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Bugün 3 iiacii sag/amızda 
!& 6 

!! ~!~~!~ M. Müdafaa kara kısmı için 83 milyon 
Çı~~~:~~=~~le lira fevkalade tahsisat kabul ·edildi 
~ 30 (T~onla) - Beis!

' İ8ın«. lnöofl, bugtln lig'leden 
~ 1-lectıs binasına gelerek ken-
1ııı-.._ e l'tlahsus daırede blr müddet 
~ Olrnuflanlır. 
~ binasında RcisicUınhurun 
ea"'~ gören, muazzam halk kUtıe
~n önftnQ doldurmuş ve Rei
~ ıınecım terkederken kendı-

C&ndan alkJflaımşlardn". 

llıııııı.:=~~----------------

~ 

Yeni sulh 
sözleri 

~dett sulh hedefleri hak-
ırı~a teminat veriyor. A
~tıkanın harbe girmesinin 
~•fesinde bu sözlerin det"' bir manası vardır. 

lıtn: Ahmet Emin YALMAN 

lanı Amerikanın harbe fii
bir len karışması yaklaştığı 
~ 8Jrada B. Eden, İngiltcrenin 
~ gayelerinden bahsetmiştir. 
ti ~.tere Hariciye Nazınnın ile
~':r:dküğü gayeler, geçen gün 
~.~ a Hariciye Nazırı B· 
~ .un müdafaa etti@ gayeler
~ . farksızdır: Dünyada yeni 
l...:.1ktısadi nizam kurulacak, 
~ müsavi fırsat verilecek
~~ milleti de herkes gibi 
~ h~k sahibi olacak, yeni 
~. ~ ı nızaından pay alacak
~ akat Almanya bir asırda 
tıııi.~efa tecavüze geçerek kom
·~ ezmeğe ç&lı§ınıştır. Bu 
-.._~hareketlerin tazelenmesine 
~ bırakılmıyacaktır. in
~ Hariciye Nazınnın fik 

bunu Alman milleti de za-

1 Mülhak bütçelerin müzakeresi sırasında yüksek 
dereceli içkiler aleyhinde şiddetl i sözler 

söylendi, beden terbiyesi iş leri de tenkit edildi 

Yakında şarap, inhisar maddeleri içinden 
çıkarılarak serbest bırakılacak 

Ankara., 30 {Telefonla) - BugUn 
saat on dörtte toplanan Büyllk Mil· 
let Mecllsl iki celse aktederek mnı
hak bütçe mllzakerelerlne saat yir
mi blre kadar devam etmiştir. 

Bugünkü toplantıda Devlet hava 
yolları, Hudut ve sahiller, inhisarlar, 
orman, posta, telgraf ve telefon, De'l.·
let demıryollan ve denizyollan umum 
mUdürlUklerl bUtçelerlle 'Beden terbi
yesi umum müdUrlUğU teşkllAt ka
nununu ve bütçesini kabul etmiştir. 

Ayrıca Mılll Müdafaa VekO.leU kara 
kısmı bütçesi için de 83 milyon lira
lık fevkalAde tahsisat kabul edilmiş· 
tir. 

inhisarlar umum 
müdürlüğü 

İnhisarlar umum müdUrlUğU bUt
çeıtl görU.WUrken bqta Ziya Gevher 
olmak üzere Mazhar Mütit ve Ba
yan TUrkAnla bir çok mebuslar yWt-

.artinik 
286 Alman bu 

adaya giderlerken 

Matsuoka 
Alman ve lng:liz 
elçilerile görüştü 

11ek dereceli alkotin ftddetle aleyhin 
de bulunmuşlar ve yeni nesli bu bell 
dan kurtarmak için bilhassa rakı de 
recesinin lndiribnesi teklifmde bulu. 
muşıardır. 

B.t-nıza bir d e votka ç1ldı 
Ziya Gevher bu meseleden bahse

derken .f6yle demiştir: 
- Milli Şefimiz senelik nutukların 

da. alkol derecelerinin indirileceğini 

lebıflr buyurmuşlardı. Vekile soruyo
rum. Milll Şef imlain afzından çıktı
ğı için deYlet proıramma girmlf o
lan alkol derecesi hakkında ne yap
tı? ~ eksikmiş gıbl başımıza bir 
de votka çıktl ve kadınlar araamda 
taanuııüm etti. Ayrsca Bomonti ffr
keWe \"ekllet arasında bir ihtlllf 
Ml'Dllf, bunu ötrenmek istiyorum. 

y~ ,. ........ etmeli 
SÖE alan Mazhar Mütit, tecrllbele

rin içkinin kmıwıla menediiemlyece
ğini göırterditini ileri drenk fÖYle 
~: <.._8L1. 81.4 te) x 

Girit 

a...ı..~n~ hakiki bir sulh eme
-auLJet eden bu esasları ile- ----------

Bağdat 
Oüşm3k üzere 

Darlan Fransa müstemleke 
lerinde galeyan 

baş'adığı anlaşılıyor 

Ja·J)ô)iftiiiirl-Caliid"'-,_lfil 
sefareti vazifesine 

devam edemiyormuş 
'-- ekle beraber geçen harp

~Pllan hatalann tekrar edil
~ıacetini, yani sulbün bir in
~ IUlhU değil bir ahenk ve 
~Yet sulbü olacağını temin 

'~ ~ ıler tahlil edilir!e şu ne-
ti, ~anlır: İngiltere hUkUıne 
~fu an milletile sulhe hazır 
~, nu iktısadi hak ve f .rrsat 
ıı.ii U~da müsavat esasını ka-
4~gini ilin ediyor. Fakat 
~ Ya ve dünyaya tahak
~~rrıek istiyen Alman n~zi 
',. 

1 ile sulhe hazır değildir. 
~8tern kırılıncaya kadar dö
~ Ye devam edecektir. Kı
~:nın ne zaman olacağını B. 
~ kestirmiyor, fakat böyle 
~e fazla zorlanmış mekaniz 
~ .. n birdenbire kırılabilece-
~lUyor. • 
~ hanpte. İngiltere hiçbir 
~~bu şekilde bir sulh tekliS ulunmamıştır. B. Vilson, 
~ur on dört ıprensipini ilin 
''tı ıarrıan İngiltere ve Fran
' z~arını açmamışlardır. Al-

~lleti Vilson'un sözlerine 
,---..... 8&. 5, Stl. 1 de) */*/ 

Halifaks 
Sulh şayialarını 

valanladı 

Genç Kral ile 
Raşit A li 
kaçtı:ar 

Londra, 30 (A.A.) - Röy· 
ter: Londra resmi mahfillerinden• 
öğrenildiğine aöre, Rqit Ali 
Iraktan kaçmafbr. 

R&fİt Ali Genel Kurmay bat· 1 

kanı Emin Zeki ve Emir Abbil
ilihm yerine tayin cüretini ırs
terdiii sözde riaİb Şeref olduiu 
halde Irak • lran hududunu aeç
nüt Ye İrana litmİftİr • 

B. Hafıfaka Bağdat, 30 (A.A.) - (Ofi) 

Al=nan ·arla tekrar 
mü~akereye başladı 

Amiral Darlan 

Poat.oşpaüıs, 30 (A.A.) -
c Tı.in.idad> Maııtinique' e g.iden 
Fransız vapurundaki i>itaraf yol
cular bura;ı:a muvaaalat etım.ifbr. 
Bir İngiliz harp gemisi tarafından 
te.vkif edildiğı uman vapurda 

1 bulunan ve 'mÜlteci old~nnı 
idıdia e~cn bir çok Almanın tev· 
lrJf esnasında !Dezdlerind.eki yüz
lerce vesikavı naaıl denize ati
larını an1atmış.lardır. 

Bu bitaraf yolculaT, 8000 ton. 
l\ik olan bu Winnipeg Fransız va. 
,..urunun mavısta Fransadan Ka-

l zablan.ka yolu ile Martin..ique' e 
hareket etmiş olduğunu bildir.i
yıorlar. :Bir akşam Almanlar va
purun MartiıWque' e yaUafffil§ ol. 
maaını t.es"it ~. fakat gece ya. 

vaşingt!on, 30 (A.A.) _ lnglltere- lngiiiz kuvvetleri Bağdada 20 ki.. 
(Devamı Sa. 15, Sil. 2 ele) /// 

nin Vaşington bUyük elçisi Lord Ha-~=========:::;::== 
lifaks bir mWAkat esnasında .şunlan 

Son nutuk 

«Parlste Amiral Darlanla Almanlar 
arasında müzakere tekrar başlamış
tır. 

rıaı ıtıop eeslerile uyarıım1şlardır. 
Bunun üzerine Alıma.nlar derhal 
güverteye çıkarak ellerindeki ve. 
aikaları denize atmışlardır. Yazı 
makinelerfoin de denae abkl1ğı 
görülmü~ü;. 21 O Alman-la 76 
Avusturyalı ve tabiiyeti olmayan 
70 'kiti .tab.kikatın ilunaüne .inti~ 
zar.en mevhıf tutulmakıtadır. 

aöylemiŞtir: 

Büyük Britanyanın sulh yapmağa 
(Devamı: Sa. 5, Sil. S te) -

<Fransa ile müzakereler sırasında 
İspanyanın da mihver çerçevesıne a-

A l m a n g a d a ıınmasına gayret edllmekte ve rü,vet 
olarak Fas lspanyaya peşkeş çekil-

a ksü Zam e/ g apmzga mekted!r. 

başladı <Fransayı buna imale etmek ol· 
dukça zorhtk göstermektedir. Al-

Lorulra, 30 (A.A.) - lngi· manya, İtalyayı biraz tazyik ~derek 
ÜZ; gazetderinin Amerika muha- biraz da Yugoslavya arazisinden tat. 
birlerinden gelen telgraflar, muh. mln ederek, Fransa topraklarındaki 
telif şınıflara men.eup Amerikalı- ıfıetallbatından vazgeçirmiş ve Fran 
ların, B. R~osvel.t' in ıtar.ihi nutku. sayı memnun etmiştir. Şimdi de Fran 
nu büyük bir heyecanla karııla- Rayı tazyik ederek 1spanyayı memnun 
dıklarını ve nutkun büyük eheım. etmek istemekte<lir. 
miyet ve §ÜmQ.)ünü kavramı§ bu- Birleşik Amerika. Almanya-Fran
lundUiklannı raütıte.f.ikan Wkfu. ıSa ve lspanya işini dikkatle takip et.
mdttedir. mektedlr. ÇUnkU cenubi Amerika ts-

Diğer taraftan Alrnuıyada gö. p&eyanın kWtUr nüfuzu altındadır. 
rülen abülamel, B. R009evelt'in (Radyo Gazetesi) 

(Devamı Sa. a, 8ü. ı de) C=J (Devamı: Sa. 5, Sil. 1 de) /// 

Harp Vaziyeti 
G.i rit Adası-oda 

Yazan : lbıaa BOB AN 
Melame ve Hanya bölıeain

deki kanlı muhuebeleri İ11211iz
ler kaybettiler, A!manlana bü
cuml:ın karpamda Suda körfe
zinin f&l'kmdaki mevzilere çe
kilmeY..e mecbur kaldılar. Artık 
Jndiz. donuması s.la k&fe-

zinden istifade edemiyecektir. 
Bundan batka garpta adaıım 
ciörtte ı..:r kumuu İfgal eden 
Alma.,Jann m&Vtôp edilmesi ar
tık tesadüfe ve mucizeye bath
dU'. Zira bava bikimiyetini mu-

1 (Deftllll: Sa. 3, Si. 1 de) -

Fransa :Müstemlekeleri 
Londra, 30 (A.A.) -
MüaternlekAt mUsteşan Amiral 

Platon Alman kontrolü altında bulu
nan Paris radyosunda irat ettiği nu
tukta FrMsız mUstemlekelerlnde bir 
galeyan görUlmekte olduğunu kabul 
etmlftlr. Amkalin bu galeyanın dar 
görüşle yanlış lıUkUmlerden doğdu

ğunu ve dUşman propagandasının 

yaptığı iktisadi şantaj dolayısile art.. 
mıf bulunduğunu söylemi.\ltir. 

M<lstefar bu memnuniyetsizllll i
zale edecek cl<idl tedbirler alındığını 
ve bunların arzu edilen tesiri gÖ9ter
mekte olduğunu il*ve etJRiftir. 

Sabık 
Kayzer 

OldD 
Berlin, 30 (A.A.) 
Sabık Kayzer Vilhelm, 

Dom'da gripten vefat 
etmiıtir. 

B. Matsuoka 

Tokyo, 30 (A.A.) - Almanyanm 
Tokyo büyük elçisi Ott dün, Japon 
Hariciye Nazırı Matsuoka'yı ziyaret 
ederek bir saatten fazla görüfhtüş-

(DeTamı s... 6, Sü. s de) / X/ 

Gl. Frayberg 
tayyare kazası 

neticesinde öldü mü? 
«lıfihVeı' .kaynaklan Giritteki İn• 

giliSterin bozuldutıınu, hattA orada
ki kuvvetlere kumanda eden Gene
ral Jl'rayberg'ln tayyare ile KISll'a 
çeklkliğtnl, fakat tayyaresi Mıaıra 

lner'.ken ~p parçalandığını ve Ge
neraHn öklllğUnü bildirmekte ieeler
de Lorıdrada bu ha.be!' teyit edllme
nn.,tir. Ancak İngıllzler Girltte va
zlye.:hl mlifkiil olduğunu lnJd.r et
mlyoriar. Buda körfezini de terkede
rek •arka çekildiklerini, fakat tak
viye ldtalan aJmata devam ettlkle
rini, bununla beraber Alman kuv
vetlerilıin çok liat.iln olduğunu bildlri
)'Orlar. 

cBUtiln bunlara bakarak İngilizle
rin Girttte artık tutunamıyacaklan
nı kabul etmek yanlıt bir bükUm ol
M&Z.> 

(Radyo Guetıeel) 

* 
Sf k Londra, 30 (A.A.) - Londrac!a a S salAb~UI kaynaktan öğrenlJdıttne 

• söre. Gir'ltteıkl vezlyette salih yek-

H ô.disesinde / ngiliere tur. Ada ae mutıabere gtıç1Wt1e ya
plm&ktachr Te Lorıdraya muharebe-

Fransa g z k abahatli 1er hakkında dahi haber getınenıl9tlt 
ıBun& binaen Alrnanlarm Suda körfe-

bu/ u gor ıZini ve ~yı 1'gal ve 'IUllumlyet 
itibarile. l'enl terakltller elde ettikleri 

Londra, 30 (A.A.) - Jngiliz ~ iddialan ne tekslp ne de 
hava .kuvvetl:erirün Sfax. l>manını ~ edilebiHr. ~t umumi bir te
boml>ardunanından dolayı Fran- kilde bu iddiaHınn dotrU olmadıtmı 
Mfltn ~reye verdiği ıprotes· söylemek için eebfı1> ;yoktur. Tıplrı, 
tıo .not .. bu gece !henüz Lo~a- btıMn gfbl İt.lJ'Ulann 'kıtaat ihraç 
ya 'l'elmıemifti. Fak.at İngiliz ei- ettikleri haktnnd&k{ iddial&h d& dot· 

(Deftmu 8a. 1. a 1 de} X/X (l>Mwm 8a. 1. 8L e da) [**] 

GCJNON SESi 

Yeni yıl bütçesi 
Yazan: 

BllAT NUBI 
ona Anadolu köyl&lhıilll Jiiul 

bir tabiri ıvardu: Bu Eyüp peypnı. 
ber :rlbl :fakir 'l.'e f..ıleui imealar 
;bayat.la.mu ne kadar ~ taş
Mn. luı,yadan çakanlddanıu anla
tırluın: cBeamı IJlr ıwru11um• kır
aa içinden k:ua akar> derler. 

ııap::. BGytlk ~ ?tlecllalnden 
~., yM1 yıl bütçesi bu ber biri
nin ~ndm kan akan ku~ıuı 
me.vuna gelm~ büyük bir pyret 
elll'ı•Mln'· 

OlmllW l):et flevletl OD eek1z )'11-

lık e•==tae l>u yıl da eadık bla
nk hiçbir dcıH ve ~ el _. 

nwlaa, wnanlana ~·h»deftli• 
ntme- laetDen IUçtıir fevbMıılıe t.ed 
bire ... \IUl'lll8IİIU • .hep illa ...... 
kaa akan ıa.,........ ı.e. h• -.k
~t'J9Urrmye ......,,_ o1111...-. 

Ba netim ~ devam e
den Akı bil' ~ m,> ıılllı

dör. 
Bazan IHaftaa fMye& edilir. FL 

kat ..._ lliyllyen dalla slJ8de ~ 
cUmlsiz. Belki bir dertıceye kadar da 
!laklıyız. Ra"6 bir kunlfwiiW 

r.lyam brfıSnM1a y\iretlnds JU
maımu Mr !asfl0t te sa)'alllllıis. Fa
kat ~o Jlugt mt3. ..... l t 

(Ulf.~: 
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A vrunada=:::=::: -20Senem 

Nasıl Geçti Bin sandık çay meselesi etrafında İstanbulun 
Çöp işleri 

Yazın 
dertlerinden 

Ev sahibinin fırsattan istifade 
ederek savurduğu tehdit 

ile 
izah 

Kahve ve çay birliği 
Vittoll vaziyeti 

satışı yapan 
ediyorlar 

Denize dökülemiyor 
çukurlara atılması da 
muvafık görülmedi 

ao atanlıulun ya:dıklal'lndafl 
birinde bir ev kiralaıt'ıl 

olan bir doata vapurda ~I· 
diın. Gözleri kan canağına do~· 
müı, bayağı salakİ&flllıth· rıl<' 
rak .ztim, sordum. 1~ Yazaıı: Be'bla Tevllk BAIJOBÇU Mıntaka ticaret müdürü bu işe fiyat mürakabe - Sonna, dedL Oç ıec".:ı 
uykÜsuzum, ondan bu bale ı-· 
diın. 

Tclıf •e tercumc hak.kı tamamik mahfu:adur 

komisyonunca el konduğunu bildiriyor 
İıtanhul Beledi.yeti çöpkri 
~e müteahlhi.ditıin .mukave
ı .. i bugün nihayet !bulmaktadır. 
Dün Belediyede Reis muavinı 
LUtfi AJ-,yun ba,kanlığı altıında 
bi.r •to,;.antı y.aprl•rak .bu iş tiz.e
rinde görüı,ülmii9tür. E'ısasen- mü_ 
teahl1't elindeki iki rrtotörün alın. 
ması doJ.ayıaile çöp • i denize dö
kece.k vauta bulımamaltt.adır. 

-45~ 
Gece eilentileri deteJSI• 

İİç ıece ... 

Çayın kilosunu 750 kuruşa satan bir muhtek:r yakalandı 
Yeni sene bana mükemmel bır ı Ben henüz çaı,.acak bir yer bula.

.itaıp hastalığı hediye etmi,ti. Fak•.t rnamu:ı ve gelecek hafta pansiyona 
her şeye ragmen eğer ya.şar,.;am yıne verecek kadar para bulamamak en. 
\; a 1 ışmaktan vazgeçecek değildim . di,esile derin bır UzUntU ve ıstırap 

~aa.t bıre doğl'u çarpıntı durdu. Öl içinde uykul&nmr büsbUtUn kaybet- Bin sandık çayın le'"·zi şekil hak- 1 ' ' lTI'OLL'VN MEKTUBU 1 nln kimin ta.rafından tanzim edildi-

N ·ı . . ·-~"' - e gece es entil• y~ 

gece azabı •.. Senin anlaya•~ 
havalar serinken tu~ ' 
meğer bir batara! yuvasıY"''!' ınuş bir ınsanın yenıden d1rilmesi gi- miş:tim. Sanki talih. mutlak beni kında aldığımız malümatı dUnkti sa- 1 •Gazetenizin 30,5.941 tarihli nüsha- gini tasrih etmekten bafka bir değt

tn bir sevinç duydum. Yerimden kalk yenmek 14Sin ba.na. kar•ı bir mUCadele yımı~a ~azmı~, bazı çay ta.c1rler 1r. ı n ~ında. (1000 sandık çayın macera~ı), fiklifi ihtiva etmemektedir. Yine bu 
tın1. Doktora teşekkUr ettim. açmıştı. Ne kadar iyi niyet göıster- 1verdtkl~rı ~Htlömat Uzerirıl' de bu çay ismi altında lnU~ar eden yazınız mU- :. mektuplar çayın kilosunun peraken-

Btraz sonra Rozi ile kocasının ara. sem, ne kadar azim ve metanetle ra. 1ı.rın bır n ıs bf>t daiı"+" 5İnll (: ve ıi. di18 · . · .. b. · 1 essesemızi ali.kadar ettiğinden ~ağı- de olarak piyasada granıı bir kuru-
Diğer !araftan çöplerin açıla

cak çuk.uı1ara dökü!ımeşi iç.in 
müsaade edillneei huausum:la Sıh. 
hat V e.kaletine yazılan yazıya da 
mU'll'afılc cevap gelme.rniştir. Bu 
hal ka~ıoında vaziyet mü'1tülleş. 
m:..tir. 

. ıÇ 

Sıcaklar bastırınca na11l bU' 
nelifıçıya düftüğümü anı.dJ111 
ama, kaç para edtır. 

sındaki yerime oturduğum zaman ye- hşsam yine karşıma çıkan güçlük- :r·· ı t _sa_tış~ tA.bi tutulmadığını le- dahi tavzıhin gazetenizin ayni !Utu- ~a. çay satılmakta olduğu hakkında
nıek salonu yeni senenin getireceği lerde.n kurtulamıyordum. Yeri muay. d uz t t\ırmış,til: Bn m,..~ele hakkın nunda neşrınl rtca ederız· ki istihbarımızı da tekzip edememek 
Uınitlerin neşesi içinde kaynaşıyor- yen olmıyan bir insan için istediği a re,.ek K&.h\·~ , .(' Ça v Bırlıklerın- c: MUessesemızce ithal .etlılen lOOO tedir. 

llkönee hafif keıif koiı.rı &•; 
linde pirelerin hücumun& "t. 
rwı kaldık. Arkadan ağır l~ı'.'.-.ıı 
lar halind.e tahtakw,tlan -~ıt 
etti. Sonra da ~üzleri ~g 
bombardıman tayyareleri h• ";'. 
dtı kara sineklerin, pike taYY İJI 
releri halinde de sivrisiııekler 
akıruna maruz kaklık. 

du.. Saat dortte evlerimize döndük. gibi çalıl}mak mümkUn değildi. den ve gerekse Vıtol müessesesın- . * Behrend her gtln birkaç ~a.at ba· d\:n ald ~ır.Hz mek~urı .arı a ınt• ı • ;·.~ - Iıste fıyat tesblt edılmek üzere mUes-
, , , 

1 

sandık çayın mUşterılerıni gosterir Esa3en bizim de en fazla. üstünde 
durmak istediğimiz nokta, peraken· 
de satışta yapılan ihtiklrdır. Yarın

kl nU.Shamızda çay ala.n tüccar
lardan bazılarının beyanatları ile 
dünkü neı:ırıyatımızda isimleri. geçen 
bazı tüccarların ta\'zihnamelerlni de 
ayrıca neşredeceğiz. 

Bir ay wnra .. ler yine hUcum ha· na oda aramakla meşgul oluyordu. rtdıyur.;z: sesemızce tanzim edılerek alelusul 
lını almıştı. Gelen giden daha çoğal· Fakat netice hep ~ çıkıyordu. BlRLIGtN TEZKERE~! Çay, Kahve lthalltçılar BlrllgJne 

Şehrin muhtelif semıılerinde 
yo.phrılacak olan dolouz _9ÖP fm
nının da inşa. ve ikımatl tabia·tilc 
zamana ımiitevakkıftır. 

nuş . . ev ~ahibinin suratı daha asılmış Kimse evinde dikit istemiyordu. c: Sayın ıazetcnizin 30.5.941 tarihlı tevdi edilmiş ve Birlikçe fiyat te3bit 
hızmetçinin kapı açmadan ba.'tka bir Benim fellket arkad~larım Rozi# ve 27i ~yılı nUs:ıb sında \"e birınc ı edilerek listemizin mu~addak bir 

" say a.:ıı.1...ıa (1000 saı dı i< •]"' Yin ma.- sure ı m essesennze e edilmesi ü-i!ll,e yaramadı~ından bizin1 kızlara y1 yi ve Anniyi yine sık sık görüyor- f · t · u · lad 
ne !'lika.yete baJ:ılamıştı. dum. Zavallı Rozi de bugünlerde bU· c 1 b 1 ı kO ı ·t erası aş ıtı al t; r.. d :ı intişar ed~r. zer ne mez ı- çay arın m~terileri-

Komisyon .hu iştn halli için ça
reler aramakıtadır. 

- PVeler1e tahtakurularf'.' ,, . 
.e;"' yazı irliğimizi alt ~adat ı!'ttiğ iııden m ze sa ışt yapı ma ta olduğunu ve Nihayet bir ... nn karşıma dikildi. ytik buhranlar geçiriyordu. Kocae:ı B ı t ı k 

İki ellerini beline dayıyarak: zahiren pek mağrur bir adamdı. Sa· keyfiyeti ta,·zih edC'r v~ i~bu yaıının cereyanı halin bundan ibaret bulun-
TİCARET MtJDtlRONt.:N IZAHİ 

kartı Flit, oineklere kartı d• 
binlik ••• 

- :l\ıtadam. dedi . Size gelenlerden bık Rus Çarının yaverlerinden olan o- ı d ,. b·ıd· ı · DUn Mıntaka ıı·care mUdUrU •. aze enizin ayni sUt•."1 !.ırındil ne; rini u6 unu ı 1r rız ... 
eın.-alarım eskiyor. O kadar çok Al~ Kont VanS-Oviç yapacak hiç bir il}: bu- r d . Muhsin Baç. son çay tev•;a•· h•t,· " ıc~ e erız. BiN SANDIX ÇAY KİMLERE - ~ 

Boğaziçinin ımarı 
Boğaziçinin imarı jçin ha:zır

lan'makta olan planlar tamamlan. 
~ır. Mdnar Prott dünyanın e:n 
ıüzel yerlerinden !biri olan Boğa • 
zın ıgü:zell~tirilnıe•i için., bilhuea 
bu sahayı ye§iHe§tirmek üzere bır 
plô.n yapıru§tır. 

- Anladım, birine bo~ 
aaz, ötekine de Slğuıak ta~tl 
ecliyonwı ama kar etmiyor• 

- Peki ne yapacaksın? ,. 

man parası kazandı.ın....ız halde hiç lamyor. Karısının elmaslarını birer M kında yapt1an ııılklyetler Uzeriııe u 
6 '" b. t tr 

1 
evzuubahis çayların J. V. Vit· VERİLDt ., 

kiml5eyi b&Jla gönl:ttrip te bir şapka ırer sa ıp me es Atlasla beraber toll Conlpani Ltd. Şirketi tarafından çay jşine vazıyed edildiğini bir mu-
hite aldrrmadınız. Ben de slıi ay bR. yiyordu. Ve ekseri geceleri de Ber- m 1 k ı· . ot.ser tara.ftan tstanbul lthaı•t ve h&rririmize so··yıemi•tı·ı·. em e e 1m1ze jlhal ve mezkür mU- 6 ı • ·ı 
. ,tndan itibaren evde istemiyorum. li.nin gizil kumar klUplerlnde para t İhracat Birlikleri Umumı ki.tip vekili Komisyon tacirlerden ellerindeki - Devredecek bir ~" b~ 

k • essesece sa ışını yapacakları ml.Ujte· 
Kendinize ba..,ka. yer bulun. aza.nmak Um.idile elindekileri de bi· rilerinin listesini 22.5_941 tarihiııde Bay Mahmuttan telefonla aldığımız mallaPin nerelere satıldığı h&kkındr 

_ Peki. diye cevap verdim. tiriyordu. Akibetieri fena görUnUyor_ B. ı·a- · · t .sahş: llstesiııi de şuraya neı;ırediyoruz: bir liste istemiştir. Tacirler bu ıı· s· 

rayacağım. Biraz da o JChit, 
gazi ... 

ır ıttımıze e\'di ederek sAtış fiyatı- ., 
SükO.netle cevap verişim ev sahibi· du. Fakat Rozi tırnaklarını yaptır- nın tesbilini istemiş olduğundan Bir. Şükrü Azak 100 sandık, Haçik lede bu malların Anadoludaki bazı 

ni büsbutün kızdrrmu~lL ÇtinkU bi- mak için haftada lkl kere Otel Adlo Hğimizce bu mallara. usulen fiyat tes- Ba.tmazyan 120 sandık, HUsamettin esnafa. satıldığını göstermişlerse de 
rinci işçl kız Behrend'in anlatışına nun manlkürüne devam ediyor, saç- bit edilmiş ve 23.S.9.ıil tarihinde key- Gözler 150 sandık, tsmail Hakkı Te- bu vaziyet şUphell görWdüğUnden bu 
göre benim çalışacak ev bulamrya- Jarını glln aşırı Berlinin en m~hur fiyet ithalıltçıya bildirilmekle bera· cimen :50 sandık, Firuz Erzurum 30 hususta ayrıca tahkikat yapılmakta. 

Bu plina .göre Boiazın imar,... 
na. yeni sene hiitçesile ha~lana
cak<t.ır. 

- Allah muvaffak eyi"'~ 
KöRIV'~ 

cagtm< bıldiği için böyle bir tehdit perüklrında yaptırıyordu. O da ça.- ber murakabe ve kontrol işlerini ko· •andık, Dergezeryan 30 sandık, Sa· dır. Bundan başka Mlen yapılmakta , Gazi bulvarı in~atı 
karşısında kendisine ortaklık teklif Iııµnak istiyordu. Fakat ellnden hiç ıaylaştırmak maksadıle Vittoll mUes. porta 25 sandık, Alt Osman ao san- ol1Ln satışlar da durdurulmuştur. lstanbulu terkedeceklerin ş- 1 p edeceği\ni blle ümit ediyormuş. Ben bir şey geleceğini zannetmjyordu. se~esinin tevdi eylediği 24 mü,teri is. dık, Teodoridis 30 sandık, Mordo 25 Fiyat murakabe bürosu Bakkallar ki • d ed'I• İ9tiınli.kleri 'bitirilmekte 

0

: 
Behrend'e: Bana: mini ihtiva eden işbu listenin bir SU· sandık, Avram 25 sandık, Albayrak Cemiyetine müracaat ederek ne ka- sev erıne evam 

1 ıyor Gazi bulvarının Jnpatının iki",,, 
_ H&ydi. dedim. Siz de ben de a- - Rebia, siz bizim hepimizden da· retı ile birlikte fiyat murakabe bü- Şevket 20 sandık, Mustafa Göksel dar çaya ihtiyaçları olduğunu sor· Kendi arzularile lıotanhulu teı_ ile bir an evvel açılması içi"· 'J rarır. Mutlak mBna,ip bir yer bul· ha bahtlyarsmız. diyordu. Hiç olmaz.. rosuna da isar edilmiştir. 20 sandık, Hasan Emir 20 sandık, muştur. Yeniden gelen 700 sandık kedecek v-.tand;şlardan !Tenle lı~ılmaktadır. l..ıanıbul BeleÔ''~ nıalıyız. A'Y başına çok zaman yok. Sa başka.ından b•r şey beklemiyor; Bunda.n başka son 15 gUn zarfın· Rafaei 15 ,.ndık, Kerimzade 50 san- çay, Bakkallar Cemiyetinin cevabın- Anadoluya gitmek jateyenlerin haziı andan •onra l>u ca<l~p!· 

tu. Diki~leri bır tarafa topladık. He- sunuz. da itha1A.tc;rıarımız tarafından lşbu dık, Ne.sim Assa 20 !andık, Kuru dan sonJ'a. her esnafa müsavi bir şe- sevklerine devam edilme1c.<edlr. ln§aaına .büyük bi-r hız ve~ t' 
men hiç ise ya.ramıyan ikinci kıza Evet, evet bahtiyarım. Roz~ 1000 sandıktan maada 17~3 sandık kahveci mahdumları (0 sandık, Cevat kilde tevzi edilecektir. Son tren haziranın yedind ıünü !Ju cadde üzerinde bul~ı 
yol verdım. HergUn akııamiara kadar fakat benim içinde çarpıştJ~ın1 Ş•ı çay daha memleketimize ithal edile- HUseyin 20 •andık, Karadeniz Limi· iŞTE BlR ÇAY MUHTUllRt Haydarpa~dan har.et edecek- ıar,hi eserlerden .ita.iması J> 
venıden mobleli oda. anyorduk. Bu•· meydan muharebesine hiç bıriniz d~ rek a.yni suretle piyasaya. çıkanlmış ted şirketi 40 sandık, Murathan kar- Fiyat Murakabe komi•yonu me- tir. Beyanname verdiği halde ed"1llerle ;-;kılacak olanlır 
r
·amalara Rozi ile Anni de iştirak ha girmediniz. Kendi pa.ra~ınt ka7.f buhındu&undan ve e~asen rRy tevzıc de•ler 50 sandık, Perakende 20 san· h .ı. · b. ti ·· ·· d t-bı' t edı·lmi-.• • ır, " ~ ., murlart dUn, Balıkpaza.rında çaycılık emangı tr .mazere c gunun e .. .,. -. 

edıyorı .. rdı. Fakat hir kimse evinde nıp o para ile yaşamayan bir ins lA.bi emteadsn olmadı"'"ı irin Ticaret dık. .d- · 1 • k f'j · .., t'J .. yapan Mehmet Ali JUMıt.em isminde gı enııyen erın son a ı eeı sev- od ~ 
t••zı·hane k"'bUl etmiyordu. A:yhaşı hiç: bir zaman benim halimi anhv ı- Veki.lettnce te.f;bit Nlilen kAr hadleri Bİ.ı hıte:nln bı·zım '"erdı'ıtı·mı• ma- k dil · · B d 1 S ht b t I .... """ ... bir c;&y tUccarını çayın ktıosunu 750 e mu,tır. un an aonra. e # a e maz a a vere,, ~ 
~e1m••tl. Yenı'den .,C:ele mt gidecek· maz. Hele bôyle bir memlekette t ;r dahilinde .. ıı,ının oerbest oldu~unu !\imalı teyı't otm .. ı·n• m ka~'ı yu· ,_ tı ~ J d ı k ., ..., o u.ı fturuşa satarken yakalamıştır. Rüs· yevm acc\.a o up a yo • çı iimı- b 

tim
•. ~r gün Be!ırend: le'< başına da kalırsa... bildirirlZ. kardaki taV'Elh mektupları bu liste- t nd 1 , ir sene hap•e mahku""1 • u• tem bugiln Adliyeye verilecektir. yan va a aş ar rpeyaerpey eev· " ~ * 1 ==::=============~========~====,;,;;,;,,,:,.;;;,;;,;,,,;;;;:,;~~~~==;:;;;:;~~~= kedileceklerdir. Haııtaltktan ma· Bir müddebte.n.berj önün• I · 

- Şimdi, dedi. Bit· pansiyona gi
I dın. Orada oturduğunuz; kadar bir 
ı taraftan da yeniden yer ararsınız. 
' Berlinde pansıyonlar da evler gibi 

1ı;:ı:ına. kadar insanla. dolu ıdi. Ecne
bi paruınm fevkalt.de yüksek oluşu 
Berlinde ecnebilere en yUksck hayatı 
en az bir para ile temin ediyordu. 

ı Bu sebepten iyi pansiyonlarda ~ te
miz evlerde oda bulmak bir ikramL 
ye çıkmış g1ln nadir bır talih eseri 

olmuştu. 
Merkezden epeyce uzak sevimsiz 

bir sokakta güç halle Fon Ltitzov is 
minde bir pansiyonda yerleri kuru 
tahtalı eııki bir oda buldum. 
Pansıyond& kat·ı ~urette dıki~ dik· 

meğe mttsaade edilmemesine rağmen 
ben biriınci i.~i. kız Behrend'e şöyle 
bır tekhfte bulundum: 

gu!o~i!~n!:r :::..::~a !::~~:~· :~~ Roman ya dan 1 G o'" n u" 11 u'" hasta bak 1 c ı I ar ~:a .:ıe~!e~".::.:!':~:l'.7i h:~: ::h.~:;a v~~=k~~~ıde,;;~::: 
vunc;int Ştıaseden geçerken y'anıma ı ları-ndan badema istifade edcmı- tanum ederek veren, ~.,ı,ılhi':f 
bk adam sokuldu, şapkasını çıkardı. Gaz gelı"yor 1 yeceklerdir. Belediyesi o.dacıl-arından Jb~ll"' cc1ıim verdi: ----cı>---- El lı k d ibJI 

1 
- lemin mu a $n<ei ün ,;Jı' 

- Siz madam TUrkslltıı:.z değil stanbul kadın ı k t .. d Ekmekte tasarruf tedbirleri asliye ceza mahkemeeind• 
mi? O.ni. 1 mem e e mu a- ti .. 

R d k l 
'-"'L~- · · · ı. k d ye enmıştır. . 1 

- Evet. omanya an Ü çe faasında vazı"fe d t d"l" .-.u .. wuelırruzın coıme işin e Mahk.e.me İbrahim Eıte1"1",,-" 
B d kt Va! dedı ye ave e ı başkaca ·la""1'rUf tedhirteri al· ,,r 

- en o or era, . Sizi yıl demı'r mukabı'lı'nde 1 yor çunu ııabıt ogördüğünden h•' ,d 
b ... ı gecesi Pllçer lokantasındr. teda· mak taoavvurunda bulunduğu T k ııı 
vi etmiftim. Yardım Sevt.nler Cemiyeti neşriyat 1 hafta kurs göreceklerdir. eöylenilme.ktcdir. Bu tedbirler uyan ür ceza kanunun1Jl1 ,e 

Ev t d pefrol alıyoruz kolu, dUn Cemiyet reisi Bayan Hay· lst b I . . meyanında ekm~lerin .~:.;•ildik. dei mahsusasına tevfikan bıl ~r ~ lt 
- e • oktor, Şimdi aizi tanıdım riye Kırdann baı,kanlığl altında t an. u . ıçın asgar1 1700 ha.staba· r-:ı-- hap.İa ceza.sına çarptırıUnaşırı• ~~tı 

eize k&r!!'I çok minnet duymuştum. Rumenlerle yapılan hır anlaı;.~ !anarak gazetecilerle propaganda oip-ş· kr ıckıya600ıhtkıyi aç kvardır. İlk pa. rti ola. ~ ten .Onra fırınlarda yinni dört rar veımı..;.tir. ~ ~"'t 
Ha•·rmı•ı •h k · ......ı. ~ a .. ,ı ursl ı k•' M.&t ·be .. kılctamcsı' ve eonra e.aıtı"ila "'1 ı 

- ı.ı ...... rma. ıçın sonr-uan ma üzerine memlekoet.imiz.den Ro leri etrafında. uzun bir Orüşme - "" ara verı ece ur. "' =~============~ A' ~·• adresinizi C}Ok ar~tırdım, fakat bu. m 
1 

d g yap Fakat derhal ikinci partinin elde bu- arzedilmıeet de 
1bulunmakıt.adır. ...._,.,,., : 

1 d N d 
manyaya hhraç edihne'i mukar# 12' ar ır. ıunması ıca ım k A•lik.a.darlar bu lhueuota Ekmek. TA K V •. ı ~;~ 

ama ım. er e oturuyorsunuz? rcr bulunan 6-0 :bin liralık lc.lü}çf. Bu toplantıda Halide Edip, HaJide P e e tedlr. ·ı . ll t__ t_ L~' 
- HenUz; adresimi ben de bilmiyo- Nusret, İffet Haıı·m, ŞUkOfe Nı·hai, İstanbul Yardım Se\"enler Cemi- çı er cemıyetne temaea Ditıfftllml!'" ,~! •. nım B·rk gU k d d ""•ti demir muk.bilmde, Romanya- ti !ardır. Şimdi •ehrimiz.deki fırın· ..., . ı aç ne a ar e ... .,, rece- d I . .

1 
k Hasene Ilgaz h&Ztr bulunmu•lar•·r. ye namına Bayan Hayriye Kırdar, ~ 31 !\-IAYIS 941 h.. 

;<; Ş md b ki an petro "° ·mazuı getJrtı ece - v ~ t t b 1 k d !arın !bekletilecek ekmekleri de· ~ "'•t 
tio.m. ı ı ır yer arama a meş· tir. Romanyaya verilecek ık.ülçe Bayan Kırdarın verdiği izahata s an u a ınlarını memleket mU- ' Cl~ft,tAR.TESl '!6 ~ ~ 
guillin. demırler Zonguldaktan limanı· göre, bugün hastabakıcılık kursları- dofaaııında yer •lmağa, bu kuds! va- po etmeiie yarar yerleri olup ol- AY: 5 - Gll'N U! • Hızır: , ... ~ ~-~ 

beni bırakmayın. Yıne her günkü gi. - Sıze bir ricadr. bulunsam kabul m>Za uiratılmaksızın d<>ğrudan na devam etmek Uzere 600 b•yan zlfeye davet ctmekt~dlr. ma.dığı teökik ediLme.ktedir. RUMi: 1358 - MAYJS: . i S!:ııı:, 11., 
bl sabahları bana gelin ak.fam tizeri eder misiniz? Bu akşam beraber bir K k•v. dedilmi• bulunmaktadır. Yaiııız Ht~t·. ı•~. n--a·•ei•'""'"tl· 11 ooğruya Ö'~tenceye gönderHe· "" O"' 400 b' I' 1 k 'h '""n uvv ~

11 

~ '"" ev~ gidersıniz. Haftalığınızı tabı! tJya.troya. gıdelim . Sonra da Otel Ad· ccktir. Üsküdar, Beyoğlu ve Kadıköy kaza- \f alinin civar kazaları teft'ı<ı Un in ıra 1 1 racat AJLl r,ı."-' j 

- Rıea edermı, .Behrend Frola.yn 

•al'"'' ..... '" zamanki gibi alacaksınız. !onda yemek yeriz, bıraz görU•Urüz. ı • ld V T a:v.u.ı / ı..,ij; L , ..,_.,__ ,. arından 307 bayan müracaat et- yapı ı .....-- "' .. 
Ben pl\tlfliyonda yapyalnız kalmak~ - Tef1Ckktlr ederim doktor. Fa- k mi~tir. İstanbulun bütün hastanele- Yali ve Belediye Reiei clıolcıtor GÜNEŞ·. s~ ~:i Q 

tan korkuyordum. Dikişler oimıyaca. kat buglinlerde çok meşgulüm. hiç Şir eti Hayriye yaz tarifeleri ri ile yapılan temaslarda bu hasta. Llıtfi Kırdar dön Hadwnköy ve Dün ımıhteü.f memleketlere 5,31 "-"' gı i~in tabu gelen gıden de bulun- bir daveti kabul edemem. Sirketihayrwe idaresi, yaz ta- bakıcıların bunlara taksimi takarrur . k I rd b" , 400 bin ltra.lık ihracat yapılm1'- ÖCLE: 13,11 \~ 1,.~ k 

l 
., cıvan ' aza a a ır ıte.>tif yap· tır. kalya ve AL,,.erı""-ya ku"JI;. İKİNDİ: 17,11 S ı:ı kı 

mıyaıcaktt. sterseniz beraber bir oda arı· rifesinin tatıbikrna. 'bu yıl bıraı: etmiştir. Hastabakıcılar oturdukları .M(·.. ttıa fJl ~' 
Buraya gelirken iki ayakkabı yalım. Benim oturdul;un1 pansiyonda daha erken olarak, haziranın semtlerde hastanelere verilecekle!'dı'r, nvytır. Bu tef.tiııJerde !bu 1taza~a- yetli llliktarda deri. Alımanyay~ AKŞilr: 20,33 l~·,r ' · ı nn ihtiyaçları teabit olunm•- ve t'"°''n, Mıeır ve ltal·~•Ya L-Jık, YATSI: 

1
• ıı.: · ' 

kutusu dolusu k8.ğtt para getirmıı;- da oda buluruz. Pek yi ve pek temiz üçüncü &alı gününden ittbaren Üniversite ve lise tahAili olanlar, -.,, ""1.1 J Dil 22,32 .... ' ' ~ 
um. İhtimal bu para ile yedinci ad. bır yerdır, 'l'mdi benim vaktim var. başltyacaktır. • dört hafta, orta tahsili olanlara allı imar .itlerj üzerinde t~tkikoer Y•· İngiltereye kenevir goönderilmi,. İMSAK: ~ ~Ot 
resi buluncaya kadar yruııyabilirdim, - Te,ekkUr ederim. Fakat buı;Un ·-.... :~~:".~'.'.'."~~~~=-... --..,,,...""":::::::::::::::::=:=:p~J;muıt~~ı~r.!!!!!!!! ..... !!!l!!!!!!!!!!!l---~tır~· ~-,..,.. ... ___ ...,..,. __ ...,...,...,;,., ... ,... ... ,..,..,..,..,..,.._.,/,_ ~ 

_,,ı rıı., .. ıl 
fakat Alman parasının her gün hat· bir ahbabıma söz verdim, oraya gidi_ _ l\ferhaba Lord Cet\.·Jnd dedi. 

2 
ı ,aı 

tA. her eaat biraz daha dU,mesi yü- yorum. Vaktim olamıyacak. _ Merhaba... Azizim. dı. Biı'az 1011.ra Lord elleri oo, olaral' "" .~ , . 
zUnden on bef1 gün ı;onra kutularda- Galiba doktor Valera beni de naz- Lord, ne olur ne o1m•z bf'Jkl de az.ıh ~lr ---- y E ş 1 L G o geldl: ~ .~ 
kl paraıun sonuncu paketi erimişti. tanmayı kendine sUs edinen koket ala.t'&khdır dlyt>rt>k ne-ıaketle. konuşnağı ve L Vah vah .. Pek eanon l'lıkddı • .ı:ı.; ı., -~ Pansıyonlarda fiyatlar her hafta ar- kadınlardan zannetmi,ti: tatlı dil dökmrji;I lettih ediyordu. yok .. Kızım alrp gotUnnü, olacak. BU ,. 

1# S 
tJyordu. Hiç bır ııeyın muayyen bir - Madam, dedi. Ben b<ratı..r gez· _ Buyurunuz, oturahm .Bir •!gara vere- odasında duruyordu. Demek ki bir•" <' I~ fiyatı yoktu. DUkkanlardaki malların mekten çekinilecek bir adam değilim. y1m mi! Bu s&al pek ,·!ski aatl Mitil, ama aiınııı olacak. ;I ~ ' 
llzenndekt fiyatlar sabah ve ak9e.m t,te kartım, Arjantin sefaretinden arzu eden.eniz •öıle~fol•, getı..ı..ı·tm. Yazan: Roy Wikers .._29 - ç...,jren: Rezzan A. E. Yalman - Kmruzın nereıe gittiğini bili~"' .'t~ 
değ"iş.iyordu. Her ş:ey her dakika yük. beni sordurabllirsiniz. _ Hayır istemem. Yeme-klerln arasında '-----------------------------------·"' &unuz'! ~'.\ · ~ a~hyordu. (Arkaaı var) bir ~. y ~mek fıdetJm dt-"'"Udir. zJnJe ı. """'-1 tm. Benim u.•- --ı.ı..-.-,~ .-~. - Bilmiyorınn, ama. öirf'ııılrhn. ~ 

ki, athf< kW"l}Wlların heJ"'inl hedefe 
l"i&bet 4'ttlnııln 1 

Bir kalkınma. "e tMls devrini bl· 
7:lm kAdar az para Ue idare eden 
hiçbir büyük millet yoktur. ~in ne 
oldu.tunu bUen ağır~h Avrupalı· 
ıar1a blz.lm !bazı müeıııMe&elerimb:I 
k~a mai , .• idame ettl,l;lmlzl ö,I;· 

rendlklerl ı.aıınan hayretlere d~tük
lerlnt daima görürüz. 

Bupn dM·let idaresi artık )"Or

ıana göre ayak uz.atmak del;ll. 
)orsanı a.yap cöre uzatmaktır. Bu 
etrafrmn.dakt dünyamn «ebri 'e 
~ır. yapnazeanu ru,:ıkta ka
hr'\ıntt. Bir büSlık millPt olarak 
y..,amak için n1U.li ınüda.faanızdan 

bir lôr.mnusuJ; }ükf; gibi cörünen gh 
'.("I: sanaUerimize kadar heNJeyin a:yrı 

ıt.yrr bakkıru vermek mecburiyetin· 
ıleıı;inlz. Dedlllmiz (lbi btJlçe ay· 
lardarrberl encümenlerde devam e
den hummalı bir talışııl&llrn mah
•ulU.d\ır. Kuru..ı;;undan kan akan 
milletin Hkill~ri büt~e,l'I hamlı• 

yan hükftmetle aylar<'& çekişe ~e

kt,e pazarkk yapmı~lar. o kt1M11'1ar· 
dan hiçbirinin boııa gltmlyeeeğlne 

kanaat ıettımt,ıerdlr. 
Btitçe ~al"malarmın bir faz.ileti 

de büti.in dü'ünen b~ları memlt>ket 
.nu~eeklerl ilzerlnde sıkı bir dltfthn· 
re ,.~ murakabeye scvketmfttl olu

) or. 
l."aratıJış icabı, l>ir ınal, hJ~ bir 

~aman pal'MI ,·erildiği zamandaki 
kadar tıtızllkie tetkik edilmez. Bü· 
yük Millet Mecll 1 de öyle yapını.,, 
randvnantannı klfl giirmed.JA"i ll· 

mwnt müı(et~Uk l!}lerlnden nalrlye 
idarelerine kadar blr (Ok me&f'lele· 
rl yeniden canlandırmı' ,.e mü.na
ka.<:ia etmiştir. 

Daha titiz d•vra.nılarak umwnı 

ınüz.akerelere biraz daha faz.l& za.
man tahslMne lmkA.n bulum.aydr 
n1ebD!'>lar belki daha başka. dertler 
üzerlnfl' d~ ettıerekler ,.~ netice da
ha :ıengln olacaktr. 

REŞAT~ 

• ., •··~ ··•~ ~- ·• ~ E!Msenln elekinde kliçllk '"" gernnme& bir ıe > 
- Miikemmel bir !ıdet, azizim ... ı:ter lıen elb...,yl görmek l!>tıyonen. ke var. Fakat bu lelre içla fiyatı defı,mez, Raoon gitn...k üzere ayal(& kalktı. ,ıil' ~ 

de siz Y"'!!a ikon ooı le yapm1' o!Mydnn, Lord genlıı nef.,. aldı. Krıı işti lıar.,nya· çiinlıU herlıangl bir temizleyici bu ellılııeyl Lord ı, yapamadığı !~in fe11& halde !~ • 
Buılın boyle midemden ralıa"'n: olmazctmı. oa'k, kln keodlel ed..,..tı, }'aut ~ ite-· kela)'<:& 1"mlzliyelılllr. len~tl. . .,; ."lı · 
Ayni zamanda çoluğımıa çocuğum& d& para u aa!N't sürünmemek Jfw.omdı. _ Lelı:eııln malılyetl -! -Kızımı goniroeniz kendi•lle elhi•' ,ı' "C.

1

11 kabrdı. H•P'>inl yeyip içtim. Yemek arası _ Peki, bv eıbl-• ..., --~ nJ-><-'•- K .. ~ kında konu.,..nuz. Fakat parayı !M'• ,.ı ~~~ ~~ -"~ ,~~ - Uç- bir yat ıeı. .. L. Mal1lm ya yat; .ıJ11• \[ 
man deınedlm. •lnia ! A,ajı yvkarı bir şey ~ ı..ı...en çd<ar. ~on. ÇUol<ü terzi paralarını ben odl""' f. • 

- Öyle mi! Raeon srlnlryorclu. t,.ı bir ter&lde dikilm'" Be e11ıı...... .. Ödelniş oldufu yalandı. Elbl e bOı<• ;,,ı 
E O il 

'"I 1u ,.,, - n _,. roreylm de ııonra fiyat ko. pd-•tı. Fakat kibar ~•r tn""'I• fl.•ıl' ;L ~, 
- vet... n param yok. unun ..._.. n # btr aeUıa elbitJmbdn ft7a.t. llakkın4a ~ bir nu.tu.ruz. ···-ı ın au ., ' ' 

znn şa.)·et bo1" fllAn ettlyı;;e kat'iyyen t&aı- fikri yoktu. thtlyat.lr bt:r tal"lrla: _ Fmıkat, azlzlm, ....ıı yakan bir ~y söy hlt bir zaman borçlarından babMtıd~
1

~ 
mam, m~lyet kabul etmem. - işi bilir .• Dedi. ~ görmeilen bir leylniz ki elbiseyi ciddi eianık almak iote<li· - Elbiseyi almak istiyorum. ı;;ıt 1 Y ~b 

- B<>n: filan yok Lord Cel\"lnd.. '9Y ııöyllyemem. Beliti * kirlenmişttr. ğlnizl Hlıyaymı, 1eıır1m. ~,.ı~
11 

- O halde ne ı,Uyorsunuz'! - BakmıZ ben pa1..al'lıktan hl( h.,tan· Rason attı: l..ıot'd. BMM>n'u f.eıtyl için yerinden f{ll: 
- Knıl'lllZın gelin M\·a.bmı cormek... marn elbise bir kere ciyilmiştlr. Bunu laklr _ Yirm1 Ura ktJ'I mi! ftl o aralık ya.rılarına gelen uşağa ıı;,or ~ı,-o' 
- Fal<.r.t azizim gelin elbl..,.lnln parıwnı e<ieeek deilflın. Lord M>\inclnden ne yapacattnı 'IAf""lı'· - )fi• Bolden'ln nere)'O gittiğini ~ 

ben '\'Prdim, Bugün de ~atarken parayı )ine - Biliyorum. 'l'ahU dttjtin e1tn.umda el- it. Fakat n1emnualyetini gösternıek ,_. __ ,_ mıuB•nu"Z'l' ·16',; ı.nMPU - Ha.vır, efHtdim. SadE"<'e ta~I ~0 

ben .ala.catun, Kıt.anın bunda hl( bir all- bil§e pyumi.,tlr. Fakat acaba kirlendi ml ! yttek.: 
ka'1 ~oktur. iyice bir rö"ıd•n Je<;irmek tıl.zmı... Beyaz - Verdiğim pa.r&11m k~Uk bir kı>mı.. PlkadelHye dediğini duydum. e<I''" '< 

Ra"'n fena halde slnlrlenmı,u. Lord keo· "'ten bir elbloe çok kolaylıkla. lelı;e olabilir, Fakat böy14' elden tekrar satılan elbiselerin - Pd< ilJ. anladmı, Pik&c!P'll d ,,'ııJ' ; 
de

""' mı•. mutl&ka. !\lalden t'okaW.nd;.&kl "!\ıfa,·t•t . •L 
dt';lnl eV\·elH. onu bir alacak.it, sonra da bir •u aft('ak onda bir değeri okır. Oturunu.r;, rahat ~· "tli: 

.,.kici zırnn•tml,tl. Bun& fena trerlemlştl. Lordu end>ıe aldı. bkiclnln elbiseyi lyke ediniz .• Ben gidip esvabı getireylno. ha.n .. ıne &itmı,tır. ~( ~ •ı t 
Lorda iyi bir cevr.p vererek haddini bildir· göt.den ıeçtnn..ı hiç işine ıeımtyordu. işi Ruon memnundu kendi kendini lebrlk e- - Teııek"ür e<ierim, Lord Cch1°•

1 
• !'ıı 1 

mek iııtedl, ama m .. ıe~e alt e~leri buna hile taratııı.a dökmeğe karar verdi: diyordu. Amirine elbl""yi götil.rdtifU zaman da teluar ıörıı,urtrı. ~ ' • 
rnftnl oldu. Bunun için hiç aldırmıyara.k bir - Kapalı ıözle elbiseyi alamazsınız bu kim blllr polJa müdürü kendJeini ne kadar - GWe güle, azlz.Jm, saderr ~nu utlu ~, -dı 
... kici t&Hl takındı: tahli .. Fakat öyle ln<""1en lnoeye tetkik et· takdir edocektl. Fr.kat ılaklkala.r seçiyor 'e yınız ki elbiıı•>i •ize ben utacatıın- ,sl • 

- Bana ne~ Dedi. bter kmıuzla ieler ıı. mete de llızwD yok. Ben kendim ııöyU1eylm: Lord ıelmlywrdu. Ra&<ın •inlrienıneğe b"'!la- (Arkal' " ' ~ 
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~arp Vaziyeti 
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( ASKERT DENiZCiLiK) 

Almanya ile iş blrliQlnde 
f fansız donanmasının rolü 

Kalem - Fırça Birliği 
Genç edebiyatçılar, genç ressamlara 

dün bir çay ziyafeti verdiler 

1 
Yazan: nıı .. ttbl film. ı 

. E,ici Belari)'e Mlltetan 

( Bugünkü cemiyette kadın) mevzuu üzerine 
kalemle fırça arasında müsabaka yapılacak · 

,.. bi k D" • :ıı.·d 0
- -.&-ı.: ı •ettin' . Onlarla blaitn aramızda vı,ı hflkCmeUnin Almanya ile ı ve .-..artinlkte de diler r ıaım un ıaaa... .ı~ı e ucya"""SA.& 

if birlitı yapmayı kaı.uı etmNI de· li'ranıııa deni& kuvvetıel'l vardır. Marmara aiınemuanın üetünclekı Yazan: dediıin.iz gibi pek çok farklar 
~--..l _..J....t.c! 

1
- ' vardı. Bu farkın bnıne de ben nizler muva.ene1incle Fransız donan. 1 Buıun Fransanın ellnde yaralan· aazllOOQa aenç ıı:ıcıcu.1yatç&rer yenı u _._ 8111 t 

masının yenı bir roı oynayıp oynıya. m~ bir atır harp remıaı, altı kru· kurulan Serbeet .R...amlar ın.ı· nla-... UWI ipret edey•m: 
mryac81J nıeaeleeıni meydana çıkarı- vaaör, (IO) d .. troyerden ve klfl PIH\a bır çay ziya~ 'W!rdiler. Onlar da arkada§Ça toplantı· 
yor. miktarda d•nlaaltı r•mUerlnden lba· Ben \bu ıuin<>ya henüz citme- olduiumuz .. nat telkiımüllerı, !ar yaparlardı, fakat bunlar gece 
A.kdMlı müva•neeinde vı,1 do· ret bir clenlı kuvveti mevcut olup diiim için oraya ıne taı-aftan ai- çok defa lbiz1birler.ine deetek ola· vak.ti, •at ikide, Ü9le namh kah· 

nanmuınm mühim bir u.ıı olmadı· bu kuwetler (Oran), Dekar r.il<lliYıi, çıılcslciıitnı ~lmiyıordum. rak.. birbirlerinin faaliyetmi ta· vd\anelerde olurdu. Hatbulti bu. 
tun y&Jwıdan ifteeleytp anWrıak için ve MarUnlk adalU'Jnda ve blrlblrlerln SineırnMlın önüne celince kapanan maml~arak daha olıu_n bir dev- gün bu: gündüz sa.at ikide bura· 
Akdeniı devleUeri eııennde mevcut den çok ull&k limanlardadır. önünde duran .bir bıç aence: re '8~§lir. da ııoplanmıt bulunu)"oruz.:t 
dbnanma kuvvetlerini bir defa daha Vifl hUkQmeUnln lnrtıtereye kU'tı cGa•iaoya nereden ç~ılarh di· Büy\jk •bidelerin, büyük ~er. Genç edebiyatçılar ve reaıaam 
P&ci•n seçirnt•k icap eder. talundlfı dUfmanca hareket Ulerlne ye ıaorclum. Bana ciilünweycrek !erin üıerlerinden asırlar. devir- lar L>inoyu alJcı~larken o devam 

Hi.rbin bafladıfı aamandanberi, de bu Uç muhtelit Hmand& bulunan P'ran yol cöete..üler. Kendilerine te· ler seçer. Fakat bu e.erlerle 'kar- etti: 
nlalerdald hiktmlyetin tcuvveuı bir 1 sı& ıemUerinln ~lrleril• blrletme- ... Üt' edip mercllvenlere doiru ttl•ttıiımız Zlll'Mn o devirlerm «- Şiındi genç ede'biyatçı. ~r
MGfafll oıan Jnrtli• ctonanmaaı ıkı 1 ıerı ço1t kolay olnuyacütır. llider.k-en ark.mdan konutmei- bütün aütünce ve hardcetlerini kadaılara bır tekl.ifım ırar. BıZJm 
ııMedenberl alır harp ıemllerinden Şımdlye kadar ~ denı.Jente se- b.tJadıler. Biriai: kendi .içimizde ıbuluru&. !Sanarita- Serbe•t RCM&rn{ar ırupunun ildn
Ulieini kaybe&mi.ıır. Harbin devamı fer yapan Franaıa ıemuerı 1nımı - Bıı ıda o0nlan:lu olaw. de. ran vazifeıi, duyulan bütün heye_ Gi çall.fo'Jla devrcm

4
"1 mevzuu 

eanaeıftda lee ınımz tersaneleri do· filosunun mtlaaıadMtne sahip ve bl· eli.... canları ve fikirleri unuwimak.:t.n dadın:t .dır. Siz bunun üızer.indc 
num-.ya 1larp gemilerinden kuvvetli taraf bir devlet semtleri ,ekıtnde te- Bir ba,ka eee aöze kanftı: kurtarmaktar, Buırünün- Tıürk ha- duracağız. Butı:ünkü cem.lyet için. 
unsurlu illveatni temine :mu\'affa.1c lakkl edilmekte idi. - Acaba kiımleıclen, banal yatı kartt9lnda .. nal&lrın ayni deki kadm varhiını uaştmp, o-
elmuttur. (Duke of Yorit) aınıtmdan Bundan sonra dtlfman nnıamelHine tıar&fıt.an) huaa•iy•ti aötıterdjjine §&Nt o· nu fırçalarımııla .aöeıtereceiiz. 
bet tane 1'U)'W< harp gemisi. Kral utrıyacak olan rranus deılla kuvvet - Ya l>o'betil edebiyatçtlar· l\l)'Oruı:. Biz .İlitİ)ı!oruı ki edeıbiyatçılar 
Jorj aınetmdan lkl bUytlk (85) bin ıeri bulundutu Umanları terke teteb. dan, ~ da ıbahkçı rflılMmlet· Memleketlmrzcle AVTupa ueul- da 'b.zlnı mevzu"1mua i,Ura'k et. 
tenluk, en modern techi&ata sahip bUa ettıtt takdirde lnıtU• donanma. d~ 11... !erile tekiımülünü y.pan 'Plhtik sinler, rb.irl.ı:k.te çalışa hm., Onlar 
müthiş kuvveUer lnrtlla donanma· sınm takip ve taarrqauna duçar ola- - Ama lbana kalına bobetil auatlar çok yenidir. Mazisi bir kalemle, ıbt:z fırça ile adeta bu 
auıa ununedlUrken mihver <*'leUe· cafl tabii blr keyfiyettir. ede#bi,yatÇ!larclan oı.. ~rek... in .. n ömrünü atmaz. Buıün aç- iki aanat Jrolu erMHlda ıbir ımüaa· 
rl en kuvvetli atır harp gemilerini Fransız ftloeunun mihver devleUa· Demek lbeni edebiyatıçıhia ya. mıı olduklara Limen eer1ıi.ile b k 

1 ltlrer birer kaybetmek tallhsishtfne rl eline seçtıttnl kabul bile etmit kt,tırmıtlardıl ... K1m bilir belki aenç re ... .m arkada~larınuz pi~- • a ya.pa •m ... :t F k 
utranntlardır. olsak bu kuvvet mihver donanması· de ed~iyatıçıltk 'ar1ılk lb.ir kıy.afet tik .. netler ttarihimizde yep.yenı Mülhit tl>ir alkı~ başladı. ~ i~ 

Almanya Graf Von Spe gibi kıy. nın kabtllyeUnl çok futa arttıracak meeeleai oldu. bir hamlen.in amili olmutlardır. aon derece ~i!.4:~--- k.a'DU 
ıneUl ve onun ayarında kuvvetli ge· bir mahl-t ar1etme1. 1ngtJterenın Gençler 9&Y .m ... eının baoın· Onların bu fedak•rlıkları, onat· ~dilm~i. Herkes m~.im ve 

o1v C. I a.. • • _.ı memnundu. milerlnl ve en sonra da Blemark bua1lne kadar oldutu ıtbl bundan el. id&ler. n ı vir ~cae klrın cfikliti ik.uleyi:t artık t•ma- ATtclc rahat rahat paatalar ye-
rtttt en btlytlk ve en ye•t gemiyi kay. sonra da 91\lı hlklmlyetinl znuıaa. aanat müna4'.-ıarı yquyıorlardı. ~n ıterkeılımeaini ve Türle halkı-
badwlcen İtalya da Akdenl9de kud· fua edec .. .tM tabiidir. Ga'Y9i. ~ln Dinonun MğıııO~ nın i,.iııe karıtmHını .ialıemek ar· nip limonalar içilebilirdi. 

d ti' bl .... 1 '- • -ı:ı..'I. 1 ... Bir kenarda gazınoya eğlen· retli ve dtlerll eller e kuvve r Gerek Akdentsdekl tqlllı filosu oturmut. tat .. oır .iaunet e ar· ıueuncl•n .d.oimutıtur. ,_ d' 
tı10 olarü: mtlhlm vazifeler g6rec:ek ve &'erek ana vatan fUOIRl ber lkl de· k•clatlarını dWiyordıı. Araaıra Bu vulfenY\ layı&ile yapılab.iL mek veya d;nlenmek m:~a ut 
dal'eeede :ırıUeHtr bir kuvvet olan ntadekl 1'ik1mlyett ~ine yar- ıülümlil)'or veya söylenenleri meei için de re-.mın .-irden, gelmiş ve bu ttoplantaya ~·it o • 
lta:ıyan donanmuınm en yeni ve se- dım etmete ıuaum bile brl'akmadan tudi« eG.i.)'ordu. Davete k•bet romancınm muaikiflnaatan, tet- mu, !bulunan miifte.rUer ken.<li a
rı unaurlannı denl&lertn aonınıa ka· mihver donanmuUe wr ölçU,ebtıe. etrniyen bir kaç ark.dqtn yeri kiıkçirıin beıvke-knttan ayrı olma. ralarınd:.. kontıU:\aia ba,ladılar. 
ranlıklan tçlne aikftmek fellketıne cek bir kudrette oldllf\lna tereddUt boftu. Edebiyatçılardan HüM· dıianı ld.ra'- ...,_;. bıılı.ınmak la· Genç bir Üniversiteli sitaraaının 
tr ... .. .... k"' l•""'ltere de son 8 L t.-lk ıımdır. 't ~-·- dumanlarile havada halkalar ya. u amıv-r· ..... ı.. .... etmek hakaıslık olur. mettin oao~ arata ·- tı. 

Gtl'it muharebelerinde birkaç kruva- General (De Gol) elinde bulunan Herkeain pHta.ı ve l.imona.tuı Türk kültürüne, Tıürk eanat para.k: 
:lir lraybetmt'8e de Akdeniz ttloeu Fransı• JnıvveUert, Vlft hUkameU· önünde duruyordu. Genç edebr h.)'abna yapılan :bu oüyıUk tuz. - Deacnift, ıdedi, bu yeni ne-
;ptne kuvvetlidir. nln deni• kuvveUerindtn ı;ok tu~a- y.lçı ıerbe.ı bir tavırla: mete bütün •rk•datlerın Mmimi· sil ean•tkirlan ıMnattalü eeraeri-

P'ransm muharebesinin doturduğU _ Arka.datlar, dedi. aenç reı. yeıtle htılacaklarmı umu~oruz.> l'ii yıkın onun ~erine clüru.t. 
n«ice J'rıutaanm teeltıniyettnl icap dır. aam arkad•tların LirMnda hasar. * munıtazam ıbir çalıfma ba~tı ae· 

-- do General Golün emrinde a alır harp k ı ı. • 
etttrtrken orta19 da ~lr ao ""su: • lamıt olduklan eera«ien eonca Bu uı:un hitabeden yorulan tiriyorlar. Bu ıdeme <> uyor Al 
•nmuı meıeıeııtnl çıkardı. Yeni ve gemlıl, T kruYUör, 3 deetro~r \'e böyle bıı toplantı yapmayı arzu genç arkadaş son kelimesini. ıbiti. avarelik falan filan yıok <la bun· 
JNnet" uneurlardan m\lrekkep O· bir tayyare gemisinden mfirckkep ettik. ıBu bu)uf111amızın kısa mak rince limoneta ibardatını ağzma dan .sonra sanatkar ımuntoazam ibir 
lan hu donanmanın nııııver devleUeri bır deniz kuvveti vardır. 'Bu kuvvet sadını izah edeyim: Bizıdcn önce götürerek ıbir yudum aldı. iş adaımı halile durmayacak, ça· 
eltne ~l'Jlfllll, harbin b~ladığı ~Un· 1ngiliı filosul\d&n vertlecek destroyer gelen nesillerin .anat faaliyetle. İkinci olacak Abidin D.inq •· lıtacak. 
den beri mihver deniı kuvvetıennln Wl ~ .. t&ltfl,. ..,iıl4tl .~U' rinde aa"d!lerın~ ım.._. lb;.- 'hal yata ltaMıtı, edeıbl)'a4ıçı•r• ve Kar.-nc:leki: 
•Jalftı ~ ell9Cek yeni bir UIUIUI' GeJteNl 001 eftlr'lndelcl Jl'ranaı.z ttlo· göze çarpmak:tadır. Bu <la rea· aöz söyleyen arkadaşa dönerek: - BoUd, Gİ}"e cevap verdi, or. 
&9eaktr. ııunun bile Vışl hUk6metiRin deniz aentterımızın, m~inaawmmı· «- Evvela bize gi)stenni.ş ol- taya .it çıkaramularea bile ıbı.: 

tngllterenin, dentz kuvveUerlnln kuvvetine faik olduğunu inki.r ve 

1 
zın. ediplerimizin ayrı Kruplar duiunuz yekın1ıi• voe umirıUye- : herhalde bir huetkettir. lnoal· 

tevstatınb mtttteflk sıfatlle Frıtn· ı·eddotmek lmklnaızdır. haünde ve adeta bir<Oulerirıen t k t l.-ık" d · 1 !ah ~ el ' 
11IZ filosu mUhtm bir yer atrııışkta ""'!. h b . 1 _ ,ı_ 1 a' r d e ç.o e~e ur c erız. ar uı 1 ır .... 

\~ Fransanın Almanya ile iş birliği a ersız '<> arıs.K ça ışm 18 1 ır. Bizden evvelki nesilden bah- N..-..n Hlanet 
Bu donanma Akdenlzde İtalyan do· yapmaya Jcar&r verm .. ı hiç bır &U· H•lb&&ki ımcvsuıın Gtuıdretini b&ı· '•m!!mlllll!9•--•--l!!!m-m!!m!!!!_ll!!_!!!!!l!!!!l!ll!9! .. 9!!1-!!!l!!l!!l
nanması ile çarpı.,.cak ve tnıtltere· reUe denlalerdeltl vutyeti degttUre- ularma duyurmak erzüllile t.ar~. 
nln Akdeniz filosunun yardımı ile ctk bir lmil olamaa. ve Almanya kete ıreçen •nlıtkeriarın elinde 
Akdeniz hlkimlyetmt endifeSIZ ola- F"ranladan ~~ll'i bUytlk deni• YU' i.ster fırca, ~r k•leım. ieter ça· 
r&k ml!tteftkler ıetılnde buhandura. dımı ile tnıutereyr nıaflQp adecefl· ımur oleun, bunlar Mdece 'bir jfa. 

caktı. nt d~ttyorsa yaln" ve aldatıcı bir de vae.ıta11tdu. .Su vaettaların 
Fran1aıun harpten çekilmesi tnııı- serabın U'dlndan kotmUf oıur. ba..<ika başka olu~ lbize busüne 

Şimdiye kadar nadir tesadüf 
edilen bir ihtikar davası 

t.8reJI danla b&lwnmdan en~e dU Muh&Hbelerin, m~.U andıran kadar t~MamKl '9irden, mueilci
flll'eoek ,.at bir vasiyet ortaya koy- sathaları kartı81ftd& moral b&lwrun· §İınbll\ lheyke•~n a~ı fa•Ü· 
du. h.kat tnıtltMe htiktmetlntn ıaü· dan ..,ıf olan bir lnMll belki bu yet .. haları oldufunu zannt:tti· 
ratU kararı berine lngttis amlrallı· tnaddUo•rin ald&tıcı vaatyeUertne r)rdi. 

kapdabllir. Btr denttci d8'11 vak&la· Jlutün' bıırada buluşryıu§ ol. 
rı yakından dikk&t ,.&lil• takip edan mH.la .:.ten ıyoenıiz otan hu ayrı· 
her inan Almanyanm ardından kot· lıiı )"Ok. -etımek ve uamtada •a· 
tutu iba.)'alln kıvrak casibelerl ile mimt bir eanat mün~eti Vf' 

yorwlup düşeceğine derhal kanaat birliği lkuıımu anueunu .il4c defa 
getirir. • olank mim neelim,i.ı ıduym~ O• 

Dün iıkinci asliye cezada tim· 
CÜye -kadar t~adüf edilmiycn çok 
erııterean bjr .ihtikar davasına ba. 
kıimıttır. 

veririm, dem.ittir. 
O e.Mda ikahvecle i>ulunan 

kuru !kahvecinin dükatanında ça. 
lıpR S.~ -derhal poJiee siderek 

tıtım çok mtıeuır ve cezr1 hareketi 
bu enm~t vutyetı attratle halletti. 

zaman saman ytırQyen htdiseler luyor .... 

haber vermit ve tekrar poliıllerle 
bera-ber kahveye ıgelııerek: Ve lnifll• donanmuı ne beraber 

ça11'"tak Uaere bsıuz amirallıtı em. 
ri altında takenderlye ve lnslltere 
limanlarında 'bulunan 'bUyGk w ağır 

harp gemilerinden ve kruvazörlerden 
mtlrekkep Pr&ıı81a deni• kuvvetlvlni 
tnrm• deni• ıııo.tıa beraber çal1'· 
maya mecbur etti. tnıııtereye imli. 
na eden bir deni& mUfresealnl (O

ran da avlıyan lnİlllz filo
ıu bw-aelakl Jl'raıwı deniı kuvvetleri 
ntn en mühimlerini yar&lanıqa ve 
Ati! bır vuıyete ko!lJlata muvaffak 
~. 

bu hakikatı bUUln cihanın ıözU önU· Mu'htelif eanat lcolları arasında 
ne serm~l<tedir. Günlük vakalar kar- vehmedilen derin uçurumun mev 
"8Jnda yel11 va tlınllit.llk .hillaetmek cut ıoftutdıitnı, farkların aaıdece 
akli aellmln lfl değll4ir. Almanya ifade veaıtalarınd.ıc.i farklardan 
günlük hldlselerin ardından kOf&l'ak ibaret olduiunu heliru.ikien son· 
onlara ıör• tedbir almakla ufrqı· ra, ar'tK •nat ıt.arihimizin parla-' 

Bıından bir ay kadar evvel ta
huri memurlarından Şemeettin 

Tahmis eokağında kuru kahvecı 
Mehmet Efendiden 90 kuru§& 
yarım kilo bwulmuı çekirdek 
kahve aatın alırmştır. Şemaettin 
akflUTl -evine giderken Beşiktaşta 
Acem Mehmedin kahvesine ui· 
ranuttır. Orada ıbulunenhmn a
ruında duran Nevzat acfında l>ir 
şoför ıkahve ıtir~a'kisi o!dutundan 
Şemaettine rica etmiş ve kahveyj 
ayni fi.yattan satın almı~ır. Fa· 
'kat bu sırada kahvenin taltpleri 
çoğaldığından Nevzat: 

- Ben üç lira veriyorum, ele

mi§ ve Ne~ada .beı Ura vererek 
yanın k.ilo .kahveyi üç liraya .On 
almıttır. Nevzat perayı alarak ik.i 
lira •eri w"1'Ü§ ve bhveyi Samıe 
verirkıM cürmü metlwt Y-.:>tin'ııf. 
'tir. 

Dün ınthayetienen ıclurufm•ll 
.onunda Nevzadın euçu aabit aö
ritlıclüiünden asliye ikinci ceza 
mah~e:mesi Nevzat !hakkında 25 
l.ira •iır para c~aeı \ararını wr

yor. bir tdevrey-e lhazır old\ljunu pek 
B. Ruavtıltln dedlll stbl mihver ali aöyıliyebiliriE. 

danlBlere btklm olaıadıkça m&llQbl· Ee.ı..en d.i'k.'kat edilecek ohJ'!'S.1 

Dallarda bir kısım Fransıa filosu yete mallk6mdur. tariün bazı ıelevirlerinde ıörnıü~ - 300 kuruş kim veriree ona m.İft.İr. 

- Hayır yavrum. Bu da öteki srrnnuz ıt· 
bl ara.truada kalacak. Yalnız ikimiz bllcce· 
flz, bunun sonsuz saadetini 'ft" nihayetsiz a
cmını yalnız biz tadacatıı. Bu blse y....,mak 
için kuvvet verecek. Mtltemadl ııö9leıimle ııe. 
nl izac; etmlyeceflm, sana aevgiml hatırlat· 
ml)'Katan. Sana kartı daima yakın bir doet 
olacatnn. Fakat söz ver bana, aen de benden 
kaı;mıyacaksm, bUtün aevtnc: ve kederlerini 
bana a6yllyecek11ln, bana lnanaca-lunn. 

- Seni haklkl bir doet 'bllecettm l'erlt. sısz 
verlYorUm. 

Suttular. Dakikalar arka &ricaya feçtl. 
Ha.va kararm .. a bqlanu.ttı. 

- Oalıt. geç oldu Ferıt. Gidelim artık. 
tldaı de ı~eUertne dalM1'lar, bartcl ha· 

yatı unutmuflardı. Kalktılar. elel• afaçlrklı 
yollardan ıeçtUer. Yetilllklar aruında ıtııe. 
Tlel'flk SeVlfall çittlere mUAmaha ile bakıyor. 
ıar. onlarm heyecanını kendi damarlarında 
•uyuyorlardı. 8okata çıktıkları vakit llm· 
balu yanm"tı. 

- Bu saatte notert bulanıayn: artık. Ben 
nrın reçer, kendiltne 'bafka '9ır t'l,1n &•it· 
cettmtsi s&ylerim. 

- Ne saman~? 
- Sen ne zaman istereın bana haber ve· 

riain ollnu Jt\I? 
- Peki... öyle ise ban turadan 1'tr taksi· 

ye binecetım .Allaha ısmarladık Ferit. • 
- Güle ıuıe Ke;b~. Dostuz ya? Son 

bir defa ıuaet bakışlarını ıınıerlme ver ve 
llyle! 

Gene: kız hu sestn damart•nnda yaktıtı 
ateŞten kııardı, g&zlerıni tncUrdl, çtkıngen 

•ir .. ıııler 
Evet, her saman lc;ln... Dedi, 

Bu ıUnUn bayaUa.nndakl elMmmiyetlni 
ve bu aöalerln uıun ayrWk qlannda kandl· 
lerine ne büyük bir teselli ve şifa kaynağı 
olacatım tahmin etmiyorlardı. lk18l de va· 
ziyetıerlnln Umltsialiflni unutmuflar, yalnız 
qklarının ıetirdifi saadet rilyuına dal· 
mıflardı. 

XID 
lktsınln de llaya.UIU'ını dttf ~iı'acek ve arala 

tarın& btıytlk tneeafeler 'koyacak olan 8'Ut· 
hit v&ka bttkaç ırun sonra oldu. • 

Kuban her &'tln apartmana ıeıen Feritle 
bir aaniya yalnız kalıp notere gitmek için 
l'andevu verem17fCetinl anJamı9tı. Telefon 
etmekten ı;eJdndl, itilirler diye korktu ve o
na lld kelime yazıp PQlllaya vennete karar 
Verdi. 

<Ferit Bey, 
~Y&fln saat üçte beni Sirkeci tramvay la· 

taayonunda beklemenizi rica ederim. Kez
b&n> 

~·ltclı zarfa koydu, UııtUnUn adresini yaz
dı ve aok•!a çıkmak Uare olan hllnıetçiye 
poıtaya vermesi ıçln teslim etU. 

Bu hareketinin ne kadar acemıce olduğu· 

nu sonradan çok dUfUndU ve kendisini al. 
fedemedt ama lMı ktloWt teskerenin hayatın• 
da oynı7acatı t.vk&IWa rolU taıamln ede
~ı. Yolma, hiCJ ,uphesıs ki bluat 
poetahaneye kadar lider. yahut dıtarıya çı· 
kıp Jl'eritıe teıefonU. kon"'urdu. 

Fena bar tel&dUf olarak, Keabanın !llımet.. 
çl lle kenuttutunu Nigtr Hanım görm1l4tü. 
Genç kıs oUeına gitmek iı;ln ondan aynim· 
ca Pervlne Mllendl: 

- Buraya &el kız, Kes.,_n eana ne verdi? 
Kuban, dttrtlat Mrelcet ettıttne vicdanen 

emin olduiu ic;in bir tehlike sezmemlf, Per· 
vine mektubu kimaeye cô&termemesini ten. 
bül etmek ltllumunıı hiNetmem~ti. 

Pervin Ni&'ir Hanıma cevap verdi: 
- Pottaya &'titilrmek iı;in bir mektup ver· 

di efendim. 
- Gaeter bakayım. 
Kuban lki üç adını Ulaktan bu ıac;en aöa

lerl i•ltmlfti. Kıpkırmıaı oldu. HiddeUe on. 
har& yaklqtı. 

- Mek\up bana aittir teyae. 
Grnç kızm ıinirli ve telqlı hali lhUyar 

kadınln teçeuUIUnU bUsbUtUn tahrik etmit· 
ti. 

- Gizli bır '8Y defli ya? Bana ıoster. 

r 

- Rica ederim teyze, h'118U81 bir mektup. 
tur. 

- Kime yazdm? 
- Bır ark&d&flm&. 
- '8cnin bllden ıızu htr feytn olamaz. Bu 

arkadaş mektubunu g6rmek istiyorum. Ver 
Per\'ln. 

Keaban ilk defa olarak NlCt.r Hanıma 
karşı d\lrdu, hırc;ın bir sesle bağırdı: 

- Hayır Pervin zarfı bana ver. Huaust 
muhavereml kontrol elmefe hakkınız yok
tW' teyn. 

Fakat Nigtr Hanmı bu aöz'lere ehemmiyet 
vermemtı:ı. atik davranarak Yafından umul. 
mıyacak bir kuvvetle zarfı hızmetçlnln elin· 
den çekmlftl. 

Adresi okuduktan sonra hayret ve Mke ile 
bllyü~n gGzJerile Kezbana baktı ve bir şey 
Btiytemeden sarfı yırttı, mektubu glSzlerine 
yaklqtırdı. 

Kezban ona htıcum etmemek, kA#'ıdı el· 
]erinden kopanp almamak için kendini rtlç 
tutuyor, tımaklaruu avuı;laruıa babnyor· 
du. 

- Yarın a&at ilçte hal Nankör! J:ntrikacı 
kız! utanmadan Vivetın nifanllsmı baştan 

çıkarma&'& ç&hflYOI'lun. Bır taraftan da &r· 

kad.,ama yuclım diye beni aldabn&ta kal· 
lntıyorsun. Koynumuada bNleditlmlz Yılan 
bizi ısırmak istiyor. 

- Hayır, vallahi llöyle bir fikrim Ytlktu 
lıyze. 

- 61.11, lnkira kallufmJt ilpatr meydanda. 
(Arkua ftl'). 

( SiY ASi IC:\llAL 1 
Sıra 

lrlandada mı? 
Y ezen: M. H. ZAL 

G iritte Almanlar ilerli. 
yorlar. Tayyare ıibi 

kuvvet umurlarmcla eaaalı bit 
faırk 'bu.ı olmaua Giridin kur· 
tanlmua baldunda ümide dut· 
..Mie pek de ~ kalmamttlır. 
Yalnıs,...... nduıkkak ki elle. 
rindeki imıünl,... niabetJe 1n
ailimhr İyi tlöv9pniifler; Alma~ 
kuvvetı-ini iyice yıpratllUflar 
w ada7J pabahya aatmlfludar. 
Eiw Giri4i kay ..... --. lai
d.ctı alirlana •• HalMtte....., 
ba1t kalan k11vvetlarini Filiatiıı 
w Muara yetiflirir.._ muvve
neYi ......_.ol ........ 

H...n.in IMbrana .t.laai fU 
au.ı pleceldir ı Bundu ....... 
Almanlar ne ~ıacıak 1 GSitte 
ıönffijümü& ta.iiber• ... 
hatıraeeM"#el trlaada ..ur. 
Almanya IMıkımnMlaın .... 
t.ratw-in ........ altmcla 
ltir kale manurua wr. M•· 
wa ta:n...-..&e va •ialtı. 
Jarla ~. ,\ ......... 1r1u. 
daya hakim olurı.ı.. kalmia 
dit ...... ..... .. ...... i. 
belan selecek mal~ M• 
bnnak için .. fıQclü ... üa 
... ebnİf .......... ,. •• 
daamda ..... .. ._ 197 
................ hlwıl da iae 
miiclafaa için tertibat almma
mqhr. (0. v.-.) 1 elen 
kendim ~ ......... diıe 
inat edi:ror. ~ ..... ... 
tldilini Jqilisl.,. llaf'll ....... 
faa icin ~ca.t -- ....... 
lar w ıMllır, Ah shr alW 
INr difls •• k.,. ' 'I tıs' ı•~ 
dür. 

............... 1 ...... 

....... Amerl vlar ........ . 
itıi ......... ~ ........ , 
ONıcla ela A• .......... ~. 
aelflÇl'llnaeimWn..,..._ 
Jftl? Bir ...... .,..., .. .... 
cla)'&tecava.in ........... ..e 
t.aiW-leA ............ .... 
dan sonra te,eW.iiae ... .... 
sazetelerde okumllldaa ..... 
clemolcnıei ........ ... •• 
ft ...-,u .. 

lrlandahlar l.a•I•• isaa. 
mazluo. Fllbt Aıwlıall.nd lr
Wtclaltlan ....... ..,.... ,... 
rika çok • 'n n•ilir.. ........ 
.,,.. ..Usıor 1a ... 111 ·:ı n •• 
hallebnelr .................. . 
metli ........ ...,. • o 1 
br. 

Bir genç k12 balltondın 
düıerek öldü 

Dün aabah erkenden Kumkapı4& 
Gerdanlık sokatmda ı numatacla o
turan Hoaep kw 18 ya,mda Art&Joı, 
eVin üst katının balkonunda çiçekleri 
•ularken muvu:enesini kaybelmiftlr 
Ar.p.Joz. ytlkıek olan balkondan dtı· 
fer dUpnez ISlmtıştUr. 

Cesedi mua~ne eden Adllye dok· 
toru Hikmet TUmer, defnine nıhaat 
vermıftir. 

Bundan bir mUddt.t e\'Vel elinde 
mevl6t .şekeri bulunduranlar beyan· 
name vermek ile mükellef tutulduk· 
lan halde ~ekf'rcl Rltat isminde bir 
tUccar bu mUkelleflyete muhalif ol&• 
rak beyanname vermemlftlr. Rtfabft 
dttkkAnında yapılan arqtmna neti• 
ceslnde şeker bulundut\lndan JWat, 
Koordinasyon heyeti kararma mu
halif hareketten doJoayı •abkameye 
vertlmlştl. 

DUn Asli~ ikinci cezada JtlfaUn 
muhakemesi netl~elenmlt va .au~IU 

haklnnda 23 lira aırr para caauana 
ve dUkklnmm üç _ıUrı kapanm•me 
karar verllm(4tir. 

Bir at, bir kızı yerelıdı 
Harbiyede Kaya aok4Jnda &I DU• 

marada oturan Jan Tanburi, dUn .... 
bah Şifll civannda atla dolqırJtan 
Hidayet Jcuıı Rabıa ıa<:md& INr sena 
kısa çarpm"tn-. Rabla, yQstlnden ve 
alnından yaralanmıttır. Yaralı Jua. 
tedavi altma alınmış, Jan J'ak&Jan• 

mlftır. 

OCj sene siinJüne mehkGm 
rnvhtekir tekrır mahkemede 

Bundan bir mllddet evvel AlllYt l· 
kinci eeA mahhlnesl taratmdu 1 
sene Yoqada atlrg1ln edUmlye ve TM 
Ura atır para cezası verm• mala
k6m edllen ktmyevt meddeler tlea· 
reti yapan Raştt Sevll hakkmd& V9e 

rilnllf olan karar ternyia mablc....., 
si taratuıdan suçlu muhtekir alaıtai· 
ne 'bozulml14tur. 

Rafit Sevıl, 370 kurufa aatıJm&as 
lt.zım gelen jeıt.ttnlerln ıcuoaunu '80 
kuruşa sattıtmd&n bu fah1' lhtlklr 
suçundan dolayı mllddelwnuınUtk bet 
sene sürgüne ve 1500 lıra para ce&&oo 
sına çarptınlmuı talebinde ~
muttu. Jılahkamenin bnırDu lftüde 
delumumillk te tuıyts attljindtn 
temyil mabkenam kararın •UÇiu mwa 
tekir Rqlt le'ril a1tyblna ~ 
aına kanr vtrmlftir. 

Rafit Sevilin nıWıakam-.. ""* 
den ba1uimda bqanacaktlre 
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Serbest Kllrsü: 

Dini görüşün ilmi zihniyetle 
çahpn tarafları ''ZORBA (~ Mr kartimisin bhe- yaz &öy~e~ nwıkMıdir ve büyiidıitin

dıtı bir mektubu ~t eıüta~ de salihlerden otacıeırtn·. • M.erJloem: 
da: (U.l~n doğru ı.e )-..ltş telak· <Yarabbi hiç 'tM' erkek ile temasta 
kllf'ri) bı117lıtı altında ~tik. bulunmadığım halde lldrl otluın o· 
ı-·eıııete ntualllntl t'alk M. Aına.ç buna labilirh D;,.e fH.wdvkta ~k: cBöy 
aşaitdakl ) azı ne eeo.; &f' ı.·eriyer. Bu ledır. Allah ctilediğıni yar alır. (Ol· 
~azıda bir, iki ~mıwııtazhk ~rl ıııun) det· olur.-. <t>vabım Vf'~ı) ,Ah 

ıörll~oruı.. Karlimt7. cttnl def't;lerln Umran .:ıuresı, 4..'i, 46 ve i7 ın<:ı a· 
mektepte \erilme!ıhti iıo;tenM":Mif:ti. )h· yeller) 
unri olarak mektep laaricl"4e ı.erll· ı <Bız Mcryeme tamamlle insan şek 

,, 
Yazan: llallmat Atuıa A YllUT 1 

Ko~ku, salgm hastahklar gıbidir.Si 
1 
ttk içinde müntU duyarak ~ 

1 rayetı geniş tesiri mUhliktir. Ancak tercih ediyorlardı. Hele bırk~ )lod' 
bundan kurtuıuı:ı imkanı da yok de· man ve güvenilir ata vardı ki Jlllll" 
ğildır. Zebun olmamak, korku mev- l ıar büsbUtUn yan çizerek bU ltler"'1 

n;esinde bHhıu;88 htrar etm~tl. llnde olarak Cebralli gönderdik. Mcr. 
lkindsl de 'l"I: B. t"aik M. nııu: yem ona: cBen sana karşı Allaha sı· 

zuuna muhayyelede yer vermemek uzak kalıyoriar. 
onu mücerret bır mAnAda AlelAde bir - HilkQmetın başa çıka~ 
şey olarak kabul etmek i~ kurtu. biz mı başa çıkacağız? DiYe "'"""' 

dinin )alntz. bir ~Ota!->i lızerinde du· ğınırım. Eğer ondan korkuyorsan, 
ruyltf'. Halboki dffrin ~timai 'e t~ri. bana taarruz etme> dedi. O: cBen se
hı rolü; ı116anları, keııtdl art.o, ~tıha, nın Rabbin tarafından gönderıldim 1 
tH

5 
,e nıenfaatk:riaden b9';'katarı he· sana zeki bir çocuk vereceğim ce

ııabtna fedakarkk et.mejte, muhitteki vabmı v~rdl. Meryem: cNasıl çocu· 
Mr günfük 119rt 'e teı>irlerln mtü™: ğum olabilir? Hıç bir erkek benim 
-:ıkına~& ııe' k~tlr. Bu içtim~• yanıma yaklaf?mamıştır. beıı fenalık 
roliin ma7.lntlzde güz.el eı.erlerinl ro· bilmem• dedi 
rUyoruı.. HıMI' da ahlakın \e in anlar Cebrail: cBöyl~ olacak. Allah bu· 
arasında yM"dnn 'e kard~k J\iı.ııt· yurur ki: (Bu benım içln kolaydır. 

lu!JUn ilk ve en saJım çaresi... korku salıyorlardı- Bu günlet :;: 
.1f sinde köye "ilayetten genç ;ı,ır v?. 

<Subaşn köyü ihtiyar dağlann altım tayin edilerek geldi. lçi t1' 
yorgun koynu lçersine yasla.nnuş kanı damarına sığmayan bU ~ 
şırin ve sevimli bir Anadolu köyü· genç köye geldıği gUn ha}kı ~ 
dUr. Asır görmüş meşe ağa.çtarr. sa- blr ycıs ve matem havası iıÇ~ 
yısız su kaynakları zümrüt gibi yem- buldu. Herk<'s ürkek, herkes ~ 
yeşil bahçelerile mesut ve sakin :ra· ve ),lgmdı. KöyUn gece maJTP';, 
şıyan bu köye bir yıldır iki zorba daha mtlthiş, daha korkunç ~..J 
dadanmış, davar hırsızlığı ile başlı· sız ve vahşi idi ... Işıklar y•~~ 
yan şakillklerini kasabaya giden hiç kimse sokağa çıkmak ~ 
koyll.\lerl soymata ve hatta adam öl· göeteremlyordu.. . _.;# 

dUrmeye kadar vardırmışlardı. BU. KöyUn mektebi cami a\•}Utllll M""',l.ı
tUn bu cinaye~ri esrarengiz bir Şc· de kaplumbağa srrtma benzlY'° 
kilde görünmeden iz. eser bırakma· acaıp bh' yerdi. Jll' 
dan yapıyorlardı. Dillerden dillere ef. Bu acaip mektebin altı bafW· /1 
sa.nevi bir korku dalgası halinde mu· yazlığ'ını kaybetımş. ıslanına.lttal1 _, 
hltlni genişleten ve sık sık tevalı e· gerleşmlş bir teneşir tat1taJ!ll• ,. 
den bu hAdlseler köyün mesut hava. çift takuny& ve bir tabut kprt ,_ 
sını bozmuş, herkes canından. ma. tılmış duruyordu. Muallim K•~.; 
tından emin olamamata başlamıştı. korkunç dekoru haşyetle se~ 
Köyde dişe dokunan kimselere tehdit le beraber korkmadı. Hem --~ 
mektupları geliyor, kih yüz altın hademelik hem kahvede çıraJdll' .,, 
kAh iki yUz altın para isteniyor şa- an Ahmet iıınıtnde bir köyttl Pi 

nln bir ctet1te~l otarak ~-aAt)or. İnsanlara karşı bir mucıze ve mer-ı 
Dünyanın hl~ hil' yf'rinde; yalı11z u. haınetımlze al:\mel on-cııktır.Hllkürı 

mi dU,lince .. a~e,.lnıhl bu mıt-ksatları~ "·erllmlştir.) Cevabını verdi. Meryem 
bt\tüft halk ara&ında t6Mln edlkll~ı- hamile kaldı ı: e ttzal< bir mahalle çe. 
nln ~rinl gÖf'ntÜ3 M•Z· tA>kl "'üeı;· kildi. Bir htırma ağacının altında O· 

~lf'r yıkıhnCfl 31erk'rlni dau11a N. tururken ~ıları tuttu cAllah iste
mı kanaatler doMuranuY-Or, pek c;ek seydl de d~urmazdan O\'Vel olmilş 
defalar yeni bir ~I akkteler \ıe hb· ve ebediyen unut.uımuş olsaydım 

Dıye bağırdı. ter dnlduruyor. 
Bize kalırtıa ı.san, iknln \fil akltn 

:ıı olun il keneli ıw.ahına ı.tmait ter· 
~lh etı>e bMe dinin alllıiıki, içtimai 'H'! 

lnAanea rolöıni de 119r&P huna kal'l}t 

teumüh göetereMHr.) 
Yazan: Faik M. AM:\Ç 

vatanın so.•.9H tarihli sayısının 
serbest kürsü sütunuJt<ia çıkan cLA· 
lkli.ğın doğnı ~ yanlış tellkkileri 
başlıklı bır yazıda Wktik izah edıl· 
dikten sonra şöyle deni.yordu: 

f.Hcrkesm h4.IM'6i din ~Hmı tut· 
mata 1ktidarı )N>k. zaterı aransa da 
ıvı muallim ~· Mekteplerde 
d;n derslet1 vernme.mı istemiyoruz. 
Mekteplerin 1tik k,aimQSI her halde 
fıı.ydalıdır. Fakat ietiyeJl>lere nıahstıs 
olmak üzere ihtiyari deı·sler ~ıp 
edılse, bu dersler için :müsabeka Sc 
kitaplar hazırlatılsa ve bu kitaplar 
da. ibadete ait mihaniki şekillerden 
ziyade !slAm dininin y\Ucsek ahl8.kı, 
felııcft h«teflerl Uzerindc durulsa pek 

Aşağldan bir seda geldı: d•1e " 
olma, Rabbın senin ayakların a:i'tın· 
da bir nehir akıttırdr. Ondan iç ve 
taharet et. Hurma ağacını sara el· 
muş meyvalar ônlkıe dt\şer. O hur· 
madan ye, o sudan iç ve kalbini fe
rah tut. Et~ blr a4am görürsen o. 
na: cBen Allaha nezrettım, hugUn 
hıç bir aıdama söz söylemıyeceğim.> 
de. Meryem çocuğunu kucağına alıp 
kavmi ne:ldıoo gıttı: c:.Ey Meryem, 
senin bı"fma gelen çırkln biı· val;'a· 
dır. Ey Harurun hemştresl 9et'lin "Ja· 
baı'ı fena bir adam değildi. Vaklen de 
fena kadm <lf'tlldi. Bu çocuk nasıl 

iluıl ol&.ı ? ,. dediler. 

yet bu talep is'af edilmezse ya bu t~ P y du 
nuşu or . fi 

lebln muhatabı veya ailesi efradından _ KöytinUzde ne var ne ~ 
hırı taarruza uğrıyarak dağa. kaldı· 

. kalım delikanlı? " 
rılıyordtı. Zamanın zaptıye nazırına .. _,,_tlıf 
kıı.dar duyurulan şikayet sesleri fay· - No olacak Beyim k~~ 
da vermiyor, jandarma takipleri ne· zara uğrıı4ı Alla.h .biZe bir ~ 
ticesiz kalıyor meçhul azılılar bir tür ki sonna diye ıçini çekerelt ...,, 
lU bulunamıyor ele geçemiyordu .. t~ın nUn ba.şına gelen felA.keU ~ 
asıl garip tarafı hiç bir kimsenin ce· anlattı. ~ i 

4 
saret edip bu adamları gôrdUğünU Muallim Kemal, &;eniş, 
söylıyememesi, cşkıUini tarif edeme. kahkaha attı. ,JI,. 
mcslydi. Bir defa bu meçhul zorbala· - E ..• Demek bunlarm be~ 'I 
rm elinden her nasılsa kurtulup ka· hem cın, olduğuna inanıyot 

Meryem: «;ıocukta.n orunuz De· 
dl. <Nasıl befikteki çocuğa mı lA· 
kırdı söyftyecegiz ?> Dedılcr. çabilen bir çoban köy kahvesinde ba· olur şey değil... ._.-

şına gelen vakayı heyecanla nakle· El birliği edip bu ikl g~ ~ 

ıyl olmaz mt?> 
Bize kalırsa J')Ck tyl değil. iyi dahi 

olmaz BılA.kis çok fena neticeler ve· 
rebı\ir. Zira Hm\ :ııihnifet;le mllcefthez 
insa.ntar yetiştirmek vazifesini Ustli. 
ne alan ~IR ayni zamanda 
dini bir tem-ye dahi verme66fl1 tsu· 
mek cmektcpler bir taraftan yaplı· 
ğ"ını diğer taraftan yıkSm.> Demek· 
ur. ÇUnkU ihni zihniyete sahip bır 
kim'e ile dındar bır kimsenin görilş· 
!eri bırbırindıen tı kadar farklıdır ki 

Çocak dedi kı: •Ben Anahın klılu· 
yııın. bana kttap verdi Ye beni pey
gamber yaptı. Ben nerede bulunur. 
sam orada bereket o4acaktır. Ya.ıp.· 

drğım müddetçe namaz kilma.ğı "" 
zekftt vc.rmeği bana tenbih etti. Cch· 
bar ve Ast olmak içm bana mlisaadc 

dip gördilğü bu esrarengiz kılrklı a· kklı cinleri bcle bir yakala~ f'.. ~ • 
damları tarif ettiği akşam evine gl- ıım o zaman bunların ecinni ~ '""" 
derken yolda öldUrülmUı:ı ve (bizi söy sa iki azılı zorba mı olduğUP11 dl 'ı'dı 
liyonln ele verenin hali bııdur) diye sınız. Yazık 5lze. tnsan bunıart &i,ı 
bir de tehdit mektubu yazılarak za.· rükle boğar arkadaş~ .J ·~ 
vallr çobanın göğsüne bir yafta. glbl o a.kşam muallim Kemtl .,,,,.,,, ~ 

En son çevir.!Eği filmlerde büyük bir muvaffakiyet ıöıteren ve ai nema aleminde ön safa ~eren iğnelenmişti... toplu bulunduğu kahveye ~ I ~ d~ etmedi.-. Dedi. 
(Kur'tn. M«)le!)l 5tlt'e61. 17 • 34 Mickey Rooney ôllhn vakaları lcöy halkuıı G>llsbU· n.-nkler inmiş kapıll)r kapaıı-"_.., ~"f 

lirıcll ayetler) ..r.M ti ti d .. - 1 ,,,. 1\ - o tUn yıldınnıştı. Kö,,.... care ur- rafı kesif bir sigara dumaJ1 "t .. : 

de~~e~~~·~::..::h:a e;: ş 1 • b • f • 1 • k mllf· .... ~uebat•... zakya yalnıztlecdeıtmtae~~-~- rmştı. _.'/, ~ ~ ... m"- .- .... u 8e.M r ,,...,. ._. G"-1ün ~\'ZUU kon11mıluf1'-. ~Sa 
ledlk ve bütUr. Aleme oğkı ile kendi· ar o yenı ır ı m çevırece ıo. ,.,,.,.""' • .., 1 • ...,.,, kl Ur uı -r- ~ --c. 
nl bir mooize oiarak gtieterdik. · ~ez~~e=n:r g~:~~ ar~:u~: şcdc oturan çil gödti k:e P" ~ \~ ti 

{Enbiya suresi. 91 inci a\yet.) dı •• Köyün Heri gelenleri bir araya nazarı dikkatini ce!bet . ~ k'.~ 
<Melek on& dedi: Korkma Mer. F 

1 
__ _.__, _, . ..._ k rt 1 Bütün köyUl mualll.m ~ ,L/ ~ 

bu tki görtlş tarzının - blt"birirıe z.a.. 
rar venneksızin • bk" yerde cem edil 
mesl tmkAnsızdır. :s-tnun içindtr ki 
ilmi zlhnlyct köldcştı>vçc dint inanç
ların gevşediğini gor&yoruz. Dinl zth 
niyetin hakim clduğıa dev;rierde ise 

timi zıhn!yetin ~fü edemediğine 
bUtUn bir orta çağ şahittir. 

• • ş 1 k d • h t d 1 t gelip bu ...,...,...arın .,.ın....,,. u u. kendilerine -a....ıl verdiren ,, .~...ı..-
yem: çtinkU AlWı indinde inayet. 1 mın mevzuunu ar Q en 1 aya ın an a mış ır manm çarelerini ara.ştırmağa başla· ""~' .,.,,,.~ '" 
buldun ve ~ g.ebe llakp bir oğlan dıtıa.r. Fakat her şeye rağmen mUes- lerlnl arttıran sözlerini mer __ _.a y_ ile 

dox..~ •-~ _...., L.- k ak s ı - - b" f ı · dt'rle otnlivnr, yalnız "1
pil ı•· I 

timi zthnt:ff'le 88'hip hır k~de 
bulunma.<ıı lbtm g«n bazı vasıfla· 
nn dındar bır kMn~e. bttlids, butun 
maması ıeap et.Jnekted;r. Mesela il· 
ml zıhnıyetln şartıanndan birı ol'ori· 
teıere ınanmamaktır. Nckadar b\iyük 
otoriteler taraflı.dan Heri süriilmli.'} 
olursa olsun aklın prensiplerıne ve 
yapılan tecrübelere aykırı olan iddı· 
alara bıı· a•ımin ıne.nmaması ~ 
eder. Halbuki chndar bır kimse Mtı5a, 
tsa, Muhammet. .. Gibi bir takını oto· 

1 ıtelere inanmak mecburiyetindedir. 
Bundan blllfka. ılmi 11ihni,cte sahip 

bir kimse nıuayyeniyete inanır.Yani 
bir atım nazarında her hA.dlsc ancak 
muayyen bir takım sebepier netiee. 
sinde meydarra. gelcbiftr. 

Bır hadısenın vukuu içın o muay· 
yen sebeplenn hazır\a.nması şarttır. 
Dlğer taraftan bir bAdisenin mua.y· 
yen olan sebeplenni meydana getır· 
dığımlz :zaman o 'bAdise muhakkak 
meydana gclecektır. Syyun kayna· 
ması için zaıt yüz sühunet der«eıti 
veya muayyen bir tazyik gibi bir la· 
kım şartların h&zırianmasr tazımdn·. 
Ve muayyen olan bu şartlar 1'er ne· 
rede ve ne zaman mevcut olursa. ~u 
muhakkak kaynıyacaktır. Halbuki 
dindar bır kimse nazarında iş böyle 
değlldır. HAchscnin muayyen olan se... 
hepleri buhınmada.n da. AHah okrun 
deyınce Mdıse olur. Mesela Meryem 

bakıre olduğu ve hiç bir erkekle mil· 
nasebette bulunmadığı halde gebe 
kalmı.,tır. Keza sebeplerin hepsi ta· 
marn olduğu halde dahı beklenen ta· 
bit ~t.ieeyi doğurmaya bitir. Meseli 
ateş vardır. 1brahtm bu atellin içine 
atılmıştır. Fa.kat at.eşin ~inde İbra· 
hım yanmam1'*'rr. 

Hldlselerln bir kanana tlbi bulun· 

mayıp Allahm keyif ve hevesine t.A.bı 

bulunduğu inancı bütUn dinlerde mU,, 

terek bır vasıftır. Kur'andan, İncil· 
den ve Tevrattan okunacak birkaç 

ıayfa bu iddtayı kıwYeUendır.ecek. 

ır. 

6 .... aca ........ "e _..nı ma O)'ae • .,.arronun yenı ır itm çevır- evvel Şarlo, M.ildrod Har.rj ile Şarlo Avrupaya bir &eyahat ~p· air bir tedbir almamıyordu. Araların .1- .,,. ı,J I ' 
Sin.» mek istediği eöylenİ)or. Bu fil. tanışmıştı. Mildred bir sinema tı. Kan"da Marie MuUet- ile ta· da mUşterek bir anlaşma yaprlamı· !:ymgi~nd~:n1s:ı:1~:= ,ı1 ~~~ 

cMcryem de meteğe dedi: Bu nasıl mio mevzuu kendi hayatından n. terzisinin kızı idi. Scvi~iler ve n~ı. Bütün yaz onlan ~eraber yorou. Bir kısmı: ...1 
olacaıt? ÇUnkll ben er 'bltment. Me· lmaca.ktrr. .Fil'haklka Şarlonun 1918 de evlendjler. Bir çocuk· ıördüler. Bütün Cote ıcfAzunı. - .Adam barnı. ne? Diyor. Bir kıs· hk müstehzi bir eda. ile: ~ 
)ek cevap verip ona dedi. Ruhltlku- hayatı maceralarla doludur. laTı oldu fakat çok yepmadı. Ço ltalyayı, Cezairi lberalbcr gezıc:Ü- :mı: - Hoca i~in yok mu~ r Q 
otts seMlı lizerine gelecek. Mfıtea!in Çok genç, ç.ok fuki.r bir adam cuğun ölümünden az sonra 1920 ler. Mar.ie, Şar.lonun bayatında - .Etlmayı üzerime sıçratıp bafımı Bir de senin yilzUnden __,J ~~~ ~ 
kndreti iiltUne gölıge salacak, ben&n Hctty i.aminde gene, güzel •bır \ de boşandılar. höyük bir yer ıtutıtuğU11a ina.nı. deT'de belaya 80l<mıyaynn diye yan ııa.tma.'Jln. ~,J ' ~ 
için de doğacak olan mukaddes zata artidj sevi.yor, l lcp Kennigton Mildrccltcn sonra Uta Grey yor, onun §ÖhTeUnden kendi.ine çtztyor diğer bh- k•ım ise, daha Deri - Ben hazırım. Gelsin fl"a ~· J, 
AllaJun oğhı denecektir.> Gate,de onunla buluşuyorlar. ile evlt!nd.ı. Ondan iki. oğlu oldu. de hi88e ayırıyoulu: fakat Şıarlo vararak btt görünmez kuvvetlerin bu cinler, şeytanlar biraz ~ ~"" 

(ilAka~ pre lneil. 1. 30, Si, aıt. Genç adam o kadar fakir ki bu Bu sefer de l..ita Grey annesine bir gün japonyaya gideceğjni yaman şeyler ot<htktanm. bunlarlııt ben konu,,ayım. Ve alaylı bit ~~ 
35} randeHlar.a giıl;..1?1ek km bir re· U}arak Şarlodan ayrılmıya kalk- söyliycrdt onu yüzüatü btrakta, hqR. çıkılamıyacatını söylllyor1a.n:h. flflyc etti. .-l Ilı '

1 

dsa :Mesitıin doğmaaı da böy\eoe dingot kiralamak zarurctıindedir. tı. Mah:kcme<lc Sarlonun hususi· gitti. Onun bu hareketinden mui Azlıkta kalan birkaç kiti de çaresb· (0..-~ 'tl~1 ~ 
ıamn~ olduğu hakle bulUIJlTl&lannctını Şarlonun ilk sevgilisi Hetcydır. yetine art bir dosya çıkardı. Bu. her olan Maıjc cCharlie Chapli- , '-tf~: 
ldu· an86ı Meryem Yusufa ~ Çeviceceği Hım de hu macera .ile l:>iıyük bir skandala veeilc oldu. n · jçyüzü~ · · d bi kit.p ya y · N • t lıı...~ı o , • b 1 M hk Şa 1 1 ı.n mnın c r • €ID eşrıya : ~ t--

once RuhUlkudtlstcn gebe bulundu.> a ıyor. a eme neticeş.i r o ça ış· zarak .nCfTettird.i.. V'e Şarlo,nı )"er la..~ 
{Mat.ta.ya göre İncil I. 18) Yjrrni ya mda ıken ve Şano· maktan menedildi. l..ita Grey bir den yere vur<!u. ~ 

cllhtsa asasmı attı, asa lıatdlll ıt:r nun yükseldiğini gormedcn ölen mily.on dolar tazminat ile çocuk· Fakat Şarlo böyle ~e a1· R E 8 E K A \; . 
ejderha oklu.7' H~in yerini ha.,ka bir ıkadın \arının mUhafazasmı aldı. Şimdi dın§ edecekleı"den değildi. Ona Bugünkü prop-adl f ıı.~ıtl 

(Kısran. Şüera suresi. 32 inci lyet) da dokluramamı!jltır. Şarlo defa- bir ba~kasıyle evlidir. hiı'!ICY v.adetmemifti ki. Mar.ie Son eeneletin en mqhur İngi· t .... tt. L!\r,re 
<Rab dahi ona .şu elindeki Mdır? J.a.rca evlenmiıı, Claire Vmdsor, Şarlo o aralık Ceorgia Hale ondan ne .i.stiyordu. 1i2 ımuharrirlerindeın Da.phne du 7.30 Proçam ve ısaa a,y.,... • ~twl 

~difinde asadır. Dedi. o de.iti omı P.ola Negyi, Ragut'} Ke1ler ile ni- ile tanış-tı. Gcorgia güzcHik \ra· Marie kendi .k~ndini yiye dur- M•nier"nin eseri ıolup gazetemi· Hafif program (Pi.) US ( [clıı~. 
ye.re at dedikte yere attığı gıbi yı}1ln şanlandığı söylenmiıı, fakat hiç liç.esj, ilim edHmi~ ve Sterrlberg sun Şarlo bu tarafta, Paulette z~ (ÜZÜNTÜ) .üıımik tefrMte et• haberleri 8 Hafif prograı!i 1~'"1.1 

'M 
.. u d k ,.. ... _ ..... Mu kimse ona bu ilk gençlik aşkını tarafından angaje cdilmi~i. Şar· Goddard ile tan•...., Pıaulet.te ·~'-;.... Rezzan Emin Yalmanın 8.30/8.4.lj Evin saali. ~•L r 

:a~ 
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= :a;;p c;nua:r-~~;nda~ unutturamamıştır. lo, Altın Pc,şinde filmini onunla Ziegfıeld de Gir! i:Ji." Şarlo, on~ ~~rj olan bu eser. Ahmet 13.30 Program, saa.t .. ~ ~· 

tut dedi. o dahi elini uzatıp anı tut· He.tıydcn sonra 191 5 ti" Edna çevirmek istedi. Pilmle beraber cAari zamanlar> fidmin.in kahra· H~'lit Kitabevi arafmden ha•l· Türkçe plaklar 13.f5 Ajan• ~le , 
tu. Etmde asa. oldu.> Purviance ismindeki güzel dak· aralanndakj macera da bitti. mam ve 'kendi. kaner yaptı. f1H4br. kıi, 14 Riyaaetictimhur ~ Q 

(Tevrat. Huruç dördttncU bap). ıtiloya tutulmuş, altı sene onunla Sonra bir bdke maçında Virji. Şimdi ondan da aynlac.ağı Ye Rebeka, 8 eçen senenin film 1U5 TUrkc;e pllı.klar, 15/15.JO it("»t11 

cBlz 'Mwıaya. casa ile de!,ize vur> beraber yaşamı!! ve onunla on, nia Olerril' e ra•tiadı. Ondan hol Sandra V.inthcrs .ile evl'eneceji müeebW...nıcla bir.inci müitaiatı mUzifi (P1.) • '-'-ha 
diye vahyeyledlk. Deniz lkıye ayrı\. on ~..ş fHm çevirmi tu. Ednaya ıandı. Bir adt"ti ek sevdiği kız ~e aöylen.İ;yıor. Onlar bu haberi ne kazuunııt •. bilbuP tıenç kızJaı- ve 18 Program ve Sa.at aytfl ~"1: 
dı. ve her bir tarafında azim birer hela haftada 250 dolar v-crmck· bir film çevirmek olduğunda.n, tcy.İt, ne toekzip ediyo..lar Ye be- Wn ok~lar ua.nıda bü. Karıflk program • Piyasa~ ~ltr 
dağ tıeeıl oldu.> te devam ctımekıtedir. Eıdna bu Vrrginia ik cŞchir ı~ıklarıb fil. ralber ~ba devam ~Of• yük bir r~ kaunınlfbr. Kitıap şarkıları, 18.30 Ziraat talt v,§.i 

(Kur'an şiera sur.esi. 63 iincU a,. parayı alır almaz doğru me:Yha· rnmi çevi«Ji. Bu macera da U2Un !ar. 208 •a tuttuğu ve &rit.itt fiyat- toprak mah8Wleıi boradl• ~ı· 
yet) neye kOJRr ve son mctdiğinc ka_ eıtirmedi. Ayrıklılar. Virjittia şim. :İııle ŞadolMln m~ale.-ı. Ye- \arı ~ ıpanah olduiu bakk 50 Radyo caz orkeetrası 19 ~~ 

cVe Rabbı Musa.ya dedı ki: Bana dar .i.Qkiyc verir. di Kon.t dö Jereey'in kan9'dır. ni filminde ~rın ıhepeinden 1wnı§ giıi az bir fiyat .Joonul~- 19.15 Radyo caz Ol"k~ ~~ c 
Daha E.ıdnadan aynlmazdan Şehir ı~kları Hlminı hirirince ba.heedec.ek Mi bilmiyoruz. ..._. Bi!Mma tawiy_c ederiz. Saat a.yan ve .Ajans hat>erJP: d 

niçin feryat edersin. Beni larade söy. -· ".J lekl~~~wn~a~~====================~====================== 1 --~ ~-~ 1 ~!~~~~~ ~' çyağ AeQ9n yuuenyor 20.'5 Sec;ıbnif ~ılar, 21 \>. 
1
'1> 

dınp elini deniz Uzenne uzatarak anı kardın.-. (Kuı·'aıı Maide ımresı. no tUn o :memlekete yay1ldı. (Matta~ g6steriyor ki mukaddes kitaplarda . - _L ı.·- -.::..1- •- ··-· 2 o . l __ ..... ı ~ 
1 

· · Yemeklik ~ y...-n ~a- ,...,.. postaaı, 1.1 Din ey~,.,..~ \ 
~ak ı~. Ve Deni snu1 denlZU\ ortasın uncu &.u..t.) gOı·e lııcıl ıx. 18) tabiat hadiselerinin bir kanunıue•- - ___:_ı_ ,__, ,...._ .. _ --

1 
o1v •.J' ""' tıtlmak ve Jaernen de ean~ _.., 21."5 ("1&1ıuıı m ....... 

dan kuru yerden gıtsin. <Ve işte ona hır clızzarulı gelıp dsanın yapt.Jtı bll'lka çok ~y~r tlbi bulunduA"u fıkri kabul edilmek· ~ ~e §dırimiz ima- Radyo ııaıon orkeetruı 22,'6 ~~ 
Ve Musa deniz Uzerme ciinl uzat. Yarab eğer istersen benı pak edebı· de vardır: eger hırer bırer yazrlmı!J ted!r. Allahm i8temeslle bir sopa Jiıllh,anekrinıde iitiıheal ~\mekte &)"W1 Ajane haberleri 22 . .ı ~· 

tıkta Rabbı 'bütUn ol l;'CCC şıddeUi ıınruı diyerek secde kıldı. isa dahi e· olsalar yazılan kıtaplar dünya.ya b>-\ yılan, bir çamur parçası k11ş otur. olıan t.on yaiiannın da eQl'I -gün- salon orkelıtrMlı 28.15 ~~ +,~trıl 
.. ark rüzgarları ile denizi ,..eıı "ekti Hnı· ıızattı ve: 1sterını plk ol dıye le "'"""'azdı sanınm (Yuhanna- Bir,....,, dinıı·r. Ate11 yakmaz ...ı..-. 1 _,_ L-L 1-- ...1 gi (Pl) 23-,_30 Y Pıı..:• ~ ı ., e "' ""f'>"' .T- uıu • ,.._. ~rde 4'ebepaiz o ar .... ·tJoPUa NKJl• • • ,..,,_. ~" 
ve denizi karaya döndürdü. Ve sular ona dokundu. Ve onun cıil!.Zamı he. sorc Incil X>."I. 25.) Bir blikire osnsi mtinasebet.te bulun· rddıiı ~r. Bu huM.lllt& ram ~ KapemıJ. 1111 

yarıldı. ol vakit BenıiSraıl denizin men pAk oldu. (Mattayıı sorc 1nctl. «İçinizden bırlnin kaUini ha.tırla· ka1 : .. -~ ~_.ı.:1-~ d w • nd& k ü ri d ld mU maksızm gebe ır. Yeni <lotan bir pj.y-..a ._i.r r ya.pbr ıgımız ._r , ~ td 
ortası uru yer ze n e g ıp su vnI. 2, 3.) yınız bu katli aranızda ·naza.ayı çıocuk konuf?J'lağa ~lar. Vesaire... bir cmuhanirimİ%. 'bir b.ka eYYd Oto bil clolt nl k V · 
ıar sat ve soUanndan duvar gibi ol- eve tsa Petrosun evine gcldifi za· mucip olmuştu. Allah sizin sakladı- şu halde Kur'ana. tncıle veya Tw. 76 _ i8 Jaaru.- ,.ıtıhnekta olan mo 1 sa 

1 

du.> man onun kaynanasını sıtmalı olamk ğınızı meydana çıkarır. Sığınn bir k tab" t L __ ~.::.1--ın '-:... :.ı...: aiin :..=--ıe ra.ta bıa.nma : ıa hidiselerinin DU 7..-.ı .o- ~ .. - ...._... 
(Tevrat. Huruç. on dördüncü bap) yatmış gordll. İsa onun eline dokun· parçasllc o maktule vurulmasını em- ka 1 hl 86 _ "" iL-- -·ı..anld~mı _ı,, birt.aknn nun ara r muayyeniye- ıı:ııo ~---- ~ ·• -
cı~a dedi ki: cBen ~bbın a.yatile du. Ve sıtma ka.dını bırakt.ı. (Mat· rettik. Bu vcçhile Allah ölilleri diril· E.d~ .c;m.-.ni§ ıve ıı,;a... 

size geliyorum. Çamurdan bir kuş taya goıc İncil VIII. 14.) tir ve gozUııilzUn öniindc mucizeler te tabi bulunduğuna. inanmamak de· -, .:ı.._zı .ırn· -""~=~ende --..i. 
U ri Uf B k . mektlr. Muayyeniyete inanmak ıı.nıı - ıoa -- _,, 

sureti yapacağım ze ne liyeccğ!m <Onlara bu şeylen oylcrkcn bir yapar dedik.> (Kur'an a ara suresı de kulı.a..ı.nak üzere iııitiwal ecli.-
ve Allahın tznlle kuş canlı olacaktır. reis geldı. Ve kızım şımdi olmlıştür. 72 ve 73 iincü ayeUcr.} zihniyetin şartlarından en mtthimmi kın ltıon yağlarmın. ~ak.i ta-
Kör ve dilsizi şifa.yap edeceğim. Al. Jo'akat gel onun Uzeıinc elini koy o cMü~klcr : «Bunu atl'ŞC alınız. Q. olduğuna göre buna inanmamak da l..irnaıtnameye ayS.ı.n olenk, iho· 
lahm lznlle ölUled dirilteceğim.> yaşıyacaktır. Diyerek ona secde kıl· na ceza cclerek mı'ıhutıurın11zın im. ilmi zihniyetten uzak bulunmayı icap y&nrnaıdan aeldlllUP satı'lıdıjını 

(Kltt"'an, Ati Umran surcs1 49 uncu dı. lsa. kıtlkıp şakırtkrı ile onuıı ar· dadına. koşunuz> diye bağırdılar. Biz ettirir. gö~. 
&Jel) dınca gitti ve 1ım, rclsın evine gclıp ateşe hitap il~: cYa. a.tcş anın için lştc dini zihniyet He ilmi aihniyet ---o----

daaya Allah dedi ki: ~Benim ız. neyzcİılcr!. gi.lrlıltll <-den kalabalığı soğuk ol, Sc!AmUııl«'ykUm İbrahim.-. arasındaki zıddiyet burada kendini 
<M,ıckler Merycınc dediler ki: 

Ey Meryem! Allah sana, İsa bin 
Meryem !aminde bir çocuğun olaca
tını teb,lr ediyor. Bu c\·lfıdın dünya 
"• ahret yüksek m~tebeyc sahıp ve 
~nanıberlerln .,ereflılerinden olil
uktır. Be•ikte Jken halka kar,ı soz 

ntm ııe sen çamurdan bir kuş yap- gördUğU zaman rl'l ılın çlinkU kız ol· dedik Onu tuzağa dUşUrmek istedi· açıkça gösterir. 
un. Yıne iznim ile anı nefes ile uçur- medi. Ancak U)\ıyor Dedi. Onlar !er. Biz hilelerini akamete duçar et· Bu zıddlyetten dolayıdir kl-mek· 
dun ve yine benım ıznım ile 8Jladan kendısme çok gUIUyorlardı I-'a.kat tık. <Kur'an Enbiya suresi. 7! inci teplerde ihtiyari bir şekilde dahi ol
doğnla;iJ:ılr amAyı ve cUzzam illetine kala.balık dışaı ıya çıkarılınca o ıçeıi l li.yrt.) ııa dln derslerinin verilmesine unkln 
mUptelı\ bir adamı ıyi ettın. Yine girdı. Ve kızı <'lındt>n tuttu Ve kız İşte ıstmll"'le pek !azla çoğaltılıı.hi- yoktur. 
benim Lınlm ile ölillerı mezardan çı· ayağa. kalktı. Ve bunun, habcrı bU.. lccek olan bu gıhi miı1al1er a~ıkça 1 

Fazla ihracat deri fiyatlanm 
arthrdı 

Son ~nlerde h.ice külliyetl. 
miklllrda deri aab!)I olıdujundan 
fi,vatlarda bir miktar artl§ husule 

B~· 



-.ı..-~-

~clf ıa V ekakti Elektrik Etüt 
~k ld~resi müheru:lisierİtlden 
t 1 KW'tcebe, Fiıy08 ne'hrı 
rırd ıı_. .. k I 

11 c •oır ctut yapar en su a· 
' r,vanına ıkapıiarak ~ğuiup 

Sfaks 

müş ve ıhususi me!'f enine 
mü~ür. 

< .... ı bldde) X/X 
karı umttmiyesinin topal bir ha
kikatj !ka.~l etmiıyeceği tahm in 

gömül- edihn ek•cmr. 

* bmlr ~afından Kerostecı· 
zade Fuadın :k1zı ve askeri lmcler 
m\ifet:tisi kurmay albay Adil Tii. 
rerin esi Bayan Rebia Tıürer bir 
ameliyat netic~inde ölmüş, Yeni 
mezarlığa g.ünıüLnüşlür. Cümle. 
sine mağfiret d.ileriı:. 

Suad Gün konseri 
Gcnı: musık1şınasımız Suad GUn 

B tur. 
ı lı va:zifc .kurbMıına 
·rrı 

Ha'ktan tarafından 5 haziran perşembe sünU 
akşamı Taksim sinemasında bir kon. 

ser verilecektir. Pr()f;ramda müntc

hap parçalar varclır. 

İngil iz h&va ~-u~ri tara· 
fından neşredikn ~Mi;de lnsi
hzler t.raofından çar~mha gunn 
atılan lbombala,tn hed~fe isabeti 
Ü.te.dne st~·o. ll»r ffpurun bat· 
tıKı tasrih edmnititir. Fakat, R a· 
belais lsniındeki Fra™'"z v~puru· 
na .iaabet v-ak i olduğuna dair o· 
!arak Vichy t&rafından iıkri SÜ· 
dilen iddia hakkında L.onCrada 
ademj malumat beyon edilmdt· 
tedir. Londrada mret etiild.iği.ııe 
göre hava akını c'.snasıoda bir İ· 
tatyan vapuru Sfzıx limanına aı· 
ğınmış lbulunuyordu. Şayel R a
belaiıs'ye isabet vaki olmuşsa bu 
hatanın .meeuliyeti Fran&anın bi
tanfhk hakkı lddia eckmiyeceği 
hakkında İngiliz ihtarına reğmen 
Tunus sulannda ve Umanlarında 

et dilerız. 
l•"#t Merinos fabr'1taaı muhabe

Şcfj Nahit Ulçay Buraada öl-

Başmakaleden devam 
• dü,man v-.purlarının faaJ.ıyetine 

en' 1 h .. 1 · ı ğunu ve İngiltere ile Amerika- ımusaade eden Frall61Z makaml.a. 
1 su soz erı nm z_aten baş_k~ türlü har_cke~ rına aittir. 

(n 
1 1 10 

) */* / edemıycceklcnnı Alman mılletı Da il;>: Herald'ın diplorn~ik 
n~~ .a~ı ne e d k · B"t" · Al muharriri lbu sabah diyor kı: ·-ı~k silahlan bırakmıı::, fa'- e ta dır eder. u un ı.ş. m_an 
t l ~ } l k t 11 tl Almanlar ve ltalvanlar tara-~ tlgiltcre ve Fransa prensip- a_rın mem. e. e ve mı. c er.~~c • •e t t h l ı t fından kullanılmasına müsaade 

ııaygı göstermiyerek inti- 81 :a an~ 1~ er e nazı par ısı- edilen Sfax limanının Calais, 
r!rınesası üzerine yürümüşler- ~; aıt. ba5ıııı1ı ~eb.~ada:ı z~mdan Brest ve.ya Vkhy'ye ait nir li
. Undan da sayısız fenalık· ~r hıza a u a 1 ece erın e- manlardan hiç bır farkı yoktur. 
doğmuştur. dır. Jtalvan vapuruna karşı y&p1lan 

Bh d f Bu meselenin halledilmcsinı'n k d F ap r 'il.. c a işler bu şekilde ecre- a ın esonsın a raneız v u u-
•t edenıiyecektir. Hisle hare- iki şekli vardır: Ya Nazi Partisi, nun da batmış o~ası mümkün· 

d.~n Fransa söz sahibi de- tahakküm esası üzerine daya- dür. Buna teeesüf edilehiltr-. Fa-
ır. lno-öu-"ede hava ba-baş- • · k 1 1 kat had isenin mcsıAfyciti Yichy c·n.e·· nı nan yem ıuzamın çı ar yo o • 
il' A hükumetine a'1trr. evk: nıerika ağır basacak bir madığını anlıyarak müsavi hak- Daily~Mail ~z~tesi de bir mcı. 
hıdedir. Nitekim Amerika- lara dayanan bir yeni nizamı kalesin<i.e ı&<>n günlerde bazı ga

lld arbc karışmasının arife- kabul eder \.'e insanlı~a sağlam zetelcr tarafından izhar edikn 
like B. Eden ortaya çıkmış ve teminat verir ve yahut A lman kanaati btth is mevzuu ederek di-
tıı~~ sulhü gibi bir emel bes- milletinde vatani hisle parti yor ki: ı 1'\ 1 

il ı.'~i hakkıBda hem Ameri- hissi arasındaki aykırılık gitgi- İngiliz hava tkuvvet1eri Alman. 
rı' •ıeı.n de Alman milletine te- de artar ve tahakküm üzerine yanın harp istihsalatı için çalı§an 

11 at Vermek ihtiyacım duy- dayanan sert mekanizma niha- Fran.-.rz fabrikalarını ibombardı-
1~~r. Bu hadisenin büyük bir yet günün birinde B. Eden'in man etmelidir. Fa'kat, insanca za. 

\r 1• ehemmiyeti vardır. dediği gibi, kırılır. yiatın uni.kıtarmı imkan derecesin_ 
eı;ıen teminatın halis oldu- Ahmet Emin YALMAN de azahmak için lbu bombardı-

manlar muayyen ve mahdut rmın-

Son nutuk 
1\ • <Batı ı lDClde) f =l 

•li.oe ıılh:vıtl ıiim etmesindeki 
'\I\~ ..\,a~~tne Mıpaıt eden bir 

1•dır. • 

(~e,ik clcvtedcr jktlS<ldi bir 
~"rlük tesis etimde aa'll$İle 
' edilmekte ve B. Rooeıvdt 
lt.,.'1~~i2aşırı müstebidi °'<!Tak 

~~h.mnl • ~r_'..Y.v. • • 
2:. ei'ın SC'l'DC6nlgı ıprens.tpı. 

~~en ıtc~"'it ed.i~ai müna· 
\it A~nla.r. • 13. HİA~r~le 
~)iti Rc«<kr':in, A4man torptl 
" l'IJarının .kar ma çıkacak 

11 i~iknn lbatırılaceğı bak. 
~!beyanatlarım hatırlatmak 
~ ce~p V'Cf'lllektedirkr. 
~ilı rikan gazetd.eri ntıtku 
)lif l.ir vaziyet tınu olıarak 
N..:_ ctınektcdirlcr. 
or~* T&ynıts ~-,ı yazı· 
Q 

~I\~ ~OOecV'elt, zaruri olduğuna 
~. r &etirıdiii tekdirde Alman. 
ı~l>onya ve kaly~ya karşı 
~cği dii~ündüğünü aa4tla
~,1 ~tır. Amerik.ada fevkalade 
._ı ltva.ziyc.tınin ilan edilm' ol· 
~ .aHi im'itinerz görünen me· 
tf~~ f\a.Hini mümlAin kılarak 

'aıme&i 18.:zBll gelen rnuaz· 
-~)'ret İçin milletin ÖUttin 

&ın ietihısal kuvvetkrimn 
~c ecfetber edi~i ile· 

11~j-.ccelct4r. .B. R.ooeevek'in 
~r, 'lln serb~lıği prcnsıpmi 

İrak 
~1- (Başı l incide) /// 

lomıetre meaafede bulunuyorlar. 
&ıvekil Ra,it Ali ile senç Kral 
tim.l ietikamehDe hareket etmiı· 
l«dir. 

lkt ... t Nuırı, senit salihiyet· 
lerle Baiclat atkeri valiliiine ta• 
)'İn edilmi,tir. 

Maarif NHtrı hacHaeler dola
yısile biitii nmekteplerin kapatıl
mMtnı e~tir. 

* · Londradan ibildirildiğinc -söre 
Suriye !)'<>lHe gcltm Alman tayya. 
releri Musulda OP'lanmış bulun· 
maktadırlar. İngihzkrin Bağda<ia 
ya1da•ıması üzerine Almanlar 
Irak Başvekil:ini Mu~ula davet 
etmişlerse d:e ~it Ali Gey.lani 
bu teklifi kabul etmemiştir. 

Öyle anlaşılıyıor kj bir ıtaraftan 
Irak işinin .bir an tasfi.yesi, diğer 
taraftan buna mcyıclan vermiye· 
rek yar.dım yeti~tfr.ilmesi için İn
gilizler.le Almanlar arasmda bir 
yarış başlanw~ır, 

- Rad~ Gazetesi -
Lon<lra, 3-0 (A.A.) - hakta 

Fırat nehf-j 'boyuoca Jlerliyen Lir 
İngiliz .kolu şimdi Ur' a 80 .kilo
me'tre btdar mesafede bir nokta. 
ya varnn1şhr. 

takalara yapılmalı ve Fransız ış· 
çileri d~-.nNl-llla ~birliği ya.pmak. 
la ne :gi:bi gayelere hiLmct ettik· 
lcri haklonda beyannameler va
sıtaaile tenvir edilmelidir. 

ln-giliz nüküm~ti tarafından 
şimdiye kadar F ransıı: fabrika
larının bombardıman ettirilme
mesinin 6ebcbi Fransız işçilerinin 
ne dereceye kadar Alman taraf· 
tarı ve Darlan'ın d.avc1ine icabet 
edeq~kLerkıi tayin etmek içindir. 

Makalenin muharririne göre 
Lorraine eyaletilc Lllle arasında. 
ki denlert e ?et fa lnilriiia
nnı, Pa:ris civarındaki otomobil 
fabrikalarını, Montbeliard' da Pc. 
ugeot fabrikasını, Creusot, Sainl 
Etienne ve Clermont Ferrand 
mıntakalarını, Lyon'la, Valence 
&rasında Rhone vadişini, Saonc 
nehri üzerinde Chalcn'u, Roche
fort'u ve Roen'j, ıpctrol ıtufiye
ha.nelerini, elel>trrk .aaNtrallerini 
ve nehirleri ve kanalları bombar. 
dıman h ususunda tereddüt e{me. 
melidir ve nitekim, İngiliz han 
kuvvetler: L oire civarında Don
ges ıtasfiyehanesile Bethune elek
trik eantrallerini şimdkien bom
bardıman etmtşlerdir. 

Muharrir makalesini şu temen. 
nide bulunarak bitirmektedir: 

F'.ransız i;sileri düşmanın hatp 
i~ihsaline karşı kabil olduğu ka
dar bozguncullik yapmalıdır. /\k
fil ·takdiıde hem kendileri hem 
de Fransa bunun neticelerini ik~i. 
ham tehlikesine nıaru:zdurlar. 

---o-----
Matsuoka 

TA TAN 

Milli Müdafaanın kara kısmı için 83 
milyon lira tahsisat kabul edildi 
~ı 1 hlfıNe) X - ~etin muhtelif mmtakn· nın yalnız bır maddeye konduğunu, mesi hakkında takrirler verilml~sa 

- Himmet~ri \'lM' oisun. istanbul· Jarına şimdiye kadar 450 m1lyon fi- bumın tetkik ve murakabede mliş· I de kabul edılmemıştlr. 
ık bıı· Y~ıtay cemiyeti vaı·. Jıftişidra- dan dikttmiş. umuıtı müdürttlk son külAt doğuracağını ve bu paranın fe,. De\'let Oemiryolları bUtçesi konu· 
tın nuı2an-atı için çok propaganda eene zarfıRda bir bllÇuk milyon fidan sıllara ayrılmneı ı zım geldiğlr:i bil· şulul'ken baıı temlnnllerc MünakalAt 
yapmaktadır ki. be"ım kanaatim de datıtıru~ıı·. Teşclr işini koylere ka· dırmi~r. Vekili Cevdet Kerim lncı>dayı cevap 
içkinin önüne ancak pro('agaftda ite dar götürmek Uzere Dahiliye Vekl· Baş,·ekil, Mcclrs reisinden beden \'ermiş, istıı.syonlnra rampalar ·yapı· 
geçUeceği Merkezindedir. Bu cemi· letile bct'aber bir taltmatname yapıl· terbiyesi C<'ncl dircktörii için söz is· Jacnğını. bazılannın da tevsi edile· 
yete yardım etmelıdiı·. maktadır. Orman kaçakçılığı çok faz temi(ı ve General Cemil Taner kiir· ceğini bildirerek ziyan etmekte 0 • 

Ma7Jtiar lüfitin bu s92t1 mebus· la azahmştır. Orman tahdit işi nlha- süye gelerek: lan Ankara gazinosuna St'nevi yirmi 
larda bir çok taraftar bulmuftur. yet beş altı seneye kadar bitirHecek· - Ytlksek Başveklln miisaadeallc bin lira verilmesinin zaruri olduğunu 

Ş.-.p, serhe.t bll·elull)'o r tir. sorulan .suallere ce\'&p vereceğim, di- söylemiş ve demlryalları idaresinin 
Kürsiye gelen Gümrük ve tntııııar· Beden terbiyesi ye söze başlamıf ve ezcümle Rana dalma ileri gidecek hlr şekilde çalış-

lar Vekfll Raif Karadeniz. rakının ma Tarha..ın meclis ktlrstisUnden sordu· tığını anlatmıftır. 
zarratını hllkflmeUn de da.ima göz Ö· umum müdürlüg"' Ü ğu sualleri kendıslne gönderdiğini bil Dcnizyolları umum mlidilrlilğii b{lt 
nUndc tuttuğunu, tr,ki ll'lCnedHccek o- dirmlş ve bu suallerın cevaplarını 1 çcslne geçilince kUrsUye C'Clen Zi~-a 
Jursa kaçakçılığın ortaya çıkac&ğını, Saat on yedide on beş dakika isti- yazmağa fırsat bulduğunu söyliyerek Karamürsel , Bebek ve Beşiktaş is· 
bu t.şi Amerikalıların bile be.şarıtına- rahat eden Meclis, tekrar toplandığı elinde kalın bir tomar halinde tuttu- kelelcrlnc otobU \'C tramvay fşledı· 
dığını söSli~k aozlerine fÖYlece zaman kürsüye Başvekilimiz Doktor tu ktğıtlardan izahatını okumağa tinden Şirketi Hayrlycnln rekabet e
dc\'am etti: :ft.efik S&ydam ,gelmiş. ~n terbiye- ba.,Iamıştır. debilmek için bu iskelelere alt 'bilet 

_ Buglln dtinyamn takip t'ttiği el GM.el Direktörlti~ntin tcşkil!t kad Generalin blldtrdlğıne göre, mUkel. paralarını indirdıtinl, buna mukabil 
bir yıol var ki, bız de onu takip ~ı- rMuna ait m\i1.akerelenn müstacelen lefiyet 12 den 45 yaşına kadardır. Ha halkının ln mı lumı fakir olan üs-
yoruz. Halkı yük~k def·e<..~ içktter- yaı:>Jlmamnı teklif etmiştir. len 18 den 20 yaşına !tadar olan genç kUdfır hıletlerlne zam ynptığ'tnı, bu-
de" çekip az dweceli ~k+lere .ı~tır- Mütd.asaıs hollağu !er mükeflefiyetıni ifaya çağırılmış- na bir çnrc buhJnması tm'\ennisinl iz 
mak ic;in uğra.,maktayız. İnhisarlar Bu teklif kabul edtldi(;inden kürsii- !ardır. Şimdiye kadar ~83 gençlik klU har etmiştir. 
idaresi bira if1ini eline ~lrnca dıBi ye gelen Osman Şe\'kl. Beden terbi· btl, 4S2 tane de seııçltk kunmu tcş· Kürsüye Cevdet Kerim hıcedayı 
tefkllfltı ile b\l maddeyi bUtUn mem- ycsi genci dlrektörlUğU te~killt kad· kil edllmlştlr. gclm~. bu haH bildiğini. meset~ln 
leketc tamim. etti ve bu suretle bira, !'osunun noksan \'e hata!; olduğunu . Vakit hayli ilerlemişti. Generalin bir kaç gUn içerisinde halledileeetini 
lstlhlfikl de günden gUnc çoğaldı. Bu- rıeri sürerek yalnız 'bir kısımda gös· ızahntı uzadıkça uzuyorou. RAna ıı<iyliyerek denıi~tfr ki: 
na mukabll de rakı s~tışı aza~mıştır. terilen mcmurlatdttn yüzde seksen i-1 Tarhan kendisine nrilen izahatın kA - Bu ~n en mttkemmell ŞirkeU 
Ayrıca yakında Meclise takdım olu· kisinin mUt<'hassıs olarak istihdam fı olduttınu bildirdi. Yalnız tekrar bir Hayriyenln de>\•let denizyollan idare. 
nacak bir kanunla şarabı da iıthi5ar edllmek ıstencllğinl söylemiş ,.e de· sual sorduysa da Meclis umumi he· eine g~mcslndedir. Bunu inşallah bir 
maddeleri arasından çıkarıyor ve ser mlştir kl: yeti alkışlar uasında generali sustu. g{in yUksck heyetinize tebşir ederim. 
best bırakıyoruz. Bu suretle hem - Bence bu mUtehası;ısların ade- rarak cevap vermesine meydan bı· Celseye nihayet veırılmiş. reis. büt-
bağcılar kazanacak, hem de uçuz. bl~ dl aşarat hanesine dahi çıkamaz. Be- rakmadı. çc müzakerelerinin bittiğini ve mec-
içkl olduğundan bu az dereceli JÇkt den terbiye.sinin bu tcşkill'ıt kanunu Bundan sonra ~en terbiye;;İ tah· lisin pazartesi stinll saat on aeı,te 
halk arasında taammünı edecektir. bizi gayemize erlştiremiyecektir. sısatından bazı maddelerin tayyedil- toplanacağını bildirmiştir. 

Uyut turucu m adde salsını yok 
Bir arkada~ım uyuştuı ucu madde· 

terden de bahsetU. Şunu herkes bil· 
melidir ki. memlekette uyuşturucu 

madde salgını yoktur. 
Arkadaşlarım rakının derecesini 

lndlrmeti tekhf ettiler. Biz bunu tec
rübe ettik. Kırk dereceli rakılar çı
karılık, fakat satılmadı. 

Bomonti fabrikası &ıi 
Bomont\ fabrikası lşlnt- gelince, 

mesele şudur: Biz bu fabrikayı. dört 
yilz bin liraya satın aldık. Şirkete 

serbest dövizle iş yapmıyan bir mem 
lekete satmak şartlle, kendisine dört 
yilz bin liralık tlitlln vereceğimizi 

söyledik "e bir mukavele ımzaladıl<. 
Şirket ttitilnleıi serbest dövizle mua
mf'le yapan bir memlekete satnıağa 
kalktı, mAni olduk. Mahkemeye mU
racaat f'tUk. kazandık. Nihayf't mu
ka\•ele hiikllmlcrine uygun biı' mem
leket bulank tiltünleri aldı. Biz de 
fabrikanın tapusunu tesellüm ettik 

Benzine ispirto karıştırmak mese
lesi şlmdıllk lmkAnsızdır. E\'\'elA. is

pirto mevaddı lptldalycsi bulmak ka
bl! olmadığı gibi benzine karıştn ıla· 
cak c\'saftn isp!l'to yapabilecek bh· 
fabrikamız da yoktur. Bazı eksper· 
!erin zlirradan değer kıymeti verme
den tüt Un aldıkta rı söyleniyor. Bu· 
nıır lmkı\nı yoktur. Çünkil eksperler 
de diğer mlitehasSt$ ellerden g~en 
tUtUnlcr vasıtasilc daimi bir nıuraka-
1:.e aliındadıl'lar. 

Muhtelif hatiplerin itirazı 

r \lmrilk ve İnhisarlar Vekllinin 
l'b"t'ri muhtelif hatipler tarafından 

itiraza uğradı. Hatiplerin mühim bir 
kısmı ucuz içkilerin halkın arasında 
••aha çok taammüm ettiğini ve biz· 
deJ.:: şarap derccesiniıı de yUksek ol· 
dıı~ fikrini ileri sUrdUlcr. 

Ziya Gevher ezcümle dedi ki: 
- Alkolün derecesi artınca sem 

derecesi de artar. Millt Şef, alkol de· 
recclerlnin inmesini bir program ha· 
llııde ortaya koymuştur. Den bu işle 
dalnıa uğraşacak. Sıhhiye Vekilile, 
Gllrnrlik \'e tnhısaı la Vekilinden bu 

Soz alan Sırrı Day 1940 yılında ol
duğu gibi yalnız 19U haziran ayma 
mahsus olmak üzere beden terbiye
stnın nlU\'&kkat bir bütçe ile idare 
edilerek teşkilat kanununun iyice tel. 
kik edilmesini teklif etmiştir. 

Kürsllye mUstakil grup reisi RAna 
Tarhan geln1lş, Beden terbiyesi di· 
rektörlUğündcn şu sualleri sorduğu
nu bildirmiştir: 

1 - Beden terbiyesi kanununun 
yirmi birinci maddesi memur \'e a
melesi beş yUzU geçen müesseselere 
bir takım mükellefiyetler tahmil et
miştir. Bu madde hUkmU nerelerde 
tatbik edtldl? 

2 - Şinıdıye kadar ne miktarda 
beden terbiyesi mükellefi alınmıştır? 

3 - Ne kadar ve nerelerde gençlik 
klUbU ve sençlik kurumu teşkil edil· 
mlııtfr? 

·4 - Milkelle!ler hangi klüplcre da 
ğıtılınıştır-: 

5 - tcra Vekilleri heyetince ka
rar altına alındığına göre, yurtta ne 
kadar beden terbly<'si mUkelle!i tah· 
mln ediliyor, herhangi bır mUşl<UlA· 
la uğranıyor mu, uğranıyorsa izalesi 
neye matuftuf? 

nana Tarhandan sonra söz alan 
Doktor Osman Şevki ezcUmle şunları 
söylemiştir: 

- Genel direktör!Uk esbabı muci
be lllylhasında bir enstitli açmak ıu. 
zumundan bahsediyor. Bu demektir 
ki, şimdiye kadar yapılan işler sakat 
tıı· \'e bizdeki beden terbiyesi işleri 

iyi yi.irilnıemcktedir. Buna rıığmen, 

enstitli bu sene de açılmamaktadır. 
Doktor Osman Şevki kUr;;Uye elin

de hnzırladıltr bir etUtle çıkmıştı. üç 
sayfa okuduktan sonra reis ihtar et
ti ki, daha ftızla kt'ığıttan okumak ni 
zamnamcye muhaliftir. Bunun üze
rine Osman Şe\'kl bu yazıda blldlr
dlğlnı esaslar dairesinde \'e kCı.ğıtsız 
olarak tezini mUda!aa etti. 
Arkasından kUrstiye Emin Sazak 

geldi. Onun fikirlerini de şöytcce hu
llısa etmek kabildir. 

Girit 
(Ba,ı 1 lıt<".lde) f**l 

ru olabilir. Fakat bunların pek az 
miktarda olması muhtemeldir. 

Alıllan tebliği 

Berlln, 30 tA.A.) - Resmi tebliğ: 
1nglltcrenln Girit kalesinin işgali 

için 20 mayısta ha\•adan yapılan mu 
nzzam bir ihraç Ue başlıyan hareklıt 
aşağı yukarı bitmiş gibidir. DUşman 
mukavemeti her tarafta yıkılmıştır. 
ParaşUtçU!erle dağ avcılarından mU· 
rekkep olarak adanın garbında teşek 
kUI eden hUcum grupu mUthiş bir 
sıcağa \'e arazinin Arızalı olmasına 

rağmen dUşınanı mağl(lp ederek da· 
ğıtılmıştır. Batı grupu Resmo civa
rında paı a.şütçUlcrlc blrleşmeğc mu
vaffak olmuştur. Bu para.'iÜtçükr a
detçe çok Ustun dUşman kuv\"etlerl
nc kaı şı kendilerini 8 gUn şecaatl'C 

mUdafaa ctmlşleretiı. Paraşütçüler, 

~şmant'h flödctll mukavemetine raA' 
men Kandıya şehrini ''e ha\'a mey
danını l gal etmişlerdir. Yullfln kuv
veUeri başkumandanı olan General 
Hirayon teshm olmağı teklif miş

tlr. 
.Alman hava kuYveUeri c:ekllen dUş 

man kolları ile krtaat tahatŞfitlıcri, 

\'e mukavemet merkezleri üzerine 
fasılasız bir surette yaptıkları hü· 
cumlnrla mUzaherette bulunmuşlar· 
dır'. Muharebe tayyare!el'i ile Stuka 
ve tahrip tayyarelcr)nden mUrekkep 
teşekküller İngiliz \'e Yunan kıtala
rını birbirini takip eden dalgalarla 
biçmişlerdir. 

Almanlar 1:!90 ta~·yare knU1tnt11ıo:lar 

Darlan 
(B8fl ı ıacı•e> /il 

Bellin. 30 (A.A.) - Bir hıaı,ı.sl 

nıuhabır blldlrlyol': 
Resmi mahfiHer kaU bir vaziyet 

almaktan imtina ediyorlarsa da Fran 
sız • .Alman müzakereleri faalıyeUe 
devam etmektedir. Berlin ile VL\ti &· 

rasındnkl münasebetlerin bugUnkU 
\'8ziyeti harbin en esaslı metıe.lele· 

rinch!n biri olarak telakki edilmek
tedir. 

Tunusa yapılan tahriksiz tecavüz 
Uzerlne Fransız hlikflmetlniıı şiddet
li bir harekette bulunması Berlınde 
bekleniyor. 

Arman Hariciye nezaretinde e· 
hemmlyctıe kaydrdildiğine göre, 
Fransız • Alman anlaşmalan bu çer 
çe\•entn içındc yer alabilir. 1kl mem
leket arasındaki m\izakerelerın baş
lıca me.,.zuunu bılhassa Fransız ım· 

paratorluğunun mtidafusı tcşAul ey. 
)emek~ir. 

Partste bir çok Fransız naztr!arı· 
nın bulunması, bu muvakkat ı e de. 
bariz vasıfta bir vaka olduğuna i· 
~ret edilmektedir. 

l'ari!ite ımt,·akkaten huhınnyorlar 

Berliıı, 30 ( A.A .) - Yarı ıeııml 

bir kaynaktan btklirilmiştir: 
Alman gazetecileri tarafından so

rulan suallere cevap olarak Hariciye 
.Neuretlndcn blklirildiğine ıore, 11im. 
dl Pariste bulunan Fransız hilkUıne· 
ti erkanı burada muvakkat bir mUd· 
det için bulunuyorlar. Kabinenin Pa
r lse nakli hAlen 8ahıs mevzuu olma-
maktadır. 

Fransız • Alman müzakerelerine ge 
I.ı-Ondrn, 30 (A.A.) - Dally Teleg- lince, ancak bu müzakereler bıttık· 

raph'ın askeıi münekkidi şunları yaz ten sonradır ki, bu hususta katı \'a· 
maktadn·: zıyet almak milmkUn olacaktır. 

Londrada tahmin edildiğine göre, Konuşmaların de\·am ettiği şu an-
Almanlar Girlde asker nakli için Yun da Almanlar, Fr(rnsız beyanatına bır 
kcrs 52 tipinde 1200 tayyare kullan- şey lll\'c etmenin meV!lmsiz erlaca· 

ğı mUtal asında bulunuyorlar. 
mışlardır. Taarruzun en şid<letli a-

Darlan'ın faaUyetı r onc eümıesi Atmerikaya, 
ıq~ iflltılzemeainin, ıtaheü edil)TIİ§ 
~d;ı ı.ı :tnuhard:>e meydanlarına 
t~ tlıJİln.derilırnesini temin et· 
~ lfetini y~emd;tedir. 

BS'ğdat bölgesinde ibugün Bağ. 
dada 30 kilometre mesafede 
Hanmukta'yı işgal ettik ve bir 
mi:kıtar deha lieri geçtik. Gecik
melere en ziyade diişmanın vu
kua getirdiği tuğyanlar sebep ol. 
maktadır. Fakat İngilizler müle
harrık, btaları Bağdadın takrfüen 
8 kilometre batı şim:ılindeki Ka-

(BaıJı 1 incide) /X/ meseleyi dalma soracağım. 

- Bir köylü akşama kadar ellnde 
kazma ile çalışıl', yani spol'Unu ya
rar, beden terbiyesinden maksat ta 
budur. Böyle bir adama top oynat
manın mA.nası yoktur. Gençliğin bir 
araya toplanması elbette iyidir. Fa· 
kat bir müessesenin randımanına, a
melesinin \'8Ziyf\tlne bakmadan o mU 
esscscdf! top sahası aramağı bir tUrlU 
insanın kafası almıyor. Demir döven 
bk' adamı bir Galatasaraylı gibi hop. 
tatmak bir hayli tnntezl olur. 

nında dakikada bir tayyare yerr in· 
mlştlr. Girit taıırruzunun istilzam et
tiği bu kadar çok tayyareyi temin 
etnıek için Almanlar gıırl:>I Avrupa
dakl tayyare kuvvetlerini hayli azalt 

Vlşi, 90 (A.A.) - Ofi ajanaı hll· 
diriyor: 

ı\mlral Darlan Pa-rlste hem başve 
kil muavini, hem de hariciye nazırı 

sıfatlarile iki tlirlU faa}lyette btılun· 
muş \'e itıgal altında bulunan mınta
ikndaki bazı nuııiruia euUmle har
biye nl\Zlrı ~cneral Hutzi~er ,.e milli 
iktısat nazın Btıuthiher He g:.orOş· 

mUştUr. 

ı~ ~or~ Hcral:d Tr.ibunc de 
~ aıyor: 

daimian'a varmışlardır. . 
ttir. Bu mtilakattA Roosevelt'in nut- Mektepliler de kullanıyor 

, h ilk, Jıüzurn görülecek her 
~ncat~ct için millete _yapılmış 
tı 1, ıbır hitaptır. RetS, tutul· 't 1 ~ırn gelen 'Y<>ia sağlam le· v:t .atml{j bukınuyor. 
ı. 1fnırton Poet gazetesi ise şu 
~ ada bulunuY.or: 
~ıl\lic~~ artık ·sade dostları· 
~ <hıRrnanı de&iklir, o, şimdi 
~ de düşmanımız olmu§>tur. 
~~'PPs Hqvvard aazetc:lerine 
~' llluharrirleKien B. W:illiaın 
\ 16 '8Özlerinde dah .. şarili o· 
~ ;ic <Üyor: 

H intliler Raıit &\liyi takbih 
e d iyo r 

Bombay, 30 (A.A.) - 2000 
«Azmadzai vahiu den rnürek· 
kep ıbir heyet Hirga'<ia toplana
rak Raşit ~linin Iraktaki hareke
tini takbih etmiş ve bunun .islam 
dünyasına ç.ok zarar veren bir 
hareket okluğunu llan etm~ir. 
Pesaver hududundaki müslüman. 
!arın yaptik1arı ıbuna müşabih he. 
yanattan sonra gelen ıbu takhih 
hareketi, Hi!l'distanın )mali garbi 
hudU<lunda bulunan başlıca ka
bilekrin asi haklıların' hainane 
hareketlerine muhalif okluklarmı 
göstermektedir. 

~~ ~evelfin beycrnatı harp 
•ta Ço.l; benziyor ve kafi va· 
~lı aJıhdığını ;göstercyor. Bu 

ıı 
1 
manası, Hit1er.izımin im· 

~ ııtadar Amerikanın müca· di surette meııgul olmağa başla· 
td mışlardır. 

tın" CC~ii hususunda terecldü. Bu 
' \~~ vermiyecok ~ureUe la· .raoa verilmek istenilen intı. 
~tı•ıniş olması.dır. ba şudur: 
•t flesota mümc.seilı B. E.melv Roosevcltin nutku Alman dev. 

kundan sonra hasıl olan enternasyo
nal vaziyetin görUşU!'1liğU zaııncdll· 
mcktedir. 
Diğer taraftan İngiliz bliyük elçi

si Cralgle de Matsuoka ile yarın1 sa
at görllşmüştür .. Fakat bu mUICı.ka· 

tın mahiyeti ifşa edilmemiştir. 

Kahirecle bir hadiıe 
Tokyo, 30 (A.A.) - (Stcfanl): 
Alınan bazı haberlrde Japonyanın 

Kahire sefaretinin vazifesine de\•am 
edecek bir halde bulunmadığı bildi· 
rilmekte idi. Bu hususta hariciye ne
zareti namına söz söylemcğe saltıhl· 
yettnr bir zat matbuata t>eyanatta 
bulunarak Kahiredeki Japon s~farct
bnnc.slnln bilfiil ciddi mUşklllAt kar
şı ·ıhda kaldığını çünkU sefaretin 
4ŞiCrell telgraflar diplonıatık kurye
ler göndermesinin mencdildığini söy
ifımiştir. Bununta beraber Japon hU· 
kQmcli muhaberatr kesildiği takdir
de k:a.p eden tedbirleri atmak hnklu
m muhafaza etmel< şartlle Kahire 6C· 

faretile teması muhafı;ıza etmekte
dir. 

Halifaks 
~ı: 1 )•azmal"!.a t<:Toddii:t dmı· let adamlarını hayrete düşürme· 
~lı m.~tir. Amerikan yardımını art· 
~~utll'k, harp demektir. B. bamak İçin f evkaladıc hallerin i,la. 
~tııı elt fil'i'ini harp ikelime8i nı bddeniyordu. Fakat bu yar- (B..,ı ı lJlcide) 
'( 1t kafile kelimesini kullana· dım arzu edilen :nishcti bulamı· hazır olduğu hakkırıdakl şayııılara I· 
~İl)~cj Cltni\ı fakat narp malze. yacaikbr. Ç~"\j konulan taJxli· nanıtmaması lazımdır. Saz!lerle SUlb 
ltı c.~~· ~1ltcreyc ~r~ te. dat üzerine Amerika efkarı umu. yapılamaz. 
~~ 1. ış.t:ir. mıvesinin hoşnut~uz!uk gÜ$lermc. Lord Hallfaks. Almanların, Glrlde 

t ~,~· 30 (AoA.) - Husuei si mı-fı(eaıelıdir. vlıkl hücunılarmda, nishet giıc-Otil-
Q, ~oabir 'b~: Atımanlaı B. Roosevdt'in A· mek şartılc Ç<ik ağır zayiata uğra
~d~oaeveR·.in autkunu bazı mer.ika mHletj namına -öz söyle- dıklarını söyleınış ve bu hücum es-

• ıttleırden ve az dteımmi- meğe saiAfıiyt:ti oln:.adı4.ın1 ve nasında alınan derslerin Hltler! EU-
~~ tela«ııci etme&:. ~·iıl- l Clol".n:.ııbi .Amerika ciirrıl:\U;jyctleri· lı yük .sı;t.anya~~. tstllflya teşebl~ ~~·-
.'ti flıonr.a Atman SllY.,.. malı nin i~ bu nutku taırv.ı.p etmiyc- susunda turt-d<ıilde eevkedeceğın. ılt.

•e~aı.buat bu BJıi•ıkb c:J4. I o4lerim ~ edi).rlar. . _. ı ve ct.mlftir. 

Ktlrstiye sık sık gelen hatipler söz. 
!erinde ısrar ediyorlar, alkol derece· 
sinin çokluğundan bahsederek ufilk 
'71şelerin mektep talebeleri tarafından 
dahi satın alındığını. şişelerin bUyU
tlllmesi U\zım geldiğini söylüyorlardı. 
Diğer bir hatip serisi de alkol de· 

recesi otuza lndıği ve daha yüksek 
dereceli içkiler ortadan kaldıı ıldığı 

takdirde tiryakilerin mecburen bu 
içkiyi alııcaklan ve bu suretle hiç ol. 
mazsa gençliğin bu lptlU\dan kuıtu
lacağı tezini ileri sUrmü~erdir. 

vekilin son sözleri 

KUrsUye tekrar İnhisar Vekill gel· 
dl ve rakı derecesini azaltmanın ba, 
kıı bir şey icat etmek demek oldu· 
tunu ileri sUrerek Ziya Gevherin Bo· 
monU fabnkasının çok pahıılıya a
lındığı hakkındaki sözlerıne töyle ce. 
vap verdi: 

- Gönderdiğimiz eksperler bu fab 
ı ikaya bir milyondan fazla kıymet 
biçmişlerdir. 

Orman umum 
müdürlüğü 

Bundan sonra om1an umum mU· 
dlirlUğü biitçcsine geçilince muhteıır 
hatipler Ziraat Vekaletinden bazı te
mcnnileırde bulundular. 

KUrsilye gelen Zıraat Vcki!l Muhlis 
Eı·kmen, ormlll1ları sınırlama ve tah
dit etme işinin sllratle yUrüclUğUnil, 
rııkkamlarla izah etti ve ormıın u
n .ım mUdllrlUğilnUn dığtr çalışma

arı hıı.kkınaa da şu malfımatı ver
di: 

Söz lstlyen doktor Saim Ali kürsü
ye gelerek idman yapmanın her yaş
ta \'e her çapta insan i~ln faydalı ol· 
duğunu bildirdi. 
Arkasından Hamza Osman sözle

rine şöyle başlamıştır: 
- Ben esl<I bir sporcuyum. Konuş

tuğum sporcular spor iıılerinde istik
rar yoktur, diyorlar. Ayrıca Beden 
terbiyesi bUtçcslnden vlltyetıere ya
pılan yardım faslı tayyt.'dilmlştir. Bu 
nun Bri>ebl ne, 

BUtçe Eııcürmnl Reisi !smet 
Eker, kUrsUye celerek enı;t!Ul 
kurulmasının büyük masraflara mü
tevakkıf olduğunu ve llk yapılacak 
işin de bu olmadığı hakkında kendisi 
ne malflmat ı.·erildiğinl söyledi. 

Adnan Menderes ise 368 bin Ura-
aza 

mışlardır. 

Girit hartkatını kolaylaı;tırmak l!,;ln 

Londra, 30 (A.A.) - Times gaze-
tesinln Kahire muhabiri Girltteki ,.a 

ziyet hakkında şunları yazıyor: 

Kahlredekl askert eözcü şu beya· 

natta bulunmuştur: 
Almanların garp çölUndekl tazyik 

!erinin Girıtteki hUcumu kolaylaştır
mağa matuf olduğunu söyliyebllirim. 

Bu tazyik deniz devriyelerimizin en 

bUyllk dikkatleri zarureti olarak GI· 

ı·it etrafında teksif ettikleri llir sıra

rada yapıtm1Ştır. 

B9kl0r Şfflcling Girltte öldü 

Berlln, 30 (A.A.) - Bir hususl 
muhabir bildiriyor: 

Boitsöı· Şmeli~'ln Ciritte öldUğU 

hakkında Kahlrcdcn selen haberleri 
Bcrlinde yaydıklan için gazeteciler 
ciddi surette muaheze edıim~ieraır. 

Bütünlemeye kalanlar için 
ihtiyari talebe kursları 

Ankara, 30 {A.A.) - Maarif! ders verccekıtir. 
Vekilliğiı)(f en tcba:iğ olunmuştur: ı Ü9e ve ()?ta oku}İ.ar<ia bütünle. 

Lise ve orta <>ktAI taleıbeıı?ııden 1 
meye kalan talelbenin. talebe ol-

bütiinle.nıeyc :kalmı~ olanları ye· duki .. · ;o,,,. • ika ik 
ti,tirrne.k jçın 18 ternmuuia bat- ll"Ull ıgoaıtc~ "ee • 
Jamak ve 24 ağustoata l>&ınek bıt.ı.ı-duUan ıreb.irleııdekfı Üııe ve 
ü:ıere h e r liee ve orta ~Ma ~ oru okull.Ara müraaa:t eckrek 
tiyari talebe ursları-;. açılaeal..tn. , .~en JwnJ.ı:a a,dokınm•· 
Bu kurs arda oirerl'lneruer..- \an ..t•~ıdu. 

HA.len bahis me\'ZUU olan başlıca 
meselelerden biri ye\·miyc mcscle • 
dlr. Parl:s bai!ını 15 gllndenbert. az 
alan yo,ınılyel rın arttırrlmaaı lehın

dc neşriyat yapmaktaclrr. Hıi!,.vat hıs· 
sedllır clcrt•cecle pahalı~mıfhr. Ycv 
mlycter lehinde bazı tad.lflt yEqlılaca. 
ğı zannedılmektcdir. Fakat tlya.Uan 
!tabii olduğu ka.dar şiıııdiki httdterin· 
de tutmak için hUkCımcUn taldp c· 
dcecğl sıyaset değlfmcınloiUı'. Yalnız 
ı.'Ok az ücretler yüksr.ltileceictlr. 

Abl@ka dolayısııe Fransa gıt'ttkı;:e 

mahdut bir lktısa.dt hayat geı;:innelt· 
tedtr. Otarşiyi Frruısaya hfldi eler 
yUklemlştır. lktısadl teccrrüdUn hıç 
dc,'ilse dıı.11\ll tiyaUan dUnya fiyat
larıııın dışında utmak gibi bır fay-
dası olmalıdır. 

Bundan böyle prensip! vazedilmiş 

1 
bulunan Avrupa 1ş b!Tllği ruhuna 
tevfıkan Fıanınz • Alman tunll\Sları· 
na devam edflmektedır. 

l ELl:~r .. NK lltıttS lAXl~'l~ 
JUta n:BI tG 1 

'I'ol<)U, 30 •A.A.) -· Sttolatıi: 
Asa.hl guett."'tilJWl blldı.'djfin~ :t·ö· 

,.., Feiemmk H~• h&.fımetl 
ticut m1i&&kereler m.ele"i Mklun
da .Japoııya w.xından ""l"fttılr. sua
._ ~ biı· re~a:> verm<lk nıem>ı:Un 

~ıı.Qtraa dal. bir t.ebl~ ,.,ret -
1 

nı1'J11. 
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M. M. V. Zat İşleri dairesinden: 
Kanunen ıhaziranın birinde t> a~ıyacak olan Yedek Subay 

yoklamasında ber wbay ve ask eri memurun meslek, sanat ve 
ihtıeasları ;b~ndaki malumatı a9kerlik ;şubelerine ay:rıca ve 
b · assa :kayd'cttırmeleri hususu na dikkat nazarı odbolunur. 

Askerlik işler· 
Yedek subay ve askeri memur

ların senelik Yok~amaları 
Beyoğlu Yerli Ati. ~ubesinden : 
1 - 1 Haziran 941 günü Yedek 

subay ve askeri memurların senelik 
yoklamaları başlıyacaktır. Ve bir ay 
devam edecektir. 

2 - 20 Haziran 941 gtlnünden 30 
urn:u gUnUne kadar herhangi bir su. 
reUe gününde gelmlyenlere tahsis c
dılmişUr. 

E) Yabancı dlllerden hangi.sini ne 
dereceye kadar bildlğl. (TercUme ve 
tekellUm) . 

F) Askerliğinde gördUğU kurslar. 
G) :MalCıl olanlar malfülyet vesi· 

kaları ve yaş haddine uğramam~lar 
kl'lmllen geleceklerdir. 

H) Ynş haddine uğrıyan ve yaş 

haddine uğradığına dair nUfus hü
viyet cUzdanlarma işaret edilmlyen 
subay ve askeri memurlar mUracaat 
ederek nUfusuna işaret ettirecekler-
dir. 

V AT AN 

Yaz tarifemiz Haziranın 3 üncü salı sabahından 

'llS:ıa:l!!llC:i:Diil'BI itibaren tatbik olunacaktır. 

Devlet Denizyolları ila nları 
Köprü -Haydarpaşa -Kadıköy hattı tarif esi 

Devlet Derniryolla,rı idaresinin posta ve banliyö katarları tarifcsin· 

de yaptığı tadillıta mütenazıran Koprtı • Haydarpaşa _ Kadıköy vapur 

tarifesi de ı haziran 941 tarihinden ıtıbaren değıştiı1lccektir. Yeni tari

fe iskelelere asılmış ve cep tarifeleri de glşelerımizde satışa çıkardmi.ştır. 
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31 - 5 - 941 

Haşaratın en biaman katilidir. 
Sinek, tahtakurusu, güve, ıpire, bit ve bütün haşaratı 

SANiYEDE iMHA EDER. 
Piyasada adi gaz ile yapılan ve Avrupa malı diye yalan markaları 

yerine size vermek isterlerse aldanmayınız. F A Y O A 'yı ısrarla 

H A S A N i~im ve Markasına dikkat ediniz. HASAN DEPOSU 

F A voJ. 
isteyin iz.. 

Haydarpaşa - Pendik ve Sirkeci - Çekmece Banliyö Trenlerinin 
1 Hazirandan itibaren tatbik edilecek geni tarifeleri 3 - Yoklama.ya gelirken iki vesi· 

ka fotogratı ile, nlifus hUvlyet cüz
danlarını, Askeri hizmet vesikaları· 

nı, umumi ahvali sıhhiye raporlarını 
doktor veterinerler, eczacı ve dişçiler, 
diploma ve ihtisas vesikalarını blr
lıkte getireceklerdir. 

10 - Yedek subay yoklama gün· İstasyonlar 
lerl aşağıda yazıldığı veçhlle sınıf -----

(1) 
1016 16 18 20 26 8 28 so 82 6 38 12 40 10 46 48 :ktasyoıııa' 

~ 

4 - Yoklamaları esnasında iste· 
nilen muamelatı :şifahen veya mek. 
tupla bildlrmemlş ve şubeye gelerek 
kayıUarını yapt.rrmamış olan yedek 
subaylar (50) lira para cezasına çarp 
tmlacaktrr. 

5 - Mayısta yapılan maaş yokla· 
ması ile Haziran yoklamasının hiç 
bir alAkası yoktur. 

6 - Temmuz 941 tarihinde yaş had 
dine uğnyacak yedek subaylar yok· 
lamaya gelmeye mecburdurlar. 

7 - Bu yoklamada raporun hiç 
bir maksada kAfi gelmiyeceğinden 

rapor gonderlhnemcsi. 

ve rlltbe sırası takip edecektir. 
1) 2 Haziran 941 günU General, 

Kurmay, Piyade Albaylar. 
2) 3.4 Haziran günü tabip, diş ta

bibi, eczacı, veteriner, klmyaker su
baylar: 

3) 5-6 Haziran 941 günü levazım, 
istihkAm, muhabere. süvari her rüt
beden: 

4) 7 Haziran Topçu, ölçme, ışıldak 
büyUk, kUçUk rUtbell subaylar; 

5) 9 Haziran 941 gUnü Jandarma, 
harp sanayii büyUk küçük rütbeli su. 
baylar; 

6) 10 Haziran 941 gUnU n::ıkliye, 

otomobil kUçUk bUyUk rütbeli subay-
lar; 

Koı>rli 

Haydarpaşa 

Hııydarpao;ıa 

öğütlü çeşme 

Kızıltoprak 

no hıncı 
Kıi~ükyalı 

l\talt~pe 

Ocvb.li 
Knrtnl 
ı·unu'i 

Pendik 

( K. 
( v. 

K. 
» 
» 
lt 

» 
» 
lt 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

( v. 

0,15 6,25 
0,35 6,40 
0,40 6,45 

7,30 8,00 9,00 9,45 10,30 11,00 11,45 12,35 13,15 13,50 
7,50 8,20 9,20 10,00 10,H> 11,20 12,05 12,55 13,30 14,05 
7,55 8,25 9.25 10.25 10,50 12,00 12,10 13,00 13,35 15,00 

0,45 
0,49 
0,53 
0,58 
1,02 
1,05 
1,09 
1,12 
1,18 
1,22 
1,28 
1,32 
1,35 

6,50 s.oo 8,30 9 ,30 ' 10,55 12,15 13,05 13.41 c:: 
6,54 8,04 8,34 9,34 o: ~ 10,59 12,19 13,09 13,45 ;. 

~· ~ ~ 
6,58 8,08 8,38 9,38 :_ i 11,03 ~ 12,23 13,13 13,49 ; 

111 
7,03 8,13 8,43 9,43 • 2 ll,08 ~ 12,28 13,18 13,54 L ~ 
7,07 8,17 8,47 9,48:::: ~. 11,12 ~ ~ 12,32 13,22 13,58 ~ ~ 
7,10 8.20 8,5o 9,51 .:: ~ 11,15 ~ ~ 12,35 13.25 14,01 ; • 
7,14 S,24 8,54 9,56 ~ ~ 11,10 :i" ~ 12,39 13,29 14,05 ~ i: 
7,17 8,27 8,57 9,59 lt' • 11.22 E' .:::- 12,42 13,32 14,08 < !J 

~c:! ~ ı::ı ·~ 7,23 8,33 9,03 10,06 ~ ~ 11,28 >. 12,48 13.38 14,14 "' < 
7,27 8,37 9,07 10,10 ~ ~ 11,32 = 12,52 13,42 14,18 ~-
7,33 8,43 9,13 10,16 ~ < 11,38 12,58 13,48 14,24 . 
7,37 8 ,47 9,17 10,20 E-< ll,42 13,02 13,52 14,28 = 
7,40 8.{ıO 9,20 10,23 10,57 11, 15 12,37 13,05 13,55 14,31 15,37 

15,00 15,45 16,30 16,30 17,50 17,~ 

15,15 16,00 16,50 16,50 18,10 18,10 
15,20 16,05 16,55 17,25 18,17 19,00 
15,25 16,10 17,00 18,22 
15,29 16,14 17,04. :: 18,26 I! 
15,83 16.18 17,08 ~ 18,30 -; aıı 
l:'.>,38 16,23 17,13 ! 18,35 ~ ~ 
15,43 16,27 17,17 < 18,39 Z' 
15,46 16,30 17,20 18,42 r-: el 

15,51 16,34 17,24 c;. 18,49 .: ~-
el o~ 

15,54 16,37 17,27 e- 18,48 1 = 
16,01 16,43 17.33 .g 18.55 ~ ';. 
16,05 16,47 17,37 g 18,59 ~ 
16,11 16,53 17,43 ... 19,05 
16,15 16,57 17,47 19,09 

18,50 19,35 18,50 20,15 21,00 22,45 K . Köprii d 

19,10 19,50 19,10 20,30 21,20 Z3,05 v. HBl'~d 
19,15 19,55 20,25 20,35 21,2:i 23,10 K. lll\)-d:ıı:çt'7ıııl 
19,20 20,00 20,40 21,30 Z3,15 J) Söğütl rV 
19,24 20,04 ol .. 20,44 21,34 23,19 • J{ızılto~ıt 
19,28 20,08 :;; ~ 20,48 21,38 23,23 » Fenen· 
19,33 20,13 ~ 'f 20,53 21,43 23,28 » Göztt'~ 
19,37 20, 17 , ,; 20,57 21,47 23,32 ıt E reni'ö1 
19,40 20,20 c:ı ı::ı 21,00 21,50 23,35 ıt sundlY" 
19,44 20.24 ~· ' 21,04 21,54 23,39 » nostaoC' 1 
le,.i7 20,27 f' ~ 21,o7 21,57 23,42 ıt KUçli)Q111 
19,53 20,33 i, ı:ı 21,13 22.03 23,48 » ~falt.ePC 
19,57 20,37 :! S 21,l 7 22,07 23,52 » 0cvıı.ll 
20,03 20,43 .. 21,23 22,13 23,58 » Kartal 
20,07 20,47 21,27 22,17 00,02 » l 'unuS 
20,10 20,50 21,00 21,30 22,20 00,05 V. ) r endi!: 

K .) 8 - Taşrada bulunanlar, bulun
dukları mahallin askerlik şubelerine 
bir dilekçe ilç mllracaat edecekler 
ve yahut taahhUtUl mektupla şube
deki defter sıra No. smı bildirmesi 
ve tercüme! hal ile aske.rt vesaik su
retleri gönderilecek. 

7) 11 • 12 Haziran 9U gUnU deniz, Tul.la 
demiryolu, hava, harita her rtıtbedcn 

( K. 5,30 
( v. 5,45 
( K. 5 ,46 

16,18 17,00 17,50 18,05 19,12 19,36 
17,02 
17,17 

17,18 

V.) TuZl• 
K .) 

V. G~ 

O - Bundan haşka: 
A) Halen gördüğü ~ w memurl· 

yeti ve ika:mctga.b adresi. 
B) Tahsil dereocsl. 
C) MUhendis ve kimyakerlffln han 

gi şubede iht:isaslars bmunduğu (SU. 

yohı, elektrik, sanayi, vesaire-) vesika 
suretıerl. 

D ) Doktorlartn dahHt haricl, 'ku· 
lak vuaire ihUsaslarınm vesik a Sli· 

tetlerf. 

su baytar; 
8) 13 Haziran 911 gUnU hesap me. 

muru. ve muamele memurları; 
9} 14. Haziran OH gUnU askeri hıi· 

kim ve mUşavir, mUzika, imamlar, 
esnafatı askeriye; 

}()} 16 Haziran 941 günil piyade 
yarbay, Binbaşı, Yüzbaşılar; 

11) 17, 18, 19, 20 Haziran 941 gUnU 
piyade üsteğmen, Teğmen, Asteğ

menler; 
12) 21, Z3, 24, 25, 26. 27, 28 Hazi

ran 941 günU; herhangi bir sebepten 
dolayı yoklamıya gelmiyen subaylar. 
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BULMACA 
Soldan ğa: 1 - Asker bıçağı; 

!Sır ihayvan. % - .Amhnış ~; ~- f~ill--f.--+--+--
lama. S - Başm kı<Hmlanııdall; ı 

Doğı"Un\ln düşmanı. 4 - Kansır.:; Ko. ,.1-4-+-t--+-
nıyan. 5 - ~g;r, lkı başlı-yan bazı 
sıfatların başına gelen müballğa 'r._.+--f.-
edatı; Bir oovi kuma.ş. 6 - Oeroyan 5 ._-+--+-
eden: Bır nevi cetvd. 7 - Manda. ' 
S - Dlşllyerck; Bir nota. 9 - .Akrtlı 7 
görünmek istıyen. 10 - Masaj yapa_ 1 
mamak. 11 - Yapıp mey a ge-
tirme; Çok iyi. 

Yukarrd n aşa~ : 1 - Bir ba
lık. 2 - Budala. 3 - Temaşa kolla· ff 

rmdan birinin münte6ibi; Elektrik Kanada; Taka. 5 - DümdUz. 6 -
m ukavemet mikyası. 4 - E n bUyUk; K anarya. 7 - Ata; Mah. 8 - Kus. 
IAyık değil. 5 - Bir bahk: Su; Bir ına. 9 - Arma; llfa. 10 - Nakarat; 
renk . 6 - ls. 7 - Demlryol; Su taşı- Ar. ıı - Fak; Kars. 
yan. 8 - At yarışlarının beynelmilel Y•kazıdan aşa~ıya: l - Eşek; 
simalarından blr l; Bir :neYi bıçak. Caka. 2 - !ran; Turna. 3 - Hain; 
9 - Avadanhklaı'; DH!riz. 10 - BU· Kasmak. 4 - Arkada; Mak. 5 -
yUkfük; Su taşıyan. 11 - Anne. DUnya; Al. 6 - Tarama; Er. 7 -
JWVELKt l\t"LMACASIS .HALLI Ala; Dram; Ak. 8 - Ne; TUy; İta. 

Soldan a.: l - Hastane. 2 - 9 - En; Azamet. 10 - Eşk; Fas. 
Şiar; AlcneR. S - Ertk; R a • .f - l'l. - An; Anahtar. 

Fevkalade vaziyet dolayısile 
Bazı vergi ve resimlere zam yapılmasına dair olan 3828 

sayılı lcaf'lun.a ek kanunla damga resmi kanununda 
yapıl~ değiıikliltler hakkında kısa bir izah 

J - Yabancı memkmeticrde tanzlp oktnup Türkiyeye gönderilen evrak 
ve 6ene.tıer, .şimdiye kadar resmi dairelere ibraz edlldiği veya Uze. 
rlne mürsctünllcyhlerl ~ıı bcmiUcrl tarafından devir veya ciro 
muamelesi yüt'iltUldug;l takdirde damga resmine tAbl idi. Yeni ta
diın.ta g:ör-0, (herhangi bir saretle T ürklyedc hUkmUnden istifade 
edtldig-1) takcfırde dahi damga. resmine tAbl olacak ve r<.slm, 'hü
kümden istifade edenler tarafından ifa olunacaktır. 

2 - Çcklerkı bankalar arasındaki münakale \le tediye emirlerine alt 
hllkUm, gcniq!etııe.rek (çekler, b ankalar veya ticarethaneler ara
smd nkl münakale, tediye, irsal. teslim ve tahsil cmlrlerlle alelQmum 
havatenameler ve havale mektuplan (ü) kuru:J ve muhteviyatı 2o 
liraya kooar olan posta ve telgraf havalenarncleri 2 kuruş ve 20 
liradan fazla ol nlar 5 kuruş drunga resmltıe tAbl tutulmuştur. 

{Bu resim rniktaıiarı 3S28 sayılı kanunun 11 inci maddesi mucibin. 
ce % 50 zamnıa t.Abldir .) 

3 - TUrklyede tanztm olunup doğrudan doğruya yabancı memleket
lere gönderilen evrak He çeki t elgranann damga resimleri, 
Türk l)'OOe kalan kopyelerlno pul yap~tmlmak suretlle ifa oluna· 
cai< ve 011 k~ler te.hakk~k nriiruru zamanı müddetince saklana. 
ca:ktır. 

4 - Sigort& aki~ ait damga ret'ftmlcrf, prim, idare masrafı ve 
sair her ne 1tam 'Be olursa olstm mliş.terlden atınan paranm yekfl· 
nu üzerinden tfa. olunacaktır. 

.5 - Alelfünum tlcart ve sınat mUcese6elerls bankalar ve şirketler ve 
3659 sa.yılı kanunun "1mulllne giren mliesscseler tarafmd:ın tan
zlm olumın (her nevi a rzuhal, istifane.meler, lAylha, muhtıra, be
yanname, ve ihbarnameler ve bıt mahiyette resmi makamlara çeki. 
len telgrafnamelerln mUhUrlll ve imzalı nUshalan} pulsuz veya pulu 
noksan olduğu takdirde damga r esmi cezasne birlikte tanzim e
denlerden alınacaktır. Bu ceza affa tAbi değildir. Bu kabil evrakı 
kabul eden ve Uzerine muamele ya panlar hakkmdıı.kl hllkUm ba
kidir. 

6 _ Yuka\-da yazılı hUkUınler 1 haziran C41 tarih inden itibaren yUrU. 
meğe ba~Iıyacalttır. 

Gebze \'. 6,02 

( 1) 16 numaralı .katar Pazaı; ve Pazartesi günleri i ler. 

lıstıısyonlar 
(l) 

12 

İstanbul 
Cıınkurtarnn 

Kumkapı 

'Ycnlkapı 

Sanıatya 

l"edlkuJe 
Balıklı 

7,.eytlnburnu 
Yenimahalle 
n kırkoy 
Ycşllköy 

Ploryıı 

K. Çekmece 

K. 00,30 
> 
» oo.as 
» OJ.41 
J) 00.45 
» 00.49 
'lt 

» 00,54 
» 00,68 
» 

( v 
( K 

K 
( v 
( K 

v 

l,01 
1,08 

14 J6 

6,15 6,55 
6,20 7,00 
6,21 7,04 
6,27 7,07 

6 ,31 7,11 
6,3i 7,15 

7,18 
7,22 
7,26 

18 

7,40 
7,45 

7,49 
7,52 
7,56 
8,00 
8,03 
8,07 
8,11 

6,89 
6,43 
6,46 
6,53 
6,54 
7,01 
7,03 
7,08 
7,11 

7,29 8,14 
7,36 8,21 
7,37 8,23 
7,44 8,30 
7,46 8,32 
8,01 
8,04 

20 22 24 

8,15 9,20 10,00 
8,20 9,2r. 10,05 
8,21 9,29 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 

26 80 82 84 86 

11.00 ı2,10 lS,15 H,oo 15,oo 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 13,81 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 13,44 14,29 15,29 16,16 
11,34 12,42 13,47 14,32 15,32 16,19 
11,41 12,49 13.li4 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 14,49 15,49 16,37 

17,3'1 

38 40 42 41 
(2) (3 ,r 

"48 50 52 34 66~~ ~ 
19,15 10,40 20,10 20,40 21,30 22,30 23,45 K . tnn~ 
19,20 19,45 20,15 20,45 21,M 22,35 23,50 » QınJıll 
19,24 19,49 20,19 20,49 21,39 22,39 23,54 » Kunıı.-ıı~ 
19,27 19,52 20,22 20,52 21,42 22,42 23,57 » Yeni~ 
19,31 19,56 20,26 20,56 21.46 22,46 00.01 » ~.,;ıo 
19,35 20,00 20,30 21,00 21,50 22,50 00,05 » Yedllı 

16,20 17,10 17,40 18,10 18,40 
16,25 17,15 17,•15 18,15 18,45 
16,29 17,19 17,49 18,19 18,49 
16,32 17,22 17,52 18,22 18,52 
16,36 17,27 17,56 18,26 18,56 
16,40 17,30 18,00 18.30 19,00 

16,45 17,35 18,05 18.35 19,05 19,40 
16,48 17,39 18,09 18,89 19,09 19,44 
l6,51 17,42 18,12 18,42 19,12 19,47 
16,58 17,49 18,19 18,#9 19,19 19,54 
16.59 17,51 18,20 18,52 19,20 19,55 
17,07 17,58 18,27 18,59 19,27 20,02 
17,08 18,00 18,29 19,01 19,29 20,(){ 
17,13 18,35 
17,16 18,38 

20,o.5 20,35 21,05 21,55 22,55 
20,09 20,89 21,0D 21,59 22,59 
20,12 20,42 21,12 22,02 23,02 
20,19 20,49 21,19 22,09 23,00 

20.51 21,21 22,10 
20,58 21,28 22,17 
21,00 21,30 22,19 

» naıııdJ ~ 
00.10 » Zeyttıı ı 
00,14 » l'erııın':( 
00,17 » Btı]cırl' 
00,24 V.) Yeşlltt~f 
00,25 K .) 
0032 K . J:ıo~~ 
00,34 V.)K. çeı'>" 

K.) tJ 
V. Kll~ 

1 - 12 numaralı katar yalnız P azar ve P zartesi günleri i~ler. 2 - 54 nmnaralı !katar 
3 - 2012, 57 ve 59 numaralı katarlar yalnız Cumartesi ve Pazar giinleri işlerler. 

·# 
Y eıilkö y • Küçükçelanece araamda yalnız Cumartesi ve Pazar günldl 

80 :MA 1. ::, 941 

1 Sterlin 
Dolar 
lsvlçre Frc. 
Dralımi 

Peçe ta 
Dinar 

hapanıt 

5,24 
130 

30,2025 
0,9975 

12,9375 

- .-
Yen 31,1375 

1918 İstikrazı dahlll 
1938 İkramiyeli 

A 

1933 1kramiyeli ErgNll 
~UKU'r 

TUrk Altını (Reşat) 
TUrk Altını (Hamil) 
TUrk Altını kUçUk (Hamil) 
TUrk Altını küçUk (Aziz) 
Kalın beşi bırlik 

21 50 
19 10 
19 30 

~ 

26 10 

25 601 
25 55 
24 50 

%PARA . 
\ BAY AT YARIŞJNl!f ~~ 

llıiı,. 
l 

İsveç Kronu 30,745 ::ı. > (Ho.mlt) 
Esham ve 'r'abvlll.t ::ı. > (Reşat) 

116 00 
118 00 
121 00 

~a 
.. 4 ~ - ~ 5J110' ~ 
1VARtslll1 81~· 15 BAIUCA~ ıt 

1933 Tilrk borcu I 
ı., K. 24 ayar altın gramı 
18 80 Mecidiye 

Tlrklye COmbarlyetl 

iraari Bankası 
Kuruluş taribi: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 Tllrk liram 

Şube Ye ajruıs adedi: 265. 
Zira! ve ticart her nevi banka muameleleri. 

Para biriktirenler& 28,000 lir- %.ramiye vertyor. 

3 38 
72 

Zirıı.&t Banka.ımıda. kumbaralı vıe ihbarsız tasarruf hesaplarrnda 
eıı az 60 111"8Bl bulunanlara senede t defa çekilecek k ur'a ile .ıı· 
daki pltuuı. goöre ikramiye dağıtılaca.ktır • 

' lldet l ,000 Uralık (,OOO ika lt>O adet 50 liralık 5,000 Un 
' ll> 500 > l,000 • 
f ll> 210 ıı> ~000 > 

120 » 

'° l> 100 ll> 6,000 » 160 • 8,200 • 
DİKKAT: Heeapla.nndald parala.r bir sene içinde 50 llradan aş&· 

tı d~yenlore ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlaslle verilecektir. 
Kur'alar aenede • defa., 11 mart, 11 hazira.n, 11 eylQl, 

11 BirlnclkAnunda çekilecektir. 

·-------------•.ı 

T. iŞ BANBASI 

1941 iKRAMiYE PLANI 
KEŞİDELER: 4. Şubat. 2 Mayıs, 

1 Ağustos, 3 lkinclteşrin 
tarihlerinde yapılır. 

J 94 f ihemiyeferi 
1 adet 2000 Ura.lık = 2000.- L. 
3 > 1000 • =3000.- > 
2 > 750 > = 1500.- > 
4 > 600 > =2000.- > 
8 > 200 :ı> =2000.- > 

35 > 100 > =3500.- > 
80 > 00 > =4000.- > 

300 > 20 > = 6000.- > 

ZA Yl - f 4 1 numaralı hisik~ 
let pl~asını zay~ ettiğimden bük 

mü yıoktur. 

NEVZAT 

---·DOKTOR ÇIPRUT 
OUdlJl8 T C ~Wıl'eviye Hüteha&
Blfll Beyo~la Yerli Mallar Pa
mrı kal'fl&ında Posta r..>kağı 

kö, Mlnde .Meymenet apıırtmanı 

....... Tel: 4.3358 mı!!:a-· 

Sahibi ve Neşriyat l\IUdUrü: Ahmet 

Emin \°AI.MAX • Bu ıldrğı yer 

\ATAN MATBAA I 

~..U~EU tcŞA.P ~ 

~ · 
..__; ____________________ ........... ~ ~ 

~ 

Devlet Demiryollan İliııla~ ~ 
Muhammen bedellerile miktar ve vasıflan aşağıda yazılı i1d 1 f 

malzeme her grup ayrı ayrı ihale edilmek üzere 12.6.941 per.şent~ 'f ~ 
nU hizalarında yazılı saaUerde Haydnrpaşada gar binası dahlltndel<l ~ 
misyon taraf'ından açık eksiltme usullle satın alınacaktır. t fi ~ 

Bu işe girmek istlyenlerin ht'r grupun hizasında yo..zılı muvaıt!C~..tı 
minat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günU P"

kadar komisyona müracaatları lazımdır. ~ 

Bu işe alt .şartnameler komisyondan parasız olarak dp.#Jtıhnlll<~ 
1 - Muhtelif ebatta 8000 adet: gaz idrofil ile 1500 adet gaz todo! ~ 

muhammen bedeli 970 lira, muvakkat teminatı 72 lira 75 !<ut" 
lup eksiltmesi saat (10,45) onu kırk beştedir. t ı/ 

2 - 5000 adet harp paketi muhammen bedeli 1375 lira, muvakl<• if 
mlnatı 103 lira 13 kuruş olup eksiltmesi saat (11} on blrdcd 

<•~ 
~~~~-~~~~~------~~~~~~~~-- ' 

istanbul Fiat Mürakaba Komisyonuncf91'' 
.; 

67 No. lı i!An - Yerli ipekli ve pamuklular için toptancı ~ 
l\adlcı·ı ı;ıu şekilde tesblt edilmiştir: 
ı · - İpeklilerde 

A - Standardize ipeklllerc % l~ 
B - Fantezi ipeklilere % 20 f) 

Yan toptancı bulunduğu takdirde bunların his3esl toptancı ~ 
iskonto ile tefrik edllecektır. 

2 - Pamuklularda 
A - Pamuklu mensucat 

a - Ham ve kaba dUz mallara % 8 
b - Kasarlı ve ince dUz mallara % 10 
c - Topu veya ipliği boyalı mallara % U 
d - Merser ize ve emprime mallara % 15 

B - Pamuk ipliği 
a - DUz ve katlı ipliklere % 8 
b - Kıvrak ipliklere % 10 
c - Merserize iplikler perde ve ağ ipliklerine % 12 

e._ akıtıa.f:plikle:Me % 3.Q 


