr.i j\k 
f ırsat:t~ en az: iki üç misli talcbeyj 
ok-utacak ımlkanlara ula~ırmak 
lazımdır. 

Bunlardan bir.isi. her.gün ga
zetelerde tarifini yaptıkları bob· 
etil modeline uygun, diğeri ise 
kalcndermeşrep la\•ırlı bir ~rnç· 
ti. 

Bu sonuncusu: 
- Bu.,ooünkü cemiyet hayatın 

da c;.o'k ekeiklcr var. diyordu. ln· 
canların bazı bazı jşlediklcri ma· 
nevi suçlar vardır. işte bu suçları 
cezalandıracak kanunlar yok. 
Mesela cemiyette bazı immrılar 
tesadüf ederiz ki bunlar muhitin 
dermeçat.ma hir 'kararile insa~la· 
nn nraııından ç•k.ırılır atılır. ltıte 
bıı adamın haldı olduğunu f ctrz.e. 
delim ve onun herhangi tbir hod· 
bia1iğe ~ur.ban edildiğini <lüıtürıe. 
lim. Bu adaımı yeniden cemiyete 
rıokabil~ek kın"Ve:t ve kudret 
hangi kanunlard; mevcuttur. 

Öteki derhal itiraz etti: 
- Yahu, dedi. &en nez nı .. n

danberi filozof oldun oğlum bu 
söylediklerin şimdi seçer akçe 
değil. Bugünkü cemiyetten .ko· 
vulan adamın itibarını iade et· 
mcşi için kanun .mu c;rkaracağız} 
lManların hiç işi yok dt• ge-mnek, 
eğlenmek. giyinme'k, dans etmek 
varken, oturup cemiyetin mene· 
vi bir cezaya çarptırdığı inıranlar 
için onların yıeniden cemiy•·tc 
dönmelerini temin edecı:-k ka· 
nunlar Ç)kareın. Seniıl !bö:Yle 'bir 
şeyi düşüDmek için sarf eııtiğin 
zamana bile yaz•k. 

Arkadası sinirlenmeden: 

bana: f-1 
- Bunlar, dedi, hiç ~11' ptı 

bilmiyorlar. Bunların dcrıdı ,,,.. 
acaip kıyafetlere giuoek. 1, 
fctleri kadıtr acaip şürler -v-e tll" 
zı1ar yaı:mak. Onlara Hu l re' 
maku• şey söyle, ııana ton ' 
.ı;aç.ma yağdmıınlar. ,fi' 

Biz konu~urken, diğer t~ b• 
bekleyen öteki ikavgacı ~arı et jÇ 

rıl bir şey arıyoııdu. NihaY 1Jıf 
ceplerinden birinden yarı~ caııı· 
tarak çıkardı. Koridordakı ısıı' 
)ardan birini ayna yaparak.~• 1,, 
saçlarının yanlarını •tarad ı, U: bl' 
rafını horoz ibiği glbi sark• 
raktı, kravatını düzeltti. .dakııı' 

Ben bir yandan yanım p• 
dınlerken öte taraftan ona ı. 
kut ediyor. !hareketlerini ka.'jll 
)ordum. Halinden ~nirli 0 ııır 
belli idi. Böyle olmakla 1>er• h'' 
ağzında gevelediği bir da&16ıeriıı' 
vasına vüeudünün hareket.-,ıı 
uydurmuş. bir aşağı, be~ 1 
dola:ııyordu. 

Yanlında'ki: -4i' 
- Bize böyle adam lazııllrtle~ 

ğ'il, dedi. Bize iç.timai de deı' 
düşiinelıit~cek, h1'Sanları bu ,, 
.erden kurta.rmağa çare aıar 6f' 
adanı Jazım. Ba:k. bu he~ Jll~ 
tüne. Tertcmi!. Bir de içııı• 0ıı· 
en ~ötü §eyle mukayesed•ll 
nı nıın. . lı" 

Kendisine bunun gcç.İG.İ bif od" 
va olduğunu ve bunun d~ cP -1 
sının geç.ecesini söylediğiıll 
man: s"!., 

- fıvct. dedi, modası ~ 
ce'k ama bu \kadar genç ~e f 
de edilemiyecek bir şckıJde 
çüp gidecek. ~ 
Duru§Jtl8la.rı sonunda .. 1' 

kılıkh ~enç •kabahatli gö~)dii~J( 
ceza~a çarpıldı . Fakat btr ~ 
saat evvel onunla münakaP ;,,;' 
kalenderme~rep arkada§! 
mc: 

- Affet.tim. ddi. ıJI' 
Adliyeden çı'kar.kcn atu 

fıaladı: ·"' f 
- Onun banil oöylediil ı.ı.l 

nında verilen fbu ceza nel' ,. 
dedi. J 

Düşüne düşüne ondan 

dım. 
. Mitat ~ 
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l Sterlın 

Bı.zım bahçenin arkasında konuş. 
tular tesadüfen şahit oldum. Ne· 
büenin ,kocası ile beraberdi. İyi
ce tanıdım. Utanmaz zaten &insi· 
!erden ıkorkmalı. Beraber kaça· 
calklarmış. 

Kaç sene evvel bizim apartmana 
ta~ındığı zaman ibirisinin metres: 

tılnuyordu. 
Dillerde dest.an olan ziraatçj 

Türkiyenin Ciimhuri) et devrinde 

Cümhurzyet hiikümetinin bunu 
başaracağından emin oimakla be. 
ra.ber. bu .iş tahakkuk edinceye 
kadar cn&itüden şimdiye kadar 
çıkmış ve çıkacak olanların ne 
kadar ağır ıbiT mesullyell, faka~ 
ayru zamanda ne derece §OfCfh 

'bir vazifede bulunduklannı ba· 
tı.rlatmak doğrudur. 

- Ben~im :ıöylediğlm içtimai 
derdi. ne güzel de kaeap sünıe· 
rilc sil.ip ~tın, dedi. Zaten aenin 
gi6i adamların çoğalmam insan· 
!arın bir mabut haline gelen mad_ 
deye tapmalarına se'bep olmut
tur. Öyle ya gezmek, eğlenmek 
yalmz ıbu ... Çünıkü haY.al4a yapı· 
lacşk başka şey yok. Dü§iin· 
mek}. Nerede? Saatlerce ayna
nın karşıaına geçip de falan veya 
filan artistin saçına benzesin di
ye üzene bezene taradığınız ba· 
§ınızı hiç yorar mısınız? Onun 
için laflarınız da lbir düşünce 
mahsulü olmuyor. 

Acaip kılrkh genç .hlddctlendi. 
Bilmem hangi utistin lbir gan· 
gster filminde ta!kındığı bir hal 
alarak: 

Dolar 
İsviçre 1''rc 
Drahml 
Peçe ta 
DillU' 
Yen 
İsveç Krond 

Cıiıtı\41 ,_ 
tanın 
llıcvc 

c 
ı1; k 
llıc le 
bare 
~~ 
r~dc 

~lfli 

' ~ .. !\ 

tı ·ı·' 
c: fiıı 
f 'rıcr 
~~-ı 
Cık l>t 
h •• tı 
"<it 

~.li h 
~ı. 
fııııtı, 
•ıırı 
•ııtıd 
41ttrac 
bdtbıi _,_. 

t 

•tt.1, 
\ıtctt 

tc' · Saşnmı,.,tım. Yerimden fırla· 
dım. 

idi. Meğer herif evli imiş, ibunu 
bırakıp _gitti.. iki adam ağır ağır 
uzaklaşı1la.r. Genç kadın kapıya 

ya'k:laşmı§lı. Bir:elenbirc her ihti

yatı unu'ta.rak. 

ciddi lbir ıslahata mazhar olduğu. 
nu !kaydetmek. tarih huzurunda 
bityiik bir kadirşinaıılık göatcrmek 
nokta5tn.dan da laz•mdır. Umumi 
harp iç.inde, ıbizden ziyade mütte 
flklerimizin ihl~açl'arını dcarşıla: 
mak gayca.ile 'Zİraa.timlzi eözdc 

Yüksek Ziraat E.n;Jtitüsü, tedris 
vasıtu ve elemanları itibar.ile bu· 
gün herhangi bir AVTupa mües
seses.ile mükemmel bir surette 
boy ölçiil}e'bilir. Rckt'ôrün de nut. 
kunda söylediği giıbi 19 3 3 <len 
1941 c kadar 307 kitap neşrcdil
mi§tir. Ziraat kütüphanemizin 
Cümhuriye.t.ten evvelki devreler· 
de ~azandığı ddta.p adedi acaba 
bunun bC§te. birini /bulur mu) Ba
husus ki hunun 1 00 den faz.lası 
orijmal.:yani ımomleket ziraat, or
man ve veterinerliğinin yeni ba
şanları ve yurt aı:astırmalarıdır. 
Enıttitünün bu :saha.daki veumı 
hcr·yıl artmakta.dır. K'lltUlı:ı~nun 
ilk senelerine ait eserlerin pek 
mahdut miktarda olmasına mu· 

Yeni mez.unların meslek haya. 
tına atıldıklam 'bu günlerde bu 
eatızlarla hem onları tebrik el· 
m~ ve hem de hı;paine bir.den 
b.i:r defa daha vazifelerinin ehem 
mjyet.ini. anla.tıma'k iı1ti\ylorum. 

- Bana lbak. dedi. Çok olu· 
yoraun. Kendini peık o kadar dev 
aynasında gör.me. Hem futtelik 
d~ tahıkire başladın, karı~mam 
ha. 

• teıt 
- Doğru mani olalım fakat 

na11l? Birıdcnıbire önUmıde bir ya. 
şındaıki çocuğu ile güzel ve ince 
Ncıbile canlandı. Fakat ayni za· 
mao<la Sclmanın çocuk ba'kışlt 
ıslak -gözJcrini de gördüm. Bu ka. 
dar masum bir ıaima adi bir ruhun 
ifadesi olabilit- miydi yaral:ibil. 

Onu ertesi gün akpm üzeri 
bulab.ilmi!>'tim. Hiç bir mukadde. 
meye lüzum görmeden: 

- .Selma dedim. Seni severim 
bundan süphe el!mcmclisin. Sa· 
adetini butün katb.tın1e temenni 
e,derim. Fakat iyi düsün biiyük 
t. uçurumun kenarından gidiyor. 
.un. 

<Hiç pelklemediği bu .özler 
karş.ışında ıbiraz bocaladı 110nra 
kendini toplıyara'k: 

- Yalan djyc .bağırdı .. Sükü· 
netle dün ak'§amlki mülakatı işi· 
•enler .olduğunu anlat.tun. Birden 
bire her .ihtiyatı unuta,rak ellerin; 
yüz.üne kapadı. 

- Eyvah dedi. Demek her şey 
mahvoldu. Y .en.iden plan kurmaı1: 
lazım <gelecek. 

- Selma sana ibüyük bir vic· 
dan meaclesi karşısında bulundu_ 
ğunu hatırlatmak jeterim. 

- Bir.birim.izi eev.İyo ruz. 
- Hayatta ısevgiden c:laluı 

mukaddes şeyler vardır .. 
- Ben a~kı her ~den daha 

u.tün görürüm. 
- Ya vazife? 

- Selma diye bağırdım. Kö· 
şeyi döneılkcn gayri ihtiyari du· 

ra.kladı. 

Sonra hıırekc.tıne pi~'111an olmuş 
gıbi ko§arak içeri gireli... 

Nedi MARAŞ 

Osküdarda köylere 
gezintiler tertip edildi 
Ü9küdar Parti ve Belediy9 l'C" 

.is muavini Lut.fi A'ksoy pazar gün 
leri Halıkeıvi ve Parti .idare heyctj 
azalarının j~lirakile civar köylere 
gezintiler tertibi için bir program 
hazırlamaldtadır. 

Bu gezintilere dclkıtorlar da iş. 
ôra:k eıc:lceek ve köylüler mecca
nen muayene 'Clc oluna~aklardıt. 

Eminönü Halkevinin 
bir te§ebbüsü 

E.m.inönü HaLkovi yükısok ıta.h· 
sil tale.beısinin 'kah.velerden ~ur
tulmasını temin için çok yerinde 
bir te~büsle ist.irahat salonları 
a90'lağa kara.T vermi~tir. 

Hatkevi rciai Yav:uz Abaaan 
yeni dera yılı batına kadar icap 
eden hazırlrkları lk:mal edecek ve 
derhal tatbikata geçilecek!tir. 

iskeleye atlarken 
denize dü§iii - Böyle lbir şey manhkla ıbe· 

rabcr yaşar, ben ~albtmin eairi- Dün Şirlcetihayriyen.in 5 7 nu-
yJm. maralı vapuru Köprünün Boğaz. 

- Fa'kail piı_mıa.n olacabın. içi i~clesine yana~ırkcn, vapurun 
Berki yann bıcLki ölbür gün. Mel" yolcularından, Arnavutköylü bah 
ru bağ,ların daha. saıkin fa4cat daha çıvan Nıko iskeleye aÜamak iste. 
kuvve.tli sev,giJere yol açtığını dü. diği bir sırada ay.ağı kaymııı.tır. 
Jiinmeüsin. Bu adamın ,i.smİni ve. Vapur durdurularak tahliıı.iye 
reeeii ıbir de masum ya.vl'UIU ol- aimitleri atılmet v.e bahçıvan Ni· 

ıu bili.yor musun) ()p_u ~u k.o elbirliiile k.urtarıinı~r. 

160 kuruıa naftalin 
satılır mı7 

Bir fi~ma ıtaTafından Roman· 
yadan jıhal edilen naftalin\eri~ 
160 kuruş fiyatla satıldığı haber 
alınmıı ve Fiyat Mürakabe ko
misyonu kararile 'bu aaıtıı durdu
rulmuıtur. Yakında da kült.Yctli 
miktarda naftalin ge1eeek ve 65 -
70 ıkuruşa satı.şa arzedilccckıtir. 

Diğer taraftan bir firmanın 

imat etmekte okluğu naftalinler 
de 50 ıkuruşa kadar satılabilecek

tir. 

Romanyaya 60 bin liralık 

külçe demir ihraç ettik 
Romanya ile yapılan anlatın• 

hükümlerine göre dün bu mcm· 
lekctc 60 •bin liralık külçe demir 
ihraç eclilmi§tir. Bu dCJnfrlcr doğ. 
rudan doğruya Zongulda'k mınta. 
kasından Köstenceye gönderil
mektedir. Buna mukabi1 Roman. 
yadan petrol ithal olunacaktır. 

lsvic;re ve Macaridana 
ti~ik ihracatı 

Öğrenildiğine göre Tfoaret Ve 
ka1oti yeni ve caki yıl tiftik stok
larından Macaristana 1500, lsviç
reye de 500 ton için lisans ver· 
meğe karar vermiştir, 

Bazı mem1eketlerc de takas 
y.oüle tiftik ihracı dütünülmekk. 

dir. 

K erim Öıner ÇAGLAR 

Adliye oe Zabıta Haberleri: 

Hırsız ne bekliyormuş, 
çantadan ne çıkmış 

1 Sahte nüfus kağıdı kullanan 
sabıkah 

Bundan bir kaıç gün evvel Ned 
ret adında bir kadın Eminönünde 
tramvay beklerken o şırada mey
dandan geçmekte olan sabıkalı· 
\ardan Mdymet tarafından çanta. 
sı elinden kapılmış ve kadının 
feryadı üzerine Mchmedin a"'a· 
sına 'takılan poliıs ve 'bir kaç a· 
dam yankesiciyi yakalamıılardır. 
Kadının çantası açılıp bakıldığı 
zaman 36 ku ru§ çıkınca, Mehmet 
hayret içerisinde kalmış ve kcn· 
d.i kendine kızmıştır. 

Dün. Mchmedin duru~a:sına 

l)a~lanmı~ ve Sultanahmet birineı 
sulh ceza hikimi suçlunun tevki
fine karar vcrmiJtir. 

Kaynak hırsızı ~ocuklar 
Bir müddet evvel Sultanahmet 

te bak.kal Arifin dükkanından 
birer şişe .kanyak çalıp kaçan ve 
yolda bir taharri memurunun na. 
zarı dikkatini ca•betliklerindcn 
yaıkayı ele veren Faruk ve Rifat 
ismindeki .iki çocuğun dün Sul· 
tanahmet birinci ısulh cezada. ımu
hakemeler.i lbitmittir. 

Çocuklar ifadelerinde şişeleri 
yerde bulduk.lılrını ve secclcri 
gazete müvezziliği yaptıkların
dan Üş'ÜmeJTlek için aldıklarını 
s()ylemi,ler3e de maMccme suçla. 
rmı sabit görd'üğünden her ik.iai· 
nin cie akıpr ay hapi.ıerine ka
•ar verJ1!i.ıa!,ir.. 

Dün Sultanaıh.met birinci sulh 
ceza mahkomcs.inc, müteaddit 
hırsızlıklardan suçlu ,.6Jxlülkad.ir 
&.dında bir u'brkalı getirilmİ!t.ir . 
Afbdülkadir 'her yerde ismile ta· 
nındığmdan son defa Kamil adın. 
da birinin nüfus kağıdını alarak 
ismini dcği~tirip dola~ağa ba~ 
laım~tır. 

Geçenlerde Sirkecide cb.ir oteı. 
de kalan Abdüıka.dfr yine bu nü. 
fu11 kağıdını kullandığından kcn· 
di:sini .evvelce görenlcı- ıtarafın· 
dan tanınımış ve yaıkalanmı§tır. 

Dün du~sına ba§lanan Ab 
dülKctdir lll!a.hk~e tarafından 
tevıkif olunmuştur. 

Bir çoban arkadaşını 
odunla yaralodı 

Mezbahadan tüccac Mehme
din koyunlarını a)ıp Üaküdara 
götürmekte olan çe>'ban Kopuk 
Mehmet Gazhane civarından ge· 
çerken arlkaaa§l Şabana. rasla· 
m•~tır. Aralarında herhangi ibir 
sebepten dolayı ç.rkan bir kavga 
neticesinde Kopuk Mehmet 50 
'yaşlarınd~ki arkadaşı Şabanın 
kafasına odunla vurarak ağır su
rette yara1amı§hr, 

Yaralı Şaban derhal Nümunc 
hastanC9inc kaldırılmış, suçlu ya. 
:kalanrnı~tır. 

Şaba.n ifade verem~ de· 
recede •in' yarabclır. Hidiae lallk 
k.md.a taehlrilrnta b~la~!§l.rr. 

- Peki karı~azısan ne eder· 

';, ı. S.r 
1933 Türk borcu ı ,ı \•kıp 
1918 1stlkrazı dahil! jf ~ ıı, 

~n?. 1938 İkramiyeli jf ~, 
- Oruını AHah !bilir. 1933 !kramiyell Ergani ıt >'•et· 
- Sana :bir şey demedik ki. 1931 .Sıvas • Erzurum .S ~lı~ 

Kötii bir ,ey. d edjysem ve acn de Anadolu Demlryolu Tahvill •' 't :cı 
0 kötii insan değiraen üzerine a- Demlryolu MUmessil Senet ııO ~1 
lınma. T. C. Merkez Bankası Jrl \ 11 

- Yıo ben artistlere falan laf T. lş Bankası mllessls hisse f 'tl,t 
etıtirmem. Ulan 'haline bak bir T. l~ Bankası {Nama muhal'.) ' - lt &ıı 
k.el"i!, eüfli een de ağzını yıka da, Otimanlı Bankası IJ ~ trı 
onları övlc an. Senin gibi bin ta· Şirketi Hayriye ı ~lıt 

J ~ııı.ı 
neai, onlara kurban olsun. ~ Qll 

Kalen.dermeşrep a1°'ada§ da NUKUT tıı lt\ir 
hi<iıde.dıendh TUrk Altını <Reşat) ~ 'htl 
- - Bana ibak, ded.i, o artiatler TUrk Allına (Hamit) ,~(C: 
yıok mu. onlar benim akhmın bir TUrk Altını kllçUk (Hamil) ~'it 
zerrcsiııc kul olsunlar. Haydi -o· Türk Altını kUçUk (Azlz) ler 
radan lta\.chnm züppesi sen <le. Kalm bcljl birlik 

111.ı~) 
- Bana .bak ağzını topla. > > (Hamıt') t -r 
- Toplam•yıorum ~e. ne O• > > CR•l> alı 

lacakmtŞ? ı 24. ayar altın gramı / t~~I 
Her ikiıs.i horozlar sibi boyun- Mecldlyo ~..,. ~~ti 

larını uzatarak yerlerinden kalk- ---------- ~•lı 
tılar. lş kaVKaya 'binec.ck ball Q Dr. il. .. ' 'tij

1 

çoldtan aşmıştı. Kötü kıyafetlisi T 4 B A. N f ~ıı 
pe'k. gözlü ıbiri olacak, derhal - --:__ _-__ d "trı 

DAJ1111~ o~ 
kar§lsınıda'kihin )'llkaısına yapışıp: 

- Kaldırım 'ZÜppcsi-s.İn.İz ya.. (JIJdll • ...,_.> t~ 
dedi, 6İzin yüzünüzden iııaanr •lt'l•Alllfl I ~ 
lar çığrından ç.rkıtı. Adam olun TQnel •·"A"lıDNllll *""' _., 
adam. Yoksa ikafanızı deiir· ...--· 
mende un ö~ütür gibi öğütürler. Tel. t820I 

Öteki. berikine abuk ısaıbuk ı cıe. 1 79 Dl9' 
'§cyleı- eöylüyıor, 6inirdcn laflan 
sil.ilesini ıkaybetımiş bir vaziyette 
bulunuyordu. 

O ona söyılecli Öteki cevap 
vCTdi. Derken, inııanlann, çiçek· 
lerin, kelebeklerin memnun mcm 
nun süne~endiklcri ibahçenin or
tasında '.bir t-okat ve küfür gürül
uü ıh8f)adı. 

* Adliv:e brelor~11. yanına 
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Bütçe MüVazene Kanunu· 306 
reyin ittif akıyle kabul edildi 

C\4nl ·ı (Ba~ı l hıdllc) */ */ söz alarak Abdurrahman Nacinin j Bayan Tü11kan Ör.:; ö:ı alarak 
e ı e başlamı§tır: teı.ini müdafaa etm~leıdir. tırddetie içki aleyhtarlığında bu. 

taııc- Milli Müdafaa bütçesi va- Hatipleri müteakıp küraü; c !unmuş ve Jnh "sari arın içki yüzün 
tııcırı her zaman müdafaasını " ' C gelen Bütçe encümeni reisi İemel den temin ettiği varjdatın mem· 
Ccudıyetini ifade eder.• Eker ezcümle demi.-tir ki: lekete bu faydanın .kat kat fcv· 

tıiııkcııeral bunu ırnüteakrp bu· «- Koyun ve keçilerden alı- kinde zararlar verd:ğini iddia 
tııc u .~ükcmmcl ordumuzun te. nacak vergilerden on kuruş indi- ederek içki ile şid<ictle mücadele 
ba crının Balkan Harbinden ılı. rilmesi hiz"m de arzumuzdur. edilmesini ~k:nittir. Muhterem 
~rı atılmağa ba§lan,dığını, le· Fakat bundan hasıl olacak eksiği mebuıoumuz bu hususta ilk adım 
rıd ul ede eqe Ci.i:nhuriyet dev· kapatmak iç.in bulunan çare yan· olarak hiç olm .. zsa rakı ile votka 
d~ c en rnükcmmd b ir hale gel- lı~tır. inhisarlar iÇ'kileri devletin imal ve istimalınin men'ini talep 

ın.ı IÖylcmif ve dc.mictir ki: büyük bir var"dat membındır. ctm~tir. 
~ıc- Böyle olmakla berabeı Geçen sene içıkiye yapılan zc1mlaı Büy\ik Millet Meclisinde bü
b11 

1 
Müdafaa teıJkilat bütçesi bu varidatı aza:ltmıı_~ır. Zaten yük bir akis yapan bu beyanatı 

rııu~ıırutü modern harbin milli Yenıba~tan yapı lan zamların da aynen ne,şrecii) oruz: 
tek b~ıa ihtiyaçlarl'ht tatmin ede_ varidatı biraz d,ıha azaltacağına «- Muhterem arıkadaşlar, 
dtııı lt dcrec«le değıldir. Or· kanii;.c. Bir ahvalihazıra iç.İn mil· Dünyanın fe.vkalad e şartları 
burı~l't altnası )azım .ı;efen şekil Jetten feda}' arlık i tiyoruz.. \f e· İçinde bulunduğu Ve jnsan dima. 
tlrl .''n ısonra daha fazla feda· recckleri reye ırıazaran fedakar· ğının siyasi meselelerden ba~ka 
ltıi ıgı Ve şimd.ki bütçe olan 80 lığı ya tan1, ya nakıs olarak" ya- bir ,şey dütür>rnek istemediği bir 
ler;onun kafi gelmi.yeceğini gös. pacağız. Halbuki biitçcyi kabul .:a;:nanda yaşıyoruz. Böyle oldu
gır or. Yeni ordu hemen harbe ottiler. Koyun ve kcçılerd en alı · ğu halde, ben, müsaadenizle teh_ 
~ t~ck bir vaziyotte olmalıdır. nacak verg!yj azaltırsalar butçeyJ likesj harpten a~ağı olmayan di
~ı: .ki harpler yıldırım ve bas· açık o larak 'kapatacağız. ğer bir dü~mandaıı bahsedece-
llı•' harpleri ~eklınde tecelli el· Bundan sonra kürsüye gelen ği.ın. 

'-ıtted " · tc t ır. Ordumuz hazari vazı· hatiplerden Fikret A'tlı bu vergi· lçk.il .• 
ıııc c dahi, yıldırım şeklinde he· nin fazta olduğunu ve meous Bir muharebeyi .ka) bet.mek 
but hilrck'Cte geçecek bir halde Kahraman da köylüledn kimse· mümkündür. Hareketiarz g•bı, 

cnlllalrdır.> den az vergj vermediklerini söy- hastalık ,!"bj büyük ve umumi fe. 
~iid cueral bundan sonra Milli Üyerck şöyle demiştir: lak etler olabilir. La" in bunların 
ıtri •faanın böyle bir orduyu ha- «- Köylülerden mütemadi- hepsi kabili t-clafidir. Kalanlaı 
b.ra.tını~ olduO.unu söylemekle yen yaı;dım ietenilmcktcdjr. Bu k l 1 k · · '- abc D SBğ 8 ffilŞSa, fe a clJn cemıyett-e. 
~ r bugünkü modern orduya yardımın da bir haddi varıdır.> ki izler~ni süratfe silebilirleı. Fa. 
ııa~~ olan motörlü vasttaları ya. Bu bcyana'lı müteakıp Malb·e kat, içki ve ~eyif veren diğer ze
'1iı~ b~~ takmı mıics:eeselerin de encümeni ıınaibata muharriri hirler bütün bu adı geçen fela· 
darı ~udafaa Vekaleti tarafın · Hiisnü Kitapçı kürsüye gelerek ketlerin hepsine bedeldir. Çünkü 
'tir "Uoude getirilmesi lüzumuna köyılünün sattığı et ve yağdım bunlar """lnız halı" deg~il ı"atikbali 

et et · ı · b" · · 938 d b b .1-~ nuş, .ta :un ve ter'. ıye ıÇtn en eri üyük bir tereffü de öldümı;kıtedir. Böyle olması. 
Ciitı\~rı tahııiaatı fazla bularak ez· müşahede edildiğini rakamlarla na rağmen maaHeCS!:üf rnemle-

c demi:;tir k.i: izah ederek 938 de yüzde kırk kette, f;On senelerde iç.ki jstihlakı 
' 1~-.O~uya ta.llm makaadile veren köylünün bu tercffü karşı- teuyüt etmi~tir. 
t. ~ ihtıyat zabııtleri devlet da. aında yeni vcrgiyJ vercmemesin· 

.. rınd Asabi bünye itıbarile psikopat 
d"'t•} e memur olduklarından de bir sebep bulamadıgw ını ve l 
"'" c ve nev.ropat olanlara a kol sakin \..._d"Lr~-ce maaılan verilmekte, köylünün hükfunc.tin eayesinde I 
·•ı ıoc I ve müvazeneli insan ara yaptığın 

\ıı rıtc ayni rütbede bu unan daima refaha doğru yürüdüğünü 
1-ı "~af zabitlerden ekseriya izah ederek ezcümle demiştir ki: dan çok daha fazla tesir yapıyor 
~il lllaaş almaktadırlar. Muvaz. c- Köylü yalnız hayvanin ve bu gibiler.in com;yete olan za-

t •u.bay)arla yedek subayların, uğra~az. Ziraatle de ıme .. guldür rarı da daha gen·ş ve şümullü o· 
ıı1rıaup oldukları rütbenin maa· ve ziraati devlet tarafından hi- luYor. 

011ıı;lrnaları lazımdır. Bu ikiliği maye edilmatedir. Bunu nazarı içkinin ıne.mlekete getirdiği za. 
ha~ an kaldınnıtk içip, adalet itibara alm~k lazımdır.» rar ıbu kadarla da kalmaz: iktı-
~llıırıdan ıbu beyle olmalıdır. > Bundan sonra te.krar ııÖz ahın sa.di kayıbımız bizde santimi san_ 

lllııı ;ncral bundan eonra ordu- Bütçe encümeni reisi, kendisinin tnnine ölçülmemi~tir. Fakat Al· 
dıtı"-~en ecne manevra yapma· de bir köylü olduğunu, köylüden manya ve Fransadak:i vaziyeti 

all ı,aret ederek bu sene bu i•tenilmekte olan hayıvan vergisi söylemek bu zehirin bir mcm· 
lld C\'-tanı.n yapılması tct.Tienni- nin verilmiyecek bır vaziyette bu- leke~e nekadar zarar vetdlğin i 
I\~ bulunmu~ur. lunmadığını, harp vaz;yeti de- anla ,nağa kafidir. f 924 te Al-

\tli~tı.iye gelen Milli Müdafaa vam ettiği takdirde bütçemizin manyada '4,000,000 küsur mark 
~ttı Saffet Arıkan, General ahı yüz m'ityoôna kadwr~le· vergit'e mukabil '6.000,000 kü
">lt 

1~ -~lıtlara cevap ver-erek ceğini hesap ederek .idireli hR- sur ..mark zarar ve ziyan tctibit 
t "eını.otır: reket edildiğini, hudutlarını bek. cdibn:i.ştir. Fransada Y.apılan he. 

~~il...._ Ordudan henıtz ayrıl mı~ Jeyenlerjn evlerinde ve mcr' ala· l>.\plara göre bir senede içkiye 
~ ,ı.:kllda,.ımın ordu hakkında_ rında oturanların da Jedakatlık verilen para 1, 338,000 franktır. 

Q11 •stna ~ıck.kıH edcdm.• yapma.sı lazım geldiğini söyle- Vergiyi bilmi.>~orum. Fakat yal-
~t .. lldan aonra S.ff et Arıkan · · nı:z alkol yiizünden delfrenlere ·•tr ~ nui tir. 1~, •1 n tah1tieat hakkındaki Gümrük ve İnhisarlar V ekilı ve kazaya uğrayanlara yapılan 
~ .. ~•na J§aret ederek ordu'lun maaraI 5_. 5 milyon franktır. 
r .... r, 1 d ı_ nd ·ı Raif Karadeniz, ~öz alarak jı;ki· 
,~ 4>·· .. i c e 1Ke isine vcrı C· Bizde de alkol sarfiyatı Haz.i. 
lı~lr '-tün hizmetleri ifa etmeğe leıe yapılan zaımlar dolc.yısile iç. neye 6,000,000 a yakın varidat 
~,lı h bulunduğunu, ordu iç.in ah- ki satışının azaldı.ğına i,arel et- gı;.tirdiğini bir mecmuada gör
~I ltırad~ı §al"tlar ne gibi im.. rniş. geçen seneki rakıya. yapılan düm. HaU>uk:i işret sebebile vaki 
'l~ tcımn ediyıor.a onhmn zammın kaçakçılı~a dahi yol aç· 

1 
olan cürümler, hastalıklar, hasta

.. ııtı b l apıklığını, yc<ick subay. tığını, hükumetin yalnız varKlat ne, hapisane, tımarhane masraf· 

.. ııtıd ll:tıları )"iıksek maaıı aldık- temini değil, a~ni ı.ıınnanda bu ları, kazalar, çalı~amak yüzün· 
"-tr~ arı şikayet eden Generalin ka.çak içkilc.r dolayısile zehirlen· den meydana gelen aile 15efalet
~~ 1 M;cliac bir kanun teklif mekte olan memleketin umumi !eri, vakitsiz ölümler, talak ve 
.,,...

1 
tcegtni eöyliyerek manevra vaziyetini göz.önünde tuttuğunu, metrük çocuklar ilah... gibi za. 

,::Çın ,Oyle demiştJr: biranın ucuzlaması dolayısile iki rarlar hesaba katılınca afların yü 
>ttı, Ordu b~n aldıiı vaıti- senedenbcri brra .istihsalinin iki zünden pahalı olduğu anlaşılır. 

rc11 etasen bu manevrayı daimi yüz milyon litreden sekiz yüz mil ı İdidia edebilirim ki ciddi bir he"· 
~tc:~'l"ar-t:naktadır. {Bu cümle yon Hıreye çrkuğını, hükumetin sap neticesinde bizde dahi bu iş· 
'ıııctt tarafından çok sürekli bir fazla alkollü içkilerden halkı u· ten memlekete maddi bakımdan 

s_fc illkışlanmı~tır.) zaktaşırmak için takip ettiği si· bir kıir temin edilmi§ değildjr. 
t'~ıflfet Ankanın izahfttını mü- yasetin muvaffak <>larak rakı sa- Hem bir memleketin saı1det ve 
lı ıı, ~eneral Ka2;1m. Sevükte: tışının azaldığını söylemi~ ve bi· selametine halci getiren bir kay· 
·~, ıra! Fahri Engın ve Alı nıya zam yae.ılma teklifinin doğ- nakta.n i~ifadeye gene o yurdun 
>'-et· Eren tarafıııdan MecLls rİ· ru olmadığını anlaLmı~ır. menfaati namına hakkımız yok· 
~lı~ lrıe Verilen iki takrir okun· Kürs.üye Maliye Vekili Fuat tur 'Sanırım. 
~ı:· Bu tııkmler Büyük Millet Ağralı g_elerek köylünün refahı Hükiimelin, sarhoŞfoğu. içki) i 

~ ~ ırıin orduya ohm itimat ve içirı hayvan vergisini indirmek t::ı yani sebebi değil de neticeyi 
~ 'taktı~n iblağını jırternelcıte idi, savvurunda ıbulunduğu halde men"e matuf ted'b'.irler.i de yok 
~l,t tırl~r reye kondu ve Al· milti ımüdafaa ihtiyaçları yüzün· değildir. · Mesela, Türk ceza, 
a-. llraaında kabul edıldi. den bu verginin arttırılması için Uml\l11İ hıfussı~ha, askeri ceza, 

~·trı tıı.ı ınüteakıp tekrar 'küraüye Mecl.iain huzuruna çıktığına mü. bo~lar ve <memurin kanunları ile 
C'tlie ·~~lli Müdafaa Vddlimiz ı teeuif olduğunu bildirmiş ve ra. Tür1k medeni kanunun<la sarho§· 
'ltılf, 1n .. Cürnhur1yet or.duıu hak. kamlarla izah ederek köylünün luğu, sadııcış ·olup da ı,afitalarına 
~ ıroaterdiği sempatiye te- bir çok hatiplerin 1'Öylediği gibi zarar verecek hale gelmeği men· 
~'iı,ıt · etmiş, verilen tahai.satın bu vergiyi "veremiyecek bir vaz;. etmek j9tey~n maddeler vardır. 
aL ((>ıne aarfedileceğini beyan· yette olmadığını anlatmıştır. De- Fakaot bu maddelerin çoğu bu ze. 
""'ll'iı \trrıhuriyet ordu~arı cımir mi .. tir ki: hirleri müeaadeıeR kaça.k olarak 
S/'ınan kendisine dü en va. c- Bütçeler"imiz her sene hu- mCfDlekete ~el ednılerle, alan, 
~"~)ı Yapacağına itimat buyu- zu~unuza her türlü eareıntıları satan, imal veya ihraç edenler 

'r derniş ve kürsüden a-Lkış- karşılaya'bilmek için d'aima ihti- haklkındadır. Kanun, kendine 
~,_alı "81

nda inmi~tir, yatlı, daima mütevaz.in gelnıi§· malik olmak ~artile jçenlere, içi· 
~"'~~n aoııra bazı dairelerin tir.> reni.ere ses çıkaı;mamak!tadır. Hal 
,: ~U 'r~_nde münakalat yapılmış Bu izahatı mütıcakıp layihanın buki bir fiil kanuna muğayir ol· 
~~lır:uye Maliye Vekili Fuat koyun ve keçilere ait kışrnındaki masa da ahlaka muiayir olabilir. 
;..~eler& bazı vergilere zam vc:rginin al~inde birer takrir ve. Bu gene bir cüriin1dür. Bundan 

trı I~ için Mediae takdim ren J._\b:durrahman Nac.i ile Suat baı&a fert bu.günkü cemiyet te
'tı -~•hanın müstacelen gö· Hayrınin takrirleri reye konmuf lakkiaine göre yalmz kendine a.it 

&11 !!laini teklif etmi!Jlbr. ve Meclisçe reddeıdilerdk diğer değildir. O eeımİl)'et realitesinin 
~teklif kabul edildiiin.den maddelerin müzıakeresine ,geçil- bir parçasıdır. Hayat ve ııbhırtınj 
'4t N Abdurrahman Naci ge- miş ve kanun ka.bul eıdi.lmif!ir. iatıediii ıg.ibi ierafa haaı yoktur. 
'- llfıa encümeninin vergi Bütçe müzakerelerini mütea. Öyle olsa .intiharı taitbih etmez-

ı.I\ ,, •nın koyun ve kıl\ıı keçiler- kıp kü~üye ıgelen Başvekil dok· dik. Fert cemiyet.in mabdır. 
"'Ct\1' 

1~•n kırk kurutlılk verginin tıor Refik Say.dam Meclise hita- Hükumet ferdi adı geçen ka 
~'t 0~ U~u~ çikarılmaaına mu· ben ktea bir ~~tuk irad etmiftir. nun maddelerile kendi iradesi 
, 1\ fak·tıırunu bildirerek köylü- (Bu nutuk bır.ınci ea;yfarnızda· fevkinde himaye ediyor, <ienebi 

11 ~lıt Jt okluğunu, bu vergirun dır) . lirse de muzır olan bir tcYe mü-
~ atağı jndiriLmesini, fev- Meclıs yarın (ıbuaün) yine sa- saade elımek, .içiniz, fakat, sarhof 

1\ tı.~y~ dolayı.ile bura· at 1 '4 te toplanuak müıhak büt- olmayınız deımek esasen mütena 
ı l~!tcdlc on kurufUn hayatı. çeleri müzakere edecektir. kız değil midir? illiyet kanunu 
~ lrleyen ve ~i layiha ile Bay~ .T~ Öraün diye bir şey vardır. Muayryen se· 
~ ;.rda zam yapılan jçkilere içkı dÜfmlınhiı bepler muayyen neticeleri husule 

e 1lrne11c suretıle kar§ılan· Ankara, (Hususi) - lnbi.saı· getirir. Bu fizik alemde mevcut 
~\ı~dle'k)if ttmi~r. lar Y.elka\.eti bütç~İnin müzaıke- zaruretin bir neticesidir. 

an sonra bir çok hatipler resi sırasında Antalya mebusu Sebep oleun ama netice olma. 

sm demek b~ de\·irde mucize 
beklemek gjbi bir §eydir. 

BHikia neticeyi ciddi olarak 
menetmek ~iyorsalk sebeptcri er. 
tadan kaldıralım. 8en ltu gibi 
hadiaelerfo mey<lana gelmemesi 
için fer.din iradesine değil, içti
mai !!a~tlera, onu meydana geti• 
ren seb~plere. yüklenilmesi ta• 
raftanyım. Muhit ısla~ ~ilme· 
dikçe hiç bir fey eltle ceilemez. 

Nctıce n(: o)uyıor ~ 
Netice ~u ki içki içettin ve et· 

rafmdakileri.n başınci.n klakci 
cks.ik olmuyor. Cüni.ü ayyaşta 
evvela jrade harap olmuştur. O 
akıl ve mantığının emirlerine gö 
~·e değil zaf vo arzularma göre 
hare'keJ eder. Düşündüğünü yap, 
n1ası li.zım geleni yapamaz. K-cn. 
Hine hiki.ı:p olsa esasen .i9mez. 
Yoksa ilmin ortaya k~yduğu ha· 
kikatler.i onlar aa inkar edemez
ler. 

Alkolik 'bir ir-ade hastc.sıclır. 
.Sinirleri bozuk olan ayya§ ekse 
riyetle hadidülımizaçtır, se.riütte
~ürdür, müvesvistir, kıskançtır, 
alıngandır, her zaman bhhaaaıı 
earhoPcen opıseaiyona muac· 
ci.:z fikirlere son derece müsaittir. 
Tutturduğunu tutturur, etrafında. 
kileli güllabiUk etmeğe mahkUnı 
eıder. lçmiyen icimselerin bütün 
bir Ö\.nÜr Mr sarhoşa dalkavuk· 
{uk etmesin~n ne demek olduğu· 
nu bir göronüne ıgetirin. 

Bayan Tütkan ,içkinin bütün 
f eııalıklarından bahsettikten son
ra ~öyle devnm etmiştir: 

Size bütün bu in~anlar namı· 
na, gözü yaslı analar, bedbaht 
zev~eler hatta bizzat o z.a~allı 
scliller namına müracaat ediyo· 
rum. inhisarlar Vekalet.ine bafka 
varidat membaı bulalım. BiT mil. 
lctin sıh'hat ve saadeli pahasına 
mal olan bir gelir ü ... tündc ıuaı 
edilmesin. 

Miisbet teklifim §Udur: Yük· 
sek dereceli içkilerin dereceleri
nin indirilmesi. Ve hat'ta ai.zn de 
tasvıbiniz ve müzaheret.i.njz olur
'Sa v.oLka ve rakının bü$bütün 
men'i. 

Eın yüksek bir devlet tclakki.tıi. 
ne ıııahip olan Cümhur;yet hüku· 
meti ı in1di.Ye kadar halkm men· 
faıtti mevzuu 'bahsolduiu yerde 
lliç b r feda'kirlıktan çekınmenı:, 
tir. PJ&kiimet böyle bir yasağın 
vaz ına taraftar olacak ve bu 
yasağı tanıtmağa .elbette mukte
dir olacakftır. Bundan asla ıtilphe 
ctfu.İyonmı. 

Pek az milletin yurduna sahip 
olduğu şu nazik devirterdc yur· 
dumuzu iyi muhafaza etm~ği ve 
bu yurt içinde rahat ve mes'ut 
yaşamağı candan dil-erim. (alkı~
lar) 

Bulgar Kralı 
Almanyaya gitti 
Sobranyanın ikinci dencsiııin hl

tıımı mUnasebetııe Bulgar başvekili 

1''ılof beyanatta bulunmuş, bu dene
de çok bUyük hadiseler cereyan etti. 
ğlnl, Bulgu mlllctinin ideallerine ka. 
vuştuğunu, millet \'e meclisin göster
diği vahdetin Bulgar tarih4nde hiç 
bir zaman bugünkü kadar gösteril
memiş olduğunu söyletrıiftlr. 

Meclis reisi de, Bulgarisl11tıın mil· 
li emellerine vusultlne gösterdiği bti· 
yilk yardımd

0

1m dolayı Almım ve 1taı. 
yan hllkt'ımetlerln.c leşekklk etmiı;ı. 
tir. 

Bıılgar kralı Borls, babamnın isim 
gUnünü hususi surette tesit etmek 
llzel"c Almanyaya gitmı.ur. 

- Raciye Ga~ı -

lrak'ta 
lngilizler Bağdada 

yaklaştı 
Iraltla vaziyette büyük değl,lkltk 

olmamakla. beraber İngilizler en kısa 
zamanda bu işi tasfiye edeceklerin
den emin görünmektedirler. lrak hU
kQmet erkanının -Oa memleketten 
çıkmalarını buna delil ad4etmekte
dlrler, 

İngiliz kıtalarınm Bağdada 50 1<1· 
lometre yaklaşmaları şehirde heye
can uyandırmıştır. 

Irakhlann tayyare zayiatı ağırdır. 
Almanlar bir noktaya ehemmiyet 

\'ermektedirler, bu da Musuldur. ln. 
gillzler, sıl"aslle bunun da halledile
ceği neticesini çıkarmaktadıı·lar. :Ma. 
mafih fazla kuvvet gelirse i•ln şekil 
değişebilir. 

- Radyo Ga:ıetftl -
lngilizler Hanmikta'yı aldd. 

Kahire, 29 {A.A.) - Jn-giÜ% 
hava kuvvetleri te'bliği, lra'kta 
Falluja ile Bağdat araaında ywı 
yolda Hanmikta'nın lngitizler •a. 
rafından nptediliniş olduğunu 
bildiıımek'tedir. 

8. Roos.;\ _itin 
nutku 1 • 

5 

Milli Şef imiz 
(Ba.'r 1 iecltle) X 1 

velt"ten iki şe-yi \"eyahut da iki şey
den birini yapması beklenmn,tlr. 

Arjantin ve Şarki Ürdün'ün 
Milli bayramlarını tebrik etti Bunlarch.n ltiri. RoO<Jevett'in blta

ı·aflık kanunlannr ilgaya taraftar 
otdUğunu beyan etmesldil". 

Mal&mdur ki Amerikan vapuı'ları 
J~ıız llmarnarına gidememektedir. 
ter. Bitaraflık kanunları Amerikayı 
haı-ptcıı masun tutmat-a matuf ol· 
makla beraber tatbikatta İngiltere 
aleyhine olmaktadır. 

İkincisi. Roosevelt bunu yapmadı
ğı takdırde, yardım gemilerinin A
merika harp f?ClnHeri tarafından 
himaye edileceğini söylemeliydi. 

B. Roosevelt bunu da söylemediği 
gibi gazeteciler lçt!maında denizler 
hUrı·iyetlnin bitaraflık ltanunu ile te
lif edllcblllr bir tarzda müdafaa olu
ıuı bileceği fikrinde olduğunu beyan 
etmiştir. Ancak Roosevelt' in denizlf'· 
rin serbeslislne ehemmiyet vermeöi 
\ "e bunun temin edileceA"fni s6yleıne. 
si İngillzl<'l'i pek memnun ctmıı,tlr. 

Söylendigine gorc Amerika, tngll· 
lcreye harp mıı.lzemesi naklini temin 
l"decektlr. Roosevelt &unu üstUne al· 
mı~tır, fakat nasıl yapacağ"ını bildir· 
memlştir. Bu ciheti soran gazeteci· 
lere dopudan doğruya cevap ver· 
mekten kaçınmış olan Roosc\·ett, Hlt. 
lerin bilmek istediği şeylerden bır 

tanesini fılo karakol gemilerinin ti. 
caı·eti himaye ~in yeni tedbirler itti· 
hu <'ylenıek emrini alıp almadıkları 
t~kll etUğinl, Bitleri alA.kadar eden 
dlğ"er meselenin de tngilterenln ne 
kadar tonilAtosu kaldığını bilmek 
olduğuatt söylemiştir·. 

Bir çok İngiliz ve Aıneril,an gaze
teleri nutuktan memnun görUnmek
tedirler. 

Nutkun Almanyadaki akıslerlne 
gelince, yarı resmi bir kaynaktan 
bildirildiğine gbre siyasi mahfiller bu 
nutkun da ~Umulfinün Roose\'elt'ln 
harpten öne9 ve harp esnasında söy
lediği diğer nutukların aynıdır ve 
yeni hiçbir delll ihtiva etmemektedir. 
Garp yarı kUreslnin .Almanya yUzUn. 
den maruz bulunduğu tel\llkelcre 
mütedair Roosevell'ln söz tufanına 
gelince bunların esassız ve yersiz 
sözler olduğu mUtal~a~ı yUı1ltUI. 
mektediı·. Roosevelt'ln sarih olmıyan 
ifade tarzına binaen Alman hariciyo 
nezareti bu kadar mUphcm biı· ifade 
ktırşısıııda resmen vaziyet alı;:ıaktan 
imtina edecek.tir drnilnıekt•dir. 

Japonya nutkun mutedil olduğu 
mlltalaasmdadır. Bu itidal. Amerika
nın harbe karışmamak arzusunda 
görlllmektedır. 

- :Radyo Gaı.ele"I -

Ruzvek Puifillten .-den 
bahaetMedi 

Vaşington, 29 (A.A.) - B. Roose. 
\"eı.t"ln nutkundan blr kııç saat evvel 
kendisile görüşen salı\hlyetli kongre 
lı.za ının ifşaatına göre. hlikt\met 
mahfillerinde gittikçe biiyUycn ka· 
naat Japonyanın Mihvere iştirak 
kuvvetinin pf'k yakında zayıflaması 
muhtrmel olduğu merkezindedir. 

Şura.ııı kaydc llyıktır ki B. Roosc
vclt Pasifık m&fflelerinden bahsetme 
mlştlr. 

Kongre ~zası bu mahfillerin mev
zuu bahis kanaatin Tokyodaki iş 
adamlarının nihayet askerlerinkini 
geçecek bir nU!uz kazanmakta olma
ları ile kuvvet bulmakta olduğunu 

bildiriyorlar. 

Vi•i .Ne diyor? 
Nc\·york. 29 (A.A.) - B. RIK>Se

\'Clt'iıı nutkunu me\·zuu bahseden B. 
Wilkie 41emiştir ki: 

RelsicUmlmrun büyük mesajı bU· 
tun dtınyaıyı miitetıassis etmiştir. A. 
mcrikanın hulyalarını hakikate lnkı· 
lltp ettirmek için yeglne çare olan 
memleketi tek bir gayret, tek bir 
azim içinde birleştirmek salı\hlyetlnl 
almış bulunuyor. 

B. .Mlıhlleka .. eyer? 
Tokyo, 29 (A.A.) - Hari<"lye na

zırı B. Mat&mıka gazetecilerin sual
lerine cevap vererek şunları llÖylc
mifltlr: 

B . Roosevett'ln nutku hakkında 
mötalb bf'yan etmek istemiyorum, 
çUnkt1 buna lQzum görmüyorum. 

Hint ıuetelerinin .......... 
Bo~. 29 (A.A.) - Hint gaze· 

telerl, B. Roosevelt'ln nutku üzerine 
serdetmckte oldukları mutallalarda 
b4lyijk Amerikan cUmhurtyeUnin ha· 
rekete geçmeğe ı!tUratle hazırl•nmak. 
ta oleuğuau billl1U18& kaydetmekte· 
dlrler. 

Nutkun Çimle teeirleri 
Çnkinı. 29 (A.A.) - . B. 

Rooeevek'in ra.dyıo ile nctTedılen 
n\l'*U Çin resmi mahfili-erile halk 
aruında ~ük bir waka uyan· 
GH'llll§tır. Nuıkun sinoe tercümesi., 
mcıhiiydtni etraflı ~ surette tel· 
kik ~me.i iç.in Çan.ıKay
Şek" e gönderilmi~r. B. Roose· 
velt'm nutkunda .&:inin yapmaiCta 
ol-duiu mücadeleôen babsedıen 
k~lara huMl8İ bir ehemmiyet 
atfedilmekt~ir. 

York battı 
lngillzlerin York kruvaaörU Gi· 

rltte Suda llmanmda b&tmıftır. Bu 
kruvazör 8250 tonluktur, &Uratı 32 
ml141ir ve 1928 de inşa edilmiştir. 

- BUye Gu.ete.I -

Ankara. 29 (AA.) - Arjan. ' Ankara, 29 (A.A.) - 25 ma 
tinin 2 S may•s milli bayramı mü- yısa A'.usıtdif Şarki Er.dünün mil· 
nasebetile Reisicümhur İfllll&t )i bavramı ımünasebetile Reisi
lnönü ve Arjantin Reisicümhurıı cümhuT lamel lnönü Emir Abdul. 
Roberlo M. Ortiz arasında teb· ]aha tebr&lerini telgrafla bildir
ıik ve le ekkür telgrafları teah o. mit, 'Vle Emir de bilmukabele te· 
lunmu~ur. şekk:ürlerini telgrafla arzetmiştir. 

• Muğlada yınc zelzele oldu 
Muğla, 2 9 (A.A.) - 2 7 ma

yıs öğleden 28 ma ;.ş öğtcye ka
dar dör~ defa şiddetli bir yer SM· 

sınt1111 olm~ur. Merkezden Ak· 

çaova köyünde, zelzele neticesin. 
de bütün evler oturulamıyacak 
derec~de hfiura uğramıştır. 

Bir teklifimiz 
var 

Son 2'4 saat zarfında da üç de
fa mldet\i zelzele olmuı,tur. Muğ. 
laya ıbailı Ba:> ır köyünün evleri, 
geceli yer sarsınheında kamilen 
• ıkılmırtn. 

Gerek Muğlada geTek Muğla 
va ba2'!ı bir çok köyd~ hal'k e" 
lerinde oturmamak.tadır. 

I 

Fas Fransadan 
gid;yor mu? 

CB&ı:ı J inc·lde) l**J (Baı,ı ı iJlcWle) *= 
böyle esaslı bir davanın halle- sız Fasının bUytik bır kısmının ts
dilmesini ve usul değişiklikleri panyollara terki hakkında rntızakere
yapılmasını kimse bckliyemez. ler cereyan etmeJ<tedlr. 
Fakat yarına hazırlık bakımın- İ!'panyo"r.r 1912 tarihli 1spar:·o1 • 
dan bu işin teşhis ve tetkik saf- Fransız muahedesini dalma teessUC
hasına girmesini istemek hakkı- le kaı·\jılamışlardır. Bu mual)ede ile 

İspanyollar lstedlklcrı mıntakadan 
mızdtr· Yarın dünya yüzünde 

çok daha az genış bir mıntaka al. 
yeni bir hayat kurulacaktır. 

mışlaıdıı·. lki tarafın prensip itibari· 
Milli siyasetimizdeki isabetli gi- le blr anlaşnııı.ya vardıkları zannedll. 
dişten tam surette istifade ede- rnektedir. Bu anlaşma mucibince İS· 
rck bu yeni şartlara kolayca panyanın Dued Sebu ırmatına ka· 
uyacak ve ele geçecek fırsat ve dar uzanan bütün aıaziyi alacağı 
imkanları kaçırmıyacak bir mev bildiriliyor. Franc.ıızlar Lyautey ne 
kie gelebilmeliyiz. Halbuki ida- Fas şehrini muhafaza edeceklerdir. 
re mekanizmamızın işleme tar· Yalnız lspanyollann Fas şchrıni de 
zı buna doğrudan doğruya en- istemeleı·ı 'e Fransızlann bu şchrl 
geldir. Harp yüzünden başka tcrketnıek arzusunda olmamaları 
memleketlerin gidiş sürati azal- müşl~Wı\tı mucip olmuştur. 
mıştır. Halbuki biz tam bu sıra- İngiliz - İspanyol münasebetleri 

Madrld, 29 (A.A .) - Reuter: 
da gidişimizin seyrini hızlaştıra- Hariciye nezaretinin sozcüstı dGn 
rak dünyaya yetişebilmek için 1nglllz. İspanyol nıUnascbctıerini ga. 
en biiyük fırsat karşısındayız. zctecllerlc görtlşmUştUr. 

Bu mec..eleyi esasından Hariciye nezaretinin sözellsU, lngt.. 
tetkik ve techis ctderek et- Uz gazetelerinin İspanyayı ve diğer 

' memleketleri «yarı düşman> olarak 
raflı bir proje hazırlamak ta\·sif ettikleri hll6usuna ııazan dlk-

üzere vakit kaybetmeden katı çekerek demiştir kı : 
İspanya hakiki vaziyetini bir daha 

fevkalade bir heyet kurul- teyıd etmek mecbuı-ıyetındedlr. Bu 

ması çok hayırlı bir şey olur. ' 'azlyet hiçbir surette mUtıwassıt bir 

1 • "hti - t vuiyet <4>lunu. 1-..zıya tarUıl zqap
u 1§ paraya 1 yaç CJOS er- sını ve gtlnUn meM:lelertni mUdrık-

meden başarılabilir. Büyük tıı. Bu meselcleı- içinde mAne\·l ve aı. 
Millet Mec~si Reisi Abd~- yası sadakat da ''ardıı. lspanya biç 

bir vakıt kimseye yarı veya sahte 
halik Renda. serbest grup dost olmamıştır. Bılhassa şükran \"e 
reisi Rana Tarhan, Merkeı duygu blrlıklerlle bağlı bulundukla. 
b•nkasının eski umum mÜ- rına karşı asırların tecrUbesi !span· 

yaya yar.ı dostlukların ne demek ol· 
dürü Salihaddin Çam gibi duğunu öğretmiştir. 
vazife hayatlarında kırtasi Vichv 29 (A.A.) - Fransız 
kayıtların daima üstünde hükUnıeti, Amerika Birleşik dev. 

!etleri vuıtasile lngiliz hükUnıeti 
kalan ve mesuliyet taşıma- neıx:linde Sfaxın bombardımanı· 
nın manasını bilen bir kaç nı prot~to etmi lir. 

mebusumuzdan Divant Mu- Loodra. 29 (A.A.) - lnciliz 
t..: b • • dı ht l'f , hava kuvvetlerinin 28 mayt!ta 
nase at reısm en, mu e ı Sfax liınıınma hucum ettiği ve bu 
Vekaletler teftiş heyetleri- limanda bir ~emide yangm çı
nin reislerinden fikrinden is- karm•~ ol~u~u. bu akşam . Lon· 
• •• ' drada ealihıyettar mahf!Merde 

trf ade etmek uzere bunlartn ~y.it edilmektedir. Maamafih, 
seçecekleri diğer zevattan Fran ız Rahalai.s vapuruna iaabet 

" LL b' h t k" vaki olduğu hakltınoaki Vichy 
mureuep tr eye • yMın 1 iddiaları hakkında burada h.iç bir 
idari hayatımızın yeni te- malumat yoktur. Yalnız şu cihet 
metlerini hazırlamak üzere tebarüz ettU-ilmc:kıteclir ki hücum 

k h 1 f d 1 b. eenuında bir ltalyan vaptlru bu 
ço ayır 1 ve ay a 1 lf limana iltica eylemiş bulunuyor· 
proie vücude getirebi1i:rler. du ve eğer Rahelais"ye i~et va-

Böylc bir fikrin faydıı.s.ı mu- k.i olmuıpa buna ae'bep, düşman 
hakkak, mahzuru ve külfeti gemiler.i-e TU11u1 sulannda ve li. 
yoktur. Bunun için hükumeti- manların.cla barekatta "Quluıvnak 
mizin bövlc bir hazırlığı faydalı ve Tunus limanlarına iltica et· 
bulacağını ve bir an evvel hare- ~k müsaedes~n~ veren F ran• 
kete geçeceğini ü•it ederiz. makamlarına aıttır. Lon.drada ta 

Ah::net f..ınin YALMAN ciltet 'bitdiriloıektedir ici İngiltere. 
' ıMn Fransayı 11.itaraf dw;vlet hak• 

Girit' de 
( .... l lllCWe) -

geçtlklet ı bff41trlkMktedir. Bil yüz
den Surl~i Frusız General Fil· 
jer azledUerek yerine Marefal Pe. 
tain'lıı ltitnaıt bestefiA'I Verdiyak ta
yin ettlhni9tır. 

- Raciye Gazeıeıtl -

Cin.le 1'-lyan Mk••İ ç1lm 
LolMlra, 29 (A.A.) - Glırlt vaai.)le-

U hakkında son saatlerde Lendraya 
gelen yeg&.ne mllslılet haber İtalyan 
teblığinde bildirilen İtalyan kıtaatı. 
nın muvasala.tıdtr. 

Ciritt.e 30 bin Alman ukeri 
Kahire, 29 (A.A .) - Yarı resmi 

111allflllerde, Glrhle hava y<ıkı ile Jteok. 
!edile~ Alman kıtalannın miktarı 36 
bin olarak tahmin edllmektedır. 

lnıiliz tebliii 
Kahire, 29 (A.A.) - lng!Hz orta 

9ark umttml kıırargllunın tebllfl: 
Girltte, yeniden atır surette tak

viye edilmiş olan Alman kuw.ctıerı. 
nln yeni hUc.ımtarı kaı·şl6ında, klta.
larımız, Suda koyunun şarkındaki 

mevsller üzerine .geri çekilm\tlerdtr. 
Pıke bombardımanları, yeniden, ge. 
niş bir mıkyasta devam etmiştir 

lannd.n ietıfaeeye saliftiyettar o
larak ıtMtımıyacağından Vıidu' 
hükunu~t: h.1Jer4far edilm.iş bulu
nu.yordu ve Tu..ue suları halckm. 
"• Viıchjy')'e huıuıi bir iht•r d• 
y.pılmıfl'tr. 

8.Eden 
, .... ı ..... ) /// 

cektlr. SeHn ne zaman geleceğini 

klJ"AeC taNntn -edetltez. Fakat hemen 
hemen ltwıaen olarak l:ılrcJenbire kı

nlmak, Alman mekanluıası gl~i ı 
sert mekanizmanın mahiyeti iktıaa
sındandır.> 

Libyada 
MıSir hududunda iki gün devam 

eden Alman taarruzu tn.glllzlerin 
mukavemeti sayesinde durdurulmu9-
tur. Almanlar bilhaıisa motör!U kıta
lar kullanarak Sollum"u ve Halfaya 
geçidini ellerine geçirmişlerdir. Bu
nunla beraber, mevsim dolayısile fi
mall Afrikadakl blitUn harekı\t mev 
zil mahiyette kalmağa mahk~mdu;. 
Ancak sonbaharda geniş ölçüde ha
reket bekleneblllr. 

- Rıuh o (on7rtcsl -



Tercih: Sizi aldatmıyacak en doğru hakikat if&t'didir. Külfet 
ve em<>k istemeden tavuk suyu ile mamul bir komprime, muhtaç 
olduğunuz kaloriyi ve huzuru temin eder. 

BÜYOK BAKKALİYE MAGAZALARINDA VARDIR. 
) 

,,...clT ADEL--. 
(ŞAHİKA) 

Son scoolerin en meşhur romanlarından olup CRONIN 
tarafından yazılan ve bütün dünya lisanlarına çevrilmiş 

olan bu eser üstad ÖMER RIZA'nın güzel üslfıbile tercü
me edilmiştir. Sineması, İstanbul halkmr çok alakadar 
eden ve baştan başa. doktorların ha.yatına ait olan bu kitap 
maden ocakları hayatını, beşeri ıstırapları, yüksek hayat 
yaşıyanlar arasında doktorluğun rollerini, basit bir hayat
tan lüks hayata erişmenin sarsıntılarını... Hülasa herkesi 
düşündürecek bir sürü hadiselerle hakiki hayatın iç yüzünü 
tasvir etmektedir. ' 

Tanesi (360) sayfa olmasına rağemen 100, ciltli 135 
kuruştur. Taşradan posta parası alınmaz. 

Ahmet Halit KltalleYI 

İstanbul Defterdarlığından : 
Atık olan tebliğ mt>murlul<Jarı için lise ve orta mektep mezunu 

olan erkekler ara.l\ında ctahsile devam edenlerle 18 yafından kUçUk ve 
35 yaşından bUyUk olanlnr kabul edilmezler> 18/ 6 '941 tarihine rntisa
dif pazartesi gilnil saat ~1-1> de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
birinci sınıf dersane:ü11do müsabaka imtihanı yapılacaktır. 

İB'lli.h&n.a girmek isteyenler aşağıda yazılı vesikaları hamilen bir 
istida ile 12/6, 941 perşembe günü saat 17 ye ka.dar defterdarlık sicil 
kaleırnlne bizzal ınUracaal ederek !otograflı kabul kartı almaları Han 

olunur. • (1007) 

1 - Tahsil vesik:aa 
2 - NUfus tezkeresi 
3 - Htlsnüh ı kilğıaı •bu iki vesika. imtihanı kaza.ntı.nlardan bllA· 
4 - Sıhhat raporu chare alınacaktır.> 
5 - 4,5X6 ebadında. iki fotograf. 

·----------------------~ Tlrklye Cl•barlyett 

iraat Banka 1 
KmWuı/ tarihi; 1888. - Serma.yesl; 100,000,000 Tllrk ll{ası 

Şube "" aJans adech: 265. 
Ztrat ve tieaı1 her nevi banlta muameleleri. 

para blrlk.Ureuler• 28,000 JJT• .\kramiye veı13or. 

Zlru t Bankasmd.a kumbaralı ve ihb'arsız t.asanuf heeaplarmda 
en az 50 llrut bulunanlara senede t defa çekilecek kur'a Ue &f&tt· 
claki pltna göre ikramiye da#ıtılacaktır. 

' adet ı,ooo liralık 4.aeo ıın 1eo adet IO liralık 8,000 Un 
' > 6tO 11 Z,000 .. • 
' » 2$0 .. 1,MO > 

uo " tO ,. ,,- " 

tO ,. llO > 4,000 ıo 180 ıo 20 ı> 8,200 " 
otKKAT: Heeaplannd&Jci paralar bir sene içinde 50 J.l.rada.ıı tlf&· 

ğı df1'mlyenlere !kraıniye çıktığı takdirde % 20 fazla.aile verilecektir. 
Kur'alar senede 4 defa, 11 ,qart, 11 haziran, 11 eylOl, 

11 Birincl.kt.n'll.Ild& çekilecektir. , ____________________ ., 
S&lılbi ve Neft'iyat MUdUrü; AHMET EMİN YALMAN 

Basıldığı Yer: VATAN MATBAASI 

YATAN 30-5 - 941 -----
Haydarpaşa - Pendik ve Sirkeci - Çekmece Banliyö Trenlerinin 

1 Hazirandan itibaren tatbik edilecek g eni t arif el eri 

KöprU 

Uaydaqta!ja. 
Haydar(>al1& 
SöğütlllçeşMe 

Kızıl toprak 
Feıteryelu 

Göztepe 
Erenköy 
Suadlye 
Bo&taner 
Kllçükyalt 
Maltepe 
Cevizli 
Kartal 
Yun es 
Peadlk 

Tuzla 

Gebze 

( K. o.ıs 6,35 
( v. o.:ııı 6,10 

K. 0.~ S,t5 
" 0,45 6,50 
.. 0.49 '6,54 
" G,53 6;58 
" 0,58 7,93 
:t 1,02 7,07 
> 1,05 7,10 
> 1,09 7,14 
> 1,12 7,17 
> 1,18 7,23 
> 1,22 7,27 
» 1 ;28 7,33 
" l,32 7,37 

( v. 1,35 7,40 
( K. 5.30 
( v. 5,45 
( K. 5,46 

v. 6,02 

1sta.syoıılar 
(1) 

12 K 

İstanbul 

cankurtaran 
K1D11kapt 
Yenikapr 
Samatya 
Yedlkule 
Balıklı 

Zeytinburnu 
YenlmııJıalle 

K. 00,30 

> 
> 00,3S 
> 00.41 
> 00,4~ 

" 00.49 

" 
> 00,54 
> 00,58 

Bakırköy > 1,01 
Yeşllköy ( V 1,08 

(K 
F1orya. X: 
K. Çekmece ( V 

(K 
Kilometre 24 V 

6,15 
6,20 
6,24 
6,27 

6,31 
6,34 

6,39 
6,4.3 

6 ,46 
6,53 
6,54 
7,01 
7,03 
7.08 
7,11 

6,55 
7,00 
7,01 
7,07 
7,11 
7,15 
7,18 
7,22 
7,26 
7,29 
7,36 
7,37 
7,44 
7,46 
8,01 
8,~ 

7,30 8,00 9;00 9,tli 
ı,ıııı 8,20 9,20 1-0,00 
7,55 8,25 9,25 1-0.~ 
8,00 
8;114 
8,08 
8,13 
8,?7 
8,20 
8,24 
8,27 
8,33 
8,37 
8,43 
8,47 

8,50 

7,40 
7,45 

7,49 
7,52 
7,56 
8,00 

8,03 
8,07 
8,11 
8,14 
8,21 
8,23 
8,30 
8,32 

8,30 9,30 1 

8,34 9 ,34. ~ ~ 
8,38 9,38 E ı 
8,43 9..f3 • a 
8,47 U,48 ili ~ 
8,50 9,51.:; ~ 
8,54 9,56 !! 
8,57 9,59 i ' 
9,03 10,06 fol I! 
9,07 10.10 e ~ 
9,13 10,16 ~ < 
9,17 10,20"' 

11,20 19,23 10,57 

8,15 9,20 10,00 
8,20 9,25 10,05 
8,21 9,Z9 10,09 
8,27 9,32 10,12 
8,31 9,36 10,16 
8,35 9,40 10,20 

8,38 
8,42 9,45 10,25 
8,46 9,49 10,29 
8,49 9,52 10,32 
8,56 9,59 10,39 
8,57 10,01 10,40 
9,04 10,08 10,47 
9,06 10,10 10,49 

W.,30 ll,00 
ll},45 11,20 
:ı-0,50 12,81! 
10;55 
ın,1i9 

n,Jl3 :! 
ıı.,08 ~ 
n,12 ~ !; 
1U5 ':! 

ı-e"" H,19 !. -
11,22 ~ i!:i 
11,28 .. 
11,32 ~ 
11,38 
11,42 
11,45 12,37 

6 

11,Ai :12,35 13,15 13,50 
12,05 xt,115 13,00 14,05 
l2,MI L'l,00 13,35 ~,00 
12,15 13,05 13,41 = 
Je,19 13,09 13,4li ;\ 
l2;23 lCl,13 13,49 ;; .. 
1-2,28 13,18 13,54 ıll = 
12,32 13,22 13.,58 ~ ~ 
12,35 :ı:!,25 14,01 .. ' 
12,39 13,29 H,05 ~ f! 
12,t2 13,32 14,98 ~ .: 
12,48 13,38 14,14 .. :ı 
12,112 13,42 14,18 ı 
12,58 13,48 14,24 = 
13,02 13,52 H,28 
13,05 13,M H,31 15,37 

11,00 12,10 13,15 14,00 15,00 15,45 
11,05 12,15 13,20 14,05 15,05 15,50 
11,09 12,19 13,24 14,09 15,09 15,54 
11,12 12,22 13,27 14,12 15,12 15,57 
11,16 12,26 13,31 14,16 15,18 16,01 
11,20 12,30 13,35 14,20 15,20 16,05 
11,23 16,08 
11,27 12,35 13,40 14,25 15,25 16,12 
11,31 12,39 13,4' 14,29 15,29 16,16 
11,3t 12,42 13,H 14,32 15,32 16,19 
11,41 12,49 13,54 14,39 15,39 16,26 
11,43 12,50 13,55 14,40 14,40 16,28 
11,50 12,57 14,02 14,47 15,47 16,35 
11,52 12,.59 14,04 H,49 15,49 16,37 

ıe .. .. • 418 50 ht8&yoııll" ---15,00 M,46 ~ 16,30 lf,50 l'l',liO 18,50 19,35 18,50 20,15 21.00 22,(5 K. Köprö ,. 
15,15 16,00 16.00 16,ilO 18,l.O 18,lO ııı.ıo 19,IJO 19,10 20,30 :.ıı,20 23,06 v. uaydarı>"~ 
15,20 16,05 18,ilfi :ıı,z l&,17 10ıOI 19,15 19,li5 20,25 20,35 :.U,25 23,10 iL HaydarP"'.,.,... 
15,25 16,10 l.'1,00 1S,22 19,20 20,00 20,40 21,30 23,15 > SöğilUU ,..J< 
15,29 16,H 17,M C :tS,:16 I! :19,M 20,ot I! i 20.« 21,34 23,19 » KızılloP 
:15,33 16,18 17,08 ,.l M.,38 ~ _; 19,28 20,08 _; 20,48 21,38 23,23 » Feneryol• 
15,38 16,23 l'l,13 lfl,35 f < 19,33 20,L'l < 20,53 21,43 %3,28 > Gözteı>" 
15,43 16,27 17,17 ~ ll!,39 İ 19,37 20,17 ~ 20,57 21,47 23,32 > Erenkö.!' 
15,46 16,3-0 17,20 la,42 fol ;,, 18,40 20,20 f' lS 21,00 21,50 23,35 > SuadlY• 
U,51 16,34 17,24 t lfl,441 .; !. 19,H 20,24 ' 21,ot 21,M 23,39 • Bostan"~ 
15,M 16,37 17,27 c. lS..48 1 i 19,'7 20,27 ~ 21,1)7 21,57 23,42 ıo Küçül< 
16,01 16,t3 17,33 

12

i., 18,55 < ., 19,53 20,33 ?, ~ 21,13 22,03 23,48 > Maltepe 
16,05 16,~7 ?7,37 18.iO ı2 19,57 20,37 ~ ~ 21,?7 22,07 23,112 • QevWI 
16,11 16,53 17,t:ı 19,00 20,03 241,t:ı 21,23 22,13 23,58 " Kartal 
li;,15 16,57 17,47 19,09 20,07 20,t7 21,27 22,17 00,02 ıo Ymnd 
16,18 17,00 17,50 ltı,Al6 18,12 :ıa,a& ».ıo 20,5& 21,00 :ıı.:ıe 22,20 00,-05 v.ı Pendilt 

17,02 K.) 
17,17 V.J Tıız!a 

?7,18 K.) 
M,34' V. Gebze ............. 

16,20 17,10 17,40 18,10 18,40 18,11! 
16,25 17,15 17,45 18,15 18,45 19,20 
16,29 17,19 17,49 18,19 18,49 19,24 
16,32 17,22 17,52 18,22 18,52 18,27 
16,36 17,27 17,56 18,26 18,56 19,31 
16,40 17,30 18.00 18,30 19,00 19,35 

16,45 17,35 
16,48 17,39 
16,51 17,42 
16,58 17,49 
16,59 17,51 
17,07 17,58 
17,08 18,00 
17,13 
17,16 

18,05 18,35 19,06 19,40 
18,08 18,39 19,09 19,44 
18,12 18,42 19,12 19,47 
18,19 18,49 19,19 19,5t 
18,20 18,52 18,20 19,55 
18,27 18,58 19,27 20,02 
18,29 19,01 19,29 2'1,ot 
18,35 
18,38 

(S 
2912 ı..tasyoııı-' 
~ 

19,40 20,10 20,40 21,30 22,30 23,(5 K. t..tanbııl~..o# 
19,46 20,15 20,45 21,35 22,35 23,50 " (JaoJ<UJ'-· 
19,49 2-0,19 2-0,'9 21,39 22,39 23,M " Kuntltl'P1 

19,52 20,22 20,52 21,42 22,42 28,57 » YenikJ'I'' 
19,56 20,26 20,56 21,46 22,46 00,01 ,. SantatY" 
20,00 20,30 21,00 21,liO 22,50 00,0ö • ye.ıooıJ• 

,. Jlalıklı 

20,05 20,35 21,05 21,55 22,55 00,10 " Zeytlnb-:. 
20,09 2-0,39 21,09 21,59 22,59 00,14 > Yenıınai' 
20,12 20,42 21,12 22,02 23,02 00,17 > BakD'l<01 
20,19 20,49 21,19 ZZ,09 23,09 00,H V.) Ye,llJ<ÖY 

20,51 21,21 22,l~ 00,25 K.) 
20,58 21,28 22,17 0032 K. l''lo'?°~-"' 
21,00 21,30 22,19 011.34 V.)K. ,,_. .. -

JL) ,ı 

Y. ımooneııe 

1 - 12 nuınaraI. katar yalnız Pazar ve PazartMİ ııünieri ifler. 2 - 5 4 numaralı katar Y e,ilkö y • Kiiçiikçekmece arannda ,..lnu: Cummteoi - p_. cünle'İ # 
3 - 2012, 57 ve 59 nmnarah katarlar yakuz Cumartesi ve Pazar ııünleri iflerler. 
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lstanbul Defterdarfığından : 
Sıra No. Mükellefin iı;ml 

1 
2 

• 3 

4 

5 
6 
1 

8 
9 

10 
11 

12 
13 
14 
15 

16 
17 
18 

19 
20 
21 

22 
23 

24 . 
25 

1stelyanl !stavrlcU 
ŞUkrU Mahmut 
Saim Göztepe 

Mustafa 
Fikri 
Ahmet Tevfik 

> • 
Ali oğlu Abidin 
Cevat 
Rodolf Klein 
Selahattln 

Mehmet Ali Bayral< 
Halit Kurtuluş 
Piyer Primya.n 
Koço Asmalldis 

Hüseyin Yalova 
İsaldm 

Hakkı Kalafat 

Adam Parla ve Yant 
A vrel Straus 
Krum Çapraşlko! 

" > 
Aram Ayran 

" > 
Nebil Şakir ve şürekı\sı 

ı,ı t, adr.,.I 

Oduncu: Mebusan Cad. 113 
Komisyoncu: NornJko Han 2/ 10 No. 
Benzinci: Kemankeş C&d. 4/ 6/8 

Lokanta: Mebusan Cad. 79 
Komisyoncu: Çeçeyan Han 1/44. 
Tozboya imali: Tophane iskelesi 16 

• " 
Piyazcı: Necatibey Cad. 374: 
Bakkal: Kemankeş 231 ' 
Süt tereyağ: Karadut 52 
Diş tabibi: Gabay Han 1/ 1 

Bakkal: Karal<öy 35 
Kahvehane: Kemankeş Cad. 118 
Jilet ticareti; KUrkçübaşı Ha.n 1/ 14 
Tüccar: h.lltakidis han 1/3 

Manav: Necatibey Cad. 276 
Berber: Kemankeş Cad. 67 
Kunduracı: Ha.san P&f& Han 2118 

Kundura. dikici.si: Tur Han 1/ 1 
MUhendis: Tur Han 2J6 
TUtUn tüccarı: Loit Han 14. 

" . 
Av~pa komisyoncusu: K. Millet 

H. 1/10 

> > 
Komandit Ş.: Merkez Rıhtım Han 

3/ 1 

26 

27 
28 

29 
30 

31 

Yeni doğan itha.IM ve ihracat Limited Ş.: İntibah Han 2/4/ 8 

32 
33 

34 
35 
36 
37 

38 
39 

> 

" " 
" > 

> 

,. 
> 

> > > > 
Hüsrev Münif koça alçın 

Evrepidis Avram "'f. ve 
Andon 
Nikoli :lt'lançovi 
}.{ihaul Ciliboz 

Hakkı 

" Bedros oğlu Onnik 
Samuel Alvo 

Anast.as Vangel 
Mehmet İbrahim 

• 
> 

• 
> 

• 
• 

• > > 
Parke imali: Enli yokuş çıkm~ 

Şeker imali: Necatibey C. 114/118 

Tornacı: Kölemen 15/ 1 
Kunduracı: Nomiko H. 4/ 3 

" > 3/ 19 
" > • 

Sabun imali: Nomlko Han 32 
Zahire ticareti: Ahit Han 11 

Mezeci: GUmrUk sokak 29 
Benzinci: Kemankeş Cad. 1/ 1 

Matrah Kazıwıp Buhran O.... 

180 

519.38 
519.38 

84. 
450. 
180. 

88. 

729. 
270. 

84 
72 

225 
30 

55 
55 

264 

264 

780 
125 

9.-

0.35 

17.64 
121.80 

1.78 
112.00 

22.56 
15.98 

60.91 
23.30 

6.66 
3.15 

9.60 
1.45 

4.12 
44.76 

118.80 

15.80 
229.36 

150.-
4W.-

·104,74 

60.-
90.68 

157.04 
399.50 

12.50 

24.37 

0.5 
0.91 

53.62 
10.78 

1.80 

0.7 

3.35 
2~.36 

0.36 
22.50 

4.51 
3.20 

12.18 
4.66 
1.33 
0.63 

1.92 
0.29 

0.82 
8.95 

23.76 

3.11 
46.87 

36.-
90.-

20.95 

12.-
18.14 

31.41 
66.10 

1.91 

4.87 
0.30 

0.1 
0.18 

13.94 
2.16 

0.44 
9.-

6.87 
3.18 

0.31 
135.-

2.88 

4.20 
1.20 

0.98 
1.73 
0.25 

0.74 

2.80 
275.23 

180.-
2241.-

72.-
16.32 

188.41 
13.22 

0.3& 

0.06 

0.03 
0.10 

16.09 

Ömer avnJ 
Kemankef 

> 
ömer&ıml 
Keman ket ,. 

> 
K. Ali 
Kemaııkeş 

v Ali 
pnank., 

> 
> 
> .. 
> 
> ,. 
> 
> 
> 

" > 

.. 
> 

.. 
" 
" 
> 

it. Ali 

il:emankof 

937 
937 
937 

938 
937 
937 
ll:H' 
DS7 
937 
937 
937 

937 
937 
937 
937 

1937 
937 
937 

937 
937 
937 

938 
937 

937 
937 

937 

937 
937 

937 
937 

937 

937 
937 

937 
937 
937 
937 

937 
937 

40 • " > > 125 43.75 8.75 > 938 
41 Saim Göztepe > > 52.50 10.50 > 937 

Tophane Maliye şubesi mUkell rıerinden yukarıd& adı ve tica.retglh adresi yazılı şahwa.r terki ticaret ile yeni adreslerini bildirmemişler 
ve tebellüğe MlA.hiyetll bir kimse de göstermemişler ve yapılan araştırmalara rağmen de bulunamam.ıış olduklarından ihbarnameler bizzat kendile.. 
rlne tebliği mümkün olamamıştır. 

Keyfiyet 3692 sayılı kanunun 10 ve 11 inci maddelerine tevfikan tebllğ yerine geçmek üzere illn olunur. (4.144) 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden / 
1 - ldareınlZ lbtlyacınd& kullanılmakta olup hariçten celbi iktiza 

eden c.133> kalemde ve tahmini c3,174.619> lira kıymette muhtelif 
rnalzenıenin pazarlık yolile mubayaası mUka.rrer ve son akdedilen hu
susi takas esnasma ticaret anlaşması mucibince Almanyadan da teda. .. 
riki mUmkUn bulunmaktadır. 

II - Bu malzemenin müfredat li.stesile şartnameleri Kabat.aşta. leva
zım ve mUbaya.a.t ı;ubcslndeki alım komisyonunda her gün öğleden 
sonra görWebllir. 

m - Ta!Jplerin % 7,5 teminatıarile birlikte bu husustaki teklif· 
ferini en geç 25/6/941 cftnUne kadar mezklir komisyona tevdi e.tmeıerı 
JUzumu illn olunur. ( 4052) 

Devlet Dcmiryollan ilanları 
Trakya hattı ile Mudanya _ Bursa ve Samsun .. Sahil hatıarmdan 

gayri bUtün şebekede l Haziran 1941 gllnUnden itibaren yeni tarile!e.. 
rin tatbikine ~!anacağı, 

Bu tarifelere göre yolcu mUsabeUerinl ve yolcu trenlerinin ha.. 
reket zamanlarını gö.sterlr cetvellerin istasyonların bekleme salonlarına 

asılmış ve kUçUk cep tarlfelerlnin gişelerde satılığa çıkarılmış bulun-
duğu sayın halka. !lln olunur. l 4109 l 

1 

Kadıköy Snlh Hukuk Malık<m"81 HAklmUfln<len : 

Müddei HayrUnnlsa ve N evzadtn taahhUdU baki kalmak üzere mUza· 
müddeialeyh Halli Kemal ve Fatı· yedenin on gün daha temdidi ile 
metüzzehra Cemlle ve küçük Ümit 28/6/!Hl tarihine tesadut eden cu. 
vasisi Sabiha ve Şadan ve Ha.ticenin martesi g11nü saat 1"() dan 12 ye ka
fayian ve mllştereken mutasarrıf ol- dar en çok arttırana ihalel kat'iyest 
dukları ErenköyUnde Sahrayıcedit icra kılınacaktır. MezkO.r emlA.kln 
mahallesinin eski Mehmete!encti yeni ı satış tarihine kadar bina ve evkaf 
AUpaşa sokağında eski 11 numaralı vergi borçlan hissedarlarına ve tel· 
ve şarken Omerpaşa caddesi garben laltye resmı Ue yirmi senelik tavjz 
Salih veresesi tarlası şimalen orta bedeli 'Ve ihale pulu müşterisine ait 
tarik cenuben Saffetl>1t4a vereaeleri olmak tizere satılıktır. Taliplerin sa· 
tarlarlle mahdut ve 3600 lira Juyme· tışa lştlrlk etmeleri için " yedi bu
ti muhammeneli (11028) metre tar- çuk pey akçesi venn<olerl lazımdır. 
tanın lzalel şuyuu zmınmda Kadıköy !cra ft if1'8 kanununmı 126 ncı m&d
birlncl sulh hukuk mahkemesince 111· desi MUC!blnce ipotek saltlbl alacak· 
ma müsteniden ve tarihi lllndan iti. Iılarla diğer aif.ltadarlarm ve husu. 
haren 15 gün mUddetle açık bulundu- sile faiz ve maıınb. dair olan iddia· 
rulan satış şartnamesinde yazılı şe- lan yirmi gUn içinde Kadıköy sulh 
ralt dairesinde ve peşin para ile hukuk başld.tlpliflne bildirmeleri ak. 
18/6/941 tarihine tesadUf eden çar· si halde hakları tapu •lcllleri ile sa.· 
şa.mb& günü saat ondan 12 ııe kadar bit olmadıkça oaıı. bedelinht paylıı.ş· 
açık arttırma suretile Kadıköy sulh masmdan hariç kalacakları ve daha 
hukuk mahkemesi ba.şkA.tipıtğinde sa. fazla malQmat almak isteyenlerin 
tılacaktır. Yevmi mezkOrda satış be- dairemizin 937/563 numaralı dosya-

! deli kıymeti muhammenenin ';'~ 75 ini ıına müracaat eylemeleri lüzumu 
bulmadığı takdirde en son arttırantn llln olunur. 

~ 

Güzel, 
Sağlatfl 

Ve iştahlı! 

KulLıruyor 1 

Çocuı.tar.m k~ 
SANtN' dit macunun~ 
Janm.ğa, SAN İN dit . ti" 
nu ile ııünde üç defa.~ 
rini hrçalamaia alı!"'-_ .. 
Gürbüz yetİfmelıerinİ t_..,, 
elmİf olununaz. 

Bugiinkü prograın : 
7.30 Program ve saa.t •Y ..... ,.f 

Hafi! program (Pi.) 7.45 ıf' 
haberleri 8 Hafit progra.Il' 
8.36/8.t5 EYin sa.ati. ,f_ 

12.30 Program ve saot ~' 
12.33 Kadınlar faslı 12.45 }.! ıf' 
berlerl, 13 Karışık proı;r"'.';ı ,P 
13.15 Kadınlar faslI 13.301 
rışık pı·ogram (Pi.) 1! 

,,rı• , 
18 Program ve saat t'} .p1" 

F&8ıl sazı 18.30 Ziraat ta}(\~~ 
toprak mahsWleri borsası 18· ı• 
sik program 19 İktisat saS~ 
Mozart • Kllrnet konçert }I, 
Allegro 19.30 Sa.at ayarı ••.,.' 
haberler! 19.45 R.ı.dyo Swirıi' ,fil 
go orkestrası 20.15 Radyo '~ 

·ıtl' 
20.4.5 Peşrev ve saız serrıa.~ 
Memleket poetası, 21.10 'f sO 
Radyo salon orkestrası, 22· 4, 
ayarı ve Ajan~ haberleri 2Z·~ 
yo salon •.')rte..,tro~.sı, 23.15 c':cl 
(Pi.) 23.25/23.30 Yarınki P· 
ve Jtapaınıf. 
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