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s .. ıonlnrını her z ... ınıın gezd.ıılır..ınl2' 
l tu nbJl Fınc'lı ·ıl:: , 11 , ı.. ... ı 
yokuşu 50 - 61 - 6::. Telefon. 220u0 

'toosevelt in 
i'--nutku KAHRAMAN ORDUYB 

-----. 
A 1111 

lıı/ . an dauaunın hak-
.1 

1illıa d A . · <ıeö·ı ı sa e vrupa ıçın 
al • b ~ 

fe/&ı/ u!ün C:ıinga için bir 
g{;.,. et teşkil ettiğine işte .. ,, ., 
bit •ı Yondan fazla hür 

Ora/ b• ·ıı ı · b- -k •'- " mı e ın uyu ıcıe,. · 
lird· ıgef kül/esi iman ge-

ı, Bu b ··ı - d • b hr· ı u un me enı e. 
19et· 

ltteı· '" Yiibek bir mahke. 
lci,,.•;de,. sôdır olan hü

iir. 

}' 

• 

~: litlseyin Cahid\' N 

Q İJ"leşik Amerika eümhur-
Glrld snlannda ı.taa ~ York knnUörii 

teisinin nutku buna atfo
'aJı_unan ümitleri boşa çı
~ııa k Roosevelt, nazi istili
lıtıde arş.~ muazzam bir sed ha
'~ b\.ıtun Birleşik Amerikayı 
>'iUı b" kaldırdı ve kendisi bü
'lıldı ırn~ın ve irade ile ileri 
lttietj . 1rleşik Amerika dev
~ ti cürnhurreisinin eözlerin
dir., Jade yaptığı iş mühim-

Edenin yenil Almanlar ı.·-ra_k_ı_n son 
beyanatı Hanyayı günleri 

lngiltere Suriyenin ı 
İlitiklalini kazan-

aldılar 
• 

bcı}'\jk utuk Roozevelt'in aldığı masına taraftar . Bir /ngiliz hruva~ ~arar ve mes'uliyetin ne 
~ t!(i Pleı:tJen ileri geldiğini Londrn, 29 (ıe..a.) - Harici-ı zörü bir Girit 
'1lı .ı\tn en bır vesikadır. Birle- ye nazın Eden, bugün Londra-
'~kaı · erıka devleti için artık da Ma.nsion - House'da bir nu· liınanında ballı 
~Yetı ade bir vaziyetin mevcu- tuk söylem.iş ve ezcümle d~iş
tibi atı ~en bildirilmiş ve bu tir ki: 
tilrı:ı1, "alde cümhurreisine ve- - Nazi, kendisine karşı misli 
~ıtv olan genie salahiyetlerle görülmemi§ kudret ve büyük
llııl'or elt teçhiz edilmiş bulu· lükte bir kin scli ha.zırlamak -

lıeri· tadır ve baraj kınldığı zaman 
batta t::ı Y,e Roml\ ile Tok,Yoda, I bu sel, HiUeri ve avan(',sİni, 
llıı11 İl\ . tun dünyada Amer.ika- Quislingleri ve daha. bir çok Prey-1 
~k gıltereye mühimmat taşı-! (Sonu sayfa 6 olituıı 6 da} 

Londra, 29 (a.a.) - Amiral
lik dairesinden tebliğ edilmiş · 
tir: 

Bir müddet evvel ha..~ara uğrı 
yarak Suda körfezinde tamir e
dilmekte olan Britanyanıı!' 8250 
tonluk York kruvazörü o za · 

(Sayfa 5 aiUmı "/ c/.e) 'u r."nıileri donanmaya ----

~i) p ~~ilerle himaye edip o• h • ı• t •h • 
~~;~~~~~~~~~ ır ezıme ın an çesı 

lngiliz kuvvetleri 
Bağdat üzerine .. .. yuruyor ' 1 

Kahire, 29 (a.a.) - lngili% I 
hava kuvvetleri tebliği, Irakta , 
Falluja ile Bağdat arasında ya
n yolda Hanmiktanın İngilizler ı 
tarafından zaptedilmiş olduğu-
nu bildirmektedir. 1 

(Sonu sayfa 6 ıütun 7 d•) 

üniversite 
heyetimiz 
An karada 

M. Müdafaa bütçesinin tet in 
de Mecliste tezahürat yapıldı 
Bazı vergilere 
yapılan zamlar 
da tasvip edildj 

Ankara, 29 (Telefonla) -
Bugün (dün) de büt~e müzake
relerine devam eden Büvilk Mil
let Meclisi saat 14 te ·toplan -
nuştır. 

Toplantıyı müteakip ıll'rhal 
Milli Müdafaa Vekaleti büt~e
sinin müzakeresine başlanmış 
ve kürsüye Doktor Muhtar 
Berker gelerek milli müdafaa 
mıza tahsiıs edilen paranın kah
raman ordumuza Meclis tara -
fından duyulan muhabbetin :-:a
mimi bir tezahürü olduğunu t.ıöy 
liy~rek demiştir ki: 

''- Biz ona. bugün verdiği
mizden fazlasını, çok fazlasını 
vermek isteriz. Tarihim.izin her 
sayfasını zaferlerle doldurmu~ 
olan Türk ordusunun icabında 
vatanı e.skisinden daha miikcm
mel müdafaa edece.ğine ~üphe
miz yoktur. O Türk ordusu ki, 
milli şerefin, milli namusun ga 
rantisi olduğu gibi Türk ı-;u~ 
hunun da garantisidir. Bu ki.ir 
süden kahraman ve şanlı urdu 
muzu hepimiz namına muhabbet 
ve heyecnn1a selamlarım.,, 

Doktor Muhtar Berkeri mü-

~~ ~ Amerikavı icabında 
~ lrac1ar düteüzce sevkedebiS geni~tir. • 

teakip kürsüye gelen köylü 
Meclis Reisi ve Başvekil mebus Mehmet Sunger mim 

mUdafaava verilen zamdan şe
heyet azasını kabul etti ref duyduğunu söylemiş ve he- \ Raşveldl Dr. Relik Say<faın 

(Dunkerk) 

1 30 Mayıs 
can 

Muazzam malzeme 
zayiatı 

bf;~ k Aınenka devleti için 
~teb)i~ bir vazivet ve milli 
~~.lltlu •e »lıtimttJi rn 'Hrt oı
~l'et: illı.n eden Roosevelt bu 
~- icaltt ne gibi ameli tedbir
~"'<ll'l ~ettiğine dair hiç taf. 
~ ~)'lllernlştir. Çünkü lüzu
~l'daınıyan hosboğazlıklnrın 
""'!laı rı başka bir neticeleri o
~~Jnun için. Rooseve!t'in 
:'.'"il i ~a kendi emellerine uy- 30 Mayıs günü ~ama kadar ve 
~ ~ietıer bulmayı belki ii- 31 Mayıs günü ( üunkerk ı ten 
""ili - .. q' ol tamam (165.000) kişi vapurla
~ bı11b kı;: mihver kaynak~ ra irkap surctlle tahliye edil -
~ ~luaa ki bUyUk bir ha- mifti. Bu miktardan :Yalnız 
~ •e~ · uğramışlardır. (15.000) ı Fransm:lı e bu mik
h:. •e rn~nhdl irilen darbeler ağ_ır- tar Bay (Çörçil) in resmi beya
:.""lllrı l . lkttr. Art.ık Ameri-

çekişirken ... Ankara, 29 (Telef onla) - yecanla demi§tir ki: 
Bugiln Rektör Cmıil Bilııelin '' O lnız bu zammı B lı • ı • • • 
riyaseti altında ~rimU.e gelen - .(::_nu ~.a.yfa 5 ılitun 3 de) l a ş v e ~ 1 -! m 5 z 1 n 
"'Oilmırıiite ~ ..,_-"' r -
=riv:!!tm1de!-:1abu~ , Reısıcumhuru- Mı·ııete teşekkua• ru·· mişlerdir. Öğleden sonra Mec· b . k I . 
lis m~er~erini .. takip eden ı muzun te r 1 er 1 
heyetı , Mechs Reısı ''e Ba§ve- • 1

--------

kil kabul etmiştir . Ankara 29 (a.a.) - Arjan- B •• f • 1 b ı ·· ·ı ·ı 
Meclis _!leisi. heyetin git • tinin 25 Yayı.<; Milli Bayramı 1 u ç en l n '' a ll u ve s l es l e 

melde oldugu Dıyarba.kır . mm- münasebetiyle Reisicümhur İs· • 
takası hakk~da kıymeti~ ma- met İnönü ve Arjantin Reisi - Başvekıl beyanatta bulundu 
lfunat v~1'J, . Ba.şvekıl . ?e cümhunı Roberto M. Ortiz ara-
Rektöre, 1:lnıversıte haftası ıc:m sında tebrik ve teşekkür telgraf Ankara, 29 (Telefonla) --
kıymetli direktiflerde bulunm~ 11ll1 teati olunmuştur. Başvekil doktor Refik Saydam 
tur. Ankara, 29 (a.a.) - 25 Ma- Meclisin bütçeyi ka.ballinden 

# "• 

• 

sonra kürsüye gelerek nşagı -
daki nutk'u irad etmişti .. : 

(Sonu r;ahlfe 3 ciltun 7 de) 
' lr rıgıı~reye ve nıtzi istila- na.tına tevafuk etmektedir. Her 
~~~~ıstık.lalini müdafaa- şey yolunda gitmek şartile bu dllJIJ! 
~~ ·"'ili edecek sair memle- miktarın (200.000) e iblağ edi-
~ °bul boı ve müessir yardım- lebileceği de umuluyordu. Bu- --.... 
~dü~acağına. zerre kadar na mukabil malzeme namına ne . 
~ ~a edilemez. Bu yardım varsa hepsi kaybedilmişti: Bi
"i)et P1!aca.ıctır, hem de hür- ne yakın sahra topu, ağır top-

·. RESMi 
==HARP=:= 
TEBLIGLERI 

yısa müsadif Şarki ErdUnün 
Milli baynmu münasebetiyle 
ReisicUmhurumuz İsmet İnönü ' 
Emtr Abdullaha tebriklerini j 
telgrafla bildirmiş, ve Emfr de 
bilmukabele teşekkürlerini tel- 1 

içki aleyhin· 
• 

~~ ~e lstik_ liı.lleri için müca- lar, binlerce kamyon vesaire... ~ 
~en ... ~-1..... "--~ n..., kili n...ı-.ıı:-- "'"-...:~ ..,,.,,mi Tebı=~ ti.. ~ih;i ~ılletlerin eline ka- (Sonu uyfa 4 ıütun 6 da) .a:-.i F1~1. --so\·e -~--- .llleuuw ~ ...,.. 

bıı~ ~a.nı 1 lup teslim edilecek- _ Kahire, 29 ( 8:.a.) - İngiliz 
'Q~. • Burasını Roosevelt orta şark umumı karargfl.hınm 

!it~ ıyor. M M V Z f 1 1 • D • • d tebliği: 

- • • 
grafla arzetmiştir. 

Roosevelt'in 
beyanatı 

Bir kadın mebl~Suinuz 
rakının men'ini istedi 

~ut~elt'in nutkunda hatır- • • • a Ş eri aıreSln en : Giridd~, yeniden ağır suret-
~ ı fık aın icap eden şu ~ te takviye edilmiş olan Alman Amen·ka bı•taraf-~:alara bilhassa dikkati Kanunen Haziranın birinde başhyaook olen Yedek Subay kuvvetlerinin yeni hiicuml 
k··~a . ıı: yoklamasuıda her subay n askeri memurun mes!H<, sanat \'e 

1 
arı l k k 

Antalya mebusu Bayan Türkan Örs'ün İnhisarlar 
Vekaleti bütçesi sırasında söylediği mühim sözi~ı 

S:~ ~lerin istedigı-· tabak- ihtisasları hakkındaki rnaJUınatı 1Mikerlik ı;ubelcrine aynca , .e karşısında, kıta arımız, Suda 1 aDUDUDU 
' cııtı . ~--1- . h da ..:ı:ı.ı.-· lbol koyunun şarkındaki mevziler hı._-: bh_ er-ın ilerleyişi durdu- ı bilhass& kayıt euü·ı...,..,n ususun ~ nazar ce u- ' ·ı t • 

~~ ---a (1458) (4156) üzerine geri çekilmislerdir. Pi- 1 ga e mıyor 
!h.- sıı· garp yarım kürresi nur. · ke bombardımanları. veniden, 
(~a ~~~:~°r erişebileceği • geniş bir mikyasta devam etmis te~aşingr.on, 29 (a.a.) - Reu-

1 ~-~~leşik ~~rikanın de- tadan kalkmışbr. Avrupada,; kendisine kuvvetli taraftarlar tir. Dün, göğüs göğüse yaptıan Roosevelt, bilhassa nutkunun 
~~i kere. Yardım etmesinin milletlerfn hürriyet ve i.stiklali- bulduğu bu memlekette mühim (Sonu sayfa 5 ıütun 6 da) bazı noktalarını aydınlatmak 
~-..ı~tıientdi .emniyetini idame ne nihayet vermek istiyenler fikir ve kanaat çarpışmaları vu- "" - - - · • --·-·. ·---· - - · - -- için topladığı gazeteciler kon -

l'ı lta ernın ve medeni dün- Amerikaya da galebe etmek kua geldi. Amerikanın devlet a- HAR p feran.sında, bitaraflık kanunu • 
~''lfilıhetınemek arzusudur.,, mecburiyetini göze almaJıdır- damları, mütefekkirleri, muhar- ' nun ilgasını talebetmek nıye ·• 
'-lı.t.~ac:ag~~ tibi bir dünya ta- ıar. . 1 1 . h t h k :tr!e

1
ri! sanh. ayicil~r~, ti.Aiccarl~rı, VAZı .. YE. Tı• tind(e"~~madığı/nı 5ve ... ~~tıtk1 a;u.!1_u)n d,~aıo ı. Nazizme karşı Küçük mıl et erın aya a - ıçşı erı, asılı butün merıka ovnu say a ,,.t '"; 

~- ~:e~ eden milletlere yar- kı bakımından bu vaziyet neka- halk kütlesi yavaş yavaş haki
~"<tıtil'll'l'lğfz. Kendilerine gön- dar mühim ise ahlaki ve mane- kati anladı, Amerikanın ne müt
~i ~~~ tnUhimmatııı tesli- vi bakımdan bundan çok daha hiş bir tehlike karşısında bu- ~ 
'l~~lta 1~t altına alıyoruz. ziyade al9.kaya değerlidir. Harp lunduğunu gördü, Okyanuslar
~-tıcıa b'qftlerin tahakkUmil başladığı tarihteki Amerika ile la A\-rupada.n ayrı bulunan ko-
-~., ır dünya kabul ed~ bugünkü Amerikayı mukayese ca Amerikanın bile nazi tehli-

Girit - Kıbrıs -
Britanya 

.. '•n..'d•1haYet·. f kk. · d 
y vr ruhunda ve mü e ıresın e man getirdi. Alman ıfavasının Emekli General 

Ankara va
puru Pireye! 
hareket etti 

Ankara, (Hususi) - İnhi-
sarlar Vekaleti bütçesinin mü
zakeresi sırasında Antalya me 
busu Bayan Türkan örs söz a
larak şiddetle içki aleyhtarlı
ğında bulunmuş ve inhisarlarm 
içki yüzünden temin ettiği va
ridatın memlekete bu faidenin 
kat kat fe,•kinde zararlar ver
diğini iddia ederek içki ile şid
detle mücadele edilmesini iste
miı;>tir. Muhterem mebusumuz 
bu hususd.-ı ilk adım olarak hiç 
olmazsa rakı ile votka imal ve 
istimalinin menini talep etmiş
tir. 

Büyük MiUet Meclisinde bü
yük bir akis yapan bu bPynna
tı aynen neşrediyoruz: 

( Sof\u sayfa 6 sütun 1 de) 
ve .... edersek Amerikan milletinin kesinden masun olmadığına i- YAZAN: 1 

ti~ l!e\.~l kuvvetlerimizi askeri husule gelen değişikliğin bü- haksızlığına, sade Avrupa için Kemal Koçer 
'~~iy0:Yşi mevkilerde tah- yilklüğünden hayretlere düşe- değil bütün dünya için bir f ela- •i------·----

çi .. bı. Taarruzu defet- riz. Amerikan efkarı umumiye- ! ket teşkil ettiğine i§te yüz mil- Girı·tte cereyan eden kanlı 
•• u k '-·11-- . b 1 ta b h b. ad ta ı yondan fazla hür bitaraf bir mil lL..~ ~r~, uvvetıeri a.u.ıuuı- 8ı aş angıç u a.r ı e çarpışmalann mütearnz le 

Vapur Atina bü- F 1 K R A f 
)~~ve}"'"'ut etmlyeceğiz.,, Avrupanın mahalli ihtilaflann- letin büyük ekseriyet kütlesi i- hine neticelenmesi, Kıbnsın 
ti}i

1
1li bllndt Amerikanın vazi- dan mütevellit bir müessif hidi· man getirdi. Bu, büttin medeni da işgalini tesri edeceğinde 

Ilı ~~tt an daha kat'i ve sa- se zannediyordu ve belki de Al- ~riyetin yüksek bir mahke- şüphe yoktur. Ancak, Girit 
L~beı. h 1.:1 tesbit ve ı'Ja"n ede- manyaya bir parça hak bile v~ m~inden sa.dır olan hiikümdilr. B q"'• Q. denemelerinin ritanyanın ~l . i eşik Amerika bugtin riyordu. Amerikanın büyük ek- Avrupa harbine müdahaleyi istilası fikrine kuvvet vere 
llir~ı ~ l"rnemiştir. Bu harp seriyeti bu harbe kanşmamak büyük bir ekseriyetle istemiyen miyeceği mevzuu Ü?.erinde 
.ı.,_: llıı... hveya hafta. meselesı·- fikrinde idi. Fakat avni Ameri-1 Amerika efkarı umumiyesiniJ ·· .. 
'4.1..._, .. ,. Jil- .J de münakaşalar yurutillüyor. ~ "~ıt\ııı rı}1 • ue, Amerikan yar- ka bugün hi~ tereddütsüz, harp küçük miHetlerin hayat \'e is-

v ·>q. ı · 1 k · A • d t• ·· d Girit, neden harekata he-~r..., ~na men mahalline va- ihtimalini göze a ıyor ve açı - tıkhı.lı avası çc ın muca ele-
\t:~ ı tat- ka~ı mihver dev- tan açığa mihver aleyhinde bu- Jıerden sonra yavaş yavaş ka- def teşkil ediyor? 
~ birafından vukubulacak lunuyor. zandı ve nihayet Amerikayı bU- a) Girit, doğu Akdeni?.de 
~~'liltaı:ı lrlildahaıe ve taalT\lZ Fikir ve matbuat hürriyetinin yfik nisbette n:-zi nleyhtan donanma seyrüseferini taciz 
~ i~ k n bilfiıl harbe gir- tamnmilc mevcut olduğu ve yaptı. Bu manevi .z'.lfer rnuhak- edebilecek bir üstür, 
~r. ~lanacnğı muhak- Alman propagandaS'ının son kak ki maddi zaferle de tet.ev- b) Asıl hedef olan Süveyş i-

· yük elçimizle Damarsızlık 
tebeamızı buraya 

getirecek bu harp 
ve 

Atinadaki büyük elçimiz E-1 y Ak G d 
nis Akaygeni getirmek met azan : a Ün Üz 
kendisinin ve ~a.iyetindcki ze- 1 

V'atın rükiıplanna tahsis olu· I Tiı Avustury:ı Andıelus'un
nan Ankara vapuru, limanımız ı danberi Avrupada bir namar
dnn hareket etmiştir. Gemi nor· 8ı?.lık ba§ladı. Buna <;İnirsizlik 
mal seyrüsefer esaslan dahilin- de divebiliriz, gafletin son de
de hareket edecek ve Pirede 1 recesi" de. 

iltalya ınebtısu Ba) r.n 
Tiirl•fin Örs 

·- -
yor ve zıddını iddia ediyor. 
Dünyanın gö,.de~ini kan götü
rüyor, alcvın sarmadığı saçak 
kalmadı . Denizler ın dalgaları 
kı7Jl kızıl kan köpürüyor. Gök
ler yanıyoı. lm;an lnr S('riliyor 
ve kayalar eı iyor. 

Fakat Aı•rupa mükemmel 
bir daman. ziıl•1a bu işi basit 
görilyor .•. am. kızılcık suru bu; 
alevi ateşböceği; yangını kış o
cağı; im.yaları salon yastığı 
s .. .> makta tereddüt Ptmiyor, 
hattıi iddia bile ediyor ki bu 
b..ı) lcd ~r. 

Damar... Ah! onun iyi i ne 
iyi, kbti.is de ne kötii olur. 

çltl 8']..ı.~ mihver devleti~ derece gayretle t'ııaliyet gös- vüç edecektir. (Sonu sayfa 4 ıütun 4 de) ı 
~ Uın.idi kimilen or- ~ ve yerliler arasında Hüseyhı Oal)lc1 ,-ALOIN \. , 

çok beklemezse pa?.ar gilniı ll- Bır hakikat vaı'dır. ki, ytlıii· 
manımıza. avdet ebnfe oıacak·j yor. Avnıpa bu hekikati görmi-

tır. :::::::::::::::::::::========================= 
(Sonu sayfa 5 ıUtun 7 de) 
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65-
Onun 300 senellk hayatını ve 

ruhunu okuduğu ve haber ver
diği bu insan 31~ sene evvel 
Paros adalarından hareket et
miş ve İtalyadaki Lombardiya 
sahilerine, ~dığına göre, 
fırtna yüzünden atılmış bir 
Türk gemi.sindeki bir Türk kı
zıydı.. Yvad oğullarından bir 
Türk kın.. ki 300 sene soııra 
tekrar ya.şaıruya. ... 

Bu Türk kı.zı kim!. • 
Calibe mi? .. 
Yoksa Kagliyari tama.mile 

başka birisinden mi bahsediyor
du?. Hil.dlııenin böyle olması 
ayni derecede mümkün. 

Zira, Kagliyari, Calibenin iıt
ıııinden asla bahsetmemişti. 

Belki onunla henüz tanışm!Ş 
dahi değildi. 

Fakat ben, esasen Calibe hak 
kında bu kabil acayip şüphelere 
düşmüş olduğum için, Kagli
yarinin bellti bııııamile bal,ıkaaı 
hakkında. eöylediği bu sözleri 
bir iki benr.eyiş noktasına aJ.d:a... 
narak Calibeye yorabilirdim. 

Onun için, harikulide bir me
rak içinde Erenköyiiııe geldim. 
Köşkte dehşetli bir te!Aş var

dı. 

Ertesi gün için ziyafet hazır
lanıyordu: 

Calibe k&rdeşini, Keramiyi 
öğle yemeğine davet etmişti. 

Calibe, teyr.e, hatta Calibenin 
kötllrflm annesine bakan ihti -
yar hizmetçi kadın, hepsi bir
den kollan sıvamışlar, harıl ha
ni ziyafet yemeklerini birgün 
tvveı. hazırla.maya koyulmuş -
!ardı. 

' Calibe beni görünce deüce bir 
S4Winç gösterdi : 

1 - Aman, ne iyi ettin geldi
ğine ! .. Seni Alah yol_kıdı!
}la.ydi, hiç durma, annemın ya
nına biri sen çık!. Zavallı ka
dıncağııı: yalnız lıa.şuı& kaldı!. 

!lira biliyorsun ki .. o dilsiz kifiı 
~ ortadan kay- boldu? .. 

- Dil.siz mi? Halile mi?. 

- lıtlljden mi! Hayrola!. , 
- Meveim geçtiği lıalde ben 

de kendime bir .kıı.pilşon al
dım!. 

- Kapüşon mu!_ 
- 1'..'vet!. Tabii ya!.. Herke-

• 1 sm var ..• 
- Fakat ... 
- Ne fakatı?. 
- E.. Calibe!.. Bu yazın gi-

yilmez ki!.. , 
- Canım, hiç yağmur yağ • 

ma.z mı!. O vakit giyerim!. 
Hadi, knzum... Annemi yalnız 
bırakma!.. Ne görü.şe<:eksen 
sonra görüşürüz... Ha... annem 
senin hastalığını ııoı:az anji
ni biliyor .. Ağır grilı! • Hasta
lığını ona mahsus ~ylemedik .. 
Üzülmesin, diye!_ Sakın bir 
gaf yapmıyasın! .. 

- Calibe!.. Pardon!.. Benim 
de sana fena bir h.tıerim var!. 
Onu söylemiye mecburum!. 

- Fena bir haber mi dedin?. 
- Evet! .. 
- Beni meraka düsürmeden 

söyle!.. 
- Yarın kardeşine bütün bu 

ha1.ırlı,ğı. beyhude yapıyorsu ~ 
nu.z!.. 

- Beyhude mi! Niye?. 
- Çiinlı:ü gelebilecefini zan. 

netmiyorum ! .. 
- A!.. O da ııiçiıımiş ? .• 
- Çiinlı:ü ..• 
- Söyle a canım! •. Beni kor 

liutuyorsun vallahi!. Yoksa 
fena bir şey mi var? .. 

- Bay Keram.iY" ait fena 
birşey yok filvalı:L Falcat do
a.lyısile... Kardeşiniıı yanında 

bir ecnebi kadın misafir oldu-
ğunu biliyorsun ya!. 

- Evet? Ne olm~?. 
- Şimdi -0nu hastahaneye gö 

tiirdüler ! .. 
- Öldü mü? .. 
- Haytr canı.ınL Fakat ay

ni hastalığa o da yııkalawnı!f!. 
- Hangi hastahğ! .. 

ş 

Tiftik 
ihracatı 

Vekalet ihraç için 
yeni müsaadeler 

verdi 
lngiatere ve Almanyaya taah 

hiit mucibince satılacak tiftik
lerden geriye kalan eski rekı»
te pıırtllerini.ıı başka memle -
ketlere ihracına müsaade edile
ceğini yamııştır. 

Ticaret Vekli.J.eti, bu cümle • 
den olarak Macarista= ı1500, 
İsviçreye de 500 tan tiftik ih
racı için lisans vermiştir. Fi
yatta anlaşıldığı takdirde mal
lar derhal teslim edilecektir. 

Diğer taraftan geçen hafta
nın sonunda tiftik ve yapağı 

YEN! ' SABAH 

·ı Sosyete 
Şilep 

Mürakabe kom syonu 
dün Bu hususta 

yeni kararlar verdi 

Denizyollanna 
devri yarın 

tamamlanıyor 
Yarın toplanacak Sosyete Şi

lep idare heyeti, Sosyetenin 
1 Devlet Denizyolları İdaresine 

devrine dair olan muamelatinı , 
Fiyat mürakabe komLqyonn, 

dün tekrar toplanmıştır. 
Dünkü toplantıda, yerli pa • 

muklu ve ipekli mensucat ile 
iplik sabşlarındaki topdancıya 
ait kar had!Ql"i tetkik ve kabul 
edi imiştir. Komisyon evvelce 
de bu maddelerin perakende 
satışlardaki meşru kilr hadleri
ni tayin etmişti. 

Komisyonun dün verdiği ka
rarlara nazaran topdan satışlar
da standardize iplikler için yüz 
de 15, fanteziler için yüzde 20, 
pamuklu, ham mensucat, düz 
mallar için yüzde 8, !<asarlı düz 

!er için yüzde 10, merserize gözden gec;irecek ve fesih ka
yüzde 15, pamuk ipliği düz ve ran verecektir. 
kaba yüzde 8, kıvrak yüzde 10, Esasen Sosyete Şilebe ait 
merserU.e perde ve ağ iplikler bulunan Bakır, Demir, Krom 
için yüzde 12 kar haddi kabul vapurlarının Dcnizyollarına de
edilmiştir. vir ve teslim muamelesi bu ay 
Diğer taraftan komisyon hır içinde bir komisyon öniinde ya

davat eşyası için de meşru kar pılmıştır. Halen bu vapurlara 
hadleri kabul etmiştir. Bu had Denizyollannın forsu konulmak
ler, kaba alatta yüzde 20, inşa- tadır. 
at malzemesinde yüzde 25, sa- Şu hale nazaran Denizbank 
nayi işlerinde kullanılanlar da zamanında kurulmuş bulunan 
yüzde 50, makine, motör ve hu ~?Byete Şilep de 1 Hazirandan 

1 

susi çeliklerde yüzde 5(1. maki· ıtıbaren tarihe karışacaktır. 
ne ak"ann ve spesiyaliterlerde 
yüzde 80 dir MAARiFTE 

=i:~~a:~ Elektrik ve Havaoazı /Bir oanç kız balkon-
kar d bul İstanbul ta ı· ti d d" k "ld" 

Okul inzibat Meclıs 1 

kararları ı 
Maarif Vekaletinin liselere 

gönderdiği bir tamimle okul in-. 
zibat meclislerince cezalandırı · 
lan talebeye ait kararlar tasdik 

1 

kas a~keti un;~dürü Sa~ ~- ıya arına zam an uşere o u 
guoğlu ile temasa ge<;ınış ve 
Ticaret V ekli.J.eti ne?.dinde bazı 
teşebbüslerde bıılumnuştur. 

HükWııetin zam yaptığı ver- Gedikpaşada oturan Arşaloz için Vekalete gön.derildiği .. evve~-
giler arasında elektrik ve hava isminde 19 yaşında. genç bir kıı ce bildirilen tamımde gonden
ga.zi istihlik resimleri de var- evvelki akşam evinin !nlkonun- lecek evraktan maa?a ~uçlu ta-

1 dır. Bu suretle 1 hazirandan dan düşerek ölmüştür. !ebelerin birer fotogra!ısının de . 
itı1ıaren İstanbul elektrik ve 

1 

Ölüm hakkında tahkikat ya • gönderilmesi talep edilmekte • 
havagaz.i istihl!k resimlerine pı!maktadır. dir • 
hükümetin kararla:ıtırdığı nis- iki çobanın kavgası Köy okulları ders prog-

OKUYUCU 
DiYOR Ki: 

Ekmeğe narh kondU 

fıracala ve makarnaY9 

niçin konulmuyor 1 
Ekmek ve francala r~; 

rın:ı.; makarna fabrikalll (ı· 
unu hükfunet veriyor. Vıı (ı· 
atile ekmek ve makarna u· 
atları arasında. bir n is bet b r. 
lunduğuııu bilmiyen yoktu,. 
Binaenaleyh francala "e ııı p· 
karna fiatlarına da narh kO r 
ma.~ı icap ederdi, halil d3 b 
der! Öyle olduğu ha.ide 11~7 
konmadığınd:ın fruıcal:ı . 
den 21 kuruşa çıkmıştır. ~
limhane bakkallarında l 

1)• 
karna da 24 den ( 36l ıt•.ıı j• 
şa fırlamıştır, hem de en . 
disi. Francalalann <lıı. yarı ya 
rıya ildi ekmek unile kari~ 
olduğu bir bakışta nrJa<11~. 
cak kadar bfi.rizdir. Bunla~ 
dan belediyenin haberı yo 
mu? Niçin olmuyor? 

,-e 
Varsa halkııı zararın"_ iK 

yalnız sekiz on fınncı ılc_~,. 
beş makarna fabrika.:;.ı ""'.~ 
bi ve Şeriklerinin ke""S\,ıı 
doldurdurınağa yanyall ·1· 
ihtikarın önüne neden ge.;t 
miyor rorabilir miyiz? . ~ 

Karilcrini::den TaJımlW" 
sııkinleri~ ]lıd' 

., ~t 
YENİ SABAH - Bu cW 

çok doğrudur. Francal:ı. '~:; 
bildiğine yiil<le>ıen ve . fi· 
semtte ayn ayrı fahiş bır U· 
yatla satılan bir meta oldıS' 
Makarna da öyle .. Bu hUS'.., 
ta bekdiye ve mürakabe her 
tinin dikkatini celbederit. 

Enterasan bir karar 
Haber aldığımıza göre tiftik. 

çiler V ek.aletten, badema yapl
lacak tiftik ihracatının takas 
~an üzerinden yapılrnasUJA 
müsaade istemişlerdir. Tacirler 
serbest döviz usulünden sarfı 
nazar edilmesini rica etmekte

bette :ııa.m yapılacaktır. Zam nis 
beti elektrik istih!illrinde kilovat Erenköyünde Kavak soka- ramının neticeleri · 
bo•n•• 1 kuruş olacaktır. Bu ğında 11 sayıda 5o yaşındaki Maarif Vekilliği P.vvelce biri Uç 

-- -o- -

qjjl' "'e~e 42 ay 6 -
..,....... Şaban Mudanya tüccarlarından 

itibarla şehrimizde 1 Haziran - Mehmede ait koyunları Üsküda· tamimle: 
I dan itibaren elektriğin kilovatı Vekillik tarafından bir ta· BELED YEDE 12 kuruştan 13 kurup çıkacak- ra getirmekte iken Gazhane ta· mlınde bildirilen esaslar dairesin 

ihale Olunacak tır. rdi~da.b. Kopbanuk ı!l.fehu.'?ru~sun .. adıe ~'!:' de iki senedenberi tatbikine baş 
ger ır ço n s · !anılan beş sınıflı köy ilk oknl-

11 Tramvay teli koptu rıştırmıştir. !arının ilk mezunlarının verdik· 
yo ar I Beyoğlund& M:eşrutiyet cad- Bu yüzden Şaban ile Mehmed leri 940-41 ders yılının sonun-

f · ·· desinde tramvay teli birdenbi- kavgaya tutuşmuşlar ve ihtiyar da bu okulların iki yıldır mu · 
Belediye heyeti ennı_re Dı:U· ı çoban; Mehmedin sopa ile kafa vak kat olarak tatbik edilen 

dürl:üğii yeni sene butçesile re kopmuştur. Hiç bir kaza ve sına vurmaları neticesi muhte-
der~~• ya-•acak yollann bir h 1 d ·t -'--- programına tecrübelere göre 

....., l'"' asar oma an aı m;uuuııa ma- lifyerlerindcn yaralanmış ve alacağı şeklin tetkiikne lüzum 
programını hazırlamıııtır. . Iümat verilmiş ve süratle gön- baygın bir halde yere yuvarlan- görülmüştür. 

• Bu programa nazanuı Beııil<· derilen tamir arabası teli yeri- mıştır. Yetişenler yaralıyı Nü· Bu maksadla bütün maarif 

dirler • 
hapis -et 

Altincı aııliye cezada orı 5 f!f" 
den sirkat yapmakla sııçlıı oİı" 
bıkalılardan Ahmed »ğlıı 'f j(~· 
Ha.san, Namı diğer ~ .. ı~ı ,,. 
rabatak muhakeme P<iild• 
karara bağlandı. ,-t 

- Evet, Halile bücürü!.. - Benim geçirdiğim 
lığa! .. 

taşla Ihl1ınur arasındaki . 400 · mune hastahanesine kaldırmış- · k , · t .. 
metrem~ k•..,m şose olarak •n"" ne bıığlannııştı?. müdürleri ile ıl teurısa mu· I 

hsta-' ...... ..,..... ....,.. !ar ve suçluyu yakalıyarak adli f ti 1 · · •• - tm k na ı • olunacak ve bu suretle Beşa .. +.a C .. -1- 1 et ş erının ogre en o u r 
" ~....... eza goren ŞO or er yeye vermişlerdir. Kopuk Meh- d ·· tedr· ıü ög"ret 1 

Suçlunun hırnızlıkları ,,. 
bilhassa Nişantaşında ,.:e• 3' 
dın diikkanına kilidini ~ıı:;Ju· 
suretile girdiği sabit gorU.)lll' 
ğünden bütün lursızhklsr ~111 
içtimaı ile 3 sene 42 ay 6 ~
mahpusiyetine karar •'t'ri1ıl•· 

- Nereye kayboldu? .. 
- Kimbilir hangi seytanm 

bir 1ı:a,es;ııe kaçtı gitti! 
l - Ya? Bizim amca .. Hacı 
Bey! O gelmedi mi? .. 

p - Yool .. Sen uyku sı:anı 
sa.vdıkta.n sonra adamcagıza 
lll'& geldi!.. Bebekteki evde ya-
tıp uyuml!ljl .. Çünkü sen u~ -
dıığwı müddetçe adamcagıs 
uyku yfudi görmedi iti ! .. 
i - Ne diyorsun, Calibe!. Şlın 
ili de Hacı Bey mi?. 

- Hayır canım!, Onunki.si 

- Letarjiye mi!-
- Evet! .. 
- A! .. A! .. Tuhaf ~y! .. 
- Tuhaf değil, müthiş şey, 

Calibe! .. Keranıi Bey hu telftş 

içinde, senin anlıya.cağın!.. Zan 
netmem ki yartıl gelebilı;iıı!. 

Calibe, bir an, büyük bir hay 
ret içinde, ,.aşkın ~<ın dura
ladı. Fakat sonra birdenbire 
güldü. Hafif. manalı, Aimşekli 
bir gülüş. 

( Arl<ast nr) 

tan Ihl!ınura imtidad P<len gü- ·- ü • pe agoJı ve ıs usu . . o=N/zL=RQt!:: 
, zel bir yol elde edilecektir. Or- Belediye talimatına uymadık· ~ed .~~ sküdar nöbetçi ha- menlerinin, köy enstitüleri mti ~ ~ ~ 
taköy mezarlık yolu makadam lan görülen 28 şoför hakkında ki~llgı tarafından tevkıf edil- dür, pedagoji ve tedri~ usulü urıl 

·d · Or ceza zabıtlan tutuımuıı. ve Şllel _ mış r. öi!retmenlerinin ve ııyni zaman· Yeni bir araba vaP şose ol.arak yenı en ın-ıa ve. · . - ,.
11 

taköy deresi üzerind.ı yenıden 17 sayı ile çaaı~ma.kta olan bir runma kanununa muhalif hare- da. ilk okul öğretmenlerinden Deııizyollannın Bağdad , g•' 
.. . 1 ktır . b d k J . . arzu edenlerin bu program pro- puru d" araba vapuru h•. lıD' 'ı bir köpru ınşa o unaca · oto nazan dikkati cel .e _ere k.etten dolayı adliyeye verılmış· h kk d k' • d" ·· u " , 

Oö.k d - jesi a ın 3 1 umumı uşun- tirilmiştir. Vapur HaliGte"c•.ı Anadohıhisarında su e- şoförü yaka!aıunııı ve mılli k<>" tır. celeri ile tetkikine ve mil reda· k 
1 

0en· narı 
·re&i köprüsü esaslı tekilde ta• kl'f! . arı mı~tır. ızyo . •,, ~ 

.......... la 1 tına ait mütalea ve te ı .erını vapnrlardan üçünc.üsün.U «~1, . 
mir. Dolmahııhçe - ı........., .w r- Koca m da g o .. z u· a r -.... bir rıiııOt- halinde en ~ole bir ey- raba ,.apuru haline getırc<'·. Dolma.bahçe • Maçka yolları ın- , lıil 1941 tarihine kadar meMup ti 
şa ohınanktır. olduğu makamlar vasıta.'>ile Ve- r. -0------

Bu yollara ait keşi.fnameler kil!iğe göndermelerini bildir- • ..ıe 
ha.zırl~r. Hasiranın illıt d 1 b 1 1 . G M t nıı haftasında münakasaya çıka.rı- G bı'r u ·ıçı·n o"y e so"y eyen mi~tir. oçmen renı .J 

Jıe.yağı uyku!.. ........ ................ __________ ._ la.calrtır. enç Altın fiyatları düşüyor .k. k d d g~ ut"" 
le k d d " h k"' 1 d Altın fiyatla.~·ı bir.az düşm~ğe l l a ID. . O ~ 

Haziranda yapılaca a 1 n un m a um o u ba.şlamıştir. Dun. hır Rcşadıye Adanadan bıldirfüyvr. ı~ ••. 1 Yorgunluk uykusu! .. 
• - Öyle söyle, lı:u.r.um! .. Ben 
de birdenbire korktum!. 

- Hadi, hadi.. ııeıı gevezeti
ii bırak da, annemin yanma 
çık! .. 

Sehrin 
teşciri 

. 

ihaleler altııunın fiyatı 26 ilrıı. 95 kuruş bulun tahliyesi etra!ında.l"1~ İstanbul belediyesi Daiml idi. rar üzerine şehrimize ;e e'1'' 
Encümeni 941 mali yılı esnasın- Altıncı asliye ceza mahke- Fakat sen misin?. Şükrüyü Sahte nüfus kullanan arzusunu gösteren ve V pi' 
da yapılacak ihaleleri tesbit et- mesinde görülmekte olan bir yolda çeviren, sen misin ona b. h Demiryollarında.n meccaııeO rı • 
meğe başlamıştir. . .. hakaret davasını yine bu sil- şikayete gelen'. ır ırsız killerini istiyen vatand.a"l~~ 

- ~a.ka.t ben~~ görii§- Belediye bir teşcir 
ınek lstiyonım, Calibe ... 

Encümenin bu husustaki dun tunlarda yazmıştık. Birdenbire evin bir pencere- Sabıkalı hırsızlardan Abdül- mız evvelki gece ve dun 
kü mesaisine Vali ve Belediye Dün bu muhakeme sona er- si açılıp dışarıya sarkan Seher kadir almış olduğu Kamile ait gelmişlerdir. u<...ı~· 
Reisi Doktor Lütfi Kı..rdar riya- miş ve karara bağlanmıştir. başlamaz mı çıngır çıngır ba- nüfus k!ğıdını kullanmakla Ekseriyetini kadııılar, \il ı:-

, Calibe ytınime birdenbire tu- proğramı 
haf tuhaf baktı: hazırlıyor 

set etmiştir. Bu sene yapılacak Çok enteresan bir mah~.ııe ve ğırmaya: suçlu olarak yakalanmııı ve ad- !ar ve ihtiyar erkekler .teŞ·ııJel' 
ihalelerin ekseriyetini ~ehrimiz kadın kavgası olması munase- - Bu sefer de kocama ını Uyeye verilıniştir. 

1 
den birinci göçmen kafı!e;JI ~ıtıP 

ı - Yine mi? dedi. 
Sonra gayet mttstehzi bir·ta

'Vlrla saçlanru arlwılna ata -
rak: 
' - Ha.... Sa.na bir müjdem 
var!. dedi. 

"' Yeni Sabah 
ABONE BEDELi 

SENELiK 
1 AYLIK 
3 AYLIK 
1 AYLIK 

Türkiye 

1400 K .... 2700 K,.,_ 
750 • 1450 • 
400 • 800 • 

150 • aoo • 

TAKViM 
30 M•yıa 1M1 CUMA 

3 Cem•ziyelevveı 1360 
17 M •yıe 1867 

Gün 150, Ay 5, Yıl: M1 - Hızır 2S 

Güneı 001• ikindi 

8.59 4.3t U7 Eunt 

4.32 12.11 16.11 V••tl 

Al<tam Yataı lmuk 
12.00 1.58 6.U Eza•I 
19.33 21.30 2.18 Y•-

.... DİKKAT --

F cYeni Sabab> a .flÖodorileo yazılar 
Ve evrak neşredilsin edilaıeaın iade' 
olunmaı; ve bunların kaybolınasm.. I 
dan doJayı hic: bir m"'11JY'f!t kabul 

de yollar ve köprüler teşkil et- betile okuyucularuru7.a tekrar göz diktin de yollarda çevirip Abdülkadir kendini tanıyan trende hamile bulunan .ık• k fJ· 
mektedir. Bu huausdaki bütçe hatırlatarak neticeyi yazıyo- çevirip yüzüne gülüyorsun?. bir otele giderek orada yatmak doğurmuş bunlardan bırıne ;,,. 

İstanbul Belediyesi şehrio tahsisatı 600 bin liradır. ruz: Evimi yıkmaya çalışıyorsun?. istemi5 ve Kamilin nüfu$ıınu cular tarafından "Rayase!.· 
teşciri i~ bir program hazırla- k "h t Davudpaşada Emirpervane İşte bu sözler üzerine Mu- kendi nlifus kağıdı gibi vermiş- mi verilmiştir. , 
maktadır. Bu programa nazaran Dün Ü 1 raca sokağında 8 sayılı evde otu- kaddcsin sabrı tükenmiş ve tir. Bunun iiaerine: I 51 
şehir yavaş, fakat devamlı bir Dünkü ihracatin yekÜnu 350 ran Bay Şükrünün e~i Bayan Seherin aleyhinde mahkemeye _ Sen Abdülkadirsin yahu! Çekirge mücadefe1>ııııı.ı· 
teşcir prograıniyle tamamen bin liradır. Dün, Rımıanyaya Seherin şurada bura~ yaptı- müracaat ederek bir dam aç- Ne çabuk Kamil oldun? İzmir, (Yeni Asır) re ı . 
yeşillendirilecektir. Programııı pik demir, Finlandiyaya hab 

1 
ğı tevatürlere göre aynı sokak- ınıştir. Diyen otelci usulla polise ha- den: .. !iif'l 

tesbiti için bütün kaza kayma. • • ta 1 numaralı evde oturan Ba- Bir müddettir devam eden ber vermiş ,.e dün adliyeye get;. I Vilayet Ziraat MiiJU~r • 
kam1arı kendi mıntakaları dahi- satılıruftır. yan Mukaddes evine arada m- duruşmalarda bir çok ı,ıahidler rilerek birinci sulh ceza mahke- mıntakamızda yer yer zı;lı i~r' 
!inde teşciri icap eden mahalle · \ rada bir polis memurunu al- dinlenmiş ve bunlardan ancak mesinde bu . yersiz ve yıml~ıız <'len çekirgelerle mücadele eJil 
rin isimlerini ve vüa'atlerinl bil· ALD/Y EDE 1 makta.dır. iki tanesi Seherin a~ndan sabıkalı tevkif eclılerek tevkifha faaliyetle devam ettirnı~kl ıııV 
kamlardan bu maliimat peydQI"· Birer şişe konyağa henüz g-.enç denecek .çağda gü- ğını sö~Iediğ~ııi duYD:'~ oı~uk- Otomobil çarpması !.'..az Derebaşı lröyilnd.ı ı?O;ıc 6-
dirmeleri istenıniştr. Kayma - Halbuki Bayan Mukaddee; Mukaddesin evine polis aldı· ı neye gönderilmiştir. Bu meyanda Bayındırıı• 1;~:" 
pey gelmektedir. Bu itibarla I ha • 7.cl ve boylu boslu bır tazedır. !arını soylemı~ler .. Dıgerlerı de s; fö Abdiilkerimin idare- şıyakanın Örnek köyil?l ,111c~ programın esaslı laııımları pell a tııar ay pıs Dul ve kimsesiz olmakla ber;ı- duyduymadıklarını id,lia eyle- . do k.r 2442 nu~aralı tak ·i Sancaklı köyünde 50. Men·,µ,-' 
yakında tamamen tesbit olun • Sulta.nahmette Arifin dükk.il· ber giinlük .nafakasını; hatta mi !erdir. . ~ıi~ e~ndıklıda Mebusan rad· de 850, Tirede 14 dPkaı ıef!l 1 
muş olacaktır. Belediye şimdi- mna (Yeni Ha.yat) »:Jmağa gıt. razıa:nıe bırhkte;. yapma_kta Dünkü duruşma n"t.ıcesin- desinden geçerken Tevfik a<'lın. 1 il~ cJ-.nmı~ ve ~ckirgedPn 
!il< kııımi 1.eşcirlere bıışlamıştir. tikleri sırada bırer §ille kanyak oldu~ modıstre!ıkle çıkar- de madde tnsrıh~ sıı.retıle ya- da bir şahsa çarparak ağır 

811
• lenmiAtir. 

İlk olarak Topkapı mezarlığı aşırdıklaı:~ v~ . yakalanarak makt.:.dır. . p~lan bu hakaretın hır çok ş~- rette yaralanmruuna sebebiyet 8ı"r çocuk boğu'dıJ. 01,,· 
sahasına niAan ayı i~in<'le bin tevkif edildikle.nnı ı:vvelce ya.z.. Mahallede yayılan bu dedi- h.~tıer hı:zurund!- yapıldıgı verdiğinden Huçlu ~oför yaka·i lzmir, (Yeni Asır) refik' 
ağaç dikilmiştir. Bu haya ye- dığnnız Faruk il~ Rifat adında- kodu uz~rıne Bayan Mukad · SO?'len~esıne rag;nen an~ lanmıştır. den: tfl~"· 
niden dört bin ağaç dikill'Cek - ki iki gencın dun Sultan~et deıı tahkikat yapmış ve bu te- ıkı ~ahıt bulundugu. halbukı Yaralı teclavı altına a!ınnıı~-ı Menemenin ArmutaJıtn de (t" 
tir. birinci sulh ceza ına.lı.kem~ vatürün Bayan Seher tara · "Bir çok., tabirinden ikiden tır kıı yakınında Gediz neh~ın 1111~s· Ayrıca Oakiidardalri Frenl< de . ~örülen davaları sona ~reli fından çıkarılmış .. oldu~u f~zı.~ şahıs kn~cdildi~i ileri Ç. ocuğunu kaçirmak d biı boğulma hadısesı 0 

tepesinin te.-ıciri i~ de bütçe • ve ıki suçlu da altiiar ay mud - anlatmıştır. Bunun uzenne bir surulerek Seherın bu husus- l>'fl 
den beş bin liralık tahsiH&t ay- detle hapse mahkiım oldular. sabah Seherin kocası Şükrüyü tan beraetlne karar verilmiş- isteyen mahkum oldu tu';,ı-ene~en kaza.ı;ınııı P9f)~t~~ 
nlmıştır. Bir çanta çarpıcısı bulup ona şikayet et.mele ü~re tir! Bofllndığı kocaııı Salahaddi- 1 malıallesınde Mehm~t ·ıu' l~~ 
---------- • t k.f d.ld' evlerine giderken ~da.c~ Ancak diğer hakaret adiyen ııin yanında kalll.ll ô y~ııııdaki on yQ1'ında bulunan og ke!Jlt.. 

ev 
1 

e 
1 1 kapıdan çıklp sokağa dog- görülmekle beraber sübut de- oğlıınu biı giin Arslan Vl' Ay~" lnali 311 ıılınak ıçın ıner ~ıır 

I KTISAT Eminönü durağında. tramvay ru ilerilemiş bir vaziyette ye- recesine vasıl olduğundan Se- adında. iki kişiyi de yanını< alıı· G i• n<>hrine. gönd•fıeııil; 
Bulgaristandan naftalin 

geliyor 

Yakında Bulgarisandan mem 
leketınuze 75 ton naftalın gele-! 
cektir. Bu naftalineriin kilosu 
perakende olarak 60, 6.5 kuruşa 1 

bekleyen Nedretin; içinde 36 tişebilmiştir. herin üç gün hapis, 1 lira pa- rak kaçınnağa teşebbüs ed •ı Cı>mal ımııı nıi.ıddet ~ n111' . 
lt,uruş bulun.an çantasını kapıp - Şükrü Bey biraz sizinle ra cezası 100 kuruş mahkeme ve bu sırada Suliihaddinin yenı mıısinıı rağmen sudan ° ~ 
kaçarken yaka.!Anan ııabıkalı göriişebilir miyim? harcı verdikten maada davacı karısı olan Ayııeyi dı> dfü·en Şıı· 

1 
mi§, babasının me.rak t'(lı~rıO~ 

Deyince. Şükrü kendisine: Bayan Mukaddeııe de 20 lira ziye dün altıncı asliye ceza,is 1 m3>1 ilı«.rino n~lııw "":;1'ı ıı~. 
Mehmet dün adliyeye verilmiş _ Af buyurun, vazifeye geç manevi tamzinat ödemesi ka- muhakemf' edilmşi ve 10 gün ç9nı.;ı;:ı ı;ndece ııyakk~r~ ıl.b 
ve Sultanahmet birinci sulh ce- kaldım. AJaıama t;eıırif eder- rar altina alınmıştır. Şimdi hapsine 700 kuru9 para ceuısı-1 Iıııun~· tur. ~maim n. ue 'iJ 
za mahkemesinde ilk duruşma- St:niz görilşürUz. bakalım bu dava temyiz edi- ile cürüm ortağı Arahnın -ln. ~\ll~lk boğul<lvğu kuV'~Jıill' 
81 yapıldıktan sonra tevkif.,. Diyerek lizUr beyan etmiştir. lecek mi! Edilıniyecek mi? 370 kııru!i ce1.a vNmelerirı" ka· I ı:li,• edilmekWdir. '1'9 

\ --- ..1 ,.,_,. •rpri\rniptir ' "'iJll edl'' ·or1 
..ı_:1...,_iotir. -.--..~ ... 
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19U VE 1'1 SABAll · Sayra : 'IJ 

H er ==:::=-;-,, 
........_k_o_m_i_ta_c_ı _A_;ş;..k_.•..;..ı Giridın ~!!a~! 

r-----... ·-~"----:----:---f Şimdilik / 
==c.:.~!:~~!~~~~!_3~= Bu kadarf 

1 1 meli neyi ispat etti?) 
C esur Girid müdafilerı a a 1 ~ !!!zan: JJIURAD SERTOGLU 

llkat bu nasıl olurdu? Kendi dinine, 
btilliyetin~ ve ananesine yabancı 

olan bu' genç ve güzel kızı 
sevmeğe hakkı var mı idi? 

hala kahramanca müda-J 
faalarında devam ediyorlar. İlk 
ı>araşütçü kafilesi adaya 19 - 20 ı 

Mayıs gecesi .intli_rilmi~t!. Bu Ve bu modern tauyareler kar~ısında tepeden ınme ıst.la.ııın uzerın- 1 T 

~~nt~h'::ı;si~ı~;~ı~~l~~v~:t donanma ile şimendiferin durumları 
!eri k a r ş ı s ı n d a ; tay·\ 
yareli p 1 a n ö r 1 ü llitila Bund:ı.ıı otuz Rene ·vwl Türk Avı-upaya bir medıaled~ uçan 
kuvvetleri haJa yerlerınde say- matbuatında intisar eden mü- Yazan : tayyareler yapıldı, hatta Avru-

Tefrika No 34 makta<lırar. Yerlerinde say- ııaka~aıı bir vazı na•an dikkati pada inmeden dönecek tana -
. 'ili . ' maktadırlar diyoruz, ~ünkü gö- çeki,y'orılu. Ö da, donanma mı, Emekli Hv. Bnb. relerden ~hıı<:'<liliyor. Fakat b_ı: 

l.ihtrd(.'lbu-e mevkıinl ve va- ] "8.l'arak ı.endısıne cekıyor, ze aldırılan insan ve mal~ıe ;şimendifer mi? diye yazılan • • ,. • hıııruu buı:-ıınkü petı ol . azl!gı 
'J.'ö;.k•nı hatırladı. Kendisi bir böylelikle öpüıılerin zevkini bakımından muau.aın ft~lakar- ınakalelerdir. o sıralarda hü- } Bedrı CelaSlll ıto!_ayısıle ~.er m<-mlekPtın kan 1 
~I Zabıtı kfi. Vazifesi Balkan büsbütün daha kuvvetli, büs - lıklara nisbelle bır tayyare kümet donanmaya ehemmiyet • deg>ldır. Böyle ol.uııea ıızıın mer 
~ııı~~ı komitacılardan temiz. bütiln daha yakıcı hissetmek meydanının elde bulundurulma- vedyonlu, bir de donanma ce- lıttldı va:ı.ıteler ıçın başka çıı-
l't ııııa ltn memleketin selameti En büyük zevkler bil~ insana de kulak kalır. Muharrir, memleketimizin ilk zamanlar iuşhmn uçu~u Sil·asi ve askeri harPketler: 
lı.İyaı ı. Bunlarla çarpuııyordu. 1 

istiyordu. 81 veya Hanyanın zaptı deve- miyeti vardı. l Usulden dolayı grcilııneler, 1 rclel" aranılması zaru..rl olur. 

letıııiı/1~10 temini yoluna vak- baı;langıçta ne kadar sonsuz, Demek oluyor ki tayyare~~z coğrafi vaziyetini g&.öniine a· taklit cililertk b.nat çırpma 1 Almanlaı Suriye hava meydan
}e ~~ li~Jbuki işte kimsesiz r.e kadar ebedi olacak gelir. bir avuç askerin müd'lfaa ettıe;ı !arak şimendifere de ehemmiyet ~eklinde uçmıığa çalışması; larınıl.tn istifade çaresini bul · 
lısınq hesız bir genç kız kar- ~-.kat beşer vticudü bu büyük bir ada asgari (500) tayyare 1 verlmlesini ve hatta memleket 1 dikkat ve nıe."' i dağılma& da dular. Irakta 8iyaıJ ve sonra as 
<\ea~ak~ndiHinden ge~iyordu. , ,-e uld duygulara tahammül e- ile ya.pılan bütün teııcbbüslere, müdafaasında şimendifer do - balonlar için ~edil .. n zaman keri h, relreller belirdi. Girit a
\'~ı Una hakkı var mı idi? demiyecek kadar çürük yara _ gayt~tlere rağm~n mukavemet- nanmad•n daha kıymetli olabi- w mesaidir. Nihayet sa.Uhlar ıfa~ının hava yoluyla 7,aptedil -

~ •ıl~Vki içindeki hissi a~k bi· tllını~tır. te hi'ıla devam edebiliyor. Şiro .. -1 lir diyor, ve müddea~nı isbat i\7.eriııe te<,rübeler dr muvaf•- m"6iıw te•ebbü" edildi ve mu. 
,.,,, kendı' ı1·yetın· den di bir de İngiliz adalarını go" ı ipin °11 misalleri <>österi.vordıı: j kh.•et lıfısıl 01~- ve balonlar hıı.rebcle-r devam ttmektedir. ı .. •.ıj ct· · mı ı · Cevdet "'.enç kızı van baygın k ' ~ " -...-
"tYatıa ınıııde~ı olmayan, di~t-r!, bir halde koltugu· n üzerine ya- önüne getirelim: Mesaha ba ı- 1 93 harbinde TUrk donanması da 811.hned<>n ~ekilmiş, tayyare- Bu teş~bbüslerde muvaffak 0 • 
~ l.aıntı, .ananeleri yekdıgerı· , .• .,,.a bıraktlgı" esn:ı.da bunu mmdan Giriddeıı (4.0) kere da· kuvvetli idi, ııe yapabildik. 1313 !er daha serbest hı?Janınağa Jup olmıyacaklaıını kPH\irmek 
'."1'1nı aJıııte zırl bir muhitin ....,,, ha vasi, müdafi kuvvetler ba- Yunan harbinde Yunan dona."l- ba~la.mışlardır. kehnnet olur, ~ünkü tıınnuz e· 
i<li! 11(,vıneğe hakkı var mı düşünüyordu. Artık manbğın kımından da (200) defa daha ınası kuvvetli İdi ne yapabieldi· Balonların artık :ıı;kerlik ba- denlere müdafaa edr·ıı!Prin kuv-
~ o kuru ve inatçı sesi yeniden kuvvetli olan bu adaları istila ! ler? . 'lumında.n ehemmiyeti kalına • vet ve tertipleriui bilmiyoruz, 

l.,. Vdet na- 1 b' · d hil'Siyatıııa hakim olmağa baş- için ne kadar kuvvet ve ne mik Filhakika memleket müda - mı•a benziyor. Sulh z'.1manında bizim bildig·imiz bir ".·~y ,.arsa, l:'i•ın •utıs u ır ınsan ı. 11 k ı· · d b. · · ı , 
~l\ı. ekınl Uhak.kak •ur.et.te e'' .• · lGınıştl: tar tayyare ku anma a~;n tfıuısında ~ımen iferin ınncı nakliyat için ;,.,tifad<ı edilebile- Havacılık donanma h:ıliyetint> 
~°'iiYor':ı netıcelenm·:ısmı tabu - Bu yaptlğın dozyu <foğil geldiğini h e s a P etmek guç deı ecede kıymeti varclır. Sonra cektir. müessinlir. GüvertPl~ri ·zırhlı 
'."!! il u. Şiıııd~ bu Bulgar Cevdet. Bu hususta ileri ata . bir ri".aziye muadclesi olmasa! şimend_i!'e~cilk yal~ız mlisteh - Donanm:t ile şimendifer ve gemiler belki batlrılnın7.lar fa-
ltıı,~.e. evl~nebı·ıı·r mı· ı·ı11· •. Ev· ca,itın her adım seni ve bu za. gerektır. lik degı!dır. Aynı 1.amanda 1 D ki bi · kat harp harici e<lil~bilirleı. 
h '"'1 Gı'rı'dı'n hav~dan istilaHı le- memleketin ticaı~• ·'iraat ve ayyare: onanma es r sı-' lıeıj·ecekı;e, i<:indeki hissi o-ı ,-nJlı tecrübesiz genç kızı daha - • .., ~ Jıi.hlır. Bıınun kıymet ve ehem- Sonra ham loqlili (torp;to) la-
liıl!ııi, :O etnıt'm, onunla eğim - büyük tehlikelere ve ııcurum - şebbli~ü ve ada müdafiler:nin sanayiinin inkişafında değ-erli J miyetini ve h.:ı.rplerde oynadığı arruzları böyle ır,emil"ri de !.< h
hın,ıarı nra günün birinde ya- lara sürükler. Zaf1na hı\kiın ol. muannidane mııkave!l'eti yal~~z bir vasıtadır. İşte Milli Şefim~- rolleri dün iııittik ve hugiln gör l likeye dlişürür. Donanmanın 
~ .. ,,_ llzakı ·mı · b. çok cür'etkii.r.ıne bır teşebbus zin bundan çok zaman Pvv<'J şı- d''k ~- - ... a 1 kt" Do ı hafif ve yardımcı !!Pmileri if;in ""'lık .. aşıp gı esı ır Hiç olmazsa bugüne kadar iş - ve pek beg· enilecek bir hama - ' mendi fer siyaseti takip buyur- 1 u ' yarın """ go~" ec~ ır. · ., -e..,,d dPgıJ mi idi? h-dig-in hatalarla iktifa et. U- k d ta t .. ..,, ··-'· k' I nanmanın tayyare ile milnase - vaziyet büsbütün başkadır . 
IQ,. et hı' · h. k" ı Ret ve kahramanlı es nı eş 1 maltla gosteıu.ikleri yük""" ı· bel \'C muh-. 'e'etinı" '-ı'r ı· kı· yazı Şı·m·ndı' fh.rcı"lıg·e t .... ,·ı· ı". Dalıa • lti.'.'- i,.-1 .~Yatına a ım o - nutma ki bu imkansız a.şk seni d 1 ·11 -•- i · d .... L' -.. ' • '" 
' 'n bu ··k hd r kil etmekle kalma 1

; ngı z 
1
a- yaset a=eı oldugu ka ar ~C-: ile izaha Pull' .. Uro. harbin ilk gu··ıııerinde dı'mirvoJ-' n,, .. yu bir ce sar r~·k mu"cku"I mevkiler<>. ~okabi - d 1 ·· 1 para•ütrüler e 1 d ' hayatımızda da te•ı"rlerını ' , 'l:.k ~ gu· 1 ı ··uı ,v " a arının oy c ' ' ·' enı " " d'f tin b !arı \'e köpriileri hava bombar-'" la•ın ze VI' can 1 yu ~n lir. Her şevden evvel asker ol- pliı.nörlerle istila ve zapt edilenu- göstermiştir ve daha da aböste- ;;ıimen 1 ere ge C(•; 11 V!l.SI· 

"' " ' ak onu · · hok gu"" , t sk • ı..~ t h h dımanıııa maruz kalacak bir ,, · '•k n ıçın ' ,- - • k ··h· ·r yecegı··ni dahi !!Österdi ve asıl bu! reclüir. anm a. eı:ı ~.,.,.e v, e em • 1 
I'~. "a,.aat•· buna muvaff>:k ol - ougunu ve ~o mu ım vazı c- .• . ti . t ık· memlt.'ket l)l'clusunu ikmalde 

' '· b d • t bakımdandır ki Gitid müdafaa· Yukarıda. bahgi geoen v. azıl:ı- mıye •nı o uz acne evve ı mu-~r.ı .. ça k•- d. k it "''rin ulun ugunu unu ma. . b.. ' h · · .- ag"zı'lc ifade -·~erek as mü~.killii.ta uzr.,· ar, bundr.n dola-~ 1
1 • .\iı dl 

1 0 ııgunn '" sının kıymet ve ehemmiyetı u n yazının ismini hatırlamıyo-
1 

arnı ın · "" -
1.

1 Ukşı n:ının çıplak kolları· Kendi milliyetinden, kendi dı- yu·'ktür. .. 1 rum. Bu""'l hayatta ise ridJen ker yüklli bir tren bir 7.ırhlı bir yıdır. Şimc,ndiferdlikte lfizltme 
11a~ .. Yarak parmakları yava'!- ninden, kentli soyundan olmı- (5001 tayyare (35000) muda- iftihar ~~bilir, Vefat etmiş ise

1 

dritnota ınu:ulil, diyebiliriz. ve h:~\·3ya karşı mfida.faa servıs 
fl't '"''•gta· zyıkl"ıını •z,"lttılar. '.'an bu kızla evlenebileceğine t 1 T"yvaı·c 1·~~· n--- ... taraf do- leri mevzuubahis olur. 
"il • "• 

0 

'-" fii on güııde sindircmeuıe ng - ruhu şadolsun. " • ~- • ........,.~ 
.. ,~an :,r gibi hafifleı;tilcr. imkan yok. Bunu sen ve o iste· !iz adalarındaki (4.ooo.ooo .. ı ~".; Tayya.ı·elerin ortaya çıkması: nanmasının, ııimendiferciliğinin Nctkc: 
-..ı;ıttıez nra bu temaslar bis- ı;eııiz bile onun bağlı olduğu vazzaf ve (3.0C'J.000) .. gonüllu 0 vakiUer tayyaredm bahis emniyetini bozacak fo .. ı.Jiyet sis- I - Bir ~iiiı.lıa karm korun -
'· '•• .

0
.ldu, «emiyet Ye an'ane ilt', senin k ı t mle ·n· d,..;;_.;....,.ek kadar mak içiıı o s.·i!ahı i\.·ı · t:ııımıak ti "'"•a müdafii zebun elmek. ıçın aç yoktu. Çünkü havacılık yeni e rı ı 'b""~w 

~o kadÇındcn o kadar istedi- bağlı bulunduı.,'wı c~miyet ve tavvare kullaıınıak. lazım gel- kanatlanan yavru bal inde idi. ı milesııir olacak hale gelmiştir. ve ona göre tedbir ~ lmqk ~aya. 
111; ların ar arzuladıi{ı bu olo;:ı.- an'ane bıına mani ol><.caklardır. diğini siz hesap edin. Buna rağmen lıavacılığm istik· 'l'ayyareler olmaıı&ydı Alman- ııı tavsiyedir. 
ı_fl!ııilJi ~rd~mbire kı·silmesi, Kalplerinizden, hissiyatınızdan A • Cemaleddin Saraçoğlu bali kestirilmi~ olmalıdır ki, Iar, Yunan su1anna hilkim do- lI - Donanma ~ircendifcr n· 
~ k,!IJd· .

1
Ç•nd duyacak ka- ziyade cemiyetinizin, :ın'aneni- Avrupa ve A.-ııcıikada çalışma- nanma himaye«ine sığınacak Yu tayyarenin dostlukları kuvvetli 

tİllı: C,,va 181.ııe Y~klasm'' bulu· zın malı ve mahkumu olduğu - Yeni tahsil şubeleri ıa.r devam ediyordu. Tayyareci- nan ve lngiliz kuvvetlerini sö- dlişmanlıklaı·ı n8.hoş olur. On· 
b bir ketın uzaklasmnı;ını bil nuzu unutmayın! . 1 ıı·g·ı·n terakki ve inki""~I dig· er küp atamıyaealdardı. Bu kuv- !arın faaliyetlerini tamamlıyor 'l'l't . eder b" d Belediye muhasebe müdiır Ü· _.. • _._ el · f ı· tl · ı"İnd \'e ıraz a a. - ('hvdetı'n ken·'i k~nC!ine ya~ • • · k 1 l t V"~·• - 'aı·a nlsbetcn ~ok ~eri Ol· Vellerin cJenı......,.. bef;Jenm en- dÜ'l'lHln i•eler na ıyt' Pl'lnC ''- • e lıi tti' ' u .- g·ü tahsilat ışlerını o aya~ ır- 1' ~....., •-· 

1 
ki d . • . 

1 
• 

1 1 tj '-'Vd ıısc · uğı telkinlcr tesirini ~österdi. mak makiıadiyle şehrin bazı duğunda herkes mütetfiktir. ne m..,ıı o mıyae:ı ar ı ve nı- manı o maı;a ~a ı~ıyor ar. 
:.,,; .1'/i;i~ niçk·in onu öpmemiş · Genç mlam "imdi tam amile nor mıntakalarında Y.enide. n be. led_i. _; Fakat bunu da meslek gözü ile h

1 
ay<'kt müdafidıll'r -~tiiıı kuv1ve1~- III - Riyasi ve a~keri hare· 

~".'.'l~ttık <:ııdiı;ine o kadar 1 t t • tetkik edersek bir he.yli gecik- er arşısın a ..... ımen çe u ıP ketlerin bazıları tayyarelerin 
• ~. tı>, "'lan. . sonra uzaklaş • mal b:r hale gelmişti. An nanın ye tahsil şube en esıs e mege melftr oldtıguı· 1u görürüz. Bun - gidemiyecr:klerdi. üsleri ve faalivet s1hal:ıı ı i~in 
" "-ll ''arub• oında <-nssız· ~ otumyor karar vermiştir. Bu şubelerden • , 

<:ı·ını ni•·in bırakmı•- • ...., ~· "' ' larc'-n biri takip edilen usul, Günün lıiııl:iteleri ara.~ında ha- yapılıyor. Çünkü tav. yarel~rin ıı._ ' · k k d. ı · · il kikisi 1 hazirandan itibaren .uı 
ı ,"lllı g ·nç ızııı eu ıne ge mı•sını ı be · d f dig- eri ise dikkat ve mesainin vacılık: faaliyeti do bu lıareketlcrme u-'q· a kı bekliyordu. Erenköy ve Bey er yın e a- !' 
ıL:Un d ııyor. btından dolayı aliyete geçecektır. dağ'ılmasıdır. Ron zaınanlıırda Arneıikadan mumi vaziyeti hedef tntuyor. 

~. ~"ncti:Y.uyor<lu. Evet, Cev- ~~RiC---~~(A_r_kıjJ:w-· ~"~a·r~)~~ie---~~IİİdİW~~~-~iiijAi.,.-~~~---~Pi,,~A;~;;;-.--------------~iİİIİİi;I~~,.-------~~ ~<ııı ho tını sevmiyordu. Cev- ili 
h.!ırııaı 

0 
'>"Una gitmiyordu. Bu 

~ ~al;,11 ııu o kadar kalbinden h 1• • t um. 2 Marıt;ı şu cevabı verdi. 
ı~nu h~':. Anna beılll:ıht. ol- Bir günlük O asa 1 -On döıt gün ... 
,_tl~l'inı·ıı'ksettı. Cevdete kır . Bununlı beraber beıı, harp 
:<ı~ Fakat saat 16.45 de Sufren, komit.asıııa ou i"'arda. bulun . ı;~~ . ara.,ından biraz da '' c al' ·ı ' ' "'ltıı. ifade cd~ıı bakışlarla engence ve orm· ıs gemı e- muştum: 

lı ri 4.500 mdrl'ye kadar Çanak: "Amirallık muzafferiveli ta· 
~ 1 .~~ır kale istihkamlarına yaklar,ınca -----------------• ahüt edemı;z. Bru;hca mU~kül:l-> ~ b·' Senç crkegı· 'n vüziindc· d to l ı "cel hez ikı' 
:>ııı ır ın· - mo ern Para mu ı • • ı ta Çanakkale önünde ıa~tlıya-t~rı;!~:ue ana yoklu. Cevdrt küçük istihkam atl'l; açtılar ve l ( y E N j S A B A H ) iN B O Y O K S 1 Y A S l T E F R 1 ,{ A S 1 cağız. Şimuilik, dıı; i,tihkam-
ı.,:ltı""n - .~araulıkta simsiyah uzak mesafeden yaptığlmız --------------------------------------• Jarın uıkatı bze muvaffakiyct 

Q ~oru~0k.lerilc öyle candan bombardımaniard:ın müteessir '- · 

ıG~ölde?ı. olmadıklannı göRtl'n!iler. Bu 1.5 
a bu u e de etmek 

1 
.. çı•n ve~lg~~"taraftan yine o gün-~ . aıde · üç harp geın.i:;i, diğer üç arka· inde yalnız deniz kuwetile 

~11irıu meS(:lenin izahı ba~· druıı ile takviye e<Jilerck a~eşe Çanakkale bq(azını miidafaa-
ı.,;~ >-ab·t olınak lii.zımgelirdi. mukabele ettiler ve ıstıhkam- sız ticari scfaine açamıyatağı-
~~ u:kkendisini kızdırmak !ardan birini susturdular. 11 d •• d 1 1 b L'k k ' 

~v~lin~~~~~te1ıın1~~~~~·~~ k;:~~~~~."Xm~~kge:~~ ng·ıtere e muca e e er .. r~::~~;l~:~~;r~sı'arı'.:°t~~ 
\.;ı, h:ı.ti · \ uzünde gayriihtı- İıe toplanma emri verdi ve a- Şimdi Çanak kalenin tlahili 1
tl ~<li. ö Ve tatlı bir t"bes.;üm teş kesildi. Zayiat pek az Va zan. topu tahrip edilmiş bir halde miidafaa tertibatı artık filo -
~~.~ı·veıf le Ya. Cevdet az ev- Filo e\'\'elden 139 obüs at- ( • -, bnlmuşlardır. J muzun hücumlarına a<;ılınıştı. 
~. ·~. haı\ı hareketi için af di- mı~tı. Evvelden elde edilen ne- Bunların en eskileri, ki ga- Böylece 12 martta Çaııakka Bu müdafaa tertib.ıtı da ım ıs-

f• t~vah Ukı o kendisine hiç tı'celerden şu hula·.0 ·1 °ıkarıl • ·11· t 1 v ç •• rç•ı ı lenin büt·un· dı" istihkam sis - t~hkam ve bataryadan miirek-'• '''n" ~ v.eınıemi~ti. ~ ' yet kısa menzı ı op ara ma- O y • od . B h l'f 
'' • " b ., mıştı: lik olanlardır; Türkler yalnız • temlerini dört tanesı m el"!l keptı. u bataryalar mu t<: ı 
tııJfldi~ .•t Ann:ı.nın kendi"i· ı _ Yalnız demir almış o- obüsleri kendi üzerlerine çekr o 1 m ak üzere on dokuz bı- kıymette ve boyda Asya ve 

~til'iiııl\ı ve gözlerini açtı- lan gemiler iyi bir endaht ya- meye tahsis etmişlerdi ve ar- L Nakleden : P. S, rinci sınıf topile tahrip etmiş Avrupa sahillerine taksim ulun 
Uya ce E:Ülümsed;: tık bunların içinde de kimse- bulunuyorduk, hkat edilen muşlardı. 
\t~dınız rnı? pa~ilirle[~tihkiı.mları yıkmak i· !er yoktu. Mütarekeden sonra - - 121 ___ __, bu iRtihkamlar ve bu toplar Birbirini takip eden m.ıyn 

)r. (j·u· eser evet! el · k tl · · Türkler bombardınıanlar esna b d 1 gerek keyfiyet. gerek kemiyet tarlaları, mütehan·ik obüb ve -r• l<>i çin yalnız enız uvve crıııın b al 26 şubat geceıeri u a yaııı • bakımıııdan "•nalcl<ale müda- bataryalar... Bunlaı· hem n'a' -•u4 .. _ · bir ·· ·· ·· obus·· u·· k~"ı degı··ıdir. "ında biitün atary arın ve d 0 ··teak p üç kruvazo"r vu • 
..,,, ruya mı goru - ıu mühimmatın tahrip edildiğini 1• nu mu ı faasının be'ite blıini teşkil et· ııileri, hem llitihkiunlan mü · 

tlı,,.I iyi ta . Ertesi gün hava fena oldu- fakat hiçbir mühimmat depo- boğaz.ın mcdhaline girdiler ve mekte idi. dafaa ediyordu. İşte ~imdi fi-
' bir r .. hının ettiniz. Çok ğu i<;in harekat yapılam.amış suna birşey olmadığını söyle- dış istihkamları kökünden talı Şimdi filoya mil k-adar bir !o bu müdafaa manzumesine 
ı ıq·~~ U~·a görüyordum. ve beş gün böyle g~ınıştir: 25 mişlerdir. rip ettiler. Bunu son derece ü- mesafelik kısmı Kefez mayn hücum ile mükellefti. 

ı~·i11ı ~ordüğünüzü ~orabi· şubatta ilk tecrübeden ıstıfa- İstihkamlar kısa mesafeden ıııft~ahş, sı:ın deı:ece mlihim bir tarlalarına kadar temizlemek Artık Lord Kiçnerin bir or-
' (iltnu ~~ı k <le edilmiş. harp gemile.ri muh- yapılan bombardınıanlarla ha- hadıse takıp ellı: kalıyordu. lt'akat Çanakkale du ihracına muvafakat <:"dece-

. , en ce bir rüya telif istihkıi.mlara taksım olun ta 1 k 1 h k•t b- · · saflı -l'\ munştur. Bütün gemiler. biri· rap oldukları için askerler - Karaya çıkarı an as er er arc a ının ırıncı · ası ğini hesap etmeı;e ba.'jlamıı; -
~en• birlerinin endahtını tanının e- rafından tahliye edilmişlerdi. böylece tamamlanmıştı. tını. Kiçner, ya.lruz donanma -

~ , u tize .. 
1 

• diyorlardı. tstihkamlar muka- İki tarafın da zayiatı mühim 26 şubatta ve oudaıı sonraki Amirallık büyük bir mem- ııın büyük bir zaferinden isti. 
\ I~ >tık çu soy em~~<· CPsa- bele ediyorlar, fakat mukabe- değildi. Filoda büyük hasar günlerde filo toplarının hima- nuniyet duyuyordu; ben etra- fadc için değil, bu zafe-re ışlı· 
· "ıı 1et g nkü... leleri neticesiz kalıyordu. Bu- yoktu. Hatta Ağamemnona al- yes! altında 50 şer; 100 er ki~i- fımda ı;imdi bana gülerek ba- rak için de razı olacak gibi gö· 

' en;; kıza biraz eo • na mukabil bombardınıanımı- tı, yedi defa isabet vaki oldu- lik küçük gruplan karaya çı- kanla.ı'ID çoğaldığını görüyor- rünüyordu. Evet amma, na.ııl 
, '~ ~İ~in .. zın tesirleri mühimrli. On se- ğu halde bizim tarafta üç ölU, kardık. Bunlar Seddlilbahir is- dum. Hatta Lon1 Kiçner bile ve ııe zanıan? Esrar. 
~it· l:<h' "°Ylcmiynr"unuz • kiz endahtta Queen Elizabeth, yedi yaralı vardı. tilıkamının toplanru, Asya sa- ~rallık.tak~ ~~tlerlnden bi- Harbiye nezareti meş-

ı'ı~tı ''l~ . ge\mişkriii. Genr Hellez istihkii.ııumn iki modern O gün çok mlihim ve çok hilindeki iki istihkamın topla- rının viiZıye~ ~tla k~:-
\> "-ııııt Yeniden gayriih- topunu yok etmiş.ti._ Otuz beş memmıniyetbah~ bir güııdü. rını uçurdular. Bu askerler lamakta okluı,"Ullll soylenıışti.. gul değil! 

{• tt 411 ,ı:•n elerini tutmuş - mermide de trresıstıble Orha- Biitilıı endahtımız l5 pusluk Türkler ta.rafından ciddi hiç 14 günde lamam 
,ı_ 1 ~ii,1 ,. huna ~sla mulrn- ·k· d to 31, 12 pu.~luk 81 den, Fran· kaim 
"' rrıı niye kalesinin ı '· ~o em - '·rzlaı""kı' 1.". e elıı· obüste. n iba- bir mukavemete maruz - a-

'l ı ıtı ~, .. .._ .~Yor, bilRki> ba: .ı · k t ieını"tı 0 = ~ wı•~d B ·h a• kuvvetleri Her ~n Sir .Jakson'u çağı-
lı~ ~ ';.;~unc doğı ıı düşt\ . punu ıs a ey " · d retti. Bu bombardıman şunu m...,_. ı. u ı r ' rıyor, Çaııakkaleden gelen tel-

. •• Bö,·Iece Çanakkalenin me - ı' sbat ediyordu ki 11.000 met- 4.8 topu ya tahrip etmio;ler, ya 
"'·1 ı1t , d en · b' h-, 1 grn liar haklüDdaki mütaleası-

> >ıııc '~_kıı Vl' nrnhakem«· halini müdafaa e en uzun m rede demir atan harp gemileri, hut tahrip edilmış ıı· ,.,ı e nı s oruyordum. MütrJealan 
11 ,: ...-_,, ir•:lc·nin miına . ı<llli dört top tahrip e.dilıniş, eğer iyi rüyet şartlarına sahip bulmuşlardı. [Sed,llilbahirin ~on tlcrel'C resaretb:.thş idi. 

:. ·''la ""'11 ;..'iilüne. mantı . yahut h:ırp harici edılmışti. olurldl'Sa f:ızla mlilıiınınat sar on topundan yalnız üç tane:;i Akd<'niz ha.~kurruındanın:ı şu-
~ l.ıı ,l':elkdi;'!i bir nndı. An- Oğledkekn 1"0?rt-ı ~~1t1,;;~npil~~ fına lüzum gfirmeksizin Türk bomb:ırılıınanla uçmuştu. Kum balın sonlarına doğru hir tel-

,-' .endisı· · (' d l Çana a e ıs 1 ı am ' · top\0 ı·ını tahıiıı edebilirler. kaledeki oıı tLptan yedi tanesı ",,raf .. ~kn11·~ ,- Çanakkaleyı· ~ . f 111 v e ıtı zivadl· yaklaştılar ve hep bır- ~ " ., '~ ~ tihi 31ııu. G ne ı:.abitin den ateşe başladılar. Bütün dış Artılr boğazın mcdhalini tc- dC' sapas:ığlaıııdı. Orhanlycyc zorlamak i~ııı kendi.sine kaç 

Fakat bütün elde bulunan 
kuvvetleri en kısa zamanda 
toplamak, sevketmek zaruri 
idi. 

Bahriye birinci lordu, Lord 
Fischer vaziyetin bu inki~:ıfı
nıı. pek memnundu. Müııterek 
bir hareketin derhal mevkii 
tatbika konm3J!ına şüphe yok 
ki o da taraftardı artık .. ' td:~ ~ a%a:::a~r ~:~~: istihkii.nılar susturulmuştu. mizlcmek mümkündü Ye ~~giren a~kcrlerinuz oradaki iki ı;iin !azını oldui?:unu sormuş-

' hu La;;ı kolları!.:> , ;i"'t;:~°'llllil:aİ;..'111_..,_,__..,lllılll'-'111-W'111111ıııllllllillllMl~;iiılı 
(Ark.ısı 1:ar) 

Harbin segri hak
hı11da tahmiııler 

B ugün herkesin zihnini 
me~ı,'1ıl eden hidise ~\ip. 

he yok ki harbin bundan sonra
ki seyrinin irıkimıfıdır. Girid 
harbi başladığı zaman, ben bu 
harbin l 5 güıı kadar ı:ıilrcce;;ını 
ye neticede Alnıanlann adayı 
işgal edeceklerini yazmıştım. 
Bugün harbin on birinci güııfuı. 
deyiz. Ve Alın:ın ordulanııın a· 
danın garp kısmına hB.kim ol· 
duklanııı ve Hanya ~rini d• 
işı;al ettiklerini öğreniyor:ı.-. 
Bu U.hminin de isalıeU beni har
bin müstakbel inki,,arları hak· 
km<la ye.ni tahıninlerc sevi"•\ 
m ktediı-. 

Giritten sonra 

H er şeydrn evvel şu w•k· 
bı.; · ı iı;ar<'t edeyim ki, Gi· 

ricl arlasırun Mihver kuvveUed 
tarafın•ian i>{::tli, .lngiltcrE-nm 
olJultça zar•rınadır. Fakat bu
na mukabil bıı işgal, hayati bir 
rol ovııaınahtaıı uzaktır. Bu a· 
dayı 

0

iŞJtal etnwk snretiyle l'ı.l
manlal' Sü,·ey~ kanalına ve Mı
ı;ıra, Rado,;a n.v.aran pelmz yak
la.şacaklat·Jır_ Huna mukabil pJ. 
de Maıta ve Kıbrıs bulunduğu
na göre lngiliz!c-.r de Aıroanla
rın Balkar.lardd<i hayati ik;Je
ı'inllen pek fazla uzakla.~mı" (1). 
mıyacaklaı dır. 

İngilizlerin bu harpıı> 

en büyük kayıpları 

• 
I ngilizlerin bu harpte en 

büyiik k~yıplan, kruva· 
zöı· ve drntro;eı· itibariyle ıığ· 
radıkları 7jya olacaktır. Filha
kikıı daha ~imdirlen bu kayıp
ların _yeki'ımı bir hayli kabarı<
tır. Öyle zannediyorum lıi ln· 
gili1.ler eğ·~r Uiridi terkedecek 
olurlarsa - ki bu 7.aruri gibi gö
rünüyor - en faıda deniz kayıp· 
\arının ı;onunu :ılmak ıığruııcl 
olarakur. Zira, Girid sn!arı mU 
t.eaddit ıliL~man hav& üsleıinir 
ortasında oldui(undan bu ~.ı · 
lanl;ı ha\'a müdafaasından malı 
nıru harp gemileri için şon de· 
rece tehlikelidir. 

Giritten sonra 

E ğcr Giriü düııecck olursa 
Almanlann bundan son· 

ı~ tıütiin ku\'\'etlerini temerkü • 
etlııL"' ekleri cephe .Mısır ola 
caktır. Öyle tahmin ediyorun 
ki Mısıra Almanlar ve ltalyaa 
lar mütl•madiyen asker ve har, 
malzemt-8i nakletmek 1~ meşgu 
bulunuyorlar. Bur;ün Taran( 
\'( ' Bism<ırk hitdi~cl<>.rinden ·T 
ra ~t)n d(•rc-ce ll·hlikeli bi!' s1!f:.. 
olduğ'uııu ve torpidoların ycrıf 
tutmağa b:ışhyan torpil t 
ynn tayyareJ,·r harp gemile 
i<;in "ou deı-e.'c tRhlikeli bir s 
lith haline gdmiş bulunam1k 
tadır. 

Bu yüıodcn lngiliz harp ı:o
mill'rİ eğ'er Cirid diişC<'ek oluı 
~a İtalyan ve Y una.ıı suların 
gü<;lükle yakla>ıabileceklerdir 
Bu itibarin buralarda tahas~ü\ 
ı.,,-ıni yapacak olan mihver k~• 
vctlcri Libyaya türlü vası!~ 
kırla bol bol a'ker ve harp mal 
zcııı~si ıı<lkledebileceklcr ve ltı 
gitcrcye en bi:yük darb~yi Li! 
ya yolile Mısm z-ıptt.'\nı~,' 
gayı et s:ırfedel'(!k vurmağa Ç-" 

h~acaklardır. 

Bakalım vaziyt·t nasıl iı kı 
şaf edecek • 

MURAD SERTOGl.U 

ıBaşvekilin teşekkürr 
{ Baş tarafı 1 htci "ayf~dts) 

- Arkadaslanm, 
Türkıye Cüınhuri~tinin . biı 

yük nıazlıariyetlerindeı:ı bırı. d 
dünvanın bugünkü vv.ıyctı ıçe 
rısinde Medi,in burarla toı•ta. 

hf .,, .............. ti< 
nıp '-atanı ma uz ..... ~--· \ .: 
sa1'iıı bir halde bu senenın but 

1 ç"·si1ıp rey \'crıncsi v . on il lelB 
metle tatbik i in hükümctin 
<lirektif vC'rmetoidir. (Alkı•l:ırl 

Arkad:ı9la.r, 

Biitçeyi tetkik buyı.ırduğmıı; 
Psnada sayın arkadaşların t1~ı 
meyan buyurdukları mütakal:. 
rı ve tenkitler hükiiruetiniz • ·ı 
çok kıymetlidir \•e ~endı i~ 
yol göAterccc•k mabıyettcı 11 

Vekil arkadaşlanm bur:ıd:ı d l. 
rinden geldiği J:aılar çalıştık;aı 
nı bildikl~riııi siu. arzetlı.~· 
Lfıtfen kabul ''e büt<;eyi tas lıl 
buyurdunuz. Temennim ~ ' 
dur ki eline memleketıı 
idar~ vazifesini tevdi et 1. ı 
ğini:ı hiikümet in;'jall"~ı b~ı S<. 
ııo zarfııııla da bııtçcyı ıyı t. t 
bik eder vu iyi ııeticeJ.,rle ı,~z-u 
runuza gelir. Hepinize tc ek 
kür ede riın ... 

• 



Tarihten menk!beler, fıkra ar 
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Girit - Kıbrıs -
Britaı;ga 
( Bııı tar:ıfı 1 inci uyfada) 

çin lıir sıçrama tahta'"ı rolü ifa 
değildi. Fakat a~ılmıfib_ Yu- eder, 

s'e trtan ha 

FIYE Alaturka güreşte topuk elle.
mühim bir oyundur. Ve miı

ım bir lcüntc mukabelesidir. 
Bu oyun, şu suretle olur: 

:KUnteye nsılmış ve kıçı hnva
lannu , ayaklan havalanmış el-~ 
J rı ' ı de ola.n pclılivnn hns- j 
mının topuğmıdan asarken Ç"· 

Molla, hasmına künt.eyi mü
kemmel doldurmuştu. Yusufu 

suf, Mollaya sordu: \ ı cı Suriye ve Filistin üzerin-
- Ne v.ar Molla be!. den Süveyşe karşı bir sefer ic- 0------------

- Oldu Yusuf be!. \ rası halinde, Girit, bir emniyet 
dağıtmıya. çnlıştı. Ve, niha
yet dağıttı. 

- Ammn, yaptm be?. bOlgesidir. Bu Abbasi ha ifesifj esrarengiz bir 
Deyince. Molla, sustu önüne d) Yunn.nistanın son toprağ1- , ırsızlık v 

armıştı? r. l te, bu çekiş manevrası ile 
b sım tnro.f kösteklenerek kenu
c ı kendine sırtüstü yere di~er 
'\ künteyi yapan pehlivan has
mının u tiıne ı; e göğsiındc, gö-

Yusuf nskıyn gelmisti. Ayak· 
lnrı havalnamıştı. Vaziyet teh· 
tikeli idı. Bütün seyirciler aya
ğa katkını. tı. 

baktı. Ne diyecejini şaşırdı. Bir dır ve son kuvetlerinin melce- f • • ı d 
ıUrıu: idir, sı ın aı ını ası mey ana çı 

_ Oldu 'be!. e) Mütearrıza EgP. denizinde 
1 hareket serbc.stisini temin eden Abbasi lıalifcJerind"'n Man-

Diye kesip atamıyordu. Mahcup b' ·ıerl ,. "' 
Küntcyi atan Mollanın sol a

yağının ucu, 'e parmakları n.ksi 
gibi toprak yanklannd n b'ri
ııe gi roıi.c; ti. 

ır ı mevzıoıt. sur, birrriin maiyet e .. kanA ı ı'le b:r vaz.i)ctte idi. Yusuf, iki eli-, b~ • 

ıe gözilnü tutuyordu. Gözü kıp f} Nihayet, do{;'U - cenup Av- birlikte gezmcbc gidiyoı du. 
g de knlır. 
Molln, künte askı,.,ına gelince, 

elleril topuk cllemC' vaz'yetı 
nlmı tı. Yusuf, Mollanın vazı
yctini bozmak için hasmı bir 
ıkı defa sağa doğnı AAvurara-ı 
rak aşmak istedi. Lakin mu-

kırmızı olmuştu. rupanın istila planını tamamla- Bağdat sokaklarından geçerken 
Vaziyetin münakaşalı oldu- mnk için de Giridin işgali za- karşıdan '<ialgın dalgın gelen 

Yusufun ağırlığı, Mollanın 
wru, .Mollanın ayağını yarığa 

bilıbUtün kıpırdamaz bir hale 
sokmuştu. 

ruridir. ve selurn bile vermeden yoluna 
ğunu gören Aliço, olduğu ycr-
d n kalktı. Meydana yürUdü . ı J{ıbrısa gelince: devam eden bir adanın. rastla-
FJtr-aftruı ba.h'1rıyorlardı: , l3u ada da, bilhassa Suriye ve dı. Kendi kendine: 

Filistine harckfLtın intikali ha- - Zavallının kim bilir ne bil-

vaffak olamadı. Nihayet, Molla canını dişine 
takarak klinteyi aşırdı. Ve, Yu
suf omuzunun üzerine dc:Tru a-

- Oldu. ... ~ ı linde, ayni ehemmiyeti haizdir. yük bir derdi var ki, benim ha-
~ Olmadı... Giridin müdafaa noktasın- life olüuğumu farketme:di. 
Allço, meydnna geldi. Yusuf- <lan 7.afı şuradadu·: Diye söylendi. Sonıa yanın-Molla, topuktan ayrılmıyor

du. öyle bir çalımla viicudünü 
idare ediyordu ki, Mollanın el
lerini topuktan ayırmak müm

çık düştü. _, 
la karşılaşmca Yusuf sakin bir dakilercleıı birine: 
tavırla: a) Dardır. Harekat, şimal- _ Şu ada.mı huzuruma ge-

Yuı:mf, yenilmi~ti. Açık dil.J· 
müstu. Molla, fakat, bu kilnte 

- Usta yenildim mi? 1 den cenuba doğru cereyan etti- tir! 
ğine göre derinliği mahduttur. Emrini verdi. Emri al"n ""t, ı :kün olamadı. 

Yusuf, ustu bir pehlivan ol
duğu için görüyordu. Avanak 
bir peblıvan olsa, kiinteyi sal
lasa muhakkak kendisinin sırtı 

sırasınada her nasılsa Mollanın 
baş parmağı Yusufun gözüne 
girmişti. 

Diye sordu .. Aliço, ce\•ap ver- ... ~ 
di: b) Arazi dağlıktır. Hava dalgın adamın arkasından koş-

m yere vururdu. 
Yusufun bu künte hareketi 

bütün seyircileri heyecana ge
tirmişti. Molla, ha gitti, ha gi
diyordu. 

1' .. akat usta ~hlivanlar işi 
anladıklarından o derece te -
lfı.ş göstermemişlerdi. Hele, 
Aliço gülüyordu. Ve söyleni • 
yordu: 
ı - Aferin Molla be!. 
1 Aliço, esasen Yusufu sevmez

di. Çünkü, Aliço, Adalı Halilin 
ustası idi. Yusuf da Adalı Ha· 
füin rakibi olduğundan Yusu
fu sevmezdi. 

Molla, toprak yarığına giren 
ayağını sıyırarak cıkardı. Bo· 
zulmuştu. Ayağa kalkıp temen
na etti. 

Bu, galibiyet temennası idi. 
Yusufun gözü fena idi. Alttan 
kalktığı zaman iki eliyle gözti
nü tutarak kalktı. Adeta, dö
vünüyordu. 

Yusuf, açık <lUştUğünün far· 
kına varmamıştı. Çün1cü gözü
ne fena bir darbe y~mişti. Yu· 
suf ellerini gözünden çekip 
baktığı zaman Mollanın kendisi-
n~.rdk~.caklamak vaziyeti aldığını 

1 

go u. 
Yusuf, açık düStiiğüne emin 

- Abc Yusuf, bu, Molla seni j 
daha nasıl yensin be'! 

Dedi. 
Zaten Y.usufun gözü güreşe

miyecck derecede zedelenmişti. 
Lakın, Yusuf açık düşmüştü. 
Aliçonun elediği gibi, Molla, 
daha Yusufu nasıl yenebilecek -
ti? Böyle pehlivanlar ancak bir
birlerini bu derece hatala)"abnir
lerdi. 

Aliconun sözleri üterine Yu- ı 
suf meydanı bıraktı. lşte, Mol
la ile Yusufun R.ami güreşinin 
hakiki sahnesi bundan ibarettir. 

I<~akat, o günden bugüne ka
dar Molla ve Yusuf taraftarları 
şöyle münakaşa eder dururlar: 

( Arka~ı oor) 1 ı Aliço, da.ha ziyade Mollanın 1 

yendiğini istiyordu. Bu sebep-
le Mollanın gösterdiği mehare- """",.. .. ~~**.-.MMl94~~Ni4te1~-.--. ............ 

1 
ti takdir ediyordu. 

Yusuf, ktint:eyi bosalt:Jp otu- IH i b 1 
?~;:~:~o::~k gevrek ergeleci rahi~ 

Diye söylenmişti. Fakat. 
Molla da harikulade mehnret 
göstermişti. Yusuf gibi ada -
mın elinden hem de askıya gir
miş olan bir kiliıteyi kurtar -
mak her pehlivanın kan de
ğitdi. 

Cihan pehlivanı KARA AHMEDIN 
USTASI OLAN 

HERGELECi iBRAHİM Türk Başpehlivanla
rının en üstatlarından ve mümtazlarından 

Ailço yanında.kileı·e döne -
rek: 

- Gördünüz mü Mollayı .• 
- ... 
- Eger, Y.uauf ardına önü

ne ba.kma.yıp kUnteyi ~ırmış 
olsaydı muhakkllk yenik dli
,erdi. 

KOCA YUS UFUN en çok korktuğu 
pehlivanlardan biri ve bl:r türlü o~tadan çıka· 

ramadığt bir pehlivandır. 

1 HERGELECİ İBRAHİM 
Adalı HaJlli meydaııtlaıı k~ırmış \'e Paris~ toetin güreş-

- Yusufa da afer-in!. O da ler yapım?; bir pehlhaodır.. l'al&tnrut, ''Yl<~~I SABAH,, !Ritun-
- ... 

p ltlivan doğrusu... larıuda M. Sami Karayel'io kulemindt!tn okoyacaksnu7.. Bek-
Dedı. leyioh: !. 

. 6:!!!!!!!!!!!!!!!~!!~~!!~~~~~~!!!!!!!!!~~~ Molla, sarmada iken birden- --=----
bire ters döndü ve bir baskı 
ile kalktı. Yusufun sarmasın
dan da böyle kalkılamaidı. Mo1 
la kalktı ve dikildi, çırpınarak 
bir nara salladı: 

- Hayda Yusuf be!. 
Mollanın bu narası tam ye

rinde idi. Hem künteyi ve hem 

MERA·K.LI BAHiSLER 

Tayyare bazı memleket
lerde ölüm sa~arken 

------~-·----------
de sarmayı sıyırtmıstı. Nasıl o- Bazı 
lur da nara sallamazdı. ii /kel erde de zenginlik, re/alı 

İki pehlivan tekrar ayakla 
lcapıştılar. li'akat, arbk boğu!'ı-

ve .'lılılıat dağıtır 
manın sonu gelmiş gibi idi. Tayyare dcyinr.e akia kor-

Bütün seyirciler ve eski peh- kunr bomb• yağmaria.rı, öldü 
livanlar gôrüyorl.ı.rdı ki, giltl:'; ı ücü pike saldırıslar rn dehhac; 
artık sona ermek Uzcrc idi. Çün- hava muha;ebeleri gelir. Bu 
kü, her iki pehlivan da güreşi düşiinUş te doğ?'udur, zira insan 
bitirmek için canla başla çarpı- oğlu, kend sıne en co.\ ı;-1..rcf vc
şıyordu. Ve, son ko:r.larını oy - ren ve onu kartallar şnhikası
nadıklan seziliyordu. na yükselten parlak bir keşfi en 

Mollanın son çaprazı ve Yusu- <:Ok t.ahr ip vasıtası olaraR kul
fun son kUntesi gösteriyordu ki lanmaktndıl'. 
iki pehlivan da 'lıırbirini mağlfıp Halbuki tayyare m<'dcniyct 
etmek hırsında idiler. ve milli iktisnt bakımından fa-

Kocn Yusuf, sinirli ıdi. İki de I idl'li birçok hizmetle~ ~örebilir. 
birde elleriyle koç bıyıklarını Mc:seıa nakil işleri gibı. Run -
buruyordu. Molla, sakindi. Yal- dntı baı:ıka tnyyarclen harp ga
roz, acul olduğu görülüyordu. \'P.leı inden bas~~ . inf-lanhğın 
Hareketleri sür'atli jdi. I refahı ve saadetı ıçm kullan n-

. k !ar da. vardır. 
Pehlıvanlar, ense enseye o a-

dar çok kalmn.dılar. Bu sefer Hayra çatışan tayyareler 
de Yusuf harekete g ti. Mol- Ezcümle haber :ılc!ığımıza 
laya Uir çapraz taktı. göre Sovyet Rusya havacılığı 

Yusuf, hasmını kostekJedi. bir kısım tayyarelerıni Azer-
Fakat Molla, çok tetik olduğun- baycanda bataklı~l.arı dE-zenfek
dan ters yüzüne dönerek yüz te etmek ve sh•nsınek tohum -
üstü yere düştü. lnrını öldürmek ~çin kullanmn
ı Molla yere düşerken Yusuf yn başlamıştır. Yıne tayy~l7r~ 
da üzerine düştü. Molla, hava- ~e Uk:ırayna.?3:. pan<!ar bıUerını 
landı, Yusufu üzerinden kay • ımha ~~ebbusu yapılm~ ve. bu 
dınp önüne diişürdü. teşebbus .m~vaffakıyetlı netıce-

f d . ler vermıştır. 
ı Molla. Yusu erlenıp topla. 1 lş bu kadarla da ı~ahnıyôr ve 
nıncaya kadar ~eril.al toparla - tayyare sırf mikrop, h~re 
rııp hasmının uzerıne çullandı. "ldü kt dah ha J daha 

.. w o nne en a- yır ı, 

' Daha. ~ tU:uf ıayaga kalkma. müsbet işler için de kullanılı-
d~!l ye~ştı. \ e, sarmayı dola(iı yor. Meseli yine Sqvyet. Ruay.a-
lfonteyı attı. da (Btelorussie) de, ( Vologda.:J 1 
ı İki peh1ivamn güreştiği yer mıntakasuıda tayya.Tel~r tarla· 
c;}ayırlıktı. l< .. ılkat yaz ınilııase· Jara sun'i güb~ saqoıa.k i'1etia· 
beliyle topraklar çatlanuşt. Gü- de de muvafftlkıyet.Je kulladı!· 
:reş meydanında da çatlaklar maktadır. 
va't·<lı. Dijer bir takım mınt:ıak:ı-

larda ise zirnate zararlı böcek
leri viı.si mikyasta iınhn, orman
lıklar üzerinde uçarak orman 
yangınlarını tarassut işlerinde 

de yınc taynreler kullanılmak . 
tadır. Tüı kmenistandnki (Kar:ı 
füım) cöliinde tayyareler to
htun saçma ışlerinde kullanıl- 1 
mı ve pek müabet neticeler el
de PdiJnıiŞtir. 

Çiftçinin arkadaşı olan 
tayyare 

Ziraat işlerine tahsis edilen 
tayyarelerin çiftçiye yaptıkları 
hizmet pek kıymetli olmuştur. 
Mesela yapılan ilk tecrübelerde 
(500.000) hektnr pançar tarlası 
zararlı böceklerden temizlenmiş 
,300.000) hektar mP.sahai sat -
hiycsindcki pamuk tarlasının 
keza kurtları jmha olunmuştur. 
Yine tayyareler vasıtasile (200) 
milyon hektnr orman daimi bir 
t.a.rassut ve mUrakabe altında 
bulundurulmuş, (3.450.000) mc 
sahai sathiyesindeki sulak ve 
bataklık ara-zi dezenfekte edil
miştir. 

1939 - 1940 seneleri 1.arfında 
Sovyet Rusyııda sun'i gübre 
saçma işlerinde tayyarelerden 
pek '.iyade iıstifa:de edtlmiatir. 
Bu sayede toprağın verim · ka· 
biliyeti bir hayli artmış ve bazı 
ıınntakalarda hektar ba.şına iki 
ila iki buçuk niabetinde bir te
zayj.it görillmüş yani mabaul 
bır misli artmıştır. 

Bu yüzdendir ki, Sovy.et pi. 
IQtlirıadaD bu tirat illerle •tııfA 

(Sontt 9-f• f1 •Qt11n 3 'l•) 

meydanları Uç yerdedooir. Bu tu: 1 
üsler. ihtiyacı karşılayacak va- - Selamsız. snbahsı?: namı 
ziyette müstahzar değillerdir, geçdp !jidersin bre nabekar? 

c) Meydanların az1ığından Ö· dedi. Seni devletli sult<ınımız 
türü ada semnsındn müdafaa efendimiz isterler! 
imkanı yok gibidir, Dalgın adam, neye uğradı· 

d) Miidafil~r. adada yerleşmı ğını Şa.f}ırrnıştı. Şimdi ne ynpa
diişmanın artık üstün kuvvetle- cak, halifeye ne cevap verecek· 
rile sava.cırnak mecburiyetinde- ti? Niçin biraz dikkat edip ha· 
dirler. lifeyi tanıyamamış ve hikmet-

Giritle Bl'itanyn mukayt>Se e- te kusur etmişti? Korkusun-
dilirsc: dan sapsarı kesilmiş bfr halde 

halifenin huz.uruoa gitti; etek 
a) Girit, Britanyadan 40 defa öptü ve titrcmeğc başladı. 

daha kilçüktür, Halife ManRur, adamcağızın 
b) Girit müdafileri birkaç tii· bu haline bUsbütün acıdı. Onu 

mene inhisar eder. Gamizonun daha ziyade ürkütmemek için 
takviyesi de denizaştn sevkiya- gayet tatlı ve yumusak bir ses
tı istilzam eder. Hfıkim bir ha- le sordu: 
va filosu karşısında seyrüse- - Adın ne? 
ferin nisbetlc ağır 7..a:•iata mal _ Ahmet ... 
o!duğu görUlınilştür, Britanya. _ Ne iş yaparsm? 
nıtidafileri, ha.va könınma te- _ Ti.cirim. 
şekkiilleri de hesaba katıldığı - Büyük bir dü.şiincen mi 
halde, 7 milyondur, var ki beni tanımadan yürüyüp 

c) Adada yol vaziyP.ti, Bri- ge<;lin. 
tanyadakile ınelti~ değildir'. Bri- - Af buyur devletlim! Öyle 
tanyanın hemen her ~ahıkasına hüyük bir. der<lim var ki elra
da asfalt yollar vardır. Bir ma- fımı görecek vaziyette değilim. 
ııevrada harekatı daima otomo- - Çekinme, anlat deı·dini ! 
bille takip etmiştik. Belki derdine derman olabili-

d) Ciritte mütemmim motör- rim. 
1ü ve zırhlı kuvvetlerin mevcu- Tacir Ahmet. ölüm tehlikesini 
diy,ctini wnnetmiyoruz. Bri- atlatarak geniş bir nefes al -
tanyadaki ordular en büyük mı~tı. Derdini anlatmağa ba.ş
sürat ve manevra k:ibiliyetini ladı: 
hai1.dirler, - sayenizde ticaretle iştigal 

e) Brita.nya ana. vatan hava eden orta halli bir tacirim. Ti
filolaı ı, bundan böyle en büyük caret maksadile BaRraya git · 
kütle taarr-uılannı muvaffaki- rnittim. Giderken de bütün na
yctle dc;fi \'C tnrd~ck bir kud- kit servetimi aileme emanet 
rettedirler, eylemi,tim. Da.sradan daha dün 

f) Brit:a.tıya nüi.usu. Gİl'İt nü- döndüm. Allem, eve hırc:ız gir . 
fusunun en az 220 mislidir, ı diğini, kendisine emanet etti -

ğim paraların çalınrlığını söy
g) Britanyanın hücuma ma- Iedi. önce inandım. Sonra evin 

ruz olması muhtemel mıntaka içini inceden inceye g~dP.n gc-
lan ve kıyı üsleri milstahkcm- ·ro· 1,,. 1 • l · . çı ım. .ı..apı arı, pencere erı 
dır, .. . nasıl kapalı bıraktıyı;;am yine 

h) Hava uslerı de ateşler}lro ~öyle muhkem kapalı buldum. 
masun bul~nd~r~cak . surette Eve hırsız girmemiş olduğuna 
yeraltı tesıslcrını ıhtıva eder- kanaat getirdim. İşte derelim 
ler. bundan ibarettir. Üst tarafını 

i) Giritte mütean·ız için bir yüksek idrakini1..e bırakıyo . 
üstünlük elde etmek kolaydır. rum. 
Britanya. bir kuvvet menbaı- Halife Mansur, tacirw karı-
dır. Kuvvetlerin herhangi bir sından şiiphe etmekte olduğunu 1 
noktaya kaydırılması ufak bir sezmişti. Tekrar sormnğa baş -
zaman meselesidir, Jadı: 

k) Anavatan filolan, deniz - Ailt'n genç midir? 
harekatını akamete uğratmak - r.cnr. ... 
için, her tehlikeyi gö~e alabile- - Güzel midir?. 
ceklerdir. • - Son derece giizel... 

1) Yer defi ve tat·t tertibatı, - Onu kız mı aldın, rlul mu 7. 
mdirme!eri karşılamak üzere o-ı - Dul aldım. 
tomatik işliyccek!erdir. Giritte - Ne zamnn aldın? 
bu müdafaa cihazıııın bulunma- - Bir sene evvel ... 
ınnsı inmeye ve tutunmaya im- Halife Mansur. sorduğu su-
kan vermiştir. biı kaQ mc-ydanıu allcre aldığı cevnplarla her ~eyi 
işgalı ha!ind~. hava ve kara a- öğrenmişti. Artık hırnızı ve tii
tcşlcı inin buralarda teksifi ve cirin ~eı'\·etini meydana çıkara
hücumun belirdiği yerde bas- bılirdl. Tacır Ahmede. halife- 1 

tırılmnsı dnima kabildir. 1 !erden başka kimsenin kullana-
GiıitlP. Britanya nrnsında mıyacağı hususi kokudan bir 

müdt(faa. bakımından bir ben- şişe hediye etti ve dedi ki: 
zerlik asa\'\'Ur edilemez ve Gi. Allahtan ümidini kesme. 
ı it teşcbbüsii muvaffak olsa bi- Belki hir gün ç·ılınan servet.in 1 meydnna çıkar. Hediye ettiğim 
le, bu. Bı'itanya istilası <'mel- bu bir şişe kôlruyu, nilPnlc bir-
lerini okşıyamaz. likte sürünürsünüz. Bu suıetle 

Esasen deniz ve hava hücum bozulan sinirleriniz yatışmış o
çıkış yerleri muntazaman kesif, lur. Şü'phesiz ki ailen de senin 
tarassutlar ve harekat takip c- kadar ınUtessirdir. 
dilmekte ve buraları şiddetli a- Tiıcir Ahmet. halifenin kıy -
leşler alunda bulundurulmak - metli hediyesini nlır almaz eve 
tadırlar. . • ~ • • .. IJJ koştu. Şişeyi genç ve giitcl ka-

Brita:nyaya, miidafilerinin en rısına u:r.attı Sonra acı acı, ma
zayıf giinlerinde de, taatTuz e- nalı manalı gülerek: 
dilememesinin sebebi, adalıla _ - Bari bunu iyi muhafaza 
nn yur·tlarını korumak icin her et, dedi. Büyük halifemiz Man-

surun hediyesidir. 
fedakarlığa kaUanacaklarına i- Kadın, koca61oın bn imalı 
nanılmatnôiôıt'. sözlerinden birsey anlamıya.rak 

Girit bile, zayıf garnizonile, şişeyi aldı ve koynuna soktu: 
şehamct duitanları yumakta- - Merak etme koracığım. 
dır. Britany&nın istilaya uğı}- Halifemiz.in hediyesini öyle em
yacağına inanınadım ve inanmı- niyetil bir yere sakhyonun ki, 
yorum! Brit&iıya. istilası düşün- -oraya senden ba.ika kimse el 
ceel, d"""'·~alti tehlikeleri mil- uzatamaz. "'' • 
htmaem~~; se\tkehnemelidir: .· - * ~ -
1Akdeniiden Büyük Britanyaolnl ı ·Halife MaaııJur, bir kaç eaat 
c.ıı dt.uıarı ff*rt - ' dotuttlttan ~f'& .araya dön-

Bu genç yaşta obür 
boylarsın. 

Delikanlı, hık mık 
fayda vermiyece .. ~ ne 
getirmışti. Elını kovn 
tu. K-ocaman bir kese 

· lıalıfeye te lim etti. 
. Halife Mansur, k 

müştü. · Kar1,ısında elpençe 
van duran adamlarına: 

dı- kahkahalarla giilüyord-: 
müşküJat göstermeden 
sesini çıkarıp veren -O 
serbest bırakılmasını 
Onu savdıktan sonra 
Ahmedin "gdirılmesioı 

- Bağdat sokakla,.ında do -
!aşacaksınız. }{imin Uzerinde 
halifelere mahsus koku bulun
duğwm hissederseniz, onu, he
men yakalayıp g"tirPccksfiıiz. 

Dedi, bu acayip, <'mri alan 
kişiler, yer bperek huzurdan 
çıkblar. Bağdat sokaklarına da 
ğıldılar. Yanlannclau gelip g(!
cenleri koklıyarak dolaşmağa 
başladılar. 

O g,iln bir iş göremediler. Er
tesi gün yine aramağaçıktılar. 1 

İçlel'inden birisi, son derece, 
güzel ve yakışıklı bir delikanlı 
ile karşılaştı. Delikanlının üze
rindtm keskin bir koku yayıh -
yordu. Bu koku, halifelere mah
sus kokunun tıpkısı idi. Ansı
zın üBtilne atılıp delikanlıyı 
yak:ıJadı. Etraftan, saraya men
sup olan ve ayni emri alan iki 
ki~i daha koşup geldi. Ba.ğırıp 
ç.ağırmasına ehemmiyet ver -
meden delikanlıyı saraya gö
türdliler. Halifenin karşısına 
diktiler. 

Hailf e Mansur, neye uğradı
ğım blıemiyen delikanlıya.: 

- Tacir Ahmedin puıılarını 
ne yaptm? 

Diye~sordu. Dcliknnlı. yutku
narak cevap verdi! 

- Ben öyle bir adam tanımı
yonım. Paradan, pcılrliı.n habe
rtm yok ... 

Hatife M'111sur, isi uv.atmak 
istemedi. Son söıUnU söyledi: 

- İn kir etme delikııniı ! Bu 
paralar sendedir. Tacir Ahme
diıı gü.tel kansındıın nlchğın pa
raları baııa teslim edersen ha
yatını kurtarırsın. Aksi takdir
de, seni tler.hal cellada \'eririm. • 

du. _ı/I 
Aradan çok ge<;nıe~ 

tacir Ahmet huzurda 
yordu. Neş'eai hala f 
lan halife: 

- Ya tacir, dedi. 
güzel ailenle oturmağıl 
zısm, yoksa onu 
nan paracıklarına 
mı? 

Tacir Ahmet, biraı .d 
mecburiyetini duydu. 
çok se\•iyordu. Onda.o 
tiği halde bile ayrılnı~ 
yordu. Fakat çalınan 
az hirşey değildi. )f 
yekun teşkil ediyordu. 
eline geçecek olan 
sayesinde daha gUı.el 
dmla evlenmek imkloV 
Cevap verdi: 

- Servetime ka 
terim! 

Hafife Mtnsur, bu 
lınea kef!eyi tacir Aı 
niine fırlattı: 

- Bu andan iti 
~nin ailen değildir. 
ner dönmez onu asad 

Dedi ve 9Özleıine 
derek hakikati kısaea 
Ailoain-Jen mten şUpb• 
te elan tAcir Abnıet. 
hnm ı>araJanna 
hem de kansmın ihSll 
dMa çıkaran halife 
nasıl teşekkür ecı·----.... 
medi. 

BlR HEZİMETi 
TARİHÇESi 

(Daş iar.fJ/ı l itıd say/uda) sela {12) inci Fra-aJll 
Kurtarılabilen şeyler, efradın flrkası. 

ü,...erlnde taşımakta oldukları 19!0 ikincikanunun 
eşyaya inhisar ediyordu. Fakat ~ım kadar (Saiılt ~. 
!Flandres) den kurtulabilen ef- de vazife gören bu ftP

radın kuvvei mane\•iycsi sarsıl- yıs akşamı (Namur) 
mamıştı. Bunlar üstün ha,·a ne gönderilmişti. S1l 
kU\•vetlerinin kurbam oldukla- mit hilifına taarnıza 
rını öiliyorlardı. Onları diis- madı ve 14 mayıs ak 
man değil; düşman hava kuv- cclles) e gön~ldi '16 
Yctleri yenmi~ti. bayı çok faik düşmaO 

Orduların harp nizamı ba- rine kar§ı 24 saat rot1 
kımından, lngilzlere nisbetle ( Mous) :mıntakasıad r 
daha, g-0.rpte bulunan Fransızla- başlayınca fırka bfrÇO 
rın irkabı arncliy0sinin İngiliz- leri düşmana karŞJ 
lerden sonrava kalmalannı ta- şartile yavaş yavaŞ "e 
bii görmek icap ede:-. Coğrafi la geri çekilmcğe 
me,·kileri ıtibaı·ilc lngılizlcr Ra-' kayı teşkil eden ala t 
hile daha evvel varmışlardı. Bi-' çoğu bütlin zabitıeriO 
nacnalcyh lt'ransızlar lngilizle-1 mişlerdi. Kahramall 

fırka nihayet ( oun~IC 
rin peşı Slrn dümdar harbi va-ı 
paıak ~ahilc yaklasmaktn fdi- diği zaman elinde 
ler. 

1 
rile top arabaları k.al1 ka diğer maızemcsııı 11 

!.\imanların gayretleri eline geçmesine ele 

1 
memiş ve bunları tsb...-... ...,.. 

Almanlar müttefikin kıtaatı- cliişmaıı tarafından 
mn ırkabma mani olmak için yaeak bir hale ltOV 
( Dunkerk) köprüb:unnı sidrletlcl yazık ki fırka (Dunl< 
tazyika başlnmtşlardı. Diişmn - 1 ında sahile vardığı 
nın asıl büylik ve Phemmiyetlı, ha.ziran) tahliye a.J!l 
truu'J'uzu b; rgün sonr:ı, 31 ma-1 ınnl edilmiş ve btttUtl 

1 yısta başlıyacaktı. 30 mayısta! :ı\.-nra etmişlerdi. 1311~ 
düşman mevzii ilcıleme teşeb-1 fırka mucizcier Y~~ 
bUslcrile iktifa mecburiyetinde kiiçii sandallardan 111•:; 

idi. ederek bakiyyetU 
Harbin bu safhasına ait va- bir kısmını İngiltere\' 

kayi \•e hadıseleri giinü giinünc bildi. Zaten fırkanııt 
lraydetmek bir hayli müşkli!dilr bir hayli nza ,ııştı ıc 
zira umumi bir hereiimer icin- ( 4000> esir verrlle 
de kıt'alar yer değıstimıekte. düşman çenberindell 
bir kı61m cü:tlitamlar gemilere kuı-tannıştı. _ ..-
irkap olunmaktadır. (Ari'_; 

O Slrada Londraya r,itmiş O· ""'~,AA.~,,.,.,_~,..., 1 
lan Lord <Gort) yerine İngiliz Anadoluya ,...t< 
kı t'alarına General ( Alexan
der ı lcumanda etmekte idi. 

Rical, ger~ektcn kahraman
ca döğüşülere>k ve her adım 
dllşmana pahalıya mal edile-
rek yapılıyordu. Glinlerdenberi 
tayyare oombaları altında du
rup ·dinlenmeden harp eden fır
kalar eMSmda ioaan kudreti -
nin. son haddine dayanan bir 
gar~~t ve b\aa.let.le vaeifelerini\ 
Y:lfHltı 'Ctilüt&Rılu va_tdı: Me-
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• 
1 Eden'in veni ., A 

Bir adın 
ın m 

z 
eya atı 

ı~~=~!::~~;::~::=:::!~~~;=:::_:!_~-='.-~~-=--==~~~====~=::;~~=~===::~~-1 , Baş tarafı l inci ay/ada) 
• !eri süpürüp götüren hesap 

• Damarsı-;;li!· 

ve bu haı·p 
r f a Çe . . . e ( { i !- fıc:ar:;r.ı;cniş ve çok §iddctll o-

-·-· l!:den, Amerika Birleşik dev-
(Bat ta-afı 1 lnet uy~ada) 

Karakter, cıbill.ıyet, sinir. kalb, 
falım fııan bw..~lı:rm t •. l• ri 
beş l:.arfli bı.- kcJı,_ el, n ..!a
marın laşıuığı manayı taşıya 
maz. 

ce., tarafı ı ıncı .. yf•da) feliıketler olabilır. IAkin bun- h !etlerinden şöyle bahsetmiştir; 

1 • t t ee rat y pı ı - Roosevelt, dünyadaki hür ecsı e eza u m•llctlerc yol göstermiş ve bü-
yük bir devlet -adamına. yaraşır 

nasebctivle verilmiş ilı.i ta1rrir imanlı bir hareke< yapmışlır 
oıJu;;unu bild rmiş ve :ızağıda- Rooscvcltiıı nutkunun asını. 

?.{ !arın hepsi kabili telafidir. Ka- e 
Uhterem arkada.ıılaP, !anlar sa.g kalınışı;a, feliketin 

1<-·nud· llYllnın fe-.ıkala<I·' şartları ccı:.y t 'rı izlerini .;üratle sil&- da) 
,::ııı_ e bıılundu~u ve inssın di- bilirler. Pıı.kat, i ki ve keyıf (Baş tarafı 1 itıc-i sayfa 1 
~•aP>n._ d . b d,..y;', isterse bütün hayvanla-ba,0~u.u ~iyasi meaele!er en vcr,•n d..-"~r zehblcr biitıin u '"ti" ı 

k' b ·6 nmızı da veririz.,, d.ı;· ~. ır şev dü"linmek i.st e- adı g""cn reı·ketlerin hep>.ine 1 
~ı b J ' ""' Arkasından söz alan genera ıı,: ır =ru.ıda ya0ıyoruz. b"deldir. Çünkü bunl'lr yalnız 

~.:'~le olduğu halde, ben, miis:la hJU dc<"il istikbali de i\ldürmek İzzcddin Çalı>;lar beyanatına 
~-'llızıe t hl - " • şu cümle ile başlamıştır: 
ol e ikesi harpte.n aşagı tedir. Böyle olma&lna ragmen ı .. _ :O.filli Müdafaa bü!çesi 
lıa~1Yan diğer hir diişmandan ma.ıttccs.silf memlekette, son ~e ı vatanın her zaman müdafa:wı-

t Sedeceğim. nelerde içki istihlaki t.twıyüd 
~- i!.. etmiştir. İnhisarlar Vekiı.letin-k nı .,. mevcudiyetini ifade e-1 

ıııu ır .~uharcheyi ka vbetmek den aldığım bir istatistik :;on 10 de8~neral bunu müteakip bu
haı;~kundür. Hareketi orz gibi, sene za.rfmıla içki sarfiyatında gilnkü mükemmel ordum1:1ırun 

1 ~gibi büyük ve umumi şu tereffuları kaydediyor: temellerinin Balkan Harbınd0n 
itibaren atılmağa başladığını, 

On ~e"enın satışları 1930 - 1940 tekilmW ede ede Cümhuriycl 
Rakı S~rnp \' otka Bira devrinde en mükemmel bir h3 le 
ıı.tre ıı·tre litre liıre · ti 

1931 6.620.729 2.918.531 1.625 3.468.993 ki: 1&3o geldiğini söylemiş ve demış r 

1 
1932 6,136.596 2.513.420 2.747 3.040.~71 .. _ Böyle olmakla beraber 
1933 5.410.707 3.227 461 4.006 2.546.44~ Milli Müdafaa teşkilatı bütçesı 
1934 5.968.134 3.865.698 7.073 2.187.125 bugünkü modern harbin ml~li 
19 5'609 738 4.024.451 9.519 2.072.127 h . 

1 
t tmın 

19 
3
5 6.006:737 4 861 !!32 11134 2.078.140 müdafaa ' tıya~ ~rını d ~-ıdir 

1 
36 6.189.616 5.568.223 12.603 2.201.980 edecek bir derece e

1
• egı 

1 
; 

933 · ·- · ··- " U• şekil, bundan sonra ra a az 1937 7 258 '>77 5-081-~1" 1".033 2.671.366 Ordunun alması azıhm gfe elal 

1939 7.483.626 6.3:?~ o53 17.370 2.6;\V\W fedakarlığı icap ettırece -

1(940 ~·i!~·igg 7.842. :;;1 ~:~~~ ::~~:~~ ğini ve 'limdikk~ r· bii
1
tç7 eo-) 

10 · · lan 80 milyonun a ı _ge mıy -
~lık) ce•'lni !!österivor. Yenı ordu he-tı l!:ğer b-i-ra-,·-e_şa_r-ab_ı_n_s_a_r_fi_y_a--_ı _g_e_tı-.r-diğini bir mecmuada gör- men ııa:;.be giİ-ecek bir vaziyette 
)ij~'.:larken votka ve rakı gıöi dilin. Halbuki işrel sebebi ile olmalıdır. Şimdiki harpler yıl
l'ı """k de~li içkilerin mikta- viiki olan cürümler hastalık - dırım ve baskın harpleri ~ek· 
ltrııa;ılsaydı bu bir te.;elli o_la~i- !ar, ba.stahane, hapishane, ti- !inde tecclli etmektedir. Ordu -
~ · Fialbulu maalesef butun marhane masrafları, kazalar, mu>. hazeri vaziyette dahi, yıl -
den~ içki istihlaklnin gün- çalışmamak yüzünden meyda- dırım şeklinde hemen harekete 
~uıı gune artbğını gösleriyor. na gelen aile sefaletleri, vakitsiz geçecek bir halde bulunmalı -
l!eıı Un neticesi olarak son 10 ölümler, talak ve melrlık çocnk-ı dır 
ııtız~de hapishanelere girenleı in 1 !ar ilh... gibi zararlar hesaba G;,neral bundan sonra Milli 
llıaıık•!O ı sarhoşluk yüzünden katılınca astarın yüzünden pa- müdafaanın böyle bir orduyu 

' Sa "'" olınuş kimselerdir. halı oldufu anlaşılır. İddia ede- hazırlamış olduğunu söylemek-
ki ın~hoşlukla cürüm arasında- bilirim ki ciddi bir hesap neti - le beraber bugünkü modern or
-ııı;:ıJ11aselıetıeri göstermek için cesinde bizde dahi bu işten mem duya l&zUJı olan motörlü vasıta
nuıı Yede men'i müskirat ka- lelı-ete maddi bakımdan bir kiir ıarı yapacak bir takını muee
~n~un tatbik edildiği ..cne ile tem.ın edilmi . .i dcğildır. Hem bir 

1 

seselerin de Milli Müdafaa Ve
sın;ı., 1!Jı kaldırıldığı sene ara- memleketin saadet ve seli.meli- kfileti ta.rafından vücuda getı -
~k 1 _cürüm nisbetini ifade ne halel getiren bir kaynaktan rilmesi lüzumuna. if;aret etmiş, 

lr.iiidir. istife.deye gene o yurdun men- tnıim ve terbiye için konan tah-
>na~Unun mer'i olduğu za..- faati namına hakkımız yoktur sisatı fazla bula.rU e>ıeümle Je 

Bir Ka.nun kalk-
tı.. senede tıktan sonra 
..._;.'lda 8 12 
~taJY&da 4 12 
0111~ada 43 65 
-A.. i:""4 28 52 
ı.ı~acta 99 ll3 1 
'"lııde 13 53 

So!'lllda, 21 131 1 
~ ayd 2aana.nlarda lstanbulda 
d~ ~Yalnız Rarhoşluk yüzün
liıy0r ~~.suç işlenmiştir. Görü
ku1t lt . ı ıçki insa.nı ahlak ve hu-1 
Çıkar ıı.ıdelerinin dışına çekip 
llal\lıı. an bir kuvettir. BPlki in
kat ~ ahliltınz doğmazlar. Fa
~illd uvıuenesiz ve ira.de kud-

l
b.11 •-ı en lllahrum doğabilirler ki 
~~~":n:arı her türJ.ii düskün
~York kılın kılar. Mesela,, 

~Öl'ı! l ta yaptlan bir tetkike 
~ l ~ bir ailenin beş kızın 
l\\i'llir...,,, evlit meydana gel
lıı\t. · !_u:ııardan 300 ü çocuk
~ --nuş, 310 u profesyonel 
"10 u 0hnut, «O i da fa.hişe, 
lı~ Olıııı. lllllcııın, katil, 20 si de hır-

~~te ~.ienere çocuklara 
~lt 118 _bir ha.stıı.haned<' 1000 
~ neı_1- tıst:Unde yapılan tetkik 

17t .~Yi vernriştir. 
84 ~ babası ayyaş 
6g . iln anıun ayyaş 

'ı ay Ul.ın hem ba.bouıı, hem a.
~ Yaş. 
~ il.il 1000 çocuktan 660 
~il.na. ve babasının ha.ta.si 1 

llllııct ıı ına.ıuı bulunmuştur. 1 
~lleQe il.il başka gene son 10. 
~ li~ ~~ Bakırköy Emrazı 

·Oöa k.-.ıtahanesine giren 
-.,

1 
ı içki ilııu_r hastadan 1.111 a

~ ~ir ~rıden delirerı kim
~ o!J.lt · 1.~ 1.111 adedi §ahsan 
" ke~~uardır. Bir bu kadar 
~ ~ıçrnediği halde ebe -
\a (a O!d Olduğundan dolayı 
o' nhou kabu !etsek ha-

lıa~b! ~nırım. 1 
~· '-'e J>unye itibarı ile pisiko
>. ltı Ve evropat olanlara alkol 
:ı.~~~livazeneli insanlara 
~"111Yor v <ıok daha fazla tesir 
lılL0~n e bu gibilerin cemiye
''11'.11ııu Zararı da da.ha geniıı ve 
ı.."<lti . Oluyor. 
~ar l:::1,_ınernJekete getirdiği 
~ k "adarla da kalma.z: tir
' t\ıııiıı aYıbıınız bizde santimi 
il t :\ltl;e ölçülrneıniştir. Fa
llı~eti llô 11.ııya ve Fransa.da.ki va- ı 
~~~leınek!e bu zehrin bir l 
{ı.· '!\la~ n~ kada.r zarar verdi
ll.-:'1.8-ıı~ad aga kafidir. 192~ te 
~~ ~~ 4.ooo.ooo küsur 
~~t ~Ye tnukabil 6.000.000 
~~zarar ve ziyan tes

't~i '!>~ Fransada yapı~e ~~ göre bir senede 
~~~- V eıı_ para 1.138.000 
~ ~t Yat erı:ıyi bilmiyorum -
"' ~ nız alkol ·· ·· d d i:_~~ ~e k yuzun en e-

'lllt ltıtqn azaya u~yanh-
ll tır lltaari:f 5.5 m.ilyoıı 

'•ı.ı. 
~. ~ rıı~l.koı sarfiyatı ha-

00() • v:ı.kın varidat 

9aI\ınm. ıniştir ki : 
Hükumetin, sarhoşlugu, içki- "- Orduya talim mak~adile 

yi yani sebebi değil de neticeyi 
1 
alınan ihtiyat zabitleri d~vlet 

men'e matuf tedbirleri de yok I dairelerinde memur oldukların·' 
dP.ğildir. Mesela, Türk ceza, u- dan dairelerince maaşları veril
mumi hıfsıhha, askeri ceza, mekte, kendilerile ayni rütbede' 
bo~ ve memurin kanunları buluna muvazzaf zabitlerden 
ile Türk medeni kanunurtda sar- __ ekseriya fuzla ınaaş-~akta -, 
hoşluğu, sarhoış olup ta ba.«k.a-
larına zarar verecek hale gel - demek olduğunu bir göz önline 
meği menetmek isteyen madde- getirin. 1 
ler vardır. Fakat bu maddele - İçkinin sıhhate ne kadar mu
rin çoğu bu zehirleri müsaade- zır olduğunu delirenlerın, _ha~- ı 
siz kacak olarak memlekete it - tahıı.ne ve hapishanelere duşen 
hal edenlerle, alan, satan ,imal lerin adedini söylemekle ifade 
veya ihraç edenler hakkındadır. etmiş oluyorum. Nesiller üzerin-

1 Kanun, kendine malik olmak deki tesirini ayyaşzadelerın na- J 
sartı ile içenlere, içirrnl.ere ses sıl alil ve müvuenesiz old'!ğu
~ıl<arm•maktadır. Halbuki bir nu huzurunuzda tekrara ihtiyaç 1 
fiil kanuna muğayir olmasa dal l)'oktıır. 
ahlaka mugayir olabilir. Bu içki milptelalarının mlli;tak
gene bir cürümdür. Bundan beldeki fenalıkları çok söylen -
ba~ka fert bugünkü cemi:ı-:et te- I miştir. Fa.kat ayyaşın gün~l!,k 
J&kkisine gö,... y~lnız ke•?ı"': ıt•tl •hayatı ve ailede ~-~~ v~ ~uku-, 
değildir. O cemıyet realitesırun nu nasıl mahvettigını_ kafı de
bir_ p~~ı~: Haya.t Ye sıhhatı-ı recede ifade _cdilmern~~tır. Ben 
ni ıstedigı gıbi ısrafa hakkı_ yok- tıbun.a ancak ışaret ettim. . .. 
tur. Öyle olsa intihan takbih et- ı Kat'i olarak iddia PdPbılırım 
ınezdik. Fert cemiyetin malıdır. 1 ki. ayyaş evinde saadet olma~. 

Hükiımet ferdi adı g~çen ka: ı İçki huzur ve sülrimun en bu-
nun _madd~leri ile k~ndı ıradesı yük düşmanıdır. _ 
fevkinde hima.ye ediyor: dene- Aç, vereme ma.hkum çocu~. -
bilirse de muzır olan. bır şeye 1 !arı, benzi uçuk göğsü iGert çok! 
müsaade etmek. ıçınız, fakat, mü~ hasta ar.aları, tamtakır 
sarhoş olmay~ı:ız ~eı:n~k ~en ~!mı• sof;uk yuvaları Ye 
mütenakız değil mıdır. İlliyet bunun kapısında saba.ha kar!\l 
kanunu diye bir şey vardır. M~- sallanan ayyaşı düşUnün .. Sar
ayyen sebepler .D:'ua.yyeı: nel;i-, hoıı yüzü görmek tehHkesi ile 
celeri husule getirir. Bu ~ızık a- ı kalbi yanan kadının ıztır_ı;.bını 
lemde mevcut zaruretın bır netı-l asla anlıya.ıııazsınız. Bu bır fe
cesidir. . Jakettir. Ne yapacağını nasıl 

Sebep olsun amma. netıce ol-, hareket edeceğini kat'iyen. kes
masın demek . ~ devirde_ mucı- tiremediğiniz bir kuvvetle kar
ze beklemek gıbı bır şe~dır. şılaşmalr hasyeti içinde bekle -

Bilakis ne?c~yi ciddı olarak mek, saatlerce, günlerce bekle
f ıenetmek ıstiyorsak sebepler~ 1 mek ve bütiln bir ömrü böyle 
ortadan kaldıralım. Ben bu gıbı geçi~ek 1 
hadiselerin ~eydı~na geJ_mem~ı Size bUtün bu insanlar namı- 1 i~ ferditın ıradesıne d';fl, ıçtı- na. gözü yaşlı analar. bedbahtı 
ma.ı şa.r ara onu mey ana ge: zevceler hatta bizzat o zavallı 
tiren sebeplere . yılklenılm".91 sefiller na.mına müracaat edi . 
taraftarıyım. Muhıt ıslah edıl· İnhisarlarVekaletine 
medikçe hiç bir şey elde edile- k;:~aridat membaı bulalım: I 
'ınez. . • ! Bir milletin sıhhat w saadetı 

Netıce ne olu_yo:-. . pahasına mal olan bir gelir üs-
Netice şu ki ıçkı ıçenın vı: et- tünde ısrar edilmesin. 

rafındakilerin başı~dan felaket Müsbet teklifim şudur: Yük
eksik _ o~uyor iı:Junk~ ay~a.şta sek dereceli içkilerin rlereccle
eoweloıal ırae dmeantı<Yı~in oe:~ie~rn; !erinin indirilmesi. Ve h_atta si· ı 

a v ., · de tasvibinl.z ve muzahere-.. d ··ı ili ,.e arzularına gö- zın ı 
gore egı o·· .. diliHinü tiniz olursa votka n rakının 1 
re hareket eder. uşun " b"" sb"" t·· .. 

li.zı.m geleni yapa- u u un men ı. 
yapm&Rı . • . !sa. _ En yüksek bir devlet teliık - ' 
ınaz. Kendine hakim ? esa a kisin<' sahip olan Cümhuriyet j 
sen iç1:!1e\ak.Y?~~ ilmi~~rt~ hükumeti şimdiye kadar halkın 
~oy.dugu ı erı 0 menfaati mevzuu bı>.hı;olduğu 
ink.Aa.rk ~n;,~zıı;r. d hastasıdır yerde hiç bir fedakarlıktan ~-1 

. . 1 o. ır ıra e k · kinmemiştir. Hükumet böyle bir 
Sınırlen lxı~u.k olan a.yyru; e . ~- • vaz'ı na taraftar olacak 
riyetle hadıdillmıza.çtır, serıut- yasagın • ;, !be 

ürd"" .. ·vistir kıskanç ve bu yasagı tanıtma~ıı. e tte~ 
teess ur, :;;:v:er ~ bil- muktedir ola~aktır. Bundan as 
tir, alıngan ' i ona = ll şüphe etmiyorum. 
bassa sarhoşken opııess Y ·· I Pek az mi!ll'tin yıırduna sa
muacciz fikir! re !on derece mu ı h" ldugu· şu nazik "'"''irlcrde 
saittir Tuttu.rdugıınu tutturur, ıp o . . 

af ·dakil · gül" Ji.bililr etme- yurdumuzu ıyı muhafaı:a etmP-etr ın erı •. bu rt .. d -'-at ve 
- e mahkfun eder. İçmiyen kim- ,· gı ve yıı ;çın e • "'' . 
~elerin bütün bir ömür bir sar- mes'ut yaşam~ candan dıle
hosa. dalkavukluk etmesinin ne 1 rim. (A kı~hP 

tlırlar Muvazzaf subıı.ybrla ye 
dek şubayla:rın m~nsup oldukla
rı rütbenin maaşını almaları la
zımdır. Bu ikiliği ortadan kaldır 
mak için, adalet bakımından 
bu böyle olmalıdır.,. 

General bundan sonra ordu -
nun geçen sene manevra yap
madığına işaret ederek bu sene 
bu manevranın yapılması te-ı 
mermisinde bulunmuştur. ,. 

Milli MUdafaa Vekili ~ffet 
Arıkan bu mütalea19.ra karŞll 
demi, tir ki; 

- , Ordwhn henüz ayrılm1~ 
olan ve en mühim bir kul:l".an,la 
mevkiinde bulunan, clye,·m ıne 
bus çalışlar arkadasımın ?rdu 
hakkındaki henüz ek~ilmıyen 
yüksek alakasına teşekkürle sö
re ba~lıyacağım. 

Milli Müdafaa bütçemizin, 
elde mevcut kitapta 80 milyon 
olduğundan bahis buyurdular. 
Maliye Vekili arkailaşım e::.as 
itibarile bütçeyi hu_zı:ru _iılinizel 
takdim ederken mıllı mudafoa 
bütçesine her memlekette oldu-! 
ğu gibi bir elastikiyet verm_e~~ 1 
ve bunu ahvalin isti!z3m _ettı'll 
şartlar altında idame ettırJ?ıek 
için verilecek munzam talıs•sat l 
olduğunu esasen bahis huyurdu 
!ar. Binaenalevh milli müdafaa 
bütçesi elde bulunan rakamlın 
gibi 70 . O rniyon d~ğildir. B~ı
nun daha fevkindedir. Fevkala
de tahsi•at peyderpev huzuru 
alinize geldikçe bu rakamın ka- 1 
ça baliğ olacağını geı;e'l sı;_ne 
ıutfen kabul buyurmuş oldugu· 
nuz rakamlarla da görm~ ola· 
caluunız. 

Gec;en sene milli müdafaa 
bütc:esinin yük~ek meclisiJ? tas
vôbine iktiran eden ta.hsısaUa 
bütün hizmetleri tan1amen ifa 
edilmiştir. Ve yüksek mec!isin 
bundan sonra da bıı ihtiya,çları 
göz önüne alarak kabul buyu .. : 
racaı!'ı tahsisatla ordıın11:'1 ':iı· 
tün hizmetlerinin ifa edıl~cegı
ne bizim kanaatimiz vardır. 
(Şüphe yok sesleri) . 
Sayın gene17-l ordudakı te.~

kilitın bugünkü ha.rp icapları.· ' 
na uyup uymadığı ha••Innda hır 
sual sordular. Kendileri de ya
kında ayrıldıkları i~in bilir1Pf 
ki, ordu teşkilatımız imkanları 
bütün azamisini elde etmek 
üzere alınan tertiba.tla bu isti
kamete do:?ru yürütülmektedir. 1 
Bunun tef;,.rüatı hakkında ben 
Mn sual oormıyacak~ıt.rını ku:· · ı 
Yetle ümid ve tahrnııı ederım I 
Yalnı.z sunu tekrar temin l'.'dr
rim ki teşkilatı hedefi \'e istil·• 
meti t·pla kendi ın·:;•ı 1 "rı \'e k n 
dı istekleri clahilindPdir. (Bra· 
vo sesleri) Memlekette bu te><
kililı. vücude getirm~k icin mo-' 
tör fabrikası veya. buna muadil 
bir talum fabrikalar kurulma31 
hususunda teınenniya.tta bulun
dular. Demin de arzettiğim gi-' 
bi ahvali bazıradaki ııartlar bi
ze M gibi im~i.nlar temin edi; 
yorsa bu imkanlardan azamı 
istifade etmek yolunrl;ı ve ka -
rarındayız. 1 

Maa~ta bir noksanlık gö · 
··ıd·· •·· ·· ı"fade bu vurdular ru ugunu . 
Arkadaşlar d:ınin de aı:_zetti

ğim gibi bu dogrudıı.n dogruya ı 
milli müdafaanın her 8('fle mu
tad olan bütc:esidir. Lıitfedece
ğiniz fevkali.de tahsisattan bu 
faslın ihtiyacı ola.n rakamları 
buna ili.ve etmek sııtttile maaş 
faslını da itmam edeceğiz. Bu. 
böyle olduğu gibi harcirah fas
lıN da ayni suretle ;tınama ça
lı.şacağız. 

Bir nokta hakkında muht.e-
d . d .. ' rem general en rıca a &ili'~na-

cağım. Kendileri yedek subay • 
tarın maaşlarındaki tefavüte te
mas buyurdular. Bazıl'.'1'ı .. yük· 
sek maas alıyor, aynı nıtbt.><le 
bulunan bazıları da kendi rütbe 
nıaaslarını alıyorlarrnıK ( Me,·
zuat· övle sesleri) elde bulunan 
meYzuat bu .,ekilde maa• ,-ermt> ı 
ği icap ettirmek.tedir. . 

Manena tahsısatına gelmce: 
Manevra tahsisatı Mutad ola
rak her seneki gibi bütçeye va
zedilmiştir. Temenni e-lcriz ki 
ahrnl bu manevrayı vapmak 
fırsatını nrsin. maahaza ordu
nun bu~ aldığı vaziyet esas 
itibarile · bu mancnavı kendi 
kendine vaptırmnkl'r. 
Ordun~n tekii.mülii i~in şim. 

diye kadar yüksek meclisin h1t· 
fe~ izhar .. ttiği biiyiik itimadın 
ve kabul ettiği tah•iı;atın taına
rnffi mahalline sarfnhınacağını 
son söz olarak söyliyerpk sııyın 
aenerale teşekkürlerimi tekrar 
b 
arzederim. (Alkışları 

1 

Milli Müdafaa Vekilinin bu 
beyanatını takiben riyaset ma
kamı milli mn~"'"" h~.ı--- · --·· 

ki takrir okunmu~tur. hür milletlerin m.illl l:nevcudiyet-
Yüksck Reisliğe !erinin en nihayet denizlerin ser-

Türk istikliilıni ve Türk va- bestisine bağlı bulunduğu be -
tanının muhafaza ve müdnfııac,ı yanatı teşkil etm~tir. 
emrinde Cümhuriyet ordumu- Bu. ayni kuvvetle Brrtanya 
zun azamet ve metanetine ve imparatorluı,'u için de doğru -
kudret ve kuvvetin~ Türkiye dur. Roose\'eltin bu nutku, dün
B;iyük Millet Meclisini~ emni- ya tarihinde bir merhale teşkıl 
yet ve itimadının ve Aelaı:n ve eaen bir had~ir ve Reis. söz
muhabbetinin bu vesile ıle de !eri ile, dünyanın en kudretli 
kendilerine arz ve iblağ edilme-

1 
milletlerinin kat'i azmine tercü-

sini teklif ederiz. man olmuşlur. 
CI. Kazını Sevüktekin Eden, Irak hakkında. demiştir 
Amiral Fahri Engin ki: 

Yüksek Reisli~ - Kral naibi hir ka~ gün 
Milli Müdafaa bütı;esinin k9.- evvel Iraka avdetind~nberı, ea

bul edildiği Şii anda: Bütün ta· yılmaz derecede sadakat mesa.J 
rihi baştan baııa hama..<ıetle do- !arı almış ve bütün memleketin 
Ju olan.. müzaheretini elde etmi~tır. Ra

Milli istiklali. milli yurdu şid Alinin bir çok taraftarl~rı 
kurtarmak ve korumak mev- şjındi firar eylemiştir. Irala 
zuu bahsolunca, son istiklal sa- pek yakında diktatöründen ve 
vaşımızda olduğu gibi dünya· taraftarlarından kurtara.cağı -
nın bütün ateı;leri bJ.•ına yağ:ır l mızı üm.id etmekteyim. !rakın 
k,·n bile, hiç bir ıleh~en yıl. istiklaline karşı hiç bir fena ni
mayan, o ateşin bağnna saldır- yetimiz yoktur. 
mR~;nı ve dUnyanııı yenilmez Eden. Surivcnin istiklil emel
S.'lllrlığı düşmanlarım yenmesini j !erine karşı lngi.ıterenin duydu-
b·ı g"u büyük sem;>ati}i bir 1'ere da-ı en.. k" 

Bu suretle, Cüınhuriyet devle ha teyit etm.i~ ve demiştir ı: 
tinin yüksek bünyesinin sa~sıl: - Bir çok arap mütefekkir -
ma>. temeli olan .. ve her turlu !eri. arap m.iletleri icin, şimdı -
teca,·üz ihtimaline kat'!'ı, milli kinden daha yüksek derecede 

1 

istiklalin, mili inlrıliibın ve tri! bir vahdet arzu ediyorlar. Bu 
li vatanın müdafaasına her za- müttefiktirler. Bu birliği vücu
mandan ziyadt• hazır bulunan.. da l!f'tirmeğe gayret erlerken 

Bu derin ve yükBek vasfı ile, ı ln~liz müzaheretini ümit eyle
eng·n bağrından çıktığı. büyük mektedirler. Dostlarrnl7.dan 
Türle milletinin kalbinde l'al"sıl· gelecek böyle bir hitap cevap 
maz bir güven, he!' türlü siyasi sız kalmamalıdır. 
müliihazaların üsLünd'!. el sürül l Eden, Avrupanın istikbalin -
mez kutsi bir saygı vP. minnet den ve mlnevi ve maddi yeni
yeri' alrnıs olan yiğit Ciin'.!ıuı:i- den tanziminden bahsetmiş ve 

1 
yet ordusuna Türk1ye Buyük şunları söylemiştir: 
Millet Meclisinin sonsuz saygıla - Hiç kimse, ~ki dünyanın 
rmın bir Iı:ere daha ~unulmasını 

1 

tesevviişüne dönmt-k niye~nde 
arz ve teklif eyleri..-n. olduğumuzu düşünmeme idir. 

dr z·hn.i Sulh avdet edince, harp zarua -
M. F. (Eliizlğ)' O· · 

1 ı mnın m<ıli tesviye suretlerinde 
Ülgen (Bolu l Ali Rıza Esen geYşetmeler yapa.cağız ve bu 
(Çoruh), Hamdi Yalın~n {Or l gevşetmcler, enternasyonal ti
du), Zel<i Soyd"mır (K--zur~>.! -· · te 

Bu mevzuu bazı ark• la.şiar· 
la kom;,:şuyorduk. İçimi:: - 'n 
biri buna misal ob:ık uc;re ~ 
hakiki fıkrayı ı:n -.ttı: 

( 1912) &ikan hart ln 
kedonyada idim. Kom~vvıı 
meyda!l muharebesini kazan -
mak üzere ıken hiyanete uğra • 
dık ve ka.ç:ın wı.snrların pan gı 
yüzünden mağl~p sayıltlık. 
Muntazam Türk kıt'ala.riie bır
lilrte ticat ediyoi'duk. O zıım.ı.n 
b"<1lim üçUncü ordu meı-k"zi

miz ve birinci sınıf vilayetimiz 
olan llfaııasbra girdık. Orad.ın 
cenuba, eilorinaya doğru çe 
kilnıek ıstiyorduk. lI?rşey yı
kılmıştı. Edime mulıa:,aı-a o· 
!unmuş, Çatalca müılafa ya 
başlamış, Yaııya ile l;:;danık 
teslim olmuş. Bütün Rumeli 
mermere dil.şen bir sırça bar
dak gibi param parça. 

Bız Manastır şehrinin için
den ve şehri.ı ortasından geçen 
Drahor ırmağının kenarından 
istisyona doğru ilerliyoruz. Ma
nashrın Türk halkı "8.psarı 
benizler ve yaşlı gözlerle bı"ı 
uğurluyorlar. 

Hükumet konağının önı.tı
den g~'<;iyoruz. Hükumet kona
~nın Drabora bakan cepl.e i 
boyunca iskele kurulmll!'. b
keknin üstünde birtalaru a· 
damlar var. Bu müthış b-.ı.dire 
içinde bu adamlar ne yııpıyor· 
lar! dıye mer:ıklanıp ba~ımı 
biraz daha kaldırdım. Bır ek 
ne göreyim? Ne tahıniıı edl!l'
slniz? Bu adamlar eli iı!d" 
boya kutul.-ı:rı ve fırı:aı r, Ra
melidcn çeltilen imp?.ratorlu
ğun, ba"kalarrna kal 'l hükiı
met konağının sa.çakı rını b+ 
yamakla meşr,ıldüler ! 1 ! 

Ruç, o zavallı boyar•!anla 
değildi. ')üphesiz ki değildi. 

Fakat. •uç Babıalideki da
darsızlıkta idi. 

İşte bugün Avrupa bu hal 
dedir. ____ w,..~~--

Dr Sadi Konuk (Bursa\, Şükruj caretin lmümkun en genıs -
1 . E d meller üzerinde yeniden doğma- Almanlar Hany yı Ali ôgcl (t-t:ı.nbull. Ş. r o- sı imkanını verecektir. F...sa.•lı j 11 

ğan ( Gümü.şane) • Na.fı Kansu' bari>: vasfı eşya ve hi1'Uletler 1 
(Giresun), F. Sılay (Konya.), _t ld ı 

R t mübaıiele3i oı~cak enterr.·ıs_yo · ı, a 1 ar 
Sabuncu (Giresun), H. eşı nal mübadelel~r sisteminl:ı inki-
Ta.ngut ( ?.{aras) • Sırrı Day şafını görmek ümidinrleyiz. ( Ba* tarafı 1 iııc1 .wıyfada) 
(Trabzon l · . . .. Mütarekeden sonra iti devrede mandan beri müteaddit defalar 

Bu takrirlerin meclısın su - bütün Avrnpada kıtlıihn. para bombardıman edilmistir ve ta
rekli ve heyecanlı tezahüratı ve karg-8'!8.lıklarının ve el emeğin- mamen kaybedilmiş adı:lcdil -
alkışları ile kabulü iizerine mi-, de, piyasalarda ve fiyatlar'.ia ge- melidir. Gemide yalnız 2 kişi 
li Müdafaa Vekili Saffet Arı - ni~ tahavvülerin önüne geçmek ölmüs, 5 kişi yaralanmıştır. 
_kan kürsiiye gelerek şu beya - ı için, diğerlerile birlikte çalışm:ı.k Adıı.daki ııon vaziy,.t 
natta bulunmu~tur: . arı.ıısıındayız. Almanya keneli Londra. 29 ( a.a.) _: Bu ı;a-

- Arkada-~larımın C:Umhurı- ı rolünü oynamalıdır, fakat /\ l· hah Girid hakkında yeni hiçbir 
yet ordusu hakkında go:"t~rdık-ı manvanın ~bıdiye kadar Av- haber gelmemiştir. Bu 8"beple 
feri yüksek iltıfat ve ıtımada rupanın tanımış bulunduğu e- Alma!lların iddia ettikleri gibi 
ordu namına billı:ıssa. arzı t... fenrlilerin Pn fenası olduğunu Hanyanın Alman kun·etıeri ta
sekkür ederim. Cümhuriyet or- hirbir zaman unutmamalıyız. J rafından iş~al edilip roilmedi
dusu, vatanın müdafaası işin~ Siyasi ve askeri sulh şartları- ği malfun değildir. Maamafih 
göstermiş olduğu;ıuz ~ksek j mız, Almanyanın fena hareket- bu, mümkün addedilmektedir. 
itimat ve iltifata layık hır su- !erinin tekerrürüne miı.ni olma- Hanyanın zaptı doğru ise, vazi
rette yapaca.ktır. Buna itima~ l yı istihdaf e<lec-ektir. Ronu ne' yetin ciddi olması ihtimal da
buyurmıı.nızı bilhassa. te~enm 7.aman geleceğini kimse tahmin hilindedir. Eğer Suda koyu dıı. 
ederim. (Bravo ~slef'l. surekli edemez. Fakat ~emen. hemen 

1 
kaybedılecek olursa vaziyet da 

alkı,ıar) ıkaz::;ız olarak bırdenbıre kırıl: ha ziyade ciddileşmiş olacaktır. 
Milli müdafaaya. ait bütçele- mak Alman makanızması gıbt ı 

~~ ~~::'~e!~ı~:::!ı,~~~!0~: ~~~s:~~%~'."3nın mahiyeti Raosevelt'in bsyanatı 
duğundan . varidat. ~tçesini~ 1 Avrupanın yeniden tanzimin- (B~ tamfı 1 inci tıavfada) 
müzalı:eresıne geçımıştı~. Bu mu I den bahsedilirken, buradaki hal ta.dilini derpiş eylemediğini sa· 
nascbetle söz alan hlıye Ve - . suretinin başka yerlerde, me•e- rih surette tebarüz ettirmiştir. 
kili Fuat Ağralı, ruznamede' liı Uzakşarktaki inkişaflar ü- Roosevelt bundan başka. "hıı 
bulunan ve bazı vergi ve resim zerinde tesir icra edeeeği ve bu f dutsuz fevkalade milli ahval .. 
!erde yapılacak zaml_ara ait_ ka- inkişaflardan müteessir olacağı vaziyetinin iliinını fi'li kılmak 
nun layihasının varıdat b~tçe- keyfiyeti unutulmamalıdır. için halen em.irnaııneler ne>ıret 
sinden evv, · '"u'cihan ve musta- H meği derpiş eylemcdiğini de 
celen müzakeı=ini istl'JlliŞ Ye Resmi arp söylemi,.tir. RoosPvelt. bu gibi 
bu taıeb ta8''1p olunmuştur. emirnameler ~:karmadan !ev -

Bu kanun layihası üzerinde T b}" " } • kaliıde ahval iliınırun kendisine 
söz alan Abdürrahman N'aci De- e ıg erJ verdiği saliıhiyetlere dayana-
mirağ (Sivas) halen 40 kurus (~ tarafı 1 iııci tıayfada) rak harekette bulunamıyacağı-
olan koyun ve ke<;i rP.snıinin 60 çarpışmalarda. dili;man ve kıta- ru tasrih eylemiştir. 
kuruşa çıkarılmakta olmasına !arımız, her ikisi de ağ'ır zayi . Reis, gemi kafilelerini hima: 
itiraz ederek bu zammın 50 ku- atla uğraşmıştır. ye nıeı;elesi ile alakadar noktaı 
rusa l·ı1dirilmesi ve on kuruşun 27 28 nazarını bildirmi&. fakat de -

1 Libvada, Tobrukt a. b" f 
mus.: kır" at resimlerine ilavesini · nizlerin hürriyetinin ıtara -

Mayıs gecesı, kıtalanmız, mev- ·ı b ı b 
istemı_ ·ı; ve b_u. mak:".'!la ~ir d~ zilerini daha ziyade iv. ileştir- !ık kanunu ile telif edı e i ir ir 

l D b kı tarzda muhafaza olunabileceği-takr•r v_ermı~ ır. ıgP.r ı_r • mek ıçin küçiik bir ileri hare-J 
sım hatıpler de bu nok_taı na · ketı yapmıslar ve kl'ııdıleri hiç fikrinde olduğunu beyan etmi~ 
zara. ıştırak -~ylemısle::-rlır. bir ka.; ıp kaydetmeden rliişmana tir. 

But~e e?.e~en;_ mazbata ı:nu-1 kayıplar verdirmi~lerdir. Sol - l r'lk·ın son giin. l?.,ft' 
harrırı Husnu Ki~pc:ı. ı:ncu .. • ıum mınlRkasında, kc5if kolla· Cl il!I 
men reisi İsmet l'.k~r, GllI!lruk 1 nmız, Halfaya 'civarındaki mev (Baş !11rafı 1 inri "''Yf<ıda) 
ve İnhisarlar Vekili Raif Kara- zilerden hiç -bir yeni ıl"ri hare- ' llağd t \ol:ııııla 
deniz ve Ma_liye_ V_ ekılı Fuatı ketinde bulunıııag;a te.'<"bbiis et- ... h" nn ı· • Irakta 

rd ki h U b r_ı .. t.r(', ~~' 'l.8.J Ağralı ve ı erı ıza • _a UJ m mi~ olrn dü ~~nı siidl'tli su-ı Fal'Uj<tdan ilcılıy,n ·:nnarator-
zamların_,_ yapılı:nasındakı z:aru· rPıle hıı palamıtı:a devam et - luk 1'1taları. ~~rka dr..:nı ılerl·
reti ve luzıımu ızab eylemışler mi~lerdir. mekte ,-c B;ığdarla yaka~mak : 
ve teklifin olduğu gibi 'rnbulünü 1 Üabı-.'i•tanrla. bizim kıtaları- tadır. İngiliz ha~·a . kıl\'\'e.tl"1"ı 
istemişlerdir .. Mecli~. verilen 1 mızın ve vatannerver ku\'Vetle- tebli~in'n FalluJa ıle Bagdad 
takrirl<'rı red ile vergı zamları·' r;n harekatı. lıü:iin mı-:t.-ı':'.t . araı:lnrla Viıin H. nmukhııın 
na alt kanun liiyihasını olduğu 1 !arda ı;ayaııı menınunivd lıir zaptını biktirm"."ı. impaı-ator!u_k 
gibi kabul etmiştir. tarzrla ılevam ı>tr>Pld"" • kıtn"arının hükumet mcrkezı .. •s 

Bundan sonra 1941 yılı vari· Alma.ıı RA>snıi T<'blii;i ı tika.,..,etinde il<•rll,iiklerini ı:o•-
dat bütçesi kabul ve müvazenei Berlin, 29 (a.a.) - A~man te: ·. <c:cd.~i:,.;r·~~--...... ~--
uroumiye kanununun müzakere-' orduları ba.şkumandanlıgının r - •• - -

Si. ikmal edilerek reye lronmus t hl";·· !<• ı·r lir ro!: ·ap"r l:atzw o-
e ı..,ı. 1 ı h- h r ,; tar · r, nd n 356 mevcudun ittifakile kabuJ Alman krurnı:örlcrinin Okya- on . ır arn .F-~ - ., . 

edilmiştir. nuslarJa.ki harekatı csnas:mfa talırıp_ cdi!ını,;tir. Mezkl.r lıaı_ il 
Meclis yann saat 14 de top- ~~an ?2.~in.~~n T' ?a_c":'!n':el f':'~.1,':~ ~u •~ı~et.k_cerrıın_ 1~~.bın 

!anarak milzakereye dPv~m edP-

• 
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DEFTERDARLJGINDAN: 
Kapı ....... tı 

No. 

30/81 ı;ae.oe 19.58 
10.JO 
10.80 
4.76 

l3.4G 

9.00 

7.il 
2.ll 
2411 
1 .li6 
2 70 
1.88 

..... ••11•-- ıuto'f ....... 

İhtiyar Münzevi ~ ;:0.Yo~ ;; 

• 
Alemdar 
ı.~ 

ıı:. r-.:i 

Kılıççılar 

Kıhççılar 

Himay<>ietfaı 

Kaleci 
Tavultpazarı 

Eıık.i AllpaJe 
medresesi 
Pertev paşa 

11 111.0I 
ı-ı 16.0C 

1 1'1.00 
12 10.0G 

ı.eı 

ı.oı 

- 2 - 8T 8erltis O. Kirkor Kunau.a.:, 
Hayrı O. Cezmi SayaCl 

'1ll n.oe 
> 

Yazarı: Süheyla UYTUN 8 
9 

Kootantin kızı Tal"'1 
Halil O. lbrahlm 
Saadet 

Terzi E. Sinan 
4/? 

23 
58 
25 
617 

ao.ee 
80.00 

180.()(\ 
225.00 
80.00 
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"lbtıyar münzevi., hı üyesini 1 
tıuızat kendi ağzından dinledi
ğim arkadaşımla beraber -~ 
bir münakaşaya gınşm.ıetik. 
Bu acıklı dram bizde birtakım 
tıecessiisler uyandırmıştı. O !14'." 
lıilde tecessüsler ki buna kendi
miz de sebep bulamıyor; mana 
9el'eIX!iyorduk. llikayenin_ en 
c;ok tesiri altında kaldıgımııı 
kısmı genç kızın bu~ ha: ı 
yatı idi. thtiyann dediği gıbı 
bir sabah kızı ne oımuııtu? !..

1 
Yoksa günahlannın ı:ezasını 

lıendi kendine çektiren bır mun-ı 
. . '' :aevı mı.... .. 

işte bizi alaka.dar eden yega
"e meçhul bunlardı. Fakat eh
Tiizde bu meçhulü ÇÖze<"~k ~ 
küçük bir vasıta, ~ir 8.l~t da!ll 
yoktu. lhtiyann evıne gıtmege 
karar verdik. Tepeye v!sıl ol - ' 
duğumuz .aman bahce kapısı -
om açık olduğunu gördük. !çer
si kalabalıktı. Kimi çiçekler a
rasında dolaşıyor; kimisi de 
sıralar üzerinde oturuyordu. 
Şaşırmıştık. Bu kadar ,,aha_li 
buraya niçin toplanmı~ ... Bır 
taç kişiye sorduk ve ?~~d-~k. 
Meğer ihtiyar mUnzevı olmuş. 
Bahçesinin de park olarak ka: 
saba halkına teşhir edilroesı'lı 
vasiyet etmiş. . . 
~imizde derin ve genı~ bır I 

.boşluk hissederek oradan ayni-\ 
dılı:. İhtiyara acıma~!'.': ~abe_r 
biraz evvelki tecessUsumliz zaU ~ 
olmuştu. Bu itibarla ~ka bır 
yol düşünmeğe mecbur olduk. 
Bir haber elde etmek ümidiyle 
notere gitmeği muva~ık ı::ör -
dilk. Ve gittik. Ufak bır ugr~~: 
ma neticesinde mühim seyler og ı 
renıniştik. Babası servetini kı-
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-g Yukanda.ıı. aşagıya: _ 1 
1-Girmek ilzere bulundugu-

muz ay. 
2- Yenıek - Yalvarmak. 
8-Kifir. 
2-De.ir - Yuva.. 
15- Bir sorgu edatı - Bir nehir. 
G-Kat'iyen geçilmez - Başa 

giyilir. 

1 
7 - Bir harfin okunuşu. 
8-M:ükemmel adam. 
O-Tahmin - Meşhur bir Türk 

şairi. 
8oldan Sağa: 

1-Millet kasası. 
2- Hastalığa karıµ yapıbr -

Yıkılan evden kalan. I 
1-T~rsi kısa zaman - Bir o

yun. 
i - Yanar dağı.n yaptığı - Za

man. 
Ş-Güzel kokulu bir nebat. 
CI- Kuvvetli ziya neşreder 

Vücudde dolasır. 
f-Bir sual edatı - Hususi 
gemi - Rusça ''Evet., . 
8- Vermek - Acemce "Su,, . 
9-Bir harfin okunuşu - Mi-

bed. 
(Evvelki bulmaca.,ın halli) 
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Bu hatta milli küme 
maçlarının hakemleri 
Beşiktaş Şeref stadında milli 

lıilme maçlarına mahalll olarak 
OOvam. edilecektir. Maçların 
hakemleri: 

Saat 15.30 da Beşiktaş - İ8t. 
Spor.. Hakem: Feridun Kılıç, 
yan hakemleri: Halid Galip, S&
W&mi. 

Saat 17,30 Fenerbahçe - Ga
latasaray. Hakem: Şazi Tez.. 
can, Yan !ıalı.emleri: Na-det, 
Bahaeddiıı. 

zına bağışlarken ona \ ...... ) 
deki yalıyı da vermişti ve kız 
on.da oturuyordu. Adresi öğ
rendikten sonra yalının yolw:u 
tuttuk. 

Kapıyı yaşlı bir kadın açtı. 

10 
il 
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16 
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Aradığımızın kim olduğunu an
layınca, bir tebessiimle, bizi sa· 
loııa aldı. Kısa ııiiren bir intizarı 
müteakıp içeri sırtında koyu 
renk elbise taşıyan genç bir ka
dın girdi, Sarı saçllarını başı . 
nın arkasında toplamış ve bir 
pensle tutturulmuştu. Koyu la-
civert gözlerini uzun kirpikleri ' 20 

gölgeliyordu. Yanımıza yaklaş- 21 

tı. Elimizi sıkarken: 22 

- Siz de meçhul ve merhum 23 

be.bamın dostlanndan mısınız 24 

yoksa?.. diye sordu. 25 

Demek babasını biliyordu. 28 

Hatta öldüğünü bile... Fakat 2'1 

Salih o. lt(el>met 

Jsmail 
Rahmi O. Musta!a 

HtiM'yin RenızJ 

Reı.:ep Kakis 
Osman Oğ. Mehme\ 
Zeynel Akkoç 
Bekir O. Arif 
Zeki 

P~kize ''e Rem:tJye 
Gotip 
Ceınal Kamil 
Şukru Ertan 
Meçtud 
Vlsı;en 

Y'unU!4 

Baki 

Tutyar 

Mobmct Tok• 

• • meçhul baba diyordu. Şahsen 1 :: 
tanımadığı muhakkaktı. 

30 H Mustda O. Ahmer - ayır, dedim, sadece sizi 
· 31 RJ1..a Vardtn· 

fzıiry.aret etmek istiyen iki misa- •• -. Nahın Benon 

Marangoc 
Xabile 
Kunduracı 

Kahvehane 
Fotoi. 

Sobacı 

Şapka T. 
Kahvehane 
Ht>ykeltraz 
Bakkal 
Ga1ino 

B . B. Direk 
Alcwdar 

Alemdar 
B. B. Direk 

M Paşa 

M . Kemol 
B. B. Dıl'ek 
Alt-m<l:ır 

Cankurtaran 

• 
'\' erPb~tan meşheri Alenırlaı" 

Hamam 
Diş tabibi 
Doktor 
H;ımam 

Dnkumac. 
Han ve kıraethanıe 
Garaj 
Pırın 

Pınn 

P··yazıt 

F11 Lnc1 

!:'lb!seci 
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• 
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Ş.:hsuvar 

B. Çavuş 
M. F cııa.r l 
B. B. Dırek 

• 
M. Paqa 

}..1. Ft:nar. 
M;ıh . Paşa 

At meydanı 
M. f ennr:ı 
Mesıh Mehmet 
Pa~a 
Fııtma S. 
Divan yolu 

Vezjrhan C. 
Ordu 
At meydanı 
Babı5b 

Ak bıyık 
K . Ceht:'nnern 
İbrahnn 

Karanlık seb-aci 
Alay köşkü 
'Nuruosmaniye 

• 
Kadi>"ga C 
Kuyulu 
imaret 
Meydaru 
Babı ili 
Bab•ili 
\.y,.zirhan C:. 
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Mah. ~ C. 
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O zaman menınunivet ifade e
den bir tebessilmle dudakları a
ralandı ve ilave etti: 

- Şu halde siz benim ilk mi

Alemdar Maliye ~ube!:i mükeTI<'fit>rinden yukarıda ;ıdı ve ticare-tp~h adresleri ,a11b şa}u::-ler terlri ticaretle yeni adreelerini bJldJrmemle ft tebeDOte sallbiyeüt bir kimsf' ~ 
memiş ve yapılan araştırma.da de bulunamamış olduklarından hiZl'lannda gösterilen yıllara ait kaza.ne ve buhrıan, m\JYnerıe ve haq ltuvvıetıetoe "Tardtm verg:ilerile Z&Jijlarını 11nvi ~ 

safirim olacaksınız. 
O gün şuradan buradan bah

settik. Ne masum ve temiz ha
reketleri vardı. Bilhassa baba
eından bahsederken bakışlan na 
eıl uzaklara dikiliyorrlu. Akşam 
üstü bir başka gün tekrar ge-

bamameleri bizzat tebliğ mün1kün ol-ımamıştır. 

3692 sayıti kanunun 10 ve 11 inci madd•lerine tevfikan lehli~ yeı-lne g..;m~lı: ü:r.ere llln olunur. 

---- --- ----

linhisarlar U. Müdürlüğünden: 
lecei]mizi söyliyerek ayrıldık' 1 - idaremiz ihtiyacında kullanılmakta olup hariçten ('eJbi ikbza 

Aıtık iHtediğimiz olmuştu. Bu ed•n 133 kalemde ve tahmini •3.174.6ı!I> lira kıymette muhtelit malze- 1 ~\~'\"'\ PA R A 
bir taşla iki kuş vurmağa hf-n- menin pazarlık yolu 1e mlibayaası mukarrer ve son aktediJen hususi ta- _, \ 
.ııyordu. Öyle ya karilerime de tos eıı;a.!ına miısienit ticnret anla~ma!ll mueıbince Alma.nyftdan da 'Wa- j 

bir hikaye bazırlamıs oluvor-1 r;ki mümkün bulunmakladJT. 1 H.\YJ.T YJ.RIŞlıırtN 
dum. · 2 - Bu mnlzemenin müfredat lısteıdle ıartnamdorl Kabataştal<I le- fiııeıL DİREKSİYONU-··-·,,- ·"' 
Merakımıza bu fikir de inzi- vR1.ım \·e mübayaat $Ulx$indeki alım koml~onunda her gün Oğ)eden I ~rii2~;,;:~;;:.=:.:.::~çf 

marn edince sabırsızlığım eon sonra görülebilir. 
haddine vardı ve hemen bir 3 - Taliplerin '!h 7 5 temlnatlarlle birlikte bu huıtU61.akl tekllnerini 
hafta sonra, t~r .. ziyaretine ı en geç 25/6/1941 gününe kadar mezkur komisyona te'l<li etmeleri JU:ru-
koştum. Verdigım sozde duru- mu il.AD olunur. (4052) 
ııum genç kadını mütehassis et- :::::::::::========================= 
mişti. Bir günah~arl~ .. srkıt .,,,.'j R -A D y O il Yeni ve Cazip 1 
olmayı nasıl duşundıınw: ve te- • 

~~~:e~ird;;~~zud~vo~:·~emize 1 30Mayıs1941 1 Bı r Pudra 1 

surüklemekte muvaffak olmuş- , ,. , Küçük tasarruf 
hesapları 1941 tum. Günahını itiraf edenler ve ' ~~~ :~!':m. 18

.
30 ~:::mi Emsalsız Guzelhkte 

bundan ebediyen kaçınanlar ı 7.45 Haberler 18.40 Müzik e· T t . Ed 
düny_anın en iyi ve en m_ul.ad- 8.00 Müzik 19.00 Konuıma 1 r en emın en 1 iı(RAMIVE PLANI 
des ınsanlarıdır. Yeter kı, gü- 8.30 S•·!n •aati 19.15 Müzik 
nahları doğuracak oliln f< na - * 19.30 Haberler 
lıktan içtinap etsin ve uz•klaş- 19.45 Müzik 
sınlar, dedim. Dudaklaıı acı bir 12·30 Propram 20.15 Radyo 
tebessümle aralandı: 12·33 Muzık aaı~t•si 

- Tövbekar olduktan sonra 

1
12~ ~~ı,,.~ıer 20.45 Tem•il 

öyle mi?!. dedi ve anlatmağa 1 ~ zı 21.00 Konuşma 
başladı: IS.15 Mliı"k %1.10 Temsil 

"- Balıamuı adi hisleri ve ı 3 .1o lllüz.ik 22 . .0 Mı.izlk 
arzulan uğurunda ten bu mev- \ 22.30 Haberle< 
kie düştüm kardeşim. Senelerce * 22.45 Miiz.ik 
nefsimle ve insanbrla mücade- 1 ıs.oo ProgTam 23.15 Müıik 
le ettim. Fakat mağlfıp oldum. ! ıa.03 Müıık 23.30 K•pamı 

Bu pudra, yeni cHavanlandınna> 
uaulü sayesinde on defa daha ince 
ve ga}'l'i nl.Cr't oJdu~ndan ctıt için 
gayet pra\!ktir. Ve cildın - Makyaj. 
lı delil tabit maru:arasını ternin e
der. Yatmurlu, rüzğftrh havalarda 
bile blltün gün sabit kalır. 

En sıcak dans sa.lonlanncla bile 
artık: parlak bir buruna te8adü1 e • ' 
dilmez. Çünkü terkibtndc hususi 
bir UN! dairesinde karıştırılmış 

cKrcnla Köpülü> vardır. Bu pudra. 

K Efl D~LER: 4 04ıbat, 2 May ... 
1 Aeuat09, a lkh,cttev•• 
uırihterMde yapılır. 

1941 iKRAMİYELERİ 
1 adel 20QO Lirallk = 2000.- Lira 
3 • 1800 • = !000.- • 
2 > 7SO > = ltiOO.- > 
4 > 500 > = 2000.- • 
e • 2110 • = ıooo.- • 
3fi > 100 > = 3500- , 

80 , 50 , = 4000.- > 
300 • 20 > = 6000.- • run bir Fransı:ı güzellik n1ütehaasısı ._ ___________ _. ! 

(Uf7) 

- - - - -- --·---------------

İoARESINI BİUll İJ BAlllCASIND~ 
!KRAMİYIELİ HESAP AÇAfO 

. o-~ 
Tra){.ya hilttJ ile MucW.oya - Bur.a ve Sa.rniun • sahil batl~ırıt> ıJ" 

&a:rri blitliıı iebelı....,. 1 Hazırao iki tarihinden lbbaren yeni W tc· 
ıhı tıııbikltle baelanacaııı, ~· ı 

Bu tarlt:elere aöre yolcu m\ı:naS<-betkrini ve yolcu trenlerinin hP't·ı·'" 
zamwJarıw •&ıtıerir cetv>ellerin istasyoDL.trın bekleme salonların~ &: ıj:J 
Dl'i "" kilçlik cep ıaruelen11J» pıelerde ..atıtiga çıkarılınıt buıuııd' 
_,., lıalka ilim Gluow-. MIOU> 

• • • ;tı' 
Muhammen Md.oli (JG~O) Ura oınn 150 Blok Bagaj arnb•I"' · 

akümlllAtör ı>Wuw (S/6/!1141) Cumo günü eaRt (il) on bırde Bı•ydnfl", 
ıeda Gar bina.tı c&ılhilindekj koıniQ'oo taratından açık eksiltme u.ı.ulıtt 
tın alı.Aacaktı.r. , f!1 

Bu ıte g:innek istıyenlerin (123) 4ra (75) kuruşluk muvak"-'' ''~r 
nat ve kanwıun tayjn ctUiP veı;;aikle bırlikte e-Uilbne gUnil s•aW1 ~ 
dar komisyona müracaaUarı l~dlJ'. Annemi tanımıyorum. O da be- =:::.:=::::::.::=::=:::=.:=::::====== 

ni çok küçük iken ebedi yalnız- ı y il c-~b h 
lığın koynuna fırlatmış; ölmüş. ur a oa a ta.rafından icat edilen ve Pariste pek 

z.bade r;ığbet. bulan on muhteJ:f ren
gı vardır. Eıı iyi cins olan TOKALON 
pudrasını tecrübe ediniz ve yüzü
nüzün nasıl sehhar ve cazip bir man 
ıara kesbettliilnl ıarürsünii7. 1 

Zayi Bu ıııe alt ııartnamoler lromıoyonduı )lllnllz olarak dagıtıımal<IB oır· 

Aile tPrbiyesi görmemistim. Bil- 'l MldM d .. 
miyordu_m. Bunu on dört ya - Sopa ı e o ur u 
şı~da elirr.e. geçen annemin va- ı tzıiı.irden bildiriliyor - Ber
-sıyetnamesındeo öğrendim. gamanın Ahlatlı köyünde tbra
z:ıv~lı kadın b~ bamın mevcu- hiın oğlu 18 yaşında çoban Os
diyetinden beni haberdar ediyor man 12 yaşındaki arkadaşı 

Hlmili bulunduğum ihtiyat (3909) _;/' 
Küçük Zabit naınzed alaymda ı - -
askerliğimi yaparak terhise- fstanbul elektrik tramvay ve tünel 
~~ı~\~~~:eı:ı~ :!: ı işletmeleri umum müdürlüğündeJl 

ve "Namus, namus kızım!. . ., di- Yahya ile sebebi henüz tesbitl ~-":t:~' 
ye fer)'at ~ıyordu. edilemiyen bir meseleden ara- ·f!i~ ·~ 

İşbu zayi keyfiyetini gazeteniz- ""'"' 
le ilan etmenize tavassut buyu- ı - Muhtelit cins voltmetre •• arnpenrıetre mektupla tekhl " 

suretlle satın abnacaktır. 
~. ~·M UaıJşb S 2 - Muvakkat teırtlnaı 55 liradır. ~ 

H~mctçılikten evlatlığa yük- Jarında çıkan kavga neticesin- {ff.( . 
seldını. Fakat o kadar .. Bundan de arkadaşını elindeki çoban ,· ş~ı 

~-.1~:....,.,~~ . No 6 L.- •• ~~ a ·- Teklifll'rin levazuJldan par~.. tedarjk edilecek sartrwnı~ 11 'ııı 
TUCııt.Uı ~8' O. rlAllnt'u.o 'f lıı l rn/ 1 _.ı1ı•

1 

sonra sukut etmeğe başladım. sopasile döverek feci surette ' · 
Bazan güzellik de insanlar iön öldürmüştür. Suçlu adliyeye 
tehlikeli bir şey oluyor. Ben teslim edilmiştir. 

Mah .. ~ O /"--L · U ..• 1. tar• a uygun o arak 8, • 941 Salı gunu saat 17 ye kador Metro •· .~ 
11h<a • vm,.ım ya,,,.. • il .. k t dak" •-- üd. - ~·•"- • " 1"' D 1313 ... t ncu a 1n ı u:"vııızım m urAtJ.l.Uıe imza mukabilinde verıJmıs .._. 

Z~y; . ~ ... u~ ...... ·3a9s•o~' raı:ııııaı .... 1111 .. ı:ıırım::ıowz;m:11C11SSI~~, 
şüphe ve iftira uğurunda mah
voldum. Artık tabiatın elinde 
oyuncak olmuştum. Tiyatroda 
artistlik yaptım. Kısa bir za -
man salonlarda süründüm. Ni
hayet meçhul b.ir ihtiyarın ser
veti beni battığım çamurdan çı
lı:ardı. Meğer bu zengin babam 
ımış. Ne yazık ki bunu öldük
ten sonra öğrendim. 

Gözleri sulanmıştı. Devam 
etti: 

"- Bir ba.be. ne kadar, ne 
kadar fena oluraa olsun şefka
tinden, sevgisin.den ı.ıza.klaşıJını
yor .,, dedi ve artık ağlamaya 
başladı. Bu genç kadın ıztırabı
na bir teselli cümlesi ararken 
kapı vuruldu. İçeriye arkada -
§Im girdi. Bakışları genç kadı
na müteveccih yanımıza yaklaş
tı. Elini öptiilı:ten sonra o da 
bir koltuğa oturdu. 

Arkada.şı:mm mükerrer garip 
hareketleri lıwşısında gayri.ih
tiyri şüpheleniyordum. Acaba 
genç kadını ııevlyor mn idi ? . 

Bu şüphem meğer bir haki
kat imiş. Arkadaşlık bağlarıyla 
biribirimize bağlandıktan ve 
samimiyetimiz çoğa.Mıkta.ıı son
ra onunla evlendl. 

Şimdi mes'ut bir günün yak
laşmasını bekliyorlar. Küçüğün 
isminin lııtihabını da benim l"(>

Yffi!e l:!ıra>.ı.Y<rlar. 

~~eraklı Bahisler Giresunun Alocara kazası as • TÜRKiYE CÜMHURİVETi 
kerli.k şubesinden aldığım terhis z 1 R A A T B A N K A s ı tezkeremi kaybettinı. Yenisini : 

(sa, tarafı 4 Uncü sayfada) 1 
gul bir kısmı 1941 yılı ziraat 

alacağımdan eskisinin hükmü ' · ,, 
yoktur. ICuru!Uf tarihi: ı.aaa. - Sormayeoi· 100.000.000 Türk lirasl. şul>' 

sergisine iştiri.k edeceklerdir. -------------.! N~taşı Jle§rutiyet ma1ııalle8i A;.ı. adedi: 2e5 
Sergide kendilerine bir ı;ıeref 
mevkii aynlmıştır. 

Mesela (Kolı;evinkof) ismin - BORSA A~ BOl«ık No. ll y_.f 
Döğmmıç 318 doğv.mlu 

::ctıet:! .. =a~~izi~y;k ~ Mayıs 941 "Yeni Sabahın,, 
çekirge itlaf etmiş, pilot (May- Açıl•t ve kapanıı 

rov) birçok ta:-lalara sun'! güb 1 Sleriin 6.24 ilan fiyatları. 
re saçmış, (1800) hektar vüe'a Londra 
tindeki araziyi teşcir etmiştir. ;;,,=.k Dolar ,0;:2~ Kr. 
Pilot (Egorof) ise 1940 yılında 1 Aüna Drahmı.vı~ı Frc 0.9975 Baı;ılık maktu olarak 160 
(82.000) hektar mesahai sat-
hiyes.indc bataklık deaenfekte Mııdrld - 12.9375 Birinci taş:fada sanUmi ııoo 
etmiştir. Yokohama Yen 81.1375 IJdııci u ., l50 

Yerinde bir taltif 
1 

Stokholm lsvi~e kro• 
3°'746 ~~üncü..... .," .," 'l.OOIOO 

~vretıer. hUk~ti ~tı ESHAM •• TAHViLAT ........ uu 
ııergısı komıtası pılot (Goubı- ı Sivas _ r rnrum 2 llA 7 .IJ.811 lteşincıj " ., TIS 
ne) ye glimüıı madalya. ile bir - ~-----' AJtuıcı ., ııo de nakdi müki\fat vermiştir. Bu -- ır.;;;;,;;;;;;;;.... _ _,:r..._...rı._::::,_, 

taltife sebep bu pilotun üç seneı ra DOK T O R ~-.ı /p-- DOKTOR --
içinde (2600) hektar vüs'atinde ili 

~er pancarı taı:lasını . muzır Tevfik Akif Ayış:;k HAFIZ CEMAL 
böceklerden t.emızlemesı, (12) oahôll l'laatoltklar MlitehHı 11 Lok 
bin hektarlık bir sahada çekir- Be}'o§lu Parmakkapı imam... man Hekim 
ge ve pancar biti imha et.Inesi, · kak numara as, pazardan mud3 
ısıtma menbaı olan (88000) uat 14 . 18 a kadar. 
haktarlık bataklık araziye de G- mDr_,,.ları da kabul Dahiliye Mötue~hıa2-• 

Divanyolu 

z.ı .. at Y• TJciırf her nevi baftka muamelelerl. 

Paf'a bJrfkUroenlere 28800 Ura ikramiye veriyor. 

. ö• ,p 
Ziraat Ban'bmnda kumbıırab ve lhbııiııız l"-"81TU.f h-btarl" ..,,ı.P 

u. llO lir,.. bulunanlara senede 4 ıl..ı:a çek:llecek lnır'a ile .,,....
plAııa ıöre ikramiye d•lı~•caktır: 
4 aded 1.000 Llralık 4.000 ı.ı.. 100 acled liO Liralık 

4 • 600 • 2,000 • 120 • 40 • 

4 • 2llO • 1.000 • 1eo • 20 • 

~,,, 

ı.OOo , 
4.eoO , 
8.ıoo 

40 • 100 • 4,()00 • ·"' 

DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir ltefle içinde 50 ıır•0"" ,.ııı· 
dllfmlyenlere ikramiye çıktılı talı:dlrde " 20 fazlasiyle veri'"" 

Kur'a.lu senede dört dllfa 11 Hart, ll llııziraıı, 11 ~
lill ve 11 Iliı·iııdı<;tnun tariblerind" !;ekilec<•ktir. 

=;.~ .. 
lı:imycvi maddeler a.taralı. de- edlllr. Telefon: 4390&. 
mı.tekte eyl~ bullll.'maıııdır. [9ıı:mı .. m;a __ _._._ 

SahJbt A. Cemalettin S.ıraçoAlu N~nt ?.:lüdürü: fi.acıt ~;~:-} 
•••••••••••••l-1<hOı yer!" (H. l!lef<ir GDrooylar ll9 A. Cemalettin 8ar•GolilU rn• 


