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4saat 
bombalandı 
Yunan Kralı ve 
hükumet Mısıra 

Vergilere dair 
ihtiva ettiği 

lô.gihanın 
esaslar 

çekildiler 
Haziran ba,ında tatbiki mukarrer 
vergi zamlcu-ı beynelmilel buhranın 

Almanlar adanın garb 
kısmını saglam bir 
surette tuttuklarım 

zevalini mö.tea.kıb kaldırılacak 

bildiri gorlar 

İngilizlerin hava 
akınları 

1ngilizlerın N elaon saftı harb gemisi 

D 1 r-----------ea z J 
harbi AKiSLER 

devam 
ediyor İngiliz deniz 

hakimiyetine 
bir darbe 

Londrada 
tenkldler 

Giriddeki 
muharebenin 

akisleri 
Bir Londra gazetesi harb 

malzemesi nezaretinin 
mes'ul olduğunu yazıyor 

1 

Bütçe Encümeni 
ismet Eker 

Bütçe Encüm.enl Mazbata 
Muharriri Hüsnü Kitapçı lngiliz tayyareleri 

tarafından 
yapılan hücum 

Takibe dair haberler 
bekleniyor 

Girid hadisesi 
ihmal edilirse 

Ankara 25 (Husus!) - Fevka- lan esaslar hakkında da malıimat 
lAde vaziyet dolayısile bazı vergi veriyorum: 
ve resimlere yapılacak zamlar ve Muamele verıüi 
ihdası mukarrer bazı yeni vergi- Yeni lAyıhada imalat muamele 

j "Hiç değilse bir 
torpil düımana 
isabet etmiştir,,. 

Gemi kafileıl ıiıtemine 
muarız olanlar bu hidiae 

den kuvYet buldUlar 

Londra 25 (AA.) - Sunday 
Chronicle yazıyor: 

Hood z.ırh!11ı had.isesi Atlantikte 
tehlikenin amldığını zannedenlere 

lere dair olan kanun Jayıhasının vergisi ile ithalat muamele vergi
ihtiva ettiği esa~arın bir kısmını sinin bazı hükümlerinin değişti
evveke bildir.mi§tiın. Geriye ka- (Aıba sayfa 7 sütun 4 te) 

blr ihtar İle, Girid mubarebe..i on - A d 
Vafington 25 (A.A.) elan da çok daha vahim bir ihtar- h 

Müstakil Fransız ajanıı bilcll. dır. Çünkü ~~~-nlar. Yun.~~ adaıı. m e 
na ender gorubr bır cur etle ve riyor: 

Hamdi Başar 
Holanda sahillerinde 2 
Alman vapuru batırıldı 

Hood'un riya'"dan hayret ayni zamanda büyük: bir maharet~ 
içinde lcalan Birletik Amerika le taarruz etmek suretile bir ada - Kıymetli fikir ve ikbsad adamımız, "Son 
bu deniz muharebesi hakkın. ya taarruz için deniz hakimiyetine 
da ve Bismark zırhlııının ta - lüzum olmadığını isbat etmişlerdir. Posta,, yazı ailesine dahil oldu 
kibin• dair ıabırsızlıkla yeni ~rid rerin.e Bli~ük Britanya, Suda 1 
haberler btıklemektedir. korfezı yerıne Canterbuty İda dağı Kıymetli fikir adamlarımızdan v p 

PartlfÜtçüler inerlerken i:n modem Alman zırhlıla- ye.~e Douvnı okuyunuz ve iıte iktıaadcılanmızdan Ahmed Ham .. 
Alman tebliği 

Giridden aldığımız dera bu olur. So p · il · l:ı· Kahire 2; (A.A.) - Reımen Londra 25 (AA) - lngiliz Tlilll1 Amerika. ku'aıtnın ne Sunday Times ve Observer ga. Başar, « n oata» yazı a eıınc 
ıldirildiğine göre, Yunan kralı ve amJrall•~nın teblig" i. • kadar yakınlarında h.areket zetoleri Girid muharebelerinden dahJI olmuıtur. Okuyucularımız ken Fi'tl•-• · it • b kt1 • ktcl ~ -.· • edebilecekleri cihetini Ame • mı;umeti, as en are ıstı lf • e.. a:mali Atlantikte dünit·· muha bahaederek tayyare meydanlarında dilini Liman Şirketi gibi iktııadi 

rQe. k . . M 1 L i ..,,. u • malılar anlamağ:ı bıulamıt • 
"· m. e ıçm ıııra ge mea. sere rebeden ıonra düe.man kuvvetleri daha fazla dafi bataryaları, daha -~'e•..__1 --'n ba.,n_ı _ ao""ıt--ı:x.: 
"'1 dd ı_ l d ,. lardtr. VakıA henüz bu babda n:ı,µ _... .. ran ,.. aa • .,.~. 

n en ayrı,..uıt ar ır. tak.ib eden kuvvetlerimizden kur - fazla tayyare elde bulunması lü • çok ""Yant -1''-kat f-- ''-'yett"n bat'-• 
D••rt t b -L---'- resmi hiçbir mlitalea yürütül - ,,.. ua. -.» "' " 

. 0 aaa omuuuım•D tulmaia çalı•mı11lardır. Akşam üze- zumunu kaydederek diyorlar ki: . . . . ., -h ? 5 ( A A ) Alman r•• .. müyoraa da gazeteler, Bis - '-'·- L L~ ı. d- l d L 
•· "4 ıre .- ,"\, . . .-. .. ri bahriye tayyarelerimiz tarafın - Eier Almanlar tayyare ve pli. - ••.na.oıa.ırl, ııdlN l D\ecnu1a ar ea.ı 
.... ,,.., l C t I "' marck' ın liaaünden kırk aaat.. "Jare en umarte.sı. gunu ıaa "' dan yapılan ta•rruzda hiç deg"ilıe nörlerle binlere! asker gönderebil- yazıları. konferanılan ve muhtelif 

( D 3 cii ~ d } ....., (Devamı 3 üncü aayfada) 
evamı mı .. 7 .a • (Devama 3 üncü ıayfada) (Devamı 3 üncü .. yfada) gazetelerde çıkan makalelerile de 

\feygand da 
işblrllil 
taraltan 

--~~~~~~~~~;__~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-=-~..;_ 

yakından tanırla:, zannederiz. 

«Son Posta)ı aileeinin kazandığı 
bu yeni kıymetı müjdelerken Ah -
med Hamdi Başarın ilk yaz11ının 
yannki sayımızda çıkacağını da 
haber veriyoruz. ' Ahmed Hamdi Btqa.r 

Generalin F asta 
söylediği nutuk 

C Askeri vaziyet =1 
Giridde cereyan eden kanlı 
boğuşmanın ilk saf hası BllU kii.me maçları 

Veygand Fas sultam ile 
iki defa görüştü 

" Eğer herhangi bir harbin daima mümkün sürprizleri için bir 
ihtiyat hissesi ayırmak lazım gelmeseydi, bu istilanın çok uzun 

sürmiyeceğini bile söylemekte tereddüd etmezdik,, 

G irid adasını istila maksadi • 

Vich 25 (A.A.) _ D. N. B. .. . le, ~1.:nan .ordusu~un ada 
'biid' • y uzenne tevcıh etmıt oldugu taar • 

D·~~yorF: h • I F ruz, dört gün süren kanlı ve kar· un as ıe nne ıre en ran11z 
Iİlnali Afrika fevkal&de rnilmeuili makarıtık bir boğuımadan ıonra, 
&eneral Weyııand Fae ıultanile ve ilk aafhaıında muvaffak olmuı gö. 
Faa pllfaıile uzun mülliatlarda bu- rünüyor. Henüz, mücadelenin ce • 
lunmuftur. reyan tarzı hakkında elimize ki.fi 

(Devama 3 üıncii ..,.ftıda) tafail&t geçmif bulunmamakla bera-

ÇALA KALEM 
GAYRET! 

Bu gayretkeşlil)i 
hoş görmüyoruz:. 

Yazan: E. Ekrem Talu 
(YUM\ ikinci aayfamizda 
«Sösün Kıaaarn sütununda) 

ber, Alman başkumandanlığının 
netrettii:i tebliğlerden ıonra, İngi • 
liz baıvekil:inin ugarib» kelimesile 
tavsif ettiği bu harbi, uzaktan bir 
dereceye ka<lo.r daha vazıh olarak 
tasavvur edebiliriz. 

Alman taarruzu, ada üzerinde 
keaif bir havi\ bombardımanile bat
lamıı, bunu mütenkıb, adamn muh 
telif noktalarına bir paraıütçü yağ~ 
muru ıeklinde inki~af etmiştir. Ha
va bombardımanları bilhassa lngi -
liz gemikri bulunan koylara ve 
hava limanlarına tevcih edilmiı oL 
malt lazım geliyo:. Taarruzun baş.. 

l 
ladığı güno!ıtü Alman harb raporu .._ __________ _, bilha ... Suda limanına yapdmıı o-

lan bir hava bombardımanından 
bahsediyordu. 

Ada üzerine para§ütle asker in -
dirihnesi işinde Alman taktiğini 
Norveç ve Holanda muharebelerin.. 
denberi iyi tanıyoruz. Bu taktik. 
dütmanı ,a~ırtmak, onun muhtelif 
luaımları araaındaki muvasala ve 
muhabereyi kesmek maksadile, ta. 
arruz edilecek ıahnnın bir çok yer
lerine, aY.,ni zamanda. mul.teıif kuv 
vette müfrezeler indirmek, fakat, 
aaıt kcaif hareketi muayyen bir nok 
taya tahsis eylemektir. Sırf düıma
nı pşırtmak vazifesini Üzerlerine 
ahnlf olanlar, bir nevi fedai veya 
feda edilmış müfrezelerdir. Bunlar, 
hafif mitralyözler, muhabere alet • 
im, bisiklet, biraz yiyecek, içecek 
ve aıhhiye malzemesi gibi şeylerle 
beraber gönderiliyorlar, Yere in • 
dikten aonra, vazifeleri, kendilerine 
tevcih edilen iz' aç hareketlerini yap 
mak ve kabil olduğu hadde kadar 
taarruz veya rnüdafe.t ile me§glll 
olmaktır. Bu kısım kuvvetler, ya 
ölüyorlar, ya esir oluyorlar, yahud 

(Aıbm _,,. 7 ..... 3 •> 

Dün G~Iatasaray ve 
Fener galib geldiler 

San kırmızılılar Demirsporu 3 - 1, Sarı laci
verdliler de Gençlerbirliğini 4 - 2 yendiler 

~11 • DemWıpor moçındcın heyeco1'1ı Mr safha 
(Yama 7 nci aTfanııa 1 ve 2 Dci a!!bualanacla) 
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Telgrd, Telef"on Ve Telsiz Daberleri 
Makineye 

Verilirken 
Almanya 
Amerikayı 

tebdld 
ediyor 

Amiral Raederin 
gazetecilere 
beyanatı 

1
' Amerikanın kafile 

sistemini kabulü 
bir harb vesilesi 
teşkil edecektir,, 

Bertin 2A> (A.A.) - Alman de
niz kuvvetleri kumandanı Amiral 
~aeder dün Amerikan .gazeteleri 
lrıuha:'b:rlerine beyanatta buluna
tak demiştir ki: 

- Birleşik Amerika tarafından 
kafile sisteminin kabulü bir harb 
\'esilesi ve Almanya tarafından se
bebiyet verilınıyen bir taarruz tcş 
k..iı edecektir. 

Domei ajansının muhabirine de 
amiral şunları söylem.iştir: 

- A~rikanın İngiliz bahriyesi 
tn~nfaatine olarak Almanyayı is -
tihdaf eden devriye usulünü Al -
ınanyanın lakaydi ile temaşa et
tnesini kimse bekleınemel!dir. 

Yunan krah esir 
olmak tehlikesi~ 

atlattı 
Kral halka bir 

beyanname neşretti 

Kahire 26 (AA.) - B. B. C: 
Dun haber almdı{:ına göre Cirid
de karaya fomlş olan ilk Alman pa. 
t'afÜtçüleri Yundn kral! ile başve. 
lUuün ikametgahının civarına in -
tniılerdir. Bu sırada kısa bir zaman 
için kral ile ba~vekil kendilerini 
muhafaza ile mükellef kıtaattan ay
tı kalmışlardır. 

Kralm beyannameli 
Kahire 26 (AA.) - B. B. C:: 

Yunan kralı Jorj blr beyanname 
neşrederek Giridi askeri hare
katı işkal etmemek üzere hükıl. -
metle birlikte tcrkeylediğini bil -
dırd11men sonra riemiştir ki: 

- Hürriyet için mü<:adeledc İn_ 
ıgiltere hükümetlle sıkı surette teş
nki mesai edeceğiz. 

Kral Giridlilcre hitaben de de
miştir ki: 

- Yunanistanın son müdafaa 
:rnevkiisiniz. Dünya bizi takdirle 
temaşa etmektedır. Dayanınız, za
fer bizimdir! 

Giridin üç şehri 
harabe halinde 

Kahire 2.6 (A.A.) - B. B. C.: 
Cumartesi .günü Alman tayyare -
leri tarafından Giridin başlıca şe
hirleri üzerine yapılmış olan bom
bar·<hman bu harbin en şiddetlile
rinden biri obnu~ur. Hanya. Kan
diya ve Retimo şehirleri üzerine 
dört saat mütemadiyen bomba 
yağmıştır. Üç şehrin ticaret ma -
halleleri kam.ilen mahvolmuştur. 
Bununla berabeı öler.lerin sayısı 

azdir. Girid halkı şayanı takdir bir 
itidal göstermiştir. Bir İngiliz za
b iti Giridlilerin İngilizlerle mu -
kayese edilebileceğini söylemiştir. 

Almanlar 560 Fransız 
subayını serbest bıraktılar 

Marsilya 26 (A.A.) - Alman -
yadan dönen ,kisi general, 100 ü 
)'iiksek rütbeli, 560 sübayı hamil 
bulunan tren Marsilyaya eelmia. 

İngiliz 
tebliği 

~ f Giriddeki şehirler 1 MUAZZAM 
BLOK MU? f 4 s~~!t!~~~~~~~.ı 

den 18 e kadıu kütle halinde ve 
faeılasız olarak Hanya, Retimo ve 
Kandiyayı oombardıman etmişler -
dir. Buralann imhal'lı Roterdam' cla
ki vüs' atte o1muştur. 

İngiliz tebliği 
Kahire ı; (A.A.j İngiliz 

Almanya, ltalya, Fransa, 
Rusya ve Japonya 

arasında muazzam bir 
bloktan b.ahsediliyor 

imanlar Cumartesi 
günü Giride yeni· 

kuvvetler çıkarmağa 
muvaffak oldular 

hava kuvvetlen umumi karargahı -
nın tebliği: Londra 15 (A.A.) - Sunday 

Ciridde, İngiliz hava kuvvetle _ Times'in diplomatik muharriri ya
Kahire 26 (A.A.) - B. B. C: rine mensub tayyareler düşman mev zıyor: 

Orta şark lngiliz karargehının dün.. zilerine ve tayyarelerine şiddetli Alman propagandaııı İngilız ve 
kü tebliği: hücumlarda bulunmuşlardır. 2 3/24 Amerikan efkarı umumiyesini ya -

Ciridde Cumartesi günü Almanlar Mayıs gecesi. ağır bombardıman kında Alrnnny·,, ltalyca, Fransn, 
karaya yeni ktt' tılaı- çıkarmıya mu. tayyareleri Maleme tayyare mey _ Rusya ve J dponvadan mürekkeb 
vaffak olmuşlardır. Maamafih bun.. danına taarruz ederek büyük bir lrnvvetli bir blokla karşıla~acakla -
lar bundan evvelki iki gün zarfında tayyareyi t~hrio etmişler ve bir nna inandırmak istiyor. Öyle mu· 
karaya çUt.arılmLJ olanlardan çok miktar büyü:C yangın çıkarmışlar _ azzam bir blok ki Birleşik Ame 
daha az miktardadır. d rika harbe gırmekten sakınmalı • 

Kandiya ve RC":timo mıt\tnkala - ırAyni tayyare meydanına gün _ dır. 
rında ıiddetli muharebeler cere • düzün yapılan bir hücum esnasın- Almanya il-: Rusya arasında gu. 
yan etmektedir. da bombardıman tayyarelerimiz en ya müzaker~!ec yapılmakta olduğu 

Maleme ve Kandiya arasında gö- az bir dü,man tayyaresini tahrib hakkındaki habetİ~r müphemdir. 
ğüs göğüse ~iddetli çarpışmalar vu- etmişler ve diğer müıeaddid tay_ Ve birbirini nakz.edecel: mahivette· 
kua gelmiştir. Alman tayyart."lerinin yareleri hasara uğratmışlardır. dir. Maaınafih gerrk Londmcla ge. 
müthiş pike bom?'1bardımanlarına Dün lngi!iz av tayyareleri l\1a- rek Moskovacia Sovyet .mahfelleri 
rağmen İngiliz ve Yunan kuvvetleri leme mıntaka&l:la aı-ker çıkarmakta bu müzakerdere dair çıkarılan ha. 
düşmana azim zayiat verdirmişler- olan asker naklıye tayyarf"lcrine berleri tekz;b ediyorlarsa da mu • 
dir. İngiliz topçusıı Maleme tayyar:: hücum etmişlerdir. Mesoıeuchınitt hakkak olan birşey varııa o da Al
meydanını şiddetle bombardıman tayyaresile cereyan eden bir mu • manların !>ıı müzakerelerin ehem-
ettni~ ve yerde bulunan tayyareleri harebe eınasıııda bir tayyaremiz miyeti üzerinde ısrar etmeleridir. 
tahrib ey~:nışlerdir. düşmü~tür. 

Libyada, Tobruk ve Svllum mın Suriyede, İngiliz hava kuvvetle-
takalarmda. İngiliz k<ışit müfreze- rine mensub bomba tayyareleri Ha 
leri ile topçusu büyük faaliyette leh tayyare me)•danında bulunan 
bulunmuşlardır. müteaddid Almaıl tayyarelerine hü 

H~tlıtıında cum etmi~lerdir. Bir düşman tay -
Habeşistanda Göller mıntakasın yaresi tahrib edilmi~. birçok tayy3-

daki harekat şayanı memnuniyet re de hasara uğratılmt~tlr. Bir bom 
bir şekilde devam etmektedir. ba bir hangara isabet etmiş ve in. 

Daha şimalde Debre Markosa filikbr olll'u'ftur. 
kaçmağa ve Adisababanın ~ima- Atman tebliği 
lindeki dağlık mıntakaya iltica ey- liğ~erlin 25 (A.A.) - Resmi teb-

lemeğe muvaffak olmuş olan mü- Hususi bir tebliğle bildirildi~i 
him bir İtalyan kolu Sudan kuv- üzere paraşütçüler ve tayyare ilr: 
vetleri ve İngiliz kumandası al - indirilen kıt'alM Girid adasında 20 
tında bulunan Habeş vatanper - Mayıs eabah,nın ilk saatlerindenbe
verleri tarafından hücuma uğra - ri İngiliz ordusunun bir kısmile haı 

Bağdad elçimiz 
vazifesi başına 

dönüyor 
Ankara, 25 (Hususi) - Birkaç 

gündenberi şehrımizde bulunan Ba~ 
dad elçimiz. Cevad yakın:l.a memu
riyeti başına dönecektir. 

Irakta son 
muharebeler 

f Almanyanın Türkiye 
ve Rusyadan transit 
talebinde bulunduğu 

haberleri asılsız 
Berlin 25 (AA.) - Alman ha

riciye nezaretindo:, Alınanyanın Tür 
kiyeden ve Sovyetler Birliğinden 
bir transit talebinde bulunduğuna 
dair Corrie:e Della Sera' nın neş _ 
rettiği haberlerin ve Romadan ge_ 
len diğer haberlerin tamamile asıl. 
sız olduğu bildirilmektedir. Cazet
te de Lauunne·in Berlin.,muhabi -
rinin verdiği haberler de ayni tarz. 
da tekzib edilmektedir. 

Deniz harbi 
devam ediyor 

(Sa, tarafı 1 inci eayfada) 
bir torpil düşınann isabet etmiştir. 
Düşmanı harbı kabule mecbur et • 
meği istihdiif eden harekat devam 
etmektedir. 

Yeni f ngiliz deniz kuvvetleri 
Londra 25 (AA) - Daily Te

legraph ıazetesi11tn denizcilik mu
harririnin nildinliğine göre birkaç 
haftadanberi Atlantik nıuharebe _ 
sine iştirak etmek üzere yeni kor _ 
vetler ve diğer refakat gemilerin -
-den mürekkeb deniz takviye kuv -
vetleri hizmete gırmiı bulunmakta -
dır. Sahil muhafızlar tc.ıkilatının da 
emrine yeai tayyareler verilıniştir. 
Denizaltılara karşı hücumlar şıddet 
lendirilmiştir. Bu d~niz canavarları 
gittikçe sahilden, Atlantiğin orta • 
!arına doğra sürülmüşlerdir. 

Anlaııldığına göre geçen hafta 
düşman denizaltılan garbde o ka
aar ileri bir yere kadar gitmişlerd ir 
ki Amerikan devriyelerinin gezd iği 
mıntakaya girmişlerdir. 

Holanda sahillerinde N-tınlan 
vapW'!ar 

mıştır. bediyorlar. Hava yolile cür'etli bu Beyrut 25 (A.A.) _ 27 numa. 
Üç gu··n süren şiddetli muhare- hücumda bulnnan bu kuvvetler, av. Londra 25 (AA) - Jngiliz ralı lrak tebliği: h b 

beden Sonra İt .. lyan kolu •teslim ol cı, tahrib, sava.• ve pike tacyarele. ava nezaretinin te liği: 
" .. .1 Qarb cephesinde: Kıt'alanmız D" k" c 

m·~ur. 570 İtalvan ve 8000 mu-S- rinin müzaharetile tiLiye bakımın- un u umartesi günü, bombar 
.. :1. J Şeria'da.n gelen motörlü cliişman d k 14 b 

k · d'l · t' El da.n ehemmiyeti haiz olan adanın ıt"Qan teş 1 at:na mensu tayyarP.-
temleke as eri es:r e ı mış ır. - hi k l . l -"- k.ıt'alarma te,adüt f"<ierek taarruz lerimiz Holanda sahilleri açıkların. 
d'e edilen ganaim meyanında 7 top, mü rn no ta arın~ zaptetmış eru.u. eylemişlerdir. Anudane bir muha- d d '' · · · 

Orduya mensub tf!tckküllerle tak - b d d.. L'J .. a uıman ticaret geınılenne karıı 
170 mitralyöz vardır. . d'I . b I Al k • re e en sonra uıman çeıu mege gündüz taarru~larına d t · 

vıye e 1 nuı .~ unan man. ıt ~ - mecbur edilmı~ ve müteaddid yara· .. evam e mıı-
lan karada hucuma geçmıtlerdır. h ile hasara uğramı, arabaları mu. lerdir. Takriben 2,500 tonilatoluk 

Muğlada şiddetli 
zelzeleler oldu 

Ankarada da şiddetli 
bir zelzele oldu 

Adanıı;ı garb kısmı• ,inıdiden &ağ • harebe saha.-,ıtndl\ bı:-akmııtır. bir gemi ate'c venim iştir. T ayya -
lam bır surette kıt alarımız tara - Irak. tayyareleri Habbaniye mey relerimiz uzaldaşırke11 bu gemi ya -
fmdan tutulmaktadır. Para~ütçü\er- danını uçaı.ık yerde bulunan Cla - na yatmış bulunuyordu. Ccnc 2.500 
ve tayyarele?lc naklediler kıt' ala _ diator tipınde 5 lngiliz tayyaresi.. tonilatoluk diğer bir geminin de 

d h k il 1 • battığı .ıannolunmaktadı:-. Ba~ka 
rı.n .~.r uya. mens. u . tefe lcü er e '.ş. ni mitralyöze tutmu .. lar ve at..,.e 
b 1 - d l 1 k ı ~ "'Y gemiler bombalanmı, ve rnitralvöz 
ır.ıgı . temın e l.mlŞ o ara uı.u u vermi•lerdir. Hava det.fi batanra • 

d d h k d d 1 y .,, ateşine tutulmuştur. 
aıresın e are alet evam e ı · larımız aaker nakline mahsus dört 

J_ d' Abnan tebliğiY• melde ır. . . . dütınan tayvareaini hasara uğrat • 
Alman hava kuvvetlen, Gırıd nuşlar~. Düşman mevzileri üze_ Bcrlin 25 (A.A.) - Resmi teb-

Ankara 25 (A.A.) _ Bugün muharebele:'İne m.üda.hale e~~ek ve rinde bir çok keşif uçuşları yaptık. liğ: 
saat 11 i iki dakika geçe Ankarada Alma~ muvaf~a.kıy~tınr. manı ol - lngiliz tayyctreleri Bağdııd ve di _ Gene hususi b ir tebliğdt? bildi-

d 1 b. mak uzere ing.ı.lız fi. los .. u .. ta1afından gv er arazi üzennde uçmualardır. C'o"l rildiği üzere filo kumandanı Amı·-
aib en gelme kuvvet ice ır yer 1 bb ı ,. ~ 

hi d . . . H" bi h yapı an teşe us erııı onune g~çe - de vaziyet degvismemi-Mir ral LütJ'ens'in kumandası altında 
sar81ntısı s3e ılmıştır. ıç r a- ı_ I ·ı· 1 b · ı · · Cirı"diR · · 

Milli Şef 
at yarışlarında 

Ankara 25 (Telefonla) Rei
sicümhurumuz İsmet İnönü 
bugün Ankaıada yapılan ilk -
bahar at yarışlarını takib bu-
yurmuşlardır. 1 

~-----------·----JJ 
"Sıkı durunuz, 

işlerinizle 
meşgul olunuz,, 

8. Çörçil /ngUteredeki bütün 
erkek ve kadınlara hitaben 

bir ıahsi mesaj ne§Tetti 

Londra, . 25 (A.A.) - Başvekil 
B. Çörçil. Ingılteredeki bütün er
kek ve bütün kadınlara h.taben 
neşretıtiği d>ir şahsi mesajında, bir 
istila ihtimalinde bütün erkek "e 
kadınlara vazif elerinı bildırm~ ve 
hülasatan csıkı aurunuz. işleriniz 
le meşgul olunuz~ demiştir. 

Başvekilin bu mesajı, önümüz
deki hafta 14 milyondan fazla nüs 
ha olarak halka c:ığıtılacak bir 
tavsiyeler beyannamesinin mukad 
dimesini teşkil etmektedir. 

B. Çörçil'in mesajı şu cümleler 
le n ihayet bulma!ctadır: 

Müstevlinin tnmamilc ·ok edil
mesinden. yani memeleketimize 
çıkab;lecek en son askere kadar 
öldürülmesi veyahud esir edilme. 
sinden evvel, ~olayca birkaç haf
ta geçebilir. Bu esnada, çalışmağa 
azami nisbetıte devam olunmalı -
dır ve vakit kaybedilmemelidir. 

Veygand da işbirliği 
taraftarı 

(Ba.ştaraft 1 inci sayJa•iaJ 

General \t'eygand, Fra11sız "e 
Fas muteberanı önünde söyled ıgi 
bir nutukta, mı.re,al Petain'in ka. 
rar verdiği j .. b:rliği siyasetinin esas.. 
lannı anlatmış ve Fransa ile im -
paratorluğun İstikbalini düıünen 
bütün Fransızların bu işbirliği si • 
yasetini tasvib etmeleri lazım gel • 
diğini kaydetmiştir. 

General W eygandlıı. general No
gues bu toplantıciau sonra yanında 
başvezir Mavlayı Hasan olduğu 
halde garbi Fas' da ~efriş seyahati 
yapmakta olan sultana Tafilalet' de 
de mülaki olmuşlar ve orada da 
sultanla bir mülakat dsha yapmış
lardır. 

Müessif bir ölüm sar ve hiçbir zayiat yoktur. reıı; ngı ız ıar gemı erını bulunan bir Alman filosu İZlanda 
M vı ı- (A l\ ) D" şimalindeki denı:z kısmından tardet Londrada tenkı.dler açıklarında ağır İn"iliZ deniz kuv Belediye reis muavını Lütfi _ı-~ uhg _;_. )d .. h. -

1
.f f unl lgec) e mişlerdir. Hava kuvvetlerinıi-r. ay- b 

o.c: fC •11.uıJZ e mu te ı aısı a ar a . d h. k h b l · · vetlerine rastlamıştır. Şiddetli, fa- A'ksoyun dayızndesi Trabzon va -. . . B nı zaman a ırço ar gemı ennı 
yer sarsıntısı kaydedılmıştır. un - b t h y tı'n bu" (D--~--L.. 1 : ..... : ••yfada) kat kısa bir muharebe esnasında lii sabıkı Hilını Uluçun kerimesi 
1 d 2

" 
2 

• d l a ırmış ve aaara ugra ış ve • ~aran -. _ 
ar an saat "· ~ ~ '\·uk~a lmge en tün harekat mıntakıısında hava üs- dilerse bunun sebebi 3 gün müd _ Bismark zırhlısı İn~ili?. sa!fıharb üst teğmen Salahattin zevcesi, 
yer sarsıntısı çok şıddetlı o uş - tünlüğünü bzanmıştır. detle hava hakimiyetin! elde tut • kruvazörü Hood'u batırmıştır. Bu İpekiş umum müdürü Rüşdü Uluç 
tur. Alman kuvvetlerile sıkı bir iı - mu.§ ve lngiliz av tayyarelerini Ci ~ zırhlı İngiliz donanmasının en bü ve mezktlr müdüriyet şeflerinden 

Yer sarstntısındaıı Muğlaya bağ_ birliği yapan İtalyan deniz ve hava rid tayyare meydanlarını terke mec yük saffıharb gemisidir. En son Ahmed Esad ve Suadın hemşire • 
lı Pisi, Kedoca, Bayır köylerindrki kuvvetleri 20 Mayıstanberi Girid bur etmiş olmalarıdır. Neticesi a - İngiliz modelinde ve King George leri Semiha Uluç vefat etmıştir. 
evlerden yüzde onu oturulam .. ıyaca.k muharebesine i"tirak etmi .. ler ve ğrr olan bu terkin hakiki sebebi ba- Cenazesı· bugu- n saat 11 ..ıe Fener-
d d h h 1 d 

~ T tipinde diğer bir safüharb gemisi u 
ercce e cıra o muş ve yuz e yır şimdiye kadar kazanılan muvaffa • zılarının iddia etmiıt oldukları gi • 

mi beşinin de bacaları ve duvarları lciyetlerde mühim bir hisse alıntı • bi tayyare meydanı olmaması de - de hasara uğratılmış ve muharebe yolu istasyonu karşısındaki köşk-
yıkılmrştır. Bir çocuk ölmüt ve bir lardtr. ğil ve Sunday Times gazetesi, bun· yi terketmeğe mecbur kalmıştır. !erinden kaldırılacak, nnm:ızı Ka-
kişi de yaralanmıştır. Gerek Muğ- Yeni kuvvetler dan dolayı hava kurmayını değil, Alman 'Cieniz kuvvetleri zayiata dıköy Osmanağa camt:nde kılın -
la ve gerek bu köyler halkı dün gP.- Alman hava kuvvetleri dün ye- harb malzemesi nezaretini tenkid uğramadan harekata devam etmiş dıktan sonra Karacaahmeddeki 
ceyi dışarıda gcçirmi~lerdır. Zehe- niden parlak muvaffakıyetler te _ etmekte ve bundan mezkilr neza _ lerclir. aile mezarlığına defnedilecek.tir. 
le fasrlalarla devam eylemektedir. min etmek suretile Cirid adası mu- retin mes'ul olduğunu yazmakta • --------------------------

Amerikada akisler 
(Baf~arafı 1 inci sayfada) 

lilı: mesaf" ve kuvvetli İngiliz 
donanma1111tn ortaaında çok 

tehlikeli bir akı.'1 yapmakta oldu -
ğunu ehemmiyetle kaydediyorlar. 

Nevyork Timea'in Vaıington mu 
habiri diyor ki: 

İngiliz den!z hakimiyetine indi -
rilen darbenin ağırlığı, Hood'un 
batmaaının ya~nız İngiliz büyük el
çiliğinde değil, Amerika ıhahri> e 
nezaretinde de kat'i bir sülLutla kar 
tılanmış olmaıile izah edilebilir. 

Cemi kati:esi sistemine muarız 
olanlann bu hadiseden kuvvet bu. 
laralc Alman filo!lunun, l,u son mu
harebede de aab•ı olduğu üzere, At 
lantikte serbe~tçe dolaştığını ve 
kafile siste!)'linin Almanya ile A -
merika arasında muhakkak bir 
harb çıkarac-ığını ileri sürmeleri 
muhtemeldir. 

sivil, askeri ve lejyon heyetleri 
tarafından karşılanmıştır. Bunlar_ 
dan 3'50 sübay Mars'ilya hastanele
rine sevkedilmişlero'ir. Diğerleri 

Cote d'Azür'da muhtelif yerlerde 
tedavi edileceklerdir. 

harebelerine müdahale etmişler • dır. 
dir. Observer'in havacılık muharri. 

Paraşütçü takviye kuvvetleri ri diyor ki: 
yeniden paraşütle atlamışlar ve Girici hadisesi ihmal edilirae ne
avcı tayyare teşekküllerim.izin hi- ticeai feliketlı olabilecek elim bir 
mayesi altında adada karaya inmiş tecrübedir. Askerlerimizin ve de -
!erdir. nizcilerimizin kahramanlığı ile övün 

Savaş tayyarelerimiz düşman mek sırası değildir. Mücadeleyi bu 
bataryalarını ve m~ralyöz yuvala kadar güç ve çetin kılan ahval ve 

şeraiti mÜ&dm3hasız: muhakeme et 
rını. l:>arakaları, kapmları ve kıta_ mek zamanı gelmiştir. -
at tahşi<iatını muvaffakiyetle bom ============== 
bardıman etmişler ve müteaddid bardıman tayyareleri avcı ve ke
İngiliz tayyare dafi batarya mev şif tayyareleri durmadan mtıhare
ziini ve telsiz tesisatını. yeroe bu- beye iştirak etlnişlerdir. Girid'de 
lunan iki tayy:ı.reyi tahrib etmiş - bulunan hedefler birçok defa mu
ler ve Girid'in cenubunda 1000 vaffakiyetle bombardıman edilmiş 
tonilatoluk bir düşman ticaret va- lerdir. Adayı himaye eden İngiliz 
purunu batırmışlardır. filosuna mensub harb gem.ilerine 

İtalyan tebliği karşı birçok hücumlar yapılmıştır. 
Roma 25 (A.A.J - Resmi tebliğ: Düşmanın uğradığı zayıaıt Çarşam 
Deniz ve hava kuvvetlerimiz ba ve Cuma gtlnkü tebliğleroe bil 

19/20 Mayıstanberi Girid adasının dirilmiştir. Mihver kuvvetleri ta
işgali için şarki Akdenizde Alman rafından zayiata uğratılan İngiliz 
kuvvetleri ile işbirliği yapmışlar- filosu üslerine çekilmeğe meobur 
dır. Torpidolarımız Cuma ve Cu- kalmıştır. 
martesi .günkü tebliğlerde cereyan Şarki Akdenizde yapılan hare
ettiği bildirilen muharebelere mu- kat esnasında bir torpido muhribi 
zafferane hakim olmuşlar ve düş... ile bir torpido kaybettik. Müret
man filosuna ağır zayiat verd.ir- tebat hem.en tamamile kurtarılmış 
m:işlerdir. Torpille müeehhez bom tır. 

Sabahtan Sabaha: 

Harb dışındaki adam 
Oncuk boncuk gibi ıvır nvır fCylerden cam, çivi, çinko gibi her 

zaman lüzumlu malzemeye kadar Avrupa ve Amerika endüstrisi -
nin yetiıtirdiği metalar yavaş yavaş dünya piyasasından çekiliyor. 
Kadın şapkasının bir köıeeine takılacak yapma çiçek boyası gibi 
püften ıeylerın ihtiyac liııtesinde yeri yoktur. Olmasa da olur. Fakat 
normal zamanda o kadar değersiz görünen bir tek çivinin bugün bü. 
tün bir kadtr. ıapkasından fazla kıymeti vardır. Henüz kuruluş çağıu 
da olan aanayiımiz bu ihtiyaçlarll cevab vercmıyccek kadar gençtu. 
Onun içın elimizdeki yeni ve eski ham ve mamul ne varn kıymeti· 
ni bilmeliyiz. Her zaman ite yaramaz diye viraneliğe atılan köhne 
bir saç mangal bugün dünya piyasasında kıyme! olmuıtur. Çürük, 
yullk çorapları toplıyanlar bunlann Almanya piyaıa&ında Hind 
kumaşı kadar değer kazandığını söylüyorlar. 

En bereketli memleketlerin işgal altına girdilc.tc::,n birkaç ay sonra 
tırtıl iatilas:na uğramış erik ağacı haline geldiklen görülüyor. Harb 
endüstrisi aç bir depo gibi işe yarar her şeyı silip süpürüyor. 

Harb ne zaman bitecek, bunu harbe başlıyanlar ve harbi y.-pan
lar da bilemezler. Farzı muhal haib bu akşam nihayet bulsa dünya 
piyasası bugun mahrum kaldığı ihtiyaçları uzun müddet gene temin 
edemiye::ek.tir. Çünkü bütün endüstri kaynakları harb sanayii üzeri
ne organize edilmİ4tir. Bunları eski vaziyetlerine getirmek ve ham 
maddelenni tedarik etmek te gene bir zaman meselesidir. Onun için 
hükumetin her fırsatla ve her vaaıta ile telkin ettiği taaarruf fikrini 
bu manada alarak israftan kaçınalım. Harb dıtınd;ı lı:.almantn da aılı:.ı 
bam mükellcfıyetlen olduğunv unutrnıyalım. 
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Mısırçarşısının \ D ·· d ]. t b Jd ·k· / Mahkemelerde: 
kat'i şekli yakında D~ O S an D ~~ 1 1 . Bir doktor genç bir ıo Mayıs tarihli 

bilmecemizde kazananlar belli oıacak kaf ıle Anadoluya goç ettı kadının ölümüne 
sebeb mi oldu? Maarif Vekilliğine gönderilen 

raporun cevabı Müzeler ve 
Belediye tarafından alaka 

ile bekleniyor 

Son kafile 7 Haziran Cumartesi günü 
Erzincan ve Erzuruma hareket edecek 

10 Ma /'<; tarih~i bil~rlC('f.'f")Ü:d~ besinden 673 Nazan, İ.starıbul Bo, 

B ·da" 'l hk . kazanan okuyucularımızın isimleri ğaziçi lise~ sınıf 4/ A da Cernal 
a ı ıa ı e ma emeye verr aşqğıda yazılıdır. İstanbultla b·ı.ı - Güleryüz. 

Şehrimizden hükumet vesaitile J !anacak, bundan sonra Haydarpa- len doktor ölümün tamame11 lunan okuyucularımızın hed-iye - Muhtıra Jelleri 
Mısır-çarşısının müstakbel şekli 

etrafında Müzeler İdaresile Bele
diye arasında bir noktai nazar ih
tilafı çıktığını yazmıştık. 

Belediye bu çarşının istim13.ki 
için bir milyon lıraya yakın bir 
para sarfettiğini ve imar planına 
göre hal yapılması muvafık .görül
düğü için bazı ufaktefek tadilatın 
yapılması noktasında ısrar etmek
tedir. Esasen· yapılacak olan tadi
lat bazı pencerelerin açılmasın
dan i'barettir. 

Maarif Vekili Hasan Ali Yücel, 
şehrimizde bulunduğu sırada Vali 
ve B€lediye Reisi Dr. Lütfi Kır
darla beraber çarşıyı gezmiş ıve 

tetkiklerde bulunmuştur. Çarşının 
Yenicami etrafında bulunan bazı a 
ğa.çların kesılmesi ve duvarların 

beyaz !boya ile boyanmasından 
sonra çarşı daha ziyade aydınlık 
olınuştur. · 

Belediye ve Müzeler İdaresinin 
Maarif Vekiiliğine gönderdiği ra
porun cevabı b irkaç güne kadar 
alakadarlara bildirilecek ve çarşı
nın kat'i şekli tesbit olunacaktır. 

Toprak ofisinin 
alacağı atyonlar 

meccanen Anadolunun muhtelif şa _ Ankara - Kayseri, Sıvas _ Er tabii olduğui1u •Öyledi ~~ni Pazartesi, Perşembe giinlerı (Son Posta ba.tırahı 
yerlerine gitmek istiyen vatandaş zurum ve Erzincan hattı üzerin- og_leden sonra bizzAat idarehane - İzmit mahalli idareler müfettişj 
ların sevkine dün de devam olun- deki istasponlara sevkiyat yapıla- Artin Ja~anos isminde b~r dokto -;fzden almalar. Llzı~ır. _Taşra- 1 Sakip Şen kız•. Ayten Şen, Muğla 
muştur. caktır. Haydarpa<:adan •trenle son run genç bır kadının vefatına se- ·za bulunan~arın .!ı~dtY_e_lcrı P'?sta Emir Beyazıd mahallesı T urgudreis 

.. ~ • • :ı. •• •• beb olm k 'dd' 1 A 1- 8 , · ı e adreslenne qonderılır. Bırınci k v 4 d 0 v 1 'fi Dun saat 12 30 ve lti 40 da kal- ı kafıle 7 Hazıran Cumartesi gunu a ı ıası e s ıye .ncı .k. . . : so agı numara a ogru, Arı ye 
dmlan i'ki trenie Eloğlu: Narlı Pa 1 Erzincan ve Erzurum:i hareket t!- ı Ceza Mahkemesinde duruşmasına re lı ıncı ıkramıy«!yı kazanm:~ş o- mahallesi Bilgit sokağı 34 numara· 

'Ma- decektı·r. başlanılınıştır. Dava mevzuu olan .ar: ar gazet;ye ko~ulmak uzere da Turgud Suneren. 
zarcık, Göllbaşı Kapıder~ ve . . A • • • ıyı çıkmış bırer fotograflarını ver- K ku 
latya istasyonlarına gitmek istiyen Trakyadan Anadoluya gitmek ıddıaya nazaran hadısenm rrıahıye melidirler 0 lu sabun • 
vatandaşlar sevkolunmuşlardır. istiyen vatandaşların nakline de ti ~rıtin, Kumkaptda Değirmer: so-1 e· b. .. k J "k . (Son Pos_ta b~tır:"Jı> 

Malat a a naklivat bu .. d önümüzdeki Cumartesi gününden kagmda oturan Maksud ısmmde lf uyü ASii top lstanbul Tak~.m lisesı sınıf 2/ B 
y y • gun el · · . l b . · · k T k h' · d v j • . de Muammer Özbay, Jstanbul E • 

devam edecek bu yolcular içı·ıı bu ıtıbaren başlanacaktır. ırmın arısı . a u ınrn ogumun Istanbul 19 uncu ılkokul sınıf 3 · • rt k 1 f 3/ A 1 b 
' • v •• 1 d b · · .. h l j v • mırgan o a o u smı ta e e-

gün saat 12,30 ve 16,40 da iki tren Dıger taraftaı1 mulhakatta ma- a u ışın muta a~sısı <.ı ma ıgı talebesınden 425 numaralı Kemal. sinden Rüştü Bele; İstanbul 20 inc.İ 
kaldınlacakıtır. zeretleri dolayısile tayin olunan halde_ ?~~ktor sıfatıl_e •v~ul~~uş, Bir zarif şiseli losyon ilkokul sınıf 4/ A da Cahide Uy " 

Y M 
günde gidemiyen vatandaşların acemılıgı ve tedbtrsı zlıgı yuzun - . ' saler. 

arın da alat,·adan ıt;baren miktarı tesbiıt olunmaktadır. Bu 1 den Jra rlmm ölümüne seq.eb olmuş İstanbul Fatıh kt'Z ort-ı okulu sı~ Boya kalemi 
Baskil ,Şefkat, Yolçatı ve Elazığ miktar vılayete bildirildikten son tur. Hadise bilahare adliyeye inti- nıf 1 / B ~e 75 nun?aralı Şayegan. Diyarbakır muhabere tabur ko' 
istasyonlarına gidecek yolcular ra 7 Hazirandan sonra bunların kal ederek, yapılan tahkikat neti- Murekkeblı kalem mutanı Şükrü kızı Sevim, Eskişehir 
iki trenle hareket edeceklerdir. nakli için hususi vapur ve trenler cesinde filhakika doktorun doğum . ~Son Posta ba~u·:ını ... Hoşnudiye mahallesi istasyon cad-
Bu ihafta içimle Haydarpaşa - Es kaldırılması hususunda hazırlık- 1 işlerinde ihtısası olmadığı anlaşıl- 1:~ruzli cıv.ukat Hulusı Oral oglu desi 4 1 numaracLı Dünine, İstan , 
kişehir - Konya - Adana - Malatya !ara başlanacaktır. Bu kafilen:n mıştır. ı Zekaı Oral, lııtanbul Oa,,~dpa~a or bul Galatasaray lisesi talebesinden 

A . . . . ta okulu sınıf 1 / B talcbc::smden Ha_ · O R 
ve Diyarbakır hattı üzerindeki bü hare.ket zamanı ayrıca ilan edıle- Dr. Artın Yaran~s ıse Aslıye 8 ni lil Gürel, bt.mbul Kurtuluş Barut- / 

j esai GüAnulrb. a"'m 
tün istasyonlara nakliyat tamam- cektır. ci cezada yapılan ouruşmasında bu hane caddesi ı 00 numarada Or _ 

N f
. V k. . id<l. ia.yı ş_iddetle reddederek, de - han. <Son Posta hatıralı) 

Hava Kurumuna a ıa e ıh mıştir kı: KurfUn dolma kale~ k Burdur Recebbey rnahailesi Pe, 
••• .. er caddesi 34 numarada Muzaffer 

Yardımda tetkt"klerı"nı" bı"tı•rdı• c- Gerçi ihtLsasım yok. Faka·t, . (Son Posta ba.tıraıo Od k B B z e , ursa üyük sokak Maksen 

bulu .. anlar A k d .. d .. ıtam 25 senedenheri doğum işlerile lstanbul 20 inci ilkohl sınıf ~ caddesi 3 d Af A 
· n araya _On U iştigal ederim. Bugüne kadar hiç talebesi~d~1: Feridun Oktay, İstan- Adapazan o:ı:ar~:halleet c:::~ 

Hava Kurumun:ı son. günforde Birkaç gündenberi Istanbul ve bir hata yapmadım. Keza bu işte 1 bul Cagaloghı erkek ort.a ok~lu s•- meydanı caddesi 105 numarada Bii 
teb€rrüatta bulunan vatandaşlar Trakyada tetkikler yapmakta olan de herhangi bir tedbirsizlik yap- nıf 2/B de ~ .numar~lı ~l>rahım, ls- lend. 
şunlardır: Nafıa Vekilı General Ali Fuad r mış değilim. Ben bütün tedbirleri dtanbRul ÇamAl.ca kız llsesı sınıf 1 / A Ayna 

C b d .. ' k' k 1 a ezzan ygen. 
Dilberzade Ka!'d€şle: 5000, Ali e esoy un aKşam ı e spres e ittihaz ettim· fennin bütün icab- n· I (Son Posta hatıralı) 

Asgar mahdumlan 2300. Abuaf Ankaraya avdet etmi~f:lr. Vekil Iarını tatbik ~yled!m. Ne çare ki, (Son ~'os:~::.~b) İstanbul Üsküdar 19 uncu ilk 
Berhay~ 18-00, Mukavva Kağıd • ~aydar~aşa garında vılayet ve na rahimdeki betaat neticesi kadını lzmir Göztepe 54 üncü sokak 13 okul 5 / A da Zarifo Bozok, İ!'tanbul 
Ltd. ŞtL 1450, Ro!:>er.t Bahar ve fı~ erkanı ve dostları taraf•ndan kurtarabilmek mümkün olamadı. numarada İlhan elite Su . BT Fatih Gelenbevi orta okulu :! C de 
kardeşleri 1250, Mordo Rodrik ugurlanmıştır._ .. Öldü.. 1 Cö}pazan askerlik şubesi a~askıa~~ 224 Ali Kagan İstnnbul B ~kırköy 
75-0, S. V. Pardorokes 1000, Agop G~n.eral -~~-1 Fua~ Cebesoy _d~n Mahkeme bazı şahidlerin celbi 1 Mes"ud Acar oğlu Vural, Acİapa- ~~r~t~~i~D~~ sokak 34 numa 
Mikaelyan 1000, Kağıdçılık Maıt - k~ndısıle gor_uşen bır muharrırı - ve dinlenilmesi için, duruşmayı zan Karaağaçdibi Kandıra caddesi Kitab 
baacılık T.A.Ş. 700, Cemil Necib mıze ~~yah~t'l _etrafında kısaca şun başka bir .güne bırakmıştır. 36 numarada Hadiye Erpak. Tarsus orta okul sınıf .3 / C de 
Kardeşler 600, KEırope Galalyan ları soyleınıştı_ r:.. .. Dit macuna 5 72 T k 

İ i P rt hah t B e in Alp, Bursa askeri lisesi 
400 Kasımzade. brahım ve srean . - aza esı gunu sa ı o_ omo- Tahlakalede bir kadayıfçı ilecik aııkeri hastane ba§ ecza- sınıf ı de 3 719 Kemal 
300 Anaryos Isakid~s ve Hara _ 1bılle An.karadan hareket ettım ve cısı albay Süreyya ~lile Coeıkun Ül Bab k' H "d" h il ~ii~ses,, 

, ' •• ~ı... k 'kl dükk d .. K . - aes ı amı ıye ma a esı 7 nu 
lambo 300 Yanko Tirilidis 250 guzeııga.uta tet ı er y~parak, ak. ' am yan 1 gur, ınkkcıle Hkokul sınıf 3 tale - maralı evd Jb , h" oğlu Ahmed' 

Toprak Mahsulleri Ofisi, müba
yaa edeceğı mağşuş ve yoğurul
muş afyonların mübayaa şeki:lleri 

etrafında alakadar müstahsile bi
rer tebliğ göndermiştir Bu tebli
ğe göre, yalnız bu seneye mahsus 
olmak üzer~ yoğurulmuş ve mağ-
5uş afyon ofis tarafından mübayaa 
edilecektir. Ar~onlarm satin alın

ma fiatları ~u şek i lde tesbit edil
miştir : Yoğurulmuş afyonlardan 
ince toplanmı~ olanların beher 
morfinine 50 kuruş, kaba olanla
rın beher modınine 37.5 kuruş, 
mağşuş afyonlarm heher morfini
ne 25 kuruş verilecektir. Afyon
Jann mübayaası 10 Haziranda so
na erecekti::-. Bu müddetten sonra 
gelecek afyonlar mübayaa edilıni
yecektir. Aiyonlar sandık içerisin
de olarak Ankan ve İstanbul
daki Toprak Mahsulleri Ofislerine 
gönderileCEk veya teslim edHe
cekıtir. 

Şamil Ayhan 250, Salih Bıçakç~ ~ İz:rnite geldim. Izmitte bir Ed b E e ra ım 
250, Yor.gi İspirof 200, İsak HE-lva ·~n ~aldıktan :>onra gene ~to~o- Tahtakalede Telefon sokağında e iyat. n zengı·n mevzu . Hayva 1 
ve şeriki Silvestro 200, Ligor Tiri- bılle Istanbul~ h~rek:t ett1m. I.s- kahveci Hüseyine aid yufka ~ma- • • n ar 
lidis mahdmnları 150• Remzi Ak- !anbulda VekaletıA alakadar eden lathanesinde dün yangın zuhur et
sun 100, Andon Papadoplos 100 ışler etrafında alakadarlarla ıte _ miş, ateş birdenbire imalathane -

Türk borcu tahvillerinin 
tediyall bugün başlıyor 
Yüzde 7,5 faizli 1933 ve 1934 

Türk borcu tahvillerinin tediyatı-· 
na bugünden itibaren başlanacak
tır. Bu tediyat yalnız İstanbul ve 
Ankarada Cümhuriyet Merkez, 
Osmanlı bankaiarile Doyçebank 
tarafından yapılacaktır. 

1933 Türk borcu teıhvillerinin 
beher kuponuna 0,7346 dolar mu
kabili ~!arak 0,9491 Türk lirası, 
1934 tahviller: için de yalnız İs
tan bulda 18, 75 Fransız frangı kar
şılığı olarak 0,5519 Türk lirası te
diye olunacaktır. 

Bir motör şirket 
vapuruna çarptı 

Dün limanda hafif atlatılan bir 
müsademe olmuştur. 

Ali kaptanın idaresindeki mo
tör Köprünün Boğaziçi ıskelesi ö
nünde Şirekti Hayriyenin 56 nu

lira maslar yaptım. Buradan otomo _ nin içine yayılını~hr. 
· bille Hadımköyünden geçerek Te- Bina ve içinde bulunan eşya kıs 
Hastahalucıhk kursları kirdağ ve Gliboluya gittim ve dün men yandıktan sonra yangın yeti-

istanbula döndüm. şen itfaiye tarafından söndürül -
Kızılay Hastabakıcılık Okulun

da ve Üniversite T;b Fakültesi 
talebeleri için açılan kursa ıştirak 
eden birinci kafile dün kursu bi
tirmiştir. Bu kurslara Tıb Fakülte
si beşinci sınıftan 23, dördüncü sı
nıftan 29 talebe iştirak etmiştir. 

Gezdiğim yerlerde tekmil Na- ınüştür. Yapılan tahkikat netice
fıa işleri etrafında tetkikler yapa- sinde ateşin tezgahın altında bu -
rak alakadarlara icab eden direk- lunan bir mangaldan sıçrayan kı
tifleri verdim. Bu yerlerde nafıa vılcım tesirile zuhur ettiği anla
işlerinin hepsini yolunda buldum ş1lmıştır. Tahkikata devam edil
ve memnuniyetle Ankaraya evdet mektedir. 
edıyorum.. --------

c Ankara Devlet Konservatuarında çahşmalar ·) Bir bar artisti bir Norveç
· linin 180 dolarını çaldı 

Evvelki gece sabaha karşı şeh -
rimizde bir soygunculuk vak' ası 
olmuştur. Sekstat ve Rene adında 
iki Norveçİi delikanlı bar utistle -
rinden Marya ve Matild isminde iki 
kızla barda uzun müddet içip dans 
ettikten sonra otomobille Y eniköye 
gitmişler, orada geç vakit Sekstat 
cebindeki 1 80 dolarının yok oldu. 
ğunu görmüştür. Bunun üzerine za
bıta işe vez" ıyed etmi~ ve dolarla
rın Matild tarafından alınarak otPl 
od•sındaki kanape arasına eaklan. 
dığı rneydna çıkmıştır. Artistler ya 

kalanmışlarclır.._]' ahkikat devam eL 
mektedir. 

Büyük Bir Kayıb 

maralı vapuruna çarpmış, müsa - Ankara Devlet K0ırtaervatuan 
deme neticesinde motörün ön kıs.. taiebelıeri meşb.ur Madam Butter _ 
mı ağır hasar:ı uğratniş, nüfusça Aey operasmı hazırhamak.tadırlar. 
zayiat olmamıştır. Önümüzdeki hafta içinde temsil e-

Had!se etrafmda zabıtaca tah - diJecek olan bu e!ler Devlet Kon • 

nıyaeaiı ilk opera olacaktır. Eser 
üzerinde hummalı bir faaliyetle ça
]l'Şllm.akta ve talebeler şayanı tak
dir bir mttvaf fakiyet göstermekte • 
dirler. Reaimcle operadan bir sah
ne göriiyoraunu::ı:. 

Mühendis ve müteahhid 
ATA KAYADELEN Hakkın 
rahmetin~ ka VUIJlluıtur. 

Morhum Türk l§imendifer. 
ciliğinin ilk kurucularından o. 
lup Hicaz ve Samsun - Sıvas 
DemiryoHari inşaat müdür -
lükler.i.lde bulunmuş ve Cüm. 
hwzyet hükumetirrin demir -
yolu :.iyasetinde en verimü ve 
kuvvetli bir uzuv olarak pek 
değerli ve mi.ihim hizmetler -
de bulunmuştur. Gaybubeti e
bediyesi cidden büyük bir zı
yadır. 

kikat yapılmaktadır. seTVatuan talebesinin tamamını oy. 

... F'ezar Ola Hasan Bev Diyor ki: 

- 1 Ja.,an bey, sana 
birşey Qöyleyim de is
ter ınan, ister inan -
mal. 

: . . s ,.,de insanlığı 
mahvericc.ek yeni silah. 
lar icad edilecek değ.il 

~··· 

• • . Birkaç tıb Üsla -
dı toplanıp insa:nların 
ufalctefck rahatsızlık -
Jardan ölrnemes.ini te -
min jçir. çalışmaya baı
bml.§ia..r ••• 

Hasan bey - Bey_ 
hude ı;ı;ayret dostum .. 

Bir kaç gündür gaze
teleri okumuyor mu -
sun. Bir ada için bin -
!erce kişi i4hava» daıı 
ölüyodar ••• 

Bugün ı:aat döıtte Taksim .. 
de Uğurlupalastaki ikamet 
gahınqan kaldırılarak T eşvi -
kiye camiinde namazı kılın -
dıktan rnnr..ı Zindrlikuyuda -
k.i Asri meza:-lıkta ebedi jıti -
rahatgahın.'\ tevdi edilecek o. 
lan merl-ıuma Cenabı Hnktan 
mağfiret ve kederli ailesi er -
ıkanına sabır ve metanet dile
rız. 

(Battarafı 2 • nci aayfada) 
- Gak ded:. 
- Peki daha evvel? 
- Daha evvel mi? 
- Evet ... Her.ıen gak demedi. 
- Peki, ne yaptı? 
- Peyniri kanadının altına sı-

kıştırdı, sonra gak dedi. 
Nasıl, İnce bir değiştiriş değil 

mi? Bu asırda karganın bile gözü 
açılınışr 

* Edebiyatta hayvanlar ... Haki _ 
katen ne zengin mevzu! Fakat bu 
mevzu, yukarıda söylediğimi.z gi
bi, hayvan sevgisi ile beraber ya
şıyor ve öyle canlanıyor, ölmez e
serler vücuda getirıyor. Pek ma. 
ruf Fransız r::>ınancılarmdan Ma
dam Colette kedilere düşkündür. 
Her mecmuada, kuca.~ınd:ı sevimli 
Ankara kedileri ile çeşid çeşid 
resimlerine rastlıyabilırs!niz. E -
serlerinde bu sevimli hayvanları 
anlatmakla bitiremez. Şair Le -
conte de Lislc de, .:Trajik poem -
ler. inde Ii.llerin bir Asya 0r.ma
nından geçi~ i ni ne kudretle tasvir 
ediyor. Bu ~hane tasvıri yapabil
mek için, ne derin müşahedeye ve 
bu müşaheıieyc dayanan derin b ir 
haz alışa lüzum vardıt. Daha üç 
dört y1l evvel, bir Fransız mueili
fi cNehrin hayatıt r:liye koskoca 
bir balık romanı yazdı ve balıkla
rın insanlar gibi maceralarla dolu 
hayatını nakletti. Sadece hayvan
ların zeka'iından bahseden bir 
başka müellif de, karısı ile bera
ber dört yıl süren Afrika seyaha
tından avdetinde vahşi hayvanla
rın macerasını muhteşem bir cild 
halinde ortaya koydu. Anlattığl 
hadiselerden bir tek misal: 

Gel'gedan uykudadır. Tek boy
nuzunun üstüne konmuş olan bir 
sürü küçük kuş ::ıvıl cıvıl ötüyor. 
Ormanda başka ses yok. Derken, 
bir aralık, kuşlar havalanıyorlar. 
O anda gergedan uyanıyor ve hi<L 
detle doğruluyor. Çünkü boynu -
zunun üstündeki kuş musikisinın 
kesilmesi, ona, yaklaşan bi::: tehli
kenin işaretidir. Hak'katen, bir 
lahza geçmeden, büyük ağaçların 
ve sarmaşıkların örselenip çıtır -
dadığı, hışıldadtğı duyuluyor. Av
cılar gelmektedir. Gergedan, insan 
tehlikesini bu suretle an1nınıştır. 
Küçük kuşlar. boynuzunun üstün
de ötüştük~e birer siperisaika gibi 

onu tehlikeden korumaktadırlar. 

* Şimdi bir rnhza çocukluğumuzu 
düşünelim. Ninelerimizden d'nle
diğimiz kunt, tilk!, tavşan hikaye
l~~inin sonu gelir miydi? Büyü -
dukten sonra da, o masal r:iya -
sından sanki tamamile sıyrılabHi
y~~ ~uyuz? Hem niçin sıyrılcılım? 
Kuçuk ve renk renk böcrklerin 
bile karş?sında duyduğumuz zevk 
ve hayranlık, bl7.im için, ner yaş
ta, bi-r fantezinin hoş ve canlı ha
yalleri değil midir? 

Tevfik Fikret kedisinden, son
raki sevgıliler; n'2 benzeterek 
biraz huşunetle b:lhsed:yor. Fakat 
o-ıZerrişte şiirini dıkkatlt! b ir kere 
daha okuyun, şuıtu h jsse<lersiniz 
ki şair, o tırmanışlardan bııe tatlı 
bir hatıra saklamaktadır: 

Zerri§te, bu ismidi onun sanki 
hcıberdar, 

Mahfi kederi:n..den, 
Yaltaklanır, oyr.ar, siirü.niır ... 
Diye kedisi ni ıtasvlr c:.l erken 

nasıl eoşuym', içi titriyerek ve se
verek anlatıyor-

Recaizade E!uernin pencereye 
gagasile vuran ve ona Nejad'ından 
haber getiren kuşu, Halid Ziyanın 
o cEkmekçimin beygiri.. indeki za_ 
yıf ve yorgun beygir tasviri ve bu 
tasvirin hal-be darlık veren basit ve 
basit olduğu kadar derin ıztırab 
hikayesi, bunlar ve daha bunun 
gibi nice hayvan portreleri, ve ge
ne şu dakik~da hatırıadı~ını, Re
şad Nurinin bfr insan gibi fecaatle 
ölen lbir köpek hikayesi, hep ede
biyatın bu sonsuz tabiat mevzuun. 
dan çıkardığı hatıralardır. Yalnız 
temenni edelim ki, bu mevzu, ede
biyatımızda daha genişlesin, bü -
yüsün ve yüzlere~. binlerce hay -
vanın etraf mda bize yepye!1i bir 
edabiyaıt doğursun. Hiç şüphesiz 
ki bu edebiyatın zarif, ince hatları 
kadar. feci safhaları da olacaktır. 
Zira bu cephede, hayvanların da 
talihi, insanlarınkınden daha 
mes'ud deği!dir. Ve belki bunun 
için, bu edebiyatrn da son c;özü h ;ç 
bir zaman söylenmi? olmıyacaktı!'. 
Yeter ki, büyük mUellifier. hu en
gin mevzuuıı içiııde daha alukay. 
la dolaşsm1ar. Her halde biz, o za
man, çok dera hayidelcşmiş a!ik hi
kavelerindcn daha yeni ve kud -
retli bir alem getirmiş olurlı.ır. 

Halid Fa1?r-: 0;:4·-.::,c,y 
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USUF 'l'rabzonda 
Şehir imar hareketleri 
hızla devam ediyor 

Trabzon (Htisusi) - Bir müd. 
Bettenberi açılması tasavvur olu • 
~an AkçaabEı.tla Trabzon arasındaki 
~hil iltisu yolu valinin ve beledi
tye reiainirt gnyretile son gü:ıılerde 
müteahhidine ihale edilerek. in,a.. 
auıa baglaıunıştır. Tubzonla Ak • 
çaabadı sahilden birlcıtirecek olan 
bu yol T rabzonu.1 ç~hresinı değiştir 
ınes.i bakımnıdan fevltalade hayati 
bir ehemmiyeti haizdir. Moloz civa 
nndan başhyan bu yolun güzer -
gihında Tabyaönü adı verilen mev 
kide de aynca bir ~hir lokanta ve 
gazinosu yaptırılmuı takarrür et -
ti~nden bu binanın da ihalesi mü.. 
ıeahhidine yapılmıt ve ıüratle inta
JKla devam olunmaktadır. 

Trabzonda bir muhtar 
mahkemeye verildi 

Trabzon (Hususi) - Maçka ka 
~aı.nın Zanoy köyü muhtarlığını 
yapan Afımı:d Akgün kendi köyüa 
deki borçkılara Ziraat Bank.asın -
Öan fazla mısır aldırmak için nü -
lfusla~ çok &Östermelt iddia.aile 
ı;nahkemeye verilmiştir. 

Söğüdde bu seRe meyva 
yok 

izmirde halk kendi 
siperini kendisi kazıyor 

Faaliyet hızla devam ediyor, siperler iki 
metre derinliğinde ve üstleri 

kapalı olarak hazırlanıyor 

Dilekler 
ihtiyaclar 
Sındıgı - Balıkesir posta

ları münasib ıekilde 
tanzim edilmelidir 

Balıkeairden yazılıyor: Bu -
raya Balıkesirden Pazar kö -
yünden maada hergün posta 
gelmektedir. Bu postalar her 
sabah saat dokuzda Sındırgı-

Yusufun galebesi 
Yusuf ile Pamukcon Osman beş on saniye 

durdular, sonra Yusuf kündeyi tekrar 
doldurdu ve hasmını yendi 

dan, saat on ikide de Balıke - Ni)ıayet~ Yusufun pe,kabzaları yorlard.ı. Osman öyle kolay, kola1 
İzmir (Hususi) - Hava taar • te~ebbüs etmesi büyük zayiata se. sirden tıare«et etmektedirler. Osman pehlivanın elinde olarak yenilecek pehlivan değildi. 

rU%\lna kaf'lı pasif korunma faaü - beb olacağı ve büyük ıehirlerde bu Sındırgı _ Balıkesir arasını o- ıökülüp çıktı. Bu, dehgetli bir zor- Yusuf; hasmını kucakladı, mü * 

yeti şehrimizde hararetle devam et ıruretle kurtuhnağa imkan olmadı-ı tübüsler bir buçuk, iki aaatte du. safaha etti. E.deb ve terbiye daire 
1 

mekte, vatandaılarımız vilayetin ğını, bunun Be~rada yapılan hava katetmekte ve postllların Ba. Yusufun, boğmalarına ve boyun- sinde kazan başına geldi. 
neırettiği tebliğ ve broıürlere uy • hücumlannın feci neticelerinden lıkesirden 12 de hareket et _ duruğuna Osman pehlivan büyük Osman pehliva11 fena halde siı 
gun bir tekilde siper kazmaktadır- anlaııldığı kaydolunmakta ve pasif mca.i fstanbuldan gelen gaze _ bir metanetle mukabele ederek da- nirlenmişti .. Öyle yenilmişti ki; torn 
lar. korumna mevzuatımızuı gösterdiği tcleri ertesi gün okutmaktadır. yanmıı ve paçaları bırakmamıştı. ıırtüstü... ltirJtz edecek yeri yokt~· 

Mıntaka tali komisyonlarile ma. esaslar dairesinde ve korunmanın Balıkesirden hareket edecek. Ne çare ki, paçalar kopmuş elinde Yusuf; hilal gömleğini giydi. E.1 

haUeler yardımcı komiteleri, her CAS faydalarına uygun olarak bir postanın lstanbul postasını al- kalmışU. lini yüzünü sildi. Haı;mile parsŞ 
akşam topl•narak muhitlerinde aile hava hücumu esnasında şahsen ko~ dıktan sonra kalkması, latan- Osman; paçalar elinde doğrulup toplamıya çıktı. 
ve umumi siperler kazdmlmaaını ve runmak için lüzumlu olan esaslar bul gazetelerini günü gününe kalktığı zaman, Yusuf da boyundu. Ayan ve beylerin birer güınıİI 
kazdırılmış olanlarının tatbik hu • bildirilmektedir. okutacaktır. Postalar buna gö. ruğu sökmüştü. çeyrekten tutunuz da, birer altın li.-
&Uelannı mülSakere etme'ktedirleT. re tanzim edilse çok iyi ula _ Omnan; elinde duran 1'eçeleri raya kadar bah~iş verenleri vardı. 
Bu hıuaı.wtıa karşılaş.ılan ~çlii)cler, Tokad Halkevinde faydah caktır. Umum müdürlüğün na. kopuk bağlarile Yusufa doğru attı Yuıufun el pe~tı:ınalı para dolnıur 
paıaif korunma talimat ve nizamna- zan dikkatini celbederiz. ve sırtını dönüp yürüdü. Bu hare- tu. 
~sine uygun olarak, tall komisyon çahşmalar ketile hasmına demek istiyordu ki: Parsa toplandıktan sonra, Şuın-
larla mahalle yardımcı komiteleri- M•ll Ş 1. f t v f•I . cc Al paçalarını, itte; buna pençe ~u beylerini!l çadırına geldiler · ·• 
nin ventikleri izahatle bertaraf edil. Tokad ( Hususi ) - Şehrimiz 1 f 8 in 0 ogra 1 eri derler!.. Böyle koparırlar adamın Ayandan biri parayı ayırdetti. Ya.-
mcktedir. Halkevi üyeleri muhtelif sahalarda. Sö"gUd Halkevine talik paçalarını.Haydi, yeniden tak ve rısını Yusufa, yamını da Oımıııı 

Vilayetçe nctredilen talimat ve iti faydalı mesailerile muhitin ala - bağla paçalarını gel karııma ..• ı> pehlivana yolladı. 
bcofiirlerde de kaydedildiğı üzere, kasını to~ktadırlar. edildi Pamukconlu Osman, Yusuf k.a - Şimdi, Yusuf otu.rmuı güreşleri 
kazılacak. ıiperlerin derinliği iki Bu cümleden olmak. üzere tesiı dar okkalı değildi. seyrediyordu. 
JRetre ve ıreni,liği 80 aantim olacak edilen lilan kursu, muallim Jale Söğüd (Hususi) - Büyüle Milli Fakat; usta bir pehlivandı. Gü- Görmediği Adalının, Kar:lgö.ı: 
ve Üzerleri örtülecektir. Bazı mm- Bayderenin idaresinde muntazaman Şefimiz Cumhurreisimiz İımet İnönü reşin inceliklerine vakıftL Alinin haıumlarile na~ıl tutuştuk 1 

~arda kanlan siperlerin üstleri derelerine devam etmektedir. Bit nün kazamız halk partisine arma Yusuf, hasmının bu hareketine larını, ne ayarda pehlivan oldukla• 
aç.Ht bırakıldıjı ve etraflarının ni- bassa Franıızca takrirlerinden orta ğan ettikleri imzalı fotoğrafları .9 fena halde sinirlenmişti. Kazan ba- rına dikkat ediyordu. 

Söğüd (Huıusl) - Her ıene zamnamece te!bit edilen ıekilde rnebeb l'etebeleri iıtifade eylemek- Mayıı günü parti mensupları, me. şına gidip keçebendlerini bağladı. Yusuf; Adalıyı usta bir pl'hlivaıt 
fiarice binlerle kilo kayısı, zerdali, kum ve yumutak topraklarla tak.- tedir. murin ve halkın tezahürleri arasında Yağını tazeledi. Osman da yağını olarak bulmamıştı . Zorlu; kuvve~ 
armud, elma, kiraz ihraç eden Sö. viye edilmediği ırörülmektedir. Bu Bayan Yalçınalpın emeğile Halk ıeref mevki.ine konulmuş, halk Mil- tazelemişti. li; darblı bir pehlıvanlı, lakin, ince 
füd mıntakası bu sene bundan mah sıibi eipekri.n nizamnameye uy - evinde vücude getirilen ıapltacılık li Şefimize karıı bağlılık tezahürle. Seyirciler; Yu1Ufun güreıini takib bir pehlivan değildi. 
jtUt11 kalmtştır. Şiddetli soiuklann gun bir tekilde yapılması ve yapı. ve modelcilik atelye ve kursu da bir ri göstermiftir. ediyordu. Karagöz Aliye, bayılmıştl. f ev-
tesirile bütün meyva aiaçları mey- lac:ak tcftiıte no'kıanaız olarak gö- çıok mümtaz kadınlarımız ve genç Cüref tekrar başladı. Oaman kalide bir pehlivandı. Hıınço gibi. 
yalarını dökmüşlerdir. Bailarda da rillmesi ica~ etmektedir. kızlarıma tarafından günü gününe Edremid hükumet konağı pehlivan tekrar daldı. Tutturamadı. usta bir pehlivana neler yapmıyor• 
yüzde elli zarar vardır. Yul'<i~a,larımızın vilayetçe neş.. talcib olunmaktadır. tamir edildi Bir aralık. Yusuf ha9lllına çapraz du. 

redilen lJt.ofiirlerde krokileri bulu· Musiki öğrehneni Hayri y enigün girerek bastırdı. Ve kuvvetli bir Arkadatı Çakır Alinin, Adalıya 
Trakyada tezgAh kursları nan •İperlere uygun olarak alelade tefkil ettiği mandolin kolile Halk Edremid (Hususi) - EdTemid .arma taktı. karşı kıran, kırana güreşi harik• 

çukur kazdırmak ıuretile siper vü- evimizde .ne, ıık konserler vermek. hükumet binaıının tamiri ve bazı Osman pehlivan; ıarmayı söke. idi. İki hasım birbirlt"rini boyundu
cude getirilmiş ve yapılmtf addedi. tedir. Müzik kolunu tctkil eden kü- kısımlarının hdilatı işi bitmek üze. rek yandan dönmek iıtedi. ruk, elense, tırpanla moımor çü -Edirne (Huausi) - Uzunltöprü 

nün Kurlt>ey, Bayramlı, Havaanın 
Hasköylerinde üç ay evvel açılmış 
olan tezgah kursları ilcmal edilmiı 
ve bu kurstan çok faydahanan köy. 
lıiilere tezgahlar tevzi edilmi,tir. 

Bu defa lktıud Vekaletinden 
tezgah malzemeleri de Meriç, İpaa
fa, Keşan ve Uzunköprüye gönde
rilmiştir. Mıntaka İk.tıaad Müdürii 
B. AÜ Aleırt ~aza merkezlerine gön 
derilen bu malzemeleri köylere tev 
;ti etmek üzere Uzuııköprüye git -
miştir. 

Hasköy kursunu idare etmiş olan 
öğretmen lbrahim Kaçar da Ke~ • 
nın Paşayiiit kursunu açmak üzere 
p köye gönderilmiştir. 

Söğüdde koza mahsutu 
Söğüd (Hususi) - Her ıene 

200 bin kilo koza mahsulü çıkarıp 
bu kozaları kazamızda bulunan üç 
fpek fabrikasında ipek haline geti. 
tilerek hariç piyasalara sevkeden 
Söğüd mıntaka,ı bu ıene 100 bin 
kilo koza çıkaracağı tahmin edil
mektedir. 

Şiddetli ıoğukların dut ağaçları. 
na yaptığı tesir yüzünden dut yap
rakları yan yarıya düşmüştÜT. Halk 
koza tohum paketlerini yapraldann 
idare &demiyecl'ğinden topnaklara 
gömmektedir. 

lemez. Bu huaueta bilha11a mahalle çıült üyelerin bu koıueri halk tara. redir. 1700 lira aarfile yapılan bu Yusuf, hasmını.n bu açık boplı- rütmüşlerdi. 
yardımcı lcıomitelcrine müracaat e- Ewıdan büyük bir alaka ve takdirle işlerle hükUınet bjnaaı <!aha güzel şından istifade ederek oturak kün. Yusuf; giyin~mezdi. Hasımlan • 
derek izahat ahnmaaı muvafık gö. dinlenmektedir. bir ıelcil almıftıt', desi aldı. Osman pehlivan, havala- nın güreşleri belki, ak~amdan evvel 
rülmelttedir. nıyordu. künde, nihayet; ayak kün- biter ve final güreşini bugiinden 

Bazı vatandaılar aile ve müşte- desine kadar yükseldi. Osman yeni. yaparlardı. 
rek siperler için evlerinde ve mahal ( Adanada İsmet İnönü Okulu ) liyordu. Aüço; Y~sufun güreşini dikkatle 
lelerinde müsaid yer olmadığından ---------------------------- Lakin, çok usta olan Osman, ıeyrehnişti. içinden şu hükme var1 

bahisle aiper kazdırma faaliyetine Yu!IUfun kündeyi aşınnuını bekli - mıştı: 
batlamıılardır. Halbuki hava ta - '""" yordu. Çünkü ; mukabil oyuna geç. -Yusufu, yenemezler ... 
arrtl'Z'larına karşı pasif korunma ta. miş, eli ile hasmına topuk elliyecek Sebebleri vardı. Yusufun da kol-
ömat ve nizamnamesi, bulundukları vaziyet almıştı. ları Aliço gib!, diz kapaklarından 
yerden on dakika uzalt mesafedeki Yusuf. hasmmı kantarlıyor, aıağı uzundu. Has. mlarına herha ngi 
ııahalara kadar Iİper kazmalarını topuk eıİeme oyununa düşmemek b~r. orunu giiçlük çekmeden tAk~ 
vatanda,ia.ra mecburi kılmaktadır. 1 · · 1 d bilırdı. Sonra: iradeli güre~İyordu. 

~ J , ıçın ça ışıyor u. Al' . 
Bilhassa fabrika ve müesseseler bu ' t B . 'ki h b ıço; pehlıvanlardan birini yol-
ıİperleri ~azmaia birinci derecede f r . eş ~-nldıa,~ıye; 1 aysım fuk;-:a- ladı. Yuwfu yanına çağırttı. 

zıyette .-a ııı;tan sonra usu un. 
mecburdurlar. ,, deyi tekrar doldurdu ve Osmanı (Arkaaı var) 

Bugünkü şartlar altında girişilen yendi. Bu güreş, ancak bir saat ka. 
k..orunma faaliyeti tedafüi ve ihtiya- 1 ..... r dar ya, ıürmüş ya, sürmemi§ti. 
t~ bir tedbirden baııka bir ıey de - . Yani; Cliğer pehlivanlar birbir -
ğjldir. Ordumuz muhtemel bir teh- lerile meydan yerinde çarpışırlar • 
lik.ıeye karşı nasıl hazırlanmışsa ve ken, Yusuf işini yorulmadan çarça-
bu hazırltğı gÜn geçtikçe nasıl iler- buk bitirmi§ti. 
letiyorsa mtlletçe de buna uygun bir Adalı, bu hali yan gözle hem, 
tempo tutmağa mecbur bulunduğu. güreşiyor ve hem de ıeyrediyordu. 
muz şüphesizdir. Türk milleti, biz- Yüreğine büsbütün kurd dü~müş -
zat lc.cndisi olan ordusile daima be- tü. Felaketti. Yusufla yarın başbaşa 
raber hareket etmiştir ve daima be- kalacaktı. Hasmı, Çakır Ali dün • 
raber hareket edecektir. yada kendisini yenemezdi. 

Jf Adana (Huaua) - Adanada, u- mamlanmıı ve burada önümüzdeki Fakat; 0 Q_a bu mendebur herifi 
Dahiliye Velcaleti tarafından gön- falt cadde kenarında inşa edilmekte yıl tedrisata baılarunıı olacaktır . meydan yerinden kolay, kolay çıka 

derilen bir tamimde, muhtemel bir olan İınnıot İnönü okulu,nun ikinci Gönderdiiim resim bu okul ramıyordu. 
hava taarruzu esnasında halkın cad kısım inpatı batlamı.ttır. Bu &üzel inşaatından boir aafhayı göstermek.. Şumnu beyleri. ayanları vesair 
de ve sokaklara dökiilerek kaçmıya okul binuı bu yaz .onuna kadar ta- tedir. bazı halk tabakası Yusufu alkışla-

HİKAYE 
(8aftarafı 5 inci sayfada) 

bir işe yerleştirmiştik. Küçük de 
kolejde okuyordu. Ev, adeta suyu. 
çekilmiş bir değirmeni andırmıştı. 
Derken, karımın iskemlesinin ya
nında derin bir uykuya dalmış gi
bi görünen Yoldaş, kuyruğunu üç 
defa yere pat, pat. pat .... diye vur 
du. 

Köpeklerin bizim duyamadığı -
mız şeyleri nasıl ve çabuk duy -
duklarını bilirsiniz. 

Karım. 
Elalemin karşısma bu maskara kı- _ Belki kızımla damadundır .. uSon Po.tu am telrma: 5g Temel olamazdı. 

Nihayet k-ıç zamandır bekleni
len umumi provaların birincisi ta
karrür etti. Bu provanın vazife lev 
hasında ilan edildiğı veçhile öğ _ 
leden sonra birde yapıl~ağı hal
de Apustol ~abahın erken bir saa
tinde Temelle Şetvanı Sarnatya _ 

YAZAN : EKREM RESID dan Beyoğlundaki cam'bazhaneye 
B nakletti. Burada kendilerine bir o-

Apustol, Temelle Şetvanın, Ha- j azan, bir sarhoşluk, bir sefa -ı günlük, her saatlik münasebet Şet da tahsis etmişti. Kapısının üze _ 
va-Cıva kıyafetinde serbestçe hare het .gecesinin insanı nerelere ka - vandan başkasını kim bilir nere-
ket edebilmeleri, oturup, kalkma- dar :sürükliyebileceğini düşünen, lere sürüklenli!. .. Üzüm baka ba- rinde (içeriye girmek kat'iyen ya. 
ıft- b. b' · · 1 1 · · saktır) yazılıydı. ~'· ı~. ınn~ ıyice a ışına arı ıçın kendini misal olarak gfüönünde ka karardığına nazaran, taban ta-
gunde uç, dört .. saat bu ~ıy~!~.tte bulunduran Şetvan bir daha rakı be na zıd tıynetli bu iki şahsın bu - Burada kalicaksınız. D:şarı 
dolaşmalarını luzumlu ~ordı:gun- içmeğe, sefahetin ö~ceden ta.tlı fa- kadar srkı temasından nasıl bir çıkmak yok. Kimseyle göriişmek 
den Setva:ııa. '!emel .bu mud'!_et kat sonradan acı nıeyvasını tatma- tesir hasıl olacağını düşünmek. yok. ses çıkarmak yok:··· Haydi, 
.zarfında fbırbırıne sıkı sıkı baglı ğ f'v4>e d k 1 d d t•· 1 .. t v k'fid' ç·· k " soyunun! ... Size yenı bir elbjse 
kalırlardı. Şetvan için ne ruhi a- Ta 0

1
. e ecek 0 uy~r buysa .. a huyker urper :nege a ır.. un u yaptırdım. onu giyeeeksiniz ..• 

zab ne manevi işkenc mü<lde - eme ın ısrarı arşısm a u gu - er esçe malu!lldur ki insanlar za_ 
tiydi her gün tekerrü: edun 'bu nahları tekrar işlemek mecburiye- yı!tır ve kötülüğün zif üzerinde- Dedikten sonra masanın üze -
birk~ç saat!... tinde kalacağım düşünerek, gü - ki nüfuzu iyiliğin kinden çok kuv- rinde duran muazzam bir paketi 

Aciıb bir tesadüf, veya Mel.po- nahlarına tövbe bozmak günahını vetlidir. Bu itibarla Şetvanın kısa açıp içinden Hava-Civanın halk 
menin şeytani bir hud'ası netice- da ilave etmek korku.'Sile tövbeden bir zamanda '!'emel gibi edebsiz, huzuruna çıkmak için giyeceği el
si olarak. Temelle Melpomeni- sarfı nazar eyliyorau. İçini çeke- hayasız bir adam olması lazım ge- biseyi çıkardı. Bu elbise şekil iti
nin sevJ?i tezhüratı hep bu saat - rek: • liyordu. Fakat Şetvan, buna mahal barile Samatyadakinden farklı ol
>erde vukua ,gelirdi. İlk _günü Set: - Bir uçuruma yuvarlanıyo - bırakmıyordu; bilerek değil gayri mamakla berab<!r adi mavi keten
":and~n :korkm~~ olan Melpomenı ruz! ... Bakalım nereye kadar yu- şuuri ol'arak bırakmıyordu; Zira den değil de nar çiçeği renginde 
sımdı meşhu_r .cuzdanın kaybo11!;1a- varlanacağız!... esi.itil temiz> tnbiri tam manasile parlak satendendi. Üzerindeki !a
sından kendısıne zeı:~e kadar şuı>; Diyor, eski temiz, dürüst, e - kendisine kullanılabilirdi. Evet meler, sırmalar, pullar, kol ve ya
~e dokunm::t;ğınııı!?!erek tbu ~o debli, terbiyell hayatını - bazan Şetvanın, daha doğrusu salihattan kalarındaki yeşll kordelalar bu kı-
T

uyu 
1
t
1
amMa ~ s . ~.bunu mduş ~· da, fakat nadiren, Didarı _ düşı.i - olan merhwn validesinin sütü te - yafete büsbilıtün aca};blik vermek 

eme e eı:~menı - u e epsız .. d M f 'h d d . . . haya:sız mahluk'- bi~are Şetvanı nuyor u. aama ı erunun an mızdi. Bundan başka terbıyesi de teydi. Aynca cicili bicili lame ter-
pek müşkül me~kide bırakmak: _ arası~~ yü~s~len 

1 
~!:- ses vardı ki sa~lamdı. Temel gibi ~ğzı bozuk, liklerle, pomponlu. kordelalt. yal. 

tan adeta mütelezziz oluyorlardı. kendısıne ıyı teliunlerde bulunu. elı çabuk. haşarı, hırçın ve bunla- dızlı iki uzun külah da vardı. 
Setvanın: yordu. Şetvan, her §eye rağmen rın hepsini üade eden (külhanbe- Temel bunları görür görmez su. 

- Yahu, susun, etmeyin, ey- temiz bir kalb, ne-tlh bir ruh mu- yi) değildi. Olmasına da imkan ratmı astı, kaşlarını çattı. 
lemeyin, sizin hes.ıbwza ben u- hafaza etm.eğe muvaffak olmuştu. yoktu. Belki üzüm baka baka ka- - Bu kepazelik nedir?... Sen 
tanıyorum!... Temelle bu aıkı rabııta, bu her - ranr, fakat Şetvan temas ede ede bizi bu kıyafet~ mi sokacaksın? ... 

I 

yafetinde mi çıkacağız? ... Sen o- dedi. 

nu geç! .. • Ben bu elbiseyi giy - Kulak verdık.. Fakat tanıoık 
m.e~!~~li bu fikrinden caydırmak hiç bir ayak sesi duymadık. Yoldaş 
için Melpomenin\ıı müdahalesi lü- gene kuyruğunu üç kere yere 
zumu şiddetle hissedilmişti. Bir vurdu. Sonra yaşlıl ığın ve uyku. 
müddet sonra Melpomeni geldi. nun verdiği b!r dermansızlıkla 
Şetvanın kulaklarını tırmaladı, doğrularak, odadan dışarıya çık
yüzünü kızarttı, fakat Temele el- tı. Anlaşılan mutfağa, yatağına 
biseyi giydirmeğe muvaffak oldu. gitmişti. Çünkü aradan daha b r 
İnsanlar ne garLbdir. kendilerine dakika geçmeden döndü ve ağzın
tehdidin, şiddetin yaptıramadıkla- da taşıdığı Conun terliklerini onun 

sağken oturduğu koltuğun önüne 
rını ba1..an bir tı:?bessüm veya tatlı koydu. Sonra uzandı ve başını 
bir söz yaptırıverir! Bu derin ve bunlardan bir tekinin üstüne yer. 
yepyeni hikmet dolu vecize Şet - leştirerek derhal uykuya daldı . 
vanın dimağından doğmuştu. 

Köpekler. hiç de anllli!lacak 
Temel elbiseyi giymeğe muva - mahluklar değ!l, dostlar. Karıma 

fakat etmişti. Fakat çok geçme - baktım.~ Kanın yalnız gülümse • 
den huysuzluğuna delil olan yeni mekle ikıtifa etti. Kardeşimin 0 te_ 
isteklerde bulundu. Evvela kamı- miz ve lekesiz ruhu sanki bütün 
nın açlığından bahsetti ve yiyecek odayı kaplamıştı" Sanki karım. 
istedi. Karşıki lokantaya adam Con dünyan:n en kıbar, en haluk 
gönderilip yemek getirtmeğe mec. insanıydı .. dedi ve ilave etti... 
bur kalındı. Yemekten sonra Te - - Artık geç oldu, gidip yata -
mel biraz uyumak arzusunu izhar hm ... Sen fazla okudun .• Yoldaşı 
etti. Şetvan :füazda bulundu. uyandırmak istediği mi sezince de 

- Canım nasıl olur? .•. Bu hal- mani oldu. 
de nasıl yatarsın?... Bın müşkü- - Bırak, edi.. Bugece burada 
tatla şu eLbiseyi giydin. şimdi on yatsın hayvancağız! •.• 
dakikalık bir uyku içın çıkarmak Ertesi sabah Yoldaşı, gene ayni 
doğru olur mu?... yerde mışıl, mışıl uyuyor bulduk. 

- Çıkarmıyalım amma ben u- Ayaklarının arasına alınış olduğu 
yuyacağım!. .. Yatıp şöyle biraz başı terliklerin üzerindeydi. Ve 
kestireceğim~... artık son uykusunu uyumaktaydı. 

(Aıbaa var) lbnlhi• HOJli 



26 Ma111 SON POSTA 

Askeri vaziyet Modaf aa mnkellefiyeti [son Postal SPOR 
(Bqtarafı 1 inci sayfada) 

Milli küme maçları 

Dün Galatasaray ve 
Fener galib geldiler 

da, asıl istila kuvveti kendilerini (~ 1 inci sayfada) rm ruhsat tezkeresi harçlarına da 
lturtarıncıya kad"lr kendilerini mü- rilmesi teklif olunmaktadır. 20 lira zammedilecek.tir. Kazanç 
dafaa edecek çareleri buluyorlar. Bu teklife göre imalat muamele vergiaile ruhsat tezkeresi harçlarına 

Asıl taarruz hedeflerine hakim vergisinden halen müstesna bulu- yapılacali' bu zamlar masraf me -
sahalara indiıilecek olan 4'uvverlcre nan maddeler arasında kepek çı- yanmda gösierilemiyecebir. Gez • 
gelince, bunlar hem adedce daha karılmakta ve her türlü tuğla ve ginci halde ticaret ve aan·at yapan 
kesif, hem de malzemcce daha kuv kiremit ile ateş .~uğlası ve harçla- mükellefler ye.1i bir zamma tibi tu-

li l 1 B 1 h d t tulmamak.tadırlar. vet o uyor ar. un ara ava an °~ rına aid muafiyet ilga olunarak 
dahi indirmek imkan dahilinde bu- yalnız kerpiçlerin muafiyeti mu _ Nakliyat resminde 
lunuyor. Bu nevi kuvvetlerin ilk hafaza edilmektedir. Nakliye ücretile res.inı yekünun • 
vazifeleri ya mevcud hava liman - da hiwl olan kesirlerin nakliye ver. 
1 d b . h' k ) Yag~ haneler 

S arın an ır veya ır açını e e ge- gis:i gibi tahsil olunacağına dair pro 
arı kırmızılılar Demirsporu 3 • 1, Sarı laci- çinnek, yahud alelacele iptidai bir Yerli nebati mahsullerin ıta'sir jeye bir kayıd konmuştur. 

dl•( d G l b• 1..... . 4 2 d•l inme sahası vücude getirmektir. ve tasfiyesile yağ istihsal eden sı- Müdn!aa verırüinde ver 1 er e enç er ır ıgını • yen ı er Anlaşılan, bu kuvvetler, vazifeleri- nai müesseselerin vergıden muafi 
..... ,.,~ K- · d l" nı· bir dereceye kadar muvaffoki - · d · l h""k" d ğ" · 'l Tuza kilo baııına iki kuıuş, mü-.uı.uıı umenın ep asman maç- yetme aır 0 an u um e ıştırı - dafaa vergisi vazolunmasına dair 

larına dün Kadıköydcki Fenerba:h 1,. .... Milli kümede ...... \ yetle görmüş olacn'klar ki ilk taar. mekte ve muafiyet muharrik kuv- hükumetin projesindeki teklif büt· 
Çe Stadında yapıldL ruzu müteakıb lngiliz hava kuvvet.. vet kullanmıyan, işçi sayısı mües- çe encümeninde tadile uğramış ve 

İlk maçı Galatasaray 3-1 Demir takımların vaziyeti lerinin faaliyeti akamete uğramış - sese sahibi ile birlikte beşi geçmi. ruz için kilo ba~ına ancak bir kuruş 
Sporu, ikinci l'n8.il da Fenerbahçe o. G. s. M. A. y, P'. tır. Bunu, lngilizlerin verdikleri ha- yen ve münhasıran zürraın zati ih müdafaa vergisi alınması esası tes· 
Gençlerbirliğini 4-2 yenerek ka - Be.şiktaş 13 11 a o 31 14 37 berlerden öğrendik. Bu haberlere tiyacı için yağ imal eden fabrika- bit olunmuştur. Tuzdan temini dü. 
Zan<itlar. F.Ba~e 11 H 2 1 28 l-i 29 göre, ilk günlerde Girid havaların. lara. tacirlere ve kendi hesabları- şünülen varidata mukabil ve bu 

Galatasaray çok haklın oynadı- O.Baray ıı 7 2 2 28 15 2'7 da İngiliz tayyareleri görülmemiş na iınalfitta bulunmıyan yağhane- farkı telafi maksadib bütçe encü -
ü JL.. • ·ı . . . ve nihayet evvelki gündenberi dt! !ere hasredı"lmek"'edı'r. meni irk.ilere yapılması teklif edi -
0 1 •uu maçta seyırcı er1 tatmın e- I.Spor 13 6 2 5 33 25 27 İngiliz hava !kuvvetlerinin müdaha- ~: .. l " b l 
demedi. Takımın müdafaası bil - A.Ordu 13 5 2 6 25 35 25 lesi Mısırd<in gönderilen ve tesir- Bu suretle kuçuk yağhaneler fendzam ~s ~t ~rini artırmayı daha 
b S liıni 1 'h · f k 1 d D~ 15 " 9 "" 3'2 "" ' f' tt b kıl kt d ay alı gormu§tur. assa a ·n i ti akile ev a Ç e, ~r t • _, _,., leri bittabi mahdud ulan tayynr~le- mua ıye e ıra ma a ır. A k · l d ··d f 
....... 'Lacimlerıı" E..fak, Mehıned Ali O.Birliği 15 S 1 11 19 30 22 B d b -k l k t . . d s er aıgara arın an mu a aa •uuıı i• rin yaptık.lan yardıma münhasır un an aş a mem c e ıçın e · · • 'k ld 1 . . d 
h · harik ı·d k ı.r. Altny 13 4 1 8 16 29 22 k _,.ı • l ed 1 dd l verg:ı5rrun a ırı ması ıçın c pro. arıç · u a e bozu '™ı. kalmıştır şe eıuen una ı en ma c er mu · b' h"' .. .1• d'l . t' K'b 

Harbl·ye 9 3 2 " 1" 16 17 · . . . Jeye ır uıc.um ı ave e ı mıc ır. ı 
Fenerbahçe - Gençlerbirliği ma "' "' Annan kaynaklarının verdikleri amele vengısıne tabı tutulmakıta- ritlerde kut•J basın!\ 20 pa;a, çak-

çı zevk ve heyecan bakımından M,Spoır 9 
O 4 5 14 25 13 haberlerden çıkarılacak. neticeye gö dır. Muvazaa yollanna sapmaları- mak ta§larını:ı beher adedine jki 

çok iyi oldu. Fenerbahçede mah- \ .. ·······-·····-············ .. •• ........... ,,.,; re Girid adas:nın garb tarnfının na ve p~alanmalarma meydan kuruı müdafaa vergisi zammı ya _ 
sus bir terakki göze çarpmakta - müdafası önünde toplanan oyun mühim bir kısmı halen Almanların vermemek maksadile de her türlü pılacaktw. 
dır. Gençlerbiriiği dünkü oyunile Cihadın son zamanlarda !:>elk.i de ellerinde bul•Jnmakta~ır. Mo.ra Y~· tuğln. kiremit, ateş tuğlası ve harç T"qatro ve ıinemalar 
:ınükennnel denilebilecek derece - müdafilere olan itimads'zlığı yü - Tlmadasının en ccnubı sahasılc Gı- ları nebati mahsullerin ta'sir veya c·· ükl d k il 1 b 
de bir tesir gösterdi. zünden ola<:ak. kalcsind~n derhal rid adasının garb sahası arasında - tasfiycsile istihsal edilen yag~lar umr ~fr e l u anı an eyi ank-

i...! d · l b. · ' name, maru eıto arıı yapııtırı ma _ 

G 
' 

3 D · çıkması bir aralık Fenerbahçe için u enız Y~ u, ır tayya~enın~. e.n şekerden mamul maddeler. ta olan müdafaa ulları bir misli a atasaray • emırSpOr f k ld D k -'- 'k d ~k on dakıkad:ı katedebılecegı hır . • nl P . ço acı o u. o uzuncu dd.J\..I a a ..-- f d 'b . B f .. Itriyat ve tuvalet nuuldelen artı maktadır. Tıyatro, sınerna ve 
F k l . .. .. d h al me5a e en ı arettı:. u me~a e us- k l . b'l b d ll . .. . 

Netice almak için Galtasaray ener ıka esıC'hondunk el . ~:_anan tünde, biri büyük, diğeri küçük iki Her türlü ıtrıynt ve tuvalet donıedr enn ı et e e en buzel rı~ -
deha azimli ·bir "'"kilde oyuna bac:: topa Ç an ı a a eSllli vvş bı- d d d n 1 . d maddeleri imal eden müessese]~ en amga, tayyare, ve e eaıye 

:r- :ı bo . e a a var ır. uu ada ar sayesın e · ) ·1 D "l" h" · 
ladı Galııtasaray müdafaa hattı - raktı, top da Ş kaleye gırerek o- Al 1 Gi 'dl k y . rin küc;ük san'aıt muafiyetinden is.. :remm ene aru aceze ıueaı mu -

. . k . . . d h'· un ilk sa ısını yaptı man ar, rı e ara unanıs • . . . h kk kabili olarak alınan yüzde on res-
nın en kuvvetlı şe lı !Çin e ucum yun Y . : tan aruında hemen hemen tam e.. tıfade edermyeceklerı a ında da .. h d 1 .d 1 le 
hattı zayıf kalmış ve mücadele bu Fenerbahçe bır dakika sonra min bir muvsHla tesis edebilirler. projeye bir hüküm ilave olunmuş.. ~e rn~ı_ı ası.r~.11 ev ete İJ komda 
Yiizden tesirsiz kalmıştL İlk on da Nacinin vuruşile beraberliği, üç Şu halde Ciridin i.<1tilası i~. bun - tur. uzere 11 mıs ı zam yapıma ta ır. 
kika içinde Galatasaray hücum dakika sonra da Ali Rızanın şütile dan böyl~ (.laha kolay bir safhaya ftha1 primleri · • Mektublar 
hattı en iyi pozisyonlardan istifa- ikinci sayısını yapmağa muvaffak @lnniş demektir. O kadar ki, eğer !thalat muamele vergısımn ,__ Adı ~e~tublarb kart~~tallar~ 
d d · k '--d t .. b · oldu h h . b" h b' d . .. h . 1 1 . .ıuymetai.z tıcarct eşyası orneklen .e e em.ı~ • A4l ar ecru esız- · . . . .. ~r a~gı . ır . ~r. ın . ~ı~a mu~- matrahınd~ . arıç ka mış o an ıt- ve adli tebligattan bir kuru taah. 
lik yaptı. Dört genç oyuncu arası- 13 dakika ıçmde yapılan uç gol kun surprız!en ıçın hır ihtiyat hıs - :hal primlerının matrah meyanına hu"'dlu" m L .. ·bl · · §b, . k 

k 1 E fak b 'l .. k tab'" l k dah b.. · k ı- l d" b eK:u.ı ar lÇJn aynca ır U-na sı ışmış o an ş ı e muş- oyuna pe 11 o ara a u - eeaı ayırma azım ge mesey ı, u alınmasını temin için de kanunda ....... ft.deü t hh"dl'" k bl d 
k .. eti . ·ı· lt .. . v• • b. ........ na u u me 'tu ar a 

ülat çekiyordu. yük bir heye<:an. "'!e sura~ ver . · ısu ~~un ço uzun su~yeceguu . :ı- bir tadil teklif olunmaktadır. Bu gene ayrıca iki kuruş, telgraflarda 
Galatasarayın tazyikı her geçen Fenenbahçe kelesıne çekılen bır le soylemekte tereddud etmezdik. primler mali ithal eden tarafından 50 kuruşa kadar olanlarda 5 ku _ 

dakika büyüyordu. Azami derece- frikiki kurtaran Cihad 22 nci da- * veya ve bunları tayin eden merci- ru§, 50 den yüz kuruşa kadar olan-
de müdafaaya mecbur kalan De· kik.ada atılan irikikten ikinc golü Birhç kelime de Girid suların- }erin vesikalarile tevsik edilecek- larda on, yüzden 250 kuruna ka _ 
:ınirspor, Galatasaray muhacimle- yedi. Berabere olan oyun Gençle- da ~e etrafında cereyan etmiş_ <J}an tir. dar olanlardan 15, daha fazla 0 _ 

ti. arasında yapılan üç pasın ör.üne rin daha düzgün ve enerjik hücum deruz v~ hav:ı muharebelerınden istihlak vergisinde ]anlarda 20 kuruş müdafaa vergisi 
€eçemedi ve 18 .inci dakikada Meh larile bir müddet devrun etti. bahsc:,dehm: . . Memleket içinde imal edilen las ahnaca~!rr. 
llled Ali fevkalade bir şütle Gala- 41 inci dakikada biraz şüpheli Hava kuvvctlennın h:ı:ı .muhare- ıtik izme ı:o.son ve kaloşlarla ök- . !"fan.7ı telgm~lar~a t_elgraf ~cre-
t . . . 1.. .. G · tt G 1 b. 1.v. 1 h' bede almış olduldan muhım rol, Ç ' ':ı' tinın yuzde beşı rusbetınde muda -
aaarayın ıbırmcı go unu yaptı. a vaZlye e enç er ır 1g1 a ey ıne d . k 1 . . h"k' . tl . çelerden kilo başına on beş kuruş f · . 1 k 1 1 latasaray hücum hattı bir türlü tu verilen penaltıyı Küçük Fikret dı ~nızL u~hv~t ebrı.nın tla ıtmhıyd~derıd_- isQhlak veııgisi alınacaktır Kah - aabverTglıSlı fa ını masıb ararbad§t.ır.ıll -v . . . m ÇOK: mu ım ır ~ar a a ı c ı- _ • mış r. e e on ara a one e e e _ 
t~n~adıgı. ıçm, Demırsporlul:r şan attı. . . . .. . yor. Nerede ııuüstü ailahı, mühim veya kilo ıba~ına 2:> kuruş çaya rinin yüzde onu nisbetinde müdafaa 
buyuk tehlıke atlatmadan her hu- Gen~lerbırlığı populer bır oyun hava kuvvetlerinm tesir sahasında klrk kuruş çunentoya ton başına vergisi konulacaktn 
cumu kestikleri gibi hücum fırsa- dan sonra devreyi 2-2 berabere bi- hareket etmek mecburiyetinde kcı. 200 kuruş sun'i ipekle sun'i ıpek Veraset ve intibl vt't"gisinde 
tı bile ıbuldular. Demırsporun bu tirdi. lacak olurlarsa orada büyük zayi - ipliğinden alınmakta olan fatihlfık Ver .. ·~t . t;'. 1 . . . b 
t 'k k .. .. D . k . 1 Al l b t . d •· k ........ ve ın .ırn vergısı ıus et-

l
az,!1 ı ço .. surmed"daıf. embırslpor Ga Oyun güzel bir şekilde devam a.~bve~lyobr .a:l~·.kl ~~~ar_] .unu hec· verg.isine )_'enı en yuz uruş zam lerine bir misıl zam icrası projede 
esınde m.utead ı ırsat u an a etmişti. ru e 1 e ı dı en ıçın oaım.n, • 9: - medilüeektır. teklif edilmektedi:-. 

latasaray muhacımleri stop yapa - İkinci devrenin on dakkası ta- sım filosun:ı tayyart: faalıyetı~ın Damga resminde Haziran barında tatbiki rnukar-
madıklan için aklm alumıya<:a~ı mamile Gençlerin lehtnde cereyan müeesfr olduğı.J. eahalara çekm~~ Yabancı memleketlerde tanzim rer bu _vergi zamları ve tevsileri 
kadar sayı kaçırdılar. Devr:nın ebti. ıBu sıkı tazyikten kurtulan ve b_? maksacl~a. har~etler ta~rık olunup Türk.iyeye gönderilen ev _ be~elrnil.~l buhranın d~vamı ınüd_ 
son dakikaları Galatasaray muda- F ta b' 1 h" etmege ehemmıyet venyorlar. in j rak üzerine devir veya ciro mua _ dehne munhasır fevkalade bir mil. 
faası sağdan ve ooldan iki korner ener m~~ z~ ~ :y~ ~ ~l: giüz !ilosun~ karşı Almanyanıdn fk~· melesi yapılmadığı veyahud resmi li ~i.ida~ mükellefiyeti mahiyetini 
atlaıttı. cuma geç ı ve . ?cı a a a landıgı taktık budur. Bu e ~. 1 . . • haız oldugundan fevkalade ahvalin 

Galatasaray merkez muhacimi 
Turhan o kadar acemi oynuyordu 
ki takurun kuvvetle aleyhine ça
lıştı. Böyle bır merkez muhacim 
ile bir takımın bakim oynadığı hal 
de netice alamaması pek t:ıbiidir. 
Devre 1-0 Galatasarayın .gaUbiye
tile bitti. 

İkinci devrede Demirspor kale
sini iyice çember içme alan Gala
tasaray beş dakika devam eden 
bir müıcadeleden sonra Eşfakın 
güzel bir hareketı.le ikinci golü de 
yaptı. 

Rız~ t~p~ Ç~ ıyı kullanarak Fe- Girid taarru..ru esnasında İngılız daırelere ı.braz .olunrn~dığı takdir- zevalini müteakıb kaldırılncağı in -
nenn uçuncu sayısını yaptı. Oyun flosu ada ~e kara arasındaki mu- de damga resmıne tabı bul.unma - yihaya eklenen bir maddede ifa.de 
da derhal Fenerbahçe lehlne dön- ~asal~yı kesr.ıek üzere bir harekrt makta idi. Projeye bu kabıl evra- edilmektedir. 
dü. teşebbüsüne ~inşmeğe, hem ada - kın ~r~yede ~ükmünden istif~- --------

Gençlerbirliği muntazam ve he- daki kuvvetbri bir dereceye kadar de ed'ildigı ıtakdırde damga resmı
sablı oyununu yavaş yavaş kaybet himaye, hem de manevi şöhretini ne tabi •bulunduğuna ve bu resmi 
meğe başladığından, Fenerbahçe koruma bakımından ınecbur.du. Mü h~kmüv~den i~tif~de eden:c~in ö
nin tazyikı karş151nda gevşemeğe, him İngiliz d-:niz kuvvetlen, ad~ ?ıy~c~gıne daır bir kayıd ılave e
biraz sonra da süratinden tamami ile kara arasındalli muvasalaya mu ilmıştır. 
le kaybeder bir hal aldı. Tek tük dahale için harekete geçince bir Türkiyede ıtanı.im olunup d.oğ
hücum yapan Gençlcrbirliği üm.id taraftan Alman ve diğer taraftan ru<l'an doğruya ecnebi memleket
siz bir şekilde ır.üdafaada iken İtalyan hava kuvvetleri bu . fıloyu lere gönderilen evrak ile çekilen 
Niyazi iyi bir şiltle Fenerin dör- ~ütün hareket s_~has~~da takıb e!; te:kgraiların Türkiyedc kalan kop-
düncü ve son sayısını yaptı. tıler. Onlara .~ç gun, yer rr du yeleri damga puluna tabi tutul -

. . parça parta. hucumlarda bu un • makta ve bu kopyaların saklan -
4-2 Fenerbahçe lehınde hıten lar. Bu kuvvetleTin bir kı.smı üs - l a·ı kt d·,.. 

b.• t• · b d V'ld' - . ,_ .... k b' ma an esası vaze ı me e u. maçın ta ıı ne ıc~sı u egı ı. lerine döndü ve galıbı.. 11.uçu ır p 1 makbuzla 
Gençlerbirliği süratll ve enerjik kısmı da Sudıı koyuna girerek ken- P ;ta vet t~ ~ -havalena~ele
oynadı, Fenerbahça de fazla gay- di5ine orasını Ü& yapmak ve ada . d oh.~ v~ 1~ gra h 1 nameler 
retli bir oyunla netice almış oldu. ile kara arasindaki muvasalayı bo:z. n a 1 - ~ e m~m ava e . 

1 Genc;lerbirliği ikinci devreyi ıta _ mak istedi. Fakat, Alman tayyar:- den 2 şer uruş amg.a resmı a ına 
mamile 10 kişi ve kalecileri de sa. leri bunlara da orada hücum ettı - caktır. Halen 2 şer ~uruş resme ta 
kat olarak oynadı. ler. Almanlar ve İtalyanlar tarafın bi resmi da'irelere aıd makbuz~.arla 

Öm Ik · dan neşredilen tahrihl\t listeleri posta ve telgraf makbuzları yuzde 
er snn belki mübalağalı olabilir. Fakat, 50 zamma tabi tutulacaktır. Mu-

Niçin -Nerede -Nasıl 
(Ba,taraEı 5 inci sayfada) 

şen gölgede hareket etm.ekte, ve 
aynen saatin akreple yelkovanı va. 
zifesini &'Örmektedir. 

İşte bunlar, çok eaki devirlerde 
Babilde mevcud olan <ıgüneş aaaL 
leri» nin bir eşidir. 

Bu gibi sütunların civarından ge
lip geçen yolcular, bindikleri ara
baların pencerelerinden baıılannı 
uzatarak, ıı:i<lecekleri şehre kaç ki
lometre kaldığını, kaç saattenberi 
yolda bulunduklarını anlamaktadır 
lar .. 

«Güne~ saatlerin, hiç şüphe yok 
ki, gerek Yunanlıların Gnomon ia -
mi verilen bu sütunlarından, gerekse 
Hind falcirlerinin sopalarından çok 
daha iyi idiler.. Çünkii güneş saat.. 
leri, zamanı çok daha dakik bir ~e
kilde &'Österiyoıhrdı .. 

Sayfa 7 

Birleşik Amerikada 
zabıta memuru 
nasd yetişiyor? 

(Bqtarafı 2 ncı sayfada) 
Ticaret mektebi mezunlarına 

mali işler tevdi edılmekted;r. 
Birleşik Amerlkadaki mali mü

esseselerde vukua gelmekte olan 
hileler pek mühim bir yeküna ba
liğ olmaktadır. 

F. B. İ. ye mensub bulunan ye
di yüz zabıta memuru içınde şiın
diye kadar cl12~ serbest meslek 
erbabı bulunmaktadır. Bu 700 me
murdan h~ biri muhakkak bır ec· 
nebi Usanma vakıf bulunmakta 
dır. 

Vazifeye talib olanlara yaptı. -
nlan ıtahri:·i imtihandan sonra şi -
fahi imtihanlar dahi yaptırılmak
tadır. 

Vazifey~ seçilenler çok ciddi 
bir tedrisata tabi tutulmaktadır. 

Onlara cinayet ışler:nın tekno
lojisi, parmak izleri tedrisat:, adli 
tahkik meselelerı, kimyn ve fjz;k, 
fotoğrafçılık. kalıp alma, infıllk 
maddeleri fenni, ateşli silfıhlar 
tekniği, taharriyat ~ckn·ği velhasıl 
birçok şeyle: gösterilmektedir. 

Zab!ta memurlarına ders ve -
renler aras·nd;ı çok yüksek sima
lara rastg~.inmektC?dir. 

En mühimleri şunlardır: 
1 - Cinayet işleri hakkında 

pek büyü'{ btr bılgıye sahıb bu
lunan ynr\gın mareşali Thomas 
Brophy. 

2 - Nevyorkun meşhur toksi -
kolojist'j doktor Gettler. 

3 - Colombia University hukuk 
müşavıri ve reisicümhur Ruzvel
tin sab1k mi!savirı profesör Rey • 
ınond M\lt<.v. 

4 - Cınaye~ işleri hakkında 
beynelmil<-1 kıymeti haiz pE!k mü
him kitabbr n~c;reylemiş chn Ri
ley Cooper. 

Derslerden m:rnda. bu profesör
ler her hat~a zabıta memurlarına 
muntazaman konferanslar vermek 
tedirler. 

Zabd.a memurlnnnın yeliıtirilme. 
aiııde sinemanın rolü 

Zabıta memur!arıııın yet!şt.ril
mesinde sinemava b.iyük bır yer 
verilmiştir. Muhtelif hır~ızlık 
vak'aları f :mlerle canlan::l.1 timıı
tır. Bu f11r.&lr::r profesörler tarafın
dan kurs göre.1 zabıta memurları
na gösterilm.,.kt~ ve !cab edPn ıza
hat veri!meictedi:. 

Zabıta mcmurl:ırmın mıbmda 
ne suretle hareket edecekleri de 
filmlerle g0stcrilmek1 cdir. 

Hergün ikı buçuk snatlık sc -
anslar ya pılmakıtadır. Seamjr.,.dan 
sonra zabıta memurlarına pratik 
bilgiler ver.1rndnedır. Zabıta me
murların~ meseleler arzedıjmckte 
ve bu mrs·~lelt:r1 hallı..'<it:-rken :f lmi 
nlmmaktı:iı.r. Bu fılm km·sta gös
terilmektei•r. 

Manyetilıt kara tahta 
Zabıta n~emurlarının y0t ·ş:ir 1-

mesinde !lıühim bir vasıta Vfl!·dır. 
Bu vasıta manyetik karat.ıhtadır. 
Tedris usulünde buna bılaterP.d • 
düd bir ye'lilik diyebıliriz. 

Manyt>tık ka:a·.a!1t:ı:11 anlata -
lım: 

Bu haf:! b~r sı.rette rn&ny rtik -
lendirilmlş madenden b·r •kara 
tahta. dı,. 

Profedı'.". bu tahta üzer rıc te
bcşirlP ~·ı•o?... sokaklar ve sokak
lardaki müruru uburu çizmekte -
dir. !nsanhır tok kuçük dr.rak 
gösterilmiştir. pro!tSÖ!' evler;, in
sanlar, müruru ubur vasıtaları -
nı isted·r,; gibi hareket ettirmekte-
dir. 

Many·~t.k kar~ tahta cin:wı·t :c 
haydudh.1L.: vak'ala:ınm tedr:sı ıçın 
çok işa vnamaktadır. 

Galatasaray bu sa)'ldan sonra 
oyunda kat'i bir hakimiyet tesis 
etti. Galatasaray müdafaasını ha
zırladığı bütün hücumlar, takımın 
genç ve iş göremiyen Mustafa, Bü 
lend ve Turanın dahil olduğu üç 
muhacimin yüzünden bir türlü ne 
tice vermiyordu. Sol açık Mehmed 
Ali soldan ve sağdan korner at -
mak. uzaklardan §Üt çekmek sure
tile, Eş.fak da bilgili çalışmasile 
hücum hattının ayıbını örtmeğe 

çalışıyorlardı. 

Galata.sarayın uzun süren ha
kim hücumları bilhassa merkez 
muhacim Turanm falsolarından 
dolayı seyircileri birinci sınıf bir 
maçta mümkün olduğu kadar sirur 
lendirdi. Son dakikalara kadar 
neticeyi değiştirem\yen Galatasa -
ray, 41 inci dakikada Deınirspor 

sağ açığının uzun b!r vuruşile bir 
gol yedi. 

DUn yapılan hususi maçlar İngiliz filoıaunun bu harekat esna - ayyen meblağı havi V~!a m~ay .
aında çok mühim hasara uğradığı. yen meblağa matuf mutedavıl tı

Galatasaray, Fenerbah.~ ı?enç nı kabulde tereddüd etmemek la • cari evrak ve senedlerle mukave
ve B takımları arasında dun Fener zımdır. Yunanist;ın har~kii.tında Yu lenameler teminat kefalet ve re-
Stacanda iki hususi maç yupıldı. fil v d ~ . t b" hı'n sen-~en· ·1ıe akreditifl .. r resmi 

d F b h nan osunun ugra ıgı :ıayıa ın u t:" • .u ~ 

genç takımlan maçın a ener ~ viiklüğünü Almanlardan de~I. bi- binde ikiye iblağ olunmaktadır. 
çe 2-0 sayile Galatasarayı mağlub İahare Yunan hükum~tinin .neşret- Bilcümle ihale kararları resmi 
etti. tiği tafırilathn öğrendik. Eğer buna bin kuruşta altouş paraya çıkarıl-

Seyrüsefer tedr!satı da manye
tik kara t~ht.1 ile mükemmel bir 
şekle soK·ıı~uştur. 

Osman Tuğrul 
Fakat bütün bunlara rağmen 

«Güneş saatleri» de, bizim şimdiki 
saatlerimize nazaran çok iptidai ka c 
lıy.orlardı .. Saatlerinizin yalnız gü- yeni nesriyat 
neşli havalarda işleyip de, geceleri _ . 

) 

Eşfak 44 üncü dakkada üçüncü 
golü yapmasaydı, maçın netıccsi 
pek fena bir şekilde bitmiş olacak 
tır. Galatasaray maçı 3-1 kazandı. 
1''akat genç muhacfmlerin tecrü -
besi ve bilhassa merkez muhacim 
Turanın oyunu adeta bir ekzersiz 
di. 

Fenerbahçe 4 • G. Birliği 2 
Oyun çok süratli başladığı için 

iki kale de sık sık tehlikeli vaziyet 
te aıkı§ıyord'U. Daha ziyade Fener 

B takımlarında ise, Galatasaray kıvM edecek olurnk bu defa in. maktadır. 
1-0 FeneI1bahçeyi yendi. giliz filon~a verdirdikleri zayiat Kau.nç vergisinde 

Bursada Yapılan maraton hakkındaki Alma.1 neıriyatmın mii 11 fi 
balağasrz olacağını kabule mecbu. Beyannameye tabi müke e e -

rin istisnai muameleye tabi olanla-
birİOCi:İQi ruz. rın' <ımüteahhidler ve ecnebi nakli-

Du"n Bursada Federasvon tara 2.58 .-iı yat kumpanyaları ve acentaları, gay 
~ - f n'menkul ah'"' veya yaptırıp satma -'b ed 1 2 - Musta a (Ankara) 3.31.15 r 

fından tertı i en maraton ya - . yı •nn'at ittihaz edenler ve serb~t 
3 - Kostantin (lstanbul) 3.22.12 .... 

rışına Bursada Atatürk heykeli ö- meslek erbabının kazanç vergileri. 
nünde yapılan merasimden sonra Müsabakalardan sonra Çelikpa_ ne evvelce yapılmı' yüzde 50 ve 
başlandı. lasta ziyafet verıhni~ Bursa Valisi gayrisafi irad üzerinden vergiye ta-

kazananlara madalyalarını biz7at il fi · k ·1 · Müsabakayı beher mmtak:ıdan bi müke e enn azanı; vergı erme 
k tl t ·.,..- k tt' vermiştir. yapılmış olan yüzde 25 zamları bir 

do şuzh ~ e. ~rdıra be ~· - lzmirdeki maçlar mi 1i tezyid olunmaktadır. 
e nn ıç n en aş nyan musa- T k"b t vassut istişare, proje 

baka Mudanya yoluna gidiş .geliş İzmir, 25 (A.A.) - Bugün İzmir tanzi':nI ~ib~ iıtihk~kların vergileri -
olarak yapıldı. Yarış Stadın için- de yapılan Mini Kfune maçlarında ne de bir misli zam yapılmaktadır. 
de bitti. ı Altay 1stanbulsporu !>-O B~şiktaş 

1 
Beyann~eye tabi mükellefleı;in 

Alınan neticeler: da Altınorduyu 5-3 mağlub etmiş- ruheat tezkere:ô. harçlarına 25 lira 
1 - Ali Kara.duman (Ankara) lerdir. · ve iatian.ai mu.uueleye tibi olanla. 

ve bulutlu havalarda it görmemesin Şitadfll (Şalılka) - Ingiliz muhar
den, bilmem memnun kaJırmıydı- rirler1nden (Gronin) tarafından yası 
nız}. Halbuki cıGüncş sııatlerio, bil lnn ve az va.kitte ŞÖhreti bütün dun. 
hassa bu çeşid saatlerdi. Bunlar, ya.ya yayılarak her l&na tercüme 
yalnız gündüz, o da güneşli hava. edilen bu eser .milyonlarca basılml§ 
larda iş görebiliyorlardı. Essen es.. ve s>nemalan çekilerek büyük bir alA. 
kiden bu saatlere «gündüz ıaatleriıı ka uyandırmıştır. 
de derlerdi.. ~er bir doktorun romanıdır. Fakat 

Çok eskiden, belki de güneş sa- bu kadar canlı tesvirlerile kafalı ve 
atlerile birlikte «gece saatleri» de düşünen berkesin romanı olmuşbur. 
icad edilmi~lerdi. K1Ud> Ömer Rızanın temiz üslübile 

tercüme ecl&lmiŞ, Ahmed Halid kitabe 
Yi tarafından baSbrıl.ınışbr. 360 say. 
ta olduğu halde 100 kUru.ştur. 

~ GÔZ DOKTORU .. , 
Nuri Fehmi Ayberk 

Bayda.rpaşa Nümune baata.Desi 
gaz müte~w 

t.&aabal BeleCliye llaf"1151. Saa' 
(1) ten sonra. TeL 23ZU 

Ma.vi Portakal - Ahmed Halid .Ki
tnbevintn neşre başladığı macera ki
tabları seriSinden olan bu m~hur 
polis romanı Rezzan Yalman tarafın 
dan tercüme edllm~r. Çok m«tıur 
olduiu :tadar heyecanlı ve meraklı 
bir tı"tabdır. z ~t•ur. 
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Çılgın Istanbul 
(Baftarafı 5 inci sayfada) 1 ilerlemeğe başlamıştı. 

SANiN Diş Macunu ile ~ . Türkiye 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten ZıRAA T 
Cümhuriyeti 

BANKASI lıca, tüfeğine, topuna Yarıncaya ka - Kayık! Yol veri. Bre şeh -
~ay en geniş kadrosile sefere çıka- baz sıya kürek .. 
ta..k olan orduyu hümayuna erzak, Üç çifte soldan al.. Soldan ali .. 
~ .!çhizat ve levazım yetiitirmek la- - Sağdan kayık gelir, yol ver . .• 
~ mdı: Sol al.. Sol al. Sol al. .. Sağ al ..• 

Macuncular, merhcmciler, çörek Sağ al... Beraberi.. Bre meded 
r ler, börekçıler, gevrekçiler, simit~ çarparız... Sıya küıek ..• 
çıler, lokmaclld::-, gözlemeciler, pek- Şair Nedimın üç çifte gümüşlü 
5 metçiler, marangozlar, urgancı · kayığı, karşıdan gelen kayığı sıyı
lar, tulumcular, hasırcılar, ş.ekerci - rarak geçti. /\rkalarında iki hala -
ler, kahveciler, kasablar, peynirci- yık, karşıla:ında da iki Habeşi kal. 
ler, mumcular, balrnumcular; pas - fa oturan iki nazenin hanım, et -
tmnacılar, kirişçiler; tutkalcılar; rafı inci püsküllü kocaman bir al 
tenekeciler, bıçakçtlar, kalaycılar; canfes şemsiyenin a kasına gizlene
yaycılar, okçular, zeınberekçiler, rek süzülüp ge,tiler. Öyle ki, Muh
.Sapancılar, kemankeşler, zehgirci - sin Çelebi, bir ç;ft ıri, kapkara göz, 
ler, mıturakçılar, güiz..,üler, yelpa- latif bir gamze, billür gibi bir tenle 
zeciler; aorguççular, hallaçlaT; tak. karşı1aşıp kaybetmişti. ~'~nesi ke • 
lceciler, kavıJkçular, yorgancılar, nedlenmiş, gözteri kararmış, neden 
t1römleıkçifer, yağlıkçılar, iplikç~ler, sonra: 
terziler, çadırcılar, kolancılar, kürk - İşte o ... Küçüksudaki canfes 
çüler, kalpakçılar; debağlar; keçe. şemsiyeli ... Hani sana söylemiş -
ciler, tülbendçiler, saraçlar, sc•fra - tim... Diye kekeledi. 
cılar, yularcılar; kamçıcılar; palan- İkisi de arkaya dönüp baktılar. 
cılar; sepet sandıkçıiar; pabuççu - Derenin üstünde bir al şemsiye, 
lar; paşmakçılar, attarlar; mestçi. nazh nazlı uzaklaşıyordu. Sırma -
ler; anberciler; buhurcular; çöm keşlerin sahilinden pe bir nara, ar-
iekçiler, şişeciler, çiniciler, cerrah kasından, bir semai yüksdmişti: 
lar; berberler, usturacı lar, çama Adam aman Fe .. s\.. VIU'. 

ııreılu, kağı<lçılar; çuhacılar; at Bu hanıma doywn )Jmaz, incisi 
lasçılar, kadif eciler, alncacılar, peş- canfesi var 
temalcılar, bezzazlar, Bitpazan es- Cezayirli civan gib• batında bir fe. 
nafı, nalıncılar, kaşıkçılar, tarakçı - ıi var 
lar, varolcular, zurnacılar, davul • Ben bilirim nazenirıi.. adında bir 
cular, bütün sazendeler, oyuncu feıi var 
kolları, mukallidler, bozacılar, mey Sair: 
hanecüer ... ılah .•• ilah... - Yazık ..• Göremedim .•• 

İbrahim Paşanın Serdarlık ha - Dedi. 
berile beraber sefer hazırlığına baş - Benim kanndaşım... Gören 
lamıyan, evvela bizzat kendisi, son Rİşma.n.. Gömuyen pişman.. Ah. 
ra da, yaranı idi. Dıvanı hümayun - Bre Muhsin Çelebi... Pek 
tarafından telailar v'asıtasile ser - öyle derinden ah çekme Kerern gi. 
darlığı tıesmen ilin edilmiş olan bi tutuşursun .•. 
Nevşehirli İbrahim Pa.,anın ilk j _ - Vallahi benim o Keremden 
Iİ. sadık bendelerine '\'e devlet er. farkım yoktur .. 
kanına Sadabad bahçelerinde bir - Bre meded Muhsin Çelebi .. 
Çı~an ziyafeti çekmek olmuştu . Civan alıp civan satarsın... Nigar 

Muhsin Çelebi ile Ne:-lim, Beşik- satıp Nigar a.lırsın ... lstanbulda e
taştanberi velinimetlerinin serdar - s.ircibaşı olmu, adamsın... Bre me 
lığı işini konuşuyorlardı: ded aana ah vah çekmek yaraş -

•••••• maz ... 
- . .. •• • - Bre ben esirc!yim karında • 
- Benim karındaşım, bu ne ol- şım •.. Huri ve gilman alıp sat -

maz iştir'>!... marn ..• Bu canfes şemsiyeli cen -
- Muhsin Çelebi bu bir olmuı1 net kaçkanı huridir .• 

ittir.. HemM sahibi devlet velini_ Kağıdhane • d.eresi, artık sökül -
metimiz ikbal He gitsin ve devletJe mez bir hale gelmi~ti: 
gül gibi handan gejsi.l.. - Sağda:ı kayık geliyor, yol 

- Benim sultanım efendim, biz ver ... Bre meded şehbazlarım kü
dahi bile gideriz İbrahim Paşa E- rekleri... Bre meded yiğitler g~ -
fendimizle .. , çelim.. Sahibi ~vlet efendimize 

- Hem~n emretair... gümüşlü kayıkla mi~afir götürü -
- Vallahi benim Nedim efendi rüz... Bre bizim efendi kayığına 

kanndaşım doğru söylersin, hemen geçidi.. Sağ al.. Sağ al... Beraber. 
emretsin sayei devletinde Çini ma- Beraber... Soldan kayık gelir, 
~ne giderıiz .• , yol... Bre meded şehbazlar.. Bre 

Bu sırada kayık, harikulade renk meded yiğitler ... Bre meded pre -
fer ve canlı bir dereboy-..ı T)arçası - meciler ... Bre rneded Cezayir fes. 
nın önünden geçiyordu. Nedim, liler ... Bre meded samur k·-tlpak -
hamlacılarına kayığı azıcık durdut hlar. · · Sağ al.. Sol al, .• 
malarını .(şaret eitt.i. - Muhsin <;eleh: karındaşım ... 

Ulu ç1narhr1n alundaki tirfil _ Bu nazenini Küçüksuda görmek ve 
lilcte, İstanbul esnafı içinde gıyım kimin .nesidir, ııereli<Iir öcrenmemek 
'Ve kuşamlarına gösterdikleri fev _ insaf değildir! 
•cali.de itina ile meşhur olan sırma- Dedi. 

k 1 d 1.. k d · hb Muhsin Çelebi manalı gülümse-eş er en e ıı ·a ar yarar şe az- d' 
lar gelip çadırlarını kurmuşlardı. ı: Ü k··d l·d d A 1 
Rengarenlc oyalı çen'berleri, grep. - s u ar · lf, a tna t ı ases 
ı · b L •• .. "k .. l ki · Fatma hatun derler, Sübaşının d .:>f-en; eyaz o:ıurumcu gom e erı, • . d . . · 

1 ·ı b kl ' b k terın e kayıdlı naTcnındır. Beş on aan, a. mor, yeşı. ene ı , çu u - ·v· b . b' A 
1 

. . 
lu, dallı, ve çiçekli mintanları, al yı.gıt aşı yemış ır . t 1 . asesLir, şım 

Il · 1 ı· d 1 A d di Patrona derler hır eJderha pen. §8 arı, 1ş eme ı came an arı, y in . d di 

sonra günde 3 

defa dişlerinizi 

fırçalayınız 

Yemeklerin kırıntıları, salyanın 

ifraz ettiği mikroplar, Clışardan 
alınan mllZlr mevat karşısında 

dişler ve diş etleri eğer müte
madiyen temizlenmezse bozulnıı -
ya. çürümiye mahkumdur. Çü
rük d işler, mide ve barsak ihti
latlarından zatürreeye kadar her 

nevi hastalığa yol açabilir. 

DiŞ MACUNU iLE 
Muhakkak sabah, öğle ve aktam ve 

sonra günde 3 defa fırçalamak 
her yemekten 
ıartiyle 

Devlet Denizyolları 

MUdUrlUöil 
işletme Umum 
ilanları 

26 Mayıstan 2 Hazirana kadarmuhtelif hat
lara kalkacak vapurların, isimleri, kalkış 

gün ve saatleri ve kalkacakları rıhbmlar 
Ka:radeniz hattına 

Bartın ba.ttma. 

Ba.ndırma h11.tt1113. 

- Salı 12 de (Cüm'huriyet>, Perşembe 12 de (Ege) 
ve Pazar 16da (Tarı>. Galata rıh:tımından. 

- Salı 18 de (!Çanakkale), Cumartesi 18 de CA
o:ıa.farlıa.). B irkecl rıhtmunda.n. 

- Pazar, Pazartesi, Salı 9.50 de, Çar~amba, Per_ 
şem.be, Cuma 16 da (Sus), Cumarte.'l~ 14 de 
( Marak:az ı. 

Tekmil Mudanya pootaları Galata rıhtımının 
Karaköy Cihetine yanaş1r ve ayni mahalden 
kalkarlar. 
(Not. Perşembe postası İ.stanbul:ı gelirken ve 
ve Cuma. P<>Stası Mudanyaya giderken ilaveten 
İmralı adasına uğrayaca.:ktır.> 

- Pazartesi, Çarşamba, Cuma S de (Marakaz). 
ıQalata. ır1h tımından. Aynca. Çarşamba ve Cu_ 
martesi 20 de (Konya) . Tophane rıhtımından. 

- Salı ve cııına 19 da (Mersin). Tophane rıhtı
mından. 

- Pazar 9 da (Tayyar). Taıphane rıhtımından. 
- Çe.r.'f.l.mba 15 de (Bursa), Cumartesi 15 de (Sa.. 

detl. Sirke Ci rıhtımından. 

İzın1r sürat hattına. - Pazar 11 de (İıımirl. Galata rıhtımından. 
İzmir 2. süraıt postası - Perşembe 13 de (K~). · Galata rıhtınundan. 
Ça.n&kkale ilive postası - Perşembe 9 da (Seyya;r). Tophane rıhtımından. 

NOT: Va.pur seferlerı hakkında her türlü malU.mat aşağıda telefon nu
maraları ya.zılı Acentelertinizden öğrenilebilir . 

Galata Ba.ş Acenteliği - Galata rıhtımı. Limanlar Umum Mü~ 
dürlüğü ttn ası altında. 42362 

Sir~i 

- Galata nhıt.ı mı, Mıntak-a. 
'binası altm da. 

- Sırkeci, Yolcu Salonu. 

Liman Reisliği 

(4049} 

40133 
22740 

kesimi diz çakşırları, ve işlemeli çesm eB r. ·· d d M L • C l b' 
to 1 ki ·1 l 1 · k · - re me e UPS1:1 e e 1 z u an e, çmar ar a tına çıçe gı p .. 
L • ·ı · l d' B' t ft 'ft atrona kapatması <\tlı ases F at. 

................................. -..... ·····--···----· ... ··-····-----.. ·-···· .. ·--.. ···--·-
.oı <eerpı mış er ı. 1r ara a çı e h · d' 

kk 1 kt ·-""· O t d .. ma atun şuu ı de sarıca sarıca e-na are ça ma a ıaı. r a a, uc . .b 1 1 b 
'f k •V•t k hl I sırcı aşı atın arının aşmı yeri... çı t oç yıgı s1nna eş pe ıvan arı 

soyunmuş, yağlanmı~. apul apul 
pehlivan ;tdımile birbirlerinin Üstü
ne yürüyüp elense etmı~lerdi. 

- ..... . 
- ..... . 
- Sağda.1 kayık gelir yol ver ... 

Şehbazl'anm kı.irekl !y;... Bre me , 
ded premeciler!... Bre meded Ce. 
zayir fesliler ... Bıe meded samur 
kalpaklılar ... S-.ğ al ... Sol al... 

Son Posta Mathaaaı: N.,.rlyat M üdürii: Selim Ragıp Emeç 
==============::::;: 
SAH1BLERt ı S. Rqıp EMEC A. Ekrem USAKLIC.f L 

RADYO 1 
PALARTESİ 26/5/941 

Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi~ 100.000.000 Türk Lirası 
Şubt ve ajans adedi: 261 

Zirai Te tacarl ber neVi bıuıka mua.meıeıen 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

Ziraaı Ba.nka.sında kumbaralı ve ihbaraıs ıuarruı be.sa.blann4& 

enu 50 lira.u bulunanlara aenede t defa çekilece• kur'& ile allb -
da.ki p!Ana göre 1Jcr&Utiye datıtılacU.tır. 

4 Adet 
4 
4 " 

" 
" 
" 
" 

1,000 Lirahk 4,000 Lira 
500 " 2,000 " 
250 " 1,000 " 100 " 4,000 .. 
50 .. 5,000 

" 40 " 4,80() " 

40 
100 
\20 
\60 " 20 " 3,200 " 

Dikkat: Beaablarındaki paralar bir aene içinde 50 liradan lf&lı 
dÜfJIIİyenlere ikramiye çıktığı takdil.'de ~ 20 fuluile verilecekıir. 

Kur'a.la.r senede ~ defa, 11 Mart, 11 Haziran, 11 Eylül, 11 Birin. 
ci KA.nun tarihlerinde çekilecektir. 

Devlet Demiryolları işletme U. M. den: 

Muhammen bedeli (11700) on bir bin yedi yüz lira olan ve Sivas atel
yesinde tesis edilecek ola.n vagon dinamoları muayene bobin dinleme, b~
ğaj ara.baları şarj, yağ muayene ve kule saat tesisatı 20/ 6/ 941 Cuma gu
nü saaıt (15) te kapalı zarf usulü ile An.karada idare bmasında satın 

alınacaktır. 
Bu işe girmek iStiyenlerin (877,50) liralıık muvakkat teminat ile ,kanu 

nun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün sarut (14) de kada. 
ıkpmisyon rei.Sllğille vermeleri lazıımdır. 
ŞarL·uameler para.sız olarak Ankarada malzeme dairestn.den, Haydar. 

paşada tesellüm ve sevk şefliğinden dağlltıılacaktır. (3896) 

Ereğli 

Zonguldakta 
Kömürleri işletmesi 

Umum Müdürlüğünden : 

SADE V AGI ALINACAKTIR. 
İ-şçi Ta.bldotlarınıız ihtiyacı için 180.000 kilo erimiş sade ya~ müba~ 
yaa olunacaktır. Şartname Ankara.da Etibank umum müdürlüğünde, 
İ.stanbulda Etibabank bürosunda ve Zonguldak'ta işletme umum mü
dürlüğünde görülebilir. Tekliflerin 16 Haziran 1941 tarihine kadar Zon
gı.Qdak İışletme UmUilll Müdürlüğüne verilmiş olması Ui.zımdır. 

Muhsin Çelebi, Nedimin vaktile 
devrin büyiik musil.:i'!inası Burnaz 
Hasan Çelebi tarafından bestelen -
miş bir gazelini hatırladı: 
Uffakın olsa nola f~Ja nakdi can -

ları, 
Seyrİtmedin mi dünkü fedayi ci -

vanları? 

'7.30: Saat ayan, 7.33: Hafif müzik' 
(Pl.), 7.45: AJan.s haberleri. 8: Müzik 

Hergün (Pl.), 8.30: Evin saati, 12.30: Saat a-
(Battarafı 2 nd sayfada) yarı, 12.33: Karı.şık şarkı ve türküler, 

ile olan dostluğu takviyeye Sof- 12.45: AjaDıS haberleri, 13: Karışık 
yada bilhassa ehemmıye;; verildi- müzik (Pl.), 13.15: Karışık oyun ha
ğini gösteren bir mahıyettedir. Bu valam, 13.30: Kan<jık mü2ik (PU, 

~~\PARA , 
ŞeVk i.tefine sen de lutuıtun mu 

ey gönül? 
Gördün mü dün giİl'ef tutuşan peh

livanları? 
01 perç.emin nazir1ni. hahrda ını 

gönül. 

18: Sa.at ayarı, 18.03: Fasıl sazı. 18.30: 
hava içinde inkişaf eden bir siya- Ziraat takvimi, ve toprak mahsulleri 

"' .~!!'EKSİYONUDUR~ - - - ·-:.::7 
- _ 

setin yakın bir zamanda Türkiye borsası, lS.40: Seçilmi~ ~rkılar. 19: 
ile Bu1garistan arasında demiryo- Konuşma (Mehmedin saati), 19.15 : 
lu muvasalasının yeniden tesisini Uvertürler (Pl.l, 19.30: Saat ayarı ve 
temin edeceği •ıe bu sayede iki ajans haberle.-!, 19 45: Radyo caz o~
memleket iktısadiyatının 1stifade kestra.sı, 20.15: Radyo gazetooi, 20.45: 
edeceği şüphesizdir. Haftanın türküsü, ıı: Konuşma po.s_ 

Gönnüt idik geçen ıene sümbül 
nmanlarıl 

Çencii çegan'? zevki biraz dunun 
el aman, 

Seyridelim bu seyre gelen di\~i.tan
ları, 

Malômdur benim .uhanun, mables 
İ.&temez, 

Fark.eyler agı tehrianiıcin nüktedan. 
ları. 

Okuyucularımca malUmdur ki tası, 21.10: Müz?k: Saz eserleri ve tak- •= T iŞ BANKASI = 
ben, daima, Bulgaristanın eski ıSimler, 211.25: Konuşma, 21.45: Radyo • 

Bulgaristan ~lmadıgına kani bulu_ senf.Qni orke.'ftr~ı, 22 3~: Saat a~a.~t, Küçük tasarruf hesapları 
nanlardan bıri oldum. Vukuatın ajans haberlerı, 22.45. Dans muzığl 

beni kanaatimde haksız çıkarmadı (Pl.). 1941 iKRAMiYE PLANJ 
ğını görnı~kle her gün biraz daha 
memnun oluyorum. Gümüş yl.İdulı kayık ağır ağır 

Türk Hava Kurumu İstanbul Ş. Başkan
lığından 

1 - Yalnız kağıdı idaremizden verilmek üzere nümune ve şartname_ 
sine göre imfü etıt.iri1ecek iki milyon 1'1tre zarfı, açık eksiltmeye konuı -
ınuştur. 

2 - Muhammen bedeli 2500, muvakkat teminatı 187.5 liradır. 
3 - Eksiltme 30/Mayıs/941 Cuma günü saat 15 de Türk Hava Kurumu 

İstanbul şube.sinde nıüt.eşekldl komisyon huzurunda yapılacaktır. 
4 - Nümunesi gö.sterilir. Ve şartnamesi para.sız verilir. 
5 - İstekJaeıin, kanunun tarif ettiği 'Vesika ve temınatlarae btrlitte 

belli gün ve autt.e İstanbul fUbesine müracaa.tıan. c3927• 

c TIYATR JlAR ) 
Beşüttaş <.rurel sineması 

Bu akşam ı>uyük tem.su 
Maruf film rejisorü 

Vedad Ürfi 
KANl!I.. 

piye&nL'l biZ'..r..'l.t; baş rolünde 
Temsile, eski nar\•lbedayi, i<>tan.t>ul 

•ve Hıl.le operet,;, Halk tiyatro.su san'-

! a~A.Tlarından mutt;ewkkil lbir grup 
iştirall: edecak:lir. 

Keşideler: ' fubal, ı Mas N\ l &. 

tuatot, 8 İüocUeşrin taliiıloriwle 

J'ap&ıar. 

1941 ikramiJ·eleri 
ı adet 2000 liraLı.Jı: - 20IJO.- lira 
3 • 1000 • - 3000.- • 
2 • 760 • - 1500.- • 
4 • liOO • - 2000.- • 
a , a60 • - :ıooo.- • 

H a 100 • - 3500.- • 
80 • 60 • - 4000.- • 

300 • 20 • - tıOOO.- • 

Büyük 

İDARESİNİ BİUll İ5 BAIUCASINDA 
iKRAMiVELi HESAP. AÇAR 

Bir Fırsat 
30 senelik geıilcli müşteraeri bulunan mühim bir züccaciye mağaı:ası ba 

kere mü.stec:rıerinın :ıskere gitme.sile boşalmıştır. Marpu1Çuları Tahta _ 
kaleye bağlıyıı.n büyük cadde üzerin de (41) numaralı bu mataı:a ki.raya 
verilecektir. Peşteinallık vesaire yoktur. Ayrı~a kiralık b r de büyük depo 
Yardır. Müracaat. İstanbul Ketencıler Fındık sokak numara 6 boya ma... 
ğazası İsmail Kema1 

KUŞ TÜYÜNDEN--11ııı. 
YASTIK, YORGAN, YATAK kullanmak hem kesenize ve hem de 

sı;:::~::. BiR KUŞTOYO YASTIK LIRADIR 
Yastık, yorganları da pek ucuuiur. Adres: İstanbul Çakmakçılar, Ömer 

Ba.lıoğlu K~ Tüyü fabrik~ı. Telefon: 23027 

-;= 


