
Muğlada zelzele devam 
ediyor, bir köyün evleri 

kamilen yıkıldı 

Uzunköprü - Svilengrad 
tren seferleri hakkındaki 

müzakereye başlandı 
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CUMA 30 Mayıs 1941 Babibl: Necmeddln Sadak - Neşriyat müdürü! Hikmet Perldun Es ıı.ı.... tb - ~~am ma aası 

Ne eski harbin macera 

zihniyeti, ne de mütareke 

Istanbulunun teslimci ve 

bozguncu ruhu 
Ankara 29 Mayıs Bu basit hakikat!~ burada 

t krarıamamıza sebeb, bir kıslm 
Gittikçe sahasını gen~leten e .. lerde arzettiği 

bir yangımn ta ortasındayız. Her matbuatın so=ilinde biç iyi 
gün büyüyen tehlikenin nerede ve Ankara akın an acalb man
üuracağı, ne zaman biteceği, ate- bir tesir b: ~yat dünyanın 
§in daha hangi saçaklan sara- zarasıdır. u ne . ' _ 

w •• w. dir B kı- en buhranlı devrınde, asla ayn 
cagı hen.uz belli degıl • u ~ gükfuıetli vekara 

ti i ind hi Şaşkınlığa ıaınıyacağlmlZ yame n ç e, ç ld ğu kadar memleketin her 
ÖÜ§meden, korku geçirmeden, sa- zıd 0 :ta fazla. muhtaç olduğu 
kin ve telşsız, binamıza ıavılcun zaman ~~da dosta yabancıya.. 
sıçratmamağa uğraşıyoruz. b~~.. fena zehaplar telldn 

d an harp y~ ve 
Hududlanmıza ayan ' t k gibi mahzurlar doğurabi-

yolunu değiştirip geçmişe benzi- llre me D vletln hartct siyasetln1, 
k t · d. up hududla- · e · 

yor. Fa a şım ı cen wını ös- şahst hücumlarla karışık, çirkin 
nmızda emniyetin ~~ldıg r g bir polemik mevzuu yapan arka.
teren alametler belırıyor · 1 aıand d ıann vehametle dolu böyle 
1 . . .. . in mukad e- aş ' 
s.tikbalı ve Surycın . tini ahvalde bizzat hük:funetin tut-
ratı Türk vatanının eınnıyeı~'· ' tuguw ay' dınlık yolu kendilerine 
T k kıbeti kadar a ~a-ra yamn a d tehlike- rehber yapmamaları hayrete şa-
dar eder. Bu bakım an, 

. . b .... mek istidadınl yandır. 
nın daıma uyu burl- Türkiyenin siyasetinde gizli 
göstermesini beklemek mec kapaklı henüz anlaşümamış h1 

yet~de~z. d fırtına ortasın- bir nokia yoktur ki bu mevzu 
Sımdıye ka ar · t T .. k uh rrirl r1 asın . . . . alabildikse, şimdiden bızza ur m a e ar -

da dun dik Akd" 
1 

hiç sarsılma- da h8.IA, şahsiyete varan bir mü-
sonra da ha ıse ere b"'..ı- S lh . k drette isek bu- nakaşa mevzuu ola ıu.u.ı. u e 
dan bakacak u ' b wlı lmak h ihmnd k ı 

··ttüwümÜZ siyasetin uzak ag o , arp ~ ....... a a -
n~, .. gu. d~ rüs ve açık oınıasına mağı tercllı etmek, fakat en tam 
goruşlü, uB siyasetin temellni manasında istiklAl, hürlyet ve 
borçluyuz. u w ed dak 
de kuvvetimiz ve milli birligimiz Neem din Sa 
teşkil ediyor. '( Devami sahife 7 sütun S de) 

Almanlar 
Hanyayı işgal 

ettiler 

Japon yada 
mühim 

toplantılar 

Milli Müdafaa bütçesi 
alkışlarla kabul edildi 

Başvekil ile Milli Müdafaa 
Vekillnin beyanatlar1 
şiddetle alkışlandı 

Vergi zamlarına ait kanun layihası ile yeni 
yıl biftçesi mevcudun ittilakile kabul edildi 

· te tetlcil( edilmekte olan liu bütçeyi 
münakaşasız kabul etmektir. Bu mil-

# li müdafa.amıza karp duyduğumuz 
itimat ve muhabbetin büyük bir de
lili, samimi ve içten bir tezahürüdür. 
Biz ona bugün verdiğimizden daha 
fazlasını çok daha fazlasını, her şe
yimizi venneğe amadeyiz. o ordu 
ki bugün yüksek bir şeref duygusile 
bir kahramanlık abidesi halinde va
tan sınırlannı, vataın topraklannı 
beklemektedir. Tarihimizin her saf· 
hasını şerefle, şanla, zaferle doldur
muş olan Türk ordusunu bugün de. 
yarın da aziz vatanımızı ve her şe
yin üstünde tuttuğumuz milli istik
lalimizi eskiye nazaran daha büyük 
bir inanışla müdafaa edeceğine asla 
şüphemiz yoktur. O Türk orduııu 1ci 
milli şerefin milli istiklalin, milli na• 

musun koruyucusu olduğu kadar bu 
vatanın sulh ve emniyetinin de en 

büyük teminatıdır. 
Arkadaş1ar sözlerimi hüJiisa ede· 

rek diyeceğim ki, bütün Türk mille-
Milli Miidafaa Vekili 

B. Saffet Anluın Batvekil Daldor 
B. Refik Saydam 

tinin ve onun mümessili olan Büyült ============= 
A°nkara 29 '(ft:.A.) _ Büyük Meclisin yük:isek itimadına ve büyük F F 

Millet Mecliııl l>ugUn Şemııeddin Cü- muhabbetine mazhar olan ve ona ransız ası 
1~-.J 1...-__ 1: 1 " ·cı t l layık olduğunu her ıuretle iıwbat et-na ....,.. m --.x.an ıgın a op aınmış 

BU S.A:BABK.İ 

TELGBAP'LAB 

lrak'ta garp 
cephesinde 
muharebe 
Raşid Ali, cenup 

kuvvetlerini teftişe gitti 

Bağdad 30 (A.A) - Irak teh-
1iği: Garp cephesinde Irak kuvvet• 
]eri, düşmanla muharebeye tutuı· 
muşlardır. İngilizler, 3000 radde
sinde ö)ü ve yaralı zayiata uğramış
]ardır. Düşmanın bir mukabil hü
cumu, kendisine ağır zayiat verdiri
lerek püskürtülmüştür. 

Cenup ce hesinde kuvvetlerimiz. 
İngilizlerin Marakeldeki mevzileri• 
ne taarruz etmişlerdir. Düşman za
yiata uğramıştır. İngiliz tayyareleri 
bazı yerleri, zayiat verdirmeden 
bombardıman etmiştir. 

Bağdad 30 (A.A.) - Raşid Ali 
Ceyl8.ıni bugün cenup, bilhassa Ba9-
ra mıntakasındaki kıta-,.tı teftişe baı· 
lıyacaktır, 

lngiliz filosu· 
Cebelüttar ıkla 
La Linea 30 (A.A.) - Blsmark zırh· 

lısının takibine iştl.ra.k etmiş olıı.n 
Renown zırhlısı ile Cheffield kıuvazö.
rü, Arc Royal tayyare gemisl ve altı 
muhrip, Cebclütta.nka gelmişlerdir. 

Amerikadaki vapurların 
müsaderesi 

Vaşington 39 (A.A.) - Arala
nnda muazzam Normandi vapuru 
da olmak ÜzCTe Amerika limanla
rında atıl duran 80 ecnebi vapuru
na el koymak salahiyetini hükume· 
te veren kanun ayım meclisince 
kabul ed.ilıniı ve tasdik için Beyaz 
saraya gönderilm.i§tir. 

1 
• H b" N ziri Japonya". ve ce1tenlri açılııını milteakip Milli miş olan hu asi) ve ~erefli var1ığı Franıiz Fasini'n büyük 

Şehir Alman tayyare en !-r ıye. a • • ı Müdafaa Vekaleti kara, 'deniz ve bu kürsüden hepimiz adıına hürmet- bir kısmi İspanyollara 
tarafından ıiddetle nın v~m hır vv_adyet e ti'an hntçelertnin miizaJCereeine ge- le. muhabbet!"' ve .büyük bir heye- terkediliyor yeni Zelanda Başvekili 

b b 1 ndİ kar§ilatacagın an çdmşltlr. Bu münasebetle söz alan canla selamlarım, (Alkışlar) yaralandı 
om a a bahsediyor Dolitor Muhtu Berlier _ İçel • Cie- İçel mebusunu takiben kürııüye Londra 29 (AA} _ Daily Te- Kahire 30 (A.A.) - Kahire ile 

mi...ı. lciı gelen Orgeneral İzzeddeo Çalışlar I h t • • F ,_. h b. bkenderiye arasında vukubulaın bir 

Yunan / § Naziri bu bom· 
bardıman hakkinda 

tafsilat veriyor 

. . • r.. M .. egrap gaze ~ının astaxı mu a ı- t b·t k d y z 1 

Amerı"ka mahalilıne wkad.aılar, mı11t müdafaa büt- ( .. ugla) ordum.uzun geçirdı.'ği teki- ri yazıyor: o omo 1 azasın a eni e anda ül fhala 1 l Başvekili Fraser hafifçe yaralan-
•• Japonyamn pemiıdn müzakeresine baılamak üze.- m ııa nna ~ret ey ernış ve ha- Fransa ile spanya arasında Fran~ mıştır . 

• gore "l •L k""' alı'"" '-'a re l>ulunuyoruz. Mecliaimizhı ııene- zı mütalealarla temennilerde hulun- sız Fasının büyük bir kısmının ls-
Mıhvere ı tına ı Y ına, . . mu .. tur, panyolları. terki hakkında müzake- e· t ·ı· h 

-_, L-! 1 denbed teeea69 etmif olan anane .,.. ır ngı iZ arp gemisi 
9 

Rad Qa?Jetesi) - Al- ki metini kaybeaeceRnnf er • . • reler cereyan etmektedir. 
Ankara 2 < fyoill Hanya.nın işgal Y ııt. bUtçe encümeıunde esastı suret· (Devami sahife 7 ıütun t de) [Yalnız lspaınyolların Fas ıehrini bir Alman vapurunu 

man resmi malla. , t ttan d . l . k 1 d edildlltini bildinnlştir. Diğer . are. H b. e ısteme er.. V•' Fransızların bu şeh- ya a a 1 
İngilizler de airid harbinin müşk.11 ya; Tokyo 29 (A.A.) .- ar llJYe y 1 k 1 ri terketmek arzusunda olmamaları J,ond.ra 29 (A.A.) -Amlrallık dalre-
!iyete girdiğinden bahsetmektedir e · nazın general Togo, düıi genera er· en an un a zam müşkülatı mucip olmuıtur. m, t>lr Ingiliz harp gemisinin 3:,ıgo ton 
Glrid adasından Almanları a=~ le yaptığı bir top~antıda Japonyanmk Daily Telegraph gazetesinin mu .. hacminde ve Lech adındaki Aiman 
mümkün olmadı!P a.nlaş.ılfadan 1Ş- vahim bir vazıyetle karoı~aıına. habiri, Faslılarla Fas istiklali taraf- k~rgosunu yakalamış oldu!ıımu bll-
Şlmdl Giridin AlınaJllar tara ın ııere:ve mecburiyetinde olduğunu .•öyle~ gören ve rgı· ı er tarlarının Fastaki İııpanyol bölgesi- dırmektedir. Lech, Cenubi Amerika ll-
gallnden sonra Alınanların kli 2.5 generalden liu nhmı . . 1 . • • • k. l mn.nlannın birinden ayrılmış olup 1ş-doğru gidecekleri sorulmaktadır. ve ~me k d' · le ııkı ifbirliği yap• run genııı e~c:sını '?" arıı amakta gal altındaki Fransa llmanlarınd'.m bt-

1 Şartka. dönerclt K.ıbnsı ele ge- vazıyette en ısıy G al T oldukları filrnndedır. rine gitmekte idi 
~lrrn-; Suriye üzerinden Jrak& atla- malanıu isteıniftir. ener ?8:i 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~1111111111111111111• 
rnaık. , müteakiben Avrupa v~ Çin vazı,. 

2 - Oirldden Mısıra atlamak. hakkında izahat nnnııtır. • V h k h Almanıarınatrld'deçokağırzay~: TokJo 29 (A.A.) - Ste!~nı A.Q.ZQftC, ayvan, Q Ve, Cay, 
u~radıklanna bakılırsa, bunun ç • dan. Ba§vekiliıs reamt MLa• • • 
hazırlanma devresi geçireceklerdir. a1an11~n • bu sabah nazırların ve • •k l • 1 • U~unıa beraber İngilizler de h~Ai~ metg~ındk~ huzuru ile biltün hil· •ıJeraset, ffttl Q Vergııerı artırıldı 
1htımali karşılamak için hazırlan~- asken er anm . 
tadırlar. ahife 2 sütun 6 da) 

Lun,tra 29 (A.AJ - Glrid'de cere- (Devanıt • ç· .. 1 
Yan etmekte olan muharebe hakkında .... I e r• . ımento, tug a, kiremit, nebati yağlar, posta ve 
bu sıı..bah Londra.ya yeni h19bir ha.ber D • k k • ., telgraf müraaelelerile, telefon abone bedellerİ· 
gelmemiştır. Binaenaleyh Almaınıann b" } •• • ••d İlanyayı almış oldukları suretindeki J ., .1 raluk ne ve ına ar uzerme mu af aa vazedildi 
iddiaları teyid edilememiştir. Maama- Cesa egı ' JU"!6 

. 
flh bu iddianın ihtimal dal.resi hart- damgtUl Ankara 29 (Telefonla) - Fev-
clnde olmadığı söylenmektedir. Haki- kalade vaziyet dolayısile bazı vergi 
kat vaziyetin çok ciddi olduğu me~e- • ve resimlere zam yapılmaatna dair 
zlndedlr. Eğer müttefikl

1
er, su~aziY~~ Ba son uınunıi harpte be I~ kanun layihası Mecllıin hugiinkü iç .. 

fezlnl kaybedecek olu~ ar:ooetttir. semadan gafil avlanarak ~~ til- timamda 1941 malt yılı bütçesiniın 
büsbütün vebamet pey .. attefikler bu lerce maaum kurban verdıcma .. maııraf zammı müzakereleri bitiril-

Bununla beraber mu ' dik '-
'.körf 

... t 
1 

. in hAkirniYetl altında yoru:ı. • ten aonra s;.onuldu ve kabul edil-
e"'. a eş erın anl i ın ali Kırd söslen • di. 

tutabilirlerse körfezin Alnı ar ç t V ann • • ldireld• ka· 1 
büyük bir faydası 0ınuyacaktır .. Faka «- Bir kazma ve bır , . nhiıarlar Yekili B. Raif Kara-
ltörfez kaybedilecek ve ınüttefiklerl.p. zılabilecek bir buçuk iki . me~elik deniz söz alarak ezcümle dedi k.i: 
endahtlan 8.ltında kalnlıyacat 01~~ siperi de açmayıp gevı~ goıl~ cMüıkürattan alman müdafaa 
:Almar ıara pek ziyade yardımı do u renler, umumi menfaati bozanlar vergisine biraz daha zam yapılma-
nacaktır. l alaııdınlacaktır.> ıırun münasip olacağı zannedenler 
Giriddeki Alman kıta a• ceBu cezayı hak ebnemeli. oluyor. Arkadaılar ... Müı&kürat aatt-
rınm mikdarı 30 binmİt Zira, alel&de bir ceu olmıyacak! ı~ m~netme~ yeya etm~~ek m~~-
Kahi~ 29 (A.A.) _ Yan resmi mah- bir baınakat ve fUU1&uzluk daıngu l~ı .hır p.renınp mes.~leııı~ır: ~~n 

halini a)acakbr. elımızdeki kaınuna gore ıçkı ınhısar 
(Devamı sahife 2 sütun 5 de) altındadır.> •• J •• w •• d • Dedi ve içkilere yapılan zammın 

M M V Z t 
'şleri müdur ugun en. yüzde otuz değil heyeti umumiy.~i 

• • • a 1 I Yedek Subay itibarile yüzde 60 olduğunu ve mus· 
Kanunen Haziranın birinde başlayacak 0 an 1 k, sanat ve kirattan elde edilen varidatın 

yoklamasında her Subay ve askeri memurun mcs e ve bil- 7, 7000:.00? lirayı ~u~du~nu, geçen . 
ınt· 

1 
h kkı d k" 

1
A tı Askerlik şubelerine ayrıca sene muskirattan mıllı mudafaa ver- Vergilere yapılan zam hakkında 

ısas an a . 11 a 1 .ma uma dikkat nazar celbolunur. gisi olarak. alınan 1,810,000 liralık beyanatta bulunan Maliye Vekili 
hassa kayıt ettirmelen hususuna _ (2458) .(4156) (Devamı aahife 7 sütun 3 de) B. Fuad Ağralı 

~apıttıça.rşi :vouaıi111n nsfalt ynpihı> yapıımamıwd 
mureler idaresinin kararına kaldı] - Gaz. -

Ust:l - Elini çabuk tut, mü.ıeler idaresi haber alusa it uzarf. 
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Geceki ve Bu. Haberler 
• 

Harp tebliileri MuOl·ada Amerlkanm 
yaztyeti 

Batırılan mih
ver vapurları 

.serlin 2e <.u.> - ~n ordulan değişmiyor nidiye bdar 2,873,000 
~ı!:1~~~:0~anuıar- ' tonluk 561 vapur b'afirildi 

zelzele 
devam ediyor 

Alman 

dakl bıaretatı esnasında ıİQılmSl ~2 Bayir köyünün evleri Reisioümliıır salilıiy..t-
bin ton hn.cmlnde gemi kybetmtotır. vukub 1 l lerı·nı· e.ı·mdilı"k ! Loaıilra 29 {A.A.) - Resmi 
1311 mlıtkrdan o bin toniU.~ ~- gece u an zelze e- x 
tli.Te kaMt' b.!rçok vapur batım:ış oW;n k:ullannnyacak mahfilleıden öğrenildiğine göre, 
ilk harp lfllll1lsi taııafı.ndan tahrı.p de tamamen yıkıldi harbin bidayetinden mayıs ortasına 
edilmJ.şıir. Mczlıitr harp gem~l bu su- kadar 2.873.000 tona balli olan 
retle ceman 1ıOO bin tonluk gemi tah- 1rJ1&ğla 29 (A.A.) _ 27 mayıs r:en N BW • Y ark San ga.%-el-esi: 5 61 Alman ve İtalyan vapuru batı· 
~~~-:;:::~dg~isl ~~ .~a~s 28 T?ayıs Öğleye bdar d~ de ştd- «Amerika Mihvni dur- nlmış ve saptedihni§ veya ~~ 

1. duşurmuş detlı yer sal'61Ilt181 o1M•w. Mer- . ... • • etmiştir. Bu yekun 1.77.3.000 ~ 
Mqe.mı beş ingnı. tayyııres . .. :tezin Akçaova köyünde, :aelzele neti- arll'mcıga a%ntelnK§lır> 346 Alman vapurunu :lativa e~ 
,.. !M'27 mayıs gecesi keıtdisine hu- ce.lnde bütün evler ot'antlaampca.lt Jı"yor tedir. Buınlann 274.000 ton tutan 
nm eden cıüşmaa ~uhrllNerhulen de.....,..ede ha""'"" ua...am,.•tır. J 140 

17. b rinde de yan u;.., ~.. a• ~ 61 tanesi de müsadere edi miş, 
birini batır~. d 6 er 1 

- Son 24 saat "artında da u··ç ~ ..ıA_ ha ı 
"' - v-- oin ton tutan 285 taoelİ de brı -

~ı~l~~a~~~da AJmruı dağ avcılaı detli zelzele olmuştur. Muğlqa belit Vaainct•n 29 (A.A.) - Re11tcr: mış veya kendi kendini batırmıştır. 
""uvaffakıyetle nettceeiıen.en muhare. - Ba.yır köyünün evleri, geceki yf!lr sar- B Roosevelt hilhaaea nudtmwfl. l k l . l d 
- dı;~ t ki sıntısında kamilen yıkılnu.ştır. . • ' l _ '- • . Diğer mem e et ere aıt o up a 
MJ.erden sonra maiMc> .... manı a P Gerek Mnl~'lada, g&ree Muğlaya bağlı ~ı n~ktalMmı . aydın atın-. ıçuı Almanya hesabına ıeyrüefer eden 
etftıiflerdir. Bu kıtaw Armini koyuna birçok köyde halk evlerinde otunna- top•clt0 ga:ıeteoller kGnteTansmda. 67.000 tonluk 38 vapur muhtelif 
• ..._.,,•Jar ve epeyce esir a1nıışla:dı~: makta<L·r. ·----flık '-anun\M\ln il'"'ınaı talep - .• ...,,. "" ~- deniz ~u uı ..... ._ .. -- ıınetlerle batırılmış veya zaptedil-
~. §imdiye ,... .... r e•- -'- -~ethide olmadığını ve bu 

ull d - Suda koyundan ta- UJMK • ..., ıni§tir. Hala düşman vapuru ba.tırıl-
olarak k an ıgı B. Eden'ı"n Avam k""'.....,.a- "-anumın tadilini düş.üomediğini sa-

Garp çölünde 
Alman ha

reketi durdu 
Almanlar kazandıklari 

mevzileri tahkim 
ediyorlar 

Kahire 29 (A.A.) - Reuter ajan.sı
nın garp çötlllıde ileri ~ kuvvet
len nezdindeki mulı&blri bildiriyor: 

Salı günü öğleden sonra İngiliz kı
talan Mısırda Alman .. ı~e ni
Jil'°JM venHrmtşıerdir. ıttt hat, Sollu
ı-.ı taa;ben Ü4. ııwometre IQI'lmlda 
blı' noktadan.,...~ ve caouba dlıt
ru elll kllomefı!lt dı;!1nliğinde çi5le uza
nan kararsız bir hattır. Salı akşamı 
ve çarşamba sabahı Almanlar daha 
ileri g.ltmeğe teşebbüs etmemişlerdir. 
Öyle anlaşılıyor ki Almanlar ileri ha
reketlerinde tetrnr ka2ruldıkla.n mev
atlert. tarsin etmekten başka bir şey 
;vaımıak fikrinde değillerdir. lı t ded!lm!.ştir _.... _.: masına devam edilmelrte bulunma-

mam e ar · d be rth •utette s6ylemiştır. 
Muharebe ve stttk.& ıayyarelerind~n rasın a yanatı B. Roosevelt bıandan ba11m. chu- sı .düşmanın İngiliz ablukasuıı yar- l3u mevzilerin en mühiml Halfaya 

mu .. rekk- ktıVYetll teşekkfiller Oiridın 29 (AA) B Ed mak t'"•ebbu··IJUJl·· a devam etb.g"ını· • go·· ... -'d1dfr. Bu g"""'" Sollum ve Sldi Sü-
IJl
·m-, _:_::,,._deld İn"'M~ mevmı.rine . Lond.. ra · - · en dualn fovkalad-e milli ahval> vazi- -s .. ....,,... -.,....... 

,., --" " ı._· A k d b termektedir. Büyitık Britamyanın ab· ~Sldiyük.ISül'MkliklerinSoellyol ,verm
1
ekt
5 

kie-_ iiMlk hücumlar yapm~la.r vo a.4ıı. DUCUD vam amuasın a eyanat- ye+inin ilanını fili kılmak için halen 
1 

__ 
1

_ d d . b. . l .... eyı:n.a.n, um v.n 
:1uıaıuı.da bir 4llep ile bir it.ara.kol g_~~ ta b"1unmuı ve Aıneaaclan töyle e.frnameler ıı~retmeği di.itünmedi- u.ıı;aya evam erecC3me ır m..a· wetre kadar cenubunda fÖl yayla
~ni M.tırmışlardır. Tayyare d:i.tl lıı.Metmi~ir.: ğifi de eöylenüştir. B. Roosevelt, bu olarak şurası beyan cdi:briekte«{irı 2)· .eındn Jtatir bir ~. Allnan-
ff.taryaları 2 Ingillz tayyaresi dii§ür'- cB. Roosenlt dünyadaki hür ..W- gai emirnamelere dayanarak fma- nisanla 30 nisan arasında t 4 Alman lar btı mevzileri ıruıhafaza etmek su-

.&Li ile VBLi 

Basit bir yemek 150 
kuruşa! 

Ali - Basit bir yemekle kıı.r· 
nımı doyurmak istedim, Veli ..• 
Hademeye dedim ki. cOğlum, 
şuradan yarım kilo kiraz al. .. 
Bahkçıdan da iki porsiyon ba
lık, bir salata ısmarla ... > gitti. 
Kirazı on beş kuruşa almış, yı
kadı. Yemek de geldi. Bcl\er ta
bağın içinde üçer tekir ..• Salata 
namına da, bir hıyarla bir doma
tes doğranmış. Servisi sorarsan 
kaba bir havlu. Çarpık, adi ça
tallar ..• Su bile getirmemiş. He
saba baktım: Tekirlerin porsiyo
nu 45 ... Yani bir balık 15 kuru· 
şa ... Salata 25 ... Neticede bu ba
sit yemeği 150 kuru~a yemiş ol
dum ..• Şikayet edeceğim... Hal
kın da murakıp vaziyette hulun· 
masını istemiyorlar mı?... Ser
mayesi 30-35 kuruş tutan bir 
şeyi bana nasıl böyle sürerler? ... 

Veli - Hele şu şikayetini 
gazetemize yazallm... Bakalım 
alakadar olan, kimdir, nedir, 
nasıldır diye soran bulunacak 
mı~ 

Aliveli m~lerdlr. . . letlere yol gönennlt ve büytk lıW.r lacle ahval ilanının kendisin.e verdiği ve 19 İtalyan gemisi babrılmıştır. ntıile ~ cenahlarını müteharrik :i!ıı-
lt&lyan kı\alan Gırıde qıkan~ştlr. devlet adamına yal'8§ır bir lıKeiıet 1 3 martla 14 mayıs arasında eahil giliz kollannı çevirerek a~ka.dan .-ror- '----··--------·--
Şimal! Alrf.U.da Alman - Jınlyan t > salahiyetlcre dayanarak harekette servisine mensub tayyareler düşman nıalanna mani olmağı ~!!' ediyor-

tıtatan Tobncıkta muhasarada bulu- yap1mış ır.R .d Aı· f I d h'1lunmıyacağını tasrih eylemiştir. h·ı· d.. . 1i l d k" la.r. Almanlar Sollum k:oyunü işgal 
nan İ~lliz ııSerlerlnln yeni nurµç b" rakk~· a~ıfir 1 ta~~- ~r :1"111

1
. an Reis, gemi kafilelerini himaye sa ~ ı veya uşman ıtaa atın a 1 etmektedir. Bir kaç binası hasara uğ-

te«ebbüsler!nl tardetm~ler ve dil§ma- ırç• rının ar ettıgını svy ıyen raesele-1 ile alakadar noktai nazarı- sabıl açıklarında 61 vapur hahrmış ramış olan bu köyün haddi zatında 
mı. zayiat verclirml.şlerdk. . B. Eden clrak'ın istildaline karşı 
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bildirmemiş, fakat denizlerin hür- veya tam isabet kaydetmiJlerdir. Bu hiçbir sevkulceyş ehemmiyeti yoktur. 

Aimruı muharebe tayya-rclen Tob- lıi9bir f enı- niyetimir; vole.tur> demi<> 1 f vapurlardan bir kaçı kafile halinde, Almanlar İngiliz zayiatının çok üstün-ühi t depola J " riyetinin b1taraflık kanunu ile te i 
ruk yakmlrındaki m n;ma b" çok ve Suriyenin istildal emelleriııe k.ar- edilebilir bir tarzda muhafaza olu- diğerleri de münferit bir şekilde se- de zayiata uğramışlardır. 

Jaoonyada mühin1 
toolantılar 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) ruıı bombardıman etmiş er ve !fi • •ı İ·g·ııtere . " d .. b"' ··L b yehat etmekte idiler. Almanlar P""artesı· .,y,~.,nıı esaslı 
tntHA.k vukuuna ~~!yet vermişler- -s :·. b" nın lilUY ugn . uyuır. ••m· nabileccği fikrinde olduğunu eyan ...., ..._ 
.. lr. patıyı ır kere daha. teyıd etm~. etmiştiı. taarruzlarını yaparken Libya hud\ıdu kumet müşavirleri bir konferans .. e· k hl boJ'llMa cenuba doğnı da bir kol gôn-

Alate.n Mıhrıp tayyareleri Sollum'un B. Roosevelt, Amerikan gemileri ısmarc zır ısının derm!şler ve Sollumdan birkaç kilo- akdetmişlerdir. B. Roosevelt'in nut. 
gaıiımda' İt1giliz 21rhlı otomobilleri n e Pa raşu· · tç u· · ı er barp mıotakası ilan olunan mıntaka- metre IMA.fede bulunan küçük bir kundan sonra siyasi vaziyetİın aldı-
birı;.ok tıımyon tahl'ip etmişlerdir. luda ticaı-et yaparlarıa bunun bita· d k • k 1 hudut karakolu mulwı.fızlannı da ora- ğı ııekil müzakere edilmiştir. Celse, 

MlllrSll Matnıh'un şim:ıl!.nde büyük MnfJıL kanununun bı"r ihlaıın.ı· . t-kil son a ' a arı dan çıkarmışlardır. . ... ! k ·ı d·ı .. tıir düşman şilebi bombalarla yakıl. .... a; -,. og e va h tatı e ı mıştır. 
t Alman mahafili bunlara eytlyeceğini ve böyle bir tedbiriın Kahire 29 (A.A.) - Almanlar Mısır Pek az bir müddet sonra hüku· 

r.iı~~ tayyareleri silahlı keşi! uçu~- L __ ı __ ._ d"• l ... • düşünülmediğini de söylemiştir. hududu üzerinde yaptığı yeni Uerleyi- met erkanı ile ordu ve donanma 
· ~· nmum:u uve e mugayır R · h · • · h kkınd 1 ·ı· · il '"' ··t m in ikin · .. ·· .. 1·· d k. · ıı b. k f kd le.n 88IlaSlnda dün Irlandanın l(Q<vm- • • ... • • eıs, arıcı sıyaset a a 10- ngı ız amıra ıgı mu e - ş cı gunu, garp ço un e ı vazı- mümessi er! ır on erans a et-

dc Trtbah aıı!ından ~:~~hl~bbal tırın. - muamele edıJdıgını rulan mötıeaddit suallere cevap ver- mim bir tebJig" ne•retti yct1te,dHal~:;a1 lgedçidin1nb kAlınkanldar dta- mişJ.erdir. Bu konferans, birkaç saat 
ınıı•l:ı.rdv. Bu muhrip...,._...,..- r - bildiriyor mekten ka~ınml§ ve bUllların Hitle- '.lı' ra m an '"l'E>a n en aş a ay e e- devam etmi~tir. 
g!Jiz ka.t.'l1ıesi11e refakat e<f}yor'du. A!Ill rin elde eknek arzusunda bulundu- 1 ğer pek az değişiklik vardır. Alınan 
·- .... ıı.•--ı· ··-ır ..--. ıuıuvazore . ıruvvetıerınin ekseriyeti haıen geçıdın Amerika mahafı·ıı·nı· ,..,. .,..yyua.er ıa..ıu<; .,_ uu 0 -...I.!- 29 (AA.) - Yarı r-·ı gwu ma}t:.-tı t-1·=1 -·· 1 edı"g:ıv·nı" kay- Lo clr 29 (AA) A vali k .... 

.... ! '*l rdl ~ ..._.. uı•.- =11'--' ~ • n .. • ·-· · · - m. ı teperiıindedir ve yu.Inız pek "Z rrJkdarı kcıtıalar isabet e"" rm.., e r. ı..~ L - 1- b 0 ld' ·ı· 1 · d 1 B 0 - 1t Am "k d b1~ Al B k .. k t• M hlline yerjeştirilmiş ol.an ._. ıı:-ayn~tan ı ırı ıyor: yı _.. ey emiş.tir. . n.oosevc • en an aıresının te .-gı: man ısmar geçltt.en çıknufl;ır. Almanlar Geçidin anaa 1 
uzu:n~~zilli Alınım bahriye topları lumat alan aek-eTi mahfilleı-de eltin karakol sisteminin geni9letilmesine zırhlısmın tahribinin son safhası hak- şarkında hiç bir şayanı kaYtd ilerle- Vaşington 29 (A.A.) - Reuter 
F'otksfmıe civarında bir İngiliz gemi akşam -tbuat mümessillerine yapı- halen ltzumlu olduğu fikrinde bulu- kında bala bazı tafsilat vermek Yiit yapmaml§lardır. ajansından: Reisicümhurun nutkunu 
kr.filesine a~ açmıştır. . laıı beyanata göre, Alman başku· eup bulunmadığım bilclinnekten .im- mümkün bulunmaktadır Alllıanlar, kamyonlarla nakledilen irad etmesinden evvel müşarüni-

Bu gece aulharebe taya~:ıri lngil- mandanlığı Alman pa-raşütq\ilerine tina. eylemiş ve bunun askeri mahi- 26/ 2 7 mayrs gece;ıi donanma kıkla.r kulanmaktadırlar. Hava kuv- leyh ile birkaç saat görüşmüş olan 
•- in ~ahılındeki Jf 1 . . ·ı h . .' 1 vetleri, şimdi bunlara müzaheret et-...,ren effl.UP ve gı.ı.rp ~· · hi~ok ahvalde hukuku düvele tar- yette bir mevzu teşkil ettiğini söy- tayyare erının torpı ucum arı ve ekt di f k t t 

1 
b d " yüksek idare erkanından birkaç zat, 

-:ı-'-1'1 rnuı>s.slr surette bombQ.lanuf- .1 _ • d f 1 1 . . 1 b"ld .. 1 . l .1 d m e r, a a ayyare er, un an uç 
1 

d } 
... ..... mamne macayır muam e er yaPJ • emıştır. evve ce ı m mış o an gemı er en hafta evclki ilerleyiştek1nden daha az resmi Amerikan mahfi in e npon• 
Jıa~r. vcıla ·ı kendileri zayiata lll'lll olduğunu öğrenmjştir. Mesele B. Roosevelt An erikan, Birleşik: başka Silrh gemisinin de iştirakiyle miktardadır. Harekat 10 kilometre yanın mihvere iltihakının yakında 

man a 1 
' "- J • 1 k r.._ l d · h··1c· · · J d 1 h"" t. · d k d ' uğrnmaksızın 4 İngiliz muharebt! t~y- y~ıun.":a rumetı va2:1yet ~-ı.naca .tır. 1:.l'eV ea~n u ~unetmın .. ~ponyay_a estroyer er ucumu ne ıcesın e a ar dar bir cephe üzerinde teksif kıymetini kaydedeceği zannının git-

Jıuesl ile di~er düşman tayyarclrrıne Şıı:ndılık bu lııueusta henuz tafs~t petrol ıhracatının tahdidını derpıf Bismark"ın sürati büyük mikdarda edilmiş bulunmaktadır. gide kuvvet bı.J.makla olduğuau 
tefakat eden 2 avcı tayyar-esi c:üşür- vermek mümkün değildir. edip etmediği haklmıdaki suale, ha· azaltılmış ve düşen mekanizması söylemi,ıerdir. Aynı zevat, bu söıı-
müşlerdir. Bu tayyareler iı:g:ıl .~tında- . len böyle bir niyeti olmadığı cevabı- çalışmaz bir llale sokulmuştur. Maa- Almanlar Hanyayı ı~r.ini teyiden Reisicümhurun büyük 
iti nuntakalarla Alman koyu uzcrlnde Ankara vapuru nı vermiştir. mafih Bismark'm esas ve tali ta- Okyanus meselelerinden bahsetme-
ucmağa teşebbüs etmişlerdir. h . . d. Bazı suallere doğrudan doğruya retleri müessir kalmakta devam et- mi« ol.nası keyfiyetini ileri siirmek· 

Bıt gece münferiden uçan düşman en Uz Qİtm 1 1 1 tt •ı " 
tyvareleri şimal sahili mıntaka.sma cevap vermekten kaçınmış olan B. miştir. ışga e 1 er tedirler. 
1.'lfüiık ve yangın bombalan atmışlar- Atina sefirimiz ile sefaret erki- Roosarelt, HitleTin h~lınek istediği Anavatan filosu başkumandanı, Bu :lan ve tahminin iş mahafilinin 
dır. Fakat bunl::.r pek az hnsar yap- nımızı alacak olan Ankara vapuru· şeylerden bir tanesini filo karakol şafakla beraber Bismark'ı çevirmek (Baş tarafı ı inci sahifede) Tokyoda nüfuz kazanmakta olduğu· 
ıat:ıtır. Donanma dafi batrayaları hü- nun dün ak,am Pireye hareket eıttl· gemile.inin ticareti himaye için yeni ve King - George ve Rodney'in top- nu ve bu mahafilin rey ve mütalea-
eum eden layyarelerden blrint düşür- ğini bv sabahki refiklerimiz yazı- tedl.iır1ıtl' ittiha"; eylemek emrini a1'p 1arı ile batırmak niyetinde idi. Fa- fillerde, GJride hava yolile nakledilen larının ic .. bında askeri mahfilin mu-
M~l;rdir. ta 20 . kadar d"'"- yorlar. Talıki.kahmıza gGr• Ankara almachkları teşkil ettiğini, Hitleri kat mütehavvil ve meşkuk rüyet ıe- Minan Jntalarınm miktarı 30 bin ola- talealarına galebe çalacağını bildiren rna,,. 11 0 mayısa ._ h ·· h k · · at~kadar eden d~er meselenin de "tı" do],..V1•ıy" le d"" · rak tahmin edilılRektedlr. Fakat şu ci- bı0r hab-e ı"stı"nad etmekte olduguw m~Jl ceman 52 tıı.yyare k<>vbet-'-+ir. vapuru enuz are et etmemıttıir. ra •ı; l raı -,,,- uşmanı çeVJrme . k- ...., 

'-"ol ""'il" b L( k d 1 ·ıt · k d t ı·ıaAtosu ka • d l ·· d"" ·· b kl k · Mt kaydolun.malıdır ki bugün u şe- "'o··y1 ~-mektedı·r. Bu ta.yayrelerden 30 u hava muhare- Hareket için emir u. eme te ir. ngr etenın ne a ar on en evve gun uzu e eme ıcap raitte miktar h.aJlılruıda doğrn bir fi- " ;'"::_ 
brl ı>rlndn veya dfı.li bataryalar tara- ----- dığun bilmek olduğunu söylemiştir. eylemiştir. Jdr elde etmek fevkalade güçti.ir. Deniz ~n lıariciye encümeni rois.i i. 
fınd n dilsürulmü.ş, 12 ı:i d:ı ~rp ge- Irakta vaziyet Al haf"l" . Saat 9 dan biraz evvel, King - yıonle hemen hemen hiç asker çıkarıl- George, B. Roosevelt'in bllyük Ok-
m.IJ.ert ~rafından tahrip edilm~tir. Kahire 29 (A A ) _ l T h • man ma 1 ının George ve Rodney, esas taretleri mam1ştır. yanus meselesinden bahMtmem,iı 
DP'•erlerı ~de tahrip ~diJ...,ı.tir. . · .:. ngı ız ~ ''t ı~- il d"" k d ld v ··-.1 

Ayni devrede 3~ Alm.;tayyareel Ve. kuvvetlerı teblığı, Irakta Falluıa mu a aa.11 e uşmana ateş açmıılardır. Bu i i Aııkeri mahfillerde, vaziyet, çok vü- oimasının mani ar o ugıınu .. ,..~ 
k::ıybcdilmistır. ile Bağdad araıında yarı yolda Sel!lin 21 (A.A.l - Yarı re.tımi bir zııihlının ateşi düşmanı susturmuş- zubsuz olarak tavsif edilmektedir. miştir. B. George, uzak şarkta vam• 

Hanmikta'ının lngilizler tarahndan ka"1.akt.a.n bildariHY<JC: .. tur. Kahire 29 (A.A.) - İngillıı: Orta Şark yette- her hangi bir tebeddül vultuu-
/fal van teblili ftptedilmi~ olduğunu bilc:hr~kte- "~e:ı~nu::asr3!1'ı:ı~eri!~~ Başkumanda.n 0 zaman, Dor- umumt kararg~hının tebliği: nun muhtemel olduğunu ili.Ye etıniş-

- d. <W>.'iu mamu··tala~da bulunuluyordu: Bu nut .. eetschire' e Bismark't torpille batır.- Girld'de, yeniden ağır Suret~ teit- tir. 
lfoma 29 IA.A.) - İtalyan orduları ır. ş k 1 b"ld viye edilmiş o1an Alman Jrovvetieftn.in Reisicümhur muavini B. Wallace, 

\lmumı kıırarnahmın 358 nu.n"'rnlı Ü . . h • kun da şümulü Reosevelt'in harp:ten ma emrini vermiştir. Evve ce ı ı- 1 h" um! kar da. kıtal 
•rbl '-ı·. .. nıversıte eyetı önce ve harp esnuınd& söyl.e~1 diğer rilmiş oldugu" veçhile, Bismark, bu yen uc a!'l flSln anınız, B. Roosevelt'in İngiltereye yapıla-
" c d l<> Suda koyunun şarkındaki mevziler 1 1. Kıtaatwwz Alman kıtaat1 ne mesai Ankara a nutukların aynidir. Ve _yeni h..,.bir de- suretle 2 7 mayıs saat 11 j bir daki- üzeıJiıe geri çekilmişlerdir. PHle bom- ~ak erzak ve ma zeme tes ımatının 
t-i .. lıJ;inde bulunmak üzere dun Ghid- Aakara 2$ {Telefonla) _ D.it-~r- rnı ihtiva et19emektedli". .. . ka geçe batmıştır. bardımanları, yeniden, geniş bğ-ttsk mik- ite euretle temin edileceği meseleei 
dn k"'raya nıkanhn•cıtır Bombardıman b J Ü • k B. Roose-v*'iıa garp yarı k-tır<>sıni~ B· , .. b d ·· yastn devam et-'"tlr. Dun·· , go·· go-- h-'-Lında daha açık beyaaat~ bu-

c • " .... • - akna gitmekte o an nıvasne t~hll ... e altıı-~ bulund\lıı..' iddiasına ısmark ın murette ahn an Y. uz.- ... LU.l9 -
ve torpıl t&yyarel&rınclcn muteş.ekkil _L .. • • ,ı•· • • - "' _.._ su d k 1 ğüse yapılan çarpışmalarda, ddşman luıımamış olmasından müteeısir ol-
h., ,, 3 fllolan"''"', Şarki Akdenizde mü- reıtt&ru B. Cemil Bilseı ın nyasetin- dinleyicilerini daha 1lyade ilçnaa te- en fazla subay ve er uvvet erımız 

' .. ..,. d k" İ h · · f B l v~ k.ıtalarımız, her 1k1sl de ağır zayia- duğunu söylemiş idi. tt>ııddid defıılıı.r Ctu8lnanın dımlz \e- e ı on kişilik profesör er eyeti ş.,.bbbüs etmesi manalı ~ö.rültlyor. . tara ından toplanmı§tır. un ar, ıa. \lframıştır. 
ıtf'kktillerlne hücum etmişl~rdir. Tay- ~ray. gelmiştir. Ayni mahfillf'rde Llitın Amenkn harp esiridir. f 
y. re'erimlzln torpilleri UÇ lngijlz kru- M"ll" ş de\·}etlarine, m.ı.tkun. bl~!5f' b~ ~ıs= Bismark'ın 'battığının ertesi günü, Han yayı in sa sızca 
vn rüne ı~bet etmiştir. Diğei" blr 

1 ı efle Arjantin mının ne kn<ia.rcd=~ı ecec u Alman zırhl.sının batması ile neti- bombardıman 
Berlin ltüyük elçimiz bir 
resmi kabul tertib etti 

ı: mız re de bomb:tlar isabet etmiş- Reiaicümhuru ve Emı"r susunda ısrar · ı h k. . ti. ~k t · l 
G k;;""""İni:n Almanya. yü- ce enen are ata ış ra. e mış o an 

tir Abd 11 h d arp yarı uı..., d · k l · · · b" k ~ mrli Afrikada Tob uk cephe inde U a arasın a zünden maruz oolunduğıı tehlikelere enız un-et enmızuı ır ısmı, 

27 m"""" .,.ecesi ile 28 mayıs snbahı •-'-aflar mütedair B. ııoo.evelt'in .söz tufaruna Alman tayyarelerinin ağır hücumla-
.,~ " t zı r ~- gelince: Berl1n bunJarm esaSS'l'?: ve nna maruz kalmıştır. Bu hl.icumlar 

d" manın .1'.apmış olduğu .auru a Aabra 29 (A.A.) - Arjaati- yersiz ıözler oldllttU müb».asındadır. esnasında Trihal ııııufından Mas-
kmJmıştır. Ingfüz tayyarel::-rı, Blngazı nin 25 m•vıııı Mill-i bayrann mün-a- ' 6 .. 

b!..... bomba atmış J• Rttisiciah11run ~rlh olml)'tD .... a ... e hona destroyerine isabetler vaki 
Vf' D rnı 11.ıerine ııı.aç . · .. · - aeôetiyle Reiaicümhur lan t ·· .. ~ ... -- '-•-- Alın Harlcı..e Ncza.,. 
)· rdır Torp·dolarımız., ık! duşmıuı . . . . .. e noou Ye ....__ ....... ~n. an •:r. olmuştur Masbı:>na bilfthare 'bat-
t:ı.yya~eslnl 6 urmiişlerdir. Bir fngillı Ar1~ntın Reıeıcumhu~u Roberto M. reti bu kadar müphem bir ifade ka.r:şı- B '. .. eb 
~."b ti "sir edilmiştir. 6rtız arasında tebrık ye t-ek.kiir suıda resmen va~et almaktan lmtlna mıştır. • u deatroyerm rnurett a· 
"C- " -.. edecettır tından hır subay ve .f 5 er lc191ptır. 

$arki Afr !tadıı Gall.'l \'e SldamO telgrafları taati olunmu§tur. Kiti d~recede )llinen Alman nÇJk- Kayıplann en Yllkın akrabası müm-
m "!t: kumda Jtıtaatımız, göller cıva- Ankar"a 29 (AA) - 25 mayıaa tat nazarma gelflw)e HiU~ ve bfı- kün olduğu kadar SW-atle ..a2İyet• 
r n a Omo nehrınln sol snhUinde mu- müaadif şuki Ürdün'ün Milli bay- yttıt amiral Rea.der'b. beyana.t!an ha- ten habet'4!1ar edfl-:..tir. 
lı:.ueb ye devam etmektedirler. ramı münuebetiyle Reisicümhur İs- tırtat.wnaktadll. ~ 

•et lnönü Emir Abtlullah' a telirik- AlmQJl Hariciye Nezareti B. Roosç-

Suriye hududunda 
sükfuıet var 

Lonma 2-J (AA.} - Reuter 
•}Al'sıı:un S ıriye hududun .. gönder
d.ğı hususi muhabiri bildiriyor: 

S ıye hududunda sükun cari ol
malda beraber İngiliz devriyeleri 
burada ınüteyakku bulunuyorlar. 
Svr~·eyi terkeden ıon İngilizlerden 
~ Qlup Trablu3 Şamdan gelen bir 
~lrz l!ıana, F ranm:lann kendisi 
lıı.kkmtla nazik davrandıklarını, fa
ht Beynrttaki halyanlann •on za
manlarda küstah olduklarım ı~le· 
111.İ§tir. 

.. .. ··k e u • 

lerini telgrafla bildirmiş, ve Emir de veıt•ın nutkuau fevkaliide mahiyette lng'ılt'z k'ıyya&r•ı 
bilmukabele teşekkörlerini telgrafla tel~kkl etmemektedir. u aı ili 
an:etmiştir. B. Matauoka mütalaa B d d 
r dermeyan etmiyor ağ 8 a. yürüyor 

izzet Melih 'in Tok,o 20 (A.A.) - Bariolye Nazırı Kahire 29 (AA.) lrak'ta 
B Mat.moka, gaseteclier:hı suallerine F il · • d ·1 l · · luk makaleleri cevap vererek §\1!1lan söyle ı t' . a u1a an 1 er ıyen ıınparaotr 

qB. Rooscvelt'in nutku ~ik~~da kıtaları, şarka doğru .ilerlemel:te ve 
izzet Melih'in cFikir ve Sanato miita:l!a ~n etmek ıstemiyorwn Bağdad'a yaklaşmaktadır. İngiliz 

başlıklı haftalık yazılan bupd'1n ~~·buna ııZunı görmüyorum.. ' havr. kuvvetleri tebliğinin Falluja 
sonra her salı çıkacaktır. Gü3'de ile Bağdad arasında kain Hamuk-
edibln hazariamıı,kt,a. olduğu «Ro- Du""nkü' ı·hra.l'at ta'ıun zaptını bildirmeei, imparator· 
man hakkında görtlşler11 i bu salı '"'"" luk .kıtalarının hükumet merkezi 

l basacağız. J Dün mu!Melif memleketlere 350 istikametinde ilerleclikleriıtl göster-
,. ____________ _,_ biD liralık ihracat yapılını;tır. meltec!ir. 

M-,••• -
akta dı. 

'5' - . . 1'ayatındM. DiT u::a. r-

Bedia 29 (AA.) - Türkiye bü· 
Lootlra 29 (A.A.) - Almanlar tara- yük elçisi B. Gerede ve refikası, 

fından Hanyanm insafsızca bombe.r- dün akşam parlak bir kabul resmi 
dınuı.nı hakkında İş Nazırı B. Dimit- tertip etmi~tir. Bu kabul reaminde 
ratoe bugün tafsilA.t vermiştir. Ka.hl- ı k d" 1 "k' 
reden gelen bir telgrafa göre, B. Dl- Altnan şaltsiyetleri i e or ıp omatı 
ımtraM6, Alman hava ıruvvetıerinln hazır 'bulunmuştur. 
mezküt şehre J119ıiltı{tı ~düz hii.cumu 
esnasında Giri-d'in merkezinde bulu- Hırvat kıtaları D1ıll>rov-
nuyordu. nik' e girdi 

B. Dimitra.tos , plke uçuşu yapan 
boınba.rdınıan tayyarelertnln infilik Z~ı• 29 (A.A.) - D.N.B. 
bombalarile sokaklarda derin yarıklar .5alalııtyettar kaynak~an bildir»diii
aıçtıklanmı ve büyük hasarlar.& sebebi- ne göre, Hırvat kıtalan İtalya ile 
yet verdiklerini söylemiş ve Nd.ınlıı.n yapılan anlaşma mucibince hu saball 
yangın bombalannın tahribMI biıııbii- ıaat 1 O da Dubro-.ırıik cRa.gusa> JMl 
tün fazlalaştırdığını llll.ve etmiştb. _ girrniılerdir. 
Yakılan binalar arasında iki ~a. ne de vardır. Bu Wıstanede bulwıerı ,. ____________ """ 

hastalarm hepsi ölınüttür. 
Bu menfur hiicumu a.lçaktan uçan 

a.veı tayyarelerinin taar:rmm takİp et
miştir. Bu tayyareler, evlerinin duma
nı tütie11 enkam ar9.Siın(ia aığmaea.k 
bir yer a.rıyan sivilleri nrltralyöz ateşi
IH~ tutmuşlardır. 

Almanlar, müdafaa tcrtibatmda...'l 
mahrum bulunan ada 100rkezinin ih
tiyat<larını, kadınlarını ve çoeuklann_ı 1 
kütle halin~ katlederek ve ~hrl ke 
~if bir bombal'Clımana ta.bi tutarak 
bu husustaki rekorlarına bir ıinayet 

ile demeli? 
Tan gazetesiMle cTarih Ye 

mizah> serlavhalı yazıda BeA.161 
imsi Bftt:ılul o]arak dizilmiftlr. ' 

cBühlub 

dememeli; 
cBehliil> 

d~i! 

da.ha ilave etmişlerdir. 1'-'-----------" 
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sahife 4 ~ K Ş A M -

Yüz sene yaşamak 
Asırdideler ne diyorlar? - insanın vücudüne 

bakarak kac sene yaşıyacağı anlaşılabilir mi? 
' -

Fransanın en ihtiyar kadıru: 
ı 04 ya~nda FJayosc 

Uşak Akşam Kız sanat mektebi Suriyede 
vaziyet 

Galatasaray - Fener 
bu hafta karşılaşıyor 

Telefonlarımız: BqmNlanir: ZOSG 
l'aıı işleri: 20'715 - idare 20681 

l\liidür: 21f9'7 

Ccmazilevvel 3 - llmr 25 
S. İmı Gü. Öğ. İki. Ak Yat. 
E. 6,45 8,59 4,36 8,37 12 00 1,5 
Va. 3,18 5,32 13,11 17,11 20,33 22 30 

İdarehane: BabıAll civan 
Acımusluk sokak No. 13 

cak ~~ . .'·cı··kçe bütün omruıncı:: rnıı\ttaydı. . \ Şamd\\ilt h•Y'"."""~ __ : .. m ljicc:.ar· \el&!). lıl!P.~~ -
JTıik kı du~un \u v Şö 1 dütünüyordu. . ver\ı;İ Yat• 8İ' C\4{~ 

.. •.. • kırı ncagun... • y e B danuı\ a.ıı 
$t'-'lnıc"" en v S dinin sıunimıye~- Allah Allah·.• u a ... !ı'ı..,"""!!": 

R•mA rav,mcn a .lı.. b. • • bır -
le k:)n~~ a -

30 Mayıs UMl 

Girid sularında 
batan gemller 

ŞARK sinemasında 
Büyük muvaffaldyetle gösteril.melde olan 1ri1J1i 

ft rtlRI yılda 
ZARAH LEANDER'in 
Muhteşem temsili, Mevsimin en ,a.ı fllml 

KRAL iÇElil ·KAL Bi 
(M;4.RIE STUART) 

Şaheşerini görmek için 3 gününis bll1L 

MÜJDE!-.----• 

BEŞiKTAŞ AiLE PARKI 
Yann akşam ~ahane programla açılıyor 

1 ÇALINAN TAÇ (Tiirqe) 

-•2 - ÇÔL KANUNU 



~. ~~t~~ ·~~~mı 
Umumi harpte tahtelbahlrlerin 

batırdıkları vapurlar 
Geçen umumi harpte tahtelba· 

lü.rlerin batırdıklan gemilerin miktar 
'Ye hacimleri şimdi tesbit cdilmi§tir. 
Harbin iptidasından sonuna kadar 
Clört aene zarfında Alman tahtelba
lürleri 5 5 5 4 vapur batırmışlardır. 
Bunlann hacimleri yekunu 12 mil
yon 191, 996 ton tutmaktadır. En 
çok vapur batın1an devre 191 7 se
nesinin iptidasından 31 kanunuevvel 
aonuına kadardır. 

Bu müddet zarfınd~ 2566 vapur 
J)atınlmıştır ki bunlann hacimleri 
yekunu altı milyon tondur. En çok. 
vapur babran tahtelbahir kuman· 
danı Arnauld de la Perie.re olup ba
tırdığı gemilerin hacmi yek.ünu 400 
f:>in tondur. Kaptan Fontman'ıuıı 
batırdığı vapurlanın hacmi mecmuu 
380 bin tondur. Kaptan Naleuier"in 
hatırdıkları 300 bin ton tutar. 

dıklan gemilerin saym iki yüzdü~. 
Bunlar on dokuz Alman tahtelbahı-
. · "mha etmişlerdir. 36 tuzak ge--
nnı 1 d 'mh misi de AJmanlar tarafın an ı a 

edilmiırtir. 
Almacılar yalnız hup maksadi:e 

değil, ticaret gayesile de tahtelbahır 
inııa etmişlerdir. Bunlardan ı;>eutsch· 
la d I 9 16 senesi 14 hazıranında n . 
Amerikanın Baltimore ]imanına 1:11-
mi§tir İkinci eeferinde Almanyanın 
alh a~lık ham kauçuk ihtiyacını te-

• -e<iecelc mı'ktarcla Amerikadan 
::çuk getinniıtir. Amerika harbe 
girdikten .anra bu ticaret t~telba
hiri silihl.ndanlmıt ye otuz bın ton 

ha . de vapur batınnııh. Versay 
ctnın • J iliz 
ah ~ _ıe.ile hı. tahtelbahır ngı -

mu c:o ı·k" tami lere tasliın edilmiş Ye a ın r 
için konulduğu bir lngiliz ku~ _h_a-

d m -bu1 bir eeheble ınfilak vuzun a _,, 
ederek mahYolmuıtur. Alman tahtelbahirlerini tuzağa 

4liişürmek üzere İngilizlerin kullan-------
çok bisiklet ~-:ullanılan memleke~ v• En 

k il ve pazardan aldığı ef>B ve yıy~egı 
Dünyada en çok bisiklet u anı· bisiklet ile tapr. Esnaf da hafif tica· 

lan memleket Hollandadır. . Bu?~n •et emtiuını bisiklet ile nakktmek
için Hollanda devlet haunesının • 
paşlıca gelirini bisikletler~en alınan tedir · ed"I ,_ • 

k d Şiındi Hollandada neşr ı en ,oır 
resimler teşkil etme te ır. 1 k I 

Harp dolayısile otomobil _ve mo- kanun ile bisikletler Ye bun an u -

ki 1 • • ~ 1 tedan"ki zorlaş· !ananla• ,_er türlü ve...nden :ıbuaf tosi · et er ıçın p .... o . • n • ..,. 
d h .. k•metı · d mış olduğundan Hollan a u ud h tutulmuştur. Bu tedbir aayeısın e 

bisikletlerin jstimalini bir kat a a Hollandaya bisiklet istimalinde istik
larnim etmeğe karar vermi§tir. v•ı. baldc dahi hiç bir memleket yetişe-

Bisiklet ile yalnız insanlar d~f miyecektir. 
rük de taşınıyor. Herl-~e_s_ç_a_r_ş_ı -a-n----:---

Fransada işsizlik 
Fansada geçen beş ay.za~fınd~ it-

• 1 . adedi yüzde ellı nisbetınde 
11'17. erın tak .. eli 
azalmıştır. İhtiyar i~çilere ~u y.e 

.1 • kanunu yakında tatbık edı· ven mesı . d . 
lcceV'nden bu tedbir sayesın e .ışten 
istir!İıate bir çok ihtiyar arn~le. çe
kilecek ve bu suretle genç l19~0; yeni işler açılacakbr. ~u sayede 
bin ifaiz çalıpbilccektır. _ 

Bundan bqka yeni fabrikaların 
kurulması yeni itler t~ ~~ck-
t • 1-_:.:ı:.ı.. yalnız aanayue aic:ldır. 
iT. pıu.u- - h ...,, aat : .. kri iae mevcut mute aa-
~r -Y • V• 

as ame1enin kifayet edermyccegı su-
rette arbnııtır. Hatta ziraat iflerine 

sekte gelmemesi için gençler hizm~t 
mükellefiyetine tibi tutulmaktadır. 
Esas meııleii ziraat olan ifçüerin 
başka jşlerle meşgul olmalan bir ka
nunla menedilmiştir. Fakat yine zi
raat :için kafi eleman bulunamamak-
tadır. Bunun için Almanyaya mü.ra
eaatle üsera harp lcarargahlanndak.i 

ifçi Fransız uk.erlerinin ıim<lilik tah
liyesi temin edilmiıtir. Y,az aylan 
için devlet ve hususi .idareler 300 
bin ve ziraat miicncaeleri 300 bin 
-re Münalllt nezareti 200 bin amele 
llfacakhr. 

KUŞ BAK/Si:" 

/ngilterede harp 
•• 

sanayıı 

-. 

Bugünkü harbin, makine harbi ol· 
duğuna şüphe yoktur. Bu harpte, 
insandan ziyade tank, tayyare, ge
mi, top gibi makineli vasıtalar ~ gö
rüyor. Almanya, harbe atılmadan 
evvel muazzam hazırlıklar yaptı, 
karada ve havada adcdce üstünlüğii 
temin etti. Bu sahalarda Alman fai
kiyeti hala devam ediyor. Acaba bu 
tefevvuk 3onuna kadar devam ede
bilecek mi) Bir İsviçre gazetesi bu
nu tedkik ederek diyor ki: 

cAmerilcalı mütehassıslara bakı
lıraa Alman imalatı, azami haddine 
va11JUJbr. Bundan daha yüksek bir 
detteeye çıkamaz. Halbuki İngil
tere, yapabileceğinin henüz ilk mer
halesinde bulunuyor. Churehill lcabi· 
nesi, hiç şüphe yoktur ki, lngilterc
nin harp imalatını artırmak için mu
azzam gayretler aarfetti ve ediyor. 
Fakat İngiliz imalatının, Almanla
nnki gibi en yüksek hadde varması 
için daha bi: müddet geçmesi lizım
dır. Garip görünmeklo beraber, İn
giliz fabn1taları henüz tam randı
manlaanı vermemişler, fngilterede 
halen mevcut yüz binlecre işçi, he· 
nüz mühimmatı harbiye fabrikaları· 
na verilmerni~tir. 

İngilterenin ham madde, malzeme 
ve işçi bakımından henüz el sürülme
nıİJ büyüle kaynakalrı vardır. Bu 
kaynaklar, işletilmeğe başladığı gün
den itibaren lngiliz fabrikalarının 
azami randımaınlarını vermeleri bek
lenebilir. 

Şimdi gu sual akla geliyor: Ma
dam ki, lngiltcrenin bu kadar bol 
ham maddesi ve iııçisi vardır, o hal
de Almanların harp makinesi ve 
malzemesi bakunından üstünlüğünü 
telafi etmek için bunları niçin şimdi
ye kadar kullanmamı§tır} 

Bu sual mantıki görünmekle bera
ber yerinde değildir 7Jra bir fabri
knnın kurulması zamana muthaçtır, 
kurulduktan sonra tam randımanla 
çalı~abilmesi için uzun bir zaman 
geçmesi lazımdır. Sonra itçiler ulu
orta her fabrikada çalıştırılamazlar. 
Bunları hazırlamak, yeni işlerine 
alışbrmak için kurslara göndermek, 
çalıştıklan sanayi şubelerini felce 
uğratmamak içiın yerlerine ikame 
edilebilecek başka işçiler tedarik et
mek lazımdır. Bu hazırlık', a1ı~tırmak 
ve ikame etmek devresi uzun sürer. 

.Atlantik muharebesi 
Bir lsviçre gazetesi: " lngilterenin bu 

harpten muzaffer çıkması Amerikanın 
yardım etmesine bağlıdır,, diyor 

Yapılacak yardım 

etmek ve 
şudur: 

süratle yeni 
Ticaret vapurlanna refakat 

vapurlar yapmak 

İngiliz harp gemileri Atlantik'te devriye geziyor 

l~viçre'de çıkan Joumal de Ccncve . B~u~~a. l>er~b;r.. ~u Takamlar burnu yolunu takib ediyor. Ayni 2a
gazetesi cAtlantik muharebesi> baş- lıngiüz hukumetinı cıddıyetle meşgul manda kafile sistemi randımanını 
lığı altında yazdığı bir makalede etmeğe kafidir. Bahusus ki bütün azaltıyor. Çünkü kafileler, ~n bati 
Almaınyanın İngiltereyi istila ctm'CSİ Alman denizaltıları, henüz denize gemini:ı ıüratile seyretmek m~cbu
imkanlannı tedkik ediyor ve diyor açılmamı§lardır. Önümüzdeki aylar- riyetindedirler. 
ki: da faaliyetleri daha ziyade artacak- t . 

c.Öyle görünüyor ki Almanya, tır. Amirallık elinde bulunan gemi- ngılter~ l 939 senesinde ihtiyaçl~-
lngiltcre kafi derecede zayıflama- lerin hacmi istiabileri ve bilhassa İn· nn_ı 1 1 mıl~on. tonlu~ ~apurla temın 
dan tngiliz adalannın istilasına te- şaat vaziyeti hakkında en mutlak ıc~ıyorsa, şun~ı kendısıne. en az 14 
şebbüs ctmiyecektir. Alman erkanı ketumiyeti muhafaza ediyor azete- mılyon ton lazımdır. Bınaenall'~h 
harbiyesi pek iyi bilir ki, müdafaa lerde mütehassıslar tarafınd:n ileri İngilterenin bütün gayretleri, şimdi 
vasıtnlan mükemmel bir kaleye hü· sürülen rakamları da ihtiyatla kar· bu tonajı muhafaza etmeie. yani bir 
cum edilmez. İngilterenin istı1asına §llamak lazımdır. Yalnız bilineıı bir taraftan haıarah azaltmağa, d"ğer 
teşebbüs edilip cdilmiycccğini bilmi- ey varsa o da harbin ba~langıcında, taraftan batan gemilerin yerine yeni
yoruz. Fakat her halde §İmdi. istila dominyonlarile beraber lngi)tcrenin !erini koyrnağa matuf olmak İca~ 
mevuu bahis olamaz. 21 milyon tonluk gemiye malik ol- eder. 

Mareşal von Brauchitsehin iyi ln- duğudur. Almanlar bu tonajdan 9 MütehU11alar, İngilterenin yalnı• 
taah, Fransadan aynlmışlar. Alman- mi}yoınunu batırdıklannı iddia, İngi- kendi vesaiti ik kalırsa bunu temin 
ya, havacılığının adedcc üstünlüğü lwer ise yalnız 6 milyon tonun batı- edebileceğini sanmıyorlar. 
ne olursa olsun, henüz İngiltere üze- nldığını .itiraf ediyorlar, Fakat lngiliz 
rinde hakimiyeti elde edememiştir. ticaret filosu, Norvcçten Hollanda- h Tafü~::i~' ti?telb .. hirler

1
den kch

Halbuki Almanya, askeri muvaffa- dan, Belçikada.n, Yu~anistandan, at: . 1b.ır. ıra tay~~rederle ar
'-- 1 · · b'" "k b" k F . şı muessır ır surette muca e e et-
ıuyet erının uyu ır ısmını, tay- ransadar.. Yugoslavyadan 6 mıl- k · · 1 ·ı · L f'I ) 

'l'"'' · f )j · b ı d l . me ıçın ngı termun vapur ~a ı e e--
yarecı ıgının aa yetıne orç u ur. yon tonluk vapurla artmı§, ngıltere, · ·ı · f'k • 
P 1 d F d N 

. . . . rıne tayyare genu en ter ı etmeeı İngiltere, imalatta Almanyanın 
nın111HHllHHlllllHHllllHHIHlllllHlllHIHHlllllHIUlllHIHIHllaı derecesine varmak ve hatta onu geç-

o onya a, ransa a, orvcçtc, ve Bırleşık Amerıkadan yarım mılyon • . . 
Yugoslavyada elde ettiği seri netice- ton hacminde vapur satın almıt ve lazımdır. Tanare ~emilerinden uça
leri Stuldar, Junlı:enler kendüine ticaret fil~an yeni illf&At :ile artır- calc ava 1117J"areleri, diifmenm bom• 

Bergama kermesi 
mek için memlekette ana! ae.ferber
lik ilan etmiıtir. Tali derecede sana
yide çalıpn milyonlarca amele, ça
hıhkları müesseselerden alınarak 
sanayii harbiye müesseselerine veril-

temin eylemiılerdir. mıtbr. ~rdnnaa ~ pGRü~ebi: 
Almanya geçen sonbaharda gün- J 'it ed 1920 . d lırler. Fakat lngı1terenin bu vazıfeyı • ngı er t. scnesın e vapur 

düzleri yaptığı hava akınlarile lngil- . tı 2 .1 t L-ı:~ !1- yapacak kadar çok tayyare gemili 
• • le d' . mıaa nu yon ona LHLUK aen o k 

t'creyı yere aereıncmlf, en ısıne pa. d b . l ş· d' • yo tur. 
h 1 1 1 1 T •11 . . zaman an en aza mııtır. ım 1 11e 

h lk • f • L •ı l' J. mektedir. Hatta bu sahada kadın it-

Bı•n 'erce Q tn lR trQRl e QÇI cıl,- ~ilerden ~tifa~ ~dilme~ cih.eti de 
Li T i J. ihmal edılmeffiJftlr. Jngıltercnm hol 

a ıya •. ma o an ve n~ı ı~ mı ebhn~.n İngilterenin vapur inşaatı aeneda bir Velhasıl, Amen'ltanın yardımı el-
man~ ıyabnı earsma!an .u tar~ u: • . • zemdir. Her gün Atlantilcte r.ere an 
cumlardan vazgeçrruılcrdır. Şimdı mılyoaı ile bır buçuk mılyon arasın- • _Y • 

b" L J!ri~enceler yaplıcıl harp mal~~csi yeti~irmek i~in tat-iT ÇOR e15 bilt mevkııne koydugu aınaı sefer· 

Almanya, geni;ı ölçüde lngilt-creye da tahmin edilebilir. etmekte olan ',!luharebcnin netıc~ 
gece altınları yapmakl:ı iktifa edi- Şunu da ilave etmek icab eder ki, bu yardıma hajhdır. Bu yardım aae 
yor. Fakat bu akınlar, dü§man tay- yiyecek tahdidatına rağmen İngiliz ticaret vapmlanna refakat etmekten 
raciliğini müteessir edemiyor. fngil- ve süratl.ıı yeni gemiler yapmaktan 

berlik planının tatbiki inkiıaf halin· 

• 

dedir. Bu planın tatbikinclcn elde 
edilecek verimli neticeler gccikmiye
cektir. Amerikanın da goniş yardımı 
lngi)terenin bu muazzam gayretine 
inzimam ettikten ıonra yakın bir za
manda İngilterenin evvela muvaze-

filosu harpten evvelkinden daha 
terenin hava ku\."Veli, sapsağlam du- b ibaret olmalıdır. Deniz harbinin ce-muazzam ir gayret eerfctmeğe 

reyanı üzerine teair yapabilecek ted· 

neyi tesis etmesi, bir müddet sonra 
da bu muvazeneyi kendi lehmde 
bozması beklenebilir.> 

Siper kazıllrken 
lzmirde bazi eski eserler 

meydana çıkiyor 

ruyor. 

Almanyan.:ı kütle halinde yaptığı 
bu akınlarla talcib ettiği gaye, lngil
terenin iktisadi kudret ve !kabiliye
tini zayıflatmaktır. Son zamanlar
da Alman hava alanlan, bilhassa li
manlara tevcih edilmiıttir. P}ymouth 
limanı, Londra doklan, Mcraey ve 
CJyde sahilleri, Bristol kanalı üzcrı
nc bol bol yaıngın ve infilak bomba
lan atılmıştır. 

Bütün bu noktalar, deniz a.şiri 
memleketlerden yiyecek ve malze· 
me getiren vapurlann yanaıtıkları 
limanlardır. Amerik.adan vapurların 
hareketini menedemiyen Almanya, 

Ege mıntakası ve bahusU1 İzmir b ı 1 un an vardıkları ngiliz limanların-
"e c.İ1'ımnda çok aean atika bulun- da vurmağa çalı§ıyor ve bunlardan 
duğu malumdur. Pasif korunma için b' k b ır ısmını atırdığı g;bi dokları ve 
her tarafta baılamı~ olan siper ve 

yanaşma iskelelerini tahrip etmekle 
sığınak kazılarında asarı atika çıktığı hamulelerini boşaltmalannı z.orJa .. tı-
'V'C bunların da kazanlar ve amele " rıyor. Vapurlann yerine yenilerinin 
tarafından k:ıymetlcri hı1inmiyerek inşasını menetmek için İngilz deniz 
tahrip edildiği 1111raıılmııtır. Geçen 
gün Burnovayı gezen İzmir valisi bir tezgahlarını da tahribe uğrqıyor. 

~y1~r ye bmn ye erkek- · le d d k Sa Atlantilc muharebesi lngiliz gemt-
.,...,.,.. DUtkaall llO 9J- aıper azısın a mey ana çı an ( k- 1 · k l : 

"yüanc\a ~ Mnll-...eyali--.~-.. elıffcller ye nH bir atlete rofa') · . deki k--'LI • d v ld v erme arıı açı mı§ hır muharebcdir. 
w- - · _..,... &W"-- J JÇJn CIDK erm agı ıgı- Alman a ed •. k 1 11 
'1CT dallı .,.._. Qll•r--•JDikAf:d ?erl7or. oı görmüı ve asarı atika ile bu P.bi .. . Y '. py . muna a e yo arını 

·_ı_ tli ve ziyaretçilerini 9elimla- c.lci kemiklerin ve diğer çewit eaerk- ;'1~ hir1tc~1ılde keam~ğe muvaf-
lzmir (Akpm) - Bergama ker- aave r.in harap edilmiyerek derhal müze ~ 0 ursa ngı tere ergeç teaimi si-

k- J --.ı ye m11tır- -!::l __ __ , L-.-t "d- ·· - L.....c.. !L b laha mecbur lcalacakhr F alcat 'bu-
lllCIİ, civar le.. Ye oy auen dail 90DI'• .,..CDCCJer ....-a- mu urunun ~ .. Turetten oa erdar .. .. · 
birden D--·ya giden binlere. e. Bunk _.__ -e erkek milli kıyafetli edilmt:aini emretmi.t' nun mumltun olup olmadığı ayn bir 

....... .- acua .. . . y.ır. meseledir. 
Lalk.m :iştirakile k:utlanmlfbr. BefinC• ~ı birlikte ve ayn ayn harman- Valı İzmır Emniyet müdürl\iiü D . . 
hrıneıı münuebetile Bercama. bat- ~~: ende benci. arpazlı, Aydın nsıtaaiyle hür· k it ll enızalblan n tayyarelerle lagıl-
tan L--- donanın.. apor sabaaanda b pk v ....nl~n ve daih oyunu oy• mahallita halk uİi.zı ara ol ara v.e tereye 1':aqı açılan bu mücadelenin 
~ .... bıo- zey e o,-· alk · · d ha a m ge en tanbı- mebep olacaiı zarar lan doiruca ta· 

ziyaretçiler için çardaklar hazır namı1lardır. Ok atma. k an, cm t111 yapılmaa ~in bir tamimde bu- yin ve t'cabit giiçtür. Batırılan gcmi-
mıştır. Civar nahiyelerin ele ve zey• b)clırına oyunlarından eon- lunmuohır. Aynı zamanda kayma- terin t • h kk d lak da iki 
bekleri atla• ütünde davul zurna· ve Hcoa~keYİnin yetiftirdiii atlet ~e kanılara da ayni emir ve taminı teb- ta fmonaııd.~ ~ a.mlaa ab,1~-
la 1 B k l ra bakal ecliJ- ı:~ edibn" • ra Ter ıgı n .. a r, uuuuıe 

r a ergamaya gelmi' ve af§I an· -reşçileriıi müsa an aeyr UK J§tir. hissedilecek derecede ayhndıi. ln-
mışlardır. ~ at kOf119U yapdınııtır. • . giltcrenin bütün zayiatını itiraf etme-

Binlerce ziyaretç.inio toplandığı 11U~errne11 eğlencelerine Kınık nalıı· Kara tarikile Anadoluya meainde belki menfaati vardır. Fakat 
Bergama ıpor sahasında kermes ei- esinde ve Kozak yaylasında da ;e- gidecekler aevkediliyor Alman tayyareleri ile tahtclbahir-
1encelerine İzmir valisi B. Fuad Tuk- y _ _ıilmiftir· Kermese gelen er, . . )eri tarafından tecaYÜze .. m.avan bü-

... · vam ea ] 1 d O rbalc -· " aalın hazırlanan kürsüden irad etbg~ çok eğlenceli saat er Yatamış ar rr. ıya ır Te cıvanna paramz tün gemilerin battıkları ela muhak-
ııutukla baıı1anmıı, be1İncİ kermesı • - - gidecek yo1culann acvkiyatı yapıl- lı:ak değildir. Oenizalb, torpilini at-
~an vali, dünyanın her tarafında Kral Borıı ba.~sının mlftır. hktan sonra isabet edip etm«liğini 
lıarp devam ederken Türkiyenin hu· yanina gıttı Dünden itibaren Eskişehir, Kay- görmek için beklemez. Hasara uğra-
zur içindeki Taziyetine tema se~ş, 

29 
(A.A.) -Stefani ajan· seri, Sivas, Erzincan ve Erzurum ile mıı bir gemi, maholmuş sayılmaz. 

cedlerimizin ihdas ettikleri kenncsın Salya K al Bo is, beraberinde ma· ara istasyonlarda ineeekleı-in sevki- Şu halde, İngilizler tarafından veri· 
Bergamalılar tarafından yqatılm~· ~ın~ad: 'b· k r kiti olduğu baldo yab baılamıştır. Eskişehir, Kmkkale len rakamlar, pek apğı ise, Alman
•ıoı takdirle lı:a111lamıştır. Müteak.i- ıyel~ ~:: jsiın gününü hususi arasındaki istaayonlara 2idecekJer lann zikrettikl'Cri ıakamlar da pek 
ben Bergama belediye reisi B. Ham- bagun •• detmek üzere CQ11cbi bir dün gönderilmittir. yüksektir. -
di Arkan bir nutuk söylemit. kermes surette tm 1 

• 
memlekete sitıniftır. 

mecburdur. Çünkü vapurlar u2un birleri Londra deiil, Vqington al-
11cfcrler yapıyor, Süveyş yerin~ Ümit malıdır. 
................................................................................ 

1 GüNUN ANSiKLOPEDiSi 1 
'' Annlbal yemini ,0 

ne demektir? 
Asaf Ö7.demlr lslmli bl.r karlimlz tarla dehşet salıyordu. Fakat ordusu 

ırBenlm Annibal ye:m.tnlmdlr. dlye bl.r daı;lık mmtakada hayli. eridi. Karta
tab!re raslamış. Bunun ne olduğunu calı kumandan Caulols'lan da pe§l il• 
soruyor. ra sürükledi. Tesaln, Treblıe, Tras!me-

Annibal Milattan evvel 241-183 sene- nc'de karşılapnalar <Hep Roırnalılarm 
!erinde yaşa.nıış Kartacalı bir kuman- aleyhine zuhur etti (217). Kumandan 
dandır; malum. F:ı.bius'un 'tedblrlerile, Kanacalılar 

Barca. aııestndendlr. Bu alle, Karta- Apulle'de blr miiddet dUl'dular. ~ 
~ada, Hamı<>n allesilc rcltnbet halinde Annlbal, Cannes (Kan)da Paul-Eml• 
id.l. İçinden slvrlllp de tarihte ilk bü- le'in ve Va.rron'un ordusunu mahvet• 
yük namı kıuanmış olan p.hsiyet, An- tı. 
nlbal'ln bahası Amllca.r'dı. Yorgun bir onlu ile Rmna1& clrmet 

Amllcar, damadı Asdrübal'le bera- cesareUnl ~ <:apoue'ds 
bet, Sicilya.da Romalılan yenip Afrl- kışladı. Kartacad&D ~ed.111 tatvl,e 
kaya avdetinde, Kartaca blzmeUndeld kltalannı alamQOrda. Odfl Cimel çar
ücretll askerleıin isyanını bastırdı. İs- pışm:ık meo1Nr11'etlnde kaldı ve Cam
panyanın fethine glrl.ştl ve orada 228 panle ve Tareate'de malJCp oldu. Bl
yılında öJdiiriildil. raderi A9drlbal tarafından kumanda 
Romalılara t&l'll mti&hlf bir tin edflen bnclacl orduıu da imha edlldl. 

duyma.sile metburdur. Ayni hlaslyatı Bunun üaertne, Annlbal Brutıum'de 
ebediyen devam ettirmesi için rinye- "Çekilerek orada btmç sene müıca~le 
te, nazaran; otlu dokuS Jaf1llda.ki et.mele mecburlJeUncle taldı. Fakat 
.&nnlbal'e :remin ettlnnlftl. Sclpion Afdlıada cesurane terpaştyor-

Haltikaten de otıunun böyle bir 1cin du. Annlbal ~ yaklp Jlb.rak w 
besledJğlnl tar:lh gösterdi. İfte b.rll- arka.sında harabeler bara.tarak Alrt
mtzin merak ewtt c Anntbal )'ftlllnh kaya geçmek mecburiyetinde taldı. 
Ublri buradan gıelmlştlr. Zruna'da yenlldL Suffete (Jani bıiyilk 

CAnnibal'e alt diler blr \lbl.r de vat- Mkım) ta:ytn olunup feTD.llde lda~l 
dır. Annlbal ad portas! = Annibal ka- Ye siyasi oldalwıU ı.ıbat IW. Roma 
pılanmıza geldi! demektir :ti, muaz- aleyhine biJiik b1r ittifak meydana 
zam blr tchlltenln yatıattıtına delil- gdlrlyordu. Bunu üzerine Roma onun 
let eder.) ~ başından nzat•ştuılmaaını ~tedl. 

.Ann1bal, baba!iJe birliiı:te İspanyada Kendi arzuslle menrıute riza göstıer-
bulunuyordu. Onwı 238 1le 229 arasın- dl. Evvela Suriye hükiund:mna 
dald mulınreblertne iştirak etti.. İs- bizlm Bursa tarafında hüküm ' :nm 
panJada en1ştesl Asdrübal'in :maiye- Pruslas'a sıtındı. Fakat Roma a::.. 
tinde çalıştı. sonra, orou tarJ.lından hinde entrıtaıanna devam etti. Bu· 
tef seçildi ve tekmil gayretini Romayı nun üzerine Rcnıalıların t.azyıtı ııe 
y:ıkmağa sarfetti. Evvela İspanyol ka- Prusins onu' teslime hazırlandı B • 
vlmlerlnl ezdi; Sagonte'yi yaktı. (219) hisseden Annibal 84 yaşında ~ıd:i. 
Zira tıu şehir Romayln müttefıkti. halde zehir içel'K Ye hf.ll blbhMll 

Alp da,tlarmı 100,000 tlşllik lı!r ordu kin dolu olnrak intihar etti. 
~e ~eçtl. Filleri de beraber geçirmişti. Gebzede, Anni>al'a ald cıılclUIU .aır-
önune çıkanlara bilhassa bu haşvan- leqen bir ..ar 'ft.IW. 
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HER AKŞAl\t 1 
BİR HiKAYE GELüVO Kocalar için büyük 

Genç kadın gôlgell yolda iki tarafı-, etmek stıyordu. İşte bu anda ~ni 
mı b~kına bakma ilerliyordu. Gayet da hiç üm!d etmediği bl.r adam'be1U'd · 
aheste yürüyordu Hoşuna giden köşk- Bu onun altı sene evvel 8e'Vlşerek nt-

bir bekleme salonu! 
lerin önünde yürüyüşünü biraz daha şanlandı2ı S;ı.mi ldi. .. .. .. 
yavaşl=ı.tıyordu. I.flkin hnklkatcn yolun Şadan kadar o da hayretli gorunu
sa!'.;mda solunda pek güzel binalar, yordu. F.8k1 nişanlısının, sevgillslnhı 
ufal:, f~k:ı.t büyük zevkle yapılını1 böyle birdenbire karşı.sına. çıkıver~ 
}:oşkler vnrdı. Bu güzel tnnalar onda sl onu da pek ·ş~ırtmıştı. Me~er .. genç 
Jılç mtlnnsebetı olmıyan bir arzu kadının girdiği kuçük kapı, koşkun ep 
uy, ndırm~tı: Evlenmek ... Evet bu yal nlt ıc.atındıı. bulu11an mutfak b.pısı 
nı1 yohmun üstür.deki glizel binalann imı'i. 

Amerikada i,lsri yolunda gitme)'fJll 
bir ticarethanenin vaziyetini ıslah 

etmek icin bulduğu garip bir usul 
• 

uyı>ndırdığı bir istekti. Meşhur tabi11I Şımdl ıı:ısı de mu!fakta du~orla.t1 
ile Kuş kafe,)i giblı şık silzel, bahçe- ';e birlb.lrlcrine ne soyllyeccklerınl, ae Amerikanın Şikago şehrinde büyük 
ll'ı 11 de renk r nk güller çiçekler dolu l aııacaklıı.rını bilmeden bakıyorlard!. ticarethanelerden birine girmekte 
ko ıt'ıerı gordukçc bu ar~u kuv\•etıenl- Nihayet Samı: olan bir kadın garip bir ma.cern ge
yo.rdu. ıst:yordu k1, cvlcnsln böyle bir - Yukarıya buyursanıza ... dedi. Bu- çirmlştlr. Kadın. tanıdı:kla.nndan blrt-
krj ku ve b:ı.hçeslnde renk renk çiçek- rası pek .tuhaf bir yer.. ne gönderdiği mektupta macerayı şu 
ıer! ol un ... GolgeU bir n!;acın altında, Şadan. " suretie anlatıyor: cTlcarethanen1n ka-
açılır kapanır geniş bir iskemleye - Rahatsız etmlyeylm... Te~kkur pısına. ynkla.şınca temiz gıylnmiş, fn-
otursun ve akşamı koc~ının gelmesini :derim ... Dışnrıdıı. etrafa saldıran bir kat elblses'.nin rengi solmuş blri yanı
hl'klesin .. istiyordu kl, b:ılkon_da yan oküz var da on~a~ ~~~ım. ma. yaklaştı, büyük bir nezaketle şu 
g~s1n ve tentene örsün.H Bu guzeı ev- - Duydum, gurültuyu 1.şlttim. Lakin SÖ'Lleri söyledi: 
ler çiçekli bahçeler en serserı ruhlar- knçanın siz olduğunuzu aklıma gettr- _ Ma~azadan öteberi nlacaksın12 
d:ı..bile daimi 1.>ir yu\'a kurmak hissini mcmlştım. Rica cderlın yukarıy~ ~uy- de~ı mi? Mlisa.a.dc eden;enl.z size ka
ıwandırablllrdl. Halbuki Şadan hiç de runuz ... Hem çok heyecanlı gorunü- pıdan g1rincey~ kadar re-fa.kat edeyim. 
s;.rsert ruhlu bir kndm değildi. Hatta yorsunuz. Bu şiddcUl takipten sonra Kamım çok aç, dündenberi ~mek ye-
bilfı.kls, çok derli toplu yaşamasını se- biraz kendinize gelmeniz lflzım... raedlm! ... 
verdi Bu civarda yaş1yan insanlar Şadan içinden: eSankl yukarı çıkar- Meçhul adama balunca filhakika. 
her halde iyice inzivayı seven kimse- sam ne olur?. diye düşündü ve: yüzünün pek solmuş okluğunu gör-
lerdl. çunku burası 90k glizel olmakla - Rahatsız edeceğimi... düm. Bu garip tekille ne cevap vere-
beraber sehirden de pek uuikt.ı. Diyerek mutfaktan çıktı. Merdiven- ceğlmi tayin edemedlm. Meçhul adam 

Bir k~kün b:thç.eeinln önünden ge· lerl beraber tınnandılar. Bu sırada dı- şu sözleri illive etti: 
çerken kendi kendine mırıldandı: §arıda gürültlilcr devam ediyordu. Bir -· Sözlerimi yanlış telakki etmeyin 
.. ortııncalnr ne guzel açmış: ..... Ma.vt silli.h sesi işitince iklsl birden oldukları hiç bir macern nrnrnıyorum. Bütün is-
ort anca çiçeklerini pek scvercH. yerde durdular. S:ımi: 

r te bo"lc dnlgın dalgın Ueı:lerken - Mutlaka. hayvanı vurdular ... Eeee tedlğlın sizinle bfrllkte kn.pıdan gir-
J "'~ ~k d kt Klmbl i mekUr. Bafka hiç blrşey istemiyorum .. 

SCT iz yolun nihayetinde bir gürültü- --ıı a a çare yo. u... 1 r azgın Hayretim bir :ıuıt dnha arttı. Fakat 
dut' koptu Bir takım telaşlı &?sle: öküz bizim bahçeyi ne hale soktu .. Ne "''" birşey söylemeden tlcnrcthanenin 

_ C'relıyor geliyor!.. ise sonra bakarız. dedi. • .....,. 
- Öntinden ç~kilin!... Q{?nç adamın bahçeyi merak ettiği kapısından girdim. Genç o.dam da be-
- Vurun. öldtlriin... yüzünden belll idi. L5.kin senelerden nl takip etti. İçeriye girer girmez kar-
- Ateş f'dln!.. sonra eadanla karşı karşıya bulun- şnnıza bir memur çıktı: 
Dlve bağırıyorlardı. Ne olmu,ştu? ın:ıkln bahçe meselesi onun için ikinci - Ne arzu ediyorsunuz madam? .• 
Gelen kımdi? vurmak, ateı otrnek· planda bk iş haline ginnlştl. Bır manto mu? ... As..<ınsöre binin ikin-

ten niçin bahsolunuyordu. Şad'ln başı- Hakikaten Şad~ın dsa.bı bozulmu.ş- el kata çıkın, sola sapın ... Mö.syö .~ze 
n cevirdi. Yohın nihayetine baktı. işte tu. Sa.rot eski. gunleri hatırlatan bir refakat edecek mi? ... Hayır mı? .. Oyle 
0 zt.maıı pek miıthlş blrşey goıl'(iii. Ga- .samimiyetle ona so~uk bir llmonata ise mösyö birinci kata çıkmak liıtfun
yet biıyfik, ispanyada ı:ür~\ere çıkan- :ikram ct.U. Genç kadın blraz kendine da bulunsun ... 
lan b~:ı.lnra aynen benzeyen bir öküz.. gelmişti. Memur bu s&zlerl söyll!dikten sonra 
An7.ından bembeynz köpfiklar saçarak Şlındl et.ra.tına bakındıkça hayn!M cer1.>k bana gerek meçhul adama ayni 
ve ~zun boynuzları ile etrafa saldıra- büsbütün artıyordu. Çünkü Samiyi numaralı birer küçük marka verdi. 
rn.k ilerliyordu. Hayvanın gelişi, ınan- böyle bir dekor içinde göreceğine katı- Bundan sonra asall8Öre doğru yürü
ztml."l hakikaten pek müthiş, pek kor- yen" 1ht~mal vennezdi." . düm. Meçhul adam: eBirkaç dnklka 
kıınçtu. Çu~ku genç erkek böylı; çıçek, bah- sonra gene görüşürüz!,. der gibi bir ta-

.ı'.rkasından bir sürü adam kovalı- ~e. koşk, sayfiye inziva gibi şeylecden vırla eğilerek btrincı t.ata. doğruldu. 
yordu. Hayvanın önüden de ~y1f bir nefret oder, o "~bir !Eürültüsttne, gece Bfitün bu sözlerden hiç birşey anla
kız çocuf,ru çığlıklar kopera.rak kaçı- ha.yatına ve guruıtülu eğlenceYtı .~ayı- mamıştım. ~ darin düifuuneğe lü
yordu. Hayvan ona bir hamlede yetişe- lırdı. Zaten ayrılmaları da bu yümen zum görmeden manto dairesine gittim. 
rC'lt biçare çocuğu yere ~nnl.ştl. Şlm· olml!Ştu. Şimdi ~-~iyi bu mflnzıevt önüme çıkan mantolardan blrlıll seq
di <ınilnde hl~ bir mAnl görmeyen ökfüı ~yde, lt"igeklerle süslü bahQesl olan bu tlnt. Bir a.ralık çantamdan mendilimi 
kudunnuş gibi bir haldi? Şadana doğ"ru köşkte gormek az feY .. değildi. Gq. çıkarırlren kaptd& verilen marka yere 
bü!.un hızlle koşuyordu. adamda herhalde büyük bir de~lklli diiştil. Satıcı kız bımu görünce şu söz-

, . ., kıti o cesur bir kadındı. Llkin ağ. olmuştu. Şad!;Ul bunu dstü kapalı bir ıert söy1edt: 
z• kbpiıkler içinde her önüne çık:ı.na tarıda ona soyleylnce Sami gülümse-- - Madama. gallba biri re!a.kiit ed.l-
.saldıran, kudurmuş bir hayvana 1'.arşı dl: yor. o halde ba.$a b1r ıstedtginiz var-

Nihayet bana izahat verdiler: SOn za.
ma.nlarda bu tic:ı.rethancnln ~l bozul
muş. Bunun ihı<ırlne idare meclisi t®
lanmış, müşteri celbi 1çln yeni bir yol 
bulması lçln müdüre salahiyet vermiş. 
Müdür bu gibi şeylerde akıl veren mti
csseselerden blııine mürnootla bir flki.r 
satın almış. Bu fl.ktr sa;ytısinde işler 
yolunn glnnlş, tlearethnne müşteriler
le dolmuş. 

Yenl ftklr şundan ibarettir: Ma.ğa· 
23.da ıkocaliır lçin bekleme s:ılonu• 
açmak ... Mağaznya bir kadınla birlik
te giren her eı1ı:ek bu bekleme salonu
na girerek orada oturmnk hakkına 
maliktir. Bekleme salonunda sofnık bir 
büfe, her türlü içkiler, rahat koltuklar 
vareır. Bu snlona giren erkek, kesesini 
acmadnn istediğini yer, içer. Mııama
rıh bu yiyip lçtl!tt şeyin kıymeti bera
ber girdiği kad1ının satın aldığ'ı eşya 
için vereceği paranın muayyen bir 
nlsbetinl tecavm etmemelidir. Ederse 
üst tarafını öder. 

Bu izahatı öğrenince meçhul ada
mın niçin beninıle birlikte içeriye gir
diğini anla.dun. Mantodan sonra diğer 
bazı eşya da aldım. Çıkarken şu salona 
bir göz gezdirmek 1stcdhn. Kapıdan 
baktığım 1.ama.n meçhul gencin jam
bonlu sandviç yemekte olduğunu ve 
önünde bir bardak da. blm bulunduğu
nu gördüm. Aldığını eşyanuı kıymeti 
bu adamın lstedlğl kadar yiylp lçmesi
ne müsaitti. 

Salonun kenarındaki barda birçok 
kocalar oturmuşlar, içiyorlar, gülüşü
yorlardı. Bunlardan blris!nln kansı 
gelince koca şu sözleri söyledi: 

- Bu kadar az şey mı satın aldın ... 
Yazık, bura.da ne güzel eğleniyordum!. 

Bu sözler tatblk edilen fikrin ne 
kadar iyi neticeler verdJtinl gooterme
ğe kA!idlr. Meçhul adama görürun&den 
dı.şanya çıktım! ... • 

KÜÇÜK iLAN 
okuyuculanmuı arasında 

EN SERi, 
ENEMIN ı•e yapılabilirdi ki? ... Bunun için Şa- - Evet ... Çok değiştim ... Şimdi halrl- Sl. onu da s~ebUlrslntz Tlc:ırctha.ne

dan da bütün hıT,ını ayaklarına verip kl saadeti, makul, ~t falı:at mı:v~ miz~ g~len baylar h1t a·ı'kılma.dar, bl-
kaçmağa ba.şla.dı. L!ikln nereye gidi- yaşamanın Y~llannı öğrendim. ~- 111.k.ls ne kadar faz1a bekleseler o ka- vasttadır. 'Alım, eatım, ki-
yordu? Bıı dar yolda gözü kızmış hay- yomun ya ... ncıet.a inzivaya gomül- dar memmuı olurlar!_ 

EN UCUZ 

vanın boynuzlarından kendisini na.srl dl1m... ra iılerinde iı Ye işçi için is-
kurtaracaktı? Bunla.n o da bilmiyor- Geııç adam bunu ~yledtkten sonra: _Satıcı kız ne demde istiyordu? Bu tifade ediniı:. 
du. Şimdi kendisini harekete getiren, - Ne yazık ki, bura.da pek yalnı- sözlerden hiç bif'l!er a.nlryn.ınamıştım .. ••lllliıı•••••••• .. 
ayaklarını işleten şey sadece 1>sevkl zım ... Tuk başımayım!.. dedi 
ta.bli• idi. Koşuyordu. Durmadan, mü- Bundan ııonra. birlikte i*.<1%iin bah-
temıı.dlycn koşuyordu. çede yaptıklarını gör:m~ için çıktılar. 
Uıkln hayvanla aralarında pek az Hayvan b~ ısnksı devtnnJ.t, b1r Dd 

ınes~te kalmıştı. Eğer ayn! tarzda bu ç~ğt eımıf4tl. ~çiler onu ba.hçedı:n 
dar yolda koşmnkta. devam edecek ı;ıktıktan bir muddet soora yolun do
olursa ökiizfuı biraz sonra kendLskıl nemecinde vurmu.slardı. 
yere sereceğini nnlam~ı. Bu aralık Şadanla 8Aın1 bu hayY~ cesedine 
bir köşkün demlt· kapılan aÇık bahçesi bakıyorlar ve f~u dÜfÜnuyotlaı'dı: 
gözi'ıne m,u. Bazan azgın bir oküz blle insana saa-

H&mcn buradan içeriye kendlsıni 
nttı. Artık rahattı. Kurtulınıış+u. Ynl
r.ız çok koştuğı.ı için derin derl'l nefe& 
alıyor, kalbi fazla çarpı)·ordu. 

Llıkln işte bu sırada aklından bile 
geçmlyen bir iş oldu. Haf\'an. gene 
P''zınd:ı. köpükl 0 rle ve bütün hızile Ş:ı
dnnın sığındığı bahçenin kapısındaa 
Jçeri dnldı. Bu hayvan sanki gen~ ka
dını tnk1p ediyordu. Öküz kudurmuş
cn mn Sadana doğru koşuyordu. Genç 
kadın ne yaapcağını şaşımuitı. Bah
çenin ortnsınd::ıkl buyük ağacın ctm
:rı.-.d:ı. bir kere dondüler. 

det getireblllyordu. 
Hikmet Feridun Es 

nınıııı..,.1 .. ıuH11ııı*uınıınH111-Mı..-.. mett11ul.NUM1 

RADYO 
1 Bugünkü program 1 

Öğle ve aqam 
12,30 Program 
12 83 Fasıl 
12,45 Haberler 
13,00 Ka~k (Pl.) 
13,15 Fasıl 

20,~ Peşrev,~ 
:n,oo Memleket 
21,10 Tem.!fl 

Nıhayet Şadan köşkün arka tarofın
dtlkl nçık duran küçük kapıdan içeriye 
kendisini attı. Bu son hareketi tam 
zamanında yapmıştı. Eğer bir parça 
d·ıha gecikmiş olsaydı hali berbattL 
Hemen kapıyı sürmeledi. 

13,30 Karışık (Pi.) 
18,03 FMıl sazı 
18,SO ztrnat Tak. 
18,40 Kl!l.sik prog 

22,00 Orkestm. 
22,30 Habeı-1-
22.45 Orkestra 
23,15 C&2lba.nd Pl. Kandıra kursundan mezun olanlar ve hocalan 

19,00 Konuşma 
19,16 .Müzik 

3ı Ma)'l.1 
Cumartesi ı;:ababı 

7,30 Program 

Kandıra (Akvam) - Kıındırada gihlarda Cl.okunuyordu. Yeni te2gah
altı ay evel blr <fokurnacılık kursu larla istih.salat artacaktır. 
açı)mı§tı. Kunı çok iyi netice ver- Dokuma mUAllimi B. Abdullah, 
mi~. şimdiye kadar ilç parti talebe yakında Kocae!inin J\kmeoe nahi
mezun olmuştur. Kandırada şimdiye yesrne ~iderek orada yeni bir kurs 
kadar keten bezleri çok iptidai tez· açacaktır. 

Bu sırntla dışarıda gfirültftl~r devam 
cd:yordu. Genç kadın şlmd.i bu içine 
girdiği evin sahiplerine karşı özür di
lemek, bu hareketinden dolayı af taleb 

19,30 Haberler 
19,45 Orkestra 
20,15 Radyo ıraze1 

7 ,33 Mtlzlk (Pl.) 
7 ,4!5 Haberler 
8,00 Müzik CPl.) 
8,SO Ev1n saati 

'-
Tefrika No. 89 ıQYdı, daha ho~uma Kiedrdi. 

Sadinin aaçlan diken diken ka-

Giiz el Gözl fi K:az b·a:~a rağ~n- müsamahayla gV-
lümsedı: 

Aşk vo mncera romanı Nakleden: (VA • Nft), Fifi'~ ~1 ve tezbiyesi kA? 
yüksekli1cte değilae, bun\111 kabahati, 

Kndın her türltl çarelere bll§VU· oldu. . . . . • • sevg~~de dejildi. Şimdi onun va-
rarak onu biraz cesaretlendirmek is- Okuma bitınce, Sadı. klpkırmizi :zife.f bu tahsil ve terbiyeye himmet 
tiyordu. Fakat cKartaca kraliçeai> kesilnıittl. Kendini. ld:6t1 bir ~ etmek. onu y~ü ... Felsefe· 
eserinin müellifi sarsılmaz bir hür- üstadın karıısında ımt.ih.an olur f~ den, Y1.1Dan M&tirinden, ve.saire ... 
metkarlıkta kakılmıı kalmııtı. . ederek: . . Gen9 kadın muhavereyi delittir· 

Fifi artık tahammül edeme<H. - Nasıl buldunuz efendi~J.. -~e dic 
Çok ihtiraslı bir kadınck. Erkeğe· sordu. . . - Şimdi bu bahsi bırakalım ... 
kaprisler, hırçınlıklar yapmaia ha~ Fi fi, ea~unıY•tl~: (iedL. Bir gün ıı~ei• IJİbek. •• Dağlara, 
ladı. - Hankal. H~ı:kal • kırlara. .;Jui1ere... Nereye isterse-

Sadi, dayak yemekten korkan bit Erkek. scvınç ıçınde: niz ... ıaayılınm tabiat ortamı da te-
köpek gibi, maşukasınıı baf.ıyorClu. - S~hi mi)"· oezzühlere... ' 
Faknt hiddetinin sebebini anlayamı· Nefesı tutularak: • . t• Şair, dcmlıı naaıl aapsari kesildiy~ 
yor<:lu. - ... Şayed bir tenkid~ fi an ae, bu sefar de Hvincinden öylece 

Zi;aretlerinin • her birinde, tair, VArsa, rica ederim, söyle~ın ... ;f7 bembeyaz oldu. 
elinde mini mini bir menek§e de- reddüt etmeyin .•• Sizin aöy]iyeeeğlnız Boğulacak gi6lydi. 
metiyle, yahut beş kuruşluk diğer her hangi bir fikirden istifade ede· _ Bir hafta soaıra... Nasıl}· ... 
çiçeklerle gelirdi. rim ... Mutlaka, piyesi, anıı e_.t?ği- f§inize geliyor mu) ... • Üiye Fifi 

Aralarındaki samimiyet artınoa, niz şekilde deği§tirirhn. sordu. 
metresine rica etti: Esmer kadın, ancak alollde IÖZ· Erkeli: 

- Bana mUsnade buyurmı 'ela ler söylemeğe alışmıştı. Bu sanat _ Hay hay... Bana bundan z!. 
size cKartnca krnlic;esİ> n.i okuya- bahsinde mütereddid glSrlbadit. yade saadet verecek hiç birşey yoli-
yım... - Vallahi bilemiyorum ... Şc:y •.. tur. 

aldı. Çalı§tı, 94lı~tı. Para kazanmak 
iniyordu. Ni§anlanma saydığı bu 
geziıatiyi iyi bir ıckilde tertlbliye· 
cekti. 

Fifi: 
- Ne~eye isterseniz oraya ıide

lim. . . • demi§ti. 
Sadi düıünmü.ştü: 
- Bu kadın beb~ ıibi gi1zel ... 

Onu Behe~e ııötürmeliyim ..• 
Gezin~, genç kadmın pek ho§una 

gitti. 
Sadinin bahtiyarlığını eorareanm, 

her türlü taha,yyülİerin fovldn'deydi. 
Ömründe ilk <Iefa olarak }>öyle llir 
zevk duyuyordu. 

Rumelihisanna Jı:aClar gittiler. Ka
leyi dolaıblar. Sonra Bebeli l:>ahçe
aine dönerek bir ıiıe bira içtiler. 
Deniz kıyısında biraz 'daha gezmefe 
çıkhlar ... 

İstanbul htikametintlen bir araba 
geliyordu. Çiğnenmemek için biraz 
yana çekilip kendiler~ni korudular. 

Arabanın içindeki iki kadına bir 
nazar ahnca, Fiff, hayretleı 

- A ... - diye haykırdı. 
- No var, güzelim ) 

- Aman yarabbi... Güıel Gözlü 

1 ORDULARI DURDURAN KADIN 1 
Tefrika No. 140 Yazan: İSKENDER F. SERTELLi 

_Ben size bu meş'um vatalann bl.f dentzclleri su ftstftnde ne kadar~ 
tanesini a.nlattım. Da.ha ne biklyeler yatıymiar. Hepstnhı de kal'll\lMt O!t
V?? .. meJtlA etl{d Yun~ kaJıra.... pıif ... Allah ham.etini ~nıı, 4.Me
manlanndan biri Giride gelirken bir ınin, babanım, kab1lemin Octlli'1 ben
fırt:maya wW.lmuş. Adanın b&tı sab1- d-On önce dalgalar aldı. 
llne güçlükle sığınarak canını ıcurtar~ Dedi ve ellerlni göğe kaldırntn.k,: 
mış, fakat çok büyük bir gemi8l 11e bıı - Allahım, hamtıoıım.n ~na .. bqt\-
geml içlnde bulunan sevgllls1 cAUna• nü de ~rdüm . 
dalgalar nrasınd:ı. bo~lmuş. Bu h!ldl- Dl~-e haykırdı. Satdenhı adamlan: 
seden önce, Glı1dlller sahil boyunda, - Bu bir muc~lr .. muclzc .. 
balığın ka~a vurduğunu görünce: Dli't bağrışıyorlardı. Her~ ~yle 
t.Fel~ket .. felliket ... diye bağn.şmağa bir arzu uyıı.nmıştı: Fırtına diner ôin
lbaşla.mışlar. Biraz sonra felflket yüz mcz yola çıkmak .. 
gösterml§_ Atinnnın cesedini sahilde Öyle ya. Mademki Vcnedlk doıınn· 
bulmuşlar. GiridUlcr de balık bollu- masının enginlerde fırtın.ayn. tnt11la
ğundan hl9 hoşlanmazlar. ral: mahvoldu~ nnlaşllıyordu. Artık .. 

- Ya siz Kefalonynlılar .. bu hlkdye. kayalar arasındtı. saklanıp kalmakta. 
ıere inanıyor mUSUl\uz? ne mana vardı? 

- İnanırız. Fıı.kat, balık karoya vur• Eğer hakikaten -tahminleri gibl-
duıtu zaman sabır edemeyiz .. ne Olrld- Venedik donanma.sının böyle bir !el~· 
ıııer, ne de Kıbnslılar gibi, «fırtına Jcetıe kar§llaşbğı taha.kkıik ederse, 
vurgunu• dedikleri b!llıR'ı }'ememezllk bundan sonra Akdenize Sa.ide ha.kim 
yapmaTU .. güzelce toplar, pişirir ye- olacak, Türle yelkenlileri tekrar ser
riz. Hatta bu balıkları başka. yerlere besce Anadolu kıyılarında olsun dola
götürüp satar, s:ı.tamadıkla.cımızı tuz- şabUccek demekti. 
lar, gene para kazanırız. Kefalonyah- İkindi vakti, kayalıkların önü ve 
!ardan biri: ,Eğer Hlristoou tanıma- arası enginlerden sahile gelen insan 
saydım, be.lı~ tapardım I • demiş .. ada le~lerlle dolmuştu. 
h!i.kimi. bu adamı asmış amma .. hiç de Haco: 
y:ı.lan değil. Vücudümüzün her zerresi -- Balıktan sonra insanların 1'".araya 
balıkla beslenir.. gece gündüz balık vuruşunu göm1emlştlın. 
yeriz, bahk peşinde koşarız. Balıkla Diye söyleniyordu. Dalgalann getlr
mcşgul oldttğumuz kadar, hlç birşeyle diği direk, kürek ve sair gibi enkaz.ın
uğ~mayız. Balık olmasaydı, bütün da.n iyice anlaşılıyordu ki, Venedlk do
adalılnr açlıktan ölürdü. Hele ben ... nanması knz:ı.ya uğramıştı. Artık ııKa
bir gün bile yaşamaz, geberirdim. Be- raynlı> körfezinde durmanın mtması 
nim midem balıktan ba.şka blrşeyle yoktu. 
doymaz. Ne av eti, ne koyun .. hele sı- Hava. ikindi vaktine doğru snklnlc
ğır, yaban domuzu, inek, at, tavşan, mlş. bulutlar sıyrılmış, güneş çıkmış. 
atmaca gibi mahlt.\klann etlnl yemek- tı . 
ten tiksinirim. Haco deniz havasından çok ani.adı~ 

Biraz sonra - yani tam öğle vak- için: 
ti - fırtına hafifledi. - Tehlike yok. Yola çıka.bilir!~. 

Denizciler sahilde küme küme ateş Diyordu. Saide hazırlık emri \"C'F<H. 

yakarak balık kızartmağa başladılar. Denl2Ciler ~ahilden gemilcı1mi ntıa-
Fırtına dinince herkesin yUzü gül- dılar. 

dü. Körfez ağzında. hatif ~ı rüzgtı.rı 
Yalnız Mnnsurun yüzü gülmüyordu. vardı. Zaten onlara da. bu rfiz"i'ır JA-

0: zımdı. Derhal yelkenleri ı;ekerok 11-
- Eğer geçmişte olup bitenler yala.n mandan çıktılar. 

değilse, bu fırtına Akdenlzde meşhur ••• 
blrlnin veya birçoklarının başını ye- Giritli bir korsanla 
miştır, diyordu. 

• •• karşı karşıya 
V enedik donanmasinİ Yollarda Veruıdlk donanmasındnn 

1 f b eser Yoktu. Yalnız gemi enkazına sık 
parça ayan ır Da sık raalaınyord\l Venedlk clonnnma.ıu-

Satde (Yeşilok)un güvertesinde otu- nın fırtınaya tuiuıduğu muhakkaktı. 
rurken, birdenbire dMlz tb~nden bti Saide: •Aca.ha kaç gemi battı'!• diye 
tnkım tahta parçaları, dlretller, kü- merak edl,yor'du. Bunu Gellbolızya dön
rekler gördü. Dalgalar b-anla.n sahile meden anlamak istiyordu. Küçük bit 
atıyordu. tesadüf ona bu müthl! deniz faciasının 

Saidenl:n ada.mlan 00.ğrı.ştılat~ ı~ yüzünü anlattı. 
- Uza'kial'da bir remi fırtınaya tu- Uzak.tan görünen küçük bir korsan 

tuı.m.u, .. parçalanıtll4. gemisini zorla çeviren Saide, bu gemi-
Mıınsur başını -.Hıyarak gUlm~ nln Oirld adasından geldiğini ve Knn-

btı§ladı: diye körfezinde blrtmç Venedlk knlyo-
- Dediğlıb. çıkıyor. İşte emareleri.. nunun bulunduğunu Öğrendi. Gcmlntn 
Bira zsonra. uzakh.n yt~ bezleri lqıptanı zorlu bir Rumdu, fakat Sa.lde

'fe- diğer eşyalar da dalgalardan dal- nln adını duyunca borda bordaya ge
ıaıara. çarparak sahlle dotru a.Itıyor- ıeıret: 
du. &ide bunlan görünce: - venediltlilerden ben de müşteki-

- Bu yelken be'ıleri Venedık donan- yhn. Fakat bu adamlar memleketlm171 
mamıa ait olsa gerek, dedi. hem çMte vaktlle lstlltl etmişler. Onlardan yaka
dlklşH, hem de çok kalın. Bunları Ve- mızı kurtaramıy.oru:ı. 
ııedıklile«'. kullanır. Diye dGrd yanmış, sonra deniz 11.s-
Dalgaların sa.hile attığı ef1G. arasın- tündırk1 enkazı ıı6rdügilnü söyllyereJc 

da bir şövalye fapka& U. bU" de pele- ou malılmatı vernı14ti: 
r1n vardı. Pelerinin kcnarla:ı sırma- - Fırtına çıktığı 31ama.n be-n bir 
lıydı. Bu, alel§.de bir şövalye pelerlnl adanın loYl.!lnda .ilğınnu~ım. Venedlk 
değildi. Saldenln gö'lleri blrdeııbire donanması on lkl parça bfıyük rekne
ışlldadı. Sevinçle bağırdı: den iba.ret olarak enginlore açılıyordu. 

- Arkaclıı.şla.rl Venedlk donanması Onlar dalma gemilerine güvendikleri 
fırtm:ıya tutulmuş. Enginlerde sı!Pn:ı.- için, fırtınadan lı:orkınamışlar ve yol
cak bir ıtman bulamamış olacak. lanna. devam etmişlerdir. Halbttkl ıı:ı-

Aradan çok geçmedi. Bol 00.lık in- atıer geçtikçe fırtına. şlddet1nl nrttın
zartınaları ycyerek knnnlarmı şişiren yor, dalgalar kabarıyordu. Ben s:ı.hll
denl.zciler, yaslandıkları yerlerden fır- cıen, donanmanın dalgalar nrnsında 
layar~ sahile koşuştular. parça1and$nı görüyardum. Bil' müd-

- işte bir lns:ın cesedi.. det sonra gem! enkazı ile cesetler kıyı-
Sa.lde sahile atladı, cesedin başuuı ya vurdu. Amiral (Antuan>nın dn bu 

gitti: kazada öldüğünü duydwn. 
- Kamı davul glbi şişmiş" bir lmp- - Peki amma, hiç lrurtulan olmadı 

tana benziyor. mı? 
Mansur yere eğildi: - Hayır. Kurtulmalarma imkan 
- Evtıt. Venedlkll bir kaptan. Elbl- yoktu. Denizde bUyük uçurumlar nçılı-

seslndım belli. yor, ve gemller birer kuş gibi bu u u-
Bundan sonra gelen dalgalar deni~ ruınlara yuvıırlanıp parçalaıııyordu. 

zln üstünü tnsan c!!sedlerlle doldur- Ben Akdenizde böyle müthiş bir fırtı-
muştu. Saide: naya ilk detn rn.slamıştım. 

- Dalgalar, bizim intikamımızı on- - Senin bulunduğun a.da sahlllns 
lardan aldı. Ylrml gündür burada de kurtulanlardan h!ç b.1ms:ı gelmedi 
mahpus gib1 kalmıştık. Şu denlzliı üs- mı? 
tüne bir bakın, arkadaşlar! Venedlk (ı\ıknsı var) 

altı, on yedi senelik kin yeniden 
başgösterdi. , 

- Ne oluyor) ... Niçin heyecana 
düştünüz)... Güzel Gözlü Kız 
kim) . . . Sizden daha güzel gözlü 
olur mu) ... 

Fakat Fifi, kavalyesinin kompli
manlarını dinlemiyordu bile: 

- Haydi yanımdan azacık gidi
niz... İskeleye doğru yürüyün ... 
Beni orada bekleyin ... Ben de ge
lirim ... 

Adeta koşarcasına, otomobilin ar
kasından seğirtti. 

Şöyle düoünüyordu: / 

- Vah vah ... Zavallı Sadiyi de 
bu kan ytizünden ektim ... Amma, 
hu ayrılmayı Güzel Gözlü Kız' a 
pahalı ödeteceğim... Acaba yanın
daki kız kim)... Kendi amma da 
şıldaşmı,,... Nereye gidiyor acaba 
böyle otomobille... Her halde hu· 
rıtlarda duracak... Zira aokaia 

Leylanın kindar düşmanının, ra
kibe sandığı Melahata neler söyledi· 
ğCıi yukarıda yazmıştık. 

Melaha! yürüdü. Bahçeye girdi. 
Fifi de onun evini tesbit etti: 

c - Receb'in benden nasıl alın• 
dığını sana gösteririm, kaltak ... - di
ye dişlerini sıktı. ·Şimdi, işim oldu ... 
Öğreneceğimi öğrendim... Haydi, 
gidip Sadiyi bulayım... Beklemesfo 
zavallı ... > 

Şairi, isk-elede buldu, Tramvny 
istasyonuna kadar beraber yürüdü. 

Sadi, sevgilisine: 

c - Niçin beni öyle birdmıbire 
bıraktın)... Niçin ve nereye git• 
tin ... > diye sormadı bile ... 

Gayet !laf, bir insandı. Ayni mu
habbetle onun yüzüne, gözleri içine 
bakıyor ve gülümsüyordu. 

- Ah, sizi sabırsızlıkla bekliyor
dum ... Gelmiyeceksiniz diye korku. 

saptı. yordum. 
Tahmini doğru çıkh. 
Araba durdu ~ -=..delmez olur muyum) ... Am-
Melahat §Ofö~o bir §eyler söyle- ma, sizden birşey istiyeceğim .•• 

di. Sonra kıziyle birlikte indi. - Bu!'1run .. : Emriniz başüstll-
Otomobil döndü. no ... Ne ıstenenız derhal yapanm .. , 

Kız ... Güzel Gözlü Kız... Kız önde, annesi arkada y,iWi1ken 
Kal~indo u,yuyakalmıı olan on Fifi Mel&laata yaklaatı. 

Genç kadın: Faka~ içinde biraz tuhaflık olsay- SaCli, o gOnden ib1)°aren üç glbı 
- Mcmnuniyetlel - d~yip razı J dı ... Piyesiniz biraz cıültınçlii>. ol· üç gece kapandı. Üzerine fazla iıler 

Camla, başla ... 

(Arkası...-) 
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30 Mayıs 1941 Sahife 7 

illi Müdafaa bütçesi Yeni kanunla zam ziliniyeti, ne <le mütareke Günlük Borsa 
Ne eski harbin macera 1 1 
İstanbulunun teslimci ve •-----------... 

alkışlarla kabul ediıdi gören vergiier bozguncu ruh·u 

'(Başt:ırafı l inci sahifede) 

Diyarl>akır b 2 150 000 lira 1- Mezkftr ~ mü:rselünUeyblerl veya. harbe hazır bulunmak, tecavuz-
Ml"Jl"ı Mu""dafa Vekilırun· • Gl Kuzım SevükteJOri ~ın ı~· İ-nİıah ._{:ı--=- ıu:.,_ hfmılllert Te yahut hükmünden ıstıfa- den çekinmek, fakat bizden iste-

(Baştarafı l inci sahifede) 

ESBA.l\J ve TAD\'11.AT - KAMBil'O 

ve NUKUD PiATLERİ 

Z!l l\layıs 19U 

DEVLET BORÇLARI 

L. K. 

ederiz. . , J (Baş tarab 1 inci sahifede)' 'dfğ1 takd1rde ~ga resmi.ne tabidir. tamamiyetlmlzi korumak: i?,ln 

. A · 1 Fahri Engin dugunu, a 0 u 1 ı,.............. fa.de edenler taratmdmı :tbkn. ohmur. k .. .. • % 7,5 933 Türk bircu I n m 
b t · mıra Sams mümüne çalı~Jdığından bahsedeın Tfu'ldyede tnnzım edilip d~n nece en küçük maddl, manevi kupon kes1k lB.

40 eyana 
1 

• ... un Vekil sözlerini ~öyle bitirdi: do{:ruyn. yabancı memleketlere gön- fedakft.rhğa, harbi tercih etmek • , 1938 1krnmlyell 19.13 
Milli Müdafaa Vekili Saffet An- • !üksck b~~ . kabul cMüıskünıta yeniden zam yapalım derilen evrak ile 9_?kllen tclgm!ln.nn gibl, muhasım tarafları bile bi- • • 1933 İkratnlyeU Etcanl 19 25 

bn bu mütaleaları kar§l dem~tir Millı müdafaa ~t~tarih. L~-. dersek o zaman da müskiratı ala- damgn resimleri Türldyedc 1mlruı kop- zimle düıiist münasebet idame- • 7 1934 Sivns-Erzurum 1 19 GO 
ki· edilı!iği fU anda: Bütün 1 ~ cak kimse bul acağız. Gerçi yel.erine pul 1ls:ıkı surctlle ıb'ka oluna.- > • 1934 Slvns-Erzurum 2-7 19 75 

• başa hamasetle dolu olan.. b' amıy lacağız. <:aktır. Bo kopyclcrtn tahakkuk mü- sinde birleştiren bu derece açık • 2 1932 Hazine bonolnn 6I 50 Ordudan henüz ayrılmış olM ve tanMilli istiklali. milli .,urda kurfar-F bunkdan( 45ı)z 1~~ mcmntunt.. 
0 L~- I rnru 2:uıuı.nı müddetince sakla.nması bir siyasetin bazı Türk gazetele- • , 1934 , • 17.-

en mühim bir kumanda mevkiinde evzuubııhs ohm- a at ıı;uruş~ .sa ı~ımız ..,.,y~ ~ ~uı1 olacaktır . . . . • . • • 1935 , , 31 _ 
bulunan elyevm mebus Çalışlar ar- mak ve korumak m unızd lduğu ispirtonun alınıp ıçılmesı tehlikcsını z .. di"" ·ı nnı birleştıremeınesı garıb oldu- , 1938 , , 

63
.-

kndaşırr:ıın ordu hakkındaki henüz en. son istik181 savaş 1 a. ':.-·ına de düşünmek mecburiyetindeyiz.> amK-'-genlnore~tihl"f°f_er V:~~gı~~~ ğu kadar acıklı degı" ·ı midir? A. Demtryolu tahvlli I - n 42.50 _.._. dün anın bütün ateş en UQj' d' Al.iV ...,, u.Jt vcrg"1>1Ue ,,'"'4M- · 
kesilmiyen yüksek alakasına teşek- HU.:,1_...ı_ Y bile birbir d..ı.·etten yıl- deMı. 

1
. V k'l" .. 

1 
k d di ,_, den 25, çayın ıstllılô.k ve.rcisine ~ ku- Türkiye siyasetinde tecavüz , • m 43.25 

1ı:·· ı .. b 1 .. yagıunen • ..,. ~ a ıye e ı ı so: a ara • e JU: .. 1_ t to luo,p 
200 

'---· ktu . . A. Demtryolu mümcssU senet 41 _ 
ur e soze aş ıyncagım. d t-i bağrına saldırmasını M h l'f d f 1 h ruş, ~·en oyn. n .,""'lma ...... ,.ş yo r. Aynı zamanda bu sıyase- Haydarpaşa llmnnı 44 50 _ • .. .. . . mn an, o a --.. . andığı düı- c u te ı e a ar uzurunuza zam icra edilecektir. Tuza kilo başına . .. •. 
Mıllı ~udafna butçemızın, ;ide ve dünyanın yen~~e:ı; s köylüler üzerine, müstahsiller üzeri- 1 kuruş müdafaa vergisi konacaktır. tın, en kuçuk zorbalığa buyun _H_._ı_ım_an..;;.ı_m_fi_m_e_s_sı_ı_s_en_c_d;;.;;1 ___ 43-

tnevcut kıtapta 60 milyon oldugun- manlarmı ycnmesuu bil~. 1 • ne yapılacak vergilerin tadili ve Asker slgn.rasındılll müdafaa vergisi eğmeğe de hiç tahammülü yok- HİSSE SENE'l'Limt 
dan bahis buyurmu§lar. Maliye Ve: Bu suretle. C~unyet!ev eti- tahsisi için gelmişken bugün bu ver- bldırılac.r.k, diğer sigara ve Jçkllere tur SUihe bağlı olmamızın her T c Merkez b:mknsı 
kili a.kadaşım esas itibarile bütç~y: nin yiiksd: bünyesı~n .~ars ~ ~ giye yapılan zammın müdafaası için ~ nlsbctlerde z:ım ynpılacnktır: h · . b" tesi. tazyik d T. İş bankası namn muharrer 109-

970 
!) 85 

ll0.-
24.-
89-

'7.35 

huzuru alinize takdimederken mıllı meli olan .• ve b~ .t~I? t~~avuz . li huzurunuza çıkmış olmaktan çok Rakı, kııny:ı..l~ ve likörlerde 15 ve 25 angı 1.~ I veya e a- T. iş banknsı (hamile alt) 
müdafaa bütçesine her memlekette timaline kar,ı, mıllı ıstiklalıne. mil b" "k t .. d se.nti!ttre olan şiŞ(?lerln beherlne 5 lru- hi rıza gosterınek demek nlamıya- T. tf bankası mfimesslt his. 
olduğL gibi bir elastikiyet vermek inkılAbına v.e milli müdafaasına her uMyu J' eeVssukr ·1· uyuyo_ru,m.ht> dd" nış, 35 ve 5o santllltre olanl:ı.rın beher cagınv a her türlü şartlar içinde A. Dem!ruollan "lrkett ( % 60) 

·~· t • d h bulunan a ıye e ı ı, vergının a ı za- şisesine 8 kuru.~ şiş" hacimleri 50 ' ol ... 

ve bunu ah~alin istilz:ım et~g~ şar: zamandaı_ı zıya .~ :r-D' fı ile e~~ tinde bir külfet olduğunu, hükume- santilltrcdcn fazl~ olnnlann beher §l- bir müdafaa ve istiklal harbine A. Demlryollnn şirketi (% 100 
lar altında ıdnme ettırmek ıçın ve Bu derm ve yuse ~as il•I • ~. tin de bunu bilerek znman :zaman şesine 12 kuruş şam"""''n ve vlS'k1nin hazırlanclıgıını" za delil hertürlü Eskl.hlsnt çlmcnto §lrketi 
ri] k h · ld .. unu b .. d yiiksek Türk m eümn ' .--·J • Şirketi Hayriye 

ece mu~zam ta sısnt 0 
• ug _ ~ an. ılın b. ..ven. her tahfifi yolunda tedbirler aldığını, beher ~esine 75 ikuruş, §3.roplamı be- ahvale ve zevahire rağmen halil Şirket! Hayriye temettü 26.

~l.-esasen bahıs buyurdular. Bınaena kalbınde ~ .. ~ ır gu •••• d fokı:.c :içinde bulunduğumuz ahval heı- lltresn1e 2 kuruş. .. . .v. . 
leyh milli müdafaa bütçesi elde bu- türlü siyası mülahnzalnnn ustün e, d 1 .1 d" H lkı h .1 b Sigaralarda: 20 sigarayı muhtevi mudafaa tertıbatıruı. verdıgıınız ___ E_C_N_E_n_i_T_A_R_V_lLL __ ER_i_~-
lunan rakamlı:ır gibi 70-80 milyon d .ürülmez. kutsi bir saygı ve min-

0 a~~ e ~-1 ~ v n dtn ~h~tc ;- paketlerden 11 kuruş ve dnhı yutan büyük ehemmiyet ve Millet Mecli
devildi B un daha fevkindediT. net yen alınış olan yiğit Cümhuriyet ruy~d1? e .. 

8 1~ ~l~ın a~k ı~ e ku olan~ann beher paketine l kuruş ve sinin bu işe ayı.rdıgıv mllyonlar-
g !· wı . b - lurki B""yük Millet Mec- tczyı ın musta sı ı tı:ızyı etmıyece bu !ınitcn daha aşağı s:ı.tılanlann be-

Fevkalade tahsısat peyderpey uzu ~r~~a ye gılu b" ,_ bir şekilde düşünüldüğünü izah et- her paketine 20 para. dır. 
Kredi Fonslye 1902 kupon kes 96 50 

> > 1911 88 50 
1:1· • ld"k bu yakamın kaça lisinm sonsuz say annın b" 11ere . b .. l .. d. .. 

ru a ınıze ge 1 çe 1 .. f k _ 1 teklif ey h ve cyan&tını şoy e bıtır ı: Beş ku~lu:k asker s!gnrasınd.3.ki 1 Butçe müzakereleri esnasında 
b 1... 1 v .... en sene ut en a daha sunu mıısıru arz ve - T k d . k" b d b" ..... üd f .....ı...:ı '"A'd''"''""'o 1 

• > Amortı - C0.50 
:a :a Kupon ı 05 

c a ıg o acagını g~ ... - rakamlo.r- • c e ra. e cyım ·ı unun a ır Auruş m a an ve.ı;..,• ~ ~ ..... ~, söylenen sözler Büyük Meclisin 
bul buyurmuş oldugunuz len. .. . Ol (Bo- külfet olduğuna şüphe yoktur. Fa- kuruş da Inhlsarlıır 1da.resı tcnzıl et-1 . • .. NUKUT 
la da görmüş olacaksınız. M. F: ( Ehızıg) • Zihı gen kat bu külfet kabili tahammül oldu- ml.ştir. Bu suretle asker siga."ll.sı 3 ku- millı mudafna bahsinde ne derece Türk altını 

2
G 95 

____________ :...._~--------· 

c ·ıı- üdafna bütçe- Ju). Alı Rız.s Esen (Ço~). H~- ğu kanaatindeyim. Bunu tenzil için ruşa indirllmlştlr.. hassas olduğunu gösterir. Bu Külçe altın bir grnmı 3 37 
eçen sene mı .ı. m "b" ikti- di Yalman (Ordu), Zeki Soydemır Dahili ve harlcı MI mektup ve lidi .• •• Osmnnlı b:ınknsı (banknot) 2 75 

mnin yüksek Meclısın ııısvı .ıne . (.t::rzurum) D Sadi Konuk (Bur· yukın zamaındn huzurunuza çıkabile- cevaplı knrtpost:ı.l, kıymetU ticaret eş- hazırlıklar, bu milyonlar gunun · 
ran eden tııhsisııtla bütün hı~~tlerkı ) Ş"krü• Al~·ö.-ı (İsteınbu1) ş. ceğime kuvvetle ümidim olduğuna yası örnef,ri ve ndli teıbllgattnn 1 turuş, biıinde, mukaddes bildiğimiz is- ............ u ........................ . ·r d"l · tı" Ve yukse sa • u 

1 
b- • d · d hi • h 1 • t hh"" l '. tamamen ı a c 1 mış r. "h · Erd vıın (Gümüşane) Nnfi Kıınsu arzc enm. a lı ve arcı en ut u mektuplar- tiklfılimizden her hangi bir :feda- mıza aykırı değil bilakis iki tara-

Meclisin bundan sooırn da bu 1 tı- • .
0

g ) F 5 1 ( K• ) 1 Sa Müzakere kafi görüldü. Bazı mad- dan, postrestn.nt mektuplardan 2 ku- • .. ' f d f ~. ' b d Ki .. .. .. ı ~k kabul bu- (Gıresun • · 1 av onya • • - d 1 d 'b h·hı . 1 k nıs d:ıhlli ve harici iadeli ,ftA ... h~tl dakarlığa razı olmak şu bu kuv- ın a men aa;.,ı ica ı ır. mse-yaçları goz onune a ııru .. .. (G" ) H R it T t e er • ı an• tas ı en yapı ara .. . ...,....,. u u .. • .. . . V• • 

v tnhsisatlıı ordunun butun buncu ırCllun • ·, eşb ) knnun lil) ihası aynen kabul olundu mektuplardan 3 kuruş, dahili ve hari- vete boyun egmek, esir yaşaınağı ye tecavuz nıyetınde dcgılız. Kcn-
~~racı:r 'nin ifa edileceğine bizim (M":'~·M5~d Dfay VTrak~0l? •: V ·ı . ci kıymeti mukadderell mddupl:ırdan ölüme tercih etmek için midir? dirnizi müdafaa va hazırız. Bu ızmc .er~ d (Şü he yok ses- Mıllı u a a e ı ının ergı er kıymetı 300 ı.-urusa ka<ia.r oınnıarc1:ın .. . . . .• t· .". • 
kanantımız var ır. P kkü .. Bu cdscde knnunlnşnn luyihaya göre maktunn ı kuru§, kıymeti 300 kuruş· Tüıkiyeyı idare edenlerde te- vazı:ye ımiz, bı-.ımle dost gccin-
leri) . . • . te~e ~~ .. . zam ve ver~ilerin arttırılması §eklin- tnn !azla olnnlnrd:ın posta ücretinin cavüz ve macera zihniyeti talı- mek istiyenlerle en noımal ve 

Sayın general ordudaki teşkılatın Bu tı:ıkrırlenn .. Meclısın sureklı ~c de olanlar kazanç, hayvan, vernse-t yüzde ~e;!, posta n:bone kutulnrındnn min edenler ne kadar yanılıyor- düıiist münasebetler tesisine de 
b - k- h · planna uyup uy- heyecanlı tczahuratı ve nlkı~lan ıle · ·k l ·ı · ·ı d a:bone ueretıntn yüzde beşi, dah!ll tel- v. . .. . 
ugu~ ·u arp ıcn . l rdular, k b 1- .. . Milli Müdafan Vekili ve ıntı ~ ver.m cr~. ı c .. amga ve tay. grntıarda telgraf ücreti 50 kuruşa k:a- larsa, harp korkusunu mütevek~ engel degıldır. Sulhu seYerız 

madıgı hakkında hır sua so . . a u u uzenne yare resımlcrınc gumrukte kullanılan d 1 ,_ · • . · ·• · . . b ğu d k d" i · te 1· 
k d·ı . d k nda ayrıldıklan ıçın Saffet Arıkan kürsüye gelerek §U k .. .. • k·ı d k"b- ar o an .... rdnn 5 kuruş, 100 kuruşa kıl bır politikanın doncltlık amılı ama, u u r a en ım zı s ım 

en ı en e yn ı . k- b 1 evra tam, tutun ve ıç ı er en ve ı kndar olnnlardan 15 kuru 250 kuruş- 1 b.l ek d .. edecek k da d v 'l H te hl 
bilirler ki, ordu teşkilutımız ım u-n- beyanatta u unmu§t~.r: . rittcn alınan müdafaa vergilerine. tan !a.z.ln olanlardan 20 kuruş, harici o a ı ec erecede yureklerine a r egı • arp n ç 
ların bütün nzamısini cld~ • etme: cArkadnşlanm~? Cu~u~ıy~~ or- sun"i ipek ve iplikten, lfıstik. lastik telgraflnrda teJgrııf ücrct1n1n yilulc 51, sindirmiş olanlar o derece alda- korkmayız, fakat etrafa sa1dır
üzere alınan tertibntJ°: bu ıstıkamet ~~su hak.kında gosterdıklen y~ksek ~çizme, şoson, kaloş ve ökç(."erden, tc:lefon abone bedelleri lle şebl.r ve ıruyor. Türkiye siyasetinde, etra- mak için değil. İşte bu kadar. 
doğru yürütülmektedır. Bunut tC: ıltıfat ve ıtmad: ordu ~amın~.bılhaı:- kahve ve çaydan nlınan istihlak ver- mllle~ler. rnsı kmıu~ardnn abone flmızda olup biten ahvale har- İki cümlede hülasa edelim: 
ferruntı hakkında benden sua eor sa arzı tcşekkur ederım. Cumhurı- . . ta il. k t kt d booelı ve• \ konıışma. uerctlnin yüzde • . 
mıyacaklarını kuvvetle ümid ve tah- yet ordusu, vatanı'l'l müdafaası işini, gıs~\ 

1
f f~ .e mc ~. ır. ki" d ki onu nlsbe nde müdıı.fna vergisi n.lma- bin inkişaf tarzına rağmen hiç Ne evvelki umumi harbin macera 

min ederim. Yalnız şunu tekrar te- göstermiş olduğunuz yüksek· itimat lu ·ed c ıhycltın tC'\•sıı 
1 
şe ın. : caktır. bir değişiklik yoktur. Bu siyaset zihniyeti, ne de mütareke devrin-

. k" k"!At h d f' . zam ar a a en muame e vergısın- Yerli ve y;:ıhut gümrük resmi ödene • ki İ . i bo min edcrım ı teş 1 a 1 e e 1 ve ıs- ve iltifata layık bir surette ynpacak- d f b 1 k k t ~ 1 k" - harbin başında ne idise bugün de stanbulun teslımc , z-
"k . tı kı kendi arzuları ve ken- B . . b b'lh en mua u unnn -epe • ug a, ı- mık ve ynhtıt muaflık tatbik olunnrnk 

b ametı ~ • . tır. una ıbmat uyurmnnı2;.1 1 as- re-mit, 111«"bati yağlar. şekerden mn- Türldyl'yc ithal cdllrn~ olan eşyn, de tema.men aynidir: İngiltere ile guncu n.ıhu. 
di isteklen dnhılındedu. . ~Br:ı"...0 an temenni ederim. (Bravo sesleri, mul mnddelerin muafiyetlerinin ilga hayvan ve maddelerden icra. Vekilleri ittifalomıza sadıkız ve ondan Arkacja.şlara halisı:ıne dikkat 
sesleri' Memlekette bu t~kılatı vu- sürekli alkışlar). edilmesinden çimento tuz ihracat Heyetince k's!>!t. ve ll!'ın olwıacnklar- asl 1 - • ~~-'b" dı t k' ta si ed i 

' · k · • t"' fahri' ası y "d b"" • • · · · · d d b mı ketı a ayn ınıyacagız. = ın - ve :em ın v ye eı z. cada getırme ıçın .mo or :· arı at utçesının maddeler:. posta ve tdUTaf mürasc- . an mna ası yn ancı mc " ere . • . . . :1' • 

b undil bır takım fabrıkn- •• k . I I l I f b b d 1I • b. ihını;lnn sımsıuda lhr:ıcat ;vergisi :ılı- şındayız, bu vazıyetımız ittıfakı- Necnıeddm s~ufaı 
v) eyak un]n m hususunda temenni- muza eresı eler. ':: te .e on a •. donfe e e ~~ve ı nacaktır. Ihracat vergi.si nisbeti kıy-
ar uru ması . de arzet- Milli müdafaaya ait bütçelerin 1 na ar ~zenne mu a na vergısı vaz- metlerinin yüzde 3 ü olarnk tesbl~ ':-=:=========================== 

!fllltO bulundular. Demın . 1 k b ı- ile masraf bütçeleTİnin miiza- ından ıbaret bulur.maktadır. edilnıi;tir. Devlet Demiryollari ve Limanları işletme 
tiğim gibi ahvali hnzırada~ı ş":rt ar ı_ a utı ut amlanmış olduğundan va- Hayvan vergileri Şekerli ınnCde imal eden imalat- . Umum ı·daresı· ı·la" nları 
b • ib ·' · k-nlar temın edıyor- ı.era am • . .. k . .1 lk r1n ha.neler mu :.mele vergisine tnbl tutu-
ıze ne gı ı Jm a •. 'f d t- ridat bütçesının muza crcsıne geçı - Hayvan vergileri şum Lar üze - lıı.cnktır Meskenlerde bin vergisini ============================= 

aa bu imkii.nlnrdan azamı ıstı a e e miştir. Bu münıucbetle rıöz alan Ma- den alınacaktı:. Merinos koyunu 30, altıda biri, inıd olnnlnrdaa üçte bi~ 
mek yolunda ve kararındayız. l" V kT F ad Ağralı, ruznamede tiftik keçi 35, koyun ve kıl keçi 60. sı- ntsbetlnde müdafaa vergisi alnıacn.!k-

ıye e ı 1 u . . 1 d ğır 35, mnnd:ı ıoo. deve ve domuz 125, 
Maa lar ve manevra bulunan ve bazı ver~ı ve resı~ ~r e nt. katır, c~ 10 kuruş. tır. 

! . yapılrıcak zamlara eıt kanun layıha- Bu vergiler kanunda :teshlt edilen Kazanç vergisi 
tahsısatı varidat bütçesinden evvel ter- tarihlrrde olmak iiz~re iki mus:ı.vl tak- Veraset ve intikal vergisine bir misli 

örüldü-
91.h:ı ve müstacelen müzakeresini sitte nlınncnk ve vergilerin! ödemlyen- zam yapılmakta ve 3828 nuın:ırnlı ka-

Manşatta bir nokısanlık g ~1 
". b talep tasvip olunmuş- lcr hakkında Tahsili rmval kanunu nunun 2 nci maddesinin A ve B fıJtra-

iünü ifade buyurdular. ıstemış ve u hfikümlerl tatbik olunnc3ktır. l:ı.rlle kazanç vergisine yapılmış olruı 
Arkadaşlar demin de arzettiğim tur. J 941 yılı varidat Damga kanununun ?.anılar bir misil arttırılmış ve 2395 

·ır ·· Bı.mdan sonra numaralı :kazanç vergisi kanununun 
gibi bu doğrudan doğruya mı 1 

•• mu- b- · k bul ve muvazenei umumi- değişen maddesi 28 inci maddesinin blrlncl ve ilçüncü 
dafa.ının her sene mutad olan butçe- utçesı a müzakeresi ikmal D"m"n resmi ka.nuuwrnn yedinci !ıkralanna da.bil olanların knzan,.. "d" - -· . f k r d tah- ye kanununun 6 ~-o ~ 
81 ır. Lütfedecegınız ev a a e d"l k ye konmuş 35 mevcu- maddesinin üçiincü fıkrası şu {>Ckilde vergilerine bir misil zam yapılmıştır. 
aisatt ... -: bu faslın ihtiyacı olan ~r d 1 c~~·f ~~le kabul edilmiştir. d(;ğlştlrUmektedlr: aYn.'b:ıncı mcmle- Klbr1tıer1n beher kutusundan alın-
lı:amlan buna ilave etmek !~retı e un 

1 ı a ekı.lin beyanah ketlerde ta.nzim ve Türtlyeyc irsal maktn olnn mfidnfan vergisi kutu ba-
ınanş faslını da itmam edeccgız. Bu. B .. aşv •. "A~"bı" uz-e- olunan evrnk ve sencdlcr rcsmt d:ı.ire- Şllla 30 paraya, çn'kma.k ta.şlnnnın be-
l> ı h · h f slını .Bütçenin böylece ~v· lcre lbrnz olunduıtu veya üzerine mür- her adedinden n.Iınan milda!an vergisi 

öy e olduğu gibi arcıra a ik s dam sclünileyhleri vcyn hamilleri taratın- de 3 kuruşa çıkanlmış, tiyatro ve sl-da aynı suretle itmama ralışacağız. rın" e Bacroekil Dr. Ref .ay 1 
Y ~ • ki be a dıı.n devir vcyn ciro mu:unelcsl yürü- nema arda konserlerin bilet bedelleri 

Bir nokta hakkında muhterem ge- kürsüye gelerek aşağıda y - tüldüğü ve yahut h<!r hangi bir suret- üzerinden nlınnn yüzde on resme bir 
ncraldan ricada bulunacağım. Ken- natta bulunmuştur: _ıe_Tü_"r_k_lyed __ e_h_u_·km_ün_d_e_n_i_s_t!_fa_d_e_cd_ll_-_nılsl __ ı_za_m_y_n_p_ılmıı __ ştı_r_. _____ _ 
d~eri yedek subayların maaşlarında- Arkada§lar, .. T• V k" J • • • U 
lı tefnvüte temas buyurdular. ~azı- Tü ldye Cümhwiyetlnln bu- ıcaret e a etı iÇ tıcaret mum 
lnn yüksek maaş ıılryor, ayn•. r~~be- - r azhaıiyetıcrinden biri de Müdür)Ügv ünden: 
de bulunan bazıları da kendı rutbe yuk m gü kü vaziyeti içe-
~aaşlarını alıyorlarmış. (Mevzuat dünyanın bu . 

11 
da to Ianıp 30 İldncltcşrln 1330 tarihli cF.cnebl anonim ve serm!lsesi cshamn münka

oyle sesleri) Elde bulunan mevzuat risindC Meclisin bura l . p k' sim şirketler kanunu. hükümlerine tevfikan Türkiyede çalışmasına izin vc
lıu şekilde maaş vermeği icap ctt!.r- vatanı mahfuz ve k_end s~. sa :ın rilmiş_ olan ecnebi. şirketlerden Sokoni - Vakum Oyl Komp:ı.nl Ink. şirketl-
ın k butçesıne nln TurkJye umunu vdkili •A. v. Wolke!'» bu defn muracaatıa hntz olduğu 

e tedir. bir halde bu senenın salühiyete binaen Amerika tebaasından Vllliam Bur Keç.1.m cWllUam Burr 
Manevra tahsisatına gelince: Ma- vermesi ve onu seld.met~e tat- KetchamD ile Artur Lcroy Lenkton cArthur Leroy J..annckton· u şhıket na-

:ncvra tahsisatı mutad olarak . h~r r~y . . hükfunetine direktıf ver- mına gerek müçtcmian ve gerek münferiden hareket eylemek ve §}Metin 
•cneki gibi bütçeye vazedilmıştır. bık ıçın n.,.,.lar) Türkiye C~lhurlyetlnin her hangi bir mahallinde her türlü muamelfı.tmı 
l' enıenni ederiz ki ahval bu mancv- mesidlr. (AU'U'Jl (Antalya) Allah ifn ctm~ uzere vekil nnsb ve tayin ettiğini blldlnnl.ş ve lazun gelen ves:ılkt 

K an vemılştır. 
tayı ya..,...mnk fmıntını versin, maaha- Ra.sih ap ,.,, t tedldk 

.... Kcy~,,c edilerek knnuni hükü."lllere uygun görülmuş olmakla 
2a ordunun bugün aldığı vaziye~ daim etsin. mı.n olunur. (4113) 
esas itibarile bu manevrayı kendı Arkadaşlar, v 
kendine yap~ımıaktadır. . . Bütçeyi tedkik buyurdugunu~ 

Ordunun tekamülü için ~diye da sayın aı·kadaş~nn der 
1ı:adar yüksek Meclisin lütfen ızhıır esna rduklan mutalaalar 
ettiği büyük itimadın ve kabul euiği meyan buyu hükfunetimiz için 
tahsisatın tamamen mahalline sarfo· ve tenkidler . kendisine yol 
lunacağını sem 6Öz olarak söyliyerek çok kıymetlldır ve tted" Vekil 
aa71n genorala teşekkürlerimi tekrar gösterecek mahiye ır. . d İşçi TabldoUanmı-ı ihtiyacı için 180.000 kilo erimiş ,adc yağı 
arzederim. (Alkışlar) kadaşJanm burada ellerın ~ mübayaa olunacaktır. Şartname Ankarııda Etibank Umum müdür-

C .. h • d ar d çalıştıklarını bil- lüğünde fstanbulda Etibank büroswıda ve Zonguldak'la İşletme 
um urıyet or usuna geldi~~~a ~ arzettiler. Llltfen Umum Müdürlüğünde görülebilir. Tclcliflerin 16 Haziran 1941 tari-

sonsuz saygılar dikleıuu rdunuz ve bütçeyi hine kadar Zonguldak İşletme Umum Müdürlüğüne verilmiş obnası 
Milli Müdnfaıı. Vekilinin bu bc~a: k.ab~l buyu dunuz. Temennimiz ·~~~~~~~~~~!::!_l~izım~~d~ır~. _..!!!~!!!~~!!!!!!~~~~ 

:natını takiben riyaset maknmı mı!lı tasdik bu~ leketin idare TU"RKJ y""" 
müdafaa bütçesi münnsebetile ~erıl- şudur ki, elin~ me~~ Ilı h"kft- ~ f!:Sl!l::!n!:Zc."W::z2~~!i21~ 

Muhammen bedeli (22841) ylrml iki bln sekiz yüz kırk bir Hra olan 
(25) kalem muhtelif likomotı! ve adi ak'ş tuğlaları (9/7/41 çarşamba) gunü 
saat 05) te kapalı zarf usulile Ankaradn. 1dare binasındıı satın alına
caktır. 

Bu işe girmek lsteyenlerln (1713,081 bin yediyüz on üç lira sekiz ku
tıLŞ) llralık muvakkat tcınlnnt ııe kanunun tayin ettiği veslknlan v-c tek
ıınertnl aynı gün ro:ıt (14) de kadar komisyon rclsllğlne vermclcrl lf\zımdır. 

Şartnameler para.sız olarak Ankara.da malzeme dairl'slnden, Hayd:ır-
paşada tesellüm ve sevk şefllClndcn dağıtılacaktır. (3937l 

* Tra..b.-yn. hattı ile Mudanya - Bursa ve Samsun - sahil hatlarından gayri 
bütün §Cbel:ede 1 Haziran 1941 gfinündcn ıtJbaren yenı tarifelerin tatbikine 
başlanacağı. 

Bu tarırelere göre yolcu münasebetlerinin ve yolcu trenlerinin hareket 
zamanla.rını gostcrir cedvellerln ıstnsyonlnrm bekleme salonlarına nsılmış ve 
küçük cep tnrlfelerintn gişelerde satılığa çıtanlnuş bulunduğu sayın haly 
ilan olunur. (4109) 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
1 - Idarentlz ihtiyacında kullanıl makta olup hariçten celbi Sktlza eden 

133 kalemde ve tahm!ni c3.174.619ı lira kıymette muhtelif malzemenin pa
zarlık yolu ile mübayansı mukarrer ve son akdedilen hususi takns esasına. 
müstenld tlcaret anHı . .şrruısı mucibince Alm:ınyadan da tedariki mümkün bu
lunmaktadır. 

2 - Bu malzemenin müfredat llsteslle şartnameleri Kabatnştnk.1 I..evn
zım ve Mübnyaat şubesindeki Alım komisyonunda her gün öğleden sonra o
rüıebutr. 

3 - Taliplerin 3 7,5 tcmlnatlarile birlikte bu husustaki teklt!lcrlnl l'n 
geç 25/ 6/941 gününe kad:ır m~fir komisyona tevdi et eleı1 lı.zumu 11 n 
olunur. (4052> 

Aksaravda 

Kızılay Hastabakıcı Hemşireler 
dahilinde 

G··nüllüHa 
Yetiştinnek için 2 Haziran 1941 den itibaren kurs açılacaı.tır. 

Meccani olan bu kursa nşn{;rıda yazılı şartları haiz olanlar 
alınır: 

1 --18 -- ila 45 yaş arasında bulunmak. 

2 - En az ilkmektep tahsili görmüş olmak. 

Kaydolunmak \"e dersler hakluncln malümat almak istiycnleı· 
•ukarıda adresi yazıh rncktcbimize her gün saat 8 - 16 rnddc

lcrinde rnürncaat edebilirler. 
:nıi~ iki takrir olduğunu bildimn~ ve vazifesini t,evdı ettıği z u şı·ş v -__....,.""')im a ı·ka 
apğıdnki takrir okunmuştur: et inşallah bU sene zarfın~ da -

Yüksek reisliğe ~tçeyi iyi tatbik eder ve. iyı 1:1-e~ 
Türk istiklalini ve Türk v~ın fcelerle huzurunuza gelir. (~ 

rı 
Anonim Sosyetesinden : 1 

İstanbul 4 üncü icra memurluğundan· 
940/1980 NoJu dosyada nı:ı.lıcuz cem'an 144 Ura kıymetinde 3• pnrçn k _ 

bıuhafaza ve müdafaası emrmde :ı esleri) Hepinize teşekkur Paşnbnhçe fabrikamız ıçın 600-1000 ton çavdar sapı satın 
Cümlıuriyet ordumuzun azamet .ve şall~h s iddelli alkışlar) alınacaktır. Teklifler 6/6/941 Cuma günü saat 17 ye kadar ka-
metanetine ve kudret ve ~~~etme edenm: (Ş t 14 de topla- bul olunacaktır. Alakadarların ~artnarneyi görmek üzere Gala~ 
1-.:...kiye n::..::1. Millet Meclisinin enı- Meclıs yarın saa 1 B 1 ı at.& .uu,.... d am ede tada Per<>embe pazarında ş hanındaki üromuza müracaat an . 

• t itimad. r .... Jim ve mu- k m"~~1·ere.Ye CV -lllıılm•m"'!!IJ•~mıE•---------------11 lllılye ve lD1D ve ..... . • nara lu.c.&A 

babbetinin bu vesile ile de. ~endil~- cektir. . 
- arz ve iblağ edilmesmı teklif 

l 
ııap~ taknnı, bir salon gramofonu, oı ta ı çerçeveli tablo, beş ıambnlı s:ıı n 
ab:ıJuru açık nrttınna suretlle Cağnloğlunda doktor Şernfettln np::ırtıır -
nında 4/ 6/ 941 ~.arşambo. güniı saat 10 dan 12 ye kndnr sntL~'l çık~l c 1 
ve ~~kli~ olunan bedel muh:ımmen kıymetinin <l'! 75 ını bulın:ıdıtı takd 
o gunku sntış geri bırakılnrak 2 ncl nrtt•rma suretııe 6 6 941 
nyni yeı'dc ve saatte tekrar s. t .n çıknnlnc ğo ilin olunur. 

l 



Bahif e 8 

Askerlik işleri 
Yedek subay ve aıliert 
memurların aenelilt 

yoklamui 
1 Beyoilu Yerli A.. Şubesindmı 

1 - 1 Haziran 941 ıüntl yedek 
subay ve askeri memurlann ıenelilc 
yoklamaları başlıyacakhr, Ve bir ay 
devam edecektir. 

2 - 20 Haziran 941 gününden 
30 ncu gününe kadar her hangi bir 
suretle gününde gelmiyenlere tahsis 
edilmiş tir. 

3 - Yoklamaya geürlt.en iki ve• 
sika fotoğraf. ile, nüfus hüviyet cüz• 
dı.ınlannı, askeri hizmet vesikalarını, 
umumi ahvali ııhhiye raporlarını, 
~oktor, veteriner, Eczacı, ve dişçiler 
<!iplc.ma ve ihtisaı vesikalarını bir
likte getireceklerdir, 

4 - Y oklamalan esnasında iste· 
nilen malumah şifahen veya mek· 
tupla bildirmemiş ve şubeye gelerelt. 
kayıtlarını yaptırmamış olan yedek 
subaylar ( 5 O) lira para cezasına 
çarptırılacaktır. 

5 - Mayısta yapılan maaş yok
laması ile Haziran yoklamuırun hiç 
bir alakası yoktur. 

6 - Tem muz 941 tarihinde yaı 
haddine uğnyacak yedek subaylar 
yoklamaya gelmiye mecburdurlar. 

7 - Bu yoklamada raporun hiç 
bir maks;.da kafi gelmiyeceğjnden 
rapor gönderilmemesi. 

8 - Taşrada bulunanlar, bulun· 
dukları mahallin askerlik §Ubelerine 
bir dilekçe ile müracaat edecekler 
veyahut taahhütlü mektupla şubede· 
ki defter sıra No. sını bildirilmesi ve 
tercümeihal ile askeri vesaik suretle
ri gönderilecek. 

9 - Bundan başka: 
A) Halen gördüğü iş ve memu· 

riyeti ve ikametgah adıesi. 
B) Tansı. d erecesi 
C) Mühendis, ve kimyagerlerin 

hangi şubede ihtisasları bulunduğu 
(suyolu, elektrik, sa-nayi, vesaire) 
v~ika suretleri. 

30 Mayıs 1941 

lstanbul defterdarlığından : 
Mllıelleftn ıcti Te IO)'l41i iti l'fahalleıd Sobtı Kapı No. Matraha Kasant Bah.rall Miinrene Dava Zamlar YekOn Senesi 

1 , Lira it. ... 
Bacı ömer otıu Atıdi'' .. tf:oltutoa ııaoım'ıml Karabaf 18 76 00 22 50 4 50 4 05 937 
Haçlk Agopyaıı BoYa~ Yeo1cam1 JCiltt~U. 10 20t 00 43 20 937 
Nazlf DeııJ% .kahveol Hacımlml Ltlleclhendelc 11/13 120 00 16 45 • 29 2 96 937 
Yani kızı Atlnrt rrr.ucotaJoi Hacmıiml Kumbaracı~ 25 1000 00 1.20 00 24 00 144 00 {)37 

Roııno Manz1n1 Komisyono11 • Yenlcaml. Gülhan 22 2 00 22 04 937 

J. P. Soma T1tt.ık yapalı taolll Yenleaml Gülhan 24 14 00 8 33 1 G1 937 

İvan Mara.nto Tiltün tıcaretı M. Zade Kara.köy palu G/22 180 00 12 60 o 00 a n 3 60 51 36 76 88 937 

M1hal Trl.nld!Jı Eldiven tmaldııt Yenlcamt Gülzade han 8/ 9 50 00 3 50 o 00 1 00 45 4 95 93'1 
Koço Çavdar .. lç'kl.tı to'lcant& M. Zade Necatlbey 53 132 00 9 88 9 21 11 2~ 2 64 '79 30 112 ~2 937 

Mehmed Hidayet T~ ~ Eczacı • Nreattbey 169/171 140 00 9 80 J 04 12 n 2 80 59 84 86 40 93'1 
ve Niyazi 

Ali Ferrah Fınncı • Lülecihendek 52 96 00 6 72 1 92 11 88 20 52 937 
Marlno Batlstlo :ı\sansör ticareti • Serdar Ekrem 66 400 00 48 00 9 GO 57 60 115 20 937 
Şamram Yeeeya.n Musluk ticareti Yenicaml Ziooirll han sc*a.k 8 72 80 72 5 12 1 46 '73 8 C3 937 
Şamram Yeeeyan Musluk tlcat-etl 1 

Ycn1cam1 Zincirli han ıııokalı: 8 300 00 21 00 27 96 6 00 5 50 60 46 937 
Halk yapı kooperatlft ~apı işleri M. Zade Karaköy pala.a 3/21 60 00 4 20 5 52 1 20 1 10 12 08 937 
Ahmed Ercan lçkilt lokantacı « Necatlbey 206 60 00 4 20 1 20 7 80 13 20 937 
Hasan İhsan Müskürat 1mall Ha.cımiml Beyazıt 29 635 40 44 49 2 15 10 P5 12 75 121 98 192 30 937 
Ja.k Roblni Ha.vmoviO Musluk 1mal1 Yentcami Tersane 63 65 25 22 50 4 50 937 
Jak Roblni Ha.vmovi9 Musluk 1ınal1 Yenlcamt Tersane 63 56 25 22 50 4 50 35 Q37 

Ja.k Robini Ha.vmov1o Musluk hnall Yenlcami Tersane 63 ~6 25 1 92 311 1 037 
HüsameddJn ttçscs Mühendl.s Yen1cam1 Manhaym han 6 26 96 5 39 32 35 i'7 ,. 

Yukanda. lslınleri ye.zıh ve T~ miktarları gösterUen Galata. şubesine alt mükelleflerin ikametgah ve ticaret g~h adreslerinde bulunamadığı yapılan tahkikattan anlaşılmakla 3692 sayılı 
kanun mucibince tebllg&t yerine ~ek üzere ua.n olunur. 

sıra Mükellefin 
No: Adı 

ı Teodor Petrldl.t 
2 il il 

3 • » 
4 Prodromos Karabodoe 
5 Sallh Abdullah 
6 Serlds Oğ. Barkev 
'1 Cavat Korur, Yusuf ve şerlt1 

Zekeriya 
8 cavat Korur, Yusuf ve §eI'llı:1 

Zekeriya 

lstanbul 
İşl 

İŞkenbe çoıi>acl.lll 
• • 
il • 

KAğıt ve konsıervecl 
Ahçı 
Komisyoncu 
Nakliye Kom3. 

Defterdarhğından: 

Mahallesi 
A. Ç. 

• ., 
• 

Ş.G. 

Soka~ 
Helvacı 

• 
• 

Limon 1Skeles1 
Yemiş iskelesi 
Ram Han 
M. Kemalettin 

• 

No. 
9/1 
9 / 1 
9/1 
62 
26 
28 
29 

29 

Matrah 
51.-
51.-
36.-

270.-
90.-

Kazanç Buhran Cezası Hava Senesi 

6.53 
6.53 
4.61 

6'7.17 
41.92 
0.12 
8.02 

6.54 

1.31 
1.31 
0.92 

13.43 
8.38 
0.02 
1.60 

1.31 

kuvvetlert 
Y. V. 

7.54 

937 
937 
937 
937 
937 
937 
937 

937 

9 İlya Levl • • A. Ç. Kemerli soka.le 4 120.- 22.34 4.47 26.81 937 
ıo Ahmed Remzi Tuncay 11 • 8 . G. Ynlı köşkü Cad. '1 495.- 62.50 12.51 937 
11 Hnsan All Kundura. esklcls1 R. P. Kutucular 2 54.- 11.33 2.27 2.04 937 
12 Cemll Marangoz 'l'. K. Uzunçarşı 272 100.- 29.51 5.90 937 
13 Jozer Gorski Komisyoncu Ş. G. Scl ı'.\.met Han 13 1000.- 120.00 24.00 144.00 937 
14 » • • » 11 11 13 Asgart 225.91 45.18 937 
15 Otto P. Andlryadis • A, Ç. Arnapolo Han 516 Asgar! 62.36 12.47 937 
16 Ahmed nc~cl IIah Konıs. Ş. G. Halı Antreposu 4/ 14 5000.- G00.00 120.00 720.0()1 937 
17 Arlstidl Doktor ş, o. ZahirecUcr 1/4 5.00 IIuzur hnkkı 937 
18 Zahre Pekınezyan Borsa Acentası ş. o. 4. cü Vakıf Han 2 l .~3 -.ıo -.35 937 
19 Oormezano Blrnderler ıtrlyatcı T. K. T . K. caddesi 35/ 1 1.96 - .26 - .56 937 
20 Yako Oğ. Mlşon Furçacı T. K. T. K. caddesi 3/ 5 15.40 1.98 4.40 937 

-
Doktor Aranıyor 
Nişantaş Sıhhat Yurdu için bir 

doktor aranıyor. Bilhassa cerra
hide çahşanlar tercih edilir. Ni
ınnta!! Sıhhat Yurduna müracaat. 

KAY 1 P 
31/ 18876 sayılı ikamet tezkeremi 

zayi ettim. Yenisini alacağımdan es
kisinin hükmü olmadı~nı ilim ede
rim. Sari Sodvar. İsUk.lô.l caddesi 201 
Anadolu Han 6 . 

BeyoUu Dördüncü Sulh Hukuk Ha-
kimliğinden: 941/20 

D) Doktorların dahili, 
kulak vesaire ihtisaslarının 
suretler:. 

21 Yuvaldm Yuvaklm oğlu Yıığ ve zahire R. P. Çömlekçiler 26 2.10 - .27 - .60 937 
harici, 22 Mahmud Dayı Yağ ve zahire R. P. Akşehir Han 3 2.10 -.27 -.60 937 
vesika 23 Vahram ve ortağı Teneke kutu imali R. P. Değirmen Han 3/ 5 12.60 1.62 3.60 937 

Beyoğlunda Emlncıı.mi Samancı All 
sol'..ağında llJ numarada oturmakta 
iken 22/ 12/ 940 tarih inde ölen Evnnti
yanın bırakmış olduğu vasiyetname 
mahkememize ibraz edildiği ve mez
kiır vasiyetnamen in mırasçılar h uzu
r lle okunnuı.sına karar verilmiş ve ml
rnsçılardcın Annlsin Yunnn1standa. 
Jozerin Amerlkada olduğu ve iknmet
glhları meçhul bulunduğ"u zabıta Ul.h
klkntından anlaşılmakla mı.nen tebli
gat icrasına karar verildiğinden, yev
mi muhakeme olan 30/ 6/ 941 tarihin& 
müsadif pazartesi saat 10 da mahke
meye gelmcnız veyahud blr vck.11 gön
dermeniz tebll~ makamına kaim ol
mak üzere ilan olunur. 

El Yabancı dillerden hangisi· 
ni ne dereceye kadar bildiği (ter
cüme ve tekellüm). 

F) Askerliğinde gördüğü kura
la •. 

C) Malul olanlar maluliyet ve· 
eiknlnrı ve yaş haddine uğramamı~ 
lar kamiier geleceklerdir. 
H~ Yaş haddine uğrayan ve ya~ 

haddine uğradığına dair nüfus hü· 
viyet cüzdanlarına işaret edilmeyen 
sı.obay ve askeri memurlar müracaat 
ederek nüfusuna işaret ettirecekler· 
dir. 

l O - Yedek subay yoklama gün
leri aşağıdı yazıldığı veçhile sınıf 
ve rütbe sıra takip edecektir. 

l - 2 Haziran 94 1 günü gene· 
ral. ku.nıay piyade albaylar. 

2 - 3-4 l laziran 941 günü tabip, 
diş tabibı, eczacı veteriner, kimya
ger subaylar. 

3 - 5-6 Haziran 941 günü leva· 
zım istihkam, muhabere, süvari her 
rütbeden. 

4 - 7 Haziran 94 1 topçu, ölç
me, ışıldak büyük küçük rütbeli su· 
baylar. 

5 - 9 Haziran 941 günü jandar-
ma, harp sanayii küçük büyük rüt
beli subaylar. 

6 - l O l laziran 94 1 günü nakli
ye, otomobi~ küçük büyük rütbeli 
subaylar. 

7 - 11-12 Haziran 941 günü de-
niz, demiryolu. hava, harita her rüt
beden subaylar. 

8 - 1 3 Haziran 94 1 günü hesap 
memuru, ve muamele memurları. 

9 - 14 Haziran 94 1 günü askeri 
hakim ve müşavir, muzika, imam
lar. Esnafatı askeriye. 

1 O - t 6 Haziran 94 1 günü piya-
de yarbay, binbaşı, yüzbaşılar. 

1 1 - 1 7 • 18 • 19 • 20 Haziran 

asteğmenler. 

24 Mustafa Dede Hayır Yeni Urfa anban A. Ç. n::ırakol sokak 12/ 1 1.40 - .18 - .40 937 

Eminönü şubesi mükelleflerinden, yukarıda a.dı, i§l ve tlcnretgii.h adresleri yazılı şahıslar terki ticaretle yen! adreslerin i bildirmem.iş ve tebliğe 
salahiyetli bir kimse göstermemiş ve yapılan ara.ştırrnruarda. da bulunamamış olduk.lanndan hlzalannda. gösterilen yıllara ait kaı.ruıç , buhran ve hava 
yiizde zamlarını havi ihba.rnamelertn bizzat kendilerine ~llğl mümkün olmamıştır. Key!lyet 3692 sayılı kanunun 10 ve 11 inci maddelerine tevfikan 
tebllğ yerine geçmek üzere llAn olunur. (4145> 

f 
J 

j. 

SiNGER 
TELEMETR 

KRONOGRAF 
Hassa. • Sağlam • Zarif 
ve t 5 11ene garantilidir. 

CELİKTEN 
Fiab 55 lira 

ALTIN 18 AYAR 
Fiatı 135 Lira 

ALTIN 18AYAR 
Fantazi 155 Lira 

SlNGER SAA TLERl 
Mağazası İstanbul Eminönü 

Cad. No, 8 

TAKSIM GAZiNOSU MODORIYETI 
YAZ BAHÇESİNİN YARINKİ CUMARTESİ GtlNtl 

açılacağım sayın halka müjdeler. 
YENİ VE ZENGİN VARYETE PROGRAMI 

Her gün saat 18 - 20 arasında matine 
Her gün Öğle ve Akşam yemekleri 

ÇİGAN ORKESTRASI • CAZ - DANS 

B~~·oğlu ttçüncü Sulh Hukuk Ha- !!I••••••••••••••••••••••••••• 
kimliğinden: 911/ 492 

Tamyanos ta.rafından men'i tediy<' 
kararının rcf'l halekı.ndn. yapılan mu
hakeme sonunda: 91258, 98026 numa- j 
ralı iki kıta tahvili üçüncü müstahak
kı Jojefden alınış bulun.m:lSl ha.sebile 
mevzu tedbirin kaldırılmasını talcb 
etmekle talep dairesinde mezk.(lr tah
viller üzerinde mevcud tediye tedbiri
nin· ref'lne 13/ 5//941 tarttıinde karar 
verildiği lll'ın olunur. 

-or. A. A11m Onur 1 Ortaköy 
Şifa Yurdu 
Şehiı gürültüsünden uzak bir 

yerde büyük bir parkın içinde 
ve çamların ortasında fevka.l~
de güzel manzaralı çok temız 
ve iyi bakımlı, kadın, erkek 
her türlü baıtalara açık hususi 
hastane. Sinirlerini ve yorgun· 
luğunu dinlendirmek ve neka· 
hat devrini geÇİrmek istiyen• 
lere mahsus yeglne müessese. 

Telefon: 42221 

Toprak Mahsulleri Ofisinden: 
Bugüne kadar yapılan mübayaalarda sa.tın alınmıyarak 

sahiplerine iade edilmiş olan yuğurulmuş ve mağşuş afyonlann 
toprak mahsulleri ofisi tarafından satın alınmasına karar ve
rilmiş olduğundan müstahsil veya mutavassıt ellerinde bu gi
bi afyonları olanlar aşağıdaki hususatı ehemmiyetle nazarı 
dikkate alarak bu nevi afyonlarını ofise satabileceklerdir. 

1 - Yuğurulrnuş ve mağşuş afyonlar, sandıklı olarak İs-
tanbulda ve Afyonkarahisanndaki ofis şubeleri tarafından sa
tın alınacaktır. İstanbul ve Afyonkarahisarında malı olanlar 
bir sandığı dolduracak kadar afyonları bulunmadığı takdirde 
sandıksız olarak asgart hadlerde dahi teslimat yapabilecekleri 
gibi, birleşerek aralarından birisini mutemet tayin etmek su
retile dahi teslimat yapabilirler. Bu takdirde teslimat sandıklı 
olarak yapılacaktır. Ofis bu mutemedi mal sahibi addeder. 

2 - İstanbul ve Afyonkarahisarı haricindeki mahallerde sa
kin olup ellerinde mağşuş veya yuğurulmuş afyonu olan muta
vassıt veya müstahsiller bu mallarını bizzat veya bir muterned 
lnarifetile ofisin yukarda bildirilen iki şubesinden birine nakil 
veya irsal ederek bu ild şubede sandıklı olarak mallan teslim 
edeceklerdir. 

3 - Bu kabil afyonlar en geç 10 haziran 1941 salı günü ak
şamına kadar İstanbul veya Afyonkarahlsannda ofis şubesine 
teslim edilmiş bulunmalıdır. Bu tarihten sonra yapılacak tes
limat kabul edilmlyeceği gibi bu yolda serdedilecek hiç bir ma
zeret dahi kabul edilmiyecektlr. 

4 - Afyonlar İstanbul ve Afyonkarahisarında ofosin mu
vazzaf eksperleri tarafından muayene edilerek mahiyetleri ta
yin ve mağşuşlardan tenzil edilecek diğer ecnebi maddeler 
nJsbeti tesbit olunacaktır. 

5 - Yuğurulrnuş afyonlann ince toplanmış olanlarına be
her morfin derecesi için 50 kuruş, kaba toplanmış olanlarına 
beher morfin derecesi için 37 ,5 kuruş ve mağşuş afyonların da 
kıymetsiz olarak ayrılıp ofise bırakılmış olanlarından gayrisine 
şamil olmak üzere, beher morfin derecesine 25 kuruş fiat tes
bit edilmiştir. 

12 - 21 . 23 - 24 - 25 - 26. 27. 
28 Hııziran 94 1 günü: her hangi bir 
eebepten dolayı yoklamaya gelmi· ı 
yen subaylar. { 71 78) ks:~::=::;:s;~::==~~Si~~, 6 - Bu karar afyonlann temiz ve ince toplanması uğrun

da yapılan propaganda ve teşviklere ve bu maksatla ofisce alı
nan ve alınacak olan tedbire zerre kadar halel getirmiyeceğl gi
bi mağşuş afyon sahiplerine ilerideki mahsüller için cesaret 
verecek mahiyette olmayıp, sahibinin hatası yüzünden bu ka
bil afyona bağlı sermayenin seyyaliyetini temine ve hassaten T. iŞ BANKASI 

1941 ikramiye plani 
KEŞIDELER: 4 Şubat, 2 Mayı1, 

1 Ağustos, 3 lkincite~rin 
tarihlerinde yapılır. 

1941 ikramiyeleri 

mzı.ktayuı. 

Sümer Bank Sellüloz Sanayii müeaaeaeai M··d·· 1 u ur-ı 

]öğünden: 
Elektrik ustabaşllıtı: 
Türk olmak ve askerlikle alAkası bulunmamak, 
Her nevi alçak ve yüksek tevettür tesisatından anlamak, 
Şirket ve fabrikalarda asgart 8 sene çalışını~ olmak. 
.Azamı ücret 140 liradır. Verilecek miktar, Izmltte, fabrikada yapılacak 

mtih:md:ın sonra takdir edilir. 
Sanat mekt.eıbinden mezun olanlar tercih edlllr. 
15/ 6/ 941 tarihinden sonraki müracaatlar kabul cdiimlyecektir. 
f:trktrik ustabaşılıfı: 
Türk olmak, halen askerlikle aHlkası bulunmamak 
Alçak ve yüksek tevettür tesisatın da çalışmış olmak 
Verilecek azami ücret 350 kuruş yevmlyedlr. İzmltte yapılacak imtihan

da göstereceği ehliyete göre ficret verilir. 
San'at mektebinden mezun olanlar tercih edJUr. 
15/6/941 tarihinden sonraki müracaatlar kabul edllmlyeccktlr. (4113) 

1 

memleket servetinden addettiğimiz yuğurulmuş ve mağşuş af
yonlann da bir defaya mahsus olmak üzere kıymetlendirilme
sine fırsat verilmesi maksadına matuftur. 

7 - 941 mübayaasında mağşuş afyonlar sureti kat'iyede 
mübayaa edilmiyeceğl gibi yuğurulmuş afyonlar dahi müba
yaa harici bırakılacaktır. 

8 - Fazla tafsilftt mahaııt vilayet ve kaymakamlıklar vası
tasile köylere kadar temin edilmiş olmakla beraber ala.kadar
lar bu tafsilfttı ekim ınıntakalanndaki en yakın Ziraat Banka
sı şube ve ajanslarile ofis şube ve ajanslarından da alabilirler. 

((376b 


