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Süryeyi zorluktan 
kurtaracak en iyi şekil 

istiklaldir. Bu, her 
tarafı tatmin eder, 

Türkiyeyi de ... ---

G Ü N 
Siyasi ve Edebi Haftalık gaıete 
Çıkaran HASAN TANRIKUT 

hk Ba)'lSI Hilmi Ziya, Nurullah Ataç, CelAletthı 
Eüıe, Bedri Rahmi, Ahmed Muhip ve dlfer blr 
çok güzide muharrirlerin makale, hlkAye ve 

fllrlerlle 10 Büyük litaaete sahllesı halinde 
BUGVN ÇIKTL 

Bahlbi: Necmeddln sadak - Neşriyat müdürü: Hikmet Feridun Es - Akşam matbaası 

Fransızlar BU SABAHKİ 

Dakarı tahkim .T_B_L_a_•_.a._P_ı_.•_•_ 
Giride deniz
den sevkiyat 
nasıl akim 
bıraklldı? 

ediyorlar 
Liman medhaline bir çok 

yeni toplar kondu . 

Limanda 1. zırhlı, 3 -
kruvazör, 3 muhrip, bir. 

kaç denizaltı var · 

Yunan Krah · 
Halen Giridde olduğu 

habeı: yeriliy:or. 

Yunan Krah Jot1 
Kahire H (A.A.) - Mıaır gue1ıeletl 

Yunan traımm Mılll'a gelcUlln• dair 
olan haberleri ~ edQodar. Kral 
halen 01.rltte bulunımıll'Uıdır. 

Girid'de 
dört yerde 
muharebe 

oluyor 
Malema hava meydani 
civarında vaziyet karar
sızdır. Fakat Almanların 

Bir İngiliz kruvazörü 
kumandanı Alman vapur 

kafilesinin nasıl imha 
edildiğini anlahyor 

Londra 24 (A.A.) - B. B. C.ı 
buradan ab)maları Almanların Ciride sevketmek iste-

ihtimali var dikleri ilk vapur kafilesini tahrip 
etmiı olan lngiliz filosunun kruva-

Kabire 24 (A.A.) - B. B. C.: zörlerinden birinin kumandanı, ıu 
Ci.ı'idddci en son askeri vaziyet hak- tafsilatı vermiıti: 
kında dün gece tefsiratta bulunan w 

askeri hatip demiıtir ki: - Çarpmbayı perıembc!e :b•.g· 
- Malema hariç olmak üzere iı· la!~n. gece csnuında, g~mılenmız. 

ler iyi gitmektedir. Şiddetli muha· Cırıdın açıklannda dc~:rıye gezer• 
rebeler devam etmektedir. Alman• lerken, saat 23 de duşma.nla te
lar mitralyöz ve havaın topları, mÜt· ımasa gelmişler, tasladıkları ışıklan 
tefikler ise tanklar ve bataryalar sönük bir yük vapuruna ateı et• 
kull~nmaktadır~ar. Al.manlann Flan· miıılerdir .. Vapur, alevler için~c .. ba~
dres da oldugu gıbi tank ve mıştır. Bıraz sonra kruvazorumu• 
yahut sepetli motosiklet getir- zün yanında, bir İtalyan torpido 
diklerine dair hiç bir alamet yoktur. muhribi görünmüş, bu da bir daki
Bütün muharebeler baılıca dört icada batırılmıştır. 
naktada, yani Kandiye, Rcsmo, Bundan sonra gemilerimiz. düt
Hanya ve Malemada oluyor. Hanya man nakliye gemileri-le ve mavna• 
şehrinin garbinde kain olan Malema larına hücum etmişlerdir. Oüşma• 
meydanında vaziyet kararsızdır. nın mavnalanndan çoğu, ya Britan• 
Düşman burada tayyare indirmek ya gemilerine çarparak ve yahut ya· 
için kafi erazi ele geçİrmİf ise de narak batmııılardır. 
hava meydanı İngilizlerin top atqi v • • • •• • " 

altındadır. Düşmana mütemadiyen .. ~~lebı. ıhtımal muhımmat yuklil 
hücum edilmektedir. kuçuk bır vapur da berhava olmut-

Harp talihinin hazan bir hazan tur. Denize düşen Alman askerle-
"b'' t f ··1 · ·· .. d• M rinden bazıları Yunan bayrağı sal-o ur ara a gu mesı yuzun en a· v 

lcmadalci harekatın neticesi hakkın- lıyarak kurtulmaga çalışmışlar, ha• 

d · d'd b' .. l k .. zılan da bindikleri gemilerden mit• a şım ı en ır ıey soy eme muı· .. l d 
küldür. Bununla beraber düşmanın ralyozle ateş açmış ar ır. 
hava ~el'.danından koiulması im· Dönüşte, Almaın hücum botlan· 
lt&nı Jcuvvetlidir. nın hücumuna maruz kalmamak için 

Sözcü denizden hiç bir clüıman Alman askerlerini kurtaramadık. 
ihracının vaki olmadığını söyle- Maamafih bunlann ağır tcçhizatlan 
miıtir. yüzünden süratle boğuldukları mu· 

Sözcüye göre Alman tabiyesi hakkaktır. 
muhtelif noktalara kıtaat yağdır
mak olmuş ise de muvaffak olduğu 
yegane nokta Malemadır. 

Almanlar ketumiyeti 
hala muhafaza ediyorlar 

Berlin 24 ( A.A.) - Berlindeki 
resmi mahfiller Giriddeki harekat 
hakkında sıkı bir ketumiyet muha· 
fazada bCTdevamdır. Transoccan 
ajansı. harekatın hitamından sonra 
biı ~bliğ neşredileceğini bildirmiştir. 

Irak kral naibi 
memleketi ne döndll 

Kruvazör kumandanı, bntırılan 
düııman kafile gemilerinin mikdan 
hakkında şu sözleri söylemiştir: 

- Ortalık zifiri karanlıktı. Bu iti· 
barla gemi adedini tam olarak tes
bit etmek mümkün değildir. 

içlerinde 1 00 er asker yüklü 40 
mavna ile ufak vapurlardan mürek• 
kep idi. Hücüm üç sut sürmüştür. 
Alman zayiatı ağırdır. 

Muaul bombardıman 
edildi 

Lonclra 24 (A.A.) - Kahirede 
nqreclilmı bir hava tebliğine göre 

Londra 24 (A.A.) - B. B. C.: İngiliz tayyareleri tarafından Musul 
Irak kral naı'bi Abdülililı memleke· bombardıman edilmiJ. hava mey• 
tine dönmuıtür. Orada yeni bir danında iki dütınan tayyaresi tahrip 
bükUınct lcurulmuı dütünülmekte• edilmit. bir tanesi de hasara uğra• 
dir. blmı,ıır. 

ıııııııııı:n.~•································································ .. 

Toplu olanın bağına bir tanesi düşmez, 
Blran Y.erine bin parqüt yağsa semadan! .. 
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Girid harbi Vichyhlikdmeti Dl11dan mbaren mar'iyeta Libya Al.j ile VELi. 

çok kanlı Awıerikaya münakale 
oluyor teminat veriyor f giren kararnameler yollaı:mda 

Tersine tekamül 

Ali - Lokmaılhekim müste· 
arile yazılar yazan Doktor Galip ı
Ataç belki de bütün muharrirle· ~ 
rin en ustalarındandır. Bu harpte ileri, geri mev· 

zil er yoktur, paraşütçüler 
her tarafa düşüyor 

K&.'üre 2 3 (A.A.) - Reuter 
ajcın nın Kahi e hususi muhabiri bil
diriyor: lıalya Yunnnistana tecavüz: 
d1İ{i gün Ciridin da-·tı kadınları ile 
l A it mmtakaınıı:ı ovalı kadınlan 
Yunan kralından bir kndın alayı teş
bli içi miı a.de almışlardı. Şimdi. 
güzellikleri i!c meşhur bu Giridli gür
bü2. k. dınlar yuvalan etrafında nö
b·ı beklemek e ve Alman paraşüt
çult>rini a\ it.maktadır. 

Askeri mnhfıller bu harbin en 
~ddetli muharebelerinden· biri olan 
CHd han-'kAtmda zayıatı fimdiye 
kadar teshil etmek mümkün olmadı
i:-ı:ıı söyleme' tedir. Muharebe hat
bn. ia e yolları, ileri veya ~ mev
ziler gibi ~evler burada mevcut de
ğıldir. \ eya a,.,cak. kısmen vardır. 
Kı ııhn kurmay heyetleri bile cep· 
hede bulunrr..akta "''e yardımcı kuv
vetler pi} ade ile birlikte çarpl§ffia· 
bra İştir"'k etmektedir. Paraşütçüle
J'in hemer• hemen her tarafa ve hu 
m•vdnna baz!l.n imparatorluk kuv
ve •ıerinin ortnlannn dü.cımeğe baş
lamasından beri çarpışmalar bu tarz
dn rercyan ediyor. H::r askere, ya· 
n• başında an ızın bir Alman cönne
ai m :r.1kün olduğu binaenaleyh mü
tevakkız buluanrak icabına bakması 
ih dl erlilmi.tıtir. 

Hi:J,•ri:. şimdi Şarki Akdenizde 
m-tıef:klerin cn mühim deniz üsle
rinden bin olan Ciridi zaptetmek 
iç:, bütün menbalarım ortaya lcoy
d •"u \'• l-aHı. yolu ile asker naklet
rn 1: ure•ile istila usullerinin bütün 
foc li!.lcrini wtbik etmekte olduğu 
a 1 ard•r. Bu teşebbüs akamete uğra
d -ı t 1 dirde bı nun Bitler için gerek 
rn ,,., i gı.:rel. maddi bakımdan ağır 
b r h z"me! •c-•k.il edeceğı ıüphesiz
d ":. 

Alm n p • nımn kıt lt dolu kGçük 
g ' r kull rak aynı zamanda 
d 'zder. de asker ihracına teşeb
b "s etmek surctile istilayı teshile 
:rr •uf kısmı şimdilik lngiliz donaa
ma 1 tar..fınd.:ın suyr. düşürülmüş
tür. Almanların pike bombardıman 
t yynreleri ile nakliye ve avcı tay
) ar lM"inden mürekkf"p tam hava 
kuvvetleri kullanmış olmasına rağ
men lngiliz bava kuvvetleri ile kara 
lı:n' vetleri bir çok pike bombardı
man tayyaresi düşürmeğe muvaffak 
olmu~lardır. 

Bu arada Yunan kıtaları j)e Girid 
daf,lılanndan yardım gören impara
torluk kuvvetleri hücumun ıeklen 
yeni ve ani olmnsın. rağmen vaziye
ti şimdiye kadar ellerinde tutmağa 
muvaffak olmuşlardır. Dü~m za
yiatı muhakkaL surette ağırdır ve 
bir çok Almanlaı muharebeye gir· 
meğe vakit bulamadan öldürülmüş
tür. Bunlar, çok yüklü nakliye tay
yaı c,eri, timdi bombalarla delik de
,:~ olmuş bulunan Malenıo tayyare 
meydanmr. inmek tctebbüsinde '-1-
for.duk lar. 91rada öldürülm\itlerdir. 

Alman hücumu Ciridin Haaya ile 
K9.ndiya araStndaki en kalabalık 
mmtakasına tevcih edilmiştir. Bu iki 
tehir ormanlık dağlar arasından ge
çen güzel bir otomobil yolu ile bir
b"rine bağlıdır. Bu ormanlık mınta
kn oaraşütçülerin gizlenmesine çok 
mü nit bulunmaktadır. Hava tarikile 
g- tirilen kıtnlar Mo.lcmoda yere in
miştri. Büyük nakliye tayyarelerinin 
inmesine müsai. bir hava meydanına 
malik bulunan bu mevki Suda ko
yundaki deniz üssüne karşı yapıla
cak bir hücuma hareket noktası ol
mıığa da çok miisaittir. Mevzuubahs 
deniz üssü şimal ve şnlt cihetlerin
de yühek tepelerle muhat ve mah
fuz bulunmaktadır. Düpnan tayya• 
re!eri bu mıntakadaki hedeflerine 
karadaki müdafiler tarafından gÖ· 
riinmeden inmcie muvaffak olmuş· 
lardır. Çünkü Sada koyunun bemeıı 
arkasında bıçak ıartı gibi yükselen 
Lir dağ vardır. 

Almanla Ciria ile Yunanistan 
arasında devamlı bir servis tesisine 
gayret sarfetmekte, bızim bombardı
man tayyarelerimiz ise Yunanistan
~ak hava üslerini bombalayarak bu
h"' mani o1mağa çalışırıaktadır. 

Franıiz • Alman iıblrliği . Y:ol iııtasına mahsus alat ve edevabn İngilizler, asker dolu bir 
arp nısif küreaine §amil beyanname ile bı1dirilmesi - Sınai Clütman gemisi ile bir 

bulunmıyaca1rmi, ~müesseseler - Göztam parası - petrol ve bir destroyer 
y• bahrdılar 

Vaşington 23 CA.A.) - Öğ'renil~e z• t b k k v b 1 
göre Anıerlb.. Fransanm Almanya ne ıraa an asının çı aracagı ono ar 
yapacağı Jşb!rllğinin garp nwf kftre- Loadra 23 (AA) - Amirallık 
sine .anın tmımmuyaca~ hattında , dairesinin bir tebliğinde düpnanın 
Vlchy hilkfnnettnden resmı teminat Ankara 23 (Telefonla)' - Yol ren bir hatta içinde bu aJlt ve Libya :münakale yollarına kar11 ba-
alnııştır. ~ih FmnBız - Ahna.n inşaatında ktıllanılan bazı fil!t edevatı bnnlann adetlerlnf, ye:r:ı1 reUtta bulunan demiz a.ltılanmız ye. 
lşb!rll!;lnln mütareke aıı1aşma.m icab- ve edevatın b1r hafta içinde be- veya 1aıllamlmış olup olmadıprt ni mavaffakiyetler kaydetmiştir. 
!arma tnhtsat edece~ hakkında Va- 9000 ı L b" k akl" • şlngtonda tam teminat alın~a yanname f1e hük'Omete bildiri!- ihtiva eden beyannamelertnl Ya- ton ua; ır as er n ıye ge 
dair beyanatta bulunul~. S(;y- mest hakkındaki kararname bu- liliklere blldirmeğe mecburdur- ~ ile 700~ tonl~ _bir petrol 'ge-
lendiğlne göre de Vlehy tarafından • 1Dİllİ Dabnldığı gı1n hır balyan des-
böy!e bfr temma.t verlllnciye kadar gönden :itibaren merıyete konul· lar. boyerine de torpil isal>et etıniftir 
Fransa.ya yiyecek maddesi gönderil- mtl§tur. Bu ltarara göre Ellerln- Kankasörden mada 10 &det-- Destroyerin batm11 olması muhte
mlyec~. _ • de kamla ve kazma sapı, kürek ten az mfktan için beyamıame meldir. Düpnan tarahndan mühim
Posta müraselab kesildi ve kürek sapı, varyôz (6 _ ıo ld· verilın.fyecektir. Beyannamelerin mat :nakli jçjn kullanılan büyük bir 

Lyon 23 (A.A.) - o.Fj. ajansı, logramlık) tokmak ' (3 5 kilo- tedldk:lnd sah.lplerlnin motör babnlmıl daha küçük diğer 
Amerika. posta ve telgraf nezaıct.ınln . - en 80lll"8. bir motör de sahilde Ciemirli iken 
Fransa ııe Amerika arasında. posta gramlık) çelik manıvela (8 - 12 işlerini .sekteye uğratmamak pr- bôtaç defa isabet kaydedilmiştir. 
mürasel!tm~ tesilm}J olduğunu nln kilogramlık)', Baram:ln çeliği tile clnsl ve adetleri yazılı lllt ve ICaıhire ı'.3 (AA.) - Orta prk 
~~"!1;'~.!~~f"- D. N. B.: (~O • 25 ~etre. k~lınlı~a), edevat kabili ist:lfade o1anlarm ~t karargahının bugünkü teb
G~tecııer toplantısmda aöz alan balast çekicı, KonKasör, demir el değer pahası mubblllnC:1e mQba.- ~: ~~da: T~bnık. ""'~ So~ 
Harbiye Nazırı B. Stlnulln bitaraflık arabası, ahşap el arabası, alelü- yaasına Nafia Vek.AleU mezun- bö!sdenııde denı!ele~ faaliyet-
kanunlannm Amerika 1çbı mubddea . lerme devam etmitlerdır. 
bir anane olan denizlerin sertııesl1ği m_um çadır b11lumu~. hakiki ve dur. HaL'e,iatanda gölle!' muharebesi 
prenslplnl DılAl ettlğinl söylemlşt.Ir. hulant şahıslar bugunden itiba- (De.aml ..a.ife 7 l!ibm 5 de) memnuniyeti mucip hir tekilde inki-

B. StJuuıon IJUlllan 115.ve etmiştJr: pf etmektedir. ' 

cBu beyanatı Ha.ıt>lye Nazın sıfatı- F 8 k • • d 
~!~~,:::;~=:~~ erı oy e cinayet ırak'ta 
bunun denlzlcrde zorluklar çı)araca
t;nı çok evvelden söylcdJm.10 Salleja'ya gİren Iraklıla

rın mukabil hücumları 
kırı idi 

Veli - Ben de o kanaatte· 
yim. Zira geçen nesli., meı:ıhur 

münevveri Ata Beyin oğlu " 
ve bu neslin ayni suretle meshur 
edibi Nurullah Ataç'm biraderi 
ola."l doktor her gün sıhhi mese• 
leler üzerine bir mevzu bulabi· . 
)iyor; bunlaJI! da latif bir şekilde 
yazıyor. 

- Ayni fikirdeyim .•• f"okat 
başka bir :noktaya temas etmek 1• 

ist.Q oruın. Üstad geçcrayal: ı; 
bir manevi hastalığımıza da te· 
mas etnLş: Mürl"kkebi kurutma
ğa mahsu olan kağ:da geçen ne· 
silde sünser kağıdı dedikteri hal
de, bu neslin talebcsı büvar di· 
yormuş. ı 

-1 
- Yani, fransızc:adan bozma 

bir kelime. •• Karşılığında c:sfüı· 1 
ger kağıdı>, ckurutrna kağıdı> 
mevcutken.- Dü§Ün ... 

- Sanki tekumül aksine ol
muş .•• Şayet bundan 25-30 sene it 
evvel bu nevi kağıda cbüv:an 
denseydi, o zamandan bu zama
n" kadar milli şuur kuvvetlendi- [ 
ği için c:şunun türkçesini bulup 
kullanalım I> demek lazım gele
cekti. Halbuki, tersine akan bir 
nehir kal'§:lSlnda gibiyiz azizim, 
Alil Bir vatan "l.'e millet sade era
ziden, ı:ıehir ve köylerden. nüfus
tan değil, lisandan, lisanın keli- 1 

melerinden de müteıekkildir. Kı
, lıç erbabı birincileri nasıl müda-

Hür Frat7~sız
lara iltihak 

iki kavgacıdan Hüsnü öldü, 
diğeri de ölüm halinde yaralandı 

. faa ediyorsa, kalem erbabı dn 
ICAlaire 23 (AA.) - Orta şark: ikincileri korumak mecburiyetin-

Bir Suriyeli kumandan 
Filistine gitmek üzere 

Erdüne gitmiş 

Bn sabah, saat yedi buçukta, Ferl
köyde blr adamın öldürülmesl, diğer 
birbıln de ölüm halinde yaralanması 
Ue net.ıcelenen bir cinayet işlenmiştir. 
Bir muharrlrlmlz1n hMiee mahalllnde 

Kahire 23 (A.A.) _ suriycnln en yapt~ tabklbta nazaran~ cinayetin 
parlak kumandnnlarmdnn blrl ve tafsilltı §Udur: 
maruf çerkeş leiyanununun b!nisi Ferllı:ö)'de. es2d ve ahpp bir sürü ku
olan albay BoTiet'nin Suriye budu- lübenln bulmduğu nuntakada. Kahra
dumı ~k yanınd bulunan manbe,.. .90lm4tı .aa'lır ........ w 1ld 
bir mlkdar Pransızla birlikte Fillstlne eTde, fabrlkn ameleslnden Hüseyin ~ 
gitmek uzere Erdün'e cirdiğl U-yid Hüsnü isimlerinde iki k41 n.ilelenle 
edfimlştlr beraber oturuyorlar. Bunlann kanla-

. n, dün, bir tocuk mescles!nden yek-
Kağıd sarfiyatı tahdi- dlğerlle kavga etmişler, bl.Wıarc ara-

dind 
. . ya girenler tarafından yatıştmlmışlar-

en ıstisna dır. Bunlar, gece evlerine gelen koca-
Aılkllra <IS (Telefonla} - MünakalAt lanna yaptıkları işi, kendi ncıktal na

VeıUletl ve dJvaru muhasebat kdğld zarlarına güre anlatmışlar, bu yüzden 
sarfiyatının tahdXUne dair kararname Hüseyin ile Hüsnü bir hayli asabiyete 
h~erinden ıstısna edllmlşlerdlr. 

Kömür Atina elcimizin • 
avdeti icin • havzasında • 

knpılmışlardır. İkl erltek. hu sa.balı, umumi karargahının bugünkü tebli- dedir. Türkçe sözleri frenkçcler-
saat Y~ buçilkta :lş.lerlne gitmek ti?,e- ği: lrakta kıtalarımız Salleja şehri- le de,ğistirmegw e knrııı •iddetlc ça:· 
r.:ı evlennden çıkt*1an zaman karşı- • lı:: h il l · kk v 

1 
o:nııcıJ ..,. r H"-n Hu",.,.,.;~• - - nın enar ma a e enn~ muva aten ı pı•malıyız. Müstahkem mevkile-n,. ... .,, a.uı . ···:.uu, .... , .. u. gorun- • w ff k l d"" " 

ce a~nn geleni söyııcmeı.te başlamış- grrmeg~ m~va a 0 an uş~tmm ri müdafaa edercesine. .. Bilhassa 
tır. Hüseyin de ondan aşağı kalmn,nuş, mukabil hucumlan muvaffakıyetle 1 csünger kiığıdı>, c:kurutma ktt
aynl ş~kllde mukabele etm4:, nihayet kırılmış 20 subayla 90 erbaş esir I ğıdı> dururken cpapiye bın ar> ... 
r.z sonra bet nnsı de büyük birer bı- edilmiştir. N d -'--" ... c eme.ıanışr •.. 
çıı.k çıkararak blrlblrlerl :iizC'rlne ıatıı
~. ,... lıı:aDl1 cl6lıUo :a- bh' 
müddet devam etnıış, Iasnü nldığı 
yaralarla bir tarafa düşüp ölmüştür. 
Hüseyln de yedi yerinden yaralı ola
rak bir tarafa ,.ıcimış, hiıdiseye cl 
koyan zabıta, cesedi muhafaza altına. 
almış, yruıı.Iıyı hastaneye kaldırmış
'1r. Tahkikata nöbetçi müddeiumumi
si B. Turgut el koymu.«Ft.ur. Hem katil, 
hem de yaralı olan Hüseyin de 6lınek 
~redir. 

Türk ceza 
kanunu 

Banka ,.. idcMlerin ~ Ali veli 

karşılık ve ihtiyatlan ""-ı:ıcı::;ı:-------~ 
Ankara 23 {Telefonln.) - Banko. ve 

şlrketıerln bu hu.sustakl tanunlarla 
ayırma~ mecbur olduklruı' kntşıhk 
ve ihtiyatlar mulmbllhıde verilmek 
üzere Maliye Vekftletlnce yüroe beş 
falzll ve altışar aylfk faiz kuponları 
muhtevi hazine bonolan Ilıraç edi
lecektir. Buna datt liiJiha Mecllsln 
alU:alı '-ncüınenlerlnden geçmiştir. 

Harp tebli~leri 1 

ltalyan tebliiti 
Roma 23 CA.A.) - Italynn ordularl 

mr.umi karargühının 352 numaraU 
tebliği: 22 mayıs gecesi İtalyan tay• 

B 
ya.releri, Malta adasında bir tayyare . R oosevelt'ı·n meydanını bomb1:Xdımruı etm\şlt'rdir· 
Şlmnli Afrlkada ıstlk.'}af faaliyeti 

görülmüştür. DiŞnn.n. Blngazl üzcrln6 ltflthu merakla bir akın yapmıştır. 21 mayıs gecesi 
Şnrkt Akden\zde scrl motörlerimiS. 

işçilerin aağhğıni koru
mak için nizamname 

1kl kruvazöre torpille isabetli endaht-

Ankara vapuru pertembe Tadilata aid layihanin bek/enivor ıar yapmı11ar ve sn1ımen üs1erıne • • ak • 'J dönmuşlerd!r. 
günü elçimizi ve memur- birincı miız ereıı ı1 mayıs gunü bir bomh:ırdnnan 

1 1 ") I • • ] bı"ti0n°ldi tayyareleri filosu, bir düşman deni' ar a aı e erını a mıya Beyanatta bitaraflık: filosuna bücum ederek beş bln ton.o 
Ankara 23 (Telefonla) - Eretll kö- gidecek ı_:__ _..ı!ı __ • 

1 
hık bir kruvazörü batırmıştır. 

miir banası maden oca'tlannda ~lı- Aakara 23 CTelefonlal _ Biyük llUUIUDUD& temas euuı:uell 22 mayıs gecesi. bir İtalyan torp~ 
§an amelenin sıhhi ihtiyaçlarının te- Millet Meclisi bugünkü tçilmıunda muhtemel görünüyor sıı, İngilizlerin altı kruvazör ve 1bı'ı-
m-e dair nı .. mnamenln muaddel Barfclre VeWetl, dün """"' ne Tüt!< ceza kanununım bau ma-ıe- ,... m-lerlne tesed, 
blrlnet maddesini de~ ınJzamna- Atinada bulunan Tiiıtiye biiyiik el- rinde yapılacak tadilita aid ~ diqman topçusunun m 
me JUllldan itibaren meriyete gin!- ~lınb: B. Enis Akaykene 111 tıebligt.tı üyihasml miiıı:akere etml§tir. Adliye V~ 23 (A.A.) - B. Roo- ~ln bunlara hüclll!'- ederelc 
cekt.lr. Bu nhıamnıımedekl esaa1ala J&.pm41tıt: Vekili B. Hasan Men~nciotlu llyi- RTelt, salı günü milJete hitaben rad- torpido ile bir kruvtı.m:_e isaibet.li em.• 
göre, Ereğli kömür havzasında, Zon- .-sızın ve büyük ~ilk memurlari· hanın esulan ha.lı:hnc~ beyanatta yoda .öy1iyeceği cocak bap miiaalıa- dahtta_ b~unm'!_lf v~ n::utca'ktben 
guldak mınW.kuı lktls:ıd müdürlü- le ailelerinin ve tensip edeceğiniz kim- bulunmuştur. Layihanın birinci mü- besi> ıü din yumağa hatlanuttır. roket ussune donmii§tur. 
tünün r~ altuıda. baş mühendis, se1erin Tirkiyeye avdetJniz 1ç1n De1'let zakcrcsl blt.irilnıl§tir. Bu müsababe B. Ro09e"l'e1t'in 14 Şarki Afrikada iiüşman. OaıJa f6-; 
mahant Slhhat ve içtimai muavenet Denlzyo!lan idaresinin Ankara vapunı • . fr d dı>.mo ınıntakasında muka.vemetiıe bdı' 
miidürli, "!:retli kömür madenleri tş- tahsis edilmiştir. Almanya hükftmetl •• ~J?Sta ~anamerıltan kon ~ .a lnnan kıtruıtımızı tazyik etmekte be~ 
letme muesseseslnden aynlacak iki nezdinde icab eden teşebbüsat yapıldl Turk &sın birliği Anka- aoylıyecegı evvelco bahsedılmış devamdır. 
aza ve işçiler tarafından seçilecek 29 mayıs perşembe günft :istruıbulda.n k . . olan nutkun yerine kaim olacaktır. --------
diğer iki aza ne sağlık te."klHl.tı b:ış- hareketi mukarr<'.r olan Ankara vapu- ra mınta asının ıçtimaı Şimdi. B. Roosevelt'in salı gUnü 83 •ı • 
hekiminden murekkep olarak bir nınun emniyet.le Beyahati için aync=t Ankara 23 (Telefonla.) - 'l1iirk ba- söyliyecekleri hakkında bir emare mı yon lıra 
sallık komisyonu kurulmuştur. Ko- İ:ıgiltere, Almanya ve İtalya hükümet- sın blrllC'i Ankara mıntakası kanun! bulmak ijzere, hükumet yüksek me· 
misyon Havza dnlın!nde umwnl lerine lhun gelen tebligat yapılacak- kongresini H hazlran cumartesi günü la t fı da 1 b"' tü b f k ı Ad t h • t hıfzuısıhha, iş kanunları ve !fçililt ur. Şmdiden hazırlıumuı.nız ve terU- saat 11 de Ankara Rnltevindc aktc- mur lrı aradiknk tin yar~ an} umakn e- •ev a a e a sısa 
saj'.;lığını koruma ve iş emniyeti ni- bst almanız muvafık olur.• decekUr. yanat ar, a e ta ... ., 0 un ta-
za.mnamesı esaslan cözonünde bu- dır. B. Rooscvelt"in salı günkü nut-
Iundunıımak üzere ma.hallin ihtiyaç- • kunun çok mühim olacağında her· Bu husustaki layiha iMİ· 

kiımetçe Meclise verildi lnnna ve işin icaplarına gore nere- Tren tarı·fesı ı·nf·ııaA k kes müttefiktir. 
!erde ve ne kadar hastane, dlspanser 5 · · • · revir ve eczane nçma.k lüzunııu oldu~ . tımson ıle albay Knoı:: un bita-
ğunu ve nerelerde ne kadar hekim raAılı: kanununun kaldınlma.sını ta· 
bulundurclacağını tesblt edecek ve 1 Hazirandan itibaren lzmirde ÜÇ kiti muhtelif lep eden beyanatlan, bu nokta üz:e- Ankara 24 (Telefon) - ~ 
yapıla~k" kadrolara :göre tayın edl- yenı· tarı·fe tatbik edilecek yerl,_n.nden ya•alandılar rine pek muhik olarak aazan dikkati nün prtlan içinde memlekelin yik# 
lecek butun memurlan çalıştıracak- y . , celbetmiştir. B. Roosevelt'in de bu eek menfaatlerinin icap ettirdiği ye6-
tır. tarzda beyanatta bulunmam kimaeyi lere sarfolunmak üzere hükUmet. 

Kıbrıs'ın 
müdafaası 

İngilizler A vustralyall 
kuvvetler gönderdiler 

Münakalit Vekilcti Devlet Demlı'- İmıir 23 (Telefonla} _ Keçecllerde hayrete dü§iinniyecelctir. Büyük Mi1let Meclisinden 83 milyoll 
yolları tren huetet saatlerinde baZl 911 inci sokakta .sllihçı Hakkmm dült- liralık fevkalade tahsi!at :istemeğ• 
deitlfiklikler yapmıştır. l hazlrnndan kcnında üç kişlnln yaralanmasıle ne- Müruru zamana uğriya- karar vermi~tir. Bu hususta 1'a%1!"' 
ttlbaren tatbik edilecek olan yeni tn- ticdcnen bir infilik va.kası olmuştur. • lanmış olan kanun layihası dii1a 
:rife ne tren seferlerine ban na.veler ~.alil ottu Mebm~ adında b1rls1 kap- cak tahvıller BaıvekaJeuen Büyük Millet Mec:W 
dt- yapılmaktadır. Samsun, :ErLunım, sül ımaline yanyan bir maddeyi dük- Ankara 23 (Telefonla) - Yüz- sine göndezilmiş ve alakadar encii-
Diya.ıbakır Yolcuları t1:11diyc kadai' ikana. getfnn~ ve_ bunu kurcalarken de ·k· e· yu""zde beş faizli 1932 mene havale edilmistir. 
tr('Jlde t.oplanmaktn ldıler. Bu ise patlamı!Jtır. Dükkii.nda bulunanlardan 1 1 v 
yolc~ann rahat seyahat etm~e M~fa. adında birlsl kula'klıı.nndan, hazine tahvillerinin 4 numaralı, r 
manıdi. Yeni tarifede Erzurum. Dı- Raş1d oBu M hmed 901 goziinden ve yüzde ~ faizli 1933 seyriscf ain 
ynrbakır yolcuları için ayrl, Samsun elinden, l{a11l oğlu Mebmed de vücu- . 1 "'"'"~ .... ile demeli? 

Beden terbiyesi umum Londra 23 (A.A.) _ Kıbnstaki 
müdürlük memurları lngüiz kıtala::ı son znmanlarda insan 

yoloulan 1çin de nyn tren hareket dünün muhtC'lıt yerlerinden yanılan- hazıne ta.'!ıvill=~ı..u.. 3 numaralı, 
edecektir. Yine yeni tarl!eye göre mış1ardır. 'Zabıtaca tahkikata devam yüzde bes faizli 1934 hazine talı- 1 

Iskendenına gidecek yolcular Adana~ edilıyor. villcrinin 2 nwnaralı ve yine yüz-
?a aktarma yapmndan aynı vagonda. lh . b. k d • d de bes faizli yurdluk ve ocaklık 

Pek çok kimse, hatta bazı mü
n evverler bile. ctüccari • diyor• 
lar. 

Ankara 23 {Telefonln) - Beden ve tec'hizat bakımından takviye edil
terbiyesı umum müdürlüğü teşkllfı.t miş ve hi.li. da daha ziyade takviye 
kadrol!\nna müteallik kanun layihası d"I k b 1 K hir d 
~eümeruerde tedldk edilerek umuml e ı ~ te u u?muştur. _a e en 
heyete sevkedllmlştir. Bu layfhaya rnnes e. ~elen hır telgrafa go~e, mev
göre beden terbiyesi umum müdürlük cut lngılız ve Kıbnslı garruzonlara 
merkL'z ve te kilatında. memur ola- kuvvetli bir anzak lutası da ilave 
rak 416 kişi 1.st!fıdam edilecektir. ediJmiftir. -

• 

IS'ıı::enderuna lmdar seyahat edeblle- tiyar ır a ın evın e h • • tah ·ıı · · 1 1ı 
ceklerd.ir. Ankara _ Konya treninde azme vı erının numara 
yataklı ve yemekli vagonlar buluna- yanarak öldü kuponları 31/ 5/ 941 akşamı mu-
caktır. b.mir 23 (Teleio~) - Bergamanın ruru 7.amana uğnyacak ve bedcl-

Tarl:fede daha pek çak değ'.sikllk Karatekkell !köyünde İsmail kansı '10 1 rl b ta "ht.e ted" ....a ·ı 
~ardır. AJ:ikadarlar her istasy'!_ndan yaşında Ümmühan evinde rıtan bir e. u .n n sonra ıye ~1 -1 
izahat alabilirler. yan&m netJceslnde yanarak ölmii§tür. mıyecektir '------------""' 

Böyle 
dememeli; 

cTicari> 

demeli! 
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~----E ______ a ___ a __ m ___ L __ ~ ~ i Jıı:;.:r;;:::::_u Yirmi sekiz ni§anlisi 
olan bir delikanli 

Ozerinde deniz doktoru ünifor
tnaaı olan Mustafa Şükrü isimli bir 
Rencin garip bir vak'adan dolayı it
:ibanı edilerek yakalandığı gazete
.erde yazılıyor, Şayet iddia doğru 

Ekmek liatı 20\ Fatih cinayeti 'Bır taksı came - hanesi tarzındaki 

yaralı Şükran da dün kdna çarptı Edebi. ·y.~~s~imdlee,r··-·· b---
para indi 

:~.ha. del~, (ki doktor filiıın 
kJ'Rll;') fundiye kadar 28 genç 
nl a nı,anlanm1t niıanlanmıı; ay
la l!Uf, 27 nc:İsiyle evlenmiı te hat-

950 gramlık ekmek 12 
kurut 1 O paradan 

sablacali 

Bir yarali, 700 liralık ~ ·-· ---- ..... 

h d 
•• ld •• ketJennde bo .. -:.ı- · · l • 

t 
-~~~~ 

as ane e O U 
zarar var nabm!an yeniliklere maalesef ru-

gelemıyoruz. Fakat bu yenilik buh· 

Fehmi 1.sınlnde bir şom, dfin tda.- ranı yalnız edebiyatta., resimde, 

·•• Fakat yeni ·bir gözdenin zuhu· 
::::; haber alarak genç zevce, kıya· Bu sabahtan itlbaren istant>ul. An· 

koparma,. l,ler meydana çık· kara ve İmılrde bir ekmek 950 gram 
bıı4. Haydi Adliyeye! olarak satıııı.caktır. Belediye rel8Ht! 

.,,...,...,. dün fırınlara bu hususta l&.zım gelen 
İnsani tebligatı yaptığından ona göre çeşni 

nud ., ar monogam mıdll', poligam tutulacaktır. 
rek ~··İ (~~ Bu vak'ayı fırsat bile- Narh komJ..syonu diln Belediyede 
uir-..~ ~ ~~zuun mütalaasilıe toplanarak eianeA'ln 950 grama. inme
&detle ve co'tr.egıaf.un.ub •• "tlBa:ı:ı d

1
.inler. sl üzeri.ne flat 20 para ucuzlanmtfl;ır 

ı ~ . ... 1 nı ı er, po ıgam· Fınnlarda bu sa.J>ahtan lt.lb&ren 950 r caı"?, yahut zaruri RÖrm\itler. Ba- gramlrk ekmekler on lk1 kuruş on pa• 
z ar da yasak eı-:.. · kin radan satılacakttr. M fi ....... ' çır aaymıt. 
a~a h oralarda da m~ru çerçe- Francala tiatlerl de aynca tedklk. 

~e~ dı,ında poligamlık olmuyor edilmektedir. Toıprak mahsulleri ofisi 

:v
t:gil ••• İnsanın tab'ı ne ıuretledir?... francala imali için her gün fırınlara 

• • aram bunu alJameler mütalaa et· 20 çuvııl un vennektedlr. Belediye 
•ın M dd şehirdeki 26 francala fınnını tahdide 
b ··· 21. eten ve manen aerbest karar vermiştir. vali ve Belediye Relsl 
ırakllan muhitlerde, ~lerine fınat kaç francala fınnı çalıştınlacağını 

~eçen ~mciıulerimizin yüzde ~ tesb!t edecektir. 
polıgam oluyorlar·. rh bl al un 

t 
Belediye ekmek na ı r çuv -

Katil henüz el~ geçirilememiştir , 
takibat şiddetle devam ediyor 

.. 
Jlayrünnisa Ali ÖZdemir Şükran kinci menkUha değilse bile met· dan 96 ekmek imal edildiğine göro 

~· flört. m~era ve saire... Ben, yapmaktadır. Fırıncılar bundan tir 
endi hesabıma., hakiki saadetin müddet evvel itiraz ederek blr çuval İki gece evvel Fatihte Hoca- melikavağına rnütevecihen yola 
nıonog ı k k · 1 • ı !::..-.1 undan 94 ekmekten fazla alınamadı- .. . olduğu:'1 ~ tıı:. &f Aın.:ıuara 1~" .... a ğını uerı aümıüşlerdl. Belediye, bu- uveys mahallesinde vukua gelen çıkmış olması, izıni kaybettirmek 
•. 

1 
a anıım... mm•. ınsanı su.si müessc~erden blrine a!d bir cinayet, dün ikinci kurbanını da istediği hissini vermektedir. Dün 

oy esine zaptedebilecek birini bul· t ~ t übede bit çuval nı ~ rınnda ya'p ı&• ecr vermiştir. . geç vakte kadar bir taraftan Em-
"' ne güç, ne güç... dan 103 ekmek n1

-• .. tır un .... ....,. · · t .. d .. ı-ğ- · 
b. Acaba Bay Mustafa Şükrü böyle Nişanlısı; dondurmacı Sabrlnin nıye mu uru u cınayet memur-
ır aaadetin arayıcısı mı imif ? ..• İde- s •• A ' on beş yaşındaki kızı Hayrünni- lannın, diğer taraftan jandarma-

al Yolunda sanşmlar, esmerler, kum· u rp g o p sanın kendisinden yi.iz çevirme- nın. yaptığı ta~ibat m?sbet bir 
rallar ikliminde ke,if seyahatlerine si dolayısile asabiyete kapılarak, netıce vermemış ve katıl ele gcç-
çıkrnış da yirmi sekizinci merhalede · t" 
kazazede mi olmu~ ?... Hazırlanan planlardan daima taşıdığı resmi tabancasile memış ır. 

"""""' onu öldüren Ali Cemil Özdemir, Tahmin edildiğine göre katil, 

Gıyabi dotrum Averçeako'nuıı biri kabul edildi · fena bir tesadüfle o esnada Hay- kardeşini ziyaret ettikten sonra 

bundan hayli sene evvel tercüme et· rünhisanın yanında bulunan ter- Kavak istikametine teveccüh et-
tiğim bir hikayesi vardır. Sürp Ag_op sahasına verllccek yeni likçi Scvketin on dört vaşındaki miş fakat oradan tekrar geriye 

- Ben bir tek sevgili arıyorum... şekle a!d uç '))ltm hazırln.ndığını yaz- ~. ~ ~ .. • .. _ • d . . k .• el m.ıştık. vaıı ve Belediye Reisi Dr. B. kızı Şukranı da yaralamıştı. Bu- donmuştur. Bu suretle, kendi 
k der. • Hayalımde bkuır te «~ Lütfi Kırdar bu pldnlardan birin! yük çaptaki Brovnincr tabancası- hakkında yapılacak takibatı bu 
~ ın tablosu» men ştur. . ~ kabul ctrnlş, plan daimt encümenden - . 

0 

• • • • • • 
gozlerini ve saçlarını Dora ısim!• geçirilerek tasdik edu~;r. Kabul nın, açtıgı derın ve geniş yaralara taıafa çekmek, kendısı ıse aksı ıs-
k~dında bu1uyorum. Fa~at n.e~1ersı· ı edilen plfına gore D$ılı.k klübünün ancak dün sabaha kadar taham- ı tikametlcrde saklanabilmek ümi
nız ki bacakları istedığım gıbı de- yanından Sipahi ocağına kadar imti- mül edebilen Sükran, OO:leye doö- dine kapılmıştır Katilin ıssız bir 
ful. Halbuki ti öteki semtte oturan dad eden tramvay yolu kenarında. 16 - • d

0 

•• }" • 

N d 
"d , L akl d .. ~ .. d apartıman vapılacak ıı.part.ıma.nlann nı Haseki hastanesın e olmuş- yerde saklanmış olması muhtc-

a eJ a nın ... ac an a, gogsu e .. . ".. • • .. . 
ideal ölçülerim'l uygundur. Heyhat, on cephesı sutunlu olacaktı~. Aparlı- tur. meldır. 
g 

.. 
1 

• ·x. • ı ·· k··- manların arkn cephesi yeşılllk ola- Bu ölüm h"..:ıisesi hastane ı"da- Ala'kadar memurl"'r bu ihtı·-. ?r. en. c;ı.- ,mavı, saç arı mısır pus ~ ca.k bu yeşill!k Harbiyede Emlak cad- . u.u '.. • • '"" 
·~· ·: Nıura nın konuşmasından.. Tı· desinin arknsm:ı. k:ıdar imtldad ede- resı tarafından muddeıumumi- malleri göz önünde bulundurn.-
thı nm omuzlannBd.~nl l~kel el!ednalimn~en cektlr. Yeşilliğin kennrmdan Takslm- liğe bildirilmiş, adliye doktoru B. rak araştırmalarına devam et-

0 anıyorum... oy e ı e ı e • den başlamak ve Maçkaya kadar im- · · · d~i giizel kadının tablosu. muhtelif t!dad etmek üzere asfalt bit yol uza;_ Enver Karan hastaneye gıderek mck'Wdırler. Ali Özdemirin, Ru· 
İn:ıan:a"a dağılm1t bulunuyor. Ben yacak, bu yol geın yolu olacaktır. cesedi muayene etmiş, icabeden melikavağı cihetinden blr kayığa 
ha mozaik parça1annı toplayabil· B. Prost Emlnöntı gezlalnde yeşilll- raporunu verdikten sonra gömül- binerek Anadolu taratma geçmiş 
mek için, her ı:ün otomobillerle, ~~ .fazlaca bulunmuına çalışmakta- mesine müsaade etm~tir. olabileceği de düşünüldüğünden, 
tramvaylarla sagdan sola., o m~· Katil, Ali Cemil ÖZdemire ge- Beykoz, Şile, Üsküdar kazalarına 
halleden bu mahalleye dolapn bP' dd • • J d · · 'ğ ·· · · · bedhah Halbuki herkes beni Ca eyı ı§ga e en 20 lince; ışledı l kanlı faciadan muracaatla katılin eşkA.li venl-

çapkın t:;';;~i bir ahlaksız sayıyor... satıcıdan ceza alındı soma Yenlköydeki ağabeyisinin miş ve görüldüğü takdirde yaka-
' • .,,. yanına gitmesi, oradan da Ru- Ianması istenmiştir. 

Beyazıd nahiye müdürlüğü ve em
niyet baş komlserllğl, bilhassa Şehm
debaşı ve Ça~ka.pı cihetinde cadde
yi işgal ederek halkın geçmesini güf
leştiren yinnl kadar seyyar sntıcıyı 
yakalıyarak ha.kla.rında cem zabıttan 

Acaba Bay Mustafa Şükrii'nün 
ideali de yirmi sekiz mozaikla mı 
•Ynlmı•h da zavallıcık. bunlan 
Yanyana getirip karihasındaki dün· 
Ya güzelini yaratmağa uğratıyor· 
du ? ... Kimbilir. ihtimal o, çok bed· 
b•ht bir idealist, çok c;;a1ışkan bir 

tanzim etmlşlerd!r. 

aşk ka,ifiydi! 

Bu m<!yanda, v!lAyet ve emniyet 
müdürlü~ünün verdiği. sıkı emirlere 
rağmen tramvaylann basamaklarına 

,,.,,.. asılara.k seyahat eden on dört kişi 
Y ahud da Norveç tabiatli bir İn· tutulmuş ve bunlardan da pa.ra ceza

lan ••• Maurice Bedel'in bir romanını lan aıın~ır. 
okudum. Orada Garbi İskandinav· _,.,.,...,,,.,..,., .. .,.,.,.,,,,,., .. N,,., .. ,...,.,,.,,,,,.,,,,,,,.,, 
Yalıların cinsiyet hayatları hakikate ni$an)Jık bir tecrübe izdivacı balin-
uygur. olarak tasvir ediliyor. Me- d · 
aela b. • d B eymı, ... 

ır zıyafet masaSI başın a. e- .• w· .. •-: B M taf s··krü 
lediye re· • .. I • -L t ven·yor· Gor uyor - ay uı a u ıse!ı soy e ızuı;:l • • · • • b. - Ş ·· .. ·· .. üncü zemın ve zamanını ıyı ıeçmemış ır 
k u goz!uklu dostum. uç 

1 

. y ki devirde yetişip pqa 
ocnrndır. Onun yanındaki bayan, zattır· a. es d altıncı k d. . k d Si olacak; bar harem açacakb; yahu 

ze . ~?Ck~.amm ~c. mcı ansı ır. • da Norveç'de yaşıyacakb... Onun 
şunuı ı ıevı:ımı tanı~tırayım. •• tl · b" · · dik· ··1 ··ı · V • . . bu hareke erı azını şım ı o çu en-

k. e ayagına basarak ıhsas edıyor mize ayn sreldiği için haydi mahke
d ı. eayet arzu ederse. o kocasından 1 
B~ hoşaııabilir: kend[sile cvlenebilir.

1 
meye.... . • d · • M _ 

.oylelilde birb. 
1 

• htelif ta· Kendasınr. tav11ye e enm: oza 
rihlerde k ır erme r:1u . b ile levhadan artık vaz geçsın; us· 
kafilenin llrıhk ve kocalık etml;'. u lansm... Yekpare bir sevgiliye gön· 
Lilün F arasına o d:ı .k.a".'lş~bıNlır... lünü teksif etmek c:nresini aı·asm .•• 

. ransız mulıarnrı, bır or· ~ d bul ilh "~lı kızt sc · d 
0 1 • an Arayan mevlasını a ur··· ·•• 

ı vıyor ur. mm a nış - • ) 
anıyorsa da. ı__ b' k ··n sonra (Va-Nu 

kend· · • n.ıı,,ı;. ır aç gu 

1.. bısnu reddediyor: 11fransız usu· ~t dd'd ·r 
ruekı:a ıtah bir nifanhıt suretinde ha· ($) Tek c;ifti yıthud mu ea ı çı -

et ettiği İçin... Halbuki Norveçte leri ol:ın demektir. 
c::::: 

Sütçüler bir kısım 
kepeğin dahilde 

bırakılmasını istediler 
İhracat işleri g!tt.lkı:e inkişaf gös

terdiğinden ihracat maddelerinin tlat
lerl yükselmektedir. Bir çuval kepeğin 
f;.at1nin 350 kuruştn.n 530 kuruşa fır
ladığını yazmıştık. Süt veren hayvan
larına kepek bulmakta müşkfü\t çe
ken sütçüler, ooınlyetlerl vasıt.asllc Ti
caret \'ekalet!ne müracaat ederek da
hilde kepek lstihlaktnln teınlninl ıste
ml.şlerdl. Ticaret Vekl\l<?tl sütçiller ce
mtyet!nln müracaatını yerinde bula
rak İstanbuldakl alf\kadarlara tooıı
gnt yapmıştır. 

Sütçüler, ihraç edilen kcpcklerde."1 
bir kısmının dn.hilde bırakılarnh ken
dilerine satılmasını Belediye lktlsad 
Lşlerl müdürlüğiinden ıstem~lerdlr. 
Diln !ktisad Lşlcrl müdürünü gören 
ı;ütçülere murac:ıatınnnın tak!b edl
lec~ı.rı b!ldlrllmlştlr. 

Buz tevzii dün müteahhi .. 
de ihale edildi 

Şehirdeki buz satış ve teni işi dün 
daimi encümen tarafından müteah
hide ihale edllml4t!r. Bele-diye buzun 
kilosunu müteahhide 63 santime ve
re<:ek, mütea.hhld §Chrln her yerinde 
buzun kilosunu halka yüz paraya sa
tacaktır. 

Belediye, Belediyenin temlt. edece~! 
her yerde buz bulundurulmasına mü
tenhhldl 1cbar edecetc, tevziat intizam 
dahilinde yapılmadığı takdirde ihale 
bedelinden tenztliit yapılacaktır. Ha
riçten kfı.tl mikdarda amonyak it.hali 
kabil olduğundan buz sıktnt:ısı çek!l
mtyecek, müteahhidin istediği mlk
dal'dnkt buz, her gÜn emrinde bulun
durulacaktır. 

Ağaçlandırılacak semtler 
'J.'opkapı mezarlığındaki n(;açln.ndır

ma işi devam etmektedir. Şubat ayın
da dlkllen ağaçlardan mühim bir kıs
mı tutmuştur. Hazirandan sonra dl-Yetim ve tekaüd 

maaşlarının tediyesine 
haziranda ba!lanacak 

3 
k!Iecek ağaçlarla. Topknpı me-Larlığı
nın beş bin nl';açlı bir konı haline 
konması kabil olaenktır. 

Üç nylık yetim ve te'kaüd mntıııı:lan
nm tediyesine 3 haziran salı günu 
başlanacaktır. Maaş tediyesi 9 hatl
ran günü bitecektir. 

Belediye Üsküdarda Frenk tepeyi 
ağnçlandırrnağa karar vermiştir. Bu
rada bir kısım arazi !sUmltlk ed!Ierek 
ağaçlandırılacak kısım genlşletllecc-k
U_r. Frenk tepeyi Belediye 10,000 a~çlı 
bır koru halıne koyacaktır. 

Bay Amcaya göre ... 

resindeki taksi otomobillle Galatada sanatta ı_nı? ~ayır ••. Bütün bayab
Voyvoda caddeshıden geçertcen, bir- mızda tiddetlı bir :tenilik buhranı 
dcnb!re freninde hasıl olan bir anzı:ı. var. 
dolayısile, dlreksl!.ona hA.klm olama- • ~~ ~ini RÖrmek ister mi
~ ve bu cadde uzerlnde sinema ede- aınız ? Gelifigiizel bir cadd ·· · • 
vatı satan PanaYotun düttA.nuun vlt- deki dükkan isimi • • ~ ~ze~ 
rlnine çarparak gerek vltrln1, gerek oku Bizd ~ .'°Y e bir 
içerideki sinema edevatuu parçala- .1 _ _:umızbütÜn d .• kek_san_k~ hır. t~k kiti 
mıştır. Çuup u an uinJerını koy-

Bu sırada hA.dlse yerinde bulun- m1qtur. Belki kırk tane «Kanaat 
makta olan Murad JsmJnde bir! de bakkaliyesi». 50 iane J-= clıtikamet 
otomobilin ani geli§inden bir tara.fa bakkaliyesi» sayabilininiz. 
kaçamamış, muhtelif yerlerlııden ya- Bütün öteki isimler aüya kanunla 
ralanDllfjtır... tabdid edilmiş trihi hemen hemen 

Va.ka.yı rnutealtlp polis, işe el koy- birbirinin aynidir 
muş, yaralı Murad derhal Sen Jorj Halbuki b. dükü . . . 
hastanesine gönderilm!f, bir heyet ta- .. .ır • ~ 11~.ı, fır· 
rafından mahall!nde Iroşlt yapılarak maıı ne mübun bır feydır degıl mi? 
dükUnda yedi yüz llralık kadar bir İman bu birbirine be.1'ıiyen isimler 
zarar vukua geldlt tc:t>lt edilm!~r. aramda öyle münasebetsizlerine 

Şoför, zabıta memurlan tarafından rasgeliyor ki buıdann yanında me
yakalanmış ve dün adliyeye verilerek ıeli cHürriyet hapishanesi» tarzın. 
sorgu~ çekilmiştir. da bir ad daha mukabil kalır. 

Şofor, kend! sun'u tnlcs1rl olmadı- t · · k., Ti h ğını, makinedeki Ani bir sa.katlık do- •un~ mı J'O • ıcaret ~Yllh"'la 
layıs\yle bu 141.n vukun. geldiğin! be- ~!11m-Rt babnmdan bile geçırmedi
yan etmiştir. gım halde hazan aklıma öyle isim-

Otomobll bir fen heyet.! ta.re.!ın- ler geliyor ki adeta hevesleniyorum. 
dan m~ayen~ edilerek verilecek tıı- Maeli: 11Bir lckantam olsa, bir 
pora gore 1cap eden knnunl tnk!bat bakkal dükkanı açsam su ismi ko· 
yapılacaktır. yardunıt diyorum. 
• Geçenlerde bet- günkü yolumun 

MısırçarŞISI üzerinde pek ıık bir ~azi.no açıH •• 

Tanzim edilen rapor 
Maarif Vekaletine 

gönderildi 

ğım gördüm. Curamn kc.lorifcrine, 
her dakika havasını de@şli.""mc~e 
mahsus aletlerine kadar her ,eyi 'a
mamdı. Bir de ismine be.kb:n. Öyle 
acayip bir ,ev ki adeta cazino
dan insanı &oğuluyordu. 

Di4ündüm, kendi hesabıma bh- ga· 
zino, kahvehane aÇ$llydun ne isim

Mısırçnrşısına verilecek yen\ şekli ler koyardım. Mesela «Dini~•, 
tesb!t etmek üzere Belediye ve müze- cOh! .. Kekii!ııt, cGel keyfim gel!•, 
lerden seçilen bir heyetin blzzn.t rna- e:Keyfine bak!ı>, «Yan Rel!J> ••• 
halinde tedk1knt yaptı~ını yazmış- T tık. Heyetin müştereken tanzim etti- rat oldaium berberin ismini 
C'1 rnpor Maarlt Vekfıletlne gönderil- oldukça tüylerim diken diken olur. 
mlştır. Belki de berberim dü!tkanınrn •1• 

Raporda Belediye ile müzelerin nok- mini bu maksadla koymuştur. Mü,. 
tai nazarı ayn ayn merkezdedir. ne- terilerin tüyle.·: diken diken olsun da, 
ledlye, perakende hô.l olacak Mısır- usturayı çal.versin! .• 
ç.nr~ısını aydınlık bir şekle koymak Halbuki berberle• için ne ısıırucr 
için yeniden pencereler açacak, mev- buluıunaz ..• t,te bir kaçı: uGenç 
cud bazı duvarları delecektir. Halbu- kal!.Jı, «Eli hafıb, cMcraklı ber
ki müzeler bu nokta! nazara. muhale- b 
fet ederek Mısırçar§'ISlnın bugünkü en, uHcr zaman yirmisinde», e:Si-
hallnln aynen muhafu.ası ve binaen- birli ustura», cGençlik usturası•··· 
aleyh pencereter açılmamaaını llerJ Fam isimlerine dikkat ettiniz mi? 
silrmektedlr. Belediye binayı muhafa- tanbuldaki bütün fınnlann kul· 
za edebilmek 1çin kendi plAnmı tat- ddarı isim belki yirmiyi geç-
blkte Israr göstermektedir. mez... Bir fuma cPitkinıt, «Pamuk 

Maarif Veklletl raporu tedklk et- gı'bi», «Siİna'er Ribi..ıt, cKarC:an be. 
tikten sonra bir karar verecek ve bu yan isimleri ne kadar yakıtır. 
karardan Belediye haberdar edile- Kasap dükki.nlan arasında pek 
eektır. Vekalet müzelerin nakt.al na- garip isimli olanlar H lbuki 
zarını kabul ederse Belediye Mısır- L • • • •ar. a 
çarşısını hlil haline koymaltb.n vaz- uunlar ıçm «Eti yumusa111, •Aiız· 
geçecektir. da d~yon RlDİ ne ~!mler bwu

nabilir. 

Basın birliğinin 
bir tavzihi 

Daha diişünülae ortaya ne p,Üzel, 
yerinde isimler koymak mümkün 
olur. 

Türk basın birliği İstanbul mınta- Fakat yıllardanberi gelip giden 
kası ida;e heyet.! reisliğinden: Oaze- isimleri koymaktan kendimizi alıuru
telere gonderilmb} ve lütfen nC§redil- yoruz. Acaba ·• ı k ak d · mlş olan llanımızın b~lığını her ga- 1 ~oy e ıvr • .' erli
zete kendisi dlledlğl gibi koymuştur top u. yapdan tfe llYPD ~ım bua
Bu yazı birbirinden rakamla da.hl ay~ mak ve bunu dükkinının üzerine 
nlmış iki te'bl!IU lhtıva etmekte oldu- yazdırmak bir nevi baf'ıEiik mi te
ğu ve ikincinin b!rinclslle alAknsı tek liklri ediliyor? .• Meseli e:Oh ! .. Ke
bir kfi.ğıd üzerinde yazılı olmaktan Ü !ıt ismi ciddiyetimize aykm ıru 
ibnret bulunduğu nasılsa dikkatten ııe{iyor? •• Eier öyle ;ıe pek prİ 
kacmış olncaktır. bir telakki!.. P 

l numara nuntaknnın kanun icabı Hayatımızda göze çarpan bir ~ 
ve ınutad olarak 7 h:ızlmnd:ı. topla- nilik buh Y 
nacak kongresini hnhrlatınak1adır. ram var. 

2 numara bir çok arknda.şlann bll- Hikmet Feridun Es 
diği bir teşebbüsiın müsbet neticesine 
dair merkl"Z idare heyetinden alınmış 
b~.r tebliğden haber vermektedir. Yüz 
cvmle yazacak yerde sabredip yazıdnn 
bir cümle dcıha okusalardı halledilmiş 
bir iş için bir kongre toplıyacak, hele 
bir madde için yirmi satırlık ruznnmc 
yazıı.cnk krdnr mmtaka reisinde 
muhakeme selameti kalmadığı. zanıu 
c!oğuracnk sÖ'ı.lerl böyle bir gazete 
yazısına glrl:7.gil.h yapmaz, khnseyi de 
haksız yere ineltmcZlerdl. 

Bu satırların aynı sütuna konulma
sını rica ederim. 

Mesud bir akıd 
Gü;::ide ~atk!ı.rlanmızdnn yü'k.cıek 

mlmn.r Sedad Çetlntnş ile operatör 
Dr. Cafer Tnyyar I<ankat'ın kızı b~
ynn Turkfın'ın nlkfıhll\rl dün rrnt 
16 da. Beyoğlu beled.yesl nlki\h salo
nunda akt.edilml.ştlr. 
Mer:ıslmde b~t.n. vali ve belediye reJ

st Liıtfl Kırdar olmak üzere memle
keUm!zln birçok tanınmış devlet. me
muru, profesör, doktor ve sa.nat.Jtlrla
n h:ızır bulunmuı:Jardır. 

Yeni evıııere saadetJer dUttlz. 

• 

- «Fikret . A . b. d 1 cYapacak sen değilsin a, ne\ ••. Ben şu bakımdan Jüşiinüyorum \ •·· Gerçi bu işi çoğu ölmüş edip-ı ••• Celgclelim elimizde m-u·elik B A E 
1 

• > ın şıyanını ır e e- • • · k. ·· 1 d b" , t d'd 1 · ] · d 1 .. .. \ · - vet h l "1 1 oıyat rn .. . k 
1 

. b . d .. .. .. n} > d =yeceksin amma ı muze ya nız e e ıy a ı ce ı eye erın eser en arasın a yapmanın 0 maga layık daha bir h l' d b. y • e e yenı er ... 
Çolt diia~zed~~ ~:apmab rnA.ese esı eru ı· uş.~nluyodrs~·ıı .. • mi ait olmalıdır, yoksa bütün Türk edebi asayiı namına faydası var eseri varl •ayı c e ıyat arı yarıya antik.al ... 

-un uruyoı ay mca. •• ıı oy e egı ··• d b" .,. • ·• e e ıyatına mır·•• aznına ••• 
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Gördüklerim, duyduklarım 

Mühürdarın oğlU 
Mühürdarınkiler Saraçhaaıeba~ı madalar ve liikin şikiiyelçiler de: medilC ... 

komşumuzdu. Şimdi yerinde Fatih - Hadi bizleri geç, nurda ya- İzzi efendinin içine şüphe dÜ§Ü· 
itfaiyesinin garajları bulunan. Çırçır tan babası dn sözlü, sohbetli ıd;. Bu veriyor. Pamuk bacıyı bir kenara 
yangınından evvel Masraf sokağı oğlan kime çekti bilmem ki? çekip: 
denilen semtte otururlardı. Ve Zilhanım bol kahka~.alarla ila- - Sana delikanlı koca bulaca-

Mühürdnr çoktan ölmüş ve lakin vede: ğım f.. diye piyazlarla avucuna gü-
rnahallede ismi hala bcık.i. Mühür· - Kendimden az b:ı;uk şüphem mÜ§ mecidiyeyi sıkıştınnca, bacı 
dnrınkiler, karısı Zilhanım, baldızı olsıı Mühürdarın evladı değil diye- baştan a§ağı anlatıyor: 
Zchranım ve oğlu İzzi efendiden ccğim geliyor... Vapurdan inince iskelenin karşı
mürekkepti. O vakitler evlenmesinin yıllarca sındnki kahvelerin birinde bekliyen 

Uzun zamandaaıberi iki hemşire lafı olan, boyuna görücü ge:l.ilip bir bir şık bey bunları karşılamış. Tek 
kocasız ve duldu; lz.zi efendi ise ya türlü münasibi bulunamıyan, gene atlı arabaya binmişler. Ta neredeki 
Şehremanetindc, yahut da Fatihte· durmadaırı kız sağlık alınanın biri de ağaçların altına gibnişler. 
ki ikinci dairci belediyede dört b::1 bu lzzi efendi. Yılan hikayesi gibi Şık bey kolunu tazenin boynuna 
)ÜZ kuruş aylıklı kiitip, zannederim bitip tükeneıniyen bu başgöz olma atmış, fısıl fısıl konuşmuşlar, ıonra 
de mümeyyizdi. Otuz otuz beşind •, meselesi açılınca kırkına merdiven ikisi kalkıp etrafı dola~mışlar. Bey 
halim adim, pek sofu, gayet malt· dayamış olan ergencağız kızanp·bo- ateş yakmış. Getirdiği sepetten ıişe 
çup bir Allahlık. zam, esmer yüzü gapgaplı boynu· dizilmiş kebaplar çıkanp pişirmi§: 

Ramazanda bize ve ayni bahçe na kadar pancar kesilir: • altına pideler koyup fuıtüne yoğurt 
içinde yakınımızda oturan taalluka- - Benim arzum yok, valdenin, dökmüş ... 
ta iftara gelir, ter döke döke sof- teyzenin İşgüzarlığı!.. diye kekelerdi. İzzi efendi, (Yeteri) deyip fırlı· 
ıanın bir kenarına ilişirdi. Yemek- yor ve ann~ine, teyzesine haylan· 
ten kalkar kalkmaz aaati avucund.:ı. Nihayet iki hemşire, oğullanna ıyor: 
Vakti gelJi mi usulcacık dışarı,'l denk ve l~yık kızı bulmuşlardı. Mas- - Yemeği yemeyin, beni bekle-
b~~a.yıp ~arıır·~ızdaki firuzağa ca· raf soknğındaki harap konak yav· yin ! •• 
mısınıın mınarcsıne. rusunda düğün dernek yapıldı. Hep Dörtnala çarşıya. Kasaba bir 

Gayet güzel ve yanık sesi vardı. gittik; güveyin koltuğa girişini, pa· okka kebaplık doğratıyor. Bulgar 
Usul ve ô.dabiyle öyle bir yatsı ezanı ralar ıerpişini seyrettik: pilav. zer- sütçüden iki kase yoğurt alıyor. Pi
okuyuş. csselatlar getiriş ki herkes delerini yedik. del.. Eyvahlar olsun o yok, pliin 
pencerelerde: Gidenlerden herkes gelini beğen· bozuldu İşle... . 

- Mühürdarın oğlu galiba~ mede; zira boylu boslu, lepiska Haydi köskös eve. Eti, \yoğurdu 
- Ta kendisi! saçlı, mavi gözlü, hulasa hakkiyle tel dolaba koyup, annesine, teyze-
- Allah için çok hazin, tesirli bir -güzel bir taze. sine: 

ıese malik! Kaynana hanımlar da rnenun mu - Bunlar duracak, ötekileri ye-
0 gece annesiyle teyzesi de ha- memnun: • yinl deyjp aşağıki küçük odaya gi-

rcm bölüğiinde iftarlarını etmişler. - İnkur edilir mi. iki elimiz ya- riyor ve kapısı:nı sürmeliyor. 
Yeni bozdukları orucun edaleti ha· nımızn gelecek ... Allah için son de- Dörtgöz)c sabahı beklemede. Ho
ltı Üzerlerinde; önlerinde kahve, du- rece ırz ehli. hem de kadın kadın- rozlnr öterken doğru iskeleye; va· 
daklarında cigara, hemen cevaptA· cık. Kocasına, bizlere hakipay 1... pura daha saatler var, bir kayığa 
lar: · Ve çöpçatanlık eden Ebnnıma min- binip Beşiktnşa geçiyor. 

- Sizden iyi olmasınlar, filanca nettarlar. - Bnna bir tek pide!.. Çeyrek 
paşnnın hanımefendi ve ortanca ha.- Aradan bir iki sene geçiyor. lzzi hatta mecidiye vereceğim .•• 
nımefendi (bizimki, Mabeyin rnÜ· efendi kaleminin bnş mümeyyizi ol- Yok ... Atlı tramvaya sıçrayıp Ka
ıiri Gazi Osman paşaya söylesin de muş, maaşı da bin kuruşu bulmuş; raköye geliyor. Gene yok. Fes elin· 
mahdumunuzu Mızıkai hümnhuna etraftan avaidi de olsa gerek ki ya- de, şakaklanndan zırıl zırıl terler 
yazdırtsın) diye kaç kere teklif et- §ayışı enikwıu ferih, fahur. Hatta boşana boşana Eminönüne, Balıkpa
tiler de Kımıyağızımız istemedi. Sa- yazı geçirmek için Çengelköyünde zanna ..• Pide orada da yok •.• 
ray mızıkasındaki sazendelerin, hn· kutu gibi bir yalı bile kiralamıştı. - Bulsan bulsan Koska' da, Ha
nendelerin rütbe alışı, maaşlarının .• .• • .. .. .• •• ... .. . . .. . .. . . .. . • . . . ... . .. . • san paşa fırınında bulursun 1 diyor-
artış: pek yavaş gidermiş!.. Gelin hanım bir sabah kocasına lar. 

lzzi efendi .kalıplı kıyafetli, ol· rica ve niyazda: Hemen Koskaya seğirtiyor. Ya-
dukça da yakışıklı, fakat fazlaca ei· - Müsaade ederseniz bugün Sa- rabbi şükür pideye kavu§Uyor. 
mer olduğundan ann:si ve teyzesi nyerdeki cicianneme gideyim. Ha- Koşa koşa Köprüye; vapura at· 
ondan bahsederken bu Karayniız yırdır işallah bu gece rüyama girdi, }ayıp Çengelköyüme. Mutfakta sıva-
tabirini de kullanırlardı. bir yoklayayım. Akşam olmadan nıyor: 

Hatunların ikisi de çene kavafı dönerim 1.. - Sofrayı hazırlayın, yerlerinize 
mı çene kavafı. hele büyüğü. Etra(- Adamın, karısına yerden göie oturun; yoğurtlu. pidelı 1-'babı --
takiler şakalaşarak: kadar emniyeti var. (Pekala!) di- cak sıcak yiyelimf .• 

- Sana dilsiz orucu tuttursalar yor. Amma genç kaCiın ta oralara Sahan ortaya konup birkaç lokma 
ne yaparsın Zilhanım} kadar yalnız gitmez ya; bir gece yenildikten aonra kansına hitap: 

Dediler mi derhal gözlerini aça evvel misafir gefmiş olan kuzguni - Ey menküham, dünkü gün 
aça, çürük di§kriyle yakasını ısua siyah Pamuk bacıyı yanına katıyor· Sarıycrde, ağaçlar altında maşukun 
ısıra: lar ve vapura bindirip yolluyorlar. beyle beraber yediğin kebap kadar 

- Rabbena hakkı jçin çılclırirrm, fzzt efendi de kalemine gidip leziz değilse de gene IUtfedip tena-
derdi. Yanımda adam olmasa du· dönüyor. Geceliğini giyip kümeste- vül buyur! .• 
varlarla konuşurum. Allah insan kul- ki tavukları, piliçleriyle meşgul ve Taze hık mıkta iken, meseleyi du· 
farını hayvan mahluklanndan dilile kancığını bekkmede. On bir oluyor yup ifrit kes.ilen kayınanalar: 
ayırd etmi~... yok; on bir buçuğu buluyor yok; - Bu kadının (radetini) §U da-
Oğlu ise inadına sükutilerde;ı, ezan okunuyor, ortalık kararıyor kikada eline vermezsen analık hak· 

hap yutmu§lardan. Ne sorarsan sor, yok. _ . kım haram olsun!.. 
karşılığı: Nerede kaldılar, liir kazaya mı - Evimizden §İm0di dehlemez-

- Evet efendimi.. Hakkı llmiz uğradılar korkusu... Nihayet taze, sen bunca yıllık teyzelik hakkım 
varl .• Hayır efendim 1.. p91inde Pamuk hacı •on vapurdan helal olmasın 1. diye çıngır çıngır 

Valde ve teyzesi liıtüne çok dü~- çıkıyorlar. bağırırlarlı:~, İzzi efendi: 
l.ündü. O da oı;nrara kaı~ı bir çocuk - Bundan lı:aç evvel.ki vapurlar- - Talakı aelase ile tatlik ettim! i 
kadar muti. Bu ahlakından ötüril la gelecektik, fakat hepsi tınaslar basıvermiş. · 
daima ona duadalar, arkaşını 91va- gibi doldu; kapılan kapadılar, bine· Sermed Muhtar Alus 

.. .. 
·,!ı.._ -

,,~ 

1 llısmn garp çblünde İngiliz tanktan 

Yardım seven
ler cemiyeti 

lzmirde çalişmasina 
hararetle devam ediyor 

İzmir Halkevinde Yardım Seven
ler cemiyeti tarafından harp 

paketleri haorlanıyor 

İzmir (Akı1am) - İzmir yardım 
sevenler cemiyeti, çok faydalı bir 
şekilde mesaigjne deva:n etmektedir. 
Cenüyetin idare heyeti ile faal a:za· 
sından seçilen üçer kişilik mesul he· 
yetlerin idaresinde Halkevi salon· 
larinda her gün yüzden fazla Türk 
kadını ve kızı harp paketi hazırla· 
maktadır. Bir haftadanberi başlayan 
hu faaliyet, alüka sahasını gittikçe 
genişletmekte, her gün yüzden fa:zla 
Türk kadını Halkevi salonlarını sa· 
bahın saat dokuzunda doldurmakta 
ve çalışma saat 19 a kadar devam 
etmektedir. Müracaatler. her gün 
artmakta ve verim de fazlalaşmak
tadır. 

Harp paketi için lazım olan şey
ler, cemiyette vnzifc alan kadınları
mızın hamiyetli tüccnr ve müessese· 
lere müracaatlerile kolayca temin 
edilmektedir. Bu kolaylık ve yardım· 
lardan cemiyet Teisliği, çok memnun 
ve müteşekkirdir. 

Yakında fzmirde cemiyet tarafın· 
dan mütenddid hnstabakıcı kursları 
da açılacaktır. Bu kurslarda ders 
görmek üzere pek çok Türk kadını 
Halkevindc ~alııan cemiyetin ınesul 
azasına murncaat etmekte ve Kay-
dedilmektedir. lzmir kadınları, ~'1.lrd 
işlerinde kendilerine düşen vazifeyi 
seve seve yapmakta ve bunun için 
daha fazla hazırlanmaktadırlar 

latan bul Belediyesinden: 
24/5/941 tarihinden itibaren 950 

gram olan bir ekmeğin bedeli on iki 
kuruş on para olduğu ilii.uı olunur. 

TEŞEKKÜR 
Genç yaşında aramızdan ayrılıp 

bizleri unutulmaz keder ve mateme 
gark eden . . 
.h'TİL YEVKIN•: DOKTOR ZlVER'in 

Bu çok elim ufulü dolıı.yısile, tesllyc
te koşmak, cen::ı?.C meraslrnlnde bu
lunmak, çlenk göndermek, telgra.f 
çekmek, mektup yollamak surotne acı 
ve kederlerlmlzt p:ıy!.a.şmnk h1tfunda 
bulunan revata karşı, şfikran ve min
net borçlanmızı ayn nyn edaya. de
rin teessürümüz mdnl olduğundan, 
bu vecibenin sayın cerideleri vcdaetı
le ifasını dileriz. 

Bütün aile nammn: Merhumun eşi: 
Dr. Stcpan Ziver. Merhumw1 anası: 

Dikrnnuhl O. Halaçynn 

ÖLÜM 
Sümerbank umum müdürü Bur

han Sanua ve Zonguldak Sağlık 
Teşkilab bqtabibi doktor Orhan 
Sanusun pederleri İstanbul Emrazı 
Zübreviye teşkilib müdürü doktor 

iktisadi meseleler 

Suriyeden limon 
gelmeğe başladı 

Iskenderuna gelen otuz bin çuval 
kahvenin tevziini makul bir 
şekle bağlamak lazımdır 

Birkaç gün evvel, İskenderuna 30 
bin çuval kahve gelınesJ, herhalde bü
tün kahve tlryakUerinı memnun et
mlştlr. Çünkü 30 bin çuval kahve, 
normal znmnnlarda, senellk ihtiyacı
mızın yansını temin ederdi. Halbuki, 
muhtell.1 depolarda. henüz piyasaya 
tevzi edilmiş ıooo çuvaldan fazla. da 
kahve var<iır. Bütün bu hesaplara. ba
kacak olursak şu netlceye vannz, her 
vatandaşın bol miktarda, halis kahve 
içmemesine sebep yoktur. 

Nonnal zamanlardn. istihlAk şartla
n mevcut olsaydı, böyle dü.şüneblllr
dlk. Halbuki bugün ekser müstchlDı: 
cGünün birinde gene kahve buhranı 
ba§ göstereblllr. 'F'ırsa.t elde iken, 
mümkün oldu~ kadar, dükkft.n dülc
Un dolaşnrak kahve tedartk: etmek 
Hlzımdır .. :11 diye düşünmektedir. Her
kes böyle düşünürse piyasada hiç bir 
mal kalmaz. Çünkü ply:ısa, herkesin 
normal olarak mal alması ihtlyaçlan 
üzerine tanzim edilmiştir. Biz, ihti
yacımızdan fazla. mal aldığımız za
man, piyasa. nizamını kendi ellmlzle 
bozmUŞ oluruz. 

Buna. meydan vermemek için, her
kese ayn ayn nasihatıar etmek, tav
siyelerde bulunmak :fnydasıulır. Yeg!l
ne çare kahveyi ftdllilne bir surette pi
yasaya. tevzi etmekten fbnrottır. Esa
sen çay ve kahve birliği de zamanın 
icablarına gôre, bu vazifeyi ifa etmek 
nuı.ksadile kurulmuş bir müessesedir. 
Geçenlerde~ çay ve knhve birliği, gelen 
malın spekulfısyon dalga}arı arasında 
ka.ybolmamasını temin iÇinı kahveyi 
yalnız değirmeni olan kuru knhvecile~ 
re vermi§ti. F'o.kat miktar pek nzdı. 
300 kilo kndar blrşeydl, pek tabii ola
rak, ihtiyaca kifayet etmcdJ. Hnlbukt 
bu sefer tevzi edilecek kahvenin mlk
tan 30 bin çuvaldır. ŞimdJye. kadar 
yapılan tevzi işlerinde görülen tecrü
belerden istifade ederek bu malı. da
ha makul bir surette tevzı etmek H'ı
zımdır. 

limon 15 kuruşa kadar satılmaktadır. 
Bazı açıkgözlerln, t:ıu mevsim limonun 
pahlılaşacağını hesap ederek, soğuk 
hava depolanna limon stok et.uklcrt; 
!latlerln daha z1ynde artmasını bekle
dikleri söylenmektedir. Bu sözlerin 
ne dereceye kadar doğru olduğunu 
tedkik etmek, flatlerl murakabe bü~ 
ro...qma düşen blr vazifedir. Maamafih 
piyasada görülen limon darlığı -pek de 
uzun sürecek değlldlr. Evvelki gün 
Haydarpaşaya Surlyeden 4 vagon li
mon gelmiştir. Bunu haber alan, bazı 
limon tacirlerinin ellerindeki malları 
piyasaya çıkardığından bahsedilmek
tedir. Bugtlnlerde 8 vagon daha limon 
beklenmektedir. 

Yerli llmonl:ı.ra. gelince, limon yetiş
tiren nııntakalardan şehrlml2.c pek aıs 
miktarda limon gelmektedir. Vakıa 
cenup vilftyetıerlmlzde limon, porta
kal, mandalina istlhs:ı.ldtına büyük 
bir ehemmiyet verilmektedir. Geçen 
yıllara nisbetle bu nevi meYVnlanmı
zın 1stihsalatı da artmaktadır. 'Fakat 
alakad:ı.rlnrın söylediğine göre yerli 
limonl:ınnuz ancak birkaç sene sonra. 
dahili ihtiyacımızı teı.nln <'debHecek .. 
tir. 

Haftanın piyasası 
Geçen haftalarda da oldu>ıu gibi bu 

hafta içinde de ihracat hnrcketkrl 
hararetll bir devre geçlrml lir. Tica
ret ~~ası tarafından y:ı.pılnn hesapla
ra gore, hafta içindeki ihracatın kıv
metı 2 milyon lirayı bulmaktadır. Yal
nız evvelki gün muht<'llf mcmlcketı0-
re yapılan ihracat 750 bin lirayı bul
muştu. Bunun büyük kısmını Alman
ynya gönderilen 538 bln Jlraıık tütun 
te~kll etmektedir. 

Alman flrmalan on m lydn liralık 
tütün almak için yeni bir tekli! d::ıh:ı. 
yapmışlardır. Ankarada bu teklıf etra
fında müzakerelere devam edılmektr
dlr. Hafta içinde yağlı tohumlarla ku
ru sebzelerin i'fıltlerl artmıştır. Bu flat 

L • artışını pahıılılaşmak şeklinde kabul 
ımon etmek doğru de~lldir. Esasen bu mal-

Bir taraftan kahveye kavuşurken, lanmızın içinde kuru b:ı.kla, şimdiye 
diğer taraftan da limon darlı~ı baş kadar pek ucuza satılıyordu. son gtin
gösternıl§f.lr. Vnkıll. mevs1m icabı, her lerde 13 kuruşa kadar yiıksclmlştlr. 
sene bu zama.nlard:ı. limon flatlcrl Bundan başka susam, keten tohumu 
yükselir, ve bir limon darlığı hJssellr- gibi maddeler de~er kıYmetlerlnl bul-
dl. ormaı :cam&nlardo., her taraftan uştu Fın k 
limon ithaline imkAn oldulh· bir ... ...,_ m r. dı 1Iatıeri artmaktadır. 

&.. ....... İki hafta evvel 36 kuruşa. kadar sa.tılan 
d~ hlsredilen limon pahalılığı, pek ta- fındık, şimdi 50-52 kul"Uf arnsındadır. 
bli olarak bugünkü şartlar Jçlnde da- .fındığa karşı her tnraftnn, bilhassa 
ha bariz blr şekil alacaktı. Neteldm blr Isviçreden talebler r.rtmaktadır. 
~.~ç gündenberi do böyle olmuştur. Bir Hüseyin Avni 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Beşiktaş GÜREL sinemasında-• 
BUGt1N Vç FİLM BİRDEN : 

1 - HUDUD CASUSLARI 
2 - Oğlum Bir Canidirl 3 - Hücum Kolu > Bütün fstanbul halkı 
ZARAH LEANDER ve WJLL Y BIRGEL 

tarafından harikullde J:>ir bir tarzda yaratılan 

Kraliçenin Kalbi 
(Marie Stuart) 

Muhtqem ve güzel aüper 6Jmi görmek lçin 

ŞARK· SiNEMASINA 1 .. Muhasara edercesine lco§uyor. UFA FILM'dir. 
Bugün saat 1 de tenzilatlı matine 

, Cazip ce sehhar MARİKA RÖKK ,~ 

Bu hafta s ü M ER sinemasında 
Şayanı hayret Parisin M O U L 1 N B L E U Revüsünü 

HALLO JANiNE 
Zihni Sanus vefat etmİ$lİr. Cenaze Büyük: nryete fi1minde takdim ediyor. 
Dama%ı bugiin ikindi vakti Beyazıt Bugün aut 1 Cle tenzilatlı matine 
Cami.inde kılınacak ve Edirnekapı- ..._ h• · ,. .. -il 
dairi makberi mahsusuna defnedile- ~'~iiiiiiiiiiiiiii.iu.ıt~~v~ıizfy~:on~F.i~ilın~diiir.iiiiiiiiiiiiiiiiii_.~ 
<:ektir. ~ B11&ün 

MEVLODU ŞERİF. 
25 Mayıs 941 pazar günü Ama.vut

lköy camllnde refikam Sıdıka.'nm ru
huna. ithaf cdltmet \17.ere Mevlftdu 
nebevi kıra.at olunacağından arzu bu
:ruranlann te§rlflcrl rica. olunur. 

Mehmet Kınacı 

Kirahk 
Mobilyah 
partıman 

1 
il 
1 

MELEK SiNEMASINDA 
2 güzel Ye zenain Film birden: 

]OAN CRAWFORD ve CLARK Al.JCE FA YE "Ye DON 'A.MECH 
Gable tarafından yarahlan tarafından oynanan 

Mahkumlar 
Gemisi 

SON BESTE 
Güzel bir muzikal Film 

Bugün aaat 1 de tenzilatlı matine 

Bugün 

S A R A Y Sinemasında 
2 büyük ve güzel Iilm birden 

Zorla Tayyareci ölünceye Kadar 
F ransızcn sözlü 

Komik RELi.. YS'fo kahkaha 
CORINNE LUCHAIRE ve Y. 
PİERRE AUMONT tarafından 

Maçka Palasta dört odalı. 
her türlü konforu, ve bütün ev 
levazımını ve eşyayı muhtevj 
bir ıı.partıman kiralıktır. Dör
düncü kapıda l ınumnrnya 
veya knpıcıya müracaat. Rekorunu kırdı~ı film. oynanmış güzel bir film. 

Geçen hafta iç.inde bir kaçdefa elden ele geçen Sollwnun umumi görünüşü "11111~----••••n••Mll'j Seanslar: 2.30 5.30 9.10 Seanslar: 4.20 - 7.~0 
l - ,,-ea;n1

- Bugün saat l ac ~enzilatb ma!i,nc ••••••" 

• 



Belediye tenbihi 
Eğer yanıru%da osmallllıcadan 

tllrkçeye bir lllgllt varsa size btan
"-ıl belediyesinin p ilanını okuta
.-iız: 

Tenbibl Bdcdl 

24/G/941 tarihbıden. 1tiha.ren ~·an 
lh1re kadar İst&ııbU1 Belediyel!1 hu· 
dndlan daihll1nde sa.rt ve JsUblAk 
edilmek üzere t:ıbhohınacak ek
meklerin sıkleti. 950 gram ()laca.ktır. 
Tabıh lcnbı bu :mlkt.-ır gs5 gram& 
tadar tefavüt edeblllr. Şu kadar ki 
950 gramdan fazlası için bedel ta
leb ol\lllllUyaCak ve ekmekler 950 
Krnm.dan nokmn vezinle satıım.ıy&
caktır. Hlllfmda hareket edenlell 
1608 saYllı. Belediye ahlc\ın1 cezat
Jıe kantmuna göre cezsJan,dınla.
caktır. 

Keytly~t ilAn olunur. 

Düıünmeli ki l>u jlaru hrıcılar 
olruyacaklar ve satacakları ek
m~kleri ona göre yapacaklar 1. · · 

Belediyemiz bu cTenbihi Bele· 
dh den aonrn piyasada ebik ve• 
:ı:İn> li ekmek görürse bunu ber• 
mutndad esnafın hileaine değil, 
osmanlıcasınm eksikliğine atfet
melidir 1 ••• 

Maamafih ctenbih> in hoıa gi· 
decek tarafları da var, mesela 
<~iinı azin yerine cekmek> elen-. 
mıııl. .. 

Halka doğru! •• 
13 g'CtnÇ ressamın Beyoğlun'da 

açtığı liman sergisi şimdi Beyazı~ 
ta Talebe yurdunda nçılmı~ bulu
nuyor. 

1 3 rak'amını uğursuz. sayanlar 
l:)u 13 gencin uğurlu idraklerine ne 
buyuracaklar? ... Zira, aanati halk 
anısında yaymak için ıehrin yal
mz bir köıee.inde sergi açmanın 
Ufi gelmediğini ilk anlayan bu 13 
ecnç oldu. Ne mutlu!... • 

Oınid ederiz ki bu eeyyar aergı 
l>elediyemize ömek olur da Gü~e! 
aanatlar için yapılacak galenyı 
ona göre yapar. • 

Mesela tekerlekli bır galenl ... 
Çat burada, çat kapı arkasın-

da! ... 

Keyif erbabi . . _ 
Eski kahve tiryakılen s~n gu~: 

]erde müthit bir gazete. tıryakısı 
oldular. Evvelce günde bir ~zet.e 
ile nefsini körletenler oimdı hır 
kaç gazeteyi kanotınnadan yapa· 

mryorlar. . • 
Bunun aehebini kültür aevıyesı-

. yülucl:.Hnde ararken gözümü-
DJn ..,.. l .. 

e her gün gazete sütun arını ıus-
;eyan ou haberler ilişti: 

30.000 çuval kahve geliyor! •.• 
45,000 çuval kahve yolda! •.. 
Görülüyor ki keyif erbabı, g~-

z.etoe havadislerinin bir keyif verı
ci tarafını da buluyor 1. • • 

Bir karar k? 
. d ihtikar ya- Ne olaca · •• 

M~~ıfat~nd~hbo~~ı:da verilen Müteahhid elile yapılan binalar 
pa~k ır yak u ı adn suçlunun 5 5 Devlet elile ynpılıın binalar gibi 
ma ~me f ainn~ 1 'nması yüzün- aağlam olmuyormuş. Bu işi t.edkik 
:rad şın nn az a25u ]~ d n 20 lira etmek için kurulan komisyon nasıl 

en cezasının ıra a b. · 
80 k 

· d. ·ıd·w· · gördük. bir neticeye varırsa varsın ızım 
uruşa m ırı ıg-.'lı •W• • ·h b k . . b . • n yaş- merak cttigımız cı et aş a · 

Bu kararla bır ezırga~ kazi- Çürüklüğü meydana çıkan bina· 
]andıkça altın babası. oldugu lar acaba De olacak? ..• 

iyesi iflas etti demektırl 11111111111111111111ıH1111111111111111111111111111 

KUŞ BAKIŞI: 

Yeni bir 
muharebe tarzı 

İngiliz Başvekili B. Oıurchil~, ev
velk:: gün Avam kamarasındaki bc
yanatmcla Ciridde cereyan eden _mu· 
harebelerden bah:ıederken şu. sozle: 
ri söylemiştir: c:Garip ve şıddetll 
bir muharebe devam ediyor. lki ta
raftan hiç birinin ricat imkanı yok
tur. Bu korkunç bir muharebedir ve 
Akdeniz mücadelesinin bütün eey
rinde müessir olacaktır.> 

İngiliz Başvekilinin hakkı var, 
Ciriddeki çarpışmalar, hakikaten 
şimdiye kadar misli görülmemiş bir 
muharebe tarzıdır. Bu muharebenin 
neticesi, bundan sonra cereyan ede· 
cek muharebeler için tahminler yap
mağa imkan verecektir. 

Londradan gelen bir telgraf ha~ 
berine göre Reuter ajansının askeri 
muharriri general Gough, Girid mu
harebesi hakkında uzun bir maka
le yazmıştır. Muharrir makalesinde 
Çirid harbinin ehemmiyetini ve te• 
sadüf edilen güçlükleri anlatmak
tadır. Cencral diyor kj: 

cGirid muharebesinin neticesi, iki 
taraf için de birinci ıınıf ehemmi
yette olacaktır. Elde bulunan haber
lerden çıkanlabileoek hükümlere 
göre, muharebe bizim lehimize ola
rak inkişaf etmektedir. 

lngilterede 
-sınaı 

seferberlik 
Bugünkü harp İngiltere-. 
de işsizliğe nihayet verdi 

Muhtelif şubelerde çalı
ıan işçilerin miktarı ve 

ihtiyat kuvvetleri 

İsvlçrede çıkan Journal de GCneve 
gazetesi İngUt~rcntn sınai seferberliği 
h:ı.kkında yazdı~ı bir maknlede diyor 
ki: , 

Bugünkü harbln İngilterentn iktlsa
dl durumunda doğurduğu neticelerden 
biri de işsizliğe bir nlhayet vermcsldir. 
Harbln illnına tekaddllm eden aylar
da Inglltercdc tş.mlcrln ndcdl, çalı
ş:ınlarıı nls1:>etle yüzde 8,6 raddesinde 
ldl. 1932 senesinde Ingiltcrede müsec
cel lşs1z adedi 2,756.000 kişi idi. 1937 
senesi işsiz miktarı 1,413,000 e inmiş, 
faknt 1939 sene.r;1nde bu miktar 
1 ,791,000 e çıkmış ve 1039 senesi kn
nunuevvellndc hnri>e rağmen bu mllC
tar 1,362,000 den aşağıyıı dil§meml4-
tı. Bu raknmlnr, o zamanlar işsizlik 
meseleslnln veha.metlne delalet eder
di. Harbin Uk aylnnnda sanayi mües
seseleri, bütün işsizlere iş tcmln ede
memlşti. Yalnız Fronsanın inhlda
mından sonra fazla harp malzemesi 
yetiştirmek için sarfcdllen gayretler, 
bu işs1zllk meselesini C63.Slndan hal

Hava yolu ile gönderilen Alman ıetmlştlr. 
kıtalan, ciddi darbelere maruz kal- Harbin başlnngıcında İngiliz ışcııe
mı~. bunlann ekserisi ölmüş ve eli- rinln adedi 23 milyan kişi yıınl Ingl
ğerleri esir edilm~tir. Bununla be- llz krallı[';ı umumi nüfusunun yansı 
raber, Almanlar, bu ilk kıtnyı, hava idi. Bundan 1.500,000 amele nakllyat
yolu ile süratli bir surette takviye ta, bir mllyonu buna b:tğlı mües.sesc
etmektedir. Almanlar, Yunan nna- lerde diğer bir mllyunu da umumi 

hizmetlerde kullanılıyordu. 
vatan toprağının Ciride yakınlığı İnşaat, madencilik glbl sivil endüs
sebebiylc, bunu, yapabilecek vazi- trller, 3,5 lle 4 milyon aİiu;ında işçi 
yettedirler. Bu yakınlık, müdafaa kullanıyarlardı. Harpten evvel 7500000 
kuvvetlerimize karsı bir çok tayyare k1şl tevzi. şubelerinde, slgortalnrda, 

k h ·d· ·'" ·· k'. k.l k Go.nkalıınia, profesiyoncl mesleklerde 
va. ıtaat ta ~ mı mum un ·ı ma - otel ve loknntaludn iş görüyordu. B~ 
tndır. rakaniın 4,5 Ue 5 milyona mdlrtlmcsl 

knbildlr. 

.. 
İngilterede bir mühimmat fabrikasında çallfUl kadın İfçiler 

~ı senesinin bnşında İnglllz ima- milli sanaylln ön safında bulunmak.' 
llitı: l:ıarblye fabrlkalnnnda çalış:Lnln- ta, arkadan sırasUe zirai istihsall'ıt, tıtJ 
nn miktarı 4,000,000 k.lşl 1sc de sen~ caret ve ihracat gelmektedir. Bugün~ 
sonuna kadar bu müesseselerde ıstlh- esaslı telikkl edllmfD'Cn s:ı.naytde ~ 
dam edilenlerin adedi 6-0,5 mllyonu görmcldıe olım 8-9 milyon t~lden ı~ 
bulacağı ta.hınln cdlllyor. Domlnyan- kal 3 milyon-:ı yn esaslı s:ınnyle ve ya
ların ve müstcmlokelcrln kara ve de- hud orduya nnklolunacakt1r. Bunlar 
nl.z kuvvetleri hnrlç olmnk üzere İn- ihtiyat kuvvetlerinden b1rln1 t~ 
gllterenln sllAhlı kuvvetleri resmi ra- eder. 
kanılara göre üç milyona ball~ olmak- İklncl bir lhUynt kuvvr1.i de mwıta
tndır. Fakaı bu senenin sonuna kadar zam bir lşl olmıyan kadınlardan cldeı 
4,5-5 mllyonu bulr.cağı t:ı.hnıln edil- edllecel'tlr. 
mektcdlr. Bu rnlmmlan toplarsak şu 1'.'kserlyetlc kadın 1şçl kull:tnan 
bUfınço ham! oluyor: Muhtelit şubeler- mensucat, kunduracılık ve moda sa
de 12-13 mllyan, 1maHi.tı harbiye tab- nnytl, kadın nmclelerlndcn bir kısnurt 
rlkalanndıı 6-6,5, kara, deniz ve ha- vereceklerdir. Bu kadın 11ıellcr, gund _ 
va kuvvetlerinde 4-4,5 milyon ki ce- llklerl alma{ia devam ctmPklc ber:ı.
oın.n 22-24 mllyon klşl. Sınai sder- ber, bir takım lturslara scvked lecek
berllk evvelfı. sllithh kuvvetlere muaz- ler, ve yeni işler oğrcncceklcrdlr. Bu 
zam bir insan kütlesi bulmağn, sanı- kndınlarcr..n da lfuıkal y nnı mUymı
yen imlatı hnrblyeyl tevsi ve inkl.şaf lok bir sınai ordu eldt ed'l ~ktı.r. 
ettırmeğe mntuftur. Bu snho.da tatbik Erkek ve kadın amele nrasında ya.-
edilen tnrı: dnha nz hayati chemmlye- pılınakt.:ı. olan bu d v rmr sınat 
ti haiz endüstrilerde bulunan eşhası, tlhsal:itm merkezlle lrılm n1 intaç 
imlatı harbiye mues.>e elerlne vemıck- ediyor, bu m crk lr tırme husu i 
ten ve kadınlan daha geniş blr mlk- milesseselerlc hükümet ar da akte
yastn. istıhdıım etmekten ibarettir. dilen anlaşmalı:ı.rla elde edll yor. 
Ordunun kuvvetini nrttırm.:ı.k lçtn 19- İngllterede bu sınni lnkı'ap muaz-
41 yaşında bulunan efradın gcfcl'ber- znrn bir vüs'at alıyor. Bu, harpten on
llğt lldn edllmlştir. Bütün mnal ve ra dı:ı. sanayide mühim de işlklll>lcro 
mesleki fnallyetıcr, esaslı ve hnyati fn- sebebiyet vcrccrktlr. İnglltcrcnln de
nllyeUer sınıfına ithnl ohma.caktır. vnmlı bir surette Birleşik A • rlkanın 
İmnlAtı harbiye, bugün İngilterede sınat s1stenı!nl kuracağı sö;'len y r. 

-~!t~j~-
Dökülmiyen mürekkeb şisesi 

nasıl icad edilmiş 

Almanlar, havn yolu ile gönderi
len kıtnlan, küçük vapurlarla, top 
ve tank seVkcderck takviyeye teşeb
büs etmektedirler. Bu vnpurlar, pek 
muhtemel olarak, geceleri hareket 
ediyorlar. Almanlar, küçük vapur
lann geçmesini temin için, havn kuv
vetlerini kullanarak filomuzu Girid 
civarından bertaraf etmek üınidiın· 
dedirler. Fakat buna muvaffak ol
maları muhtemel değildir. 

Ba~kan seferi ı f GüNüN ANSiKLOPEDiSi·ı 
ttaıyaya s1s3s kilometre M a <e .n:ı ~ 

A 
·k da mürekkep şişeleri ve koyarak bu uğurda bir hnyli çalış· 

men a E 1" b. h b" el 
1.. kk ı dair bir sergi açılmıotır. mıştır. ·vve a, ır ta taya ır e-
po a ara · J'k d 1 · b del·w k d • &rgide mürekkebi dö~miyen . 'ışe ı .. e mış v.e • ~ ıge ;~~- ugu 
ve hokkalar b mevkii ışgal edıyor. ınurekkep şışesmın artık dokulme
Bunlnr şu sure e icad edilmiştir: -ainin bu suretle önünü almıştır. 
Ren havaliııinde bir ticaret müess.:- _Bu kqif ü~erin~ b~n?.an ııo:ır~ 

· f' m· müessesede staj go- nwrckkep ıııclcrı dokulmemclen 
sesı şe ı, ay k · · d • 1 t hl 
ren bir delikanlıya, her nasılsa ıza- ~~ın .ma k cnı lveyj porse ~nh s~k l ar 
rak birkaç şamar vururken eli ma- uzerıne onuBmudş ar, yanı d~külma °:r 

· ·· ak · ine dokunm1JŞ yapılmı9tır. un an sonra o ı· 
sada~ı mur. ~p ~es ülaim ev- yen hokka icad edilmi§ı.ir. Bugiin 
Ye §lŞedekı mure.5. ep, m l .. d .. W••müz şekilde dökülmiyen 
_L .. • d .. külerek yayı mışbr. gor ugu 
:rUJ<r;ı uzerı~e o bahati kendinde mürekkep tifeleri ve hokkalar o kü
Bu ıştc delikanlı ka b" .. k -uk staı·yerin ·•efinden pmar yeme-
ı. d .. k .. l ·yen ır mure • ç ., 
oulmuş ve o u mı. . kl • .. erine jcad olunmuıtur 1 

murabbai arazi, 3 milyon aroe i;;;}} U:.Ua.\1r l6 
nüfus geçmiş F1llın reklimlannda bu m~hur tn.- birlikte kansının odasına yurudü. On~ 

rlhl ~:ı.hslyetln ismi geçiyor. kollan nmsına nldı. Arkadaşlan da 
Mn.rle Stuart, İskoçya. krallç.esldir. Rlnlo'yu dışarı sürükleyip hançer edl~ 

Sanıldığına göre, muharebenin 'bu Roma 23 (A.A.) - Stefani ajan· Bı; memleket krn.lı bcş\nci Jaoques'ın ler. Kraliçe, bir kaç gün sarnyuıda, 
ilk safhasında düşman, birincisi Kan- sından: Balkan seferi 5 7636 kilo- lldnci zevcesl. Mnrle'den kızıdır. mahpus kaldı. Bu sırada kan ı·oc:ı.mu 
diye civarına ve ikincisi yüz kilomet- metre murabbaı ge.niıliiinde bir era- 1542 de Llnllt.hgow'de doldu. Fat.Jıe- arası bulundu. İ(!tc bu fasıl~n da Ma.. 
re kadar garpte. Suda koyu ve ııinin İtalyanlar tarafından ifgali ile rlngay'da 1587 de l5ldü. r1e, bütün Büyük Brltanyada hükme-
Hanya etrafına, iki hücum yapmıştır. nihayete ennektedir. Yedi giinlüidten kralice oldu. 1548 de decek olan bir prens do~rdu: İs'koç-
B d '- k k ht J ] k Fransa veliahdı Fronçol.s ııe .... ft-•ft-- yalı altıncı .7acques ve Ing tere kralı un an oaş a, pe mu eme o ara Bn erazi Siklad adalan ile Korfu, ~.....,~ 

1 k · h h f r dı. Tahsil ve terbiye fnt.. müstaı...... lblrlncl Jacques. mem e ebn emen er tara ına, Ayamaro, ita 1--. Kefalonya, Zante ..,... ""' ~ bel kayınpederl lklncl Henrl'yc gön- Bir müddet sonra Darnl<"Y öldfirul-
alarm ve kargqalık yaratmak ve adalan ve Etoli. Epir eyaletlerini. dcrlldl. Onun nezdinde, kraliyet pren- dil. Cürmü işleyen kont B tııwell'di. 
münakalita hücum etmek maksadiy- ipek, Prizra."1, Tetov, Cestivar, Ki· SC6lert tarzında parlak blr tn.hsll sa- Kraliçenin meftunu oltın ~dam. Duş~ 
le. küçük paraıütçü gruplan da in· çevo, Dalmaçya mıntaka1annı, Dal- hlbl oldu. On beş ya.şınd& saray mu- manian, krali91?ni11 bu 1. te dahil 
dirilmiftir. Fakat Girid'de münakale maçya adalarını, Lubiana eyaletini, h1tınde ıkendlni gü7Jelllğl ve bllglsllc olduğuı ':1 lddla ettilerse de, bu, 1sbat 
yollan fazla değildir. Ve bu, pek Kastua, Sussak, Kabar ve Delniçe gösterdi, ha.yra.nlıklar uyandırdı. olunamadı. Maama!lh, kral çe, bu 

L • • • ·cad edılmesinı a ına sı uz 
ıı;ep şl§esmın J muhtemel bir surette, Almanların mıntakatarını ve nihayet Karadağı 1558 de vella,hdla cvlC'lldl İkinci katli !ena telakki etmediğini her tur-

k değil fakat hizim lehimize olacaktır. ihtiva temektedir. Henrt vefat ettiği lçln, ertesi sene lü harekctlle gôst('rdl. Konserve an Fransa !krallçe61 oldu. Tahta seçişi.. Mahkem~yc -verilip bera ı eden 
k 1 aktadır Maamafih, hu derece geniş bir Bu mıntakalann nüfusu 3 milyon tame3Siil ettiği vatnn için teliiket ol· Bathwcll Ork:ncy düku yapııdı ve Mn· 

· · b.lh a gelmesine lüzum a marn · ky 'Jk d f ] '- bb.. 16213 ı.:_·d· J 1 d'I t 1 - ........ Ira rle Stuart'l:ı. "Vlendl. Bu hadise üz -Hruıtalarn kan verılmesı ı ~' Al an 1·-nlar hususi ampüller mi asta ı e a o ara~ teşe us ~ı ır. şga e ı en opra~- m\Mi .. u. Z , dayıları olan Guisc dük'ü ..., 
k h Yet ın ....... d'J h h.. "d f l h s· ·ı K .,_ ile T ~rra1 e Kn....ıı al' n ... n ... t r1ne, bütün ISlt""'ya asilz.'l.d l rı a ... · .. k-lıarp zamanlarında c;o c em~1 ı . . . ·ne konmaktadır. Bu ampiıller, e ı en ava ucumunun, mu a aa arın mesa ası ıcı ya. orsııı;a ve ""f!o' n ........ n ı m...,ıı<:"U dnne ~,, J 

k . . E ı kan ven men ..;ensı 1 · 1 da için büyük güçlükleri vardır. Çünkü Sardenya adalarının mecmuu meaa· bir idare kurmualardı. lanKradılallrç.e bir ordu ... rı. 1 e tt·. l'"·ın, 
esbetmı~tır. vvc ce k cloktorlann daimi k.ontro u atın b h h.. ..d f h 1 d'ld. 1560 da !kocası. 1k1ncl Fran""ls vefat '"""TA ....,. 

biraz güçtü, çi1ekü k~nmı verece hususi soğutucu cihazlarda muhab- böyle ir ava ucumu, mu a aa a anna mua ı ır. edince, Marle, IskoçyadakJ td,3.Mlnın askeri tarafından Cnl> rryhlll'd ter-
olan gö-nüllü §ahsın bızzat haAs1tanın edilerek motosikletlerle veya Kı- kıtalarının genİ§ bir mıntaka üzerine b&§IIla gcçmetc knrnr verdi. Başlan~ kolundu (1567). Lochlevcn şatosuı a 
ynnında bulunması lazımeldı .. h n~: :'lhaça me.osup talim, terbiye gör· yayılmasını mucib olmaktadır. Bu Alman - İtalyan dostluk gıçtan ıttbaren kraliçe ne ahali anı.- hnpscdlldi. Ertcsı yıl oradan kaçarak 
doktorları ıimdi, bu rnes dıeyı a c mü~ köpekler vasıtasiyle cephenin ise, hayati ehemmiyette bir noktayı paktının ikinci yıldönümü smdarıblr anlaşa.ma.mazbk baş g06- =·~ ~:;:n~;er:a lüb. l d L: 
ıncğe muvaffak olrnu~lar r.la .. saflanna kadar aevkedilmekte- lüzumu kadar muhahzsız bırakabi- temı. Halk. Protestanlık prensiplerin! Yelse düşup Ingilt re~c . F aı 

-=-

Kanlanm vereceklerin ka~ n e':" odir? Konserve kan sayesinde cephe- lir ve bu ınoktaya da deniz veya ha- Berlin 23 (A.A.) - Alman - 1yice ben~t. Krnl!.9e 1se mute- orada dos•":ı. bir m..isafırp rverlik bu-
h line getı- · b J ·ı b" d b. • d.. İtalyan dostluk palı:tı imzalanması- kfd katoıtktı ve Frruısa.dakl münevver ~ Telden alınıp konserve a k l-de pek ,.0 k agıv r yaralılann a- Ye yo u ı e ır en ıre yem U§UUUI ...__ h t k fil lacat'lllı ummuşkcn h ..n b r l" 

k erece .... " k 1 1 b·ı· nın ikinci ~ldönümü münasebetile ve mon....,u nya n pc teıness et- lr•n- Jn.+1 K d rilmekte, böylelikle an v a yatı kurtanlmııtır. ıta an ge c ı ır. mlştl. ._.91 ~""· en c In iz kr :.!içe~ 
1 h t ..... yanın B. Hitler talyan elç.i.i B. Alficrf yi Eliscbeth nrasında uzun ~ .. -. .. 1 ... ır o an gönüllünün, as an... Böyle bı·r muharebe, büyük mu- Maric cvve•A "'"'f d dlnl ~ ı.u büyük ~lçili~in crki'ınile birh"kte ... no: orme enen şıklık ve hukuk tefevvuku re'kntxtl 

11 U•" f OZ "ıs ti h Sal 1 lıekeme knbiliycti, çok hazırlık ve Ob l b 't k b l t · • B harekete m.üsamahakfı.r davra.n."llnk vardı. Sadık dosU:ın nalı " , r mu· 
Patatesten Se . . .. . ..erek deg';itilmi!I lsütün kara kuvvet- ersa z erg e I a u e mı~tır. . lhtlyntmı gö.ste dl Ida"""" d yrl • 

1mam 
eıHül 0 • von Ribbentrop hazır bulunm~tur. r · ... ,,, e ga dahale edip nra 'bulm ~a d çalıştı-

.. • . . . .. den güne suretle mahYo ası ıçın a 0~ )eri gerek diğer deniz ~e .h~;:a ~uv- meşru biraderinin eline verdi. Faknt ıar. Bu hal 1568 den 1587 y k cbr 19 
Sellulozun ıs~alı gun • • d yapmak üzere bqka memba aran vetlcri arasında sıkı ııbırligı ıste- • az sonra. nkrnbasından blr katollkle aımc sürdü. 153G yılının son nda, 

~oğa~ıyor. SeJlüloz, yalnı; ;:~e mışbr. MalUmdu~ lci. . A:1:?anyada mektedir. Böyle bir muharebe, bun- Alman - Hırvat muvak- kont Darnley'le evlendi. Lord Mumıy todan §lltoya &ıiruklendık n 
lmalınde kullanılmaz. Sunı ->: b. patates çok isunlak edıldiğ~~den 3 lardan daha büyük bir hana. süratle kat mübadele ı·tı·laA h tara.tından tertiplenmiş bir Jsynn p:ı.t,.. Ellsabeth'ln ~aynt.ınn. kasd t k fe-
har k dl · · ele gımış ır k l k • ekilır Bu lak verdi. Kraliçe ~sileri yendi, sndına iştirak ctinnllc yüksek bi.r mah-

P ma sa arı ıçın . . kadar rnilyon he t.ar 1 erazıye • ve müstakil olarak hareket mecbu- w . 
aurette enrfediliyor. Şiırıdıye . hadan alman patatesten 3 . • d b 

1 
b .. t.. _ _n Zagreb 23 (A.A.) - Stefanı Esasen kont D:ı.mlcy'ln SCÇ~l mu- keme huzuruna çıkarıldı ve !danın 

il .. d 1 d '.... _..,~ sa ş· eli nyetin e u unan u un .,.,-..ere ve . d Al ·ı H • valfatıvetJi blr intlhnp d..r"'dl Arala nuı.hkfım edildi H' •· inf cdlldl 
ile uloz, ağaçlardan, o un ar an "' mtl .. --on ton kadar ot kalır. ım ye _ _ • .. • aıansın an: manya ı c ırvatis- J ' "bu - . u,;:um az 
tihsal dT d B sebeple gittik- L-dy h. 'bir ıeye yaramıyan bu askel'C buyuk hır enerJ~ ve azım ~- tan arasında muvakkat bir müba.d rmda anlaş:ımamazlıklnrbaş göSterdl. ve oğlu kral Jacques bu sırada ylnnl 

e ı iYOT u. ~ • • • - den JUi ar ıçu ___ .J hetap edi1diiine Öam etmek hassan ıstemdttedir. le itilafı aktedilıniştir. Dinar·sı kıy- Kont ka'ba b1r adamdı. Ktıı.llçe, kltib1 blı' yqında ve ÇO'k 11.-t.idarlı blr mc:v~ 
~e artan sellüloz istıhlaki yuun patates aıuuarınuan d 

675 
.1 Memnuniyetle kaydedebiliriz .ki ge- f b' k . • d. '- k Te muslklilnas Davtd Rlmo llc sıkı fı- k.lde bulunmasına ra[';men anneslni 

:rü ı la ahvolu- - Almanyada sene e mı • . me ı ır mar • yınnı me.r omra kı olduğu için, dedlkodular oldu. Dam- kurtarmak 1çln hiç bir tcşebbilstc bu-
z erce hektar orman r ın gore k.l ellüloz iatihıal edile- rıeral Frcyl>erg böyle bir feftİr ve -tesbit edilmiştir. 1'17, parlft.mentonun en haıln AZa.slle hııunadı. 

:Yordu. Bir memleketin milli sene- yon. ı ogram 
9 

• onun kumandasındaki fneiliz ve Yu- =====-....========.,.================================== 
~de büyük yer alan orman.lamı bu cektır. nan btalan da başka maharebe p~ ~ ~ • ,, H 1.. -

"htlyar~r meydarılannda hu hasletlere malik :.z. /.~ . ~ 
En mesut ı . ln li'uıuac1u1tıarmı übat etmi,lCTdir. ,. , "' 

• b tdtaüdiyeye haftada bar .. A _L üd ba'- - J __ ı__ c• •d ;,;_ / 
"'' _ı ·bh..rarları. .-e. u ,...~ ed" -ı."'r Alt· ~eri et 5.lmln<Hm, uu ırı ~ ' 
Ll'Uftyanın en mesu:.ı J •• , pliz liraa dal.a _.ve lleı:Jlll • nmıa:.rebesi b- -it bi alaka ile ta-

~eni Zclandadadır. HiikUnıetçe cçk.in .. ,.ed beklr •~ ' uyu r 
ı- mıt ydaoınıbirg L.....:liz J.irall ile üç tilin lo"b edilecektir.> 
~edilen içtimat aigorta kanununa hafta a JD1P dedin 
~ al b" ·rt ala-·L ı.~ı jse çocuklarwım • .. e --------... re tnuş yaşını geçen ır çı ' .__.., uu ...ftre haftada 1 - 4 fnciliz 
haftada üç lira tekaüdiye alacakbr. ve yapna .. - Afrikada kullanilan 
·~- .h k Lo··r lirası alabilecektir. Amerikan aemilen· YAYct ı tiyar koca. sa at V'tYA 5. 0 

ı Yabancı radyo dinle. ye.n Kahire 23 (A.A) - Hücum 
•ı>anyada B. Sunner' e edi1-:.. nomhardıman tayyaresi otan Mar-

ild · bir alman idam ~ tin - Maryland Amerikan tayyarderi 
Yeni salahiyetler ver 1 Londra 23 (A.A.) - Yalianeı ilk d-efa olarak geç.en paıar günü 

Madricl 23 (AA.) - General radyo dinlemek suçu ile Alma~a~a Capuao kalesi etrafındüi düıman 
Franko tarahndan imza edilerek ilk ölüm ee:zaaı, geçen cumart~ ~- mevderinin bombardımanında kul
dünkü resmi gazetede intişar ed~~ nü Nuremberg"de infaz . cdilmit~ lanı1mı,tır. l:omaho-wks Amerlk.n 
ınühim bir kararname Falanj partısı Resmi bir Bcrlin baberı kısa , avcı 1ıayyardeı:i de. ilk <le!a Olarak 
.siyasi konsey reis.inin ki B. Sunner' uhakem~en •onra Nurembe:rg <ie Surlyede Alman tayyardemıe ~ tJ;i<li;:IAi~-iııt~ 
d. S k ın ild'· -1- zasmn çarp- • · ""'"' t • ır. dahiyetini tarif ve tnyin etme .. Johann w· ın o um ce . hm harekete geçınlftir. 11mes gaze esı-
tedir. Kararname, parti siyasi konsey tınldığını ve bu c~n infzı:; 0

• .. nin Kahire muhabiri diyor ki: 
rcisine geıneral Frnnko'nun mümes- duğunu bildirmelctedır. .Zürih ten cBu Amen1tan tayyarele.ri, biltüa. 
•ili ve ikinci kumandan sıfatile parti Daily Telegraph• a gelen hır :elgrafa tahminleri i~ ~~~ v · 
~~-parti tayinl~ri hakkında tam ıela- göre, Wild, Heea hakkınd~ki haber- tir.>. 
•uyct vermektedir. )eri yaymııbr: 



:&KŞAll 

HER AKŞAM 
BiR elKAYE Nasıl da duymadık! 

ttı bul tepinen, acalp ...ıerte ~ 
_vay utanmazla.r vay_ Ne güıill-ı • olan biz ml,ts? Yoka durmadall 

_ saygı.m; insanlar canım... Mu- yu1an onlar mı?-
hakkak ki, bu zavallılar ilk defa apar- Şimdi Mualll pamuk pakeUnl P-
tımanda oturuyorlar. Halbuki capar- tlrmlf tocuına usatnulta. 
tıman terbiyesi. denilen birfey var- Fltrt paketten 1k1 J>&roa pamuk to
dır. Ayni çatının altında, bir bkıanın pararak tulaklanna Jerlettlmıel8 
muhtelif dairelerinde otuta.n insanla- başladı. Kansı: 

F enerhabçe, Demirsporla; Galatasaray, 
Gençlerbirliği ile bugün karşılaşıyor 

- Konanlar iYioe arhof ol8unlar- - Bb ona kul olmala razıyız. Allah 
sızsmlar. Ondan aıra ile baflıya- senden hofnud olaım, Haydi tul't.ar 
~ıız. b~ 

saıcıe liman içine kadar girerek. 1Ik Diye ba.inftılar. Baco esir ktirekçl-
llrıoe şövalyenin yetenine a1d oldutu lerin forsa zlncirleı1ıü ç&r.dll. Kürelrçı.
tahmln edilen yeıtenltyt yakacak, on- ler serbes kalınca gilverteye çıktılar, 
dan sonra kendi yelkenllslle Mlhalin korsanlarla dövüşe bafladılar. 

rın blrlblrlerlne karşı bir takım vazı- - Daha btly(Ut, daha çok pamuk al 
felerl olması ı~zım gelir detu mi? Kulaklarmı iyice tJb da ~ blqey Milli küme maçlanna bu hafta 
Eunların ondan haberleri bile yok_ duymayum... Ben de aynen senin İzmir ve lstanbulda devam edilecek-

Hakikaten üst katta tepinme, çıt- gibi yapacatun... tir. Ankaradan Gençlerbirliği ile De-
lıklar, hoplamalar, zıplımıalar blrl>lrl- Haldtatıen de öyle yaptılar. Kulak- mirspor ıehrimize gelerek Fenerbab-
ni takip edlyordhu. B~iftenlerzanyu- hlaalnlnpame ..ı':~ .. fluB~ır:rlrlneldiç~~ çe ve Galatasaray klüplerile karııla-
kanda bir tımar ane .. V& .. şu var - e• AYV .,...,..__ L d"w h h · · d 

d dl gOitıfOyorlardı. Fakat bu tedbirin btl- pca., ıger tara an oe rımız en 
neH~b~ki aşağı kattaki kan koca da yük bir teslrl olmuştu. Pamuklan ku- Betiktaı ile lstanbulapor takımları 
sinirlerinden çıldıracak raddeye gel- ıatıanna aoktuktan sonra biltihı o İzm.ire giderek Altay n Albnordu 
mL,ıerdl. Ertek: gilrilltülerden turtulmQflar, sakin bir ile oynıyacaklardır. 

- Vay kcpazelerl. .. de4ll, yukarı ta- camıet hayatına uJqrmışlanh. Mualll Bugün ·.-e yarın phrimizde oyna-
ta çıkıp şunlara çatayım mı? Battl yattıtı ferden: nacak olan maçlann ıimdiye kadar 
lcabederse şöyle ellmln terslle.- - Aman, dedl, tevttallde rahat et- ,__ .__ b . 

><-ü Ü kestl· tim. m .. b'-- •·ft.mivnnun. .çıtı. b1- yapıHaD maç .... a nazarım ayn usuaı-Kansı onun S.u n · Y .. ~z Mi J- ....: d Millt L·· •• b k l 
· - Yok canım, bu senin lc;bı btlfilk le duymuyorum. Ne kadar rahatım, ne ':" .. var. ır. . .. ume musa a a an 

bir tenezzül sayılır. kadar rahatımı. .. Elek'trlli aöndüre- bidayetmdenben Fener ve Galata-
- LA.kin biliyor musun? Her ıece de ylm m1? saray klüpleri ilk defa olarak hariç 

bu rezalet çekilmez. Hem mahsus Kulaklan pamukla adam akıllı tı- bölgelerden gelen birer takımla kar· 
yapıyorlar. DürP gece gene böyle gü- kah olan Flkrl karManm dudaklarının fllaımaktadırlar. Aynca bu maçlar 
rültü edince tavanı vurduk ya ... Bak oynadığını görtl)'Or, fakat onun sesfnl seçen hafta Ankarada yapılan mü-
bugün kendileri glbl ne kadar kut Adeta çok uzatlardan gellyonnq gibi babl ah" · d d" 
beylnll arkadaşlan varsa hepslnl tDp- bir TlZlltı halinde lftlJ<>rdu. bunmı sa ann rev&nfl m ıyetın e ır. 
ladılar. Tepemizde tepinip duru70r- için Mualllya: Ceçen hafta Ankarada ayni ta
lar. - Ne diyarının Mualll? ... J11ç blree:F knnlarla yapılan maçlarda Fener-

Genç tadın da dehşetll hiddet için- duJ!Duyonnn._ Şu sırada bir su tii- bahç~liler Deminpor ve Cençlerbir
de idi, fakat sakin görünüyor, kocası- pünden hlç bir tartım JQk .•. Bir küpte liğini mağlGp etmİf(erdir. Galatasa
nın sinirlerini yat1ştırnıağa çalıflYor- ne kadar 1'Jtmet kabiliyeti vara ben raylılar İ9e Deminporu güçlükle ka-
du de o kadar duyuyonnn. C 1 b" 1:.c •1 b b 

.:_ Haydi yat artık... Yann erken J!:lektrll1 mdilrdiller. Ooooolıl. .. zanmıı ve enç er ır.._, ı e era ere 
t'"lhcaksın .. Farzet ki bir katır ahı- Tekrar silt6ta lı:aV\lflllak ne kadar kalmıılardır. 
r nda yatmağa mecbur olmUIJSun... dinlendirici, ne derece sinirleri yerine Bugün ve yann Nhada ikinci de-
Uvumağa gayret et... getlrlcl birşeydl. f.t. olarak göreceğimiz Demirspor ve 
Filı:rl karıS1nın sözlerini dinlemeıte, Bu pamuk hakikaten dlhlyane blr Gençlerbirliği takımlarının bir buçuk 

ıılnlrlerlnl yatıştırmağa gayret etti: buluftu. Gürültülü, parazitli bir rad- ay evvel ,ehrimizde Beıiktaı ve İs-
-- Allah rehatlık versin kancıtım!- Yo lstasyonmıun bir dQme harfllı:eti b 1 1 w k l l d 

d tyn ek yorganı omuzlanna çekti. Mu- ile susturulması glbl onlar da kulak- tan u s~or a yaptıgı. arşı a.!ma ar a 
a,la yattığı yerden uzanıp elet:triğl lanna lk1 parça pamuk tıkamakla her- fazla bır muvaffakıyet gostereme
l!dndurdii. I klsl de uykunun gelmesi şeyt halletmlflerdl. Şlmdl ağır ağır, diklerini hatırlamakla beraber asker
lcln sanki ıııartm14 gibi g&ı:lerinl sıkı tatlı blr uyku ba.atınyordu. Zaten ııaat lerin sivil klüplerde oy.namasına mü
ıııkı kapadılnr. Ukln yukandatı gil- da bir buçutu geçmifU. saade edilmesini müteakip o zaman 
niltb ek llcceğlne artmıştı. Blr aralık Epeyce uyumu.şla.rdı. Uyandıklan zayıf olan- bu takımların bugün kuv
tiiyl r iirpeı tlcl, gayet çirkin bir ses zaman hemen kulaklanndan pamuk- vetli bir hale geldiği muhakkaktır. 
avaz avaz sarkıya başlayınca Fikri lan çıkardılar ve bunu yapar yapmaz B"lh G 1 b " ı·w· . B "'-

t lh d d "'ruldu. da komşucrunun radyosundaki spikerin ı asaa enç er ır ıgının eşıdaş ya aı:;.n a ., . J t b 1 k wı•b· . 
Imk:\nı yok ..• Uyumanın imkAnı aJan.s telgrafiarını okuduğunu iflttl- ve s an u spora arfı mag u ıyeti-

r ok ' ··· dedı. ler. ne yegane sebep olan kalecileri de-
MU" 11~ da knlkmıştı: Mualla: ğişmİf ve eaki kalecileri Rahim ta-

Ne yap :ık acaba? ... Polise, bekçi- - Gördün mü? dedi, küçük bir bu- kımının kalesini tekrar müdafaaya 
ye bunu t"rolt mi ettirsek. Bu saatten luşum bizim için ne kadar !aydalı b"şlamııbr. Bu cihetle askerden ge
ııonra ~ürultü etmek zannederim oldu... len oyuncularla& eski kudretini iktisap 
kanunt bir sur.tur. Mualll ıtocumdan evvel kalkarak d . 1 

1 Bunların bizi rahatsız etmek için odadan çıktı. e hn 
1
Alnkara :li~ryo~.unu k~tan?.u 

bilhassa ynptıklanna hiç şüphe yok... Fikri yatağında biraz da.ha tembel- ta km a.nn"o~~ e 1 f ır raEıpk. goh~
n k!ııına tam yatak odamızın üzerinde Ut edlyo:du. Birdenbire dışarıdan ka- me t~y17 ıger ~ara tan s ııe. ır 
t plnlyorlar , o halde buna göre tedbir nsının §oyle batırdığını iflttl: ve Turkıye ıampıyonu olan Demır-
:ı l. lım ... Yatnğımızı mlsa!ir odasına - Eyvahlar olsun!.. Gece eve hırsız spor takımının enerjik oynamakla 
g;..turellm... glnnl§I.. Her yer tamta~- Para beraber futbol bilgileri henüz olgun-

- Yerd mi yatacağız?... çantamı, bilemk'İerlmi ve yüztlklerlml la,mamıı bulunduğu cihetle Fener-
Ne yııpal•m? Bu gece herfeyl de a.tırm~·- Nasıl da duymadı.ki... Na- G la L d f 1 b" ··· sıı hl,. b'--y ı..ıtmedlk. ve a tasaray .. arıısın a az a ır 

eı>keceğlz .. F'nknt onlıınn da alacağı v .. .,.. ıı• • ffaki t ·· te W• • t h · 
olsun... F1trt de gene; kadının yanına tootu. mu~ı:. ye gos recegını a mın 

Boyle konuşarak kalktılar. Baldka- Haklb.'8n ~odalarda"'*'- ham ~ona. 
ten yukarı kattakiler bilhassa on lan pahada alır b.ry<>k şeylerin yerinde Gal•tasaray takımı geçen haf ta 
rahatsız etmek için tam yattıklan yeller estiğini gorm~il. Ankaraya baz-.; sebepler dolayısile 
odanın üstünde hora teplyorlardı. Mualll p...,Jnnht içinde hAlı\: Salahaddin. qfak ve Salim gibi en 

Yataklan, yorganlan, yastıklan ku- - Nasıl da h~ b1*Y duymadık!_ kuvvetli oyunculannı götüremediği 
c:ı.kladılar. Misafir odasına geçtiler. Ah 0 pamuklar ... di)'Ol'du. · · ik.. al"b.:-. t · d d" B 
Muall!I. orada bir yer yat.alı yaptı. 9llı:met Ferid- Bil ~ S 1 v-· ~ e eme L u-
Uzandılar. • ................. , ..... ___ IU~ Y~ yann yapacagı maçlarda b~ 

!."rkek: eksıklik mevzuubah• olamıyacagı 
-Terblyeslzllğln derecesini görilyor R A O Y Q cihetle k.azıuuqak ihtimali fazladır. 

musun? İnsanı kendi evinde ne fetll- latanbulun en iyi anlapn bir müda-
de yatmağa mecbur ediyorlar. J Bu-::.-L:ı pro-am ı faa hattına malik olan un kırmızılı· 

- Aldırma ... Bu da bir maceradır-. _ •'"IAU e • lann muhacim batbnda 8Gn günler• 
Sen böyle şeyleri, macerayı seversin.... de b" · .,L mzlı'- .. '-

b tü ı"-"-(l d ıw1 Ö ır ıau..ra .. goze çarpma&.· 
- Evet amma, u r u.ı1wı e ..... - ile Te akşam tr.d A "fin .ak lı" d ı ·1 
U.ltln yukarıdakiler giirllltilyü o de- L • Ll!_·

1 
nb at gı 0 ayısı~- vu-

r ree arttırmışlardı ki, misafir odasın- 13,30 Program 19,30 Haberler .. u~ an u kan11klıiın tekrar _duzel-
da da uyumnğa lmkln yoktu. Östelik 13,33 Ttlrqe Pi. 19•45 Qlfte fuıl meu, oyunculann her zamankı mev-
halının üzerinı!ekl yer yat&Ama müt- ~!::!=~er, :'!: ~ kilerinde oynatılmuı ile kabildir. 
hiş bir tahtakurusu ve pire hücumu H,41i ttrqe PL 21'.oo ~upna Bunu bizim gibi Galatasaray idare· 
ba.şlaml.§tı. ·rekrar elettrlti yaktılar. 15,oo Dana milzill 21,10 Dinleyici Je. cilerinin de yakmdan gördüklerine 
Mualll birdenbire bağırdı: 18,03 Türt mözllt 21,40 Konutma ıüphemiz yoktur. 

- Buldum. dedi, dahiyane blrşey 18,30 Ziraat Tak. 21,55 Oıbıstra Bir takım güçlülr.ler dolayısile vu-
buldum. Kulaklanmızı ı>tunutla tın- 18.40 Orkestra 22,30 Haberler kub 1 ak ki ki · 1 d"ldiw• 
yalım._ Ama adam akıllı tıkaya.- 19,00 KonUflD& 22 46 Orkestra Y.,~~. "b8!1"b ı bear l~kza e . e. !. bgıil 
lım .. Hiç blrsey Jşltmeylz. Rahat rahat ' Pl ve es1U111 gı ı era r ı tenunı m;.a 
uyuruz. l9,l5 OMestra 23,15 CUba.nd olduğu takdirde Galatasaray takımı· 

- Hakikafen mükemmel bir flklr._ run yenilmesi çok güç olacaktır. 
-::: Mükemmel d: ~e kellmc? ... Hart- ! Apartıman sahipleri! Yeniden angaje edildiğini haber 

kularle blrşey ... Duşun blr kere onlar aldığımız İngiliz antrenör bakalmı 
b ~ı rahatsız etmek için tedbirler al- Bot dairelerinize iyi kiracı Galatasaray takımmda bu istikran 
mı~lar. Buda lalar gibi zıp zıp sıçrıyor- bulmak için cA K $ A M> m t · ı b"I k ") 
lar. Yoruluyorlar. Halbuki biz bu es- KOÇ()K fLANLARJ ndan İ8- emın we ı ece ını ··· . ·~ . . 
nada odamızı değfştırmı, ve kulaklan- tifade ediniz. Deminpo• ve Ce~çlerbı~.l~_ını 
mıza pamukları tıkamış rahat rahat kendi sahalarında. kendı halkı ?nun-
uyuyoruz. Bu işten zarıır gören, rahııt- 1 de ye!'erek Ankara seyahatınden 

muvaffakiyetle avdet eden Fener• 
bahçe takımı 90n zamanlarda pek 
iyi gitmiyen pnnnı da düzeltmiftir. 
E..ki töluetlerd~n bazılanmn sakat
lık dola)'18ile takımda oynayamama· 
aı ve y.,n: Macar aıntrenörün bu töb
retli oyuncular üzerinde ıuar etme
yip yerine bir gömlek apğı fakat 
genç oyuncula· koymuı takımın le
hine olmut gibi görünmektedir. 

Şehrimizde bu sene illr. defa ola
rak bar.iç bölgeden gelen bir takı
ma kartı göreceğimiz F enerbebçeli· 
lerin Ankara galibiyetlerinin hızile 
iyi oyunlar çıkarması beklenebilir. 
Bu bakımdan bugün ve yann yapı· 
lacak millt küme müsabakalarının 
çok heyecanlı olmuı kuvvetle muh
temeldir. Milli küme filt•türüne göre 
bugünkü müsabakalar Şeref stadın
da. yannki müsabakalar Fener bahçe 
•tndındn yapılacaktır. 

Maçlann programı 
l.tanl.• Futl»ol AjuWimdan: 

24 /Mayıs/Cumartesi 
Şeref Stadı 

Saat 1 S.30 Fenerbahçe • Demir
spor. Hakem: Selimi Akal. Yao Ha· 
kem: Feridun - Şekip. 

Saat 17.30 Galatasaray - Gençler. 
Hakem: Şazi Tezcan. Yan Hakem: 
Necdet • Muzaffer 

2 5 /Mayıs/Pazar 
F enerbahçe Stadı 

Saat 15.30 Galatasaray - Demir
spor. Hakem: Samih Duransoy. 
Yan Hakem: $azi • Nihat. 

Saat 17.30 Fenerbahçe - Gençler. 
Hakem: Baha ettin Uluöz. Yan Ha-
kem: Halit Galip - Muhtar. • 

Üçler turnuvaai 
Üçler turnuvasına bu hafta da Şe

ref stadında devam edilecek ve sa
at 11 de hakeı'\l Şazi T ezcanın ida
resind, Vefa - Takııfm Gençlik 
(Şişli) klüpleri karşılaşacaktır. 

gemlalne rampa edip, bu gemiyi kor- Zaten yorgun ve sarh(MJ olan kor-
sanların elinden almağa çalıpcaktı. sanlardan bir kısmı yaralallD'llf, bl~ 

Balde Ut önce soyundu. denize a.t- kısmı da kendilerini denlu atıp sahile 
ladı. Burnu dönerek llman ~daki iltica. etmişti. 
gemiyi ~an gördü. Döntlp geldi- Mlhalin gemisi iki saat sonra tama-
11 zaman, arkadqlanna: mile Saldenln eline geç.mi§ bulunuyor-

- Bu yelkenliyi herhalde ele geçir- du. 
meliyiz. İçi bombof. Biitiln dentz.cller Saide düşman yelkenlls1nl derhal 
sahile lnmifler. Gemiye bukm yapar- harekete getirmek latlyordu. Geceyi 
sat, sahilden plopelerle )'etlfııeler b1- orada geçlrmelt teblJkell olablllrdl 
le, biz gemiyi ifııal eaıüf oluruz.. ve ı:rteaı. sabah baf'ka bir tomm ııemı
yatı:ıaşan p.lopelerdekt Jı:oranlan bi- alnln gelmesi lhtlmall Tardı. 
rer birer denl7.e dökeriz. Salde, ealr kürekçilere: 

Dedl Böylece tertibat aldılar. - Benlm yanımda aylıtla c;alll}mak 
Salcl<' kundaklan hazırladı. 1steyenler var mı? 

••• Diye sordu. Bir tanesi miLlteana ol-

Korsan gemisi alevler 
içinde 

Saide o gece herşeyl bitlnnet l.stl
yardu. Kundalı:laf1n bir twnmı Ba.
coya vermiş, bir tı.smını tendi almıf
tı. 

(Yeşllok) da kalanlar yaylarını ge
rip pusuya yatmlf}ardı. 
Saide yüzerek Magosa burnunu dön

dü .. limana girdl 
Haco onu takip edlycrdu. 
Yangm çıkancı kundaklar Saldenln 

ve Haconun başında duru70rdu. Kun
dakların bir kısmını geminin ba.f ta.
rafına, blr kıSmını da arlca tarafına 

mak üzere, hepsi birden: 
- Biz boğaz toklutuna da ~a

ta razıyız. Ancak 1*dithnls zaman 
yurdlanmıza dön.ebllellm. 

Dediler. Salde a verdi, htpfdn1 
yurdlanna gönderecettnı söyledi. For
salann hemen hepsi de mtlalilmandı, 
Anadolu ve Arap sahlllerinden yaka
lanmış denl7.cllerdl. Bunlar arumda 
VenediklJ bir korsan da vardı. O:~ 
8aidenln maiyetinde c;alıp.mam. Satde 
benim ırbmın dil.pnanıdır.• demlıştl 

Saide bu Adamı yanına çağırdı. 
- Sen yftzmek blllr mlsln? 
- Bilirim. 

atacaklardı. Saide korsan geml.slne - O halde sahile git. Efendin olan 
iyice yaklaştığı halde, çekinecek ufak Mlhale söyle: Akdenlzde bqka birce
bir ses bile duymaml.§iı. mi tedarik edip tekrar kat'fll'11& çık

ı halde masın. Akıncılanm ve gemilerim çok 
Korsanlar sahilde COfDlUf b r kuvvetlidir. Aklı varsa, bundan sonra 

bağrışıp duruyordu. başka bir iş tutsun ... 
Saide ilk önce geminin arka kasara- Ve göğsiin~n iterek, kendisini de-

sma lkl kundak attı. O, bundan ev-
velki büyük gemiyi de böyle arkasın- nlze yuvarladı. 
dan tutuşturmuştu. Bu geminin üste- Saide bundan sonra, korsan gemıst
llk arka ambarındl\ bir hayli barut ne geçerek kumandayı ele aldı. For
varmış .. ambar ağzı açık oldutundan, salar küreklere sanldılar .. }torsan ge
banıtlar derhal ate§ aım~. kızıl alev- misi lflnandan uzaklaşarak Magoa 
ler arasından kara barut dumanlan burnu arkasına geldi. 
yükselme~e başlamıştı. Gemi artık limandan görlinmüf'Or-

Oemide baştan başa sarhoş olan du. 
korsanlar birer birer kendllerinl deni- Korsanlar onu glttl sanıy.,rlardL 
:ze atıyorlardı. lYeşllok)u Haco idare ediyordu. 

Haconun haf taraftan kundak- a.t- Her Ik! gemi de yelkenleri nçmı1. 
masına ihtiyaç bile kalmam14tı. Ma- sahliden ayrılm~tı. 
amafih Haco da vazifesini yaptı, iki Haco, Saideyi takip ediyordu. 

B U L M A C A M 1 Z kundak da o attı .. korsanlar Hacoyu Mihalin yelkenllsl çok yeni, çok bii-
gördfiler. İki kişi onu tutmak Içln de- yük, çifte ambarlı ve su kesiminden 
nlze atıldı, !o.kat Haco balık gibi dal- yukarısı yüksek - Vened!k lı:alyo:ı:uı 
dı ve deniz altından yüzerek lzln! kay- tipinde - bir gemiydi. Osmı:.nlı do
bettl. CYeşilok\a döndüğü zaman Sal- nanması mevcut iken bile böyle bil' 
deyi gemide buldu. tekneye malik delildi. Ufal: bir tadt

1 
2 

t 
7 
f 
( 
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Salde ondan önce gelmlt ve arka- !Atla •Donanma beyi.ne llyık blr ge
datlannı tklncl ~ taanma ha- mi ollıbblrdı. 

zırla.mıştı. Mihalin gemlslnin bat ve kıç bon:ta. 
Limandaki gemi ateşler içinde yanı- sında ikişer tane mancınık vardı. 

yordu. Bunlardan biri yangın güllesi, dller-
Şlmdl liman al'zmdKI gemide de lert taş gülle atmata mahaustu. MlhaJ 

telAş vardL Saide derhal (Yeıllok> u bu mancınııtlan galiba hiç tullanma
hareltete getlrmlf, ve konan gemlsl DU§tı. Bunlardan Balde 90k lat.ltade 
üzerine blndlrm)ft1. edebilecelı:tl. Artık JaDgm çıkarmak 

Konıanlar ot blle atmala tmsa.t bu- için denizden yillıerek gltmeıe lüzum 
lamanuştı. Meler bu gemide de aetıs kalmıyordu; yangın çltancı kunda.t
on t1f1 kalmlf .. dlteı'ler1 flllenmet lar küçük mancınıklarla latenllen yere 
bere ~ çıtmqlanh. kolayca atılabllirdl. 

Soldan •ta Ta yakandan aeatı: Saide bu g(izel yelbnl171 ele geçir- Bu hAdJaede hematen ziyade aevt-
1 - Alman glzll polla tqkllAtı - met lat.lyordu. nen, korsan gemlslndeki forsalardı. 

Hane. Mansur gemiye atlayıne&: Zavallılar htlrriyete kavUf\lnca, va-
2 - İf}emete bqlanan. _ Tanıdım, dedi, Mlhalln me.ııur far.lanna kavutmut gibi, genif bir 
3 - Hür - Kabant. (Batmaz yelkenli) si budur. nefes alımflardı. 8aldeyi uzaktan heP-
4 - Tabeden - Evlerde çiçek ye- al tanıyordu. 

tlştlrllen tap. Borda bordaya gelml4lerdl Saldenbı Klflr 
5 - Tersi bir p reoctd1r - Yak- adanılan palalannı çekerek Mlhalln - lerln maiyetinde ve Lfkence 

mattan emir. geml.slne atladılar .. karanlıtt.a müthlf :!::ı=e~atunıza, Saldeye hlz-
6 _ Tent fanatltttr. bir dövüş bqladı. Diyorlanh. 
'1 _ Bir aaJ1 - Blr yerden bir yere D.!-kl~~ar ·'eçtlk~ dövüşçüler Magosa.dan epeyce uzatlaftıtlan 

gö:ür~u:habbet _ Qotalına. - gokyüzüne yükselen kızıl alev dal- halde, limandan yübelen kızıl alev-
9 - Artadat - Nesll talmam•• ko- galannın altın~ - blrlbirlerinln ytı- lerln gökyüzünü glttlt9e sardılını gö-

-s zQnll kolayca goı:d>lllyorlardı. rtıyorlardı. 

T-~üzel giyinen - Tersi kaktı· Haco bu döviifte büyük bir meharet Saide bu zaferin, bu eşsiz muvafta-
randır. gösterdi: forsaların ya.runa inerek: tıyetin verdiği neşe De bir müddet 

Geçna bulmacamızın balll - Arkadaşları Heplnbl Mlhalln sarhoş gibi sersemledi. Fa.kat, bu St'r-
Soldan bta T1I JUkandan qatı: elinden kurtaracaRım. Sizi hürrlyet.e, semlllı: çok sürmedi. Kahraman kad 11 

1 - Zaranyot, 2 -Adamolamas, S- yurdlannıza karuşturacatım. Saldeye derhal tUdal ve muhakemesini topla-
Ramu:anayı, 4 - Amada, Dah, 5 - yardım eder misiniz? 11113, yoluna devam etmlştl. 
Rozalina, 6 - na, iyakev, '1 - Ya- Diye bağırdı. Kıbns adasından uzaklafm:lk lazım-
nınavar, 8 - Omala.ka, Ba, O - Ka- Yıllardanbert dünya y11zil gönnlyen dL 
ya, Erba§, 10 - Zıh. Ap. otuz kadar esir kürekçi hep birden: 

\ (Arkası nr) 

Tefrika No. 83 1 belli oluyordu. na yegane çare o lltif ve cazip mah- da asabi idi. 
Aliye, Cahid ve Burhan sevinçle IUku görmemek olacağını düşünü- O sırada tesadüfen Aliyeye rcts-

G •• ı G - ı - w.p - .....ıi çiçek topluyorlardı.·• yordu. geldi. Kız güzel bir teheuümle elini uze O Z 'D ~ Doktor Rauf bile, arada bir, me- Burhanın halinde bir değişiltlik uzatarak: 

- Ben de öyle. 
Burhanın benzi atb. Kız, tabii ıö

rünmeğe çalııarak devam etti: 

sai odasının perdesini kaldırarak olduğunu Aliye hemen ~zmitti. EY· - Bugün sizi daha görmemit-
Aşk Ve macera romanı Nakleden: (Vi • Nd) onlan 8e)Tediyordu. Sazan mau- velce kendi8iyle beraber bulunmak timi • dedi. 

11Ddan kalkıp pencereyi açıyor ve için Eınat arayan Burhan, timdi on- Delikanlı i8e: 
Bir gün Melahatin ifıiı f cnni arq- tahmin ediyonla. . yavatÇa Burhanı çağırıyordu. Hal- dan upklapnak istiyordu, adeta U- - Öyle oldu 1 - cevabtnı verir-

brmalan hakkında bir etüd netredin- ~okt~r Rauf kamına ve klzm.a buki biraz bava aimua :çfo zorla ona çıyorda. ken, 8e8inde hafif bir Hnenİf b;..e-
ce, bu, Burhanı coıturdu ve delikanh yenı u 19tamm takdim fltti. Kısa bir bahçeye söndermifti. Fakat Aliye Cenç kız, pek tabft Ye sami- diliyordu. - Lllr.in yalnız da değil
bayranhğını bir mektup iJe bildirdi. zam~ zar~ d~i~aa)ı lr.endiai ile zaman pbuk seçiyordu, iti ba· yetle, derdinin ne oldaiunu ona diniz, liboratuvann penceresinden 

Her ne kadar doktor bu gibi aita- teVc:lirerek evuı t~ oldu. f1Da avdet etmefi unutuyordu... bir gün 80rdu. Ü:zGnttı.ünü izale Cahid bey ile beraber bahçede do-
,-iflere alııkın ise de Burhanın aami- .. Bur~an pek .eamiınl. akİ ve Cifi. Bu zarif Jıu her SÜA aerpiJip da· İçin elinden ne seline yapacajını lqtığmm görüyordum. 
mi ve ateıli mektubu ile pek müte- rust hır gençti. Raafla ahlllr.Jan ha cllzelletiYorda. Burhanın da ona vadetti. - Evet, ilkin Cabidden ne için 
lıı.aa~ oldu. Kendisini tanımak iste- uyuyo~d~. Aralann~akl ::tluk bat- it.arp olan bi.i •dece bir do•tluk- Burhan kızararak biç bir ıey ol· bu kadar teklifle bahKdiyonunud 
diğini ona bildirdi. lan gıtgide kuvv~ en. m&teb- tan ibaret•kalmıyordu. Kendiai dalıi madıima ·dair teminat ftl'meie ç.ı- Kenc:liGne ıimdiye kadar cbey> di-

Bundan yirmi dört Aat 80nra bil bir rabıta tetkil edıyord~ farlr.ma Yarmadan Aliyeyi .evmeğe lıpyordu. Fakat pek heyecatılı :>I· ye bitap etmezdiniz .•• 
Burhan için aldığı tav.iyename bu Böylece, bir aene kadar hır mld· IMıflamlfb. duiu için Aliyenin sCSzünde parlayan - Onu inni :te çaiırmlflm Ye 
arzusunu büsbütün kuvvetlendirdi. det geçti. Lakin ba hakikati anladığı tün. yqlan görmüyordu. Ve nazarlanm yahut bey demitim bunun ebemmi
Cörüımeleri esnasında bhbirlerine Bebek'teki u.kin evde bar•aıtle İçine 'bir de Gmidsizbk gelmiftL o .eV1(ili yüzden çevirmeie gayret yeti yok. fakat muhakkak olan b.ir 
karp pek samimi hislerle mütebasm çahfıyordu, Ayni zamanda ÜÇ gen- Kendi iGtimaf mevkiini görüyor n ettiği için Mel&hatin kızmm gözleri- f07 vana o da •İzin nqeli ve MTJnç 
oldular. Alim karpsında genç ve cin n0f09i ırönüllere ferah veri- M'Yai)W ile arumdaki afllmaz me- nin üzüntü ve hayretle ona bakmak· içinde görünmenizi 
mü.taid bir müptedi me.lektq bu- yordu. safeled dÜfÜnüyordu. Kendini ne ta olduğunu farketmedi. .. - Lilr.in. Cabidi d~ görd~
Juyordu. Burhan ise üstadm tevazu Boiazın güzel manzaraauıa nazir kadar küçük anıyordu. Böyle bir Burbaa bir ııün üatadmm labora· ~ zaman memnun oldusuınu br 
ve nezaketine hayran kalllllfb. bahçede ajaçlar, aaffwnlansı aa- saadeti babrma hiJe getirmek iste- tuvanndan çılr.mıttı. Meuisi uzun Jiyorsuııuz) 
Ve bundan dolayıdır iri doktor 8Uldan kahir.abalar yülr.aeliyord& mİyordu. Hele ukert Uınifonnuiyle ve yorucu olmuttu. Nice zamand:ın- - Bugün öğle yemeğini hizinıle 
Rauf, Burhana kendisiyle beraber Mellbat ençlerin n • • öıe- parlak bir delikanh olan Cabidin beri hazırlanan tecrübeler 0 gün yiyeceğini Rauf beyden öğrendim. 
çalı~~asmı teklif ettiği zaman. liu relr. memnu! oluyordu. °'Eı:de'L. iti yanında kendini ne kadar sönük ba- birden ahi netice vermiftl. --;- • Evet, ~n.nem k_~d.is~. d~~ftt 
tekhfı büyük bir •evinçle karpladL bazan dizi üzerinde anuta1'or. ıtb· luyorda." Bundan dolayı n.tad ile pkirdi etmifti. Cahıdı ~ .. C:v~ıgını bılırsınız. 
Bu suretle Burhan kendiaine parlak leri onlan takip ediyor .. Clabyor• Metanet ve azimle 1iu HTSİ7İ biraz yorgunluk ve yı)gınbk hi.edl~ Her zaman geldıaını arzu eder, 
bir istikbal temin etaüf olacaiuu da. Hafif tebwUmünden tebuaüaü cönlGnden Glkarmak istedi. Ve 1)u. yorlardı. Burhan fazla olarak biraz - Ya aiz~. f 

- Fakat ne oldunuz Burhan bey) 
Dostumuz Cahidin gelmesi canınıza 
mı aıkb) 

- Hayırr 
Ve telişla: 
- Bu fikir .ize nereden geldi 

Aliye hanım) 
- Siz de kendai hot buluyor

sunuz değil mi) 
- Hakikaten öylel Pek parlak 

bir zabit olacakbr muhakkak! 
Bu cevabı Yerirlr.en "e.indeki acı 

ifadeyi ukhyamıyordu. 

- Hayır, hayarl Sizin onun aley-
hinde bir ,eyinizi Bir hiaainiz ... 

- Tekrar ediyorum; katiyen yok 1 
- O halde benim aleyhimde) ... 
- Böyle bir ıeyi nasıl aklınızdan 

geçirebiliyorsunuz Aliye hanım) 

Gayet tatlı bir •esle Aliye devam 
etti: 

- Sizinle Cahid.in Arasında bir 
anlqmamazlık olmasını hiç arzu et· 
mem. 

- Ben de istemem, diye kek .. 
kdi. 

Kız devamla ı 
(Arba ..-) 
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KÜÇÜK HABERLER ı:::::::. 

Fransa donanmasını 1 
kimseye teslim 

Siiryeyİ zorluktan 
IWrtaracali en iyi tekil 

istiklaldir. Bu, herı 
tarafı tatmin eder, 

Girid'de şiddetli 
süngü muharebeleri 

Dünden itibaren Askerlik işleri 
* Eğlence yerlerlnin tarifeler!, ta- Üsküdar >... Şubesi Başkanlığın-

rife komlsyonu ta.rafından gözden mer· 'ı·yete o· dan: ~1~::~zlı.arun ~~rı=: lf 80 .ı - :oaıcüdar aJt.rhK. §Ubesinde 

ttJbaren eğlence yerlerinde ye:n1 tari!e karar-nameler· k.ayitli bulunan emekli ve yedek au-

etmiyecek 
- Türkiyeyi de .•• oluyor muteber olacaktır. bay ve askeri memurlann 941 yı.Iİ 

* Dün muhtelif memleketlere 257 yoklamalannıı. 2/6/94 1 günü başla-<; 

(Baş tarafı ı inci sahifede)' (Baş tarafı 1 inci sahifede)' bin liralık mal gönderilmiştir. Alman- (Baş tarafı 1 inci sahifede) nacak 20/6/941 gününde hitam La .. 
(Baş tarafı 1 inci sahifede), yaya. 55,560 liralık kepek, İngilt.ereye lacakbr. 

- ·· d bir ,.
0
k muş·· kil- Bütün şarki Glrldde, Almaıı para- tıe. ndir elyafı, Romanyaya. nohud, Sınai müeueaeler 2 - 2/6/941 tarihinden 5/"-"'; ~endi istediği sulha ka~ ve Fransa yuzun en ~ B ne ~fil.erlle d{aptanla.n kuma.ndasm- Isviçrcye fındık, Macarist.ana deri, Ankara 23 (Telefonla)- Mün- 94 ~ aktamına kadar emekli ve;::. 

Avrupanın tanzimi işinde binat ha- J.Ata uğramaktadır. un~ da başlıca tnbancalarl:: v~a~ ~~n~ Rom:ınyaya ,_,alık llıraç edilmiştir. h kendi :...ı.:: Atı . dek: piyade sınıhna mensu ]b·· iiJC zu]adığı mevkii alacaktır. mecburiyeti var? Sürye, nihayet metrelik bıçaklarla. muse ın asıran ~ldhsa.Jıı arı içm ve küçült -ıbd ddci bap uy Unutmayınız ki Fr~~·", kendi . dilm. yahud çeteler arasınıia •. heyecanlı insan a.Vl *Belediye zabıtasınca. dün Haydar- muktezi iptidai madde ve ış· letme 3 - 6ru/6/ er : ~ .. ylar. 
• • • ~ • v Fransaya hediye e ış, . ~ devam etmektedır. p:ı.,~da kontrol yapılmış, cÇn.mlıca . _ 941 gunu suvari smı-

tanhinın en ko~k.unç hezimetme ug- ecdaddan miras kalmlŞ bır ülke K h • memnuniyetsizlik suYU» etlketli şişelerden nümun: :ılı- malzemesı ithal eden sınai mu- fına mensup subaylar. 
r~~ış~r:. ~:ızt kimseler bunu ~utur d w ildir Diğer taraftan Sürye- a ıre .. . narak tn.hlll 1çln khnyahancy~. gondc- essesat bu gibi maddeleri getirte- 4 - 7/6/ 941 günü imhkdm. 
cıbı 3orunuyorlar. Avrupadaki Fran~ eg · •t"k ..,.;;.nınden gostermıy~r rllm.lştir. Vapur iskelesi buf~de bilmek için tthalAf-,.,. b" l'kl • muhabere ve demiıyolu sınıfın sız topraklarının beşte üçünün işgal nin, Fransa polı 1 ~ ,~- . Kahire 23 {A.A.l - Girid mulınre- halka bardakla satı.In.n ~ -cms . _ ~. ır 1• enne mensup subaylar. a. 
nlbnda bulunduğunu ve bir buçuk maruz kaldığı tehlikeler, harbı beSi henüz harp ~llc mu'lınt o~ak- v': ne~i .bildiren etiket konmad~ğı gımıc?e mecbur degillerdır. Bu- 5 _ 8/6/ 94 ) günü nakliye sııu-
milyon esir verdiğimizi hamda tut· cenup hudutıanmıza bulaştırına- la. 'beraber Knhıredekl müşahitler iç~ bufccıye ceza zaptı tnn.zim edil- na daır kararname bugünden iti- fma mensap subaylar nı k 

1
A ~ A • • • de hiç işi- hali hazlrdakl vaziyetten mem.nunl- mıştlr. b · te . t 6 101619 · . n . azımdır. Bu rnaglubıyete ma' 

51 
itibarile Türkıyenın ts1zllk göstermemektedirler. aren menye girmış ir. - 41 günü veteriner 

:ade ırtikiip ettiğimiz hatalar sebep ne gelmez. ye İ11c par~ütçülerin süratle temlzlen- *Fatihte İtfaiye caddeslnde otlll'.ln Meriyete giren di"' er sınıfına mensup eubaylnr. o~muştur. 1919 dan 1939 a k.ad":r .. k ki ıstiklaline sahip, mest üzerine Almanların bidayette B. Aslan cvlnln penceresini r.ç.mak lS- g 7 - 11, J 2/ 6/ 941 gijn]eri le-
zır_namdarlarımızla teşrii meclislen- • Şü?11e Y!' . tında kal- temin ettl.klerlnt yap:ımadıklan zan- ter~en cam kı~ış, bu sırada pal'.- kararlar vazım smıfma meaısup subnylar. 
tnız hata üstüne hata işlemişler v~ biç bır tesir ve ~azyik ~ . Fran- ned.ilınol_t:!.e ve Alman .. Başkumantl.an~ makları keslmıştir. Anlaıra 23 (Telefonla)' - Milli 8 - 13/ 6/ 941 günü tabip, cliıı 
yab·lnc1 menfaatlerin müdafaası cı- mıyan, ıruvvetli ve hur bır lığı. teblıglerlndeki sükü~ bu ~ı * Cemaleddin Adında bir çocuk, konınma sermayesini temin mak- tabibi. eczacı ve kimyager sınıflanna 
hetiıne gitmi§Jerdir. Yine onlardır ki sanın bu aralık süryede kalması, teyıd e<:Ien mahiyette telakki edil- dün Fatih pa?11n önünden geçerken ~adile Ziraat bankasının b mensup subaylar. 
bizi kü ük A ·netlerinin hii· · t baıamından mektedir. Umumiyet ltlb:ırlle Alınan ~för Talatın idaresindeki otomobilin - ' ' ono- 9 - 14 16 941 ·· ·· · d 

.... ç. . vrupa mı b'" • lsu]h ve emnıy~ . . taJbiyesi bidayette çok çetin darbe- iu- saömesme uğrıyarıık yaralanmış, te- Jar çıkaraca,,.Oına dair kararname gunu Jan arınn ını.. r vazıyetme sokmu!;lar, fakat oY Türkiye için en iyı şekıldır. Bunu dlrmek ve darbeyi çok tıüyük blr d ·ı 1 i ha.st k ld I ıştı Şo- .. •. • sınıfına mensup subaylar. l~ .Lir :vazifenin ifası için .el_z~ olan nM'lr ifade edebiliriz. Fakat va- t:ızyikle dcvıım ettirmekt.t Britanynlı- !; y:k~lan~~ey:dll;cy~l ~~ril~ştir. b~günkü R~ Gazetede. neşre- 1 o - 16 6/ 94 1 günü deniz Si• 

ıılabı ımal etmek kudretım gostere- ;ça -· a Fran- !arla Yunanlılar llk Alman darbesine _ _ dilerek . menyete girmlştir. Bu- nıfına mensup subaylar. 
me~işlerdir. Bundan başka ıneaıl~, zıyet bu degıldir. ~! ' nam- çok şiddetle mı:ıknvcmet etm]Şer ve • * Za.bıtacn. dun y.ıpılan ~fer nunla beraber bağcı!ann 20 ku- 11 - 1 7 / 6/ 941 günü harita sı• 
lcetı ancak müdafaava yarayacak bır saya dayanarak SürYCY1 ku şlmdl de bunu takip eden darbelere kontrolund:ı. karnesiz çalışan altı, tan ..,.;;lr .. ok r· tie aldıkları nıfına men.sup subaylar. 
ordu ile techiz etm~lerdir. Harbi ne !" İngı·ıtere FranSaYa kızarak muko.bele etmektedirler. Bütün mesele .füzuli olaral:: caddeyi :L.~al _eden. bir,~ J._._ ıa . 12 _ ı 8/ 6/ 941 günü sanay· • 

ı ma- yo ' eli. Almanların adaya. mütemadiyen as- numaralı kns'ket giymeyen uç. plıUm- göztaş:ı parasının fazlası kendile-
1 51 

manen ne de maddeten hazır aya sury·· eyı· bombardıman e 1or. k tma- .. _,,. .......... d lan mühürsüz otomolbil kullanan iki . . . nıfına mensup subaylar. 

ld ki h ıd . darları- .. .. er a ga u.u.ua ne A.i.LUar C'VaIIl • • nne iade edilecektir. Bu fazla 13 19 20/ 6 / 941 - l • mış o u . ~rı a .e zı?1am Hülasa sürye, Fransa yuzunden, <ıdEi>ileceklerinln tayin indedir. Yere sıh~ı muay~neslnl y:ıptırmayan üç . . - ' cun en top-mız harp ılan etmışlerdır.. . . A • elerin dısında ve bitarai düşen veya ağaçlara takılan .tayyare- ş?f?rle, servıs csııasınd.:ı- rcsı:ıt .. elblsc- paranın ıade~ı h~d~ karar- ç~ ~z:a ~mensup subaylarla askc-
0 zamanki menfaatlerımwn bo- hadis • ti ? lerde pek çok Alınan ölmüştür. sını giymeyen bir otobus şofc.ru ceza- name de menycte gırmiştır. rı adlı hakiın hesap memurları, mu-

zulması v vasıtalara malik olınaclığı kalamıyor. Kabaha ne· . ya çarptırılmışlar, Eminöniinde yürü- İ k k • l - ıunele mcnıurlan ve esnafaba.skeriyc 
ha lde- ba:be devam etmek isteyen Şu halde, fikrimizee en iyı şe- Taksim .. Yenimahalle yen tr~mvaylara :ıtıayan dört kişi~en pe ozası • sımsar arına sıwfla.nna mensup olanlar. 
fakat _hakikatte yabız kaçma~• ~ü- kil, Fransanın, istinad ettiği a~i otobüsleri 24 e kadar blrer lıra p:ıra ccznsı alınmıştır. komısyon ı 4 .- yoklamaya gelen her 
tiinen bir hükumetin Ftczi netıce~?- Milletler Cemiyeti mi.sakı mucı-

1
• !ı}ı"yor y··k k "kt" d t" t Ankara 23 (Telefonla} - Ko- erneklı subay ve m~murun yoklama-

d d
. k" ---• F mı·ııeıının kA '.\:' u se ı ısa ve ıcare din 1 ı· . H ı· V Y _ı: ,_ -r h.. . t •. ..ı ·ı c ır ı mar~ ransız . . b' muvakkat olan bu ve a- or asyon ıeye ının eye ı e- a g~r~en nu us uvıye c.uzuanı e 

ili hır ınce, Taksimle Yeni.mahalle arasında 1ş- kt b" d • t"h ' k • h k 1 m11kadcleratını iadeye ve ş~re. tt geçerek Süryeye artık leycn otobüsler, ışıklardaki maskele- me e ın e ım 1 an k:ilece tasdik edilerek bugün me- as erı izmet vesi a arı ve §Ube ye-
mütareke taiebine davet edıldı. le en vaz . . .. . ri k Id·-'-- - . d- ft,,..,.., • l . . . . . dek subay defterindek1 kayitlerinde 

1940 H 
. d galip devlet bu istiklalini vernıesıd.ir. Mustakıl n :ı u.IJ.ilaı.sı uzcrmc un ..._...m- netıce erı nyete gıren yem bır kararına f t w f b. 1 1 b" kıt' azıranın a . . A • • dan tıbarcn saat 24 e kad\U" sefer .. . . o ogra l u unmı}·a::ı. e.rın ır • a 

mütarekeyi reddederek bizi ezeh.ıhr bir sürye ancak sulh amilı olur, yapmağa başlanuşl:ırdır. Yüksek lktisad ve ticaı:.ct .. mektOOin- gore, Tıcaret Vekaleti emrıne vesika fotoğrafı ile gelmeleri luzım· 
ve Fransayı dünya haritasandan sıle- hem zayıf ve mecalsiz mütareke de 22 ~y.ıs pcr~~be ~nu i?Planan tahsis edilen 500,000 liralık kre- dır. 
b·ı· di F k t buna yapmadı. 1941 .. ;ıı. b" .nı.ı..+o '---'-u- Sıvasta at yariclari profesorler meclısınl muteak.ib imli- din" istimalin" d ezkJ\- V k• 15 - y ... kl • , h , d ' · ı ır . a a Fransız FranSasl "'f>•r ır ,,,._.,..n Auı ı.. x han neticeleri dün talebeye il§.n edil- m e m w: e ı:r.· u ama~ a ge.en er} e • 
Mayısında muzaffer devlet... -· ıur bem de her taraf memnun Sivas 23 (A.A.) - Tertip edt, m!stir. Bu imtihan devresinde mek- let tarafından ipek kozası müba- subay ..-e memurun yoklamaya ge-
hükumeti ile müzakereye gırı~etP ,_A

1
:. En b t b" len bir proğram dairesinde bu yıl tebin muhtelif ihtisas şubel~rlnden d ta ·ı edil ek .. lirken nüfus hüviyet cüzdanile as-

kabul etti. İş birliği ~~ar af- Jl.ilo&U• aş a ız. • vilayetimiz kazalannd<ı muhtelif at onu kız, 34 ü erkek olmak üzere 44 yaa.sın a vsı ec muesse- keri tedıia vesikaları Ye §Ubedeki 
tınlmış olduğu Moot~ır aı~bn- Necmeddin Sadak yarışları yapılacaktır. Bu yarışlardaıı kişi mezun olın~ur. selere kA.rla neticelenecek mua- bydinde bulunmıyaıı)arda aynca 
danberi Fransa, efali iıc:_ bu sı~~set~ F ll . illi geçen hafta Şarkışlada yapılmış- 22 si iç t.ıcaret - maliye, 19 u ban- meleler için yü?ıde 2 nlsbetinde bir kıt"a Yesika fotoğraflannı gctir-
devam arzusunda oldu~~n~ gos:~~ uar PU arı br. ikinci yarış da Önümüzdeki pa- ka - muhasebe ve üçü dl§ - ticaret - komisyon verilecektir. meğe mecburdurla,.. 
m:ştir. Alman devlet reı~ ~ u- Imılr erıtemas,onal fuan için ~ı- zar günü Yıldızelinde ya-:>ılacakbr. konsolosluk şubelerinden mezun olan 16 -Tabip, diş tal>1bi ve ecza<:İ 
biyetin bize yüklediği n~tıcelen ~e nlacak posta pullan etrafındaki ha- Müteakip yanşlara ge1ince lıunlar da bu gençlenkn askerliklerini yapmış kimyager .ııuflarına mensup subay: 
mütareke p.rtlannı nıa1Uın oldugu zır]ıklar t;amamlanmlŞtn'. Pulların ba- bir ve 8 Haziranda Sıvast<" 15 Ha- olanla~la .. kız mezunlar ~ltlı.let Gu·· nıu··k Borsa lann yoklamaya gelirken nüfus hü-

'

ekilde tahfif etmeğe sevkeden şey sılmasına yakm~~acaktır. • d K d 22 H. . d umumı murakabe heyeti, Tic~ret Ve- • ..: t .. d 1 ·1 1 . l"kt . 
1 1. . . im t , zıran a onya a ve azıran a kaleti •ıürakabe teşkilıitı .Istanbul •• ye cuz an arı e ır ı c , emeK ı 

bu hareket:c:ı~ı~ 0 .u! ur. Belediye teftişleri Zarada yapılacaktır. ticaret- Jfisl ·deftaroarlık hcsab mü- ise askeri hizmet vesikaları ve ycddc: S~zl~rimı. ıyı dın1eyınız, Fransa- Belediye vezaifinln daha verimli su- tehassı ·an 'bürosu, Sümerbank fab- ESBAl\l ve TARVtLAT - ltAl\WİYO ise askeTi terh~ v-es\kalan ve ~yncal 
nın ıstıkbaL cereya~ etmekte o~an rette ff:ısı için nahiye ve kazalarda İzmirde zelzele rika , e ıüessest'lerile orman umwn ye NUKUD FiATLERl diplomalan ve ihtisası olantar i.e 
müza_:.ereler~ .sıkı bır surette_ baglı· Beledlye işlerilc meş.,<7111 olacak polis- h mir 23 r.Tel,efonla) _ Bu g~ müdürlüğü işletmeleri tarafından va- 23 Mayıs 1941 aynca ihtisas vesikalarını birlıkte ge-
dır. rransa ıc;ın ya,amak ve otinelt- Iertn aynlaca.lm~: .~nn komi.Ser aaat 22,52 de şehrtm1tde cenuptan şt- zlfeye ta.Y.ln :edilmlttir. DB\11.ET BOBOLABI lirmeğe mcchUl'clur\ar. 
ten birini tercir mevzuuhahstıl'. Ma- ftY'& ııahiJ'e müdurlerlnin nemretı male dotru kısa siiren bir zıeJzele ol- Bunlardan nıaada ticaret mektebi- 17 y kl "dd t" f da: 
rqal n~ hükumet yaşamak ş· kkıa11 altında vazife ~~~ı:ı ~- muttur. Hasar )'Olttur. nh~ devamlı talebelerinden 120 kLşi L. it. \,e - :.1c am.:ı tnu b i J zar ın ak 

. · • d" '*· Beledcye Teı.=ğ\n m - tatil aylarında Kara mıntakalannda ~ 'f,90 "3 'l'llt1c borcu L lL m 19.30 ıa mm uı a u unmıyac tercıh etmı~ıer ır. . . nne kaza. ve nahiyelerde yenl teşlrl- mübayaat !4lerlnde çalışmak mıere • • 1938 ntraro1yel\ 19.10 olanlar bulunduktan yerden gönde-
Vı:.zifcmiz gayet sarıhtır: ~areşa- ıat kurularak faaliyete geçi~r. Yazın sayfiyelerde hoı vakit Bursa tarını kooperatifleri tarafından • .. 19!tS İkPam\yeU Btganl 19.20 recekleri taalıhütlü mektuplarda fil• 

lı, milli .,kalkınm .. işinde benım yap, Belediye l.şlerile meşgul cıkıcak polis- geçirmek için meşhur m"mtıren kullanılacllktır. • T 1934 Sivas-Erzurum ı 19.45 hedeki b_yıtlı baJanduiu defter sara 
tığım gibi bütün gücünüzle takip et· lere birer Belediye ~aUm~t~ A R s E N • • 1934 Slvas-Ettıı?um 2-1 19.58 numaralan sicil ve ica yit numa,.alan-
rnelisiniz. Düşüncelerimizde. ve ha- ;:ılıı:::ıı::İar sabahı:n g~t 8 b~roinci yakalandı : ! ;:: na:me ~olan ~~ m :ve sa~ adreslerini ~e kiinyelerini 
rekctlerimizde onun ve benım .. yap, edilmekte. mü~kiben teftişlere ge- L u· _ p E N ı _ r eyotJunda oturan Soflya Is- • • 1935 • • 29_50 smıfinı ~östenneı; ~rtıle açık olarak tığım gibi yalnız Fransanın yüksek çllmekt.edlr. mlnde bir 'kadın, polls müdüriyeti • 1988 11 • 5'.- yaz:p gonderm~ mecburdurlar. 
m enfaatlerinden ilham almalıdır. Alemdar, K~pı, Beyazıd na.hl>: müte!etrika nen.rethanesirıde bulu- A. Demlryolu tahv.1ll I _ n 42_40 1 e - Her ne sebeple 1:ı\ursa ol-

F d k 
ülte• müdürleri günlük tettış mesatsiııı Biiyük Ye M,eCMll roman nan Ahmed ismin~ blrlne gizlice • • m 43,25 SUI\ yoklamaya tahsis eıd~ olan 

ransa an açan m ~yara!: c;a.ll§ID8la başla.nuıt- aeritimi o1w,wı bir mikdar afyoo. Terirken yakalan- A. ~o mümeull senet 40.'70 müddet zarfında "1beye müracaat 

ciler dönecekler ıanıır. Temlızl~. ıu:~e~:r ev= • mtır. Şebremlninde oturan Hakkı ~\il llmanı 44.50 ederek. yo\\amala:rm• YB!Jmmanuı 
Londra 23 (A.A.) - Amiral :un~~e~~ edtllK'ı*, arazOOlerln hımiftde bin, bir ııillıhk nriipt.ellsma milmeasll aenecl1 42..'lS olan ~edek subay ve memudar h.ak-

Darlan Fransanm işgal ~)tında bulu- :an dalına. sulamama. itiıııa Bıı seri 6 büyük ve reaimll cilttir. blr paket heroln vertıiten tutulnıuf, BISsıı: .sEME'l'Ll:RI !tında ! 076 ..sayılı kanunun on~~u 
nan mın~kalarında üç giın kaldıktan g~~lr. Belaer ciliin fiati 80 kıırut• üzeri aranınca aynca on ı>allet da- T C 1leıba hıanDn Maddea .Akimuaa kvfibn elli lira 
ve Pa iste Alman büyük elçisi B. Şebzadeba.Şı FeyUye ca.ddesile Ve- 6 Cilcllfk talriml ha. bultHlmliŞtur. T. İ.I 1ııellkul nama muteever 108..25 pa!'a eıemaana tabi tutulacaklardır. 
Ah t 

'rl .. .. tiı-Lte"" sonra di.in ak· fada Yüksek: nıuaılll8ı mektebi cadde- 3 - Balatta oturan Ahmed de 'btr T. +- '---~A- ('-A_.,_ mtt t.70 ••• 
e z e goruş .. •• . l- d .. n ... ımt 8lllama prognmıt 1.!-..J -' .ı • • paket heroin satıaıken yakalaıullıştır. • ,__ - t.85 

tam Vichy·ye dönın.üt .ve g~~ır ı:;e- = a~~ ıstenmektedlr. ""'"".,. ,...,... ~n Evinde yapılan aramada Nadide 1s- T. fıt ••r .._....,. !da. 110.- .Pat.Uı ukeri.lk şu:l>e ndeu: 
ınez Almanların yenı bır m~sa:" • • 1..!- !L "fal litJICi: 'I liradır mlnde bir kadrmn mrlnde ic; paket A. Demlryollan '1rlceU (1' U> 2S.5G isuhkAm As. Tgm. ıL Rafla ot- t 
karlık.ta bulunduklannı bildınnışbr. Gazıantepte uu- ınti T-evzi yeri: AICŞAM matbaam Celil lam.inde birtııde de blr palrei A. Demlryolları ftrtdl (~ ıtl. Sl.50 Nebil (3tlll) Mh't!si: ~k m Ayas-
A - eçep ııe- 23 (AA) Gazian --ı 2068 bulunmuş, zabıta. memurları tahldlaL- Jlst'!Wa• pento ıırtetı '.25 pqa caddesiMunatApart.:No. 6.. 

nıiralin bildirdiğine gore g ül- Gaziantep · .. ·- -~ wa: 1 tı biraz daha derhıleştlrlllnce, bu pa- lblrıetıl Hayriye ._ 
ne Paris mıntakasından kaç~f:af tep müdafaumda büyük f. .L-:a- ~~ yİfmİ iskonto kupona ketlerin başka bir Ahmedden alındı- 8llıRtt Hayri~ temettAl 11.-
tecilerden bir ka&le önümiizd .. - ve yararlık söatererelt ı~hit . u~· tı tesblt edilml§, hepsi b!rli«te Ja- ECNEBt TABVhLERi 
ta Parise dönebilecektir. Bu multe- Mahmut Sözlemezin keınikl~n, ~~: Bu kuponu kuip cAK.ŞAM kala.nmıştır. Kredi Fonslye 1902 kupon 'kes ~6.-

88.

. * P. gedikli başç::.vll.') Ba.:ı::.n ~ 
Ihsan Alptuğun çok ~c .. ıe ~ubeye gel• 
:mest Din olun ur. 

ciler pazartesi gÜnÜ Vichy ve Cler, detinin 20 ei yıldönümü olan. dünku Matbaam Kitap eeTViRne> ge- 4 - Şlfllde Hamdi adında birlnin il • il 1911 
ırıont F errand' dan iki ınıntakayı ":yı· gün Halkevi tarafından tertip olu- tiıir ftJ• göoderineniz fiat Üllerl aranınca bir mitdar ~srar ve 11 

• Amorti 
.. tD.50 il. Sabri <32793) Ak.;; ny ı·or' ca. 

ran hat üzerinde Moulins şehrıne nan bir ifttifal ile ınezarlıktaaı ÇJka- üzeri.den eize yüzde 20 iskon- heroln bulunmqtur. • 
9 

Kupon 
aevkedileceklerdir. nlarak ,ehitler anıbna konulmugtur. to yapdacaktır. 5 - Karagümriikte Hikmet .runda Nt!KlJT 

Amiral Darlan avdetindeın biraz İhtifalde ko:nutanlar, .. m~murlar ~lr!ieh~ı;>~ı=~~ ~~~ 1:: Türk altını 
eonra mareşal Petain tarafmd.:11! ka- ve kalabalık hır halk kutle51 hazır Imımuştur. Ktllçe altın bir gramı 
bul edilmiştir. Amiral bu rnu~akat: bulunmu~r. Ev, Apartıman 6 - Beşlktaşta. oturan Ekrem1n es- Osmanll ba.n1tas

1 
rbnnlrnot\ 

ta mareşale seyahatinin netice!e.J nrh sigara lçtltı görülmüş, Ekre111J KAl\IBİYO 
hakkında malumat vermiştir. ~ır cAKŞAM• neıriyab kiralamak için yakalanmıştır. • 1..ondra ü&erıne ı &ı.erlln 
Pariateki ikr.meti esnasında VıchY '1 - Beyoğlunda Bekir adında. blrl Nevyork üzerine 100 dolıı.r 
lıükumeti harbiye nazırı general j ROMANLAR :~d~~i~ı!~tt~de beroln çeker~ ~~~~~:o~=~ 
Huntziger, milli iktisat nazı~ ~: Kurut 8 - Galatada Cemal adında. blrl, Uadrid iU.erlne 100 ~ 
Bouthiller ve Başvekil ı:nua~~ - üzerinde bir mlkdar eısra.rla. yakalan- Yotobama üzerine 100 :ren 
1Unumi katibi B. Medıin ile goru§"" K~ llinlar Va-Nu 15 ~·Bütün bu zehir kaçalcçılan ve St.otholm berine ıoa karon 
ınüŞtür. muptelfilan asliye beşlncl ceza mah-

Dün akşam Vichyde neşted~ Ka..-ak ~et Muhtar 7S kemes!nc tevdi edilmişlerdir. 
Yarı resrni bir beyanatta şöyle de~ıl- ~i 5e]lnıi izzet 38 ınektedir: cBu içtinıaı bir kabıne __. ~ cAktam» in Küçük 
toplııntıtı şeklinde tasvir eden ba- Yala C Burhan Cahit 30 llinlan en aüratli ve ÇNllk analari ---

Babalaril 

AKŞAM 

1.05 No. (20) de çok nc~:e ' ub ye rrn\rıı,. 
ca.atı. 

27.25 . . 
~.49 ZAYI - ıstanhul d n:ı 
2.85 lığından aldığım t211' 

.5.22 
129.5275 

29.95 
e.995 
lU:t 
Sl.0175 
Sil.U'l5 

kaybettim. Yrn · ah:c 
kisinin hükmü yoktur. 

! !<! 'ttTe .. t 
Emin o ~ ı 

Pazarlık auretile 
FEVKALADE SATIŞ 

herler doğru değildir.> .. • • artuuımd• en u-- -·ıtadır. 
Bundan ba§ka Alman orduları Bu pd zam Z. L 40 '-u.&. "a.cıo •YaW111Da ne bedlJe terecelhn,. 

diye artık d~ ltt4 
emıı1retle -.blleeettnız dul 

l:cnebl 

haşkumandanı mareşal Brauchitsch 
1 

• p n.:~~ .. ~...L ... ,._ .. :t arise yaptığı ziyaretin amiral ?a~- ..,..-- .DUI-~ 100 
lanın Pariste bulunması ile !ıiçbır 
alakası olmadığı da beyan edilmek- Smner~eı Fahreddin 121 
tedir. d w ~~~ oi1JYOI' 

Alman Hariciye 
\ Nezaretinin bir tavzihi 

_ Bcrlin 23 (A.A.) - Yan resınİ j 
bır menbad;ın bildiriliyor: Fransız 
vapurlarının Almanya tarafından 
kiralnndığtna dair Jngilterede çıkan 1 
haber hakkında mütaleası sorulan 
Almaa hariciye nezareti, Alman kı
talannın işgali altında bulunan yr:r· 
lerde vapur kiralamağa lüzum olma
dığı, çünkü harp hukuku mucibince 
bu erazide bulunan vapurların Al
nı an anın emrine amade oldukları 

.- · - t.bod• F.hrecidin .ao 
Pembe~~= 70 

Bir bdJD ·~&mi izzet 20 

D~ ~t Fahri 75 

Atk fırlmUI T'-L-· 50 Muazzez anam 
Tevzi yeri: 

~KŞAM matbaam 

-o... A. Asim Onw 1 Ortaköy 
1 Şifa Yurdu 

bidl$aler 

Çoealdara €einba 
kiraatleri 

Y:IZllD! Palk Sabri Daran 
51 kurut ----

Senelik 
8 ~ylık 
S Ayiılt 
ı Aylık 

HOO kurU§ 2100 kuruş 
'l60 • 1- . 
400 • .., .. 
liO • • 



Sahife 8 

Güzel, sağlam 
ve iştahlı! 

Çünkü: 

Çocuklarınızı küçük
ten SANIN diş macu
nunun kullanmağa, 

SANIN diş macunu ile 
günde üç defa dişleri
ni fırçalamağa alıştı
rınız. Gürbüz yetişme
lerini temin etmiş 

olursunuz. 

ZAYİ - - B:ılıkcslr Hı:incl kolordu de- 1 
ve kolu taburundan almış olduğum 
terhis tezkeremi zayi ettığfmden ye
nisini çıkaracağımdan eskisinin hük
mü olmadığı ilan olunur. 

İstanbulda Kartal makama 
fabrikası No. 48/ 50 de beklr 

oğlu Mehmed Ali Akuşaklı Gülhanı 

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

SANiYEDE iMHA EDER. 
Piyasada adi gcu ile yapılan ve Avrupa-malı diye yalan markalari 

FAY DA yeı-ine size vermek isterlerse aldanmayinız. 
FAYDA'yi israrla isteyiniz. 

H A S A N isim ve l\larkasma dikkat ediniz. HASAN DEPOSU 

I~ 

T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesaplari 

1941 ikramiye plani 
KEŞlDELER: 4 Şubat, 2 Mayıs, 

1 Ağustos, 3 İkinciteşrin 
tarihlerinde yapılır. 

1941 ikramiyeleri 
I 

ı adet 2000 Liralık = 2000.- Lir 
s .. 1000 .. = 3000.- • 
z .. '750 .. = 1500.- • 
c .. 500 .. = 2000.- • 
8 .. 250 .. = 2000.- .. 

35 .. 100 " = 3500.- • 
80 .. 50 " = 4000.- • 

300 " 20 " = 6000.- " 

... 

1 
Devlet Demiryollar1 ve Limanları işletme 

Umum idaresi ilanlari il 
A~a~ıdakl ccdvclde mlkdarlan. muhammen bedeli ve mminatlarlle is

tihsal mahalli gösterUmlş olan iki kalem balast kapalı zarf usulile ayn ayn 
~tın nlmacak.tır. Münakasa 2. Haziran. !l41 pazartesi günii 1. el kalem 
saat 10 da, 2. el kalem s:ı.at 11 de olmak üzere Slrkedde 9 işletme binasın
da A E. komL5';'onu tarafından yapüacaktır. 

İsteklilerin teminat ve kanuni veSikalarını ihtiva edecek kapalı 7.arfla
rını nynı gün l. el kalem içln 9-a kadar, 2. el kalem için 10-a kadar komis
rona vermeleri lazımdır. 

Şartnameler pnrasız olarak komisyondan verilmektedir. (3897) 
Muhammen bedeli Muvakkat teminat 

Ocak Km. sl M!kd:ı.r M3 Lira Lira. 

Çekmece 27 6000 M3 12600 945 
Isp:ırtakule 41 6000 ,. 12600 945 

1 1 Muhammen bcdell (22841 > yirmi ~ki bln seklz yllz kırk bir Ura olan 
ANAPİYOJEN (25) knlem muhtelif llkomotif ve ndl n.tcş tulUaları COl.ı/41 çıı.rvam.bn) günU 

A vrupadan diplomalı 

Terzi ve Kürkçü 

SAADET 
Beyoğlu istiklal Caddesi Karl

man Mağazası yanında 

Telefon : 41492 

reptokok, !stafilokok, pnö- caktır. 
kok, koll, piyoslyıınlklerln Bu Lşe girmek isteyenlerin (l 713,08) bln yedlyüz on ilç. ura sekiz ku-
ptığı çıban yara akıntı ve ruş) liralık muvakkat temlnat ile kanunun tayin etti~ vesıkalan ve tek-

Dr. İHSAN SA.'Iİ ~ ı saat Cl5) te kapalı zarf usullle Ankarada idare blnasında satın alına-

ild hastalıklarına karşı çok llfierlnl aynı gün sa.nt (14) de kadar komisyon reisliğine verınelerl lfızımdır. 
iılı•• tesirli taze aşıdır. Şartnam~~er parnsız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Ilıı.ydar-, 

---------------------------- paşada. tesellum w sevk şeniğinden dağıtılacaktır. (3937) 

, PORSELEN MERAKLILARINA ı----M-a-ıı·-ye-Vll!le_k_a"""BCle=-t-ı• n_d_e_n-•• --1 
Kıymettar ve özürsüz Porselen Vazo 1 

Eski bir aileye aid olup Sandal Bedesteninde 29 Mayıs Perşembe ! % 7,5 faizli 1933 ve 1934 Türk borcu B. Kon- : 
günü saat 14 de satılacakt1r. Emsaline ender tesadüf edilir. Küçük ı 
kıtada, pek cazlp renkler ve resimlerle müzeyycndlr. Snkatı yoktur. tenjanı tahvilleri hamillerine tediye ilanı: 

Tamir J!'Ömıemistir. l 1 - 1933 Türk borcu t:ıhvlllerlnin her üç tranşına ald 25 Mayıs 
iılllllİiiiıiiiııııiliiiiiıiiiiiiıiiıi••••••••••••1••••••• 1941 taksiti için Türklyede Ankara ve İstanbul piyasalarınd~ tr.anş 

1 

24 Mayıs l9il 

· DAGDA, DENiZDE HER YERDE 

~-~~ -
..... "' ,r 'C 

Aç Kalmaz işinden Olmazsın 
Tavuk ve et suylle mamul blr aded 

Hububat ikom.pr1meslle 24 saatlik kalorinizi temin edersiniz. 
Büyük Bakkaliye l\fağazalarımla vardır. 

DENTOL·,: 
.... . . . · ,. .... . ., 

DİŞ MACUNUNU 
d<unanarak dişlerfnizin sağlamlığını ve gOz kamat

tıran parlaklığım kazanını.t. 

Her yerde O E N T O L. diş macununu tsteyınıı 

KADIKÖY ____ ...._ 

A MA A il i AZllO U -Yeniden tanzim edilerek BU AKŞAi\I Garden 
Saz müdürü idaresinde açılıyor. J,üks servis. 

HER ~KŞAM 
SAZ HEY'ETİ : B A Y A N L A R : 

Keman 
Piyano • 
Tambur 

Sayim 

Faize 

? ? 

Ayda 

Türk hava kurumu İstanbul Ş. Başkanlığından: 
ı - Yalnız kağıdı ldaremlOOen verllme.k üzere nümune ve şartnamesine 

göre imft.l etUrllecek lki milyon fitre zartı açık: ek.slltmeye konulmuştur. 

farkı giYletl~ksizln beher kupon mukabili 0,7346 dolnrın Turk lıra
sll& tutan yani Tl. 0,9491 Türk lirası tediye edllece~l iHl.n olunu~. 

Türk lirasını natık işbu meblağ mew.uubnhs tnk.Slt içln katı su
rette tayin cdllmlştır. Be:J senelik müruru zıunnn müddetlne kadar 
bu vadeye ald kuponlar için 0,9491 Türk Ura~ tediye "edilecektir. 

Can 
1 Klarnet Şeref 

1 
Ney Nihat Saadet 

2 - Muhammen bedeli 2500, muvakkat teminatı 187,5 llradır. ı Cümbüş JCadri Hilunct 

1 

Keman İsmail l\lübcrrn 3 - Eksiltme 30 Mayıs 941 cuma günü saat 15 de Türk ha.va kurumu İs
tnnbul şubesinde müteşekkil komisyon huzurunda yapılacaktır. 

4 - Nümunesl gösterUlr ve şartnamesi parasız verilir. 

Her üç tranş için Türklyede tediye ne mükeller muesscseler şun
lardır: HANENDELER: Tahsin Karakuş, Bülbül Ali 

5 - İsteklilerin kanunun tarif ettiği vesika ve temlnatıarile birlikte 
belh gün \'e saatte İstanbul şubesine mliracaatıan. (3927) 

Ankarn.da: Türkiye Cümhurlyct Merkez BankasJ 
Osmanlı Bankası 

İstnnbulda: Türkiye Cümhurlyet Merkez Banka.9.. 
I ~-•Dikkat: 180 tane portatif demir masa satılıktır. ~ 

Osmanlı Bankası 

lstanbul Belediyesi Hesap işleri ooyçe Bank 
Tediyeye nid provizyonlar tesis edilml~tır. 

1 
f 

l M •• d •• } •• v •• d 2 - 1934 İkinci sıra. Türk borcu tahvillerinin 25 Mayın 941 ta:k-
U ur ugun en: sltl içln İstanbul piyasasında beher kupon muko.blli Fr. F. 18.75 Fran- 1 

sız frangının Türk liraslle tutan Tl. 0,5519 Türk lirası tediye edlle-
M ü rakip Fuat Tamer'e cektlr. Bu mebıt\g katı surette tayin edilmi§ olup beş seneme müruru 

zaman müddetine kadar bu vadeye a1d kuponlar için 0,5519 Türk ll-
20/51941 tarlhindenberi vazırenlzden bllA. mezuniyet ayrıldığınız tesbit • ra.sı ödenecektir. Tediye mües.-seseleri şunlardır: 

edilmiştir. Bulunduğunuz yer malüm olmadığından 24 saat zartında 1şintz 1 
Türkiye Cümhurlyet Merkez bnnk.a.Sı ! 

başına gelmedlğlnlz takdirde ıstlfaetmiş addedUeceğinlz lliınen tebliğ llm•••••••ıloismiiiiaiinlıilİlı ıııiBiiaiiniikiaiisı11. •••••-••ılı(40iiili9)llllllİİ ' 
olunur. (4022) - 1 

--~--------------------~--~~--~-~, ........................................... 1111 
İstanbul asliye dördüncü ticaret mahkemesinden: 

İstanbul Sirkeci Şablnpaşa ooollnde mukim Murat. Yılmaz ve Naim 
İzmirli tarafından Sabri aleyhine açılan kum bedell ve maaştan ceman 
1130 Uranın ta:hslllne mütedair davanın yapılmakta olan muha.kemeslnde 
müddeialeyh ibraz etti~ 30/12/939 tar ihll 1273 lira. 98 kuru~luk. ma3muz al
tındaki lmzalann müddellere aldl~tinl istlk:tapla 1sbat ~deceğinl beyan 
eyledlğlnden hali hazır lkametgAhı meçhul bulunan müddellerden Murad 
Yılmazın celsenin talile edlldlti 16/6/ 941 saat U de berayi lstlktap mahke

meye gelmesi ak.si halde yazı yazmaktan imtina etml.f ve mübrez senetteki 
imzayı !kabul eylemiş addolunacağının il~nen tebliğine karar verilm1ştlr. 
DaveUye makamına. kalın olmak üzere keyfiyet 20 gün milddetle llAn 
-olunur. (4018) 

Elektrik, Tramvay ve tünel 
işletmelerinde münhal yok 

lıtanbul elektrik, tramvay ve. tünel iıletmeleri 
umum müdürlüğünden: 

Her gün memuriyet ve iş talebi için idaremize bir çok .mfiracaat.lar ya
ııılmaktadır. Idaremiz kadrosunda. münhal kalmamış olduğundan ihtiyaç 
hasıl olduğu ve gıızetelerle keyfiyeti UAn edeceğimiz zamana kadar bey'hude 

muracaat olunmamasını rica ederiz. (4013) 

Maarif Vekilliğinden: 
3~~3. sayılı kanuna tevfikan Ankara Hnsanoğlan köyünde açılan köy 

enst!Lusü için ynptınlacak binaların vazıyet pH\nlarlle avan projelerinin 
hazırl:ıtılması ve blrlncllik kazanacak mimarın detay resimlerin! yapması 
işi 23 mayıs 1941 tarihinden 3 temmuz 1941 tarihine kadar devam et,mek 
üzere memleket mimarları arasında müsabakaya konulmuştur 

Müsabaka şartnamesi Maarif Vekllllğl Ilk tedrisat umum 
0

müdürlüğün
dcn alınacaktır. Bu şartnamenin Maarif Vekllllği tebliğler dcrglsfnln a:l2h 
numaralı sayısında neşredlleceği ilim olunur. (2817) (3973) 

Maliye Vekaletinden: 
1 - 1933 ve ikinci sıra 1934 Türk borcu tahvillerinin A. Konten

janına ald 25 Mayu 1941 tarihinde vadesi hult11 edece-k kuponlannın 
Türk Ura.sile provlzyonlan İstanbulda Osmanlı bankası nezdinde tesls ı 
edilmiştir. - ' 

Bu kontenjana dahil tahvillere aid kupon bedellerinin transfer ı· 
ve tediye tarzı hakkında. alii.kadar makamlar ~zdlnde girişilen tıcşeb
bilsler henüz ln~ edilmediğinden hllmlllere tevziat bimrrur teehhür ı 
etmektedir. 

2 - 1933 Türk borcu tahvillerinin 25 Mayıs 941 tarihinde vadeısi 
gelecek olan C. kontenjanı kuponlarının tedlyesl lçln muktazl tertibat 
alınmı,Jtır. -

HAmlllerce me.Iiı.mat hasıl edilmek üzere utm olunur. (4020) 

D. Limanları İşletme Umum Müdürlüğünden: 
Keşlr bedell altmış dört bln altı yüz em beş Ura.dan ibaret Galata 

Yenl Yolcu Salonu önündeki caddenin mevcud asfaltın nihayetlendi~ nok
tadan Tophaneye kadar olan kısmının mO'lalk kaldınm 1n.şaatı işi kapalı 
zarf usullle e'kslltmeye konulmuştur. Muvakkat teminatı a4482 - dört bin 
dört yüz sek.sen lkb lira c75a yctmlş beş kuruştur. İhalesi 9/6/941 tarihine 
rastlayan paznrtesl günü saat 15 te Galata rıhtımındaki umum müdürlük 
binasında ta.planncak olan satınulma koınlsyonunda yapılacaktır. Teklif 
zarflarının bildirilen va.kitten en geç bir saat evveline kadar komisyona 
tevdi edilmesi şarttır. Bu baptaki k~lf ve şartname her gün sözü geçen 
komisyonda görüleblllr. Taliplerin şartnamedeki yazılı evsafı haiz olduk-
larına dair vesika ibraz etmeleri lazımdır. (3957) 

Kozlu belediyesinden: 
120 Ura. maaşlı Kozlu belediyesi muhasipliği münhAldır. Memuriyet ka

nununcıaki evsaf ve şeraitl haiz bulunan tallplerin hal tıcrcümelerUe biri te 
28 mayıs 941 tarihine kadar ya blzuı.t ve ya.but ta.hrlJ.'cn Kozlu belediyesi ri-
yasetine nıilrncant etmeleri UAn olunur. c3948• 

Sizin de takdir 
ettiginiz üzer 

Asrımızın modasının urafet ve inceliğine in:dm:ı.m eden 
iistad terzilerin mah:ıreti, kadında gençliğe matuf ş:lyanı 
hayret bir beden tcıı:ısübü aı7Cder. 

Fakat yüz ve onun hututu ge\'e7edirler. ı!ğer bu nokta
ya lazım gelen ihtimam gösterilmez.c;e, sf'neler bu batlan 
başkalarına pek çabuk farkettirirler. Bu, sizin bir sırrı
nızdır kl, ufak bir dikkatsizlik veya ihmal neticesi raki· 
beleriniıin dikkat naı:arınd:ın uzak kalamu. t te sene
lerin (bilhassa nazik ve has<ıas cildlere musalla~ olan o 
tahripkar senelerin) cildiniza çizmekte olduğ'u on bin
lerce (bidayette &'•Yri matısü.,) ince çizgilere ihmalkar 
kalmayınız. 

Zamanla cildinizi solduracak olan ve sizi pek çok defa vakitsiz ha
rap eden bu arızalan akşam ve sabah KREM PERTEV'le yapacatı
mz ufak bir masajla refedinlz. KREM PERTEV'in bu mucizesine yüs 

binlerce bl!mcinslnlz ribl siz de hayret ve memnuniyetle şahid ola
caksınız. Göreceksinu kJ simanız, ebedi gençlifinlzl herkese mat-
rurane söyliyecektir. · 

KREI\I PERTEV'in terkibinde faal anasır en derin çizgileri bile 
izalede gecikmiyecektir. Bu~ünden itibaren siz de bir iüp KREM 
.PERTEV'i tuvalet masanızda bulundurunu'l. O, aynı zamanda sert 
riiz&'irların ve kuvveW güneşin en iyi mohafız1dır. 

Üsküdar C. M. U. liğinden: 
1 _ Üsküdar ceza. evl mevkuf ve mahkiımlarının 1/61941 tarihinden 

1/6/942 tarllılne kadar 90,000 kilo tn.hmin edilen ekmek ihtiyacı kapalı zarf 
usullle eksilt.meye çıkanlmıştır. 

2 _İhale 3/6/941 salı günü saat 15 de Üsküdar c. M. U. ~l maknnun
da yapılacnktır. 

3 - Şo.rtnnıne Ü"sküdar ceza evi müdürlüğünden parasız verilir. 
4 - Taliplerin ihale günü saat 14 de kadar teklif mektuplarını ya biz

zat veya posta. ile taahhütlü olarnkÜsküdar c. M. U. liğlne vermeleri veya 
göndennelert lazımdır. 

5 - İhaleye 1.ştirnk edeceklerin 860 lira 62 buçuk kuruştan ibaret mu
vakkat teminat makl>uzlar1lc sirkülerini tekilf mektuplarına ba.ğlamalan 
şarttıt. (3ü25> 


