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CUnil ıreçmit niiaha lar 2s kunqtur. Hergün sabahlan (lzmir) de çıkar si asi gazetedir. 

Anka.r , 1 (Telefonla.) - Cumhur Reı.iıniz Milli 
Şefimiz İsmet İnönıi, ün 19 }!ayıs shıdyomunu 
hw:urlar,yle ş.er~flendirmiş >e t yarışlarını takip 
buyurmuşlardır 

r ' Amlraı Darıanın Fa
ris gazetecilerine 

beuanatı . 

Meriç üzerindeki köprü 
tekrar kuruldu 

Nehir ile Dedea-
2'.aç arasındaki 
arazi meselesi 
Berlin, 1 (A.A.) - Hususi mu· 

bahir bildiriyor: 
Hariciye nf!zare\~ sözcüsü. Meriç. 

nehri üzerinde Türk ve Yunan hu • 
dudları arasındaki köprünün yapı. 

lan müzakereler 9eticeıinde yeni • 
den teaiı edilmek üzere olduğunu 

bildirmiştir. 

Ayni sözcü, ırerek Türk'yenin , 
ırerek Almanvanın münakalatm 
yeniden tesisinde menfaatdar bu
lunduklarını ilave etmekle beraber 
bunun Meriç ile Dedeağaç arasında 
elyevm Bulgarlar tarafından işgal 

edilmemiı ola n arazU-'n Tiirkiyeye 
terkedilmiş olmaaı manaa\rıa gel -
ıniyeceğini kaydetmiştir. 

Türk ordusunun Adana· 
daki Fransızlara vaktile 

hücumu hakkında 
bir iddia 

Fransanın başına ne 
geldi ise hep lngilizle-

re uymaktan gelmiş lr 
Paris, 1 {A.A.) - Ofi ajan.ı bil

diriyor: 
Amiral Darlan, m::ıtbuat mümessil

lerine beyanatta bulunarak İngilte
re t:ı,rafından Fı-:ııı,;::ıya kar;ıı ileri 

Amira l Darlan 

Amerika 
hükumeti 

sürülen ithamlarııı Fransız deniz Mareşal Petenin temi-
kunetlerini imha etmek, ·:ınavatanı 
inıp:ıratorluktan ayırmak ve Fran - nalına karşı cevap 
sayı tecrid etmek ve aç bırakmak için 
ileri silrillen bahanelerden bıışka hazırlıyor 
bir ~ey olmadığını söylemis, 1919 Vaıinglon, t (A.A. ) - Amerika 
dan 1939 a kadar lngilterenin Fran- birle~ik h~\ımeti, bir kaç güne 
RAyn· karşı mütemadiyen dtiriist olmı-
yan bir siya;;et takip ettiğini be~"an kadar mare§al Petene teminatı 

kime lfd olacağı mesel.,ai ile h iç bir ederek demi. tir ki : hakkında cevabını verecek, sözler-

Yapılan köprünün, şimdiki halde 
mua llakda bulunan bu mıntakanın 

alikası yoktur. 1ngilterc, akdettiği bir muahede den ziyade Vi,;"·.n hareki' tlerini •--------------·•! ile bizi sıkıva aldı . Bazı milletlere ve Almanya ile yapacaiı i§birliii 
Mayıs ayında lngiltere karşı ch·anmertliğin Yecibelerinden · ı 

feragate mecbur olduk. Fakat lngil- hakkında bilih"tre karar verı ece-
Üzerİnde düşürülen tere, bizim aleyhimize hareketler - ğini bildirecek,'r. Amerika harici. 

den vazgeçmedi. Tilrk ordusunu Ki- ye nazırı Kordel Hull, bu cevabı 
tayyareler likyndn üzerimize saldırttı . 1920 - hazırlamakla me1auldilr. Cevapta 

Bir rekor teş
kil ediyor 

Orttı Şarkta 1696 düş· 
man tayyare i 

1921 de cevirdiği manevralarl:ı bizi bilhaasa Alman tayyarelerinin iati. 
ttalyadan; liitin karde~imizdf'n ayır- fade ettikleri Suriyedeki tayyUe 
clı.Almanya ile olan vaziyete gelince 
Jngiltere muahede ile bizi «h oş olmı- meydanlan ig'n ve Fransa • Ame. 
yan jandarma rolii• ne düşürdü. İn - rika siyasi münasebetleri için tat • 
giltere isP, bir ııamuslu komisyoncu 1-'k etmesi lizun gelen hattı ha,..,. 
rolü o~·nıyor, itibarını yiik,eltiyor >e ketin tayini ütenecektir. ! her tarafta hfü·mct, Re\·gi k<ızan:yor- Müta reke maddelerinin, Fran. 

1 

du. İngiltere bizi 19_19 <lan l\l:\9 ak~ 
dar yalnız bırı!ktı >e Fransa, daima sız tayyare meydanlarının Alman. 

• l lngi ,.,·~nln . ·nnın a bulut du. K n- 1 r &rafından kulla:nı,l~aı h\ik • 
d•• ürüld•• disi için mllmkiln olamıy'"l_cak bir za- münü ihtiva etmediğini d~ bildire-
UŞ q fere ulaşsa bile Jngiltcre Av!'Upada· cektir. Çünkü böyle bir tehir, garp 

Londro, 1 (Radyo) - NeşrediJ.~n ki rnziyeti na?:-arı itibarc ~hnağa 
bir tebliğde geçen ay zarfında İngıl- m ~cbu1·dur. 1940 senesinde muhasa- yarı küreaindeki Fransız tayyare 
tere üzerinde düşürülen Alman tay- m:ıtııı bnsıııdn 500 milyonluk koca meydanlarının da Almanlar tara • 
y:ırcleri miktarının bir rekor •teşkil İngiliz impnratorluğu, cefiheye fından kullanılacağı demekt ir. 
ettiği bildirilmektedir. 156 tayyııre 200.000 ki~ilik bir kuvvet gönderdi. •--------------
düşilrillmüstür. Asıl mühim olan Halbuki o İngiltere ki, senelerce har Atina elçimiz 
nokta, Alroanlami 600 talim görmüş be mukavemet edeceğini söylüyordu. . . 
Pilot kaybetmeleridir. lngiltere, Fransaya daima bir Irlan- Ankara, 1 {Telefonla) - Atııın bil 

Orta. şarkta harekat başlıyıılıd!ln d1 \'e bir milstemleke muamelesi yük elçimiz B. Enis Apaygen ile mai 
şimdiye kadar lngilizlerin kayb~ttık- ~·npm:ık istiyebilir. Bu bizim umuru- yeti erkanını almak üzere Pire limanı 
leri 260 tayyareye mukabil mıhvel' muzda değildir. na gid~Jı: olan Ankara vapurunun hr 
tayyareleri zayiatı 1696 _dır. c:>rta. Amiral Darlan, lngiltereye şiddet. reketi bazı mücbir s.ebl'plerden dolayı 
şark~ııki mih>er tayya.relerı zayıan- k lıikum w Almanya ile işbirliği si· tC'ehh~r .etmiştir Vapurun lıareketi 
nı gostercn bu. rakamdı. yerde veya . , . . . . . , 
haY'!lda hasara uğratılmış, tahrip e- -Devamı 2 nci tahifed.,- bılahare bıldırılec!Jktır. __ _ 
dilmi~ tayyareler dahil değildir ve 
bu mikııa;, asgaridir. 

Londra, 1 (A.A.) - İngiliz ha.v!I 
>e dahili t'mniyet nezaretleri teblı-
ği: 

- Devamı 2 inci •" hif.-d ,. -

Norveçteki Alman baş. 
kumandanının intiharı 

ınailtere bir hauat me
mat mücadelesine 

giri1mi1t1r 
• 

Amiralın hücumlarından 

Jngiliz siyaseti hiçbir 
zaman müteessir 
olmıyacaklır 

lngiltere, düşmanı ne
rede bulursa orada ta

kibi hak biliyor 
.Londr:ı, 1 (A.A.) - Amiral Darla.. Bir fn g'liz lankı ilerlivor 

nın beyanatı h..1.kkında dngiliz siyasi Kahir•>, l (A. 
mahfilleri, her türlü tefsirden imtina A .) - Orta ;;ark 
e<!iyorlar. Bu sükuttan çıkarılacak mn İngiliz umumi ka
na, Frnns,aya karşı ingiliz siyasetinin r~rıralımın t 0 !ı liği: 
amirahn hücumlarından miltee•ııir ol- Irakla lh$id Ali-

Naip AbdüliJah Bağ· 
dad halkı tarafından 

karşılandı 

ı.ık ka;ıırtma 
mecburiyeti kaldırıl 
mı.,lır. Fakat olomo 
lıillerin i"l emesi hak 
kındakl memnuiyet 
devam etmektedir . mıyacağı manasıdır. nin ve -avene,iniıı fi 

Kral Faysal 
Iranda mı? 

Kahire, 1 (Ku· Fran<aya karşı iııgiliz siyaseti açık. rarından •onra Bağ
tır. İngilizler, yalnız ı..~ndileri için de- dadda idareyi tt' -
ğil, A vnıpanın mihver tahakkümü al- min .('tmek üzere k.~
tın:ı diiş{-n biitün milletleri için de bir rulmuş olan komite 
hayat ve memat harbine gerişmiş bu- tarafından talep c -
lunuyor. Binaenaleyh, İngilizler düş. dilen mütareke ta - -----
manı nerede .bulurlar;;a orııda takip rafımı2dan kabul e- n l k 

dii s rndyosu)-Irak 
, ta ki İngiliz başku -
nı;ındanlıyı t:ırafın -
daıı tesbit edilen 
mütareke sıırt!arı 

etmek İngiltere için yalnız bir hak de- dilmiştir. Şehirde retro uyularına 
ğil, ayni zama:ı:ı~:ı bir vaz'fedir. sükun hüküm •Ur - birşey olmamrş 

• hakkında bir tebliğ 
hıç ne~redilmi>tir. l\Iii -

lnıekenin mukad -
denıe<inde denili -Alman .ııörıı.şu: mektedir. 

Berlin, 1 (A.A.) - Yarı resmi bir Londra, ı (~.\.A.) - Beyrut rad-
kaynaktan bildiriliyor: yosunun bild irdiğine göre miitareke-

Berlindeki ecnebi mahfilleri, miita- nin imzasından sonra Bağdadda 
reke hüküm.1er inin Fran~ - Almanya ne~redilen bir tebliğde silkünetin ye. 
arasında. müzakerelere bır açık kapı niden avdet ettiği, mutarekenin mil
bırak~ı~ hakkında Alıruı ıı hnr iciye ne Ji menafi birliğini ve memleketin 
zaretının be.'·anatına karşı, bu miit:ı- istiklalini konımal..-ta olduğu bildi
~_!'.e~In dııh:ı ne gibi imk.i~ lar b:ıh . et: rilmekte \'c herkese işiyle Yl'e•gul 
tıgmı sormuşlı:·rdır. Hnrıcıye n('z:ıretı olm:ı"ı tav•ive olunmaktadır. 

yor ki: 
Bağda.dda muvakkatan idaı·eyi ele 

alan hey'etin miltareke talebi kabul 
edilmi~tir. Irak kral nQibi Emir 
AbdülÜiih Bağdad yolunda olduğun
dan kumandan tarafından yapı.lan 
tetkikatta mütaı,eke şartlarının, İn -
giltere tarafınd'lln Irakta takip edi -
-·DEVAMI 2 NCI SAHiFEDE-

şunu beyan ,ecl.-r ki : Bu mcYzu, giiniln • 
siyasi vazi.retlerine .bağlıdır. Ruz,·elt B b• 1 • - • k • 
ve Korık-1 I!ull, bundan nct:celer çıkn- asın ır ıgı on gresı 
rncaklarını söylemişlerdir. Fakat bu • 
hal, Almanyayı tamamen liikayıt bıra-

kırT w»n D&jeı,e,.; /.ir mak(lJcsi: d Ün toplandı 
C<>nen e, l ( A.A. ) - Tr :biln Döje. 

ne\· gnz!!tc.;;i, Suriye ve FiJ i~tin h8di -
ıeleri nıünns~betide 1ngilt<>re ve Fr:ın 

.ıa nra,ıııd~ :ırt::ıı· oiya•i !{erg. inlik .h:ı.k- Valı· ve beledı·ye reı·sı· ı·le bı·rıı·k 
unda nıuhım hır makale ııe><retmHtır. 

iazetcnin \'i ~i ''e Berlindeki muhabir- •• • •ıı • • tİ d b J d ) 
erinin verdikle ri malfımatn göre, \'i~i mumessı erı iÇ ma a u un u ar 
nnhfilleri, ingiltercnin ;rnptıj!:ı nünıa-
·i~leri, bir parola m:ıhiy<>tinde k:ır<ıl:ı_ 
nakbdır. Bunlar, hem iktısadi saha- idare hey'etİ ve haysiyet divanı SeÇİmİ yapıldı, 
lan, hem ele harp ookla,ındıın yapıl • 
n:ı.ktııdıt. lngilizl"r Fransız ticaret ya_ dilekler tesbit edildi, Belediye birlik 
1urlarını muhtelif rrlerde ~ev!rm<>k •• 'll · b. · f d. 
ıureti~ il' Fran•ız ıına vatanını impa _ mumeSSI erıne lr zıya et ver 1 
·atorlulttan tecrid <'lm<'k w Frmmzl:ı. Ba.•ın birliği lzmi r mıntakası kon· <lir. 
·ın h:ıy.all~rıııı mii klille>lirrmk i.•!e - gresi, dün öğleden sonra Halkevi salo· Riyıı ·et nıevkiiııe geçen B. Hayrcd· 
nektedırler. . . . nund:ı toplanmıştır. Kongrede Vali B. din Karaıı, kongre r<>i•i •eçilnıek surc
Gazf't<'nın D~rlın muhabı•rı dP, Al - Fu~d Tuksııl ve belediye reisi Dr . Beh- tiyle kendisine göstcri){'n teveccliht"n 
tDEVAMI 4 NCO SAHiFEDE l çet Uz jJe basın birliğine dahil Balı - dolayı kongre azasına teşekkürlerini 

kesir, Manisa, l\luğla. ve Aydın mu • bildirmiş, ruzname~·e göre 2 yıllık iş 
rahha.sları bulunmuşlardır. Celseyi ba_ raporunun okun:ıcagım . öylemiştir. 
ın bi rliği mıntak:ı. idare heyeti reisi Rnpıır, muh:ırrir B. Orhan Rahmi GökGirid adası · 

boşaltıldı , 
Takriben 15,000 asker 
Giridden Mısıra taşındı 

Tunceli mebusu ve gazetemiz sahip ve ~e tarafından ııkunmuı w• a.ynen ta• -
başmuharriri B. Haydar Rüştil Ök - \'İP ve kalıul edilmiş, ulen muharrir 
tem açmış bi~ kongre rei8i .ile iki Jui. tırknclnşlarclaıı Anadolu Ajansı İzmir 
tip ~ilmesi li\zım geldiğini söylemi•, müm<»sili D. ::l!ustafa Doğanla K"ma
kongreye g'('l<>n murabba. ları sı-li\m- lf'Clrlin Şükrünün lıııtıml:ırını taziz için 
l amıştır. ny:ıkta lıil' dakikı durnlınııştıır. Biitce 

Kongre ·alman ka·rar üzerine işaret V<' ılil ek encüm~n <'ri <'\'İllli ppılnıı•. 
reyi ile kongre rei.lii(ine B'alık'esirde hü~e tetkil. <'PcUmenin BB. 1bra-

Londra, 1 {A.A.) - Jngiliz harbiye çıkan Tiirk Dili gazetesi sahip ve baş- him Özde!. Per! J\" Endü~tri n• Hasan 
nezaretinin tebli ği : muharriri, Balık sir mebusu B. Ha:v- K~rneaııv:ııı, dil,.t enriim,•ııinc de BB. Himlerin Norveçe yap

tığJ seyahate atfediliyor Bu harbin hiç şüphesiz en şiddetli redılin Karan, kongre kiltiplikleı1ne de Hnmd' • 'ilzhet ı_'mı~ar. B,,Jıznd Bilgin 
• ~rpışmnların ı teşkil eden on iki giin- gazetemiz muhıırrirlerinden B. Şahap w .:llan' ~a ınuralıha•ı Arnıi Öıınkın 

.ük bir muharebeden sonra Giridden Göko;el \'<' Anndolu Ajansı muhRrrir- •t'l'ilmisl >rdir. EııcllmenlHiıı kl)ngreye 
kıtalarımızın çekilmesine karar ver il- ler ind<'n B. Agah Bartu seçilmişler • - O..waını 2 mci aahif .. d .. ·-
mişti r. Düşmana in•anca ve tayyarece 
ağı ı· za.yiat verd irJlmiş olmasııvı rağ
ınen . askeıi ve bahri k uvvetlerimizin 
Afri]<adaki üslerimizden temin edece
ği hava yardımından başka bir müza
haret görmeden Glrjdde ve civarında 

Almanların prens öJen 
kruvazörü nerede? 

ilanihaye harekatt.:ı. bulunabilecekleri_ -,.·-----
ltalyan eairleri işe götür ülüyor ni beklemek doğru olmadığı anlaşılmış .lngiliz bahriyesi, Atlan

tı r. Takriben 15 bin asker şimd iden ------------ HabB'iStanda Mısıra dönmüş bulunuyor. Zayintımı- tikte faaliyette bulunu. 
Modern harpte Y zı n ciddi olduğunu kabul etmek J, zım· 

dır. . . . yor ve araştırma yapıyor 
D •• J ., [ k Londra, 1 (A.:A. ) - lngı l ı z harbne L d 1 (AA) 1 T . 

< ' • A uşmanlTl uaeı mış uv• ne1.:ıretj ta rafından neşredilen bi r (eb . . On .r:t, . • • .- ngı iZ bahrı-
Hava kuvvetlerı en kat'ı ti . ••t d' ü"d . d ' k d G' 'dd k' k ;e.,ı, Bısm:ıık zıılıh,ının batınlma•ı - Ve erl mu ema ıye11 g e, şım ıye .n 3 '. • 1.rı ~ · ı ·uvı.et ü:ıerinc ı·ıılnız kalmıs olan Almuııvaııııı " "Jd• • .1. !erden on beş bın kısının }lısıra çıkn· . • 1 k Ö· : ... aml lf ÇeVrl lY01" rıldığı biJdiriJ mi~tir. \~ 1 bı~.t~ll ll pre~~ d JEn kr~ıv::ı~~:u0ı.ıil 

Londra, l (A.A. ) - Amerika w . Kahire, 1 (A.A.) - Orta şark in - Londra, 1 {A.A.) - Kun·etlerimi- Krt~\~a~öre ~~~·~{~8 1cv~m ej~~~.'"'r'~· 
lngllt<>re modern harpte en kati amil giliz orduları karnrgilhının tclıli2;i: zin Giriddcn tahliye 'edilmeler ine sc - basına cıdl·ısıığ A~f "[t mıı ' 1/'· ~:: 
oldııj(tı anlaşılan ha:a kuvve_tlerinin .it; llııb~"islnnda Göller mıııtaka.,ıncla bep, Al.man hava kuvvetler inin pek ya_ z;rhlı~ım ; :ırııı: .. at '. te ·! ı-n~~; 
kişafı ııoktasıııa butiln dıkkatlerını • _ . . .. kındakı Yunan hava m~ydaıı larından " .

1
, .· · . • .ın .n);:ır ı c . , 

toplamış bulunmaktadırlar. Bu mak. son muharebel•rde mııglup ?ıh_leı~ duş· >e 12 adadaki ii slerd<ın ha\·a laııarak ~cmı . ı.ı bı~ler;e kılomctre .. m<'':'f 
sutla Amcrikada geniş talim kampları manın dnfrılmı~ kunetkdııı ~.::nrınek Giriddeki kmvetlerimize şiddetli ha- k.ak~ı~l~r?ır. Eı~1clen knın~.z~.rıı.ııuıı 
açılmaktadır. için hnr<'ketlerimiz dcrnm etmektedir. rn taarruzları yapmalarıclır. Bizim ha .! ııptıgı gıhı .r. ÔJen krll\:nıoruııun ?c 

Himler Ameriknda vetisıirile<X>k ingiliz pi- D h .· Jd ·kt .. le cı: ~n va kunetlerimifz, 700 kilomet re uzak 

1 

~Co,man~k lımnnınn gllmı~ olma,ı ~ ~-
. · . h . a a şıma e mı :ırı mu mıı ·Y'- . . .. · d 1 k ecb va garbi Afrikadn Dnkar lıııısnıntı <>ıt 

Londra, 1 (A.A.) - Norveç Ajan- ! otlarının talını devres; 8 ıızıranda nrtan Hnbe• ntnn rPrler km·vetl,,ri laki Afrıka ıı slerın en geme m ıı· · . .' 'lh .· n , 

sına gef.cn malfimnta gör~. Almanyanın baslı~ acaklır. Amerikada 8 b:n r!lot : . ·. ' ' • ~. ' . • 1 : • riyetincb idiler. Gir id s.daBındııki kü. nw~ı ı~ıuhteı~ı ~dı r. •11~'.1:1aı sımalı 
_. t k'. B k d ~mı'ral . 1. t' .1 kt' 1lk k-"ı·ıe 550 kışi/ ıtal:ıan kılalnrı bakıyel<'rın<' fa ı n,ı. "ilk ve malıdud meı·danlar İngil i z tav jAtl.ıııtıktc bır ıase geııııs .. ,Je hıılıısmıı. _,orveç e 1 aş uman anı ~ :ıe ış ırı ece ır. "' . . ' . • •. · 

1 
.. 1 ü d .. 

m~nz O•lod:ı. bulunduğu Graııd otelde liktir. taarruz »rlıyorıar. kuvvetler ini Gi r idde temerkü7,e nıec - . •ı ı,ıı ~um ~ ncxr A ) 13· : 
intih::r etmiştir. Bu intihar, amiralın Hıı.rbiye nazırı Stimson, diin keyfi- kafi.g.~ lnıe1!1 işti:. , . 1 on r.11

• • • .-. • •~mark _ 
geçenlerd{' ingiltenıyc kıı~an Jfoss'le sı reti bildirmiştir. Amerikada 'Pek faz. Kah ire, 1 {A.A.) - Tebliğ : Gı rıddekı Brıtan~·a, Y cnı Zelaııda, Zll'h_Jı"~ ı l ~ muhar~~eyc ıştırak eden [ ln ıriliz donanmasından bir arça 
kı dostluğuna ve Himlerin geçenlerde la bulunan t.ayyare meydanları sare· Libyn ve Halıeşi~t.anda son 24 rnat Avıı.•trnlya ve Yunan kuvvetleri, en denı ::cılerın cksen~_ı~ batırılan zırhlı . . . P 
Norveçe yaptı~ı ~yahste atfohınmak. sinde ]<ışın da pilot yetiştinnEJk fnııli· zarfında vaziyetle hir değişiklik ol- iyi neticeler ıılm ışlardır. Alma.nların 1 tonaJınııı 35000. degıl 50,00.0 e y:ıkııı f~ hıırp ?~mı~ın.dekı drad, normal 
tııdır. yetiııc devam edilecektir. nıamtftll· ,. , • - DEVAM! 2 NCI SAHIF~E- , oldufuııu tahuıın etmektedırler. Saf. nııktnrın ıkı mıslıne çıkarılmı~tı. 
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H l o 1 s E L 'E R 1 N E o E B 1 y AT 1 Ticari maddeler B b. r ... . k .. 1 
iNTiHAR EDEN ŞEHiRLER · asın .. ır ıgı ongresı ,~-~ 

Harice gönderileıniyen- d f } d :-
Yazan: Yakup Kadri Karaosmulllu 1 ler içi? =~:~~:;r tedbir -BAS T~RAFI 1 NC~A~FEDEO ~us~ T!lrk D! gazetesi sahip v.

1 

:\fotbuat kammunun malum rnad- tük neşe ve nişat aHl.metleri böyle 
desine göre, bilmem, şehirlerin inti- bir organik hii.Uenin .korkunç tczn -
h-arındaıı da bnhsetmek yasak mı - hürlerinden başka bir mana ifade et
llır? Ynsak dn oJga, doğrusu, Avrfı- mez. 
pnnın belJi başlı merkezlerinin bu- Burada bir c.vanete> şanosu; şu
günkii halini ta tamam tarif içjn rada bir dans salonq. ötede bir sine
«intihar> kelimesinden daha milna. ma perdesi.. .. Bunlar, hep, adalesi 
. ip, daha beli&gatli bir .!'ÖZ bulamıya- gevşemiş çenenin dışarıya sarkıttığı 
C"".ığım. Bu ya<>.ağı koyanlar da benim takma dişlerdir. Nafile, gençler 
gibi, yıllarca, o fütur, o yılgınlık, o -eğer, h enüz mevcud i~cler- bir yer
f<'lilkct ,.e o c:m<'ckiimıe havaSJnm de bir cazbnnd sesi duyup ta dansa 
içind~ yacınmı~, benim gibi, yakın - kalkalım demesinler. Bu sesler, ya~h 

1 dmı, )){itiin bu Rebirl,erin, bütün bu bir evde, bir takım hıçkınklardır. 
memleketlerin bi. er biı'<.>r nac:ıJ inkı- Nafile, halk, bir sirk :ılnmnda mas -
raz ve inhilfüe yüztutmm; .ve nihayet karalık etmeğe çıkmış bir komiğin 
günün birinde, ~irden bire, nasıl, hoplayıı:: ve sıçrayışlarını seyreder -
ilkçağdan k:tlnın harabeler nevin- ken gülmcğe kalkısmasın. Bu komik, 
den birer tnrihi bergiiz-ar haline gir- Rigolctto cinı:ıinden, hazin ve zoraki 
mis oluklarını göı:ıter::-eydi, bana, bu bir paskalın içi kan ağlıyan tnyfın
rnemııu kelimeyi kuJlanmnkla yaptı- dan başka biri değildir. Nerede ise, 
ğım özürü bağı~lardı. bu iğreti, bu milsteh-asc eğlenceler 

Zira. A:vrı.ıırncln şehirler, yalmz, birer riiyn gibi geçip gidecek ve her
g fı J 1 ~ 1 e r ve b o m b a J a r kesin üzerine karanlık gece çökecek
yıkılmıyor; sanki, ağır tesirli bir ze. tir. Herkes, ıssız ca<ldelerde ışıkları 
hir yutmuşca!-lına c:ararıp solarak, ::;önmüs fener direklerine çarparak 
kınanıp burkul-arak •• yavaş yavaş, ocağı tütmez olmuş evine dönecek -
~M,;iz ~l'~f;iz kendilifdndcın can ve- tir. lşte, .-;ofranın üstOnde bir kara 
riyor. .f'kmek dilimiyle yan boş bir konser-

A nupadn böyle kaç büyük meı - \'a kutu u sizi bekliyor. Siyah pcrde
k{'zin, kac ka,.;ahanm, h<'niiz gömiil- li odanın bir köşesinde, anıçlnrının 
Jupmcmiş: henüz tamamiyle bozulup i~i bir <'imanın po . ..,-ası ve çekridekle
rilriimemi~ ce edleri. CC'nupt-an şi - ı·iyle dqlu solgun benizli c-0cuklaıı 

,male, şnrktnn gnrb-a doğrn sıra ıra kıvrılıp yatmıştır. 
. .;erilmiş duruyor. Iluıı hır, hooenleri- Kend:nizi, o kndar bezgin ve yor
nin eC1ki ~kill<>rini hc11iiz nıtıhafnza g-ıırı hi .. -ıede rRiniz ki, h emen ölmek; 
l'tmektcclirler. füitiin nrkite1düı !eri, siz de, içinde :rnşndığmız bu ~ehir 
e~ki caddeleri, e-tki t>vleri, e3ki du - gihi hii4 iin fadı tuzu. manası ve gayc
varhırı, c>.ski lihiclcleri, <'~ki çarşı ve ..ıi kn~·lıolmu~ hu hayatn bir hfıtime 
pazarları, e..:ki bağ \"C' hahr;ele>riy1c ,·rrmt>k i .... Le~ iniz. Halbuki... 
hep yerli y~rindedir. Fakat. ruhi-arı Halbuki, henüz gençcıiııiz de .. He
nC'np gitmi~tir \"C hpkı ı nhnit crHI - nüz giidinii?, kU\'"Yetiniz, arzumız 

. mi,;. giydiı ilmiş mcvtnlar gibi donuk. 'e i:-;Vil :ınız y rindeclir. f'eb\nizde 
ifa<le.siz. hnreket>ıiz \"f' kı•Yrıtli bir ıı-::ır:ınıı <la lıolrlur. :\[idı>nizin \-O giin
nıanzaı:alnrı vardır. liinüziiıı hütün :ıc;lığım giderect>k 

(°;nrihi c:u ki, bunlnrm <:()ğ~1 muha. 'e hnitH İ7..C tıir~z da :fo;:ahhk ve 
rehc atcRin<lcıı de gecm<'miştir. ir bnhtiynı·lık \'erecek bUtUn imkanlnra 
mnha~nrn;\-.a ığrnmrınııc:tır: 'l.e cfo bir cb mnlikc;inizdir. ,\lı::ı"tığı111z lıir birn
(Hi':'m:ın ordthU ınrnfm<lan ·~~:ıl olun lınnc , .• ,.n bir hnr v:ırclır.' \ ': !\th Je 
'nu. tur. 'K<'ncli milli ee C:İ' "teri içiu- orndn bir takım -evimli ,. J 1!"ina 
cJt>, ken(li ~-erli hrlkı~ la mP~ku11, po - <'ehrelC>.·e ra tg~lircliniz. Rnlırıt bir 
Ut ik i...c:tikliillcri rnm::ını"yle ::nnhfuz kohu·,n oturup bir taraftnn gı>ı·i•ı hi
yurtlnrclır. Bununlı heı :ıbcr, mulı-a- ranızı :ıindirc • indire iç.erken. öbiir 
"'ara halinde Lir l-"31e<len, dii~man i.:ı- tarafüı•ı ~·n bir keman vc•r:ı bir riya. 
tilfisınn uğr:ımı~ lıiı· bl''dedc.n hiç no nn!t'1ıcJer1 am.;ıncla, size. :ı k ,.e 
fark cclllemczlcr. Evlerinin penct>re- :ıcvd:ıd.•n, l.:ıtlı gc·ııcJik divn,c-l;kle
leri, magazalnnnın cnmekanlarn r'nılen hah Clc!en bir takım mtıııi~ 
umu miycde kapalı, ·oka klnl'\ tenhn- ~:ıı kılar dinler. iniz ve gözl<'riııiz, 
dır. Ahafüi, geceleri ı.ifiri bir tür -ı u kö~ 'de- bir taze kaclrn cehre inin 
be kar-..ınlığ1, glindüzleri ı sız bir çöl tath \'C hUlynh l)ak1~ln- nrn dalnrken, 
aydınlığı içinclc, etrafı tel örgülerle öbilr ko :ellen <1nn-:n kalkan s:;-rnr. lıir 
çevrilmış bir il er:L karargahının bü-1 ciftin .ı-tı,•dalı kımıJdmıışlarım trıkip 
tün şartlarına tfıbi olarak rrusarnak- derdi. 
tadır. 

Bize dair 
\"'Cre~klen nıazbat:ılnn hnzırlanıaları başmuharriri B. Hnyı~dclin Karan, 

Ticnret v<e lktısad Vekaletleı·i, u- için celc::e, yTmi dakika :çin tatil edil- • • Gazele ve gnzeteci hnkkındtı 1 

murni vaziyet dolayı. iyle harice rniştir. gazf'temiz neşriynt umum müdiirü B. kadar ela kolay hüküm vnriJiyor 
gönd~rilemiycn mnddelerimizin da- Cdsc t lmır ~çılmca biitçe tetkik en- Hnmdi Nüzhd Çançıır ve Kız Muallim Hangi tnlih~itlikHr bilmem; gaır 
hilde i tihl.ıki için milslereken tet - cümeninin mazbataf;ı okunarak aynen mektebi miidürü B. Rahmi Balaban teciyi, işirmeler ynpan, her gün rnıı
kiklcr yapmaktadırlnı'. Bu ımrl'tl<' lrnhul oltınmuF:. dilek !'nciimeninin maı intihap edilmişlerdir. hayyehıtı telleyip pullayıp ins.:ınlal'l 
mil. tı.ıh ilin z-arara uğramasına nrn- batası iizc·rincle bnzı murahhnslar ıı.(iı \'edek azalıklara ela gazetemiz. mü- l\arşısmn çıkaran ve p-aralaıını cer' 
ni olunacak, ıw11i zam. nda hnlkın nlnrak Le~·an:ıtb bulunmuslardır ldurU B. İbrahim Özdel, muharrir B. !erinden alan bir yarı hokknbrıf 
memlekette yetişeıı mnddeleı·o k~ıı· ~ı fl. Jfaklu Ocakoğlu. Ba ın Birliği lrfan Hazar ve Behzad Arif Bilgin, benzetiyor. 
nltılrn ~ hrı l ncnldır. mıntaka iclaı·e heyetinin '.yi uıridnt te- umumi kongr~ murahhaslığmn B. Or- - Adam -diyorlar- ı:ıişir gitsin! 
~-- min etmek ~uretiyL 1zmiı·de bir Bası·1 hnn Rahmi Gökçe cçildik~n sonra bü Ben bunu, çocukluğumdan beri ic 

ZAB/1 .... ıDA kulübii şekl:nde bir biıın neması temen yiiklerimiz.? kongrenin t.'lziın duygu - drim v gazeteci hakkında bu hak~ı 
M ııi~iııcfo bulunmt.s, .' ni idare he.:veti,1- lnrmın telgr:ıfla arzı kararlnştınlmıs- hükmiı verdiren tere ne Jrndnr nıüıf 

~,,,. • ., ...... .,..,,....... ,, k k ı k Q• • f ,. 
-- - -·- - elen kongl'cce bunun temenni e<lihne::;'_ ır. ün"e o ne nr ·ızarım. -,,ı. ır, '11" 

Eve taarruz: rıi teklif ctmistir. Teklif kahul ülun • Söz ~ılan H. IIarclar Riişhi Öktenı1 ıı~yi şi,;ir? 
lkiçesm likte • felımecl oğhı Ah - mnı:;, gazC'kcil~ri .Iakadnr eden mes.,- idnre heyeti raporunda zikredildiği gi- Bu bir tulum değildir, bu bir nıılt 

mecl ve Etem kızı 27 yn~mda 'M'f!h- leler. bilha:;sn >i iğ varidat temini, bi sifohm de ı:;öylemekle haz duyduğu değildi!'. bu bir bağırsak, bu bir 1' 
ınud birle~erck Bekir kızı Zelihnnm ı•a et.('ci!er tckaiit teşldlittmın ihcl:ısı, bir noktaj-ı işaret etmiş, gazetecilere ·ilip d bacağı iiflenen kovun ceer 
P\'iııe taarruz. ettiklerinden tıı:ııl'!'u..:- ve~airc g~bi mevzulnr üz'.erinde mii- daima kolaylıklar gfüıteren vali ve be- dPğ'ildi•·. Knlemi eline ahncn, hn~ 
lnrdır. zaker l"r C'('rcı~ an tmi., k.mırlnr alın_ tediye reisini, kongre huzurunda say- kat derhnl ortaya Gıkıveriyor .. 

Bıçal< taıımak: nı~nr gJ ve se\•gi ilr bir kere daha selamla- Geçenlerde. bir doktoı arkna 
lkicC'~rncliktl(' Vnnh Faik Yolridc_ lmtal,a idare h ·~etine Tunçel; mc- mıı;tır. <la ayni şeyi söyledi: 

rin \'C Ratip oğlu Hüsnlinün iizerle- bu~u. gazPt miz :snhip ve hn~mrnhnıTi- Yali B. Fuad TukAal cevap vermiş, - C' mım -eledi- C1işir gitc:in. urdı; 
rindı· birer lııçak hııltııırnuş. mi.io:ı:Hle. ri B. Hın d ı· Hüs .. ü Öktcnı, Yeni Asır kongrede mntbuat müm2ssi11C>ri nrn- uydur \'nz ! c 
e .-dilmi.crl:ir. Q':ır.~ esi s~h .p ,.~ ha .muha. rit"Jeri n. sıml: bulunmakla ceref v iltifat aldı- · JJost~ımun önüne bir tomar kıl~1 

ihtikara teşebbü~ SUÇU lfakkı O~a~oğlu \'{>_Ali ~eyket Rilgin ·.~nı sö.~liy r~k en d~ri!ı s~v~ilerini bil_ in bir kurşun kalem koydum: 
· Halkın Sı>sı gazetı <;1 ~ahıp ve haşmu- tun munıe~sı!IC>re bılclırmıstır - Ti :ıvcli' -dedim- bir tccriibe ~ 

Keçc-cilerllı' manifatuı·ncı Bnr ı h:ırriri '.H. Sırı ı. nnlı ve gazetemiz yazı Kon~I'(' münasebetiyle diin ukşnm pnlım !. .. 'sen el" bil- mlinevvcr,,in, :-C 

• Iehmed Gürkan, mnğaz!lc;ındnn i .. lf'ri nuidüru P.. Orhan Rnhmi Gökç" b•lediv<' rei~liği tarnfmdmı kongre mii de yiik C'k tahsil görmiiŞsün ... JJnll 
m:ıl :ıJmak i..teyen Çallı E. Ali Civi- .;eçilmişlerdir. m"'·.;illcıdn ... tncirnltmda plfıj .crnzino- bir fıkra ile bir riiı1ortaj, bir dC' rıı 
ciclen 1 Ol lira kıymetinde mnnifrı- mw İ\ et clh·nm ~eçinıinrlc Bnlık<'l'ir unda bir ziyafet verilmistir. kale ~ azıver. 
hmı csyası icin 150 lirn istiye'rck ih- - j Yüzüme baktı. 
dkiirn l"Sebbli..: ettiğ'indt>n tul!.lltnu~~ Amiral DarJanın Paris sı·r ı·s· tı•ta - Peki eledim- bunlar ağır g-dcli i· 
tur. · . hana, ~u radyoyu dinliyer('lk b~ 

O gazetecilerine beyanatı ' 'lOtlar , ıknr ve ondan sonra bun! 
Kaproni tayyare -Bt., tarafı 1 nci sahifede - Bolivyadaki Fransız .~işirl.. Hatt:l patlutıncnyn kndnr. 

f b .k yasetini şidtleUe müdat'an ~tmiştir. elçisinin hareketi ir! a rı ası Dadan, bu ı;iyn::etin Fransnnm, ·yeni Do-.ttrro acı acı giilclü: 
Romn. l (.A.A.) _ 1stihlfık ka- nizamın kurulmasına iştirakini iea- Vnşinglon, 1 (A.A.) - :Prnnsanın -- Ev<'t -dNli- haklısınız .. 

''ettı"rdiU.inı' k•ıvdcttı'kten 8011r" ... 0··z- Ilolhya elçi-ıi Löt-O<liye, istifa etmiş. - Jf.ıklıyız yn -dedim. siz b!r lı ıımıu lıilkiiınlerinc göre hiiklınıetc;e u ., • .. ~ • ıı r 
leı:. 1• 11 •• şo··,.'lc bı"ti.ı·mı·ş·tı"ı:··. general Dögol taraftarı olckığunu Vişi tn.n ~ .ı ırır, kcııdinize afd usu c Kaproni tayynre f"lbriklı.sma vazi;\·et d ı · · 

1 ·ı · · p, d f b 'k fak,.; hfldı".:e-.·ı"nı'n ferdnsıncl" ıounıı hükumetine bildirmiştir. Elçi, Suriye' < l 1tl e in eı:. evirir. çcvırır. ec ı mı tıı·. .un an s nr:ı n rı ·ayı " ç h' k , r 
L } · k bcv'ln etmek :.,terı'm l~ı·, Fı".' n~ ........ ı•.ııı knpılarını Almanlara açnn Darlan - te ı or, reçeteJ ı yazar \ e pn ' n ll"l~ (' ll:lZ~l ti İ:jlctece •tir. "' ... , ' a • • ~ 

---o hakkımı, Frnn~anın limanlarını ve Httler <ınlnşmasını uçıkça protestocln cebınız indirir:;h1iz. Kunduracı. 
0
. 

Mayıs ayında lngiltere 
Üzerinde düşürülen 

tayyareler 
( BAŞTARAFI l NCI SAHiFEDE) 

nece dOşmn;ı hı!vn kuvvetlerinin 
İngiltere tizerindeki faali~'eti rhenı
miyet iz olmuştur. l\lıersey nehri 
mınt:ıka:-:ııın \(' şimnli Galin hazı nok 
talnrma, İııgilterenin cenup ve garbi
nc IJoınbalnr ntılnııştıı. 1\Ierseycle 
bazı hm:arlnr olmuştur. Bir knç ölü 
ve yaralı \"ardır. Ba:k:ı verlPrde ha -
~nr nzdır. Ölii Vf' ~=nrnİ1lnrın dn. nz 
oldıığıı hildirilmi.-;tir. ~: fül~mmı orım-
1.nırdım:m tnn nr~si dfü:ürfilmii ·tiir. 

miinakale yollarını . erbestçe ~ulla _ bulunmak jc;t-Om'iştir. , eleler ~nrılır, tıkır tıkır, jı::t.e 
1 

nnbilme;,;i h:ıkkına riın-ei ettirmek ' ooo g"bi, b"ldiği gibi -çnlısır, kimse kil~ 
hu usundn her zamn~dnn ziyade Ruzveltin son nutku maz. Hasta ölür::ı(', kim.:e . izi k!'it 
k:.ıt.'i karar vt•rmiş buhınuyoı·u"lı. l\la hatli r.ıknrrnaz. kunduracının ,·ı 
ref1al Pcten ile yekviicud bir kütle mÜnasebetile nindck: -ayakkabı, ona hiç biı• :ne~~ 

kil d \•et get'rmez. Bahçı\•:ın turp y('tı 
te~ · e en mağliip Yhtanırnız. topra- Nevyork, ı (A.A.) - Ruzveltin rir. lal na yetic;tirir. Çöpçü tcı": r 
[•ı iiurind" zorbalıldnrn ım•\·dan, katibi Orley, reisicumhur H.uzveltin mnnı ı. ıldırnrnk sokakları temizi 
\ rı:mi~~.ccek Ye. bn\ l',Lğına hnk~ret son nutkundnn dolayı sayısı bir ı-ekor Hiç b r ~ y olmnz. Frılrnt bizn 1e 
ett1~·~1.1.' er.ek kadaı "cref. ~ah:b•dir. te§kil edecek kadaı çok mektup al- ce: m {>le derhal deği~ir ve u11ıı1 

\_ışı, 1 (A.A.) - Amıral Darlan dığın! ,.e bunların yüzde 95 rıin tn - bir hilkıim bo,·nurnuza \·afta ~ib' 
P.ırıs ~c-y"nhntindeıı buı·ayn rHi•ınıli~- mnmıylc tasvip mahiyetinde olduğu- lır: · · 
ffir . mı, kalan yüzde 5 ııin de tasvipkfır 1 ~işir, uyrlnı \·e yaz!.. Deııı 

o olm~kla beraber nutku red.de_der S-anki bu meta, biı J>ırasa kadar~ 
Girid adası boşaltıldı m~~~yPtte de olmndıklarını bıldır - metli, bu· l' ki papuc kadar ha. 

Bıut~rafı l nd !'r.hifodr, _ mışt.ır. \etli, bir clnvuı sesi kadar olsı.ı?l 
kıın·•·f · l'iıı i C: iı iddr> L1m~rkiikc mtı:• . .x , ' deği dir. FakRaaat; kal mi ~le :ı 
buı· olnrnlnrı ile Irnktnki lıadi l'lcr J, .. _ ral Faysal lrand" mı/ 1 bir tecrübe yapılmak i t~ıincc. 
him"ze ıK•tic k:ndiı•ilmi!'; \<J. ora~a kuv- · . . ' rüliir-ki, kafa durmuştuı·, kelil11

J 

Yaşamak •. Bu kelime, anlatm-.ık 
istediğim hal ile, ml cta, i tihz:ılı bir 
tezat 'teşkıl edı:ror. Hayır; bu yerler
de, artık, (yaşamak) tan bah oluna4 
maz. Şurada burnda gözümüze ili -
şen bazı caıılılık .emnrnreleri, niha
yet, taze bil' ölüde tırnakların ve 
traşın ıızamak"t:ı devam edişi nevin
den lıir muvakkat, bil' hüccyrevi ha
yat eserıdir. Lakın, an oıur ki, bu 
kadarcık ve böyle \'ahi bir hayat e
. eri bile o zavallı şehirler hesabına, 
sizi, bir mucıze önüııde gibi hayret 
\'e ümıde düşürcbilır.> lŞ'tc, dirildi ! 
lşte, yaşıyor!> diy-e sevinıı iniz. Hat
ta, oazaıı, sağlığında _ ynni esk! za -
manJarında - o kadar n~eJi ve fe -
rahıı bıHunduğunuz şu vey-a bu nok
talarının yenid-en gillmeğe başladı -
ğını bile görür gibi olursunuz. Fakat 
aldanmayın. Bu, hadisenin en facı
alı tarafıdır. ()1aupassant'nın bir 
hikayesinde, bir adam, akmbasın -
dan bir mevtanın başı ucunda gece 
nöbeti beklerken, bir aralık, gözleri, 
şu .acayip manzarayla karşılaşır: 

1 - . Baıtartı 1 ncı .Sahıtcde -. j hareket etmivor, muh11'-•.vı'lenin ı.ı 

H • ,·et t>r gcinrl<>rilme:;inin iiniiırn ge(''lnı'.~ ı 'ın ı " J 

Kalk r, i te, oı·aya giderdiniz. O- angı eşyaya lir. en 8 U asctın e\asıarına Lam;.. ıy c varhıı'1 saUanmakta, fıkırler te 
rası, gene ora.dadır. M asnlnr, koltuk. KnlıirP, ı (A.A.) _ o. t:ı ~ıırl· in- ırıutuuı.r( oıcıugu nnıuşıımı~ur . .11ıgıı- 1

1 takta.) uvarlanmaktacJır. 
lar, yerli yerinde 'tluruyordur. Hmtii, 1 vergı· zamları 1 iliı oı·<lulnrı umumi k:ırnrgahmın <liin terenın, Jrak lStıKıaıme nıenatı nıç' Bır hadıseyi na ıl tahrif edebi 
lıirn b:ı.clağınız da tanıdığınız bir 1 _.,1 •ltjj•i ~<'l>!°ı-•: uır eınciı yoınur .. Meşru bH' nuku - siniz?. 
~ar:;on l'liyJe önünüze konulmuştur. ıJd ? C-:iı'id<lP: l!nvn Lomlınrdımmıı cıımn met KUrara.11: .Kraı naıuıne €JCten geıen 1 Olmamı§ lıır vak-ayı, zcnbille ' 
Fakat, heyhat, ne bu birada o eski yap 1 giiııii genicı bir 11 i,..l)l'f rı ıhilincl<' ılernm ym umu yapmn.1< ımı.l<uı rcrnhını te- madnn indirir gibi nasıl knlkaı' (. 
tattan, ne bu birahanede o eski hn ~ etmi.stir. mııı etmek lngııız lJOlıtıkasının esa- sU'tunlarn geç.ircbilir~inız? DünYll 
,·ad un .. .-.:er kalmı~tır. O mtt~ıki su~- Kabul elfilcn yeni kanunun esasla. - ı'Jl'ııf'ı (ı[ p, t Jılı< >·q: :sıuır. ıngııteı-e ' >u poııtıKaya tama - olup bıten bu kadar şeyleri bıı 
mu~. o ş.<ırkılaı· uçmu~lur ve etrnfınız- r ına gör.e. koyun, .kıl eçi vcrgıJerrnc Loııılr:ı, 1 ( .A .A.) - G iriılcll'ki l n- men tıauıK ırnınııştır. tra.1<.taKı hacııse-j uycturuyoruz, biz mı ,.işiriypı'ltı 
d-a tıpkı sizin gil>i mnziyi hasretle, yırıııışer, ')lcrinos v~ Tıftik kcçılcre "iliz kuvwtiC'ri kumnn<hmı geneınl ıel', ırnK ve ıngııteı .! arasınııa her Bunlar vaki midir, değil midir?. 
C:ıcflc, (imit.-izllkle arıyaıı b(lzgin, vnnr. •~uruş, manda, deve, ve domuzn Fre\ b"J'.~dn hıhli'·~ celil ·)ı iııgiliı kın·- n·augı uır .wa ' 'eLwn uegıı, ancak Ayol, şunun şurasında nihS} 
mahzuıı Yiizlerdcıı başka kims~ler yıı·mı beşer kunı~ zum yapıtm~ta, at vct!.,,ri : rıısınclr. lrnlııiHluğıı tabın in e- "uçul\ vıı· poııuka gruou uu·aırnaım 4-6 sahifeden ibaret kaldık • 
yoktur. 1 Katıl" ,.e e (•kler ıçın. nhnan \~crgıye el' cl:Ji,,·oı'. Trıhlh·e cıdil ,11 kun·l'tl-ır ar:1 • çeuıımeK ısteneu 1J1 lllHıktaıı ı t>aret-j Kalemlerimiz bile ceplerinıi.ıd1 

• onn.r kuru~ :1._~unrne~tıımeıne~ıı·. . ~ınc\n Yuıımı' l·u" t>tlPrlnin ek ım vcut t.ır. haoul ccıııen mutareke şartıarı çıkmnmağa başladı.. . 
1~ kiden gezindiğiniz caddelercle, I . Kepek, _ıııgla, kıremıticrın, dahıJde olup olın:ıdıj(ı h-:?niiz nıalüm değildir. ~uıııaraır: 1 A mnn, aziz k:ırilcrim, insaf edı 

nre ireleıde, bağ ve bahçelerde hep 
1 
IE,iekerden 1.ma! dıten ~ndôel ~ın mua- Giriddeki lngili7. 1rnw~t1erinin miktn- 1 - .Hutun nasnınne hal"ckctlcr çiinkil insaf dinin yarısıdır. 

ayni hal, ayni feıı:ıyap olu~, ayni ·bi- ı mele :·ergısınden muatıyetl{)rı kaldırıl rı hakkında cin h<.>niiz mallıınat veril- de btllunanıar ctC.'rnuı t \'Kıl euııe- Şebi yeldayı müneccimle 
tiş mamrnrası, ayni ruhsuzluk, ayni mıştıı. ~ . . . memiştir · ı cektır. muvakkit ne bilir 
ıssızlık ... O vakit, sizi, derin ve aca .1 ·ı·ı~an ıthal prımlerı de muamele M ·}d k" Al ) ~ - frak ordusunun :nlahl:ıriyJe Müptelayı arama •or kim 
yip Lir y~is kaplar: Ru ölü şehirde, 1 vergıs.ı ~hkfimı ıçıne. alınmıştır .. .Mem- USU a l man ar VC her tıil'ıu reçllızaıını ırnuanmasına geceler kaç aaat •• 
hfılfi lıir cyaşamak tecriibesinc~ çı]>-. 1:1«:'.t ıçmdc )astıx çızme, şos~n, kal_?ş Girid harbinden dersler ıııu.ımuae eaııeceKtu. Jtn..Kat .Lrak ç ı M D 1 t' 
mış olmaktan a~et.'l utanır gibisiniz- 1 \~ ~kçcJerd~1: kılo başına 15 kuruş ıs- , ora.uıarı, cternaı sulh zamanınctuJ<ı 
dir. tıhlak vergısı :ılı nacaktır. Londrn, l (A.A.) - Irakta miit.a - .} erıerın~ aonecekıerctir. 

Damga knnununun bazı macld !erine rekc yapılması ile Raşid Ali isyanının ö - ınguız esırıerı, serbe!lt bırakı-
ufak zamlar yapılmaktadır. sonıı ermek iizerc olduğunu nnzarı iti- ıncaktır. 

Stalin 
Kundakcıhk 

Olil, ynt.ağmdan, otuz iki dişini bir
den göstere, geni§ bir tebessümle 

Geçen sene serbest me:-:ıek "'ril.>ubına bnrn alan 1ngilterc, şarktaki kuvvetli 1 <J - LJüşman, yani Aımaı~ ,~t." 
'Kemerde Hasnn oğlu Ahmed Şer- yapıı.mı~ olan yiızde 50 ve gayri sa.fi nıziyetinin derecesini bir kere dah.l .) mı kuvvetıerı tecnd edıJecek ve 

pi~. bakkal Feyruz Çnknı'1n diikkfün- vergı vereni r.e yapılmış olan .) üzde 2b anlamıstır. İngiltm:e l\1usul mıntaka - ounJarın harp m:ılzemesı lrnk hliku
nı ·yakmak nıaksadiyle çıra yakarak kazuı~ç vergı i .zam1!1ına bır nıı. lı da- SJJH!ak_i. Almnnla~d~n miitevellit teh~i-1 metı taraımaan lngı!ızlere teslım 

FiNLANDiYA ELÇiSİNİ 
KABUL ETTİ 

l\lo. kova, 1 (A.A.) - Stalin, f 
Jıindiyanın M osko\•a elçi ini kabul 
miştiı. Mitlakat yarım :saat surrı1 
ttir. 

y~ırım aydınlığı içinde. kendisi -
ne gülüyor. Tasvfre sığmaz keııcnkleriıı nltına koyduğu ı:ı rada hu ılave e<.lllmektedır. k<'. ı goı mekl~n ıçtınap etmemektedır. 1 oıunacaktır. 

gtirülmü':', tutulmuştur. 
0 

.H yann~ım~ye ~abi . ol~nlarrn ruhsat T~\ ~nis gaze l ~~inin diplomatik mu_ ., _!<amada şehri ve cıvarı, 1 ha-bir beht ve hayı-et. .• Herif, akrabn
·ını dirildi anarak yerinden fırlar, 
helecanla yatağa yaklaşır. H eyhat, YENi NEŞRi-YAT 
ne giilen var, ne dirilen.. Sadce-0 
ölünün çenesi gevşeyip smkınca nğ~ .J-·-·-···=·-·-·· 
zı.!1ın içindeki tnkma dişler dışarıya Endüstri 
ugramıştır. ) F • 

t te A ··t f . en ve san at mecmuası olan cEn-
• ş ' :T~panın mu eve f~. ş~hırle- clU tri>nin. 9 'ncu sayısı zengin mün-

r~nde, hala rnsiigeJebilec:egınız tek 1 der.ecıitl·a çıkmıştır. Tavsh·i! ederiz. 

tezkereJerıne ~5 lıra, -tstısnaı muamele- haı:ı ırı. )Jusuldn çok Alnımı bulnnmn- zu ana kadar ırak kuv\•etlerinden 
re t!lbi olanfarın ruh at tezkerelerine sı muhtemel olduğunu bildirmektedir. t:ıhııye edılccektir. 
ıo Jıra za'!l yavıhyor. ~ ı:.a~t:ı _me ruti iclnreniıı yeniden tee-;. 6 - lııgıliz kuvvetlerin€ demir yo-
. Kuhvenm ~ılosuna ~o kuru§, ç:ıya s~sundl'ıı. hnlk ~~ıenınunclur. ~Iaama : ıu \'c dıger nakıl vnsıt:uarmdan isti
~ırk ~uruş, çıınentoya ton bnşına 200 fıh _ask~rı ~~hf ıl]e~. s: r~~nkı askerı ı-acle koıaylıiJrnrı gostcrılecektir. 
km U§ zam l: pılma~.tnd~:· . . . ~ «zıret ı, G r_~d hadıseleEı .. ıle muk~ye-ı 7 _Hu şaı·tlar tatbık edilince, 1n- BUGONKO PROGRAM 

Buodan ba ka gumruk tarıfesının se ederek mutnlcalar yurutmekt.edır - gılizlerııı etlermdekı" ı akl · 1 B 12<• c 1.,, d ·· · k · l <.., t 1 c·· "d h b 1 • r ı esır er 7,30 Program, 7,33 Müzik, 7,46 
> .., ve ~ı e suıı ı ıpe pozısyon- er. JllZe e er, 11rı mu are e crın - serbest !Jırnkılacaktır 
lurma bir mi]\tar zam yapllmnkta - den cler-ler alınttını:;ının başta tutulma- lfag" d·ıd 1 (AA ) · 

1 
•. 

1 
'b· j:ıns haberleri, 8 Müzik, 8,30 Eviıı * . dır s · .. k'~ ı· ı n·· h • • · · - \.la naı ı ti. 12,30 Program, l2,33"şnrkı ve t . . mı ı;;i.enıe ~=cır er. uşmnnın ava- Abdi.ıtilah bu snb h' B· . d d k 1 

' . .Nnkliye ilcretlerindeki kC.'!irler, ver_ dnn muht0 mcl bir hare.keti dninıa tet- m·" halkı~ coşkt at '. h1~. at. al gk~l - ·ü .er, l2,45 Ajans haberleri, 13 
gı olnrak vahide irca ıerliJmektedir .. \lü kik edilmelidir. ~ı ı'a:ıt'nmı tıı· , , ., . ın ezka um )Y e ar rışık program, 13,1!3 şarkı ve tiirl> Her gün ilk aean•larda 

Birinci 15 kuruş 
Bugün matinelerden itibaren 

E L H A M R A Sinemasında 
HEDY 

Şahe•er iki filim birden 
1 -

l.AMAR,R 

Seven Kadın 
ROBERT 
2-

NARSIS KUMRU 

TAY LOR 

Zorla Tayyareci 

t d ·1 ı ~ ' ş · ... ~ .. ıp me tcpleun açıl - rin devamı, 13,30 karışık progrıııf 
e _ a\:ı evrak ve ... enetlerde damga ı·es- iitehn ·91 lar, umumiyetle kara n ma ·ıııı ,,0 kara t' tedb 1 · · k 1 de\·amı. 18 Program, 18,03 l"asıl si mı bındc .ikiye iblağ edilmiştir. 11 ku- havn ku,·,•elkrinin daha sıkı i birliği dır:ımasını r m~ . u erının a 
ruş:an _yukarı sigaralara birer kuı-uş, \':tpmalarını talep etmektcclirlcr. Nite- ' Londrn 1emretmıştir. • lS,30 Ziraat t.akvimi, 18,40 eski l 
aşngı fıyatta olanlara yirmi JK4ra, likôr kim deniz ve hava kll\ ''etlerinin iş uiı· i •et ko' '. (A.A.) - Bngdad ?m- re\·l:r v: ta~im~er, 19 ~o~ıuşma O 
rakı ve konyaklarn şi~lerine göre 4, !iği sayesinde Tanınto zaferi ve Bis- 11 

• .). ,;ıııtesı ta~~ınd~n neşredılen 1.ncdın ~matı ) •. 19,1~ Muzık, Hl,30 
,·,ey~ 8 kurnş, şnmpany~. viskıye şişe mark zırhlısının torpillenme i temi b:~.!bl 11?,cle ~enç l\ıal F aysal~n İrana Jans .. h:ıberl~rı. rn,4o ;a~yo orkes~~ 
başına 75 kl\ruş, şarnba litre lıaşına olun mu tur. 1ngilteredeki avcı tayya- ~a i k ~zeıe. ~u~ı~du geçmıs olan 1 2~'.lv R:ıd~-~ ~~e~ ı, 7~,4.5 M~ı ( 
~ k~ruş zam yapılmaktadır. re meydanhmııın ve tayynrclcrinin nr- du ~: ~lı .G.c) la~ını1!- .yanında bulun-! Bıı ~al~. t~ı klı " ogrenı~ oı uz _ h:ı 

Kıbrıtlere kutu başına yirmişer pa- tırılması talep ('dilnıcktcdir: Tayyı'!rc ~ _bıldırılrnektcclu. ııın turkusu cO lflll» 

rn zam yapılıyor. l'eş\•iki sanayi lm- ile nakledilecek kuvvetl r içiJı de hazır k a~~~d, 1 (A.A.) - Petrol m«:_r- • Osmanııı bindiği Amı) kııhcyl(I 
nuııundan ıstifade edenlerden alınan lıklaı· yapılma~ıı i~tcniyor. ~zl.e~ mm. ha~elclen masun .. ol~ugu 
mUdafaa vergisine yüzde eJli daha zam Ayni zevat, Alm:ınl:mn Giriıle tav- bıldırı!mekte~ır. Musul valısı, ısyan }"ine mi gcliyon Osmansız baıt 
rapılıyor. yarelcrle kuv\•etleı· nnklederek kazan- hareka'tnıa bıday.ettcn beri muhalif Gi<liyom gurbet ı1lerc, taş ol 

Binalardan, buhraıı \'ergı"sı" kadar dıkları mııvaffakıueti dikkate n}mak- kalmıştır. dll " " AL h Sılpüriin Jımıl<ıı-ı, Osmaı geli'IJ 
bir müdafan vergisi alınacaktır. Giim tn '~ im gilıi hareketleri boı:ıa çıkara - manga aricige nezti- Darjlan.n sC1 <lmı. aı·slan gcliıJ 
riikte kullanılan miidafaa vergisi pul- cak hnzırlıklar ynpılmasını talep et - t. . Osmamn biııditJi yaldızlı eğer, 
ları bir mislt artırılmıştır. mektedirler. " re l cevap4 Vermemış "' .tltılcın kurşuıılar Osmanaı değl 

.\fuktuplnra bir l\uruş, telgraflara { -B ·1. (A A ) Kurşunlar gcl<lik"'C boynmm ci 
Seven Kadın z l 50 kunışa kadar 5, '-'ilze l""'dar 10, jki • • • . e~· ı?•. 1 . . . - Hu usi muha- r 
2.30--6--9.30 da or4av!•;.~~~~ yiiz eJliye kadar on "beş, d7:ha fazla o- Dış tabıbı Muzaffer bır bıldırıyor: . . . . Diişdiinı bfr çılgına, ağlar gide 

SEANSLAR 

Cumarteai ve pazar günleu! 11 de baılar 1 ıanlardan yirmi kuruş müdafaa ver - Hüsnü Levent Almanya harıcıyc nezar~_ti, .ccn~bı Coşkun sula1· gibi çağlar gide 
Yaz fiatleri - Birinci 25-Balkon 30. Koltuk 40 gisi ilave ediliyor. • gazeteciler tarafı~dan 'l'urkıyenın 21 Konuşma (Memleket postıı 
ilk seanslarda Birinci 15- Balkon 20- Koltuk 25 1 Telefon ~boneleri yüzde on artırılı- Hastalarını Müstakil olarak lraka muhtemel bır ~~dımı~a ve- 21,10 solo şarJnlnr, 21,25 KomıŞ 
C\ama.rteıi talebe aeansları ıo ku tur. yor. İhracatta müdafaa vergisi bir mik Birinci Beyler sokak (10) numara- yahud ~rak . askerlerıne bır melce 21,•15 radyo senfoni orkestrası, 

~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ! d h v~emnc daa~rulan suallue ce- ~z~nd (pl) 2826 k" 0 . ror artmlma)ctadır. a er ıun kabul ed~. vap vermekten iatinkuf etmiıtir. ve kapanı,... • , yarın ı pr 
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Emniyet umum mü.dürlüğün-
• den: 

l - lln nl l•ta·ıbul poli" mektf'hine lıiı· nıiktm· poli< :ıitajiyt>ri alına -
enktır. ~ • 

2 - Ort:ı mektep mt•zunları imi ihansız olarnk kalıtı! edilcct>kleri gi
bi tah•ilin devamı müddetince. nwktcp m:ı.•rafı kesildikten •oııra poli• me
tııurluğu maa~ı k~nılilı-rine ücret olarak verilecektir. 

;\ - Tah>ile biı· yl(ıl !lJl t ı ih;nde lın•lanacağ ndıııı k.,,,·ıt n' kabul 
Şartlarını iiğr<cnmek isti,,·cnler •iınclidı'n bııltınılukları nıııhallin ~mniyet 
lnüdürü ,- ~ımirliii'in~ miirnl'nnt t>tmelidir 2 ~ 1%ı; 2917 

Memur alınacak 
IJEl'Lf,'T Df..'.lllltrOtJARl\'IJ.1.X: 

- De\'let DcınirYollan ist.Rs,n11ı sınıfında i•tihdam eclilmel·. üzere 
mU"llbaka ile orta m •ktep nı zunlınındaıı haı·eket memur n:'il17.Pdi 
alınacaktır. 

1 
2 ~ .Iil. abnkaı1a kazananl.ırn 60 lira ücret verilecektir. 
3 - )füsabaka imtihanı 16.6.f<ll tnrihindp <aat 14 de Hayd;.rpaşa. 

Ankara, Balıkc-ir, Kayseri, _,fal:ıtya, Adana , Afyon, !zmir, .Sirkeci 
Vı> Erzurum isletme merkezi.rinde w Sfr:ıs, EskiRehir cer ately"l"rinde 1 • • 

Yapılacaktır. IiiracaaJJ:ır lıu islı0 tm. \'e ntt J,,·r m(irHlrliikleı · \'P i~fas. 
Yon şefliklerince lrnlıul olunur. 

4 - Müsabaka~·a i~ıiı·ak şeraiti uıılardır. 
1 - Türk olm>1k. 
2 - Ecnebi bir kimse ile cdi olm:ımak 
:ı - 18 ya.~ını bit'rm ~ve :ıo ıı gerınemL:: olmak .;ıo ya~ dahi:-
4 - Askerliğini yapmış ,·eya -:ısk. rliğini yapmasına rıı az h'r sene 

zaman kalmış olmak. 

5 - )Iü.•:ıbakada ıııu,·uffak ol:ıııLrııı bilahare idaı e doktorları ta
rafından y•apılacak muayeıırdf' .ıhhi ılunımları clrnıir yol işleriedl' Y:ı. 
life görmiye elverişli bıılunınak. 

6 - ~füracaa • .-itidal:ırına hağlaıı:ıcak \'psikalar suıılardır. 
:'.l<iifus eiizdanı. diploma ,·ey'ı ta"<i•kn· me. :ıskel'iik \'ı0 sikası poli<ten 

tasdikli iyi huy kitğıdı. ri~Pk a~ı-ı k:'ii:ıdı, nli olanların <'Yienmo ciiz -
danı. 6 adet vesikalık fotogr:ıf. 

7 - Daha fazla malumat almak isl:reıılerin ;sıetme miidiirlii.derinr 
veyn istasyon şefliklrrine bizz:ıt mii caat etmelidirler. 

R - lstiılalsr en az 11-6-~ l 1 ırlinii -:ı:ıt 12 \'e kadar kabııJ ol ıntır. 
2 •I 6 !I 11 (284!1-1!110) 

lstanbul limanlar ahm satım 
komisyonu reisliğinden: 

f'insi Ta hıniıı F. 
Kr. 

~yaz peynir 1. i losıı ,. 
,),) 

Ka•ar peynir • !lO 
~ 

'l'oz seker • l!l 
l\:e.me :;eker • ı)2 

-----
:Saclcyağı • 165 _. 

• 

~lıkları 
Kilo 

18500 
8900 

70500 
17500 

~8500 

Ekmek • 12.7.) J 15000 
_ _.. 

Pirinç T 

> '~ :;o;;oo 
~ 

llağlıc eti 7() ;;,;soo 

1\::-ıraman (•ti » l)ö .19,::;oıı 

h:uzu eti • GO 2ı'OOf\ 
Sığır eti • :;o 21 :-ırıo -
38 kalem ya~ ~cbu•) :ınıııı L' m 
UmLrrı · ut arı J 

:2617.')0 Kilo 
:lJOxOıl Arlı• 
-i90110 l>em 

tik Tr. 
l..ıira 

--
l~H.) 

J·~ksjt lınen i ıı 
ya.pılacağı 

gün ve 'ant 

Şnrtııam~ 
lx!<lcli 

Kr. 
---20 6 41 cıınıa 1 4,:ıo ela 

---- ------
;J2Tl • • • J IJ)(I de 220 

·------ ---4427 , • 10,30 da ~20 ---·----·-40R7 • • 10, li\ de 285 
----·---

iRi > • 1U5 de 
---------

·----~---
6218 • • 1 ı ele 500 

------ - -.-----

2~:\8 • 1 ı .2!1 dc 1 ~~ı 

J{oınisyıı~H.nıuz~ lı:ı~:L d ı ı ı 1 ~·ı iıı ··uk;ı,ıdH \·,ızılı j, ıi,._ 1 c· 1 rı 1, 
f>alı zarf ll~ulü P ·"-·'•'İilH!\. kcınn11-:: l·u· J•.k..:iltnıe rir~yo_frhı i . ..:.tik!al erıd 
le~. Xo. ;;19 d:. li '"r :ı ıı alıı:ı . onıi .... rnııunca :vr.pılııcııktıı". 1-·t<•kliler 

t 'miııat mnJ..bıızıı, l!i4.t .·ılı ti~ııı- t oıl>"ı w.sika<ı ,. • "<k1ifleriııi kYi 21~11 
"flyılı knnuuu~ t:ırifntı dairL.~·iııtl(• lıiı_?.ırlı.\~H:1.ıkl:ır hnp;ı}ı zarrJ:-!t·ını ~·n
karıda hiz;ıl~~rıııdu g-o-.:L·~lt·n ~:ta(fan Liı :-:;ıat <e\"\Pline ;,n.d:.ır !"iizli Y<'c~en 
konı'srvıı ı· Hiii;iıw m:ı.1,lı •z nıı.kal.:Jiııde \' rnwl ri. Tl'nıiııa y:ıtırmak 
\' ~rtnan1C"Jeri gOrıncl\ i ·ti.rt•ııit'rjn (~alat-a:-:nı·ar Ji~e-~iıvi konıi~~·on kfl. 
tipligine mlirac .. all:ırı. 2 ~ 12 18 :1!l77 ' 1884 

lzmir belediyesinden ( 1807) 

l _ Killtur mahallesi 1389 uncu ı 
sok:ı.kta 63 ü,ııcü adanın 348 metre 
murabbaındaki 36 sayılı ar.-anın sa- .

1 
tı~ı. trazı işleri mildür}(lğündek'i şart 
namesi veçhilc açık artırunaya konul 
muştur. :Muhammen bedeli 2784 lira 
muvakkat teminatı 208 lira 80 ku -

Doktor 

Behçet Uz 
Çocuk Hastalıkları 

Mütehassısı 
ruştur. Taliplerin teminatı öğleden Hastalarını 11,30 dan lıire kadar 
evvel iş bankasına yatırarak mak - h 
buzları ile ihale tarihi olan 4-6-941 Beyler sokağında A enk matbaası 
çarşanbn giln!i saat on altıda encü - ı,.Y:.,:a:.:n:,:ı:,:n~da:.,:k:,:a:.:b:,:u::,l,.ıed~e~r • ._ ______ , 
mene müracaatları. 

2 - Kültür mahallesi 1389 uncu ' 
ııokakta 63 üncü adanın 348 metı-e 

ALSANCAK 
nıurabbaındaki 37 sayılı m·oanın sıı-ı lıtaayon karııaında yeni açılan 
tı~ı yazı işleri · müdürlüğündeki şart. 
namesi veçhile açık jrtırmaya konul- E G E 
muştur. fuhammen bedeli 2776 lira 1 ' 
muvakkat teminatı 208 .lira 20 kuru~- hususi Hastahanesi 
tur. Taliplerin teminatı öğleden e,._ . . 
vel i~ lxınkasına -'.atırarak makbuz-,Sahıbı: DOKTOR OPERATÖR 
lan ıle ihale tanhı olan 1-6-!l41 car- A J J 
~anba gtlnil ~ant on altın" eııeiimenP D L B R 
müracaatları. 17 22 27 2 

---Kiralık Ev---
Güzıelyalı Nuri bey sokağı (54 iincü 

<okak) G numarada konforlu Ye gU-

1 manzııırıılı ev ldraiıklır. Her gün 
"ğlooen evvel ayni eve milracant. 

Kulak, burun vt boğaz 
hastalıkları mütehassısı 

DOKTOR OPERATÖR 

Dahi Öke 

E 

Her ıubeye aid haatalar kabul ve mü

tehaaaıalan tarafından tedavi edilir. 

tANADOLU) 

lzmir Defterdarllğından: 
l - F<'vkıılıide vnıo:iyı>t dolnyrniylc bazı vergi ve. re~imlere zam irr~ 

sıM dair ol~n :JR28 "ayılı w 17-ii-!140 tarihU knnuna rJ.. I040 No. lıı k:ınıııı 
:U-5-!!41 tarihinde ne~redilmiştir. 

2 - Bu kanunla aşağıda 3 numaralı bendin A, B, C fıkralarında 
yazılı maddcleı· muameL.: vergisine ve E fıkrasındaki maddeler i•tihlak 
,·ergisiııe titlji tutıılmuş ve F. G, H fıkrnlarındaki ıııaeldelerin iRtihliik 
'"ergileri ele artırılmrntır. Bu mrıdelelerln 

A) .~lım "'' satımı ile i~tigııl eıjPnler:; 
B) Bu mn<ldcleri imalatıııda ipliclııi ı·e tıili madde ol:ırak kullanan 

:'1nai n1ües:>:eselcr. c 

• Bu maddelerden kanunun ıı. ~reclildiği günün yani 31ı;;ı941 gününün 
•ahı\llınd:ı ticarethane, m:ıli,aza. fabrika, imaliıthaııe nııbar ve depoların
rla sııbe. acente VI' komh;yoııculn nezdinde veya ~air yerlerde'bulunan 
;tokhırı.1 ciMiı'i. miktarını. sıkl ·tini ve bulundukları yerleri bu ilanın 
yapılclığıııııı erte~i gÜııiinrlen itilıaı·cıı üç güıı zarfında yani 5 6, 9U ta
rilıiı!e mü,:ıcl!f per~enbe ıciinü mesai saati sonu olan :<aat be~e kadar bir 
beyanname ik• AlsanenkLa Cumhuriyet lıuh·arı 1!)0 nıınıarada muamele 
>c btihliık wr.v,iled maliye ul>Csi tahakkuk" şefliğine bildirmeğe mec
'mrdurlaı-. (Bunlardan sınai nıiie>< 0seler kanunun neşri (arihiııcle imali 
t.ckemnıiil ptmemis halıle bulu•ı:rn nıevadılı beyannamelerine iptidai nıR<l
.le hıtFı>ıl-ki miktıır ,.e ,;ıklctlerine giire derç ed0 e<klerdir. 

:-ı - Beyannmn~ ilt• hildiril<'ceh maddeler n~ajhda ıı-österilın:,ur: 
A - Kepek, 
B - Yerli nebati ınnh,ullE<r in t:ısir Ye tnsfiresinden istihRal olunan 

yağlar zeytin.rnji:ı, •ıl':ıın yağı. a)· çiçı>i',ri rnğı. rapisa, keten, bezir 'i)?Sair 
) :ıfeları gibi.) 

C - Şekerden nwmleket içinıl' imııl olunan maddeler (lokum, akidı' 
,l{'keri, bonlıoıı. brenıela. rece!, nı:ırnıeliit, fundan, jile >;ekeri. sekerleme. 
~uı·up \'<' cm,ali, terkibinde ylizrlc oııdan fazla şek~ri muhtevi olup ~imdi
\e kr.d:ır muamele \i'rgisinden muaf bulunan m:ıddeler), (tahin heh·:ı>ı 
beyanname ile ihbar mecburiyetine tabi değildir.). 

D __.. La.<I ik çizme. şoson, kalos, ökçe her nevi çinıeııw. .. 
F - Güıııriik ilh:ıl:1tı tarifesinin 12!1 B. 1:12 B pozisyonlamı:ı gire• 

sun 1i ipek \', ;-;un'i ipp]\'jplitfL 

G - Her n~\"i k:lh\C (Gün1rlik tarife numaı-a~ı 208). 
H - H r ne\'; ç:ıy (Giinıriik tarife.•i numara•ı 213) 
~ Yukarııln :J..i numaralı bentte )'azılı ~ahıs ve mü sseselerden kamı 

nun nc~ri giinüniin sahah1ncla k(l1>ek, ~·ağ, ~eker m(\\'Curlu yüzer kilodan. 
lastik ökçe, Ro.son, kalos. r,izme, sıın'J ifl('k ve sun"i ipek iplii(i, kahw , . ., 
en~· me\·cııdu onar kilodan, çimento nıc,·cL«lu ;;oo kilodan az olıuılaıfa 

:8.t:l avılı nlu. mele v('rgi::.i knnHnunnn n~ağıdn 5 Numaralı bentte ya
,,Jı il v~ 12 inci marlcl len nwcilıinrt> muamele \'Crgisinden muaf bulunan 
lar bn\-: nnanıe \Pı'nH: .. ;n~l'buriyet~ne t:-Lhi tl·~·,-1 ilcFrler. 

5 _· ;{84:1 !'ayılı n1uan1el!i v.ergisi kanununun 11 inci maddesi lnuci1ıin
~e ıııııaınek \''rgi,inden nıııaf olanlar a)·ni evde ikamet edeıı aile•i efrad• 
ile tıirliktc mii•ıha<ıı·an ikametgah dahiline!~ icra (dilmek ve muharrik 
kııHrt kullaııılnıam:ıl. ,.e h:ıri~ten alaeajh i~çi he~i ge~menıek ~nrtid' 
iplik, hnvlıı. örtü. c:or[qJ YC lll"nsıı('at g-ihi örgü ve dokun1:t i~leriylt~ dantr
la \·e ıı:ıkı~ iı"ll.Pri. ha-..ırtılık YP .-:,•t)(llçilik mnmulii.tı, ip'\.!? ur~an ile i~ticı:ıl 
t ıienlerclir. . 

~Ie:t.klır kanunun 12 iııc: n1Hdd~8İ ile n1tuın1cıle verSı?"i~inden ınuaf tutul
muş olanlar ıla clo{ırurlan clo~nıya \'eya bilrn'1ta yalnız bir mii~teri hesa
IHnn im:diıt . apn.ıyan v i:-<t ihdan1 ettiği ı~<:i qHrı~ı nıiie~...,c;-ıe ~ahibi d{l 
(\ıi?.zat ~:ılı"ııı. ç:ılısıııasııı) ılahil vlm:ık üzere lıc~i tec:ı\'ÜZ <'lmiyeıı ve 
muhHrrik kıı\'\'etle kııllnnaııhır clıı muharrik ktı\'\'eti iki heygiri geemi)·e•ı 
kiiciik .'·:ını.t ıniİt'S> >~lcı·iılir. P.u mii 0 <>es>lcr muamele \'ei,tihliık vergileri 
r'ltıı~Ji.rc snlıf"..;' tr.haT~kııJ, n.flig1ndf'n \·t•rilnıi:-: ol:ın nnırıfiyel knrnf'lf't·ini 
ha1z ııu• ·l:•rdır. 

C llll:"U:-'l ıııii..:kir:tl aınilleri ilt• lliltiıı ,.~ nıiiı-1kitat huy il ·ri kanunun 

ll,.'~t·f·cli'difri :~ı ::; ~•ti gi\nilnlin --nh:ıhınrla tical<'lh;,'H !', nıaj(a1.n, fabrik:~ 

ııırlath:ın. , :t11ln.1r ,. ılÇ'ı,olarıntl~, sube \'P at('ntl~ri \·e komh~yoncuları 
Jdıliı;ıl~ 1.ı•ılıu;:ıı lı ,. ııe\'t • oııra w ıiitüıı (enfi,1°, luııbeki ılc dahil) w 
. ı ... v l\. J.;l•'ı,:.k . \l' lih.ür .. -.cın11Hı\ıya. ,·i;.;.ki. ~aı·nplarla kibrit ve çak-

ıno.k t~Jı·ı .. ııın otih;•I fj\·atJnl'lll{L j.r(it'P cin:-:, llPYf \"e Tilİkİfll'İnrl1ll btı İlÜ111ll 
. upıldı-~pıun r'~:-<.i ırliııünd.ctı itibart·n ih: yün z:ırfında yaııi _ö G 941 lari
(ııı~:. ınil:-;a jf pcr:--\•nlı1..· .l!iiuii n' s:.d ~aati :-:ontııın kadnr hır he~·ann:ımP 

, rı:iı ... 1 ini ~l<l~ .,ı hi-..•r1
• ". ·.ı. t"~ '" lı'lcl'rtnrü" nı ·elını· -

L rl r. 
'i - l\ilırıt iuh·~cıı·ı ı~ı in·~, ~irlı l! l•ı..· ııl ''"'l'ı de h;ınııhnn nı::->ıi .ıi'İ· 

'ıiıı,ıc \'IIPı · ıd<· m \Tllt kiı l'ıtl rl t:ııJ,nını.;: :a:-ılrırının ııııhtnnnı keza lıu 

• iının \f;lrJıldıı_r1111.1 -rl :-Ol gii.ılindtııı itih:ıren \Aç sriin içind:ıı .\·ani :l 6 fljl 
taı"hin'e rııti:-;.ıulfi ·ıH.·l"~-;-"ııl:<-• g-üııü n1 •:-ai ,--ı:t:ıl~ stınıııı.ı kndar hııltınduJ,l:trı 
nıah:ıll'ıı inh»,.rl;,r iılaı<"ıiıı • lıilılir~edd"rtlir . 

(Kibrit inhisarı isletnıı· ~irkc•ıiııe ait olııp :ıc: ııırler ııcı<li ııle cnıa11:'
'.;0n lıulunduğu kayıt \'e , e. ik:ıl:ırlıı tn,dk t•<lil~n kilıritkr beyannamelHe 

ithal <"ılilıni.rccektir.) . 
8 _ 'J'nz alını \·e :-:cıtımı ile nıe~gul ulan hakiki ve hükn11 ~ahı:-;lardnn 

l.ıu kıınuııuıı ııeşreılilrli*i !ll ~ !14 t ırüııli ,-r.lıahı dlerinde iki )"iiz elli kiln
_hın faz1u tuz bulunanlar dn o taı·ih~c nıa~aıa unOar, ,.< depol:ırındn.. ~ı_ı .. 

b'.!, acente ve kon1 isyoncnları n<:Z<lindt' Yc . .-air yerlerıl ... hııluı~nn tuzlarıı~ 
'İlb \'e ıııiktıo ı·ıııı ,.e huluııılııklıırı ı·erleri bu ilanın yıopıtllı~ıııııı ertc"ı 

ıiinündtln i\lhuren üt JCÜıl icintll• y~.ııl :i '6 H41 t:ırihin? nıüsndıf p(·l'~Pnl:fl 
.. ı· ı ılı· ., ıııııu· J..:ıdu ı· iJir Of·\·: 11 ı:ın ... J • hulııııchıklnrı nı:ı.h:dlın ·~un ı ıtı ~uı :-.c ~ :-.. , • ,, . . 

ıılıı ıırlJr iılure~iııe lıil<lirt·ı klcrılir. 
!l _Bu ilanın :ukarHIHf\ı b ııt!er'nde ~trı.:k~nıaha~li ,·ur i~t::t tl~irı..1 ,. 

.e gcrek<e inhi,ıar it'« dı·riıı verilnıesi nı~clııırı olcluını ta•rıh ılılrn lı -
rn nnaıneleri ıniıdd~ti içi ıııl<' '<'l"miye ıı \" .)· ıı nıeYtıı tlıı rı ııı lx·y mı ıı:ı nwl.c
;.i ıı~ ııok-aıı gcçircııl nleıı \ıeıaıın;ınıesıııi n•ın>e<lik.l~ri ~·e.ı:ı n.ok•nn hıl
lirılikleı·i m•ıltklı•rlıı ,.,,.ıı;sl lıc•§ kııt .r:.,ııı~iyle ı:ıh,ır ılılerPkt'r. 
. ,\lal\Hdaı-larc::H IJilinınt•k ilr.Pre ihtn olunur. 

lzmir Defterdarhğından: 
3828 suyılı kıınıınıı ,,k ıtı .JO. sayılı k8nııııuıı 1 ~ ıınl m3dıle>'i, danıg·I\ 

1:e~nıi kanununun J J inci rn:ıd<l<·siııın 2-t neli nnn1ar!lsını dt•ği:.ıtirınekte 

"'' lıu nıaılıle~·c \J6 ,.,. tl7 ııc ı nunrnral:ırı klcnıektt• "e 2G ncı ıı-.•dde<\ 
ele dıımğıı resmini ;ırttıı·maktadır. '" 

Bu hilkme gı\rn: Ç'Pk]cr. hank;ılar \'t)"l tk11rl''lh<1ııelt>t' ıırn.<1111ln mu-
okaio (c(]i\'e. iı·sal. te"Jim Ye l:ılı<il em:l'leriyle ıılelunnıın huvah•na-

no c \.' ~ 1 ' · d 
meler haYnle mektupları 5 ]\uru~. po-sta ,.c h'lgraf ha\':deııame.t·rın _en 
muht;viy>1(ı 20 liraya k:ıdıır olınlaı 2 ]<.ıı·us 20 liraılan Cttzln • 1 :ın ,.,. 
5 kurnş d:ımg:ı re ... nıi11e tabi tutulmaklaclıı-. 
3828 nunıarnlı kanunla yapılıın yiizcle elli z:ımunıı ıınistc-n:ı wlul -

el 1 • · 4<J G 1 l'\i " 7R n1u:-; olan danıg·n rP~n1i kanununun 11 nci nıa < e~ının ...• > \c ~ 

nuMaralarııın yüzde elli zam yapılını. Ye ı:ı ntü nıacldcsin'.ıı 2, 1, 5 \'~ 
g inci numaralar;) le 1-1 H' lj iııci ınaddclel'iııcle yazılı nısbı resn,c ta?ı 
evrakın damga re8nıi ;;tızıle yüz 4.ımma tabi tutıılmu~~ur. Kanun bır 
hııziran !l4 \ taıihiııtlen ilibaı·en m<'ri)'Ctı0 p-irmbtiı-. ;\l~lrnılarlaı·a m:ı -
ltiııı olmRk tlzere iliin olunıır. 

ikinci Beyler eokaiı No. ( 80) 

Haatalaruu her -"n ötledl'D ooııra Müessesede her zaman Şnı-yo uzunluğu 41 - 48 santimetrelik bir acl('t yazı makin,e.qi >'ah~ ~lı-
·- ' nacaktır. Taliplerin katalog ve son t.eklif mektuplarını 16/6, !l41 tarıhıne 

1 __ ... ;;;;;.;Ml.;;.Y.;•;.t..ı;.;..a.'ri-•d.ar •• ___ ,,1doktor b11lunur. Tel 2918 kndııı· Rl>IPdiyemize giincleı-nıeleri iliın ohınıır 29 2 6 ıo <UHIJ 

Söke beleaiye riyasetinden: 

-·---- I S:Utl.ra. J ) 

f i~;;.·; .. ı;·~~~·;;· .. "A;ı;ı;;·i"'il"d;ı~·;~ı 
. . - -• t •••••••••••~°''''••1ftt••• ••U 1eu••1 •• J• s oo •••• P llrl•Ul•J•ı• •o 1•111•1•11111,•I•••• •••••••.,_ U•U t•, •••o••• 

lzmir Levazım Amirliği Satın Alına Komiayonundaıı: 
ı - Tahminen beher kiJogu 41kuruştan100 ton sığır eti kuıı:ılı zarf 

u~uliyle satın alınacaktır. 
2 Muhammen bedeli 41000 lira muvakkat teminatı 3075 liradır. 
3 - Şartnamesi komisyonda verilecektir. İhalesi 11-6-9.U çar•anba 

günü saft 15 de. Geliboluda eski şube binasında komisyomımıı 
zun bulunduğu mahalde yapılacaktır 

4 - isteklilerin mezkur gün Ye saat 14 de kadar teklif mektuplaı·ı-
nı komisyonumuza vermeleri. 23 28 2 5 

İzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komiayonundan: 
1 - Gösterilecek yerde (16560) dört kuruş on altı bin beşyüz alt -

mış lira dört kuruş bedel keşifli yol inşaası kapalı zar,f ımıliyle 
eksiltmeğe konmu tur. 

2 - Ek.<iltmc 9-Hazirnn-941 pazarte8i günU saat on altıda kı•larla 
izmir levazım amil'liği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Teminat muvakkata akça" 1243 bin iki yüz kırk üç liradır. 
4 - Şartname, keşifnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
~ - Istekliler teminat ve teklif mektuplarını ihale saatindt>n rn nz 

bir saat en·el komisyona vermiş bulunacaklardır. 
23 28 2 7 

Kırkağaç belediye riyasetinden: 
Elektı~k santralının aşağıda gösterilen bir senelik mahrukatı açık 

eksi!tmeiye konulmuştur. İhalesi 10-6-941 salı günü saat on be~te 
belerUye dair~inde yapılacaktı~. Şartnamesi her gün belediyeden 
alınabilir. Taliplerin tayin edilen saatta teminııt akç-aları ile birlikte 
hazır bulunmaları ilan olunur. • 

Cinsi Evsafı lliktarı 

Linyit maden kömüıoü 
Sil indir yağı 
Yağlama yağı 
Tuz 

25 29 

Parça 
Kuru buhar icin 
Lomopil için 
İri 

2 6 

400 Ton 
1600 kilo 

1900 kilo 
3600 kilo 

1894 

lzmir Defterdarh2ından 
ı _ Şeker ve glıkuzdan alınan istihlak ,·ergi,-ıı.iıı arttırılma<ına dair 

olan kanun 31-5-9 11 tarihinde neşredilmiştir. 
2 - Bu kanunla: 
A) Glikozun alını ve satımı ile iştigal edenler. 
B) Glikozu imaliitıııdıı iptidai veya tali nıaclcle olarak kııllıınan sınaı 

müesseseler. • 
Kanunun ııeşreulicliği günün yani 31-5-ıı.ıı giiniiııün -:ıbahıııdn ticaret 

hane, mağaza, depo, anbııı·, fabrika ve imalathanelerinde, şube, acen
te ve komisyoncuları nezdinde ve sair yerlerde l!ulunan "tokların cins, 
miktar ve sıkletiııi ve bulundukları yerleri gösteıır bir beyann:lmeyi 
kanunun neşredildiği günü takip eden günün yani 1-6-941 gununun 
akşamına kadar Alsancakta cumhuriyet bulvarı l!JO numarada mua
mele ve i,;tihliık vcı-gileri maliye şubesi tahakkuk :;;efliğiııe vernıege 

m<cburdurlar. Ancak kanunun neşrini takip eden gün pazara yani ta
tile tesadüf ettiğinden mezkiır beyannamenin 3692 numaralı kanun 
mucibince 2-6-9-11 tarihine mii•aılif pazarte. i günü mesai gaati sonuna 
kadar verilmesi icaliedeı-. 

3 - Glikoz imalatında iptidai veya lai; madd~ olarak kullanan 
sınai müesseselerden mak-ııt, lıu maddelerden çikulat8, tahin lıelva
,ı, lokum, fondan. şckerıeme, karamela, akide şekeıi, lıonboıı, marme
lat, reçel Ye emsali ınaclcl !eri imal cdenlerdiı·. Sınai ınUessese tabiri d_e 
:ıs.13 numaralı muamele vergisi kanununun be~inci maddesinde. larıf 
1.,.•llilen müe::;::;.eseleri ifade eder. 

·1 - :Jl-i>-9-11 giinüniııı sabahında ell~rinde yüz kiloılaıı az glikoz bulu 
ıı:ııılar beyanname nrnıeğe mecbur değildirler. 

5 - :.llücldeli içinde beyanname veı·miyen veya ınevcudlarını be -
,·annameleriııde onk,,an gö,terenlere beyannamesi verilmiyeıı n:ya 
;ıoksan gösterilen meY:ıt için tarholunacak Yergi, lıe~ kat fa•ı:ısiyle 
tahsil edilecektir. 

.Alfıkadarlarca bilinmek iizere ilan olunur . 

~~~~~~·~~----~~~~~~~~~~-

lstanbul belediyesinden: 
Ke~,L ilk 
hctteıi Ll.!nıın<.ıl 

198:15,0U lllli,62 

~nrtnanı... ~-....-· 
ye.-;a.ır bedelı ..... ,.. 

ılııll..aı.""1"" Jıii ı. & • li· - ..... -
( 7 J) Kasımpa~a - Halıcıoğlu yolunun top.. 

rak tco\·ıye>., :llakadanı şoşe, kal
<lırın1, du\·ar vesaire inşaatı. 

llô7) 

(100) 

_ ............ -
Alaykti§k.iı - Türbe, Sultanaluned 
meydanı ve Bahçekapu Şehinşah 
Pehlevi caddelerinde.ki Tretuarların 
inşası. 

Tak,;inı lnönu gezgı,;ı yollarının 
Tretuar, Beton Bordur ve8aire in
~aatı. -

h: ~,r·:. .ı ·lknyle ilk teminat n.ıiktarları yukarıda ~·azılı işler ayrı, ay
rı J."ııaıı d<f u'uli~·Je eksiltmeye konulmuştur. :.\l~kavele, eksı.ltme, }la
' ıııclırııh "1Hi genel, hususi ve fenııı şarıııamelerı prOJ~ keşıf hulasa
-ı\'I_ bnna nıüt~lerri diğer eHak yukarıda .hızalıı~ında go•l.e~ılen bed~l
'e~ ÜZ'rınılc Fen işleri müdürlıiğünclen verılecekta·. lhaielerı ~3 . . 61 9~1 
('um:ı g-üııiı ,,uıt l.ı de Daimi encümende yapılacaktır ... Talıp~erın ılk .~; 
nııııat nuıhbuz \'eya mt>ktupları, ıhale umhınden 8. gun. ev\ el Beledı~ .· 
r.o ıı i,Jer; nıi\dürlüğünc müracaatla alacakları fenııı ehlıyet, !l41 .)ılııı,ı 
"e ' · k ·ı 2490 ııumar·ılı !lit Ti~rel ıul:ı~ı v~sik.8 ı;ı, jmznlı ;jartname v~~aır. evra ı e . . ~ .. 
kmrnııuıı \arifatı ç~vre:<iııde hnzırlıyacakl'. r~ teklıf mektuplarını ıha! ırıı
' li 14 le k: .. 1 •• r Daimi eııcilmeııe wrmelerı lazımdır. 
ı ' 29 2 6 10 ( 4048, 1911) 

, 

Otel - Gazino - Lok:ınta ve Pastahanesi 

Eae bölaeslnin en muhteşem biricik müesesesidir 
MODERN KONFOR. TE IZLIK VE SORATLI SERViS 

• 



'( SAHiFE 4 ) • ANADOLU 

Amerikanın ye-ı ınaııtere uaııız mıka-
ni biitçesi vımatıa ·iktifa atmıuaoak 

Havalarda 
Faaliyet 

Askeri ihtiyaçlara 15 Suriyenin'bu yeni plana Bismark zırhlısının ye- SON DAKiKA: 
milyar 500 milyon dolar dahil olduğu tahmin rini bir Amerikan tay-

ayrıldı ediliyor yaresi haber verıniş · 
Fransa hükumeti, niha
yet lngiltereyi protesto 

Vaşington, ı (A.A.) - Amerika I..onclra, 1 (A.A.) - l\InyıF:ın sd'n 
maliye nezard~bildiriyor: Iraktaki /ngiliz kazan- h:ıfota~ı zarfında.~ngi.liz hava kuwetk- . 

Yeni biltçe, 2! milyar 169 milyon do- _ _ • ı rmın Almanya uzerme yaptıkları 3 - Londra, 1 (A.A.) _ Öğrenildiğine 
etti 

!ara baliğ olmaktadır. Bütçeden 15 mil cına buyuk ehemmıyet kınl~r esnasınd~. yaptıkları tnhrib.atı göre, FransanınMadriddeki bUJük el 
ynr 500 milyon clolarlık tahsiat a.~ker1 t:.1. l tesbıt ;t~~k •. riı~yet eartları~.ın mü - çisi, .Madriddeki İngiliz büyük elçisi 

' 

2 Huitan 1141 Puartıeai 

19 Magıs staJgu,,,unda yapılan tören 

Gençlerbirliği kulü
büne bayrak verildi 

: 

ihtiyaçlara tnhsis edilmiştir. a J O unugor :::aadew.hgı yilzCmtfon milmkun ola - Sir Samuel Hoora bir nota vererek Tu 
Biltçc, ikinci kanun ayındaki talı - · mnrnıştır. İki nokta, bilhnssa calibi nustaki Sfaks limnnında Rebele vnpu- G c İl T c b • • ..,.;, 

~~nlerden 4,~ milyarlık bir fruı:lalık Londrn, ı (A.A.) - Giriddeki vn- dikknt.tir. Buı~lardan birisi: ~nn si~- runun bombardımanını ve ~kiz Fran- e em an er t Um UrreJSJ .... 
~ostermckredır. , ziyetin vch~met kcsbetmesine muka- t:m bır ~merık~n ~'l~Y~l'esmın de~ız smn yaralanmasını protesto etmiş - • kd• } • • · J b•td• _..it 

x bil, İngilizler lrakdaki vaziyetlerini ku\•\•etlerımizle ış bırlığı :v:apa~n~ Bıs- tir. zm ta 1r erJDJ genç ere J U'IP 
Çl.ndakı· ıubarabılır tnkvlve etmişlerdir. lngilz hükOmeti markın batırılmasını temın ctmış ol- H 1 t d 

menfaatlerin mUdafaası noktasın : ınşsı.~ır.. . . . • . a ep ayyare mey anı Ankara, 1 (Telefonla) - Dil~ l~ nün, gençl-erin ,.e mükelleflerin 

J . k dan Irakta yalnız askeri vaziyet se- ?1gcr1 ı.-e İngılı7: ~v.cı t?yyare fılo- bombalandı . Mayıs s~ady~munda heden te7bl'yesı reketlerini takdirde karşıladık1' 
apon zayıah ÇO bebiyle hareket etmek için tcrlbirler laıının Frtmsız s~hılı tizcrmde ~8 ma- . . . . genel dırektöril general Cemıl Ta - hnkkındaki iltifatlarmı bildirrnit 

h . tl•d· nlmakln iktif-a etmiyecektir Askeri yısta yaptıkları bır taarruz keşfı esna- Vışı, 16 (A.A.) - Beyruttan bıldı- ncr ile beden terbiyesi teşkilat erka- k 
1

. b y d k ld 
e emmıye 1 ır bak;mdan mütalea ediline~ ~u netice sındn son mod~ ~r~s~e~ ~mit .109 Al- ritd.i~ine göre, . dün öğl~en son~a 4 nı ve bölge başkanları önünde. b~r u üp f\Yııagı~ı~ ~e. eme· 0 • e 

Qunkin. ı (Kudü:;1 radyosu) Çin lere göre hareket edilmesi müm _ m:m ~yyarelerı ıle gırıştıkJerı ınuha- İngılız tayyaresı Halep cnannda~ı ~a- gUreş yapılmış, beten terbiyesı talı.. nu, beden terbey esınm ehemmi! 
bnş .~umanclanlığının neşredilen bir kiindilr: .. ebedıı· .. ~u. Ç~rJ?.ış.~ada ~:sscr .Smit va meydanın!. bom~ard1mım :trnıştır. · matnam~si hükümlerine gör.e kulüp- anlatmış, bayrağı, m~r~simde bO 
teblıgine göre jnpon t:aaıTUZU, aka- 1 - Almanlnrın Jraka' yeniden lerden hırısı dtl§urulmilş, dıger hır ço- Beyrut uzerınde bır in- lere verılecek .ba.yraklann ılkf, An- nan gen~ler k~lilb~ reısı İçe~ meb 
met.c uf,rratılmı tır. Yalıı.ız Şans eya- h ulOI , e niifuz hareketlerine karşı xıı ~n ı!:.sar:ı ugrntılmıştır. .. • • • kara Gençlerbırlıği kulübüne veril- Bay F.crıd Celal Gilvene teslım 
Jetinin cenubunda jnponlnrın 40,000 mlihim tedbirler almak lhlmdır. Kudus. ı. (Radyo) - Bugun Kahi gıhz tayyaresı miştir. General Cemil Taner, evvela tir. . .. 
kişilik ku\"\'eti imha edilmiştir. Ling- (.' linkil A imanların Iraka yeniden bir rcd~ neşredıle;ı. hn\•a kuvvetlıerl karnr- Beyrut 1 (A A ) _ R" ·ng'l' t _ meydanda yer almış olan Gençler - Bay Ferıd Celal, bayrsgı aldı J>t: 
Fo ve Hoşi limankmnda japonlar hareket yapacakları mulıakak adde- gahın~~ fobllgı: . . yareı;i bugUn :Be,=rut u~~i~deı ~çn~:ş blrllği kulübil mensuplaııını ve beden ~onr:ı beyanatta bulunmuş, bu 
tutunmur.;, faknt ileri geçememişler- hareket yapacakları muhakkak adde- .1~gıhz avCl. tnyyarol~rı, Akdenız ve \'e hava dafl bataryalnırı faalivete geç terbiyesi mfikelleflerini teftiş etmiş r:ı~ ~ltında toplanacak Ankara 
dir. Harbin bidayetinden beri japoıı- ıyncak vaziyetle iktifa etmek doğ- G.1:1cı n~ası cı:nrı.n~ak.ı harekiittn 1~- miştir. · ve sonra AnkaragilcU bandosu ön. - lı~.ının daha hızla çsl~~aklarını. 
ların j~galleri altında bulunnn 4 ru olnmnz. gıhz h~ı P 1r:.mılcrı?1 hın:ı:ı.re maksadı- ' • de olduğu halde gençler parlak bır egılmeden onun şerefını yükselt 
liman, ı.imdi Çin kunctleri ta1·nfın- 12 Ma~'lstan l><:ri Suriyenin kon _ le fanlırct gostc.rf!lışlcrdır. Bu harekat Sfaks lımanı tekrar geçid resmi yapmışlardır. Genc;ler, to devam eeceklerini söylemi 
da~ı .iqtir:dad. olunmustur. l!ope cya- trolilnü Almanlar eller!ne nlmışlnr- tn ~~ın~ers 88 tıpınd; 5 A.Im.an .. t~yya - b b 1 d Rnhadn ye:lerini aldı~tan sonra ge- !Jando istikliil ma~ını çalm~ş •. so 
letının şımalmde yapılan J-apon hO- dır. Alman tayyarelerınin Suriye r;~ı~le. - Jtalynn ta;')are.~ı dilşurülınüş Om a an I neral Cemıl Taner, yüksek huzuı·la- ınşaat u. ta mektebı talebesı 'e 
cumn taıtdedilmiştir. Düşman kmr-1 nE>ydnnlarma inmeleri, 12 mayısta ll~r. Bır ~açı <l~ ~. kad.ar f~~ln hns~ra Kudl\s, ı (Radyo) - Kahire tebli- riylc bu merasimi şereflendirmiş o - kellefler, muntazam hareketler Y' 
\•etleri, e-ıki me,·ziJerin'f' ç<>kilmi~ler- haşlamuıtır. Binaenaleyh bu vaziyet !ıgr~blmı..tır kı, uqJcrmc donmelcrınc ği: lan Reisicumhurumcız Jsmet İnönü- mışl:ırdır. 
dir. l!nrşısındn bazı ihtimaller miistcb'nd mıkım yoktur. . . . İngiliz tayyar-elerJ, diln Tunusta ---000 !ldc1edtlme1rtedir. Curn~ g~esı byyarelıerımız, ''-fa!e- Sfaks limanına rekrar taarruz ıederek s· t f • • Rıuıicl AH Geylnninin, Almıuı ve me ~·e Kandıye hava meydanlarına şıd_ limanda demirli bulunan ltıılyan ban-

ıyam pe ro ıslıyor itah•nn elçileriyle Irana ilticıı etme- dctlt tnarru7J:ır ~·:ıpmışJnrdır. Yerde drah Flol'ida şilebini bahrmışlnrdır. 
Singnpur. 1 (A.A.) - ....,ing-apur l ı>ri~ Almanların Iııaka derlıal bir mü bu.lunm~. dokuz. tnyynre yakıln:ış v;. __ -------

umum! vnlic:i, dün beyanatta htılunn- dahalede buluıımağa kalkışncall nn- ~ıt~nlyo~ .ateşıne ~utulmu:::tur: KandJ-
rak, Siynm hüklımeti ~zasiyle nıüza- nı göstermekt~dir. Bu keyfiyet s.siler s_enın tas~ are m~~ danında . b~nn)~r?n r .. ' 
kerelere dc,·am edildiğini, Siyama ı·eisinin ele firnrınd-an anlaşılmakta- \ e ha~gaı l:ırda ~ angınlar 'e ınfılal~ . - Taıız sıhhi IP-18 ıuuu 
petrol verilmesi ıneseıe~inin rr~rUc:üL dır. Irak hildisesi, Amplarla c:on çı- lnr çıknrı~~ıştır. . . 1 y 
düğiinü bildirmiştir. Umum! vali, l:an mUşki.illeri de yatıştırmağa \'an- .Bı.ng:ızı~ c ~c şı?dctle hilcum .cd~I -
bu mevzu petı-ol kt\mpanyalnrını alfl yacaktır. Arnp aıcmini lngilizİerin ını~tı.r. Cenubı Afrıka tan:arelerı Dıll~ 
kadar ettiği için slyam mCimes.,ilinin r.JeyhiM hareket ettirmek gibi Al _ .Gırıcl adasında. md~telıf mmtnk_.a
petrol kumpanralnriyle doğrudan manlnrın yanlış bir z.ehaba düştük- rınc tecavilz ct~ışl~rdır. ı:u. hare..~at. 
doğı uya görüşıncl€r yapması ıçin !eri görillmUştür. Almanlar, Giridi hın 4 tnyyaremız donmemıstır. 
tertibat nlınmış olduğunu v.e nnlnş ~ ıapfoderek şaı•k yolu için bir faali- t 

mamnk için hir sebep mcvcud buJun- ye'tc hazırlanırken Irak hiidiselcrin- Fransa' oa•ırı Aııan. 
madığım Röylemiştir. den mUhim neticeler beklemel.1".c idi- 1 

ler. Almanlnrın taaıTuz ·planı Sü. 

1 
•? 

Paris polis müdürlüğü \ ~·şe varmndtın İngilizlerin vazifesi ara Dil ıaraııı . 
ıisk~ri ehemmiyeti bulunan buttin 
noktalan. sımsıkı taram:ık olmalı -Pari!:, 1 (A.A.) - Paris p-0Jis mii

dür vekili Marşnl, ,·azifcyi .reni poli .
müdürU Amiral Bm·da tEslim etmio;; -
tir. 

dır. Dene tehlikelidir. 1\Ic\•simin T aymis gazetesi, Suri-
Afı ikacla ilerleJl\~ olmnsı hazı üs -
tiinlüklcr temin ~1mektedil'. Kızıl yeye karşı derhal hare-

Alman tebll.g ... ı· denizin Amerikan gemilerine a"ıl -
"' ket tavsiveainde Berlin, 1 (A.A.) _ Alman a ·keri masiyle ve Amerikan yardımının Mı- ,,. 

t:ebliği: ı: ıra kadar gıeJmesiyle vaziyet, fngi- bulunuyor 
Girid adaındn muhtelif mıntnkn _ lizler i~in çok bHYük bir ehemmiYet 

larda temizleme nmeliye i muvaffakı _ kesbetrniştir. . . Londra, 1 (A.A.) - İngiliz gaze-
:retle devam ediyor $nrktan ilerlPmis teJeıi, Suriye hakkında yazııl-ar yaza-
olaıı italynn kuv\etlcriylc mu,·a~:ıla te_ Alman fatu·ruzu, ne kadar uzun rak İngilizlerin bu memlekete karşı 
min olunmuo;;tur. Şimdiye kadar 10 bin sürer e İngilterenin muvaffakıveti silratle harekete geçmesini istemek
Yunan ,.e ingiliz nskeri esir edilmiştir. o kadar mühim olacaktııı. Girid~leki tedirler. Bu suretle Suriyenin bir Al
Muharebe tayynreleri bir İngiliz l<ru- muvnffakıretsizliğe rağmen ne olur- man üssil olarak kullanılmasının ö -
vnzörilnU lıa:ınra uğratmış, 4 nvcı rnr- a olsun lng.ilter.e, yeni bir taarruz nüne gıeçilmiş olacaktır. Ayni za -
\'aresi dUsürrnfüderdir k.arşısırı?~ şı~detle hareket. edecek- man~a 1ngiltercnin İspanya ve Por
• Alman tayyareleri, Giridin cmıubun- tır. İngılızlerm ş~r.kın ileri karakol tekize karşı muhtemel bir taarruza 
da 3 bin tonluk bir ingiliz ticaret va- no~tnlar~na da. tı.) nı ~lddetle hareket mani olması ve tedbirler alması 
purunu \'le bir motörü hasara uğrntmı~ ~dıleceğmc hükmettırecek sebepler hakkında miltalea dermeyan edil -
kıtaat nnkleden bir vapl!ııı bnhrnm: • 'Ardır. mekte, Almanların buralara taarru-
lardır. za kalkışarak ve Atlantik muhar.ebe-

Şimal denizinde dün gece knrnkol Irakta olduğu gibi 1ngilizJ.er, sa- sini şiddetlendirerek Amerika efka-
gcınilerimiz bir İngiliz denzaltı:ıını dece mukavemet değil, daha ziyade rmı endişeye düşürmek istemesi 
batırınışl:mlır. lngilteredeki mıkeri he- Almnnların i>nlcnmcsi şeklinde hnre- muhtemel bulunduğu kaydolunmak

Cumhuriyetin ilanın· 
danberi 28 şehir ve ka

~abaya su veriliyor 
• 

Ankara, 1 (Telefonla) - Cum-
huriyet1en evvel bütün Türkiyede 

20 şehir ve kasabaya içme suyu isa 
le edilmişti. Cumhuriyetin ilanın
dan sonra bir çok belıediyeler, te
miz ve sıhhi içme suyu getirtmiş, 
bütçelerindeki darlık sebebiyle bu
na lmkln bulamıyanlftra DnhlUye 
Vekaleti, kurduğu teşkilatla yar -
dımlar yaparnk halkın temiz ve 
sıhhi içme ımyu kullanmasına yar
dım etmiş \"~ bu suretle 28 şehir 
ve kasabamız daha temiz ve sıhhi 

içme suyuna kavu~acaktır. 
Bunlardan 23 tanesinin tesisatı 

bitmiş bulunuyor. 28 şehir ve ka
sabanın su te.C\isntına 2,300,000 
lira sarfedilmiştir. 

2,160,000 çiftçi 
ailesine 

Ankara ve lstanbulda 

Milli küme müsabaka
ları çok zevkli geçti 

Altay, Beşiktaş ve Galatasara1 
galip- A.ordu M. suor beraber' 
Ankara, 1 (Telefonla) - 19 mayıs rı arnsındnki müsabak:ı l _ 3 golle 

stadında milli küme milsabakalarına rin galibiyetiyle sona ermiı, ve 
devam edilmiştir. İzmirin Altınordu Mnra Bıeşiktaş _ tstanbulepor ta 
ve Ankaranın Ma~kes1~r takımları a- rı miJJi :küme i~in karşılaşmış~~ 
rnsında yapılan ılk müsabaka 3 - 3 _ . . 
goll:e berabere neticelenmi~tir. İki ta- 1 - :> golle Beşıktas takımı gahp 
kım da çok enerjik oynamıştır. Bi- tir. Birinci devre 1 • 3 Beşiktaş f. 
rinci devre 3-2 Altınordu lehine ne- ncticelenmiitir. Beşiktaşlılar. eJJ 
icelenmı~tl. z 1 oyunlarından btrlni oyııam1şl& 

Altay _ Harbiye takımları nrasında- Gilniln en mühim müsabakası 
ki müsabnkayı 2 - 3 golle Altay takımı F<?nerbah~ - Galatasaray takı~!:, 
knzanmıştır. Birinci devre 2 - 2berabc rasınclaki maç, 1 _ 2 golle GalatJIP" 
re vaziyette tidi. Altaylılar galibiyet sa_ rayın lehine neticelenmiştir. ilk 
~ ı.::ıını ikinci devrenin otuz altıncı da- re 1 - 1 berabere idi. Galatasar:ı~11 
kikasında atmışlardır. cok hakim oynıyarak galibiyeti hll"' 

İstanbul, 1 (Telefonla) - Şeref mişlerdir. Maamafih Fener ta 
tadında milli küme milsabakalnrı ya.. ikinci devrede on oyuncu ile oynıı!O 
pı!mıştır. Fener - Beşiktaş B takımla· tır. 

iş esasına müstenit 
yeni ceza evleri 

defl<'re tayynrelerimiz tanrruz etmi ler ketler ynpabilirler. Suriyenin bu ikin- tadır. 
dir. ci plf&.~-a dahil .~lup olmadıs!ını iRtik- Amiral Darlanııı nutkundan bah- Ziraat bankası daha ge• Ad)• V kiJ t• b • 

Mer y limmılnrında geniş ~·nngın- bal gosterect:k'tır. 3Cclen gazeteler, Fransanm her han- ıye e e ı, u nevı ceza e 
~~~a~~~;:~!~~;şfı~~ i~~~r;~ıı~xg~·~~y~~~: A .koood .h ~~ttie~~~;:~aniç~ihı~e;i~izkarş!z~~i niş yardımlar yapacak 1 rı·nden ı·yı· netı·celer almaktad 
Jerimiz. bir vapur tnhrip etmişlt"'rdir. merJ a a mJ tebarüz ettirmektroirJer. Ank:ıra, 1 (Telefonla) -. Hilk6 - t: 

• • Sundey Taymis gazetesinin diplo - m~lt, zıraatklbankasının ta~rıibenü kı~kl Ankara 1 (Telef onla) - Adliye bir ıslah binasını Ankaradıı inşa el 
h 1 matik muharrıı· .· 1n ·ı· hf"ll ·n mı yona ya aşan sermayesın Y z mı - ' 1 1 K h" d i bl .. o. f ngi/tere, bı"r hayat me• Vere UCUm ar. ~ · . 1

' gı ız ma 1 erı .- von k ak tc'"'"'bltsündedir. Bu vekaletinin iş esasına müstenit ceza !11. şer, ı·rşe ır e c.ezaev n_. 
de, Jngılızlerın başka yerlerdekı . a çı arın qçu • 1 . k bb . . ılave ve inşaatını yapmışlardır. ve 

mot mücadelesine J vaziyetini t.arsin ve Iraktaki isyanı s~~ile .yur:dh bulu!ıa~ 2,160İOOO ~ft- et~ elrı ur~~tedı ~şes üls~_çokıslıy;hne- nizli, .Manisa ve Balıkesirde de iş . 

Yapı ıyor bastırmak noktasın_dan Girid bareka- çı aı esme a ~ ge~ış .,;e esas ı ya ım ıoe er verutt:A ır. UÇ urarı il ~ sına cezaevleri vOcude getirmek 
girişmiştir tının büyük faydaları olduğu kayde- lar yapmak mümkun olacaktır. derele hapishaneden tekrar cemiyet a- nyni grup tarafından inşaat yapıl 

( BASTARAFI ı NCI SAHIFEOE ) dilmckte, fakat Musulda daha bir rasına döndükleri vakit jyi bi·rer va - tndır. 
nıany:ı, Fransayı hiç bir suretle tnz - Nevyork belediye re ısı ç?k .~iman tas:rarecisi bulu.nduğu da 8 Mili t M ı• • tnndaş olarak çalışmalarını temin mak 

1 
Bu suretle çalışan ~mlB 

yik etmemektedir. Fransnnın Almnn- Amerı·kanın harbe ha· bıldırılmekt.cdır. Gazete dıyor ki: • e ec ısı sadiyle ilk defa lmralı adasında iş esa- miktarı 2500 dür ve bu mıktnr, tıs 
ya ile ynpacağı hir barışın tesiri I..on- Suri~·c. tehlikeli bir mıntaka ol - sına müstenit bir cezaevi açılmıştı. haneler mevcudunun onda biriıı 
clrada nazarı clikkate nlınmalıdır. Bu ld "' ·· l d • n~ıı.kta devam ediyor. lngil~re, Su - Sonra Ankarada matbaa halinde ça- fazladır. 
b:ı.rış, ingilizlerin beceriksizliğinden Zir o ugunu soy e 1 ı rıyedc her hangi muhtemel bir hadi- Bugün birçok kanunları hşan bir ceza.evi kuruldu. Üçüncüsü Kır8ehir, 1 (A.A.) - Adliye ' 
ileri gelmektedir ve vukuu muhtemel· seye mani olmak için ne kadar a~- •• k d k Zonguldakta maden işlerinde çalışmak kaleti tarafından burada yaptırı~ 
dir. Nevyork, 1 (A.A.) - Belediye re- le eder.:;ıe, o kadar iyi olacaktır. Giı- muza ere ·e eC~ istiyenler .için bir cezaevi vücude ge _ olan :modern ceza ve tevkif evleri 

Muhabir. bu tnkdirrle Almanyanııı isi Laguardiye, hürriyeti kurtarma .ıc~e, ~işi hükOmetinin müphem Ankara, ı (Telefonla) - Büyük tirildi. 1spartada halı dokuma işinde acılı§ tö~ni bugün yapılmış ve . 
alacağı mUhim vaziyeti tahlil etmekt<'- mitinginde 12 bin kişinin önünde vaıd_lerıne ve söyledikleri sözlere Millet Meclisi, yarın (bugün) içtima çalışanlara mahsus diğer bir ceza evin simi mQtcakıp mahkOmlar, yeni bl 
dir. Almanya, Fraıısız müstcmlckcle- ~öylediği nutkuna şöyle başlamı~tır: ehemmiyet verilmiyeceğini bildir- ederek Di3•arbakır _ Irak ve İran hu- den başka Karabükte çelik ve demir ra nakledilmiştir. · 
ri için mütarek~ hududlarından taşan - Mihver! Eğer ilerlersen seni mekteclir. • dudlarına kadar uzatılacak demiryolu fabrikalarında iş esasına istinad eden 
biiyük tavizlere hazıı·dır. karşılamağa hazırız. Bazen hir mil- Araplann İngilizLere sadık kalma- istikraz kanunu liyihaslyle tasaarruf beşinci cezaevi tesis ıedildi. Ankarada ı .... A .... N ... _A--
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l'i~nin gay>'cti: !et harbe karar vermeğc mecbur o- lan, hepimizi memnun etmiştir. bonoları ihracına ve ceza kanununun inşaat ile iştigal eden mahk6mlardan lJ 
Stokholm, 1 (A.A.) - Bazler ~ah- lur. Bu, ne kad-ar erken olnl'sa iyi nis- Sfnks limanının bombardımanın - bazı maddelerin değiştirilmesine dair müteeekkil bir de seyyar cezaevi var- · 

rihten gazetesi, Fransa - Almanya arn bette olur. dan bahseden gazete, Fransanın Af- kanun liyihalarını müzakere edecek- dır. Bunlar, suçlu çocuklara mahsus 
sındaki mütarekeden bahseden maka- Amerikalılar, Hitlerle müzakere rik-adaki üslerine Almanların geç - tir. Meclis, bunlardan başka tekaüt ka- -
lesinde, bu mütarekenin Fransızlar ta- etmektense İngilizlerle beraber ka- mcsine müsaade ettiğini ve 1,6 mil- nununa bir madde ilAvesi, yüzde beş • 
rafından Jağvedilebilee?ğini bildirmek znnmayı tercih ederler. Y?n tonluk Fransız ticaret gemileri- faizli hazine tahvilleri çıkarılması, dev Kayzer Vilhelm 
te, diğer küçük milletlerin bile düş - Amerikanın 1917 senesinden daha nın bugün Almanlann ıelinde olduğu- Jet demir ve d~nizyolları teşkilatı de
mana karşı Fransndan bnşlm bir hat. huvvetli l)]duğunu söylüyen ve infi - n.u. Kazaplankadan kara yolile Tunus ğişiklikleri hakkında kanun Hiyihala"-
tı hareket takip ettiklerini ynzmnkta- ratçıları gevezelikle itham eden be- lımanlnrına sevkedilen malların Al- rını da müzakere edecektir. Ç k h ·· · . 

............ 
Sahibi ,.e Başmuharriri 
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Umumt Neşriyat MüdOrlt 
HAMDI NOZHET ÇANÇAll .. --.. --dır. Gnzete diyor ki: lediye reisi, Amerikan m!Jlctinin manlara verilmek üzere Fransız li- ooo O asta Ve umıtsız 

~Fran~a harbe devam edebilirdi. Kü müttehid olduğunu söylemiş ve söy- manhırına geçirdiğini yazmakta - y . v ·ı vaziyette bulunuyor Ab ~ıllatı 1400 
cOk , devletlerin ynphklnrı rmrck .. t, le clemistir: DnrJanın son bevanatmın adeta has- eDI ergı er Ofte 1 6 ApJıfı IOO 
Frmısanın karşısında bos lıir zehaptnn - Re.isicumhur dünya~·n himp et- mane olduğunu ·kaydetmektedir. Bi- ~erlin, 1 (A.A.) - Sabık Kayzer 
ibaret kalmıştır. Gazete, mCitareke tiği zaman Amerik:m mille~i. onun taraf milşahidler npkı Hitler gibi Şeker· fiati kal'ıyen de· Vılhelmin, evvelki gün öldüğü hakkın- Yabancı memleketlet"e 21 lira 
şıırtları .ebebi.rle Vi~inin arfettiği arkasındadıı'. J}arlnnın da, lngilizler hakkında şid daki haberler teeyyüt etmemiştiır. Ma- --::--
gaJ·ıetleri iyi bulmamaktadır. Amerikanın eski Paris bilyiik elçi- clt!tle tefevvuhatta bulunurken gör- ğişmiyecek "Ve aınafih Kayzer, ümitsiz bir vaziyette.. lclarebaneı ikinci Beyler Sokak 
p .. ••••• ••• •••••j si Bulit de bu mitingde söz almıs ve düklerini söylemişlerdir. Sfaks ha- •• k l · k dir. 

Halia Zcytnnyafından mamul çok heyecanlı nlkışlar arasında Re - disesi hakkında İngiltere, henüz yu Se mıyece -----------------

6 j:;ıicumhurun hilrrireti kurtarmak i - hiç bir protesto almamıştır. Vişinin Ankara, 1 (Telefonla) - Eugli.1 Fransız esirleri 
mer Muhar rem ci!1 lı1~ım olan. yolu göstcrgiğini ve bu vaziyeti, Ameı;ika veya İngiltere- rcsmt gazetede maliye vekaktiııin iki 

Hıtlerın, Amerılreya karşı harbe kal- Ye ka,rşı kabahatli olmasından ve tebliği Jntişa.r etmiştir. Bunlar<lau \'işi, 1 (A.A. ) - Almanya ile ya-

GONDELIK TAKViM 

1360 Cemazigelevve 
EV KAT Çamaşır Sabunu knı·sn. J?lahvolacağını ıııöylemiş Ye:. . ç~~inrı:~n~en~ baş~a n~yc atfoluna- birincisi, fevk:ıla<!de ahval sebebiyle pılan anlaşma mucibince Jo'ransız 

TOPTAN KiLOSU İngılız donanmasını elde etmedık- bılır. \ışı hükumetı, Fas mıntakasın- OOıı vergiJere yapılan zamlara dair - esirlerinden geçen cihan haı,bine işti. .~. D. 

K 
ce Alma!1ya biz.e uzanamıyacaktır. da general DögoJ kuvvetleriyle !:ar- dir. Diğeri de şekerin istihlik resmine ra'k etmiş olanJ.ar, memleketlerine bah : 4,31 Alqam 36 UlUŞtUf 1 Beşeriy~tı idaı'C hakkı, Allaha aid- pAı1şmağ1a hazırlanıyorsa, bu Dakan yapılan zam yüzünden şeker fiyatının dönmek üzeredirler. Hasta ve yaralı t le :12,11 Yat• •••••lil••••••••,.- dir. man ara vermek için hazırlanmış I hiç bir sureUe değ.işmiy.eceği ve yük- diter 5000 Fransız harp esiri dP. Y•-l•!=~~~ı_ .... ~l~.,=·~k~~=-~ ... ; Demiftir . oJan plana uyrnn bir delildir. selmiyeceği hakkındadır. • ~ınde serbest bırakılacaktır. •• • ;16, 11 


