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En garip Denizyolları y~o cu 
muharebe ve yu k tarifesinde 

•' 

---------- Giritte bütün 
şiddetile de
flam ediyor 

değişiklik yapılacak 

t .. 

Bizim Suriyeyi ifgol et· 
memi:ı:den ziyade, hür 
Fron•ız kuuvetlerinin bu 
1ACmUluıte hakim -olma· 
lorı Jaho Joğı-a olur; Sa
riyedeki Franau; kauuet-
lerinin Je böyle bir hare· - " Bir çok A 1 m a n 

r-= MÜNAKALAT VEKAL:ETI -=---, 
Kömür ve malzeme fiatlarının art
ması münasebetile 1 Hazirandan 

itibaren tarifelere zam yapıyor 
kete iıtirok etmeleri rok b J h 1 G" "t da b 't •• ı ·· " • r ~ Şiddetli ınubare e ere sa ne o an ırı a smm arı ası yere o u ınıyo 

E~=:n:::::~:ı:!; A D lı 'M•JJ" M••d f 85 Güzelliklerile Yolcu ve yük tarifelerine ga-
ra olma.s. mira/ ar an 1 1 u a a aya pılacak geni zammın miktarı 
Y-: A6iJin DAVU - nutuk sögl ed i •ı ı • 1 k f ka meşhur gürbüz Ankara, 23 cbı:t1am muhabirinden>: ticrctıeri ton başına 100-300 kunıştan _____ _::;,.___ mı yon ı r a 1 ev - Girid kadınları "inakalit Vekaleti, alwall hama do- 130-'"0 kunışa, llı:incl rnmlaka iicretlerı 

tF::!!. eçen sene Mayısta, harp Almanya, Fransadan 1"" d h • •ı• ::.~ıs~e~!::'.~~;:ı,,:,~~c.tiia~:: ~oo~.:ıa"ı.':."'~!:;u~~·::,~~~~= 
~ Avrupamn garbiade ce- d t t randan it.baren devkt denizyollannın 250-1050 k•.:uşa, dordüncü ırunt:ılta iic-

reyan ediyordu; fakat, ne donanmay.ı,. ne de a e a sısa verı ıyor Yuvaları etrafında •olcu ve yük tariflerinde bazı deği~ik-ıl'E'tlcri 300-800 kuruıtan 300-850 k~ 
Fransanın yıkılmaSJ neticesinde 1 k e 'ıkler yapmıya karar ~nniştir. Y~t retleri 300-1150 kuru a, bc;;lnct ııuntaka 
Jrn ti d k mÜstem e esınJ ne tarif< < ·•!arına neznr.m volcu ücret· ;cı..,Ueri 300·850 ku~-.ı.ın 340·12"" vve er arasın a az ço ınevcut ••t •• 1 ' ·~ -
muvazene tamamiyıe bozuldu. Al- lngı·ıtereye harp ilan • paraşu çu av ıyor ıerine taknbcn yüzde ım 1ıe:ı n .. 1ıeıın- kuruşa, ve aıtmcı mınl•k• ücrcUed 

B 941 1 d f d 1 k de bir zm yanılmakta, birinci mevkiler- 800-900 kuruştan 370·1275 kuruşa çıka 
manıar, serbest kalan büyük kara etmesini istemiş u para yı ın a sar e ı ece T b ve bı- mecburi olan yemek ücretleri bir rılmaktadır. 
ve bava ordularını kullanarak Bal· a a n C a _ miktar arttırılınnktadır. Yeni ihdas olunan yedinci mıntaka 
kanlara sarktılar, Ege denizini tut- A - Yük navlunlarınuı hesabında eski ta. içın de 400-1325 kuruıı arasında ücret 
tular, Mataban burnuna indiler. F . tı'kbaf ,. lb aylık hazine tahvillerinin çıkarılma- ki 1 k . alınmakta iken, yeni tarı!e Ue bu tesbit edilmiş bulunmaktadır 
1941 Mayısında ise harp, tamamilc ransan 1 n 1 s sına dair layiha Meclis ruznamesine alındı ça a yapı an or .:l!elcre gôr<' ~u nuntaka ilzerinden i\o- Eskıden normal tarifelere nazaran çalı 

kunç boğuşma 
•ntaka adedı yediye çıkarılmakta ve ucuz olan M·-·- ~-v•••ına !•ta ı 

Şarka intikal etmiştir. Artık Şarki d mu" -~-- = - a • r • 
Akdeniz hakimiyeeö için Giritte • Ankara, 23 (ikdam) Milli müda aaya 941 yılında sarfe i ıne !edir. Cereyan e en . l d 1 k bazı eşyaların da sıru1ı değişürllınek- leye de bir miktar zam yapılmış ve ton 

ha bedillyo M S"vey•i d üzere 8.i milyon liralık fevkalade tahsisat layihası l\leclise gelmiştir. K h' 23 (A.A) 0 . 't · Eşya sını!lanna göre, birinci mıntaka (]Hnmı 4 üncü sayfada) 
ga;ptcn za:;etm:~~-i:;ob;:.k ~e zakerelere bagv lı ır Banka ve şirketlerin kanunen ayırmıya mecbur oldukları kar~ılık 1 .ahırekk, d k .• - ~rı nlvazı·l 

' 'h · ı k b'I' d ·ı k .. . •1 . .. d ve ı a ın a as erı sozcu şu arı 
Sollum'da barbediliyor; yine Mı· ve ı tiyat ar mu a ı ın e verı me uzere Malıye Veka etınce yuz e 1 • .. 1 . t' s • d k• t c k 
ıur ve Süvey i şarktan da tehdit Vichy 23 (A.A.) - Başvekıl mu· beş faizli ve altışar aylık faiz kuponlarını muhtevi hazine tahvilleri 1 00~.1eml ış ır·h. . l k .. a· Uflye e ) eç- e Z a anUDU-

k . "ğl · d · I" ·h 1. · . "Jh k "'e eme arıç oma uzcre ı-etmek irin Suriyede •ahşnıalar o· avini amiral Darlan bugün ıi o' e ıhracına aır ayı a , Iec ıs mznamesınc alındı. Umumı ve mu a 'tt .. 1 h , t· · · ı'ti f } 
, , d .. . .. . . . rı e us er eyeı umuınıyesı • h• t t d•ı• }" •h 

luyor; Basra körfezine ve petrol· ı üzeri radyoda §U nutku ira et • balutçeiller btekaüt bsba~dık~a~ı mkutedda vkıll sedir.nıayeli sendıkalar fazla pa- bar ile İ) i bitmiştir. Şiddetli muha· ı Z a ın az ası 0 un a } ) ayı a • 
~::il~:::.m olmak ;~ın ırakta har· m~~~~sızlar, .:.ar e .u.~e e ~:e.:~ı:" e ec~. er r. • • .• re~~~:~.deı:ac~.~t~ek1!~~~~r aJaıısı· lraka verildi Si kabul ed.Jd• 

Bütün bu mücadelele~ ~ar~i Şefimiz Mareşal Petcn, Hitlerin 1 R 1 t nın Kahire muhablrı bildıı1yor: ı l 
Türkiyenin kapılarına _getırmı~1ır. davetine kendisinin rizasile i.cabet l u z v e Fr ansı z la r İtalya Yunanistan• tecavüz ettiği ~ _, Ankara 23 (İkdam muhabirin. 
Alınan başkumandanlıgının m~_k· ettiğimi ve Alman devlet reısı ile gıin Girid'lıı dağlı kadınlan ile Lasitya 1 den) - Bugün Mecliste ceza kanu-
sadı, bir taraftan İngiltere~~ mut- yaptığım görüşmenin gerek hükfı· 2 7 M ay IS lmınlakasının ovalı kadınları Yunan kra nunun 10 maddesinin tadili Jayi • 

bed k d aer ta • D k f h tından bir kadın alay teşkıll için mü· 
tefikleri ile har c~ .. en, b~~ .. t·, met gerek kendisi tarafından tas- a arl a • sade aımııııardı. Sim<li güzellikleri ı.ıe hası müzakeresinde Refik Şevke 
raftan İngilter.~ni? ı7er ır nıu · ı vib edildigini size daha evvel söy· 1 meşhur bu Girid'li gürb!lz kadınlar yu- İnce bu, çok tadillerle hakimlerin 
tefiki olan Türkı~eyı. ~armak ol- !emiş bulunuyor. Hitler benden g u•• n u•• ko 1 k • d • vaları e ratında nobet beklemekte ve , müşkü!Ata uğramaları kabil oldu • 
duğu anla~ılı~or. Şımdılık Ro_man-, flomUZU'l tes.ıminl istemedi ve • ı m e l yor l /\.iman para~ü~lllerini ııvlamaktadır. ' ğunu söyliyerck tadillerden içti • 
ya ve Bulgarı lanın Karadcnrı .. lu- hel'kestcn zlyade İngilizler bilir ki k -·--- - -- - A>il< • b . 1 eUl n- olıınm ım aliyledi. ~ dd !er 

T k h d ti te- n u ş a c a 1 muharcbclerınden biri olan Olrld ha- -,-yıları, ra !~ . u u arnn.ızm o donanmayı klmı;eyc U>slim etmi • Müdafaa vasıta- ı·erekdtıuda ıuıylatı ıimdlye kadar teı>blt (Devamı 4 Üll(Ü sayt.da) 
si, Ege denrımı~ Yunanıstan sa· yecegim. Alman devlet reisi ben • tnock mümkün olmadtğını a6)rl<!mekte 
hilleri, Egcdekı Yunan adalan .• den hiç bir müstemleke toprağını }an takviye edildi ldir :\lllharcbe hutları, iaje ;roUan, lerl 1 
Onikiada, hep Almanyanın k.u'."an- da istemedi. Bundan başka İngil - Amerikanın vereceg"' i ve,·a geri mevziler gibi fl'Yler burada Kıbnstaki İngi

giliz kuvvetleri 
k etl e- •nevcut değildir. Veya ancak kısmen 

da ettiği Mihver uv~ erı~ın tereye harp ilanını da talep etme- kararla alakadar olan Gore adadsı lima- vardır. Kıtaatın kunnay heyetleri bile 
lindedir. Fransa, Surıyedekı tay· eli Zaten bunu niçin istesin? Har. cephede bulunmakta ve ;rardımcı ~uv
yare meydanlannı da llli~veri~ b~ yalnız başlıyan Almanya bu bu n Ut U k merakla nl methaline yeni vetler piyade He birlikte çarpısmalara 
emrine vermiştir. Irakta R~~ıd ~!~ mücadeleyi herhangi bir devletler t 1 k d iştirak <>trnektedlr. Pııraiiltçülerln be· 
hükumetinin, Mihverin ınuttef.•k. 1 zu"mresı'ne karşı yalnız başına bi w bek 1 eni v o r o p ar on u men ıı.>men bcr tarata ve bu meyanda 

bazen imparatorluk kuvveUerlnlo orta• 
olduğu ve ona yardım etmek ıçı_n tirmek iktidarını da kcndioinde Nevyork 23 (A.A.) - New- (Devamı 4 üncü uyfada) 
lngiltereye karşı silaha sarıldıgı buluyor. Görüşmemiz esnasında york Times gazetesinin Va • 
meyd?na çıkmıştır. • Fransız hükümranlığından herhan şingtondan emin bir memba • 

İngıltere Iraktan çıkanldıgı ve 1 . bir feragat asla bahis mevzuu ol dan aldığı bir habere göre 
Almanlar Suriyede yerleştiği tak· gı ı<tır. Fransızlar Dakarın mildafaası-

Mühim kuvvetlerle 
takviye ediliyor 

1 Londra 23 (A.A.) - Kıbri.stalı:i 
İngiliz kıt' alan son zamanlarda in 

Suriyeye hücum edl!ll Inglliz san ve teçhizat bakımlanndllll tak 
bombardmıan tayyareleri viye eclilmiş V'C hfilA da daha ziya-dirde, Türkiye, İran ve Sovyet marn ' (Devamı 4 üncü sayfada) nı sür'atle takviye etmekte • 

Rusya hudutları ve bir dereceye - dirler. Manuel burnu tahkim 
kadar, Anadolunun Kaardeniz kı· - ı edilmiştir. Goree adası !ima -
yılan müstesna olmak üzere mem· ı fngiliz_ donanması nının ınedhaline yeni toplar 

A 1 man torpito 
ve motörbotlan 
Rhon e nehri yolu 
ile Akdenize 

geçiriliyor 

Londra 23 (A.A.) - MührühAs de takviye edilınekte bulunmuş • 
'lordu Attlee, Avam Kamarasında tur. Kahireden Timese gelen bir 

leketimlz, ber taraftan Mihverle yerleştirilmiştir. Bunlar ara • 

••rılmı~tır. Eğer Suriye tamanıile Akdenı•zde 
1
• kı• sında birçok tayyare dafi topu 

Almanların eline geçer ve İngiliz- da vardır. Dakar hava meyda-
lcr Irakta tutunamazlarsa, Mihve· } nında 100 kadar tayya,.e bu • 
rin, adeta bir çember içine aldığı ı·talyan nak iye lunmaktadır. Buradaki Fran -
Türkiyeyi de tazyika başbyacağı sız garnizonu 5.000 askerden 
tahmin edilebilir. • • batırdı mürekkeptir. Ayrıca yerli kıt.. 

Bu vaziyeti tetkik eden muhte· gem ı $} alar da vardır. Richelieu saf • 
rem üstadımız , Hüseyin Cahit Yal- Amerika Reısl Ruzvelt harp gemisi ile Georgcs Ley. 
çın, böyle bi~ vaziyefte dkarş~, sl~- Bı·r 1 tal yan destro- Vaşington, 23 (A.A,\ - Roorevelt, gues, Montcalm ve Gloire kru· 
riyenin 'l'iirkıye tara ın an ışga 1• • ·Slı "1!nil millete b!bben radyoda söy- vazörleri ve üç muhriple bir 
ni ve orada miistakil \ie hür bir yeri de torpillendı liyecejii •Ocaltbaşı mUsalıab-.i>ni dün çok denizaltı gemisi Da kar li. 
Suriye Cümhuriyeti te~kili fikrini Londra 

23 
(A.A.) _ Anı .. irallılf ya:ınıağa başlamıştır. Bu milsahaoo, manında bulunm,ktadır. 

ileri sürüyor. Nazari olarak güzel Roosevclt'in 14 Mayısta Panamerikan 
bir fikir amma l\Iihveirn ~·olunu dairesinin bir tebliğinde dusmanın ·,anferansında söyliyecei!:i nutkun yerl- 1 

kesecek olan böyle bir işgalin bi- Libva münakale yollarına karşı ne kaim olaeaklır. MalQm oldııiıu tize· F r a n s a 
hare

. ka• tta bulunan denizaltları • re bu nutuk, hiçbir sebep gu..<terilı»e· 
zi, harbe sürüklemesi ~ak kuvvet- l ka den son dakikada teh;r cdilmıştl. Ucl-
lidir. Müttefikimiz İngiltere ile ce- mız yeni muvaffakiyet er y • sin rady" ile nesredUecek nutkunu din- A •k 
nuptan muvasalamızın kesilmc;;i· delmiştir. akl' e !emek üzere Panamerikan <liplomaUa,.. m er 1 aya 
ni beklemiyerek emniyet tedbir- 9000 tonluk bir asker n ıy Beyaz Saraya davet olurunu$lardı. Il• 
!eri almak nivetinde isek ,·alnız 's']e 7000 tonluk bir petrol ge- ia, Vaşingt<ındaki bazı n1üşahitlcr. temı•na t verdı• 

J . gemı ı 'b' b' İtalyan u.· ed sürdüğü bir fikrin az çok doğrı. 

1 
Suriyeyi değil; hatta Irakı dahi misi batırıldığı gı 1

. ~et etmiş.. ,ıduğuna delalet etmekte idi. Bu mtı· • _ 
;şgaı etmek ve bu iki memlekette dıstroyerinc de torpıı ısa h şabiuerın fikrine göre. talik edilen nu- F k t A m e r 

1
• k a 

emniyetimizi kendi kuvvetlerimiz- tir. Distroyerin batmış 01 ır:ıası m~ tuk, Monroe kaidesinin Asor adalarını, a a 
le temin eylemek icap eder. Fakat temeldir. Düşman tarafın lan b~u- {eşilbumu ve hatta Dakar'ı da şumulü Fransa i le posta 

· · kullan• an u • ·ine almak auret.iyle AUantlk'e de t<1-
böyle bir hareket, tecavüz ve taar· hinunat rakli ıçın ah k" milinden bahsedeO<'kti. irsalahnı kesti 
mza uf:ramadan harbe girmek d"'" I yük bir ınotör batırılmış, d a . u~ Şimdi, Roosevelt'ln Salı ııünii söyll· 
mcktir ve şimdiye kadar takip et· ·ük bir motöre de sahilde dem~ ecel<lerl hakkında bir emare bulm<ıl< 
tiğimiz, realist siyasete muhaliftir. iken birkaç defa isabet kayded • { (Devamı 4 üocü ıoa]"fada) 
Siyasetimizi değiştirmek ve badi- mi~tir. 
ıeleri silah kuvvetile önlemek fik
ri, bir gazete makalesinin dar çer
çevesine sığmıyacak kadar hayati 
ehemmiyeti haiz bir meseledir. Bu 
meseleyi, en doğru şekilde ancak 
hükumet halledebilir; çünkü biz 

Hazreti Muhammet 

Fransaya gıda 
maddesi gön
derilm iyecek 
Vaşington 23 (A.A.) - Öğrenil

diğine göre Amerika, Fransanın 

Almanya ile yapacağı işbirliğinin 

Almanlar Fransız 
vapurlarını kullanıyor 

Londra 23 (A.A) - Röyter ajan 
sının parlamento muhabirı bildi • 
riyor: 

Vichy makamlarının Almanyaya 
vaptıkları müzalreret hakkında ye 
ni deliller gelıniştir, Şimdiye ka • 
dar, askeri yardım sahasında en 
son delil Alman motörbo:Jarile 
torpidolarının Akdenize inebilme
si için Rhone nehrinin istimali 
hakkında Almanyaya verilen mü· 
saadedir. 
Alınanyaya Fransız sanayii ta • 

rafından yapılan yardıma gelince 
malfımdur ki bu yardım çok bü . 
yük bir mikyasla yapılmıştır. 
Fransız endüstrisinin Alıuaı 

tanldari!e denizaltılarını tamir et 
(Devamı 4 lincü sayfada) 

Atinadaki Elçi ve 
d ipi oma tlarımız 
Ankara vapuru ile 
Türkiyeye dönecek 

onun elindeki ınalümlara sahip de
filiz. 

Sovyet Rus)·anm meçhul "" <'·ı 
raren~iz kalmakta devam eden si

Ve İslam Ordusunun Muharebeleri 

b
. ts1•m aleınlnin merkezine sıçradığı bir sırada Arap 

1 
Har ın ~ 1 · t d z· Ş k" . b • . . b susi,·etlerini anlatacak o an üs a ıya a ırın u 

alemıoın u -1 • • 

· d b"yu"k bir kumandan olan Hazreti l\fubammedın mü· 
eserın e u 
bim muharebelerini okuyacaksınız. 

garp nısıf küresine şamil bulun • Ankara radyosu dün ~ki 
mıyacağı hakkında Vichy hükume neşriyatı arasında Atına Büyük 
tinden resmi teminat almışt.r. Ma· Elçimize hıtaben şu tebligi yap
amafih Fransız • Alınan işbirliği • 1 mıştır: 

yaseti kar'lsında, )lilıvere, bizim

şu beyanatta bulunmuştur: telgrafa göre, mevcud İngiliz ve 
Suriyedeki Fransız teçhizatının Kıbrisli garnizonlara kuvvetli bir 

U>~vam~ dördüne~ _sayfada) Anzak kıt'ası da ilave edilmiştir. ·-·'"'·- -· ... "'"' ······"""""''"' "" .... 

9=~~ 
YÜZGÔRÜMLÜGU 
Gökalp Arkının şiirleri 

Yazan: Selami luet SEDES 

Bugünün en meşhur şaid, mis
raları ağızdan ağıza dolaşan en 
tanınmış ~airi muhakkak ki, 
Gökalp Arkın'dır. 

Ne o? .. Şaştınız mı? .. Yilziime: 
- Gökalp Arkın da kimdir? 
Demek ister gibi bakıyorsu-

nuz. Tanımıyor musunuz? •• Na· 
ııl olur? Buna imkan yok. Biraz 
evvel: 
Yeşil gözlerini u!kll'l"a ·er ki, 
Bahar geldi diye türlı:ü söyllyenı. 
San saçlarını yüzüme .er ki, 
Koklayıp ö-ek yaz gelıll cllTmı. 

Turnalar uçun 
Yny!Man geçin 
Yarimi seçin 
Turnalar?-

Şarkısmı söylemiyor muydu
nuz?. Ondan evvel de yine dili· 
ı.izin ucunda: 

Bahar bitti güz bltt.i 
Artık bü1blil otmıiyor 
YArc tel t•kom dodlm 
Tel derdim iletmiyor. 

Mısraları, Leyli ile Mernun 
filminin bu me§hur <arlnsı yok 
ınuydu? .• Ya gece gündüz, sabah 
akşam, sabahtan ak ama kadar: 

Diye söyleyip durmuyor mu· 
sunuz?.. Bunlar ŞBTkı diyorsu· 
nuz. Evet şarkı, fakat sade ve 
sade şu veya bu bestekiınn ar· 
kısı değil. Bunlar C.öknlp Arkı
nın şarkılarıdır. •Turnalar uçun
yayliidan geçin • yarimi seçin• 
derken neden yalnız Sadettin 
Ka~·nağı hatırlıyorsunuz?. Ne
den hanende şarkıy· a başlarken 
yalnız: •Şimdi Sadettin Kayna
ğın bir ıarkısını söy liyec:eı':im• 
diyor? .. 

le lıarhetmek için bir vesile vere
ttk olan Sııriyc~·i i gal teşcbbüsii Yakında Neşre 
n•N·hulıitla dolu Jıir maceraya 
ken.diliğimizden atılmak olur. Su· [İİİİİİİİİİİİİİ 

(Devamı 4 üncü sayfada} 

Başlıyoruz 
?in mülareke-~laşması .capla::ına \ .~H~riciye. ~ekalet~den Atmada 
ınhisar edecegı hakkında Vaşıng • Türkiye Buyük Elçlsı Ews Akay-

tonda tBJl'I teminat alındıgına dair gene: l 
beyanatta bulunulmaııuştır. Sôy • ·Sizin ve Büyuk I:lç;lık memur· 

(Devamı 4 üncii sa) faıia) (Denmı 4 üncıi sayiadn) 

Saçları a ak d t ı 
Sana ad bula dım. 

Gönüie u~-ııak duş 
Bir kan.ıt bulall'adım. 

Şaire yalnız haksızlık defi!, 
ayni zamanda hürmetsizlik e
diyoruz. Sadettin Kayuağtn bes
telediği, Münir Nurettinin söyle
tliği derken, güftesi Gökalp Ar· 
kının diye ilıive etmenıiz, yazar .. 
ken şairinin de adını yazmamız 
terbiye, ne7.akct, insaf, insanlık 
icabıdır. Terbiyesi, ncıak~ti, İn• 
safı, insanlığı o1ntı) anlnrı da ka
nun yolile kendilerine getirmek 
icap eder. Türkülerimizin gi\fte
lerinin çoğu L8l'dri'lerindir. 
Bestekar şairi öldürdüğü için 
şairin adı sanı kalmamı tır. Bun
dan sonra da geride Uedriln 
bırakmıyahm, 

, 
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Porselen imalatha
neleri tevsi edilecek 

01.5 
--------

POLİTİKA 
Yarımao.ası 

Ekmek Yazan: Prof. Şükrü Baban 

Bugünden itibaren 

Nişanlanma rekoru! 
Kadın avcısı Eyüplü Halit kadıc 

avlama rekorunda, değil yalnız bu 
rada, belki de bütün dünyada bi 
rinciliği almış gibidir. Şimdi d, 
bir başkası, galiba nişanlanma re 
korunu kırdı. Gazetelerin yazdığı 

(Muhip)ler, servetlerinin dere- de görüşülebilirdi. Fakat bu mü- na göre, tam yirmi yedinci defa 
celcrine göre, (dede)leriui görüp ı salıabelerin hemen en mühim kıs- olarak bir kızla nişanlanıp evleu
gözetirlerdi. Her gelişlerinde nnla- mını şür edebiyat musiki, tarihe dikten sonra, tutmuş, yirmi seki-
ra kahve, şeker çay s'gara yemiş . ' . ' · · · 1 k b" b k k ı 

Yerli tabak ve porselen mamulat 
pa mallarından daha sağlam ve 

950 gram 
---<>-----

Narh 20 para 
indirildi 

r -:~ u devler harbinin inki· 
şafları o kadar seri olu
yor ki vaziyet hakkında

ki fikir ve mütaleaları her an ye
niden incelemek, her bakımdan e
virip çevirmek lazım geliyor. Ay
larca, yıllarca sabit bir fikrin, bir 
zan veya vehmin müdafii olmak-. . . ' ' . ' • ve eslafa aıt hoş menkıbeler, zarı- zıncı 0 ara ır aş a tz a nişan 

ve saıre gıbı ba:n hedıyeler getı- . . lanmıştır. 
ucuz 

1 ta ısrar edenler, vak'aların kendi
lerini çoktan tecavüz ettiğine yeis 
ile şahit olmıya mahkümdurlar. 

rirlerdı'. fane nükteli fıkralar teşkil eılerdı. İktisad Vekaleti Kütahyadaki çi- 1 rin piy asalara çkaracag· ı mallar ge-
tatıl tatlı Bana öyle geliyor ki, ya bu adaın- Ekmeklerin 1000 gramdan 

950 grama indirilmesi hakkın
da Koordinasyon h"'y'eti ta _ 
rafından verile n kararın tat -
bikine bugünden itibaren baş
lanılmaktadır. 

Höcereler, o gün şenlenirdi. De
delerle muhipler arasındaki bir 
haftalık hasret ve iştiyak teskin 
edilirdi ... Höcere sohbetleri, zevki
ne doyulmıyan, bambaşka bir a
lemdi. 

Mevzular, söylenir; da ni ve n0rslen imalathanelerinin rek fiya t ve gerekse kalite itibari-
b .. ··k b" ><1ı: "dd" ti d" şeytan tüyü var; yahut da bu 
u~ . ır .. aıa a. ve cı ıye e ın- yirmi sekiz kız lüzumundan fazla faaliyetini artlırmak için lüzum - le Avrupa ıruı.llanna daha faik -0-

lenırdı. Soyleınıye başlıyanın sö- hn 1 G""I .. tlı .. b lu bazı tedbirler almağı kararlaş - labileceği anlaşılmıştır. 
Faraza Balkan mücadelesi ol· 

madan evvelki bal ile bugünkü du
rum Avrupanın ti öbür ucunda 
İberik yarnuadasında herhalde ay
ni değildir. İspanya ötedenberi, 

.. k t'' k .1 d" . sa ış ar. u eryuz, ta soz azan k 
1 zu a •yyen esı mez ı. Tabıi ton- 1 k . . d ' · b d . tırmıştır. Yapılan tet ik er netice- j Halbuki son zamanlarda muhte-

d ··ks k co ıyı şey ır amnıa, azan a ın -
an yu e sesle, söz söylenmezdi. - . . . si nde Kütahyada imal edilecek her lif Avrupa m emleketlerinden ge -

G .. ·· ıt ·· ı ·· k hk lı 1 .. .. sanları kafese koymak ıçın en bı-

Höcereye girmek de, bazı usulle-
uru u u a a a arla gulun- . . t d B" b" . .. . t m nevi tabak, çanak, f incan vesaire- len tabaklardan bazılarının terki-

. , rıncı vası a ır. ır ırı uzerıne a Dün Belediye İktisad Mü -
nıezdı. Tarıf ve tasvirlerde, ıniiba- . . k" k zl . 1 k . . n in me mleke tin büyük bir ihtiya- bin<le alçı bulunmakta ve bu ma -

1 

iç ıuücadelesindc kendisine yar
dıın eden Mhvere dost, ve husu
met ibraz etmiş olan denıokrasi· 

yırmı se ız ı a nışan anma ıçın dürlüğü yrni ekmek narhını 
re tabidi... Höcere sahibi dedenin liiğah hareketler yapılmazdı. Faz- kı"nıbı'lı"r bu adam bu kızlara n• cını karşı layabileceği anlaşılmış - mulat gayet dayanıksız olmakta -

, , şimdiki narhtan 20 para tenzil 
(paşmak) denilen pabuçları kapı-. la gevezeliklerle söz, inhisar altı- güleryüzler gösterdi ne tatlı dil- t ı r . dır. Buna rağmen fiyatlarda geçen ederek 13 kuruş 10 paraya in -
nın önünde ise , dedenin höcerede na alınmazdı. Ve hiçbir uman, ler döktü, onlara ne' meraklı kurt Küçük fedakarlıklarla takviye seneye nazaran yüzde 40 b ir yük- l dirm iş t ir. Bu sabahtan iJba _ 
bulunduğuna delildi Eğer höcere- il h 1 h bb t edilebilecek olan bu imalathanele- seklik de göze çarpmaktadır. lf 

1

.

1 

ıere aleyhtardır. Cebelütla!"tk'uı 
iki küsur asır evvel bir sürpriz ile 
elinden alınmış olması Büyük Bri-

. . . . . . sahsına ait meselelerden uzun u- ınasa arı ne eyecan 1 mu a e ren her fırında tartılıp bakıl -
nın anahtarı kapının kılıdı ıçınde · d . b h ı d ve saadet efsaneleri anlatmış sah- • il ma k sureti!e ekmekler kontrol k 'd ra a~ılan k"" "k za 1) a a so unmaz ı. ' 1 

ve orı o ~ uçu pencere· te nezaket ve gülüınseınelcrle ne AJ B ) d' k d 'l kt' 
· d · d k · h.. i\leclis, (irfan meclisi) idL Ora- manyaya yu e e ıye OOpe e 1 <:>ce ır n~": pe~. es'. e açı ıse, ocereye diller dökmüş, ne telli pullu marta- - • ı 1

1. tauyaya karsı hususi bir muhabbet 
belseıımesi için de ayrı bir se hep 

J teşkil etmez. Fakat buna rağmen 
, Kodiyo harbe atılnıamıya, İngiliz 
1 İmparatorluğunu aleyhine çevir-

gırılebılırdı. Perde kapalı ise, içe- da gösterilecek yegane hüner, (ke- vallar atmıştır. Bu gibi güleryüz-ı Fırıncı lar tartı icabı 955 gra-

rid~.buluna~ dedenin.yai~tirahat mal)denbaretti. lü, tatlı dilli yahut da Hacivadm murta Sattık ratifine kahve ' :~l=ı~:i~·~~~::\~~;;::~a~ 
ett~gı~e ~? ) ah~t kendın: gore hu: Höcerelerde misafirlere kahve dediği gibi, eli, yüzü yunmuş, mü- • 
sıısı bır ışı olduguna delalet ederdi ikram edilirdi. Kahveyi ekseriya sahabeti tatlı! kimselerin çenebaz- ----<>--· 1 faz!a>ı i~· in hiç bir bedel talep 
ki buua <sır) deomr .. höcereye kat- 1töccre sahibi - oturduğu yerde, ııkıarıııa ıakırdı kavarııkıarıoa aı- H arptenb eri dün Yüz çuvalhk l: ir 

1 
oıunamı~·acaktır. i memiye çok gayret etmektedir. Bu 

lıaerket tarzının saikleri çoktur. 
Evvela muharebenin alacağı kal'i iyyeu girilemezdi. yanında bulunan mangalda - pişi· danıp o~ları kendilerine bir •yari ·-k t" "tt" t • "! k '- --- ---

p d { k) f d ı. par ı gı ı par ı verı c _ er e açık olduğu takdirde, hö- rir. (Hücere re i i tara ıu an da. vefatlar!• sanarak hemen parmak- s " I • veçhe ve istikametten emin olmak 
cereye girmek istiyen zat, höcere misafirlere takdim edilirdi. larııa sarı halkaları gecireu saf kız- Al manyaya dün harpten sonra Belediye Memurin Kooperat ifi - u e y m an 1 ye 
kapısını hafifçe aralıyarak; Şcyhefendinin dairesindeki va- lara benden bir övüt: - ilk defa olarak yumurta sevkedil- nin de ko.hve <'evzi edeceğini yaz-

n·Des~ur!.. üyet de, höcerelerin ayni idi. Yal- Her güleryüzlü, tatlı dilli, eli meğe başlanmıştır. S andardizas - mıştık. Kooperatife ve rilmek üze· ' s 
1 
r t 1 a r 

1 

istenmektedir. Galip tarafın ara
basına koşulmakta büyük menfa
atler memuldür. Çürümye mah
küın bir davanın talihsiz avukatı 
ve müdafii olmakta ne mina var· 
dır? Akdenizdeki harehtler Mad
ridio bu itibıula en ziyade itina 
ile takip ettiği hadiselerdir. Bal
kan harbi neticeleri ve şimdi de 
Giride taarruz, Sirenaik ilerlrme
leri, Iark ve Suriye işleri General 

ıye, •çeriye seslenirdi. ruz, mifasirlere ikram edilecek kah- .. .. muş ınüsahabeti tallı yon niza mnamesine uygun olarak r e ilk parti olarak 100 çuva l kahve 
Eğ;.~~ere sahibi, içeriden: ve. (kahve ocağı) denilen küçük ~~~:eyr'~örü~ de onu kendinize h~zırlaııan yumurtalar T.una tari .

1 

hazırlanmıştır . Bunlar yalnız aza. 
;;. u u... bir odada pişirilir. Hizmete memur yari vefadar sanmak, her görülen kıle sevked ılmektedır. Ilk olarak !ara v e resmi daire memurlarına 

.. ıy.e, mukabele ederse içeri gi- olan dervişler ve yahut hususi biz- sakallı~ı baba sanmak gibi bir şey- satılan 10 b in liralık yumurta ga- satılacaktır 
- ---o---

Yapılacak evler hak
l ındaki proje tatlik 
mevki ine konuldu 

nlird~ Aksi takdirde girilmez_ ınetçiler tarafından getirilirdi. di yet iyi fıyatlarla muamele gör - Yakında Port - Saidden gelec<?k 
herhangi bir sebepten dolayı o an- 1 r. O C [ KAYGILI müştür. I .alyaya da yumurta satış olan kahvelerden de 100 çuvallık 
d · k b · . (Daha var) aman ema 

a :rıyaret a ul edemıyen dedeoın !art devam etmekredir. bir pa rti Kooperat ife verilecek .;"r . 
işinin bitmesini beklemek icap e-

derdi. ( 
Müsaade alımp da höcereye gi

rildiği zaman, eğer böcere sahihi 
yalnız ise ona_ ,..., şayet höcerede 
başka misafirler varsa, onlara baş 
kesilerek niyaz edilirdi. Bu niyaz
dan sonra, evvela höcere sahibin· 
den başlryarak sırasile diğer zeval 

MAHKEMELERDE ve POLiSTE) 

ile de (görüşmek - yani , hümıetle 
ellerini sıkarak müsa(aha etmek) 
adetti. 
· Herkes derecesine göre oturacak 
yeri bilirdi. Ve o mecliste bulunan-

Üç tacir 
kararı 

hakkındaki 
•• •• surgun 

ed:ldi dün infiaz 

Boncuk ihtikarı 
da mahkemeye 

-yapan bir 
verilerek 

kadınla çırağı 

tevkif edildi 

Süleyman iye sırtla rında yapıla - Frankonun uyanıklıg' ını istilzam 
Cila ihtikarı yapan bir adam Beyazıt ve Sultanahmet k ı · b d · · t 1 ca · ev erın a ema aynı tıp e o - ediyor. Fakat İspanya üç küsur se-

Adliyeye verildi meydanlarının asfalt ması hakkında hazırlanan proje nelik dahili boğuşmadan çok yor-
Fiyat Mürakabe Teşkilatı gama- münakasası hazırlanıvor Belediye Reisliğince kabul oluna.. gun çıkmıştır ve açlık bütün fe-

lak ihtikan yapan Galatada Fer - Yenipos', ane - Yer!imallar pazarı rak bu hususta icap eden rebliğat caatile hükümrandır. Bir muhare-
menecilerde Drodoromidis isminde y 1 · ı s it h d B d yap im tır o u ı e u ana me ve €yaz ı ı ış · beye, hem de nakadar kudretli bir 
birim adliyeye teslim etmiştir. meydanlarının asfalta tahvil ,,Jun- Bu evler bahçe içinde buluna - hasma karşı, girişmek için bu şart 

Bu elanın kilosu azami 4 liradan 1 h kk d · d ·· k g· d E · ·· .. d b ma arı a ın a ıcap e en muna • ca ve aşa 1 an, mınonun en a hiç de müsait değildir. Fakat Ce-
satılması icap ederken suçlunun 8 kasa şartnam<:>sinin hazırlanılma - kıldı ğı zaman sed sed yeşillik ha - belüttarık ve Fas imparatorlu~u 
liradan ve gizli olarak sattığı tes • sına başlanılmıştır . ı Hazirandan linde görülecektir. hulyalara mağı-ur İspanyollara es· 
bit edilmiştir . itibaren bu inşaat münakasaya çı- Burada yapılacak inşaatta, Sü - ki İmparatorluklarını diriltmek ;;. 
Tıp Fakültesine yeni asistanlar karılacaktır. leymaniye camiinin etrafının esas. midini vererek terazinin gözünde 

alınacak Anadolu itfaiyelerine burada it bir şekilde açık olması da bil • ağır basmak istidadındadır. Maa-

lar da, derhal yeni ziyaretçinin Bundan bir müddet evvel fahiş kudığından damacanalar düşmüş 
mevkiini tayin ederek ona göre ken ihtikar yaptıklarından, iki sene ve kmlmıştır. Kırılan ş~lerden 
disine yer verirlerdi. sürgün cezasına çarptırılan, Balık- fışkıran kezzaplar hamal Yusufım 

Höcere ziyaretçileri, diledikleri pazarında Maksudiye hanında nı • üzerindeki elbiseyi kömür haline 
gibi oturamazlardı. Bunun da bir şadır tüccarı Marko Pard.o ile pil 1 getirmiş ve hamalın muhtelif yE'r
ıısul ve kaidesi vardı. .. Bütün ziya- komisyoncı.ıları YakoKabay ve Ba !erinden ağı:r surette yanmasına 

Şehrimiz Üniversitesi Tıb Fakül mütehaasıs yetİ§tirilecek hassa gozönilnde tutulacaktır. mafh ayni gurur ve nahvet çok tali 
tesine çocuk hastalıkları bakımı, Her vilayet ve kazadaki itfaiye .. . • . bir rol oynamalarına da manidir. 
üroloji, kulak - boğaz • burun has- teşkilatına İstanbul b<:!lediyesi it _ Haydarpaşa bufesınde hıleh Almanlara iltihakta da İngilz ge-
lalık.ları ve göz hastalıklar.1, klinik~ taiyesinin nümunc it.ti.haz 'Cdıtme.; 1 sular misine takılmakta ela n.ihayet üçiin. 

etçile, höcere sahibinin oturuş va- ruh Kahay haklarında asliye ikin- 1 sebep olmuştur. 
kiyetine bakarlardı. Eğer höcere ci ceza mahkemesinin v.!rnıiş ol - Mehmed ve Nuri 

lerile radyoloj i, fij yoterapi ensti •

1 

si hakkındaki emir üzerine her it- Belediye zabıtası Haydarpll§& ga cü derecede bir vazife alınacaktır. 
tülerine asistanlar alınması karar. faiyeden bir kişinin şehrimiz i\fa-1 rının büfe5.inde satılan Ç.amlıca su Ne Madritteki İngiliz Sefiri Samu· 
Iaştırılmıştır , iyesine gönderilmesine Haziran _ !arından şuphelenerek numune a - el Hor'uıı tatlı vat ve sözlerine 

Bunlar müsabaka ile intihap 0 • dan itibaren başlanılacaktır. lıp tahlilhaneye göndermiştir. Ay- inanmak, ne de Alman teşvikleri-
sahibi, iki dizinin üzerınde oturu-

duğu sürgün kararları Temyiz 
yorsa, onlar da öylece oturmıya mahkemesi tarahndan tasdik edil
mecbur kalırlard~ Yok eğer höce- miş ve sürgünler zabıta tarafından 
re sahibi; bağdaş kurmuş, arkasına yakalanırak Eskişehire sürülmüş
dayanmış. rahatça bir vaziyet al-

. 1ar d k"ld !erdir. mış ıse, 011 a o şe ı e oturur- . • . 
lardı. Fakat heT ne suretle olursa Diger taraftan gramı 30-4Q para-
olsun, bu oturuşta, laübali bir şekil 1 ya satuan boncuklan 7 kuruşa sat 
ve vaziyet almazlardı. 1 tığı iddiasiie ikinci asliye ceza mah 

Höcere sahibi, ziyaretçilerine: 
- Aşkolsun! .. 
Hitabile selim ve iltifat ederdi ... 

Ziyaretçi ise, sağ elini göğsüniiıı 
üzerine koyarak, baş keser: 

- Eyvallah!, 
Diye, mukabele gösterirdi. 

Höcerede başka misafirler var
sa onlar, hiçbir şey söylemezler .. 
yalnız baş keserek yeni ıiyaretçi
yi selamlamakla iktifa ederlerdi. 
Şayet o höcerede • misafir su

retile - dergahın şeyhi ve yahut 
(aşçı dede )si bulunursa, ondaki 
vaziyetin biil<lnıi o addedilirdi En 
büyük hürmet ve niyiz, onlara 
gösterilirdi. 

( t'.1ukabelei şerif)e davet başla
yıncıya kadar, her mevm üzerin· 

kemesiııe tevdi edilen Marpuççu -
!arda Yeni Küçük handa boncuk 
tüccarı Henna ile çırağı Koçonun 
mulıakemesine dün başlanmıştır. 

Mahkeme ihtikarı fahiş gördü -

ğünden suçlu kadını ve çırağım 
tevkn ettirmiş ve muhakemeleri -
nin mevkufen devall).ına karar ver 
miştir. 

Kezzab damacanaları kırıldı, 
bir hamal ağır yaralandı 
Bulgaristandan kezzap getiren 

Yahya kaptanın idaresindeki bir 
motör dün Sirkeci gümrüğünün 
önündeki nhtıma yanaşmış ve i -
çinde bulunan damacanaların An
talya anbarına nakline başlamış

tı:r. Bıı sırada iki damacanın kan
cası motörün anbar kapağına ta • 

---.. .. 
SUN6ULERt 

PARLADI· 
= 

Muellifu IRF.&N DOOAN 
Edebi Roman: 32 

Lokomotif sür'atini gittikçe art. , bize mütemadiyen el sallıyacak b ir 
tırıyor. Keskin düdüğile mütema- kaç kişi bulunacaktı. Ve biz bütün 
diyen etrafı çınlatıyor. G<izümün bu seyahat müddetince hep onları 
önünden bir sürü ev sür'atle geçip konuşacaktık . .Şimdi ise, ne arka -
uzaklaşıyor. Kızıltoprak, Fener yo mızda bizim i<;ın sallanan bir tek 
lu ve geri taraflarda kalan Moda mendil ve ne de seyahat müddetin 
ile Kadıköyün temadisi.. anlaşıl - ce k-0ııuşabileceğim bir şahıs yok .. 
maz bir hissin tesirile gülüyorum. bütün kalbim b-Omboş olarak bu 
Bir an için Berid aklıma geliy-0r. memleketin son havasını teneffüs 
Sonra tekrar İstasyondaki ayrılışı ediyorum. 
düşünüyorum. Eren.köy ve Suadiye köşkler i y ıl 

Onunla ne hülyalar kurmamış - dırım gibi geçip arkada kalıyorlar. 
tım. Bahara evlenip seneye de mu. Mütemadiyen koşuyoruz. Sanki lo
hakkak başka bir yere tayin olup k-0motif benim arzularımın tam 
gidecektim. O vakit, bugünkü ayrı bir ortağı .. -0 da bu can sıkan is -
lışımın şekli bambaşka -0lacaktı. tanbulıın havasından bir an evvel 
Yanunda sevdiğim bir kadın ile ha kurtulmak istiyor. Bir yandan da 

· ist · o doı mütemadi en bağırıyoc ve beyaz 

adında diğer 

iki hamalın yaraları hafiftir. Yu -
sı.ıf tedavi edilmek üzere Cerrah -
paşa hastamısine kaldırılmıştır. 

Fatih cinayetinin kurbanı 
ikil~ti 

Evvelki gün Fatihte vukubulan 
feci cinayette bir kurşunla kamın
dan yaralanan Şükran ismindeki 
küçük kız tedavi edilmek üzere 
kaldınldığı Haseki hastanesinde 
dün ölmüştür. 

Cesedi muayene eden adliye dok 
toru Enver Karan defnine ruhsat 
vermiştir. Cinayetin faili Ali Öz -
demir henüz yakalanamamıştır. 

Zabıta katili her yerde şiddetle a
ramaktadır. 

Arkadqını sırtından yaraladı 

Cibalide, Ahmed ve Derviş adın
da iki arkadaş sarhoşluk yüzünden 
kavga etmişlerdir. Kavga esnasın
da Ahmed bıçakla Dervişi sırtın -
dan ağır surette yaralıyarak kaı;-
mıştır. Yaralı Derviş Cerrah paşa 
hastanesine kaldtrtlmış ve Ahme
d.in takibine başlanmıştır. 

lunacaklardır. Bunlar 6 şar ay burada tetkikat r:ıca suyun şişelere boşaltıldığı za. ne kulak asmak... Bugüne kadaı 
Dünkü ihracatımız yapacaklar ve bi!filıare yerlerine man belediye talimalnamesin<:> ay- takip edilen ve ısrar ile tutulan 

dönerek .. t h < l ak h 11' kırı haı·eket edildiğinden büfe ki- •yol budur. Fa.kat ileride ne ola-
İl:ıracat piyasasındaki durgunluk 'tf . 

1 
~~ e a~s 0 

ar 
1 

ma ~ 1 racısı hakkında ceza zaptı lutul caktır? Çünkü Ingilizler, Almanla· 
devam etmektedir. Dün muhtelif 

1
1 adıye <:>rının ıs ma ça ışaca • muştur. - rın behemehal Cebelüttarık'a hü-

memleketlere 275 bin liralık ihra- ar ır. ı . 
. . . . .. .. • Bundan başka gardaki dış büfe. cum için ispanyayı kullanacakla-

cat muamclesı kaydedilmıştır. Ya- Butun çalgıcılar Beledıyeden d t 1 1 . rına kani bulunuyorlar Almanlaı 
la 1 · ' · hl" l e sa ı an suyun ne suyu o duguna · 

pı n satış ar meyanında Macarıs.. e ıyetname a acak d · ·· · de t"k t b 1 da hele Balkan hezimetinden son-. . . . . . . aır uzerın e ı e u unmadı - ' 
tana derı, Isvıçreye tiftık, Ingılte- Alaturka ve alafranga çalgıcıla • d b b"f h"b ' h k ra Büyük Britanya için kara Av· . - gın an ayrıca u u e sa ı ı a - , 
reye kendır ve keten elyafı, Al - rın hepsinin belediyerten de ehli - k d d k • 1 1 rupasında biricik tutunulacak me~ .. t .. R b 1 k ın a a anunı muame e yapıma 
manyaya tu un, omanyaya a ı yetname almaları me~buri tutul - sı için zabıt varakaları tanzim e _ ziin İspanya ve Portekiz olduğuna 
vardır. muştur. 1 dilmiştir. inanıyorlar ve Yunanistana lngi-

Nitadır getirildi Hazirandan itibaren bu hususta Kli.kson yasağının kadınlmaııı li~ .a~ker'. evvela ihraç olundu~ 
Avrupaya sipariş edilmiş olan tekmil çalgılı yerlerde ~ontroller İstendi gıbı Iberık yarımadasında da ılk 

nışadırlardan mühim bir parti li · yapılacaktır. EhliyetnamP.si olmı _ Şoförler Belediyeye müracaat e- hareketin Londradaıı gelmesinden 
manımıza gelmiştir. Fiyat Müra - yanların çalgıcılık yapmaları me _ derek korna ve ı e ,·azımı bulunma. endişe ediyorlar. Bahusus ki bu 
kabe Komisyonu bu nişadırlann nolunacaktır. dığmdan klakson yasağının kaldı_ Yarınıadada bir de Portekiz hükii
maliyet fiya\larnıa göre azami sa- Anadoluya gitmek için yeni rılmasını talep etmışlerdir. meti vardır. Portekiz, sahili çok 
tış hadlerini tayin ederek piyasaya beyanna emalınacak Keyfiyet tetkik olunmaktadır. · memlekettir. Deniz kuvvetlerinin 
çıkaracaktır. Yerli nişadır pahalı • ' Bı"r çocuk tren albnda Eebunu olmast coğrafi bir zaruret-

Şehrimizden Anadoluya gitmek · k d" d b · ı· ·ı va malolduğundan istihsalata ni - tir. Onun içın n un en erı ngı -
isteyenlerin beyanname vermek i- parçalandı dk b" d t ··tt f' hayet verilmiştir. terenin sa ı ır os ve mu e ı-
çin yaptıkları müracaatlar hak - Pendikten Haydarpaşaya doğru kid" F kat · b d k" (S 1 ) 

Nafia vekili Tra•-aya aitti . .. . ır. a ış aşın a •. e aza~ 
n.7 ., kında alakadarlara bir emir veril. gelm~kte olan banlixo trenı Ma~ : tıpkı General Franko gibi memle-

Evvelki gün şehrimize gelen Na 
fia Vekili Ali Fuad Cebesoy dün 
- ,anında vilayet nafıa müdürü Bed 
ri olduğu halde Trakyaya gitmiş -
tir. 

miştir. tepe ıstasyonundan hareket ettığı ' ketini mücadeleye sürüklemek ni-
Bu emre göre şimdilik yeni ı:nü- sırad_a üç yaşında küçük bir yav- yetinde değildir. İspanya Alınan· 

racaatlar ve beyannameler kabu1 -ucaga çarpmıştır. Zav.allı çocuk yaya dost ve muhip olarak bitaraf 
olunmıyacak ve ikinci bir kafile vagonlann tekerleklerı arasında kalmak istediği kadar Portekiz de 
tertib -0lunmıyacaktır. parçalanarak ölmüştür. İngilizlerle dost ve muhip olarak 

dumanlar salıvererek durmadan diye kadar temiz zannettiğim aşkı lece toplandılar mı insan kendini 
sür'atini arttırmağa çalışıyor. mı bırakıp giderken yalnız bir şey dünyanın en büyük saadetine er • 

bitaraf kalmak emelindedir. Mad
ise sana onu biz tanıtalım. Tabur rit Mihvere, Liz"bon Londraya mü· 
komutanının sağındaki kadının ya teveccih ve mecliiptur. İki merkez 

de fırtınanın dışında kalmakta 
nında bir kız oturuyor, gördün mü, müttehittir. Ne i:ngilizler için Av
işte o .. Yıldız hanım .. bak bak gö- k 

İşte, şimdi tamam .. İstanbul iyi. düşünüyorum. Acaba sen, geride miş zannediyor. Biz genç ve bekar 
ce uzakta kaldı. Artık her taraf kalan yüzl<:>rce Berid ve Emelleri subaylar ekseriya bahçenin köşe -
tenhalaşmağa başladı. Pendiği de rnes;ud edebilecek misin? Onla::•• sinde bir parti teşkil ederek gü -
gectik. Serin bir deniz rüzgarı sür. Suadlere ve Camallere sevdırebı • lüşüp konuşuyoruz. Bir çokları da 
atten doğan rüzgarla birleşerek saç ! lece~ misin? .. Ben nasıl olsa _hi.s • pek anlayamadığım dedikodularla 
Jarımda geziniyor. Karşıdak; Ada semı aldım ve buna boyun egdım. vakit geçiriyorlar. Zaten bu mem. 
!ar gittikçe küçülmeğe başlıyor. J Se~n bu güzel ': sıcak koynunda leketin hoşuma gitmiyen bir tara
Yan tarafımda, biraz evvel ağ'a - benı anlayacak bır kız bulamadım. fı varsa, o da bütün halkının faz. 
yan kadın, hafif bir şarkı mırılda- Artık benim için ne sen varsın ve la dedikoducu oluşu.. Daha ben 
nıyor. İstanbul uzaklaşınca göz ya ne de senin büyüttüğün Berid... bile geldikten bir hafta ronra ol -
şı da hitti. Son olarak sana son seliım... mıyacak hadiselerle karşılaştım . 

Son defa başımı geritarafa çe • Artık İstanbulun toprakları da Bir çok arkadaşların da söylediği. 
viriyorum. Ufacık sırtlar İstanbu • bitti. ne göre, giiya ben tabur k<lliluta -
lu arkasında saklamış .. hiç bir şey Kondüktör vagonlar içinde bağı nımın kızını seviye>r muşum. Bu 
göremiyorum. İstiyorum ki, bu u- rarak dolaşıyor: , haberi işitince hem güldüm ve 
fak sırtlar İstanbulu gizlediği gi - - Gebze!.. ı hem de kızdım. Çünkü sevmek be-
bi, benim 24 senelik mazimi de ken Yeni alayıma geleli bugün tam nim için çok uzak bir his olduğu 
di koynunda saklasın ve ben, dün. iki ay oldu. Bir türlü alışamıyaca- <:ibi, henüz tabur komutanımın 

yaya yeni gelmiş bir çocuk gibi, ğımı zannettiğim bu yerlere daha kızı olup olmadığını bil<:> bilmiyor
istikbalimi yeniden tanzim etmeğe geldiğimin ikinci günü ısınıver - dum. Bunu arkadaşlara söylediğim 
başlıyayım. dim. zaman, bazıları inanmış gibi gö • 

Allahaısmarladık, herkesi gül • Bu küçük kasabada bambaşka rünerek beni salonun arka tarafı-
dürürk<:>n beni ağlatan güzel İstan- bir atem mevcud .. samimiyet çok na götürüp karşı taraftaki bir ma
bul... Bugün, bir daha sana gelme- fazla .. hele alaydaki bütün subay- sayı işaret ettıiler. 
mek üzere buradan ayrıldım. Şim. lar akşam olup ta ordu evinde a.i. - Mademki tanımıyorsun, öyle 

rupada bir basamak te!<kil etme , 
rüyor musun nasıl sana bakıyor. ne de Almanlara üssülhareke ol-
Ah kafir, öyle. güzel. bizi atlatrnağa mak emelindedirler. Fakat bu ta· 
kalkıyorsun kı.. hadı artık, bundan savvur ve niyetler kendilerini atcş
sonra işin iş .. canın sıkıldıkça Is - . ten korumak için k&fi bir amil mi· 
tanbula izin gırla.. . 1 dir? Fransa.nan almakta olduğu 

Hangi tesirin sebebile bilmem durum inkişaf ettikçe Madridin 
amma, bu kLZı uzun uzun suzup Mihver tazyikine ve gtislereceği 
gözden geçirdim. İlk bakışta gö - faydalara mukavemet etmek çok 
züme çarpan, onun sivri yuzu ve zo~ olacaktır~ Bilhassa yukarıda 
düz siyah saçları oldu. Kullanmak i~aret ettiğimiz Yakın Şark ve Ak
tan didik didik olan güderi eldi - deniz hareketleri hızlı gidişini ta· 
venlerini, kırmızı manikürlü tır · kip ettikçe... Hariciye Nazırı ve 
naklarile iyice parçalıyor ve yan Frank.onun yakın akrabası Serra
gözle de annesine bakarak bir şe. no Suner ateşli bir Alman tarafta· 
!er konuşuyordu. rıdır ve Tanca işini bir taraflı ka· 
Arkadaşlarımın meraklı bir şe - •arife halletmekle istikbalde ne 

kilde onu ve beni gözd<:>n geçirme lcadar nimetler elde edilebilece~ini 
leri, karşıki masada daha fazla bir rl liyatla göstermiştir. Bu itibarla 
alaka uyandırdı. Biraz sonra kız· 'enebilir ki elyevm Giritte cere
gibi annesi de beni süzdü ve koca ın eden müthiş boğuşma Mısır, 
sına bir şeyler sormağa başlaaı "-uriye ve Irak hatta uzaklarda 
Herhalde beni konuşuyorlardı. müessir olacağı gibi garp istibnı~ 

(Daha vu) tinde •e aksler histi ed~ektir. 
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Amerika Mar
tinik adasına 
karşı harekete 

geçmiyecek 
Amerika hariciye 
Nazırı beyanatta 

bul u ndu 

Mısır Almanya-
• 

yı protesto ettı 
Batırılan Zam azm 
vapuru .. 
ragı 

Mısır bay
taşıyordu 

Kahire 23 (A.A.) - Kahirede 
neşredilen bir tebliğde Zamzam 
vapurundaki yolcu ve tayfalann 
i şgal altµıdaki Fransada bir !ima· 
na salimen çıkarıldığı bildirılmek. 

Dominyon ve 
m üstemlekele
r i n İngiltereye 

y a r dımı 
--0----

lngiliz Maliye Nazırı 
Dominyonlara min
nettarlıklarını bildirdi 

tedir. Londra, 23 (A.A.) - Maliye Nazın 
Vaşington, a3 (A.A.) - Hariciye Na- ood A K asında 

Tebliğde şunlar ilave edilmek • Kingsley w , vam aınar 
tJrt Cordell Hull, Martinik:'in, Amerika beyanatta bulunarak, Kanadanın Ka-

tedir: 
Birleşik Devletleri tarafından yakında Mısır nadadak.i İngiliz mübayaatuun en bü-
f"apılacak herhangi bir hıarek-ettcn kork Vapur batırıldığı. zaman yiik bir kısmını ödemeği üzerine alınış 
ması için hiçbir sebep mevcut olma
dığını hisselHrmiştir, Hull Martinilc'deki 

memurların Ame.rika Birleşik Devlet-

bayrağını taşıyordu. 0 1 ,ı . .ığunu bildirmiştir. 
Mısır başvekili gazetecilere yap· Bu mübayaat 200 ile 300 milyon ster

tiğı beyanatta Zamzam vapurunun tin olarak tahmin edilmeldedor. 
batırılması üzerine Mısır hükılme- Bu mübayaat Meclis tarafından .ba-teri Larafından yapılacak bir hücuma 
tınin Berlinde şiddetli protestoda haretli alkışlarla karşı!anmıştı.r. 

hazırlanmak emrini almtş olduklarına 
bulundug" unu ve tam tazminat ta. Nazır sözlerine şu suretle devam etdair işgal alttndaki Fransada neşrecJi-

:cn haberlerin, Almanlardan veyahut lep ettiğini söylemiştir. miştir: 
Nevyork 23 (A.A.) _ New. york Bu nara Kanadanln kaynaklarına na Alınan ta.rardat·larından mülhem olduğu 

zaran çok 
0

büyük bir paı-adır. Zira Ka-
. u söyleın iştir Herald gazetesi Zamzam hcldise - nada bütçes inde yekün varidatın ge-

Hu11, gazeleciler kon(c<ansmda, Av- sinden bahsederek diyor ki: çen sene 200 milyon İngiliz Jırasından 
r:tpada. Fransız - Alınan işbirliğinin 

gittik("t! artan emarelerine rağınen, biz

zat Maı·ti nik'lt• vaz i:vc te değişiklik ol

tnadığ:ını teyid etmıtir. 

Nazilerin Zamzamda bulunan azdı. 
14-0 Amerikalıyı katletmekten çe - Nazır ayni zamanda diğer dominyon 
kindikleri haberi ferah vermişse ve müstemlekelere karşı da minnet
de hayretle karşılanmıştır. Maa • tartık göslcrmistir. 

Avustralya. ve Yeni Zelanda kendi 
mafih Almanların bu hadiseyi •hu t raklan dışında ağır masraflar kar-

Balkan seferi 
kukudüvele• riayet bakımı?dan ş~~lardır ve halen dışarıda yapılan 
nümune olmağa değer• bir hadıse barbler için sterlin kaynaklarından gıt
olarak göstermeleri istikrahsız o • ı>tilcce artarı bir meblliğ sarletmektcdir· 

, kunmamaktadır. Haydudların mü· ler. 'b 

1 

d b . k b d • k ld r Bu memleketler de Kanada gı i ver
afaasız ır ur anı arta a ı a- il . Ilı ıardır Keza ithalilt üze-

İtaJ ya ya 57636 km. rak ,soy?~ktan sonra verdikleri za ~in~~di;:;;'~oym~ş ve vesika usulle-
• rarı telafı etmeden bıray sonra rı ihrlas etmiı;lerdir. 

toprak 3 mılyon16213 serbest bırakmış olmaları bir mü- Nazır, diinTanın başlıca aıtm mils· 

kişi kazandırdı kafata layık görülebilir. Fakat bu tahsili olan cenub Afrikası ile bfr çok 
sekilde bir hareket hıç bır zaman madeleri vem Hindıstanın ehemmcyet. 

Roma, 23 (AA.) - Stefani ajansından: hukuka ve insaniyete riayet bakı· !erini kaydeylemişıir. 
Balkan seferi 57636 kilometre mu· romdan nümune olarak gösterile -

rabba1 genişliğinde bir arazinin İtal
yanlar tara!Lndan işgali ile nihayete er
mektedir. 

Yabancı radyo di nli
yen adam öldürüldü 

Bu arazi Silclad adaları ile Korlu, Londra, 23 (A.A.) _ Ya<ıancı 
Ayamora, Itaka, Kefaloııya, Zanla ada. d din1 ek suçu ile Almanya· 

. . !eti . . ek P . ra yo em 
lan ve Etolı, Epır eya erını, P ' rız' d .lk ölüm cezası geçeıı cumar-

Gosı . uı.- D lmaçya a 1 ' ren, Tet.ov, ıvar, ... ~ .... vo a Lu- tesi günü Nuremberg'de infaz e-
rıuntakalarııu, Dalmaçya adalanın, dil · ı· Resmi bir Berlin haberı,· 

. . uıı.sak. Kabar ınış ır. 
biana eyaletını, Kastua, S . kısa bir muhakemeden oonra Nu· 
"'" Delniçe mıntakaıa"'.'ı ve n•~ remberg'de Jolıann Wild'in ölüm 

d "' 'ht' tmektedır ıcara •&• ' wa e .. · .. 1 cezasına çarptırıldığını ve lbu ceza· 
Bu ıruntakalarm nufusu 3 mılyon .. . . 

. . . · al e!lilen toprakların nın infaz olundugunu bildırmekte-

Esir general Bergan
z ol i Bo m b ay a 

gönderildi 
Bombay, 23 (A.A.) - Son günlerde 

Boınbay'a gelen İtalyan esirleri grupu 

arasında, General Berganzoli de bulun
maktadı.r. Gooenıl Berganzoli, Libya· 
daki harekat esnasında esir edilmiı;U. 

Bu gelen son grup, IOO'ü subay olmak 
izere 1.900 İtalyan esirinden mürek
keptir. 

KDA M .SArFA - ~ 
-------- --
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l s ~~i~~ ,j z k A. d ') l~a_::~~~~:ı 
Amiral Darlanın nut- e a var m 1 1 r . . Radyoda Bob. Stil 
ku Amerikan tetbirle ri Ankara radyosundıı veni bir caz 

• orkestrası icrayı ahen.k eylem-İ.\:e 
Amiral Darlan Fransızlara bir Meşhur adamların beyinlerin- başladı. Bu or~esırada çalan~ar ve 

hitabede bulunmuş, Fransızları ı çalınanlar eskı ... Yalnız yenı ulan 
Mareşal Petenin etrafında toplan- d ı t tk•kı • t • • şey orkestranın adıdır. Radyo ca· 
mıya davet etmiştir. Amiral Dar- e yapı an e ı erın ne ıcesı lzına konan yeni ad •Ra<iyo Sving 
lan, Fransı'Zlara Fransanın mağlup ve Tango Orkeslrası•dır. 
olduğunu unutmamalarını tavsiye Her türlü düşünce, bulma, sez - lıaya ve çok da keskin bır zekaya Nanemolla: 
etmiş, Almanyanın isterse Fransa· me, duyma gıbı bir çok me.eKa<ın 'llalik olduklarına inanılmış, iman - Buııda şaşılacak hiçbir şey 
ya çok ağır şartlar tahmil edebile· bir idare merkezi o1an beyin En • edilmiş iki insanın • şahsiyetin ka- yok.. dedi ve ili.ve etti: 
ceğini ve hatla Fransayı haritadan cepbale bütün bir cümlei asabiye- 'a taslarından çıkarılmış fotğrafı· - Radyo idaresi dikkat ve ilıti
silebileceğini hatırlatmış, Alman· nin hareket merkezidir. İn.sanın · ıı gördüfünüz şu iki (beyin) üze.. mamla vazifesini yapıyor. •Bob. 
ların Fransız donanıınasını istedik- beynı, hayvanların beynınden rinde bir hayli anatomik ve mor- Stihlik modasının etrafı sardığı 
Ierini inkar etm~ fakat A!man· ı-c~sselerinin t~rt.'.ları nisb_eti fü~ folojik tetkikler yapılmış elyafı ak bir sırada radyo bundan geri kala· 
Fransız işbirliğinin mahiyeti hak- barıle- daha buyuk oldugu g~bı !iyeleri, asabi hüceyratı ve yine bilir mi?. Yalnız ·Bob-Stil•lerle 
kında sarih bir şey söylememiş-- başka hayvanlara nazaran tertı • bunların tertibat aksamı, nesçle . mücadele eden Maarif Vekaleti bıı-
tir. batı aksamı ve hele cevheri sinca.. r~ kimyevi terkipleri araştırılmış; na ne der bilmem? .. 
Diğer taraftan İngilizler ve A· binin vüs'at ve teşkilatı cihetinden her biri kırkar ellişer parçaya ay- • 

merikalılar Almanya ile Fransa a· daha üstün olduğundandır ki di • rılmış; en nihayet bu tetkikatın el- Bombardıman! 
rasında yapılan ve •iş'birliği• diye mağ sathının vüs'ati zeka ile meb- de edilen neticelerine göre büyük Bugünkü harbin er. seri neticele. 
ifade olunan şeyin bir ittifak ma· suten mütenasiptir. Bahusus zeki bir zekaya veya dehaya masdar o- ri hava bombardımanlarile elde e
biyetinde olduğunu isbat edecek adamların beyinleri şöyle böyle a· labilecek bir fevkaladelik buluna· diliyor. Londrada bava bombardı 
delillere malik bulunduklarını id· damların dimağından daha kesif, mamış ve bu insanların 1beyin) le- manları neticesiz kalırken, Belgra·, 
dia etmektedirler. ittifak Fa·rnsa· daha kıvamlı ve hele taariç itiba.. rile alelade bir insaıun beyni ara • hak i!e yeksan oldu. Nanemolla: 
nın sanayiini seferber ederek Al- rile de çok zengindirlerdi. Hal • sında hiç bir fark görülememiştir. - Tedbirli, azimli olmak hava 
manyaya tank, tayyare ve sil.ah buki hayatlarında gördükleri iş • O halde zeka ve deha gibi hücumlarının kudretini az.allıyor • 
yapması. suretile tecelli edecektir. lere nazaran fazla yüksek bir de - kuvvetlerin donnce'lerini de be - dedi ve sözlerini şöyle bitirdi: 

Alman . Fransız iŞbirliğinden ) inlerin faaliyetine maletmek ve - Havadan yağan bombaya, ka· 
sonra Fransa ile Amerika arasın· ı .""\ bu faaliyetleri de uzun süren sa radan cesaret, soğukkanlılık, yek-
daki münasebetıer t1ıergün biraz! Ankara Haberleri H bır1ara, tahammüııere ve batta id- parelik bombardıman1ari1e ınuka· 

.."""======='---==-.)' manlara atfetmek daha muvafık hele etmek gerek. daha .. gerginleşınektedir. Vişi hü-
kılmeti, Amerikan limanlarındaki Yenibirkararname olur. M. K. 
Fransız vapurlarına el 'konmasına 
bir misille mukabele olmak üzere Ankara, 23 (İkdam muhal>irin
Marsilya limanında bulunan iki den) - Yeni bir karanameye göre 

Ereğli kömür havzasında .maden o
A.nıe'rikan vapuruna el koymuş· caklarında çalışan amelenin sıhhi 
tur. Amerika da Fransaya buğday 
gönderilmemesine karar vermiş· ihtiyaçlarının temin ve kontrolü 

için Zonguldak iktısat müdürünün 
ti. Şimdi de Fransa ile posta mü· 
nasebatını kesmiştir. Fakat bu ted- rci.sliğinde . sıhhiye ~üdürü,_ ibaş· 
birlerin henüz Fransayı Alınan i§· muhendıs, ışletme mues~esın,den 

b. u·· d t · 1 bl k ve işçılerden ayrılacak ıkişer aza-
ır gın en arnamıy e ayıra ece .. . . . 

kuvvette oldukları da iddia edile- dan .nıurekkep bır komısyon teşkil, 
mez. Hıfzıssıhha ve İş Kanunları ahkiı· 

İTALYADA MAHSUL 
YÜZDE ELLl AZ 

Bu sene İtalyanın dahili hulbu
bat istihsali yüzde elli kadar aza

lacağı anlaşılmaktadır. Bunun muh 
telif sebepleri arasında çiftçinin 

askere alınmış olması, sun'l gübre 

istihsalinin az olması, köylünün 
tohumluk. hububatını yemek veya 

mı dairesinde çalışacaktır. 

KAZANÇ VERGİSİ 
MÜKELLEFLERİ 

* Kazanç Vergisi mükellefle
rinden olup sonradan hizmet er· 
babı meyanına girenlere ne suretle 
kazanç vergisi tahak'ktıJı: ettirüe
ceği hakkında Maliyece hazırlanan 
tamim vilayetlere gönderildL 

KOZA MÜBAY AASI 

Ruslar, Hıristiyanların hamisi sıfatını almış 
olduklarından istedikleri gibi oynatıyorlardı, 

Rusya, İngilterenin zatını ve yal 
nızlığını hissettiği cihetle durma • 
dan ortalığı körüklüyordu. Tan • 
zimatı hayriyeden sonra, sahibi 
karan kesilen Hıristiyan anasır 

her yerde söz sahibi olduklarından 
istedikleri gibi hareket ediyorlar • 
dı. 

lunmadığından günden güne dev • 
!etin mali vaziyeti fenalaşıyordu . 

Maarifin intişarı için de yapıla, 
yapıla ve, o da Fransızların zoril~ 
Galatasaray mektebi vücude geti • 
rildi. 

Fransız\ann bu mektebi kurma· 

larında maksadları vardı. Onlar, 
Fransız kültürünün Osmanlı diya

rında taaınmiimünü ist.iyorlardL 
Maksad daha ziyade siyasi idi. 

162ı3 kışidır. 1şg d' Z" "h't D il T l h' 
mesaha•• Siclya, Korsika ve Sardeoya ır. . u~ı en a ! we ~d,aHp a 
adalarının mecmuu mesahalarma ıııua- gelen bır telgrafa gore, ı ess Amerika 332.490.000 satmak mecburiyetile karşılaşmış * Doğrudan dıOğruya müstahsil

' olması ve nihayet 'benzin kıtlığın- den ipek kozası mübayaası için 
da n motörlü ziraat vasıtalarının T icaret Vekaletin de tavsit edilecek 
kullanılamamış olması vardır. .... mtieseselere yüzde iki .kar veril· 

Yine tanzimatı hayriyenin ver • 
diği hürriyetle Hıristiyanlar viliı· 
yet meclisi idare azalıklarını elde 
etmiş olduklarından hem devletin 
mahremi esran olmuşlar ve hem 
de vilayetler dahilinde kudret ve 
kuvvet vücude getirmişlerdi. 

Ruslar, Hıristiyanların hamisi 
sıfatını almış olduklarından iste • 
dikleri gibi bunları oynatıyorlardı. 

Fuad ve Ali paşaların vefa tın • 

dan sonra, devlet başsız kalmıştı. 

Borç gırtlağa dayanmıştı. İdaresiz· 

tik suiistimal haddi ga~ye eriş • 
mişti. 

hakkındaki haberleri yaymıştır. dolarlık tayyare 
yapacak 

..,..,..,..~"' -< ASKERi VAZİYET 
' ALMAN TAYYARELERİ c: İNGİLİZ 

________ ., ______ , mesi Hey'eti Vekilece kararlaşmış- Ali paşa, Girid meselesini bin 
müşkülatla ve Hırisliyanlara imti
yazat vermekle örtbas edebilmişti 

Karadeniz ve Boğazlar meselesi 

Vaşingt-On, ı:ı (A.A.) - Amerika Har ı tır. 
biye Nezaret;, 332 .. 490.000 dolar kıyme. Askerlik işleri 
tinde ağır bombardıman tayyareleri in-
vası için iki. mukavele a.k:detıniştir. 

SERSERİ DİLENCİLER * Serseri dilencilerin boğaz tok d~ Rusların arzularına uygun ola
luğu veya miliıtehak oldukları üc· rak örtbas edilmiş ve, muharebe · 

DONANMAsl ARASINDA ŞiDDETLi BiR 
MUHAREBE BAŞLADI 

Bu mukavelelerden birisi, KaJifomia P. Gedikli Başcavuş Hasan oğ. ihsan 
da san-J>iego'da Consolidadet Airc· 

raft fabrikaları ile, diğeri de yiı1e Ka- Alpatuğun çok acele şubeye gelmesi retin yarısının verilmesi suretile 1 ye girilmemişti. 
İdarei Hususiye ve belediyelerde ı Zaten bu surei esviyeler hep İn. 
çalıştmlmaları iktısadi ve içtimai gilizlerin arzularına tevfikan ıcra 
bir tedbir olup Ceza Kanununun edilmişti. Yoksa Devleti Aliye her 
54. 55, 56 ncı maddelerinde sayı- vakit olduğu gibi herçibad iibad 
lan cezalardan madut olıruıdı.ğına Rusyaya iliinıharp ederdi. 

A ımanltır Giride askeT in • 
dinneğe gii.nd.iiz ve gece 

devam etırnektedtrler. Giridde • 
ki Maluja tayyare nıı!1Jda.nı Al. 
manlcmn elindedir. Böylece nıık 
liye tayyarelerile bu meydana. 
fazla kuvvetler indirınek im • 
kanlarını elde etmişlerdi,.. Al • 
manltır denizden ihraç teşebbii.· 
sii.nde bul.ıı.nmuşla.r, fakat bun. 
da muvaffak olamaTI"'§lardır. 
Ancak bazı noktalcınl~ .• ü.<,ük 
köprü.başları elde et>ınişler, fa • 
kat buralarını lıenii.z yeni kuv· 
vetıerle takviye edememişler • 
dir. Bu noktala.rı takviye için 
yola çıkarıldığı tahmin edilebi. 
lecek olan 30 nakliye gemisin • 
den mürekkep bir kafileyi tor • 
pidoların lıimıayesinde Ciride 
sevketmişlerdôr. Bu esnada Al· 
man tayyareleri de İngiliz ıI.o • 
na.nmasını Mora ile Girid aT<t • 
sındaki dar sahaya rokmamağa 
çalı§mış, fakat İngiliz donan • 
masının bazı hafif gemileri w 
vapur kafilesine taarruz ede_ • 
rek şimale doğru sürmüştür. 
Bu sırada Alman tayyareleri İn. 
giliz donamnasına hücum et • 
miş ve donanma ile Ahııan tay· 
y~ arasında çok şiddetli 
bir ~a başlamıştır. Bunuıı 
neticesi henüz malılm değildir. 

!ııgilizler Giriddeki tayyare 
meydanltın çok küçük ve daim\ 
bombardımana maruz olmasına 
f"ağnıen müdafaa.sız bulunma • 
sıııdaıı dolayı Giriddeki avcı tay 
ya.relerini geri çekmişlerdir. Mı 
sırdaki bombardınıaıı tayyare • 
lerile Yunaııistandaki Alman 
-:islerinin bombardınıanı daha 
Hiiessir neticeler alınmasına 
Miisaid gÖ1ii.lmü.ştür. 

İngilizler, Almıanlcırın Kan • 
ıfıye şehrinin bir takım binala • 
rını ellerine geçirmiş olmaları • 
na rağmen şehre ve bu1"lııdaki 
tayyare meydanına hıikim bu • 
lunduklarını btldinnelotedirler, 

Girid harbinde tayya~e flbi • 
kiyeti Atmanlcırdadır. Buna. 

lifomia'da Sanla.monica'da Douglas Air- ilRn olunur. 
mukabil adaya indirilen Alman craft fabrikaları ik> yapılmıştır. Birinci • - ,_,__ ok+-· ı· n1ukavele, 163.640.000 dolarlık. ikincl-
kıt'alannın taTW«<J.'> y ,.,.r, n· 
.. !erin ise vardır. &i, ı58.850.000 dolarlıkt_ır. . , Yedek S. 6. Hs. Me. Mehmet oğ. M. 

gılız . . . _..,_ Bu tayyareler, hültfunetın yardımı lsabri (32793) Aksaray Horhor Ca. No. 

O 
ı-akta hıgıtızler tarafın.u .. n ile inşa edilmiı; olan yeni fabrikalarda b . t 
alınmış o n ~ 'yapılacaktrr. lcı Fall"J"ah kasa.- ı (20) de COk acele §U eye milracaa ı. Mahkemei Temyizce karar verildi. Mısır Hidivi Mehmed Ali paşa. 

bası bir taarruz neticesinde I · ==========~~~ 
raklı!arın eline geçmiş, fakat 

·İngilizler mukabil bir tıwrruzl~ 
burayı istirdad etmı.şlerdır. Bag 
dad istikametinde ric'at hali~ • 
de bulunan frak kıt'altırına In
gilizlerin hava hii.cumlan ya~ • 
makta ve bu mıntakaya motor· 
lii. kıt'alar gönderdikleri bildi • 
rilmektedir. Irak vaziyetinin 
sür'atle tasfiyesi için İngiliz!e : 
rin bugii.nlerde büyii.k ve ciddi 
teşebbüslere gir!§ecekleri haber 
ve,.itmektedir. 

L ibyada şiddetli sıca~~T 
başlamış ve iki taraf _ıçın 

de büyii.k harekat yapmak ım · 
kanı kalmamıştır. Şimdi iki ta· 
Taf ta sonbaharı bekleme~ ~"':~ 
buriyetindedir.. Bunun ıçındi 
ki Mihver kuvvetlerinin de Tob 
ruk karşı:muUı siper kazma ve 
tıwn·uzdan müdafaaya geçTM 
hazırlıklarına başladıkları bil • 
dirilmektedir. Soııbahara kadar 
geçecek müddet içinde bu cep· 
heyi takviye ve Hcınal bakımın· 
dan Almanların marıız bulun · 
duklaı" müşkülata mukabil İn· 
gi!izleT müsaid imkanlara ma • 
liktirler. Amerikan vapurlcırıle 
Siiveyşe yapılcın silıih ve mal · 
zeme nakliyatı da devam et -
mektedir. Bu noktadan lııgiliz· 
!erin sonbaharda bu cephede 
çok faik vaziyette bulunacak • 
!arı anlaşılmaktadır. .. 

S uriyede Fransamn nufuZ 
ve otoritesi kalma~ gi • 

bidtr. Suriyenin Alnıan • Fran· 
sız işbirliğine feda edileceğini 
anlayan bazı Fransız kıt' al arı 
hii1" Fransızlam iltihak etm~ • 
!erdir. Fevkaldde komiser gene· 
ral Dentz Filistinden gelecek 
lıii.cumlara mukaveınet için ted
birler almakla meşguldii.r. 

* 

J anine gazeteye telefon etmiş, 
kendisine ilk sayfada iki sütun· 
Iuk bir yer ayı.rtm~tı. Bu suret
le <Büyük Gazete• daha Ü1<iiacil 
tabında başlığı heyecan veren 
bir makale neşrediyordu: 

etki arkadaşunız alçakça ta
arr uza uğradı. .. • 

TEZGAHIN BAŞINDA 
Mavi gözlüklü adamgecelti iri 

yarı adamla bul~tuğu zaman 
saat ona geliyo·rdu. Genç kızın e
vinde bir iŞ göremediği ıiçin göz
lüklü adam artık kahveye dön· 
memişti. Bunun için her zaman 
gündüz buluştukları barda r eisi
n in karşısına mahcup ıbir tavırla 
çıktı. İri:yarı adam al'kadaşını gö· 
rünce masaya bir yumruk indir· 
di. •Büyük Gazet.e•nin bir nüs
hasını gösten!i'. 

_ İyi iış gördüğün beHı! 

Diye söylendi. Öteki itiraf etti: 
_Ne yapayım, olmadı! 
_Neden olmadı? .. Sana mani 

olan mı vardr? 
_ Anlatayım . .• 
_ Benin' masal dinliyecek 

11aktim yok ... Bu hesabı temizle
meli idin! 

Mavi gözlüklü adam müşkül 
vaziyette olduğunu, ayni zaman· 
da kızdığını gösteren bir hare· 
ketle omuzlarını silkti. Nihayet 
şuları söy!iyebildi: 
_Bağırdı ... O bağırınca kıırk· 

tuın ... 
- Ben masal dinlemiyorum 

demedim mi sana? 
- Masal değil... Odaya girdi

ğim ı.arnan uyu.yordu... Fakat 
sonra uyandı ve ıo kadar bağırdı 
ki apartımandakiler uyanacak 
sandun ... Kaçmaktan başka çare 
y-0ktu ..• 

Büyük Zabıta Romanı: 24 

r- KEDİ--
1 GÖZLÜJ 
'-ADAM-
Türkçesi M. Feridun 

Mavi gözlüklü adam samınu 
olmasına çalıştığı bir ifade ile 
bunları söylemişti. İriyarı adam 
on.un yüzüne dikkatle baktı.klan 

sonra klışlarıru çatarak dedi 'ki: 

- Çanakkale sokağı meselesi 
dolayısile benim avucumun için
desin ... istediğim anda seni e'Ze-
rim ... Bunu biliyorsun! .. Sözüm· 
deıt dışarı çıkmasan daha iyi ol-

maz mı? 
Bu adamın sesinde ne büyük 

bir tehdit vardı! 
Mavi gözlüklü adam 'beynine 

bir yumruk yemiş gibi büzüldü, 
sindi. Ağzını açıp bir kelime söy
lemiye cesaret edemedi. Sukutu 
yine iriyarı adam >hW etti; 

- Garson, iki bira! 

TAHKİKAT YERİNDE 
SAYIYOR 

J anine hedefe varmak üzere 
bulunduğunu zannediyoırdtL Fa
kat bu ümidi çabuk suya düş· 
tü. Polise müracaat etmek iste
memiş ve tavsiyesi üzerine ar'ka· 
daşı. Loiseau da onu taklit etmiş
ti. Şikayet etselerdi gülünç bir 
vaziyete düşeceklerdi. Polis esa-

sen yapılan bu tahkikattan mem
nun olmadığı için bu taarruz ha
berlerini alınca gazetecilerle eğ
lenecekti. 

Hayır. cBüyük Gazete.nin ve 
muharrirlerinin kendi vasıtaları 
ile hedefe varmaları lazımdı. Di
ğer cihetten gazetenin müdürü 
Paller genç kızla arkadaşının 
dikkatlerini şu noktaya cel'bet
mişti: Kendilerine te<:avüz eden 
adamlara karşı ellerinde ciddi 
lbir delil yoktu. Mavi gözlüklü 
b ir adam tanıyorlardı. İşte 'bu 
kadar. Fakat bu bir ithamla des
tek teşkil edemezdi. 

.Paller şunları ilave etmişti: 
- Siz bu gözlüklü adamın ak· 

trisin katili olduğuna inanıy<J"r· 

sunuz. Halbuki polise şikayet e
derek onu tevkif ettirecek olur-
sanız Çanalokale sokağı cinayeti 
failini meydana çıkarmak oosu
sunda beslediğiniz ümide veda 

etmeniz lazımgelir. 
Tahkikat maalesef ilerlemiyor

du. Araştırmalar ölü bir safhaya 
girmişti. O kadar ki genç kızın 
yazıları evvela kısalınş, sonra 
birinciden üçüncü sayfa~ geç
miş, üçüncüden dördüncü sayfa. 
ya atılmış, nihayet ortadan kalk· 

mıştı. Genç kızın tahkikatını ta
kip edenler bu vaziyetten hayre
te şayan neticeler ç&arıyorlardı. 
Bazı kimselere göre caniler genç 
kızın vücudunu ortadan kaldır-
mışlardı. Bazılarına göre de bu 

tahkikat meselesi halkın dikka· 
tini harici siyasetten başka bir 

tarafa çekmek 

çıkarılmıştı. 

gayesile ortaya 

(Daha var) 

müstakil bir hükümdar gibi hare -
ket ediyordu. Zırhlı gemiler yap . 
tırıyor, paralar ikraz ediyordu. 

İngiltere, her iki tarafı da idare· 
ye çalışıyordu. Her nedense Dev • 
!eti Aliye ağır bastı, Mahmed Ali 
paşanın İngiltereye yaptırdığı zırh 
lı gemileri kendi nam ve hesabına 
satın aldı. 

Arabistan isyanları da bir suretı 
tesviyey'! bağlanıp kapatıldı. Bü -
tün bunları Ali paşa ve, Fuad paşa 
yapmıştı. 

Ali paşa, mevcud gaileleri bü · 
yük bir hazim ve ihtiyat ile defey
leıniştL Lakin (H. 1288) senesi Alı 
paşa vefat etti. 

Sultan Aziz tahta çıktıktan son. 
ra, tam on beş sene idare eden ve 
devleti muhataralardan kurtaran 
Ali paşanın vefatı mühimdi, ve. 
vahimdi. 

Ali paşa, Fuad paşa birbirlerin· 
den ayrılmazlardı. Ali paşa, sadra
zam olduğu zaman Fuad paşa, ha· 
riciye nazırı olurdu. 

Fuad paşa, sadrazam olduğu za. 
man, Ali paşa hariciye nezaretini 
deruhde ederdi. Fuad paşa. Ali pa
şadan evvel vefat etmişti. 

Fuad paşa (H. 1285) tarihind• 

\

vefat etmiştir. Fuad paşanın ve · 
falından sonra sadrazam olan Aıı 
paşa, hariciye nezaretini kimsele · 
re vermeyip bizzat kendisi ilave • 
ten deruhde ederdi. Yani, dahili 
ve harici idareyi kendi elinde bu· 
lundururdu. 

Devletin borcu o dereceyi bul · 
du ki, müvazene denilen şey orta· 
dan kalktı. Bu, tevazünsüzlük gün 
den güne ilerledi. Karşılıksız mas. 
rafları ve alelhusus Avrupaya o -
lan borcun faizlerini ödemek için 
bir yandan istikrazlar yapılıyordu. 
Müflis vaı.iyete düşülmüştü. Alı · 
nan pacalar, memleketin imarına, 
ve varidat ııetirerek esasata sarfo· 

Sultan A ziz, Ali paşadan da kur 
tulmuştu. Ali paşa zamanında bah 
riye nazırı olan Bağdad valisi Ne
cib paşa zade Mahmud Nedim pa. 
şa saraya iııtisab ederek padişahı 

Ali paşadan soğutma[:a çalışırdı. 
Mahmud Nedim paşa, valcie sul

tana mensuptu. Valde Sultana he
cliyeler. paralar takdim ederdi. Bu 
suretle padişaha hülı'.H etmişti. 

Mahmud Nedim paşa, Sultan A· 
zize şöyle söylüyordu: 

- Efendimiz bir padi~ahı müs. 
tebidsiniz, her emir ve fermanını
zı icraya muktedirsiniz. Bizım gibi 
kul tayfası işlerinize müdahale et
mek ne haddimiz ... 

Mahmud Nedim pa;ıanın bu söz· 
lerı padişahı büsbütün çileden çı. 
karırdı. Abdülazizi bağsız aslan 
gibi etrafa atılmak isterdi. Key • 
femayeşa icrayi ahkam etmek e • 
meline düşerdi. 

Mahmud Nedim paşa, sadrazam 
olmak niyetinde idi. Ali paşanın 
sağlığında yavaş yavaş Sultan A· 
zizi i5leye"1, ve çileden çıkaran bu 
adam, i)'İden iyiye padişahın gö • 
züne girmişti. Valide Sultan da: 

- Aslanım, Mahmud kulunuz, 
en sadık bendegandandır. 

Diyerek, oğlunu hazırlardı. Ali 
paşa, ,·efat edince derhal Mahmud 
Nedim paşa sadrazam oldu. 

Ve, Sultan Azizi istediği gibi ha
reket etmekte serbest bıraktı. Mah 
mud Nedim paşa, sadarete gelir 
gelmez Ali paşanın adamlarını bi
rer birer mevkilerinden attı. Her 
birini bir tarafa yolladı. 

İspartalı Hüseyin Avni pa~a. ser 
askerdi. Şirvani zade Mehmed Re. 
sid paşa adliye nazırı idi. Bunlar . ' 
Ali paşanın adamları idi. Ve, çok 

değerli ve kudretli şahsiyetle,-di. 
Mahmud Nedim paşa. serasker 

Avni paşayı azlile dede memleketi 
olan İspartaya sürdü. 

Rüştü paşayı da dede memleketi 
olan Amasyaya nefyetti. Zaptiye 
nazırı Hüsnü paşayı da Kıbri&e 
sürdü. Ve, vezaret rütbesini de ıi • 
zerinden aldı. 

Veliahd şehzade Murad efendi • 
nin Kurbağalıderedıe'<:i sa•rıyına 

yol yaptırdığından dolay ı ono in • 
tisabı var diye şehr~mini Haydar 
efendiyi Midilli ada sına .;ürdil 

(Daha var) 
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En garip 
muharebe 
(Baş tarafı 1 inci sayfa.da) 

Dun al<o;amkı Sontelgraıta Etenı İzzet 
Benice «Alma.nyanın en büJi ik düşma
IU> başlıklı yaz.ısında diyor ki : 

ınin mııhterilerine indirecektir .. • la1'ma dü,ıneğe başlamasından beri çar-
Demiştir. Hitler; _ bıı ciiınlesi ile pışmal"'r bu tarzda cereyan ediyor. 

basta Fransa olmak üzere İngiliz Hitler'in şiındi şarki Akdenl<de ınüt-
.,, tetiklerin en n1ühim dt niz üslerinden 

ittifakında harbe girenleri \"e ınağ· biri olan G!ı·ıd 'j ıaptetınek için bü.tf.in 
J(ıp düşenleri kasdetmiştir. menbalarını oı·taya koyduğu ve hava 

Vaziyet izah cttiğ;imiz şekilde ol- yolu ile asker ruıJ<letmek .uı-etile istila 
duğuna göre, hakikaten Almanya usullermin bül.iln ınceliklerini tatbik et 
bir müddet için kendi beslenme· ln<'kte olduğu aşikardır. 

iKDAM 

Suriye me
selesinin en 
iyi hal şekli ~~PARA 

\ 1HAY.A,T YARIŞININ 
DİREKSİYONUOUR ,..._, ---~~. 

24 - MAYIS -1941 --

r • ı , • • 

Avrupıının \'e işgal altındaki sa· 
baların açlık tehlikesine maruz 
kald.Jğı muhakkak. Alınan sansü
rü ''e tedbiri bütiin gayretine raiı· 
men; bu nevi müşklilata ait ha
vadislerin dışarıya kısmen olsun 
sızmasına min.i olamamaktadır. 
Polonya, Belçika, Norveç, Rotan
da, Fransa, Avusturya, Roman
ya, Yunanistan aç haldedir. Bul
garistanda dahi ia§e miişkülii.tı 
başlamı§tır. 

Avrupa kıt'asınııı bu şekilde ve 
umumi tarzda açhk tehlikesine 
Dllll'WI buluıımasmııı iki sebebi 

Yunan kıtaları le Girid dağlılarmdan 
sini işgal altındaki milletlerin ha- yardım gören imparatorluk kuvvetleri 
yatı ,.e sefaleti pahasına teııUn et- hücumundan şeklen yeni ve ani olma
mekte devam edebilecektir. 6llla rağmen vaziyeti şlmdiye kaadr el-

Ber nevi stoka elkoyduğu gibi, !erinde ıutmağa muvaffak olmuşlardır. 
her nevi istihsali de evvelem.irde Düşmanın zayiatı ınuhakkak surette a-

ğırdır ve bir1;ok Almanlar muharebe
kendisine tahsis eylemekte devam Y• girmeğe vakt bwaomadan öldürül
edecektir, Ancak, Almanyanın bu m!iştür . .Bunlar, çok yOklü nakllye tay
şekildeki hareketi er ve geç Alınan. yareleri, şimdi bombalarla delil< de§ik 
yayı da müşkülata uğratacaktır. olmuş bwuna~ Malemo tayyare mey
Zira, bu vaz'ıhal İPinde Avrupayı m;ınına inmek teı;ebbüsllnde buluınduk 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
riye, ancak Mihverin rızasile ta
rafımızdan işgal edilebilir ki buna 
da Almanya ve İtalyanın razı ola
caklan kabul edilemez. Çünkii, 
Suriye onların İngiliz İmparator
luğunu şarktan vurmak istedikleri 
yolun üstiindedir. Bu yolu bizim 
kesmemize asla razı olmazlar. 
Üstadın nazari olarak doğru o

lan fikrinin ameli olarak biiyük 
mahzurlan vardır; fakat bu me\•· 
zuun şu zamanda gazete sayfala
rında açıkça münakaşası faydalı 
değil, bilakis zararlıdır; onun için 
delillerimizi izaha lüzum gönnü-

,_ 
r 1 ... iŞ BANKASI ., 

Küçük tasarruf 1 

hesapları 

IDARUINI BllH IS BANKASINDA 
JKRAMIYELi t-IESAe AÇAR 

o. Demir ·Yolları işletme U. M. ilanları 
1941 İkramiye planı · 

11ardır: ' lan sırada o1dürülmüı;lerdir. yoruz. 
A- Barbjn tabii talıl'ibi ve_ te- halde ve harbin devamı sırasıııda Alman hücumu Glrld'in Hanya ile Fikirm;zce Smiye meselesinin, 

KEŞİDELER : 4 Şubat, 2 ll!a7JS, 
1 Agu~tos, s İkinciteşrin 

tarihlerlncle yapılır. ıiri tehdit eden tehlike e:n başta< Aç- Kardlya arasındaki en Jralabalık mmta şimdilik en iyi Jıal sureti, bu mem-
8- Almanyanm nerede ne hu- lık,anarşi ve haydutluktur.Batta, lı:aınna tevo1ı~miştir. Bu IJd ıehir or leketi General (dil Gol)ün eınrin- · 1941 tknmlyelerl 

lursa kendisine tahsis eylemesi. §İmdiden Fransada komünistlik mııhk dağlar aramıdaıı geçer güzel blr deki hüı Fransız kuvvetlerinin iş· 
'"'-~ . 1 k ti • . d.k ba:ııeketlerl görülıİıeğe ve askeri ot.omobil y~lu ile bir birine bağlıdır. Bu ~ı etmcsidir . . Bu '-. vvetler, Vişı·- 1 adet l!Ooo Llralılı: :::: 2000.- Lira 

c= 3000- fJ 

= 1500- .. 
= 2000.- w = 2000.- "' 
= 3500- il 

= 4000- n 
= 0000.- • 

~n ışga -uvve en gır ı •· , ormanlık mınlııka paı-aeütçülerin giz- ,,_ A1& 

leri hu memlekette yiyecek ve mahkem~rde. mııhkfunıyet ka- ııenmesine çalı: müsait bulunmaktadır. nin emrinde bulunan General 
giyerek maddelerini iki sistemle rarları verilmege başlaDDll§tır. Da- Hava tarlkile getirilen kıtalar Malemo Dentz'in Suriyedeki kuvvetlerini 
Almanyaya nııkletmektedider. ha Jleride bir lokma ekmek için da yere inmiştir. mağhip edebilecek kudrettedir. E· 

.a ,,. 1000 tH 

2 tt '150 "' 
4,, 500"' 
8 " 250 ,, 

E 1 . d kt' 1 b 1 • biribirlerini öldürenler ıörülecek Almanlar G!rid ile Yunanistan ara- sasen, Snriyedeki mahdut Fransız 
vve emır e a anıı es enmesı her .. 1 • • 1 · ınnda devamlı ibr servis lesi.sine gayret 

35 n 100 n 
ao,. Go .. 
300., 20,. mahalli mecburiyettir. Ayni za· ve ıeçen ~n a~ arın, l§SlZ erm, sarfetmekte, bizim bombardıman tayya kuvvetleri de, hür Fransa tarafına 

manda her ere günde beş kiloluk hastaların, sefı~leı:ın sayısını art- relerimiz ise Yıınmıist.andaki hava üs- geçerek te'1ricen erimektedirler. 
v·y ek dd . b ail . g" 1 tıracak; mahallı nızam bozulacak, . !erini boml>alıyarak buna mani olmıı- General dll Gol, Afrikada, kendi 
..,ı ec ma esı a p esme on- .. .. ü 

1 
. ,.. lar 

dermek serbestlsi ve hakkı veril- .ı_ucu g ce yeten erın yaşama ...,... ğa çalı:ımaktadJVERİr . ci emrindeki bütün kara, hava ve Beyotla ' öneli Sulh BW.uk B~ 
· .._ ...__ dı d b. d Al tiyacı başlıyacaktu. HAYRET MANZARA deniz kuvvetlerini Suriyenln iş- ibıden: 

mış.... uuuun şın a ır e - • • 
man iaşe nezareti emrine, her nevi İthalat ve. ihra.~a.~ il~ yaş!yan Londra, 23 (A.A.) - Reuier'iıı hu- gaU..<!> tahsis ederse, içerideki Fran- Beyoğlu Aynalıçeşme Duraç sokak 

1 k ti b t iktı di "" sus! muhabiri bildiriyor: sulardan go·'receği miizaheretle bu- 13 numarada otunnakta iken ölen Hü-
maddenin mübayaa ve müsadere men;ı e e. erı ıı ~n ~-a .. Girid muharebesi welles'in fantazi- ' ff k 

1 
b'li .. . , .ıt :n Keııanın lerekesine mahkemece 

37olu ile toplanıp alınması ve Al· smaı faaliyet durdu".." ve .gümrük- !erine lı(!nzi)l<ın hayret verici bir man- na muva a ~ a 1 ~· Bo:.1e. bı~. ha- eı koııulmu~tur. İllin tarihinden baı;la
manyaya sevkedilmesi vardır. ler kapalı b~undugu bır ~ad.a 2ara arzetmek!edir: Suda koyu etrafm- rekete teşebbüs edılecegını goste- ınak üzere alacak verecek ve sair su-

En zengin ve mfueffeh memle- nasıl başka bır ikıbet bekliyebı- dalti sema, acaib tayyarelerle, Zi.ıızag'lar ren emareler de yok değildir. retle alakadarların bir ay, mirasçıların 
ketler dalı.i bu vaziyet karşısında lir?. yaparak yere inen paraşütlerle ve mah- Harbin siklet merkezi şarka gel- üç ay içinde Beyoğlu Dördüncü Sulr. 

B • b b kı d p . 1• A dud bir meydanda yere inerken parça- m'ış oldugu· ve Akdem'zde pek re- Huk __ uk _Hilklmliğine müracaat etmeleri 
kökünden kuruma"a mahki'ım atta ıı a m an arıs J • u- !anan düşman asker nakiroe .... -arelerı· • 6 ~~ -.-,J • •. • ... • muddetinde mtıracaat eyrneyenler hak-
kalınışlardır. Hayvancılığı ile jour d'hui• gazetesinin nasılsa Al- Ue doludur. Parçalanan Alman tayya- tin mucadelelerın başladıgı bır za- kında kanunu medeninin 581569 
meşhur Bolandada bugün sığır ve maıı 5ansüründen kaçau bir ma- relerinin ankaz.ı, yerdeki Alman asker- manda Suriyenin işgaline teşebbüs maddeleri hUkUınlerl talblk ' edil::;';. 
domuzun müzelik bir hal almış kalesindeki •Paris kadınlan yiye- !eri tarafınadn bUyük bir süratle kaldı- etmek bizi, hemen harbe sokabile- ilin olunur. (5208) 

b 1 d • t ·ı d·ı kt d. cek satan mag"azalar önünde sıra nlmakta ve bu suretle bu askerler, mey eek tehlikeli bir macera olacag"ı 
U un ugu eyı e ı me e ır. danı, ba,ıta tayyarelerin d€Vamlı dal- İstanbul Asliye 6 ncı Hukuk Mahke-
Alman işgal ve istismarından bekler ve işsizler ellerinde kalan galar halinde muvasalatına haz.ıııla- için, davayı, muhariplerin kendi meslnden: 9391723 

maada; A vrupanın darlığında İn· cüz'i bir varlıkla aile geçindirme- maktadır. Nakliye tayyarleri ise, yerde aralarında halletmeleri daha doğru Musale Kızılay Cemiy~ti tarafından 
giliz ablukasımn da amil olduğu ğe mecbur bulunurlarken .. > cÜm· motörleri dain)a hareket halinde kal- olacağı kanaatindeyiz. Kiımil Kayyumu Avukat Mustafa HU-
noktalar yok değildir. Almanya- lesi vaziyetteki vahameti bir hayli makta ve bu suretle, askerleri meyda- Abidin DA VER mi aleyhine acılan gaiplik davasının 

'f.d' na çıkarır çıkarmaz, yeni askerler al- icra kılınmakta olan mahkemesinde: 
nın bütün iddiasına rağmen; ah:- izah eylemeğe ka ı ır. mak "izcre Y"-·-'stana h""eket etmek- ----<>-- --~ u.u.u..au ~ lıılukadema veznecilerde camcı Ali 
luka müessirdir ve tesirleri bariz Binaenaleyh bugünkü ve yarın- tedir. At• d k• El • . ına a } Çl mahallesi Nadirbey sokak eski 4 yeni 
bir surette göze çarpmaktadır. Git- ki vahamet ve felaket karşısında Harekat, bütün ııece de devam etmek 10 No: lu evde iken 932 senesinde evini 
gide daha çok çarpacaktır. Ancak, Avrupa halkı kırılır ve kırlmağa ~edir. Gece gök yüzü, ziya fiıekleriyle, (Baş tarah 1 mci sayfnıla) terkedio giderek bir daha dönmiyen 
Almanlar bizzat bu tesirden ken- mah.kUm bulunurken; Almanya ziyaadr izler bırakan kurşunlarla ve hayat ve memadından haber alınamı-

h ih lngiliz donanmasının projektörleri ile larile ailelerinin ve tensip edece- yt)ll Baytar Binbaşısından mütekaii 
dilerinl kurtarmanın kısmi çare- da biitün dikkat, nefse ta sis • 

k 
• aydınlıktır. Donanmasının projektörle- ğiniz kimselerin Türkiyeye avdeti-! Karrrilin galpHğine karar verilmesi ev-

sini yukarıda da işaret ve izah timamma rağmen, bu felii etin u· · "''tçUI öst el ·'· para~~ eri g ermekte ve para.- 1 DİZ ı,,;" Devlet Den7Volları İdare- v ce istenmiş olmakla mu~aileyh bak-
ettiğimiz gibi; işgal ettikleri mem- muıni te~ir ve neticesinden kortu• veUeri ıçın mükemmel bır heedf teşkil 1 • • .,,..... -, • • kında malfıınatı olanların bır sene için-
leketlerdeki her nevi yiyecek ve lamıyacak; istila ve işgal ile ku- ltçülerden bir çoğu, İngiliz kara kuv- sının Ankara vapuru tahsıs edil- de mahkemeye bildirmeleri lüzumıma 
giyecek stoklarını Almanyaya ta- ruttuğu kaynaklar kendisini de ederek, daha yere inmeden ölmekte- miştir. Almanya hükumeti nezdin- v~rUen karar üzerine keyfiyet İkdam 
,mıak şeklinde bulmaktadırlar. ayni akıbete sürükliyecektir. Mu· dir. de icap roen teşeM>iisat yapıldı. gazetesinin 5/Mo.rt/941 gUı:ılü nüsha-

B b kımd Al d 1 t fi h kk k k
. Alnı b'. tü' Bütün şarki Girid'de, Alınan para- b .. .. ! t b l siyle ilftn edildiği ve bu kerre mahke-

u a an man ev e şe a a ı, anyayı u n gay- ·üUeri ile •kaptaınlan kumaındasında 29 Mayıs perşem e gunu s an u - meee görülen lüzuma binaen ioln bir' 
Bitlerin son nutuklarından birinde retine rağmen, günden güne sar· baılıca tabancalarla ve ao santiınet.re- dan hareketi mukarrer olan Anka-, daha On beş ,.u..., müddetle gazete ne 
ki şıı cümle çok şayanı dikkatfu. san, ihata ve tazyik eden, her ulaş- lik bıçaklarla müsell !ıh Girilli çetele; ra vapurunun emniyetle seyahati ' c ı;ıa karar verilmiş oldu~ndan ~:-

Hitler, ablukadan bahsederken: tığı nokfa ve merhalede takip ey• ırasında heyecanlı insan avu devam . . İngilte Almanya w mucıbl kararı mahkeme gaıp KAmılin 
• etmektedir • ıçın ayrıca re, fhayat ve memadmdan malümah olan-

._ İngiltere, ablukada darbeyi !iyen en biiyilk diişman herşeyın İtalya hükı'.ımetlerine lazım gelen ıarın müddeti mezkılre zarfnda mah-
Almanyaya değil, fakat, bu siste- başında budur. A • 

1 D 1 
tebligat yapllacaktır. Şimdiden ha- ·-0 memize bildiremlerl !Uzumu ;Mn o-

mıra ar an zırlanmanız ve tertibat almanız lunur, <5189> 

Almanya 
(Baş tarafı l inci sayfada) 

tiği hakkında deliller gelmiştir. 

Tayyare motö:rü ve mühimmat i -
mal eden Fransız otomobil endüs

trisi resmen akdedilen bir anlaş • 
ına üzerine 5 Nisandanberi düş -
mania işbirliği yapmaktadır. 

ALMANLAR FRANSIZ VAPUR
LARINDAN İSTİFADE EDİYOR 

Bertin 23 (A.A.) - Yarı resmi 
bir membadan bildiriliyor: 
Fransız vapurlarının Almanya 

tarafından kiralandığına dair İn -
.gilterede çıkan haber hakkında 

mütaleası .wrulan Alman hariciye 
nezareti, Alman kıt'alarının işgali 
altında bulunan yerlerde vapur 

kiralamağa lüzum olmadığı, çün -
kü harp hukukµ mucibince bu a. 

razide bulunan vapurların Alınan
yanın emrine amade oldukları ce
vabını vermiştir. 

Ruzvelt 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

dzere, hükümet yüksek· memuiları ta~ 
rafından yapılan bütün beyanatlar, dik 
katle tD.kib olunmaktadır. Roosevelt'iD 
salı günkü nutkunun .. ı:ok mühim ola
cağında herkes müttefiktir. 

Stin_ı.son le Albay Knoks'un bitaraf
lık kanununun kaldı rılmasını talebeden 
ebyanatları, bu nokt.:'1. üz~rine pek n1u
hik olarak nazarı dikkati ceJbe.tmiştir. 
'I<oosevelt'in de bu tarzda be)ranatta 

Amiral Nimitz, milııim hususi ask.eri 
vıezifeler ıörecek husus! kuvvetlere 
kumanda edecek. miktan· gayri muayyen 
visamlralllklar ihdası hakkında beya
natta b2,lunmuştur. Kabine azası, dün 
,_u beyanatın bitaraflık kanunu ile a

!Akaadr bulunduiiu fikrini ileri sürmüı
lerdir. 

Resmi, diplo;natik ve parlllmento bü
tün Vaşington mahfilleri ve halk, inti
ıar halindedir. cGemi katilet.>i> kelime
si Vaşinglonda buglln fllen menedilmiş 
bir kelime olmasına ve herkesin bu 
kelimeyi kullanmamağa gayret etme
sine rağmen, Stimson, Albay Knoks 
ve Amiral Nim.itz tarafından yapılan 

beyanatı müteakip, bu kelime bir çok 
zihinlerde mevcut olarak kalmaktadır. 
bulunması kimseyi hayrete düşürrrriye-

cekt.ır. 

Suriyedeki teç- (Baş latalı 1 inci sayfadaı muvafık olur .• 
Fransa takip ettiği yolu serbest-

ZAYİ - İstanbul İmalfıthaııei Har
biye Baruthane muhafaza Bölüğünden 

hiza tın fa Z 1 a $ J çe intihap etmiştir, Hal ve istikba. 
\i münhasıran kendi elindedir. 
Fransa kendi istediği sulha kavu -
şacak ve A vrupanın tanzimi işinde 
bizzat hazırladığı mevkii alacak 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
fazlasının, Irak asilerine verildiği
ne inanılabilir. Suriyedeki Fransız 

makamları, tayyare meydanlarını 
Almanların emrine vermişlerdir. 

tır. 

Unutmayınız ki Fransa, kendi 

...... almış olduğum Askeri terhis tezkeremi 
Zührevi n elit Jıa.<1&11.klaın ı zayi ettim. Yenisini alacağımdan eskl-

Dr. Hayri Ömer 

1 
s~~~~=Tvelkencller banmda 

Öğl"'1en sonra Beyoğlu ağa- 5 saytlı odada sepetçi İn~bolunun Al-
camii b.ı'şısmda Hasanbey Apl. lrkula.ç Küı:ıt köyünden Islii.m o!;uU:.-
No. 33 Telefon: 43586 nndan Mebemet oğlu Kamil Erkan 

..... ..,. 1319 

Beyrut 23 (A.A.) - D. N. B: I
rak maliye nazırı ile hariciye na -

zırınm yeni müzakereler yapmak 
üzere Tahrana gittikleri öğreni! • 
miştir. 

tarihinin en korkunç hezimetine •••••••••••••••••••••-
uğramıştır. Bazı kimseler bunu [Et b l Vakıflar Direktörlügy ü ilanları 
unutur gibi görüyorlar. Avrupada- S an U 
ki Fransız topraklarının beşte üçü. 1 -••••••••••••••••••••mi 
nün işgal altında bulunduğunu ve 

ı r buçuk milyon esir verdiğimizi 

D • J) 'ıatırda tutmak lazımdır. Bu mağ· 
enızyo an ·ubiyete mazide irtikap ettiğimiz 

C&ş tarafı ı inci sayfada) hatalar sebep olmuştur. 
başına alınan ücret birinci sınıf eşyada -~94-0 Ha~iranında galip_ devlet 
(40) kuruştan (80) k~ru•a, ikinci sınıf-: mutarekeyı reddederek bızı ezebı
ta (60) kuruştan (130) kuruşa, üçüncü lir ve Fransayı dünya hH;tasınd1n 
sınıfta (75) kuruştan (180) kuruşa, dör silebilirdi. ~·a:ı:at ,bunu vapmalı.1 
tlüocü sınıfta eşyaıla ise (100) kuruş-
tan (280) kuı·usa çıkarılmıştır. 1941 Mayısında muzaffer de,leL, 

Yeni tarife ile hayvan nakil ücretleıi Fransız hükumeti ile müzakereye 
de bir miktar zam .<?örmektedir. Küçük gfrişmeyi kabul etti. İşbirliği esa
baş hayvanlar için 25-40 kuruş arasın- sının ·kararlaştırılınış olduğu Mon-
da olan ücretler yeni tarı.re ıle 30-100 . .. .. . 
kuruıa çıkartlmaktadır. Büyük baş hay- toıre mulakatındanberı Fransa, e.f. 
vanlar için 250 kuruş kadar olan ücret- ali ile bu siyasete devam arzusun
ler 300-600 kuruş arasında tesbit ~il- da olduğunu göstermiştir. Alınan 
rrriş bulunmaktadır. · . Devlet Reisini, mağlubiyetin bize 

Bunlardan başka beher parçası bın .. kl d... eticel ri .. t k 
kiloyu geçen yekpare ağır eşya . tarifesi yu e ıgı n e ve mu are e 
de tadil ve isliih edilmekte ve ücret şartlarını malum olduğu şekilde 
esasları değiştirilmekt.edir. tahfif etmiye sevkeden şey bu ha

Ceza kanunu 
(Ba1 tr.rrh 1 iuci sayfada) 

üzerinde bir çok hatipler söz söy -
ledi. Adliye Vekili beyanatında; 
yeni bir ceza kanunu hazırlamak 
üzere iki ay evvel bir komisyonun 
teşkil edildiğini ve ancak bir sene 
zarfında mesaisini bitirebileceğini, 
yeni kanunda memleketimi.zin iç
timai vaziyetinin nazarı dikkate 
alınacağını söyledi. Kamet ve eza
nın Türkçe okunmadığ1 takdirde 

konulan ceza ahkamı maddesi mü. 
zakere edilirken Rasih Kaplan bu 

işin ceza kanununa konulmıyarak 
Evkafın emirlerile iktifa olunma -

sını teklif etti. Ziya Gevher bu tek 
life itiraz etti. Maddeler aynen ka
bul edildi. 

rekeUetimiz olmuştur. 
Sözlerimi iyi dinleyiniz, Fransa

nın stikbali cereyan etmekte . olan 
müzakerelere sıkı bir surette .bağ

lıdır. Fransa için yaşan~ak ve öl
mf'Jtten birini tercih mevzubahis
tir. Mareşal ile hükumet yaşamak 
şıkkını tercih etmişlerdir. 

-----<>---

FRANSA 
(Baş tarah 1 inci sayfada) 

lendiğine göre de Vichy tarafın • 
dan böyle bir teminat verilinceye 
kadar Fransaya yiyecek maddesi 
gönderilmiyecektir. 
' Lyon 23 (A.A.) - Ofi ajansı, A
merika posta ve telgraf nezareti -
nin Fransa ile Amerika arasında 
posta müraselatının kesilmiş oldu
jıunu ilan ettiğini bildirmektedir. 

Müdüriyet.imizin Şehzadebaşındaki Teberrükftt ambarında .mevcut (436) 
kalem muhtelif köhne eşya açık arttır > suretile satılacaktır. Ihalesi 4/8/941 
tarihine müsadif çar~amba günü saat ~ beşle İıtanbw V..Jcı!lar Başmüdür
lüğü binasında toplanan Komisyonda yapılacaktır. 4yaların muhammen be
deli 1021 lira 75 kuruştur. 

Teminat akçesi 153 lira 26 kuruştur. Şartname hergün Levazım kale· 
minde, eşyalar da hergiln öğleye kadar ŞeMadebaıındakJ anbarda görulebillr. 

(3801) 

Deniz Leva:um Satınalma Komisyonu İlanları 

Marmara Üssü Bahri K. Sabnalma Komisyonundan: 

Mazot ilanı 
l _ Bir kilosuna tahmin edilen fiyat 13,65 kuru§ olan 483.330 kilo mazot 

satın alınacaktır. . 
2 _ Pazarlığı 27/Mayıs/941 salı gil .ü saat 15 de lzınilte tersane kapısın-

daki komisYOn binasında yapılacaktır. 
3 _ pazarlığa iştirtlk edecek isteklilerin bu işlerle ilgili oldulı;larına dair 

ııvaret vesikalarile birlikte 9896 lira 18 kuruştan ibaret teminatlarını belli 
glln ve saatte komisyon başkanlığına vermeleri. (3990) 

İstanbul Defterdarlığı Muamele ve İstihlak 
Vergileri Merkez T abakkuk Şefliğindt:n: 

Mükellefin adı ve 
10yadı 

Hl!!eyin YunUB 

Şeref Alın 

Boğos Varzebelyıın 

Yase:f Mlzrahi 

Moriz Lodrapye 

tıi 

])emir ve maden! 
eşya imalatı. 

Nike!ilj 

Kolonyacı 

Verginn 
Nev'i Senesi 

Galata Arapcaml 'OS- Muamele 938 
tübUcü sokak No:l8 
Mercan Uzunçar§l ince 
Han 4 
Galata Yüksek kaldınm 50 
Baltacı Han 28 

• 
• c 

c 
Demir eşya ve ka- Taksim Le.martin c. Sevinç 

c 
c c 

zan işleri. apartıman 4 

Nubar Hızır Pres imalAtı. Beyazıt Bakırcılar 15 c c 
Rahim Öce! Un değirmeni Edirnekapı Sulukule cad. 16 c « 

Yukarda isim ve adresleri yazılı mükellefler yapılan araştırmada bulu
namamış ve yeni adreslerini de şubeye bildirmemiş olduklarından 938 yılı be

yannamelerinin tetkikine esas olmak üzere Muamele defterlerile sair vesika
larını hamilen üç gün zarfında Galata Balıkpazarında Muamele ve İstihlAk 
vergileri Müdürlüğü hesap mütehassısları Bürosu Şetliğine müracatlan lca
betmiştir. 

Keyfiyet 3692 No: lu kanunun 10 :ve 11 inci maddelerine istinaden teblig 
yerine geç.m.ek ü.zeıe uruı olunur. #.fOl.JI:) 

Muhammen bedeli 22.500 (Ylmıl iki bin be:> yüz) lira olan Sterilizasyoa 
dhazları ve teferruatı 7 Temmuz 1941 Puartesl günü saat 15,30 da kapalı zart 
asrulü ile .lmkara'da İdare bi:nsıada aatıo alınacaktır. 

Bu işe eirıtıek isteyenlerin 1687,50 (Bin altı yüz seksen yedi Ura elli kll" 
rnş) liralık muvakkat teminat ile kaaunım tayin ettiği vesikalan ve teklıt .. 
lerini ayr,n gün saat 14:,30 a kadar Komisyon ·Reisliiine vermeleri! Azı.mdır. 
, . Ş;ırtname\er par&•ız olara)t Ankara 'da Malzeme dairesinden, Haycıarı-
§B'da Tesellfu'n ve Sevk Şefliğinden dallıtılacaktır, (3894) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 
1 - Meveul nümuneleri mucibince 2,5 cm. boyunda (120.500) fll 

4 cm. boyunda (120.500) ki cem'an (241) bin adet pulu ile beraber bakır çivi 
pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 26/5/941 pazartesi günü saat 18.30 da Kabaıta~ta Lev .. 
mn ve MUbayaat şubesindeki Alım komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Nümuneler sözü geçen şubede görülebilir. 
4 - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte teklif edeceklerl 

liat üzerinden %7,5 güvenme p:ıralari\e birlikte mezkür koınisyona müra-
caatları. (3953) 

Türk Hava Kurumu lstanbul Ş. 
Başkanhğından 

ı - Yalruz kAğıdı idaremizden veı·ilmek üzere nümune ve sartname
sine göre iınfil. ettirilecek iki mily~n fitı·e zarfı açık eksiltmeye konulmuş .. 
ıur. 

2 - Muhammen bedeli 2500, muvakkat teminatı 187,5 lira.dır. 
3 - Eksiltme 30 Mayıs 941 Cuma günü sat 15 de Türk Hava 

İstanbul şubesinde müteşekkil komisyon huzunınad yapılacaktır. 
Kurumu 

4 Nümımesi gö~terilir ve şartname . .;i parasız verilir. 
5 - İsteklilerin kanunun brif et i vesika ve tem.inatlarile birlikte bel-

li gün ve saatte İstanbul şubesine müracaatlan. (3927) 

l lstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyon 'u ilanları j 
Aşağıda cins ve miktarları yazılı Cki kalem yiyecek maddesi 5/Haz:L

ran/941 günü saat 15 de kapalı zarf uı;.ulü ile Jhale edilecektir. Şartnameleri 
her gün komisyonda görülebilir. Bu iki madde ayn ayrı taliple-re de ihale e
dilebilir. isteklilerin belli günde muayyen saatten bir saat önceye kadar tek• 
lif mektuplarını Fındıklıda satınalma komisyonuna vermeleri. (3815) 

Miktarı Muh. Bd. İlk temınatl 
Cinsi Ton Lira Krs. .. Lira kuru§ 
~-'--~~~~~~~ 

Süt 
Yoğurt 

60 
80 

10800 
20400-ı 

* 
810 

1530 

Aşağıda yazılı iki kalem koyun eti ~/6/941 günü hizalarında gösterilen 
iaatlerde kapalı zarf usulile ihale ed.Hecekür. Şartnamesi her gün komısyon
da görülebillr. İsteklilerin belli gün ve saatlerden en geç bir saat önceye ka
dar teklif mektuplarını makbuz karplı~da Fındıklıda satınalma komisyo• 
nuna vermeleri. (3814) 

Miktarı Muh. Be. İlk Temi. İhale Sa. 
Cinsi Ton Lira Krş. Lira Kr~. Saat D. 

Koyun eti 50 82000 00 2400 00 11 
Koyun eti so 19200 00 1440 00 11 so • Aşağıda cins ve mıktarları yazılı iki kalem yiyecek maddesi 6/6/941 gt; .. 
nti hizalarında gösterilen saatlerde açık eksiltme usuiile satın alınacaktır. Şart-
nameleri her gün komisyonda görülebilir. İsteklilerin belli günde Fındıklıda 
salınalma koınisyonuna gelmeleri. (3849) 

Cinsi Miktan 

sut 
Yoğurt 

kilo 

20.000 
15.000 

* 

Muh.Bed. 
lira Kr. 

4000 
4950 

İlk temi. 
Lira Kr. 

300 
371.25 

ihale saati 
saat dakika 

11 
11,30 

de 
da 

Beherine 75 kuruş fiat tahmin edilen 11000 adet tavuk 3/6/941 ıılln~ 
saat 11 de kapalı zarfla satın alınacb.ktır. Şartnamesi her gün komisyonda 
görülebilir. Muhammen bedeli 8250 lira olup ilk teminatı 618 lira 50 kuru:;:ıur, 
btekllieriıı belli gün ve saatten bir saat önceye kadar tek.lif mektuplarını Fu,. 
dık.lıda satınalma komisyonuna vermeleri. (3810) 

Askeri Fabrikalar Sabnalma Komisyonu ilanları 

Clnsi İhale günü ve saati M. Bedel M. Teminat Şartnal1141 

Lira Lira Lira 

Muhtelif eb'atta 1850 
M3 kereste 26/~/941 pazarteoi 98050 7353 4,91 

.. at 14,30 
23 kalem cem'an 26/5/941 pazartesi 21880,95 11141.08 
4lti78 Kg. Demir saat ı5 te 

Yukanda ;,.azılı demir ve keresteler hizalarında gösterilen gtin ve saat
lerde Askeri fabrikalar umum müdürlüğü merkez satmalma komisyonunca 
pazarlıkla ihale edilecektir. 

Taliplerin mezkılr &Un ve saatte komisyona müracaatları. • (8817) 

Muhtelif eb'alta 60 metre mik'a bı dişbudak tomruğu 
t. « 300 c c rr'..şbudak kalası 

65 adet t: c 9,,77 « c Di:;:buda.k ağacı 
Tahmin edilen bedeli (21268) lira (62) kuruş olan cins ve mktarı yuka• 

rıda yazlı tomru,k ve )tereste Asker! f!lbrikalar umum müdürlüği\ merkez sa• 
tınalma komtsyonuınca 26/5/941 paza!t ,si günü saat 16 da pazarlıkla ihale 
edilecektir. Şartııame parasızdır. Mu"a~kat teınlnat (1595) lira (15) lı.~ 
tur. (3848) 

* 300 M3 karaağaç kalası alınacak 
Tahmin edilen bedeli (18000) lira olan 300 metre rnik'abı karaataç kalı!t 

Askerl fabrikalar umum müdürlüğü merkez satınalma komisyonunca 26/5/ 

•41 pazartesi cünil ıaat 15,30 da pazarbkla ihale edlleeektir. Şartname para
.azdır. 

Muvakkat teminat 
ııisyona müracaaUarı. 

(1350) liradır. faliplerln 
(3818) • 

mezldlr .lfuı ve saatte ko-

İki bin metre mikabı ceviz tomruğu alınacak 
Tahmin edilen bedeli (80.000) lira olan 2000 M3 ceviz tomruğu Askert 

l!'abrikalar Umum müdürlüğü merkez calınalma komisyonunca 28/5/941 pa
ıartesi günü saat 14 de pazarlıkla ihale edleeektir. Şın'!:rıame (4) liradır. Mu. 
,-akk.at teminat (5250) liradır, Hey'eti dmwniyes:i.ni vermeğe talip bulunmadı
tı takdirde 200 metre rnik'abından aıağı olmamak üzere ayrı ayrı ihale .. 
iillebilir. 

Taliplem mezkQr gün ve saatte 1tomi.syona mtiracaatları. (3875) 

Sahibi: E. İ z z E T, Neşriyat Direktörü: Cevdet Karawl&in 

Baıııldıjıı yer. •Son T elgraf. l\ılıılbıaaı 


