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Amerika 
bere can 
içinde 

Ruzvelt nutkunu 
bugun söyliyecek 
Reisicümhur remi 

kafile usulünün 
tatbik olunacağını 
ilin edecek mi? 

"intan JonanmMf ~ 
danı banan 6ir laar6 1ttır.ı.ti 
Ue Alnaan)'G.J'G tecaois lllld.-

Jilecciüti 6iltlir'i 

Alman!antı Gmemnıt ft&Mf'ebaiftde JMuCllP'4 ~nm i41dta 
~leri Knıt Be,itıci Corc ımıfı -tfı laft gemW 

Giridde 250 Alman 
tayyaresi duşuruldU 

Almanlar 
bav adan 

taakvetop 
getırm1,ıer 

8011 resmi 
telllllleıa 

Giridde muhare
beler çok kanii 
bir şekil aldı 

ec is un eni u e i 
muza ere e a a ı 
Başvekil ile Malige Vekili 

beyanatta bulundular 
Harbin mali vaziyetimiz üzerindeki tesirleri endişe verecek halde 

değildir, bütçe mütevazindir, döviz vaziyetimiz kuvvetlidir, 
paramızın albn karşılığı arbyor 

Yurdun hiçbir tarafında açllk ve ihtiyaç bahis mevzuu değildir 
Adi bütçe haricinde 

bütün varidat memba~ 
lan bu sene milli 

müdafaa ihtiyaçlarına 
karşılık tutuldu 

1941 senesinde ithala
bmızı 1940 senesinden 
daha yükseğe çıkara-

bileceğimizi ümid 
ediyoruz 

Botun münevver kadınlarımız memleket 
hizmetine davet edilecek 

Haseki hastanesinde kurs gören Tıbbiyeli 
kızlarımız, ehliyetnamelerini aldılar 

T•b Fakültesi dekanlığının te.. I bilfiil hizmetlerde bulunmak üze
§e'bbüsile gönüllü hastabakıcı re bu suretle !staribul Yardımse.. 
kurslarına öğretmen olarak yetiş- venler Cemiyetine .iltihak etmış
tirilmeleri kararlaştırılan tıbbiye- lerdir. 

Son bir biçuk yıl içinde İstan
·bul tıalkına 800 çuval kahve dağı
tıldı, diyorlar. 

Donanma tekniğinde bir inkılib devri gelmiştir. Bundan böyle 
donanmalar sade birbirlerine karşı değil, tayyarelere karşı da 

harbedebilecek tarzda inşa olunacaklardır 

li kızlarımız, bir haftadanberi Ha.. Fakültenin ikinci vı? üçüncü s.ı. 
seki hastanesind~ başlanılan ihza_ nıf talebelerinden müteşekkıl 88 
ri dersleri dün muvaffakiyetle ik- kişilik diğer bir grup ta bugünden 
mal etmişler<lir. itibaren Haseki ve Cerrahpaşa 

Kendilerine chastabakıcı:.k eh- hastantaerinde derslere başlıya-
liyetnamesi> verilen 52 genç kız ( Devam. 3 iincii .. yt.ıda) 

Küçük bir hesab yapınız: 
600 çuval kahvenin beherinde 

100 kilo ıbulunduğu farzedilse 80000 
kilo, 80,000,000 gram eder. İstanbul 
halkı 800,000 kişidir. Btheıimize 

( Dn mna 3 iincü .. yı..ıa) 

Girid adasının Akdenizdeki e- ı 
hemmiyetini anlamak ;çın harita
ya bir göz atmak kafidir. Evveli, 
bu ada. şarki Akdenızin ve Sü. 
veyşin müdafaas1 bakımından şı... 
malden gelecek herhangi bir taar

~----------'"""".,. ruza karşı mükemmel bir istihkam 

Bugün: 
Değişen dünya: 

Harbler, ihtilaller, 
buhranlar 

YAZAN 

Ahmed Hamdi Başar 
( 2 nci aayfamızda) 

Yarın: 
Merdud harf 

YAZAN 

dır. İkinci derececie, ada, her iki 
cenahı ili! ~arktan Oniki adanın 
yanlarını te.1dı i ejer, garbdan da 
Malta adaııını him&ve ve Adriy~ 
tiğin Akdeniz~ a~ıla~ ağzını kapa.. 
maya yarar. Aaanın Pn çok vaz:fe 
görecek olııl'l şimal sahili ba§tan
başa körfezıP.: ve koylarla dolu
dur; bu surr·tle, adanın her tara
fında emin üsle!" tesis etmek gayet 
kolay olur. 

Fakat, ada. sade Süveyşin mü
dafaası bakımından mühim değil
dir; bir giin .gelip Avrupa kıt'a
sında Almanvaya karşı cenubdan 
bir taarruz y< pmak istiyecek olan 
bir İngiltere iç'n bu adayı elde 
bulundurmak birinci şarttı. 

Akdeniz stratejisi bakım~Gdan 
bu derece mühım olan b(r :adayı 

.... J muhafaza et.r.ek İngil~ Q ,_ _________ _,, (O..... ' İDcİ ~) t 
Halid Ziya Uşakhgil 

,, 

Matbuat alemimizde yeni bir hadise 

Bobstil gençler gazetecilere 
karşı hücuma geçtiler 

Gençlerin gazetelerden atmak istedikleri 
tanınmış muharrirler, bu işe ne diyorlar? 

cGiiıR. QGUteaitain baflığı : • 
(YUlll S iaci ~anın 1 ve l DCİ aütwdanncl•) 
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Sözün kısasr ---Şimdi de matbuattan 
Kotulugoruz I 
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TelgraS, Telefon Ve Telsiz Haberleri 

Makineye 1 Ankara dil tarih ve coğrafya 1 \p~~JGiridde 250 Alman Milli Şef dün 
Verilirken . f k"lf s·' t d ACEMı E tayyaresi düşürüldü Mecliste meşgul 

iki. ·acı deni a u e me aarruz e en • B~gün Amerikadan ·~r_rıır. F~~~:.::ı;-:':'ğu oldular - .. t . . h k ' gukselecek ses gibi bu mıntakatarda tayyare mey mu ecavlzln mu a emes~ danına malik degildir. Ankara 26 (Hususi) - Reisi -

maba•ebes 1 A merika Cümhurreisi Roo- Bazı haberler" göre düşman cümhur İsmet İnönü bugün akşa. 
A sevelt bütün dünvanın tayyareleri tanklar getirmişl{!rdir. ma doğru Büyük Millet Meclisine 

b lad Ankara, 26 (Huıa•i) Bir sormuş, suçlu kfsa cevablar vermiş- sabırsızlıkla beklemekte oİduğu Maamafih bu tankların İngiliz gelerek dairelerinde bir müddet 
aş 1 miiddet evvel, Dil, Tuih ve Coğ _ tir. Reis demi,tir ki: nutkunu bu akşam söyliyecektir. kıt'aları ile temasa geldiğine dair meşgul olmuşlardır. 

rafya Fakülte.inin kapı camlarını «- Hükiimet merkezinde bun - Amerika muhruE>beye i>ir adım henÜ7. kafi malumat yoktur. 

8 
ban ve mahalle 'bekçisi ~urtaza ları nasıl yapıyorsunuz; bu ne ce - daha mı yaklaşacak, yoksa bir Düşmanın kütle halınde denız

aşta Bi ,mark olduğu Babacanı yaratıyan ıznıitin Ömer - aaret} müddet daha beklemek yolunu den tevessül ettiğı ihraç teşeobüs
ha ·de çarnwımalar ağa rnalaallesind.en 334 doğumlu Mamun bu sÖzlere muhatab o • mu ıtutacak, nihayet birkaç saat leri hakkında rnalıimaıt yoktur. 

r-r İtı.ak oğfo Sadettinin mubakemeai- }unca başını önüne eierek sükut sonra anlamı~ olacağız. Yeni Alman kuvvetleri 

Habeşistanda 
in;ilizler 8.500 
esir daha aldılar devam ediyor ne bugün Ağırceza mahkeme.inde etmiıtir. Amerika Ot.imhurrcisi hakikat- Kahire, 26 (AA) - İngiliz or-

batlanmıttır. Maznun hadiseyi mah Müteakıben dinlenen bekçi Mu-r duları umumi karargahı tarafın-
Londra 27 (A.A.) - B . B. C.: Sa k d" • d te bu nutkun o b ·· l 

A- keıme h11.Zurunda tafsılatilc anlat - taza bacan, en ıs.ne urrnaaı tı n eş gun evve dan <lün a"""am nesred ı l en teblfg-: 
cuniral Rederin beyanatı hakk~- S 1 h . .J.. d v • ...._, k. .M.yJiy~kti m-: ·· t' h tt• """:i • mıttır. uç unun ifadesine göre, ken için a,. ... ıT ıgını, onun Hle, " 1 a - """ """" ' ::...:nu, saa ı, 11 a Almanlar Cumartesı' gu··nu" '•j_ Kahı"re 26 (A.A.) - fngı'l.iz or-
da mütaleat serdeden Cordel Hull: di ı ._ ı d' bd'...ı · ·· J • • • ' b .. ··ı v .. . . . ·ei o sırada Ankara.dan ayrılmak •fiil& ya"'arım » ıye te '° eth- soy enmesı ıç n munası goru en ride yeni kıt'alar indir:ncğe mu- duları umumi karargahının tebli -
Almanya butun denızlerın haki- uz'' ld - d F k·'lt · gınv· i ve bu sırada göğsünden yara- yer pcşı'nden seçı'lmı·şıı·. Fakat bı·!'- ff k ı . . . ere o ugun an, a- u eyı gez - - va a o muşlardır. Fakat bu k ıt'a ği: 
!l'.liyetm~ tesıs etmeğ~ muvaffak 0~- meğe gitmif, fa.kat çimenleri ç.iğne- l~ndığını söylemiş v ve . t~bancan.ın den tehir ed!ldı, Mıster Roose- lar daha evvelki gtinlerde indiri- Habetistanda Göller mıntakasın 
~ gune k.adar Bırl~ A~rı_ diği için bekçinin ihtarına maruz nışan alınarak ahldıg~nı 

1 
ılave etnut- veltin geçirmiş olduğu küçük bir !enlere nazaran naha azdır. Kan- daki harekat memnuniyet verici bir 

yı müdafaadan hariç tutmak isti kalmış ve anJarında bir münakap ~· Bkekç.iden '°b.nrat idn .. efnen ~ahild. soğuk algınlığ:. da buna sebeb olcı- <liya ve Resmo bölgelerinde şid- tekilde devam ediyor. 
yıot', l(CÇm.İ~. Bundan fena balde sinir- l"Cr, urpınun ır esa U C$en O a- 0 d Vaşı'nn+on askeri mahfeUeri11tin leaen su-'u, bir gazi1tova .....:_ı_r_ı_ rak bekçiyi yaralamadığı mütalea - rak gösterıldi. detli muharebeler devam etmek- aha fimalde, Nisan iptid.asın a 

''6" 'W' .L ~cır. d b 1 1 _ _} s· t ·1 . d "h' L ted'r Debra Markos' dan ka,.mı• olan ve 
işaret ettiğine göre amiralin beya- bira içmif, F akükede geçen hadise sın ~ - u un~~t araır. ıyase a emın e mu ım Karar- ı • ... 'I n~•- ı· noi}ız' ı..-L....:u...,'ıne meydan L _ _ı, • • •• • •V • h"d Bilahare soz alan suçlunun avu- lar veril~ği bir zamanda çıkan Maleme ile Kandiya arasında 0 zamandan beri yakalanmamak İ-

oın.ı ·-~ ,u;u•u_,.~ "-e111G1Mn1 m\lteesmr ett.ıgı ve ı - ._ .. ._kili . b' 1...1 - --- "ğ'' ,..1 çin Addis-Ababa'nın fimalindelti ,..,., • .,,.r ~e1.:.1.k· ed1'-...ı-~.,;ı;... d_.L_ ...ı•_..ı,-· . . ..ba "'atı, mue11. mın asa ' OKıUgunu hastalık yüzd<> doksan dokuz bir gogus go use şi-udetli çarpışmalar ~~ "' .tAı ı .1R1cıut.'Uu, ""'~ın::ngı ıçın o zaman su y .• !!.... k "-Led it l yobuz ve dağlık. mıntakalara ıığın-
NEvyork Daily Muror ga - okluiuR<Jan yanına üç süngülü ala- aoy ... ,.Cff 

1 
;u~ti e a ına a ın - bahanedir. Kararm teh1rinP \üzum bütün gün dev~m etmiştir. YenL mış bulunan bir İtalyan koluna in. 

zetesinin Oslo radyosundan aldığı rak gece tehar Fakülteye gitmittir. maBnı ~~ ~ C:dd.i r. ak görüldüıtünü saklamaya yarar. Bu den şiddetli ve kesif p;k~ hü-cum- gliz sübaylannın lc.umandasındaki 
bir ha'bere göre Danimarka açık • Fakat bekçi)li b.slamayınea, •Üngü- ed u it be h 

1kk 8 ~ ~mı ~~az defa da öyle olduğundan şüphe !arı yapılmıştır. Daha öncE.·ki gün- Sudanlılarla Habeş cengaverleri hü 
larmda Bismarkı da 'htiva eden Jalere camlan kır emrini verınif dö ere 1c.' llu la dın_ fUllaıye ar etmiyelim. !erde olduğu gibı kuvvetlerimiz cum etmi .. lerdir. Üç gün süren mez 
~ d ile ~...,.·u d oerlten ta.k.ib cd5ld.iiiıti anlay~nca N98 u kanıma rnı 8•0~1~uştur.. bu mır~akada dü~mana büvük ıa- y ~n onanmadasıL..: deni .... °".' z -~--takibi bertaraf etmek için iki el ai- ed'"'una L·~r~ıksuçu, sıcb•~ t~t~li~ Mıster Roosevelti pek sert. pek yiat verdirmiş ve yerde bulunan buhane muharebelerden sonra! ltal-
.... ,u .. ası arasın ..,.r z m-- IAb tm - c;:. •• -1 __ı_ı_ d .1.11rac ~uçu ya .. t•n en 11nır ateşli nutuklardan sonra 15 gu' n yanlar teslim olmuştur. 5 70 tal -
-ı-..,._ • a a l~ı .. n• ......... U mSDıLerne e LI 1 ( r:"' düşman tayyareJerj tOPÇU ateşi- ' &~i devam etme:ctedır. L...-··-la ı bek . . 'L _ ._ ...ı h o~uğunun an aşı acagını ileri ıür • daha düşünmeye sevkeden sebeb yanla 5 bin müstemleke askeri ve 

-·.....-• r n çıye ıaaoeonuen a. .. t•• mizle tahrib edilmiştir. üç bin yerli çetesi esir edilmiştir. 7 
berıdar olmadıiını, bu i,leri sar - mu~:hkeme maznunun Tıbbı Ad- ya dahili, ya harıci, yahud da hem Taymİa diyor ki: top ve 170 mitralyöz i<-tinam edil -

ırakta Reşid Ali 
bütün idareyi 

eline aldı 

L--lukf -.x..- .. t · · ' dahili, hem dl? harici olabilir. b ,....,. a ya_.g .. ı ıoy ennıtır. lide muayenesine karar vererek mu Londra, 26 (A.A.) - miftir. ltalyan kıt'aları arasında 700 
Bundan sonra reis baı:ı sualler bakemeyi talik etmiştir. Amerikada umumi efkarın Timesin Kahire muhabiri hare- aivil bulunuyordu. 

dörtte üçü tngiltereye maddeten kat hakkında meraklı tafsilat ver- --------

Mese!eler 
(B~tara.fı 1 i·nci sayfarf.a) 

100 -Ream. çuval 50 kiloluk olsa 50 
Iraklılar 12 tayyaTe tahrib . gram düşmesi icab ederdi. Her eve 

ettiklerini bildiriyorlar bw müddet zarfında yarun kılo bir 
Ankara 27 (A.A.) - Raşid Ali kilo çekirdek, sahici kahvenin' ~ir 

Bağdadda bulunmaktadır. Hemen miş olması lizımgelirdi. 
hemen fbütün vekıUetlffin iJHesi- .Muhitinizi gö.:den Reçiriniz: 
ni üzerine toplamıştır. Yanında Bu J?uva!f~i~ete ermiş olan -
Yalnız iktısad ve adliye nazırları ların nisbetını yuzde kac bulursu-
bulunmaktadır. Hariciye ve ma - nuz?.. . . 
liy.e nazırları Tahrandoou·. Hüku- Türkıye ~vrupa memleketlen 
.rn · d·v 1 M d d arasında vesika kullanmak zaru _ 

etın ıger aza arı usul a ır. et' d.. · 1 t · l 
Lıld a.,...wı .......... r ıne uşrrunı.ş o an eK mem e -

Berut 27 (A.A.) _ »~"'d Ali ~· Fazla i~tiyat ve u~~k: ~ 
• • • ·~1 

y rüriü'k veya bir mahzuru onlerne 
iktıdar mevkııne gelınce Bagdadı mecburiyeti çıkma1.sa bu şerefi 
terkeden kral naibi Abdullah eski muhafa~a etmekliğimiz lazım. 
başvekillerden hususi bir vazife Esasen nedretini duyduitumuz 
ile Basraya göndermiştir. maddelerin sayısı başta bu kahve 

Cemil tayyare ile Basraya mu- olmalc üttre iki üçü geçmez. Hat-
\'asalat etmi.~tir. ıti i:rf;e 1bu dakikada düşünüyoruz, 

Habbaniye tayyare meydanı ikincisi ile ü~ncüsü pek htınmı-
Bağdad 27 (A.A.) - Bağdad za da .gelmiyor. 

Riraç mıntakasında feyezanlar O halde nedre!i görülen bu tek 
tehdid edici bir mahiyet almakta- maddeyi satıcı elı~en. sakianma, 
dır. .Rabbaniye tayyare ~ydanı ~arı.ştırılma veya zıncırlen:ne iek 

tecrid 'hn· b k ı a ğ linde neden gayrımeşru bır ka
eı ış ve su as ın n u - .1 . 1 1 M 1' h .. 

ramak tehltkesindı:- bulunmakta - ~nç vesı esı .Yapa 'm · ese a u 
- vıyet varakasının ıbrazı ve dam -

dır, l{alattınlması nfö1· vesikasız tatbik 
f-'- teb~i ,.; nıa us Miileıbilt>cek bir şekil de bulunabi-

Bağdad 27 (Hususi) Irak ıeGmi lir, diyoruz. 
tebliği: -------

Irak kuvvetleri Ramali mınta- Am •k h 
kasında düşmanın ilerlemesiRi erı a eyecan 
taPdetmişlerdir. İngilizler insan• IÇl·n de 
ve malzemece ağır zayiat vermi.i-
lıeroır. Ce!Nıh <:ephesinde 160 dilş-
n:ı..an askeri öldürillmüş ve esir a- {s.,tarafı 1 inci .. yfada) 
lınnuştır. ~n ileri kar~k'?llarını tutmağa kat-

kak tayyare kuvvetleri Hunel.. ıyen ~etımttir. . 
~ · · bo b rd ed tav Va,m8tonun bazı mahfellennde 

an~yı. 1m2 d~. ımaR en .": IU tekJdtiye göre Amerikanın gemi 
yarelen~z · uşman t~y!aresı~ k.aSle n.temini tatbi.lt ettiği takdir. 
hasara ugratmış. 8 tanesını tahrıb de hiell olabilecek vaziyete dair Al 
etmişlerdir. man donanması kwnandanının ih -
Irak Harbiye Nazırı tuı ve d.iğer taraftan Hincli Çinide-

"d A k ki Amerikan mallarının Japonlar 
~nl en n araya tarafından müsadueıi B. Ruzvcltin 

geldi yannki beyanatında ihmal edemi -
yeceji iımiilerdencür. 

An.kara 26 (A.A.) - Bir mid- Soll cl..m Wbi ve_Anwrikablar 

Son resmi tebliğler 
( a..t-afı 1 &na .aylada) 

bombardımanının himayesi altın
da Hanyanın garbındaki kıt'aları

mıza karşı şiddetli bir taarruzda 
bulunmuşlardır. Düşman ağır 1.a
yiata uğramış olmakla beraber 
mevzilerimize girmiştir. Yeni Ze
landa kuvvetleri mukabil taarruza 
geçmişleroir. Şiddetli bir muhare
be devam etrr.ektedir. 

Alman tebliii 
:Berlin, 26 (A.A.) - Alman or. 

dulen başkumandanlığmın tebli. 
ği: 

Girid muharebesinde Alman 
ha-va kuvetlef"i Akdeniz İngıliz fi
losuna karşı fevkalade muvafia
kiyetler elde etmiştir. Alman ba
va kuvvetelri 20 Maytstanbcri 
düşmanın 7 harb veya hava dafi 
kruvarorünü, 8 distroyerlerini, bir 
denizalıtısmı ve 5 hücum botunu 
batırmışlardır. Baskaca, tam bir 
bomba isabefle bir saffı harb ge
misi ve müteaddid kruvazör ve 
distroyer ciddi hasara uğratılmış
tır. 

İtalyan dcn'z ve hava kuvvet
leri ayni müddet içinde 4 düşman 
kruvazörünü batırmışlar ve diğer 
müteaddid cüzütamları hc:.sara uğ
ratmışlardır. 

Bu suretle ,arki Akdenizdeki 
İngiliz. hakimiyeti, Mihver mütte
fiklerinin deniz ve hava kuYvetle
ri arasındaki mükemmel işbirliği 
ile mühim bir darbe yemiştir. 

Girid adasında da, .burada har-
be tutuşmuş olan teşekkülleri ve 
bilha~ kara ve hava kuvvetleri.. 
nin savaşı, rnuvaffakiyetle tetev
vüçe devam etm:ş vı:? mütemadi
yen takviyeler gönderilıniştir. 

Girid adasında yapılmakta olan 
kara muharebe•erindc Alınan ha
va kuvvetleri dün <le muvaffakL 
yetli taarruzlarda bulunmuşlar, 

İngiliz üslerini ve mühinunat de
polarını ateşe vermişlerdir. 

det evvel ~hdmi.~i ~yaret etmif VatinP>n 26 (A.A.) - H~ 
\le sonra lraKa dötınlltli olan Irak mdutrebe kruvazörünün zıyaı, ln -
hadriye nanrı Naıci Şevket, b•n aikereye yapelacak bahri yardımın 
~bar Ankaraya jelmiftir. :s.veı. dıtllı1mMı rneeelesi etrafındaki mü 
ce bildirildiği gibi Naci Şevket, nakatalar üzerinde büyük bir rol 104 bı·n kı•to ekmek 
btlndan bir müddet evvel refik ~ ıri>i gö'riinüyor. 
ve ~ukhlrıru Ankaraya göndıeı- - lllti.takil ayandan B. Noriıı ııa -
miŞti Tahmin ediktiğine göre lfa- zetıecilere beyanatta bulunarak A -
~ Şevıket ozun bir miiddet daha meıikanın kafilelere refakat vazı
~nkarada oturacaktır. ~ sörmeit özete Kanada veya l~ 

Ci1z donanmuma derhal ehemmı -

tasarruf ediliyor 
Ankara ~6 (Hususi) - Memle

ketin diğer birçok vilayetlerinde 
de ekmek tartısının 950 grama in
dirilmesi ilt? günde 104 bin 682 
kil-O ekmek tasarrufa temin edile
cektir. 

yardun edilıne.;ine taraftardır, fa. mektedir. Bu muhabir şunları ya- Yardımsevenler 
kat bu yardımın Amerikayı fillen zıyor: 

harbe sokması bahis mevzuu olun- Giridde, planörler hesaba katıl- c • ı· b• b 
ca dörtte üç ekseriyet hemen kuv- maksızın 250 den fazla Alman tay- emıye 1 ır eyan-
vetini kaybeder. Bu sahada infı- yaresi tahrib edUmiştir. Almaniar d 
radeıların elan kuvvetli bir du. büyük fedakarlıkl3rı gö7.e almışa name neşre iyor 
rwnları vardır. bu durum son gün- benziyorlar ve muhareb~ meydıı
lerde Amerıkanın en tanınmış nına sayısız asker, malzeme, gemi 
mıiharrirlerinder.. lbırınin de ilti- ve tayyare atıyorlar. Yunkers tay- caktır. 

( 8aftarafı 1 inci aayfada) 

kı ile manen b:raz daha kuvvet- yareleri hafif toplar nakJetnıeğe 
lenmiştir. Bunun haricinde işçilık muvaffak olmuşlarsa da ağır ıteç
aleminin git.tikçe daha ziyade fıizat getirememişlerdir. Bu ağır 
yükselen ses ve taleblcri de harb malzemenin şimdi denizin dibinde 
yolunda yürü:ic:en önlenmesi ıcab bulunan veya darmadığınık kaç.. 
eden maıtialardandır. Bu bakım- mağa mecbur o1an vapurlarda ol. 
dan Amerikadtl umumi efkarı duğu anlaşılmaktad:r. Almanlar, 

son zamanlarda işgal ettikleri M'
biraz daha işlemeye lüzum göriıl- los adasında Giride karşı üs olarak 
müş olabıHr. 

kullanılmak üzere, rekor teşkil c. 
Amerika cümhurreisini mu- decek kadar '{ısa bir zaman zarfı:ı

karrer nutkunu 15 gün tehire da bir tayyar~ meydanı vücuda 
sevk.etmiş olması muhtemel tesir- getirmişlerdir. 

lerin harici olanlarına gelince. Ja- Eğer düşman Giridi ele geçir
pon hariciye nazırının takrihen meğe muvaffak olursa Suriye ta
yirmi gün ev·.el hır gazeteciler rikile Irak•ta beliren Alman tehli
toplantısında sorulan bir suale kesi hiç şüphe31z büyümüş ola
verdiği cevabı hatırlıyoruz. Bu ce- ca.ktır. Iraktaki Alman tehdidi, Gi
vabda Amerikanın şu veya bu se- riıde karşı yapılan harekata ben. 
beble harbe s•irüklenmesi halinde zer hareketler Kıbrısa karşı da 
Japonyanm ja Mihvere vermiş muvaffakiyetle yapılsın veya ya
olduğu şeref sözünü tutmak vaz.i- pılmasın, artmış olacaktır. 

yetinde kalacağı gayet sarih ola- Yunan laatmm beyannamesi 

Hastanelerde profesörlerin ne. 
zareti altında harL cerrah:si, ço-
cu bakımı, zehirli gszler, pası! ko • 
runma ve cerrahi sargı me\•zula
rında bütün talebeye ameli ve na. 
zari dersler gösterile<:ektir. Ders
ler 6 Haziran Cuma günü akşamı.. 
na kadar hergün saat 9 dan 13 e 
kadar de\·am edecektir. Diğer ta
raftan dün öğleden sonra Eminönü 
Halkevinde ıtoplanan Yardırnse-

venler Cemiyeti mahalle ve kaza
lardan gönüllü hastabakıcı kurs. 
larına iştirak edecek bayanların 
kayıd şileri etTaf •nda müzakere
lerde bulunmuş~ur. 

Yardımsevenler Cemiyeti bü
tün münevver 'bayanlarımızı mem 
leket hizmetlerine rlavct eden bir 
beyannamenin neşrine: karar ver
miştir. Birkaç güne kadar hazır
lanacak olan beyannam~ polis va
sıtasile evlere dağttılacak~:r. rak ifade ediliycırdu. Kahire, 21) (A.A.) ·- Yunan 

Bu sahada en son vak'ava ge- kralı Jorj, Girldi ierketmcdcn ev- =1=eb==d=========== 
.ı ta e iyoru:n. 

lince onu da Aıman deniz kuvvet- vel ıbir beyannam~ neşrederek, Nihai zafere imamm vardır. 
leri başkumandani amıral Retlerin 
diin söylemiş olduğu bir cümlede 
görüyoruz. A,niralın cümlesi ay
nen şudur: 

- cBirleşilc Amerika tarafın

dan kafile sistaminin kabulil bir 
h«rb vesilesi teşkil edecektir .• 

Görülüyor '.c , Amerikanın bir 
müddet daha teenni ile hareket 
etmesini icab ett.ren sebebler az 
d'eğildir. Fakat diğer taraftan İn-
gilt{!renin acil bit· yardıma muh

taç olduğu da meydandadır. Bu 
vuiyette vcrilc.>cek olan karar ne 
olabilir? Gez~ı:.-c:~ için iptidai ıhtı
yat 12 saat ~.r.ı hakikati anlaşı
lacak vaziyet'er üzerinde ),;,;kum 
vermekten çe!c. nmeyi emreder. 
Bununla bera~r biz Rooseveltin 
nutkunda İng!l~ereye cesaret ver
mekle berabe.- hsrb sahasınd.a bır 
adım atmayı tP.hır edeceğini dü-

şünüyoruz. * * 

harekatı işkal etmemek için hüku. Nihai zafer bizim olacaktır. Sizle
metle beraber adayı tPrkf'vlcınek. 
te olduğunu bildırmiş ve ezcümle 
demiştir ki: 

cAdadaki biittln muhariblere 
hitab ediyorum ve kendiierındcn 
arkadaşlık havası içinde sıkı dur
malarını ve hu suretl~ milli b;rli
ğin idamesine yardım etmelerini 

Sabahtan Sabaha: 

ri bekliycn ~eref büyüktür. Çünkü 
sizler Yunan mılletinin son şanlı 

sedıdisiniz. Öyle bir ~ed ki Allahın 
yardımı ile yıkılmıyacaktır . Bütün 
dünyadaki bütün Yunanlılar, na
zarlarını, itimadla ve hayranlıkla 
sizlerin üzerınize çevirmiştir •• . 

Osmanlı çadırı 
Eaki dünyanı.o iki bapnetli devleti Akdeııizi bir boka rinci ola.. 

rak kullanıyorlar, Bu rinır. dedemizin pnçliğinde bütün çeVTesile 
bir bayrak altında idi. Afrika kıyılarında Osmanlı kalyonları, Nil 
boylarında Babıali adamları, Cezayir, Tuouı ve Futa Türk beyleri. 
Girid aduında ve Morada Osmanlı diliverleri vardı. Akdeniz ..._ 
dece bir Osmanh denizi idi. Osmanlı aahanatı her kazığı bir kıt" a
ya çakılmıt azametli bir çadır ıribi havzayı kaplamııtı. 

Akdeoizin tatibtelti macerası da bir ef.aneye benzer. Kleopatra. 
nın altın direkli. ipek yelkenli çektirileri o kıyılarda yüuniiftü. 
Safo"nun iltihablı ~ı o denizde SÖnmÜftÜ. Finikenin 8Cn'et tarihi 
bu denizde nihayet bulmuıtur. Dara'nın, Serbu'ın saltanatlarına 
bu deniz aed çekmift.i ve Roma' ıun, Atina' nuı cihaneirlikleri ıene 
bu denizde inkıraz bulmuıtuı. 

~ miktarda harb gemileri dev -
ftlllmesİ lbım geldiiini .öylemiftir. 
Son deniz mubarebe.i, Ruzvelt'in 
Sala cünü irad edeceği nutukta, A
m..-rikanın lı.arb ıremilerile kafileleri kat u•ulü kabul edildiği takdirde 

Ka!Rre 2 7 ( A.A. ) - Kahire himaye eıttil'IDek veyahud lngilte - bunun bir harb hareketi ve Alman
~eri mahfi"erinde Malema ve Jeye yemden harb gemiai temin e - ya karşı tahıiltaiz bir tecavüz tet -
!İanya civularınd.ki şiddetti mu • decek tedbirler alamk şıklann _ 1 kil edeceğini aöylemiftir. 

Giridde şiddeUi 
muharebeler 

r·---_.._... -··-·······, 
====s===-====--=-ıı::::::as:= 6 ayda pratik 

usul ile 
• 

iarebelerin devam ettiği ıöyimntek dan biriJd terciı etmesini tearie ya- Diğer taraftan Domei ajansının 
iecilr. Almanlar Hanyanın 5 kilo - nyaaıktır. muhabirine de beyanatta buluoaft IDgUlzce 
metre gadJindeki sahaya yeni kıt'a- Alm.a amiralinin be,anati amiral demiftir ki: 
lar çıkamnya muvaffak olmutl&T - Bedin 26 (A.A.) - Alman do- İngiliz donanması lehine ve Al- Yirmi ÜÇÜncÜ ders 
iır. İngiliz ve Yunan kuVVllrieli ~ı kumandam amiral Rader, manyaya kaqı Amerilı:alılar tara - • 

Mukadder akibet döne dolap Osmanlı aaltanatının da batını 
Akdenizde y~di. Akdeniz milletler tarihinin doğum ve ölüm sicili 
J:.alinde ilanlı bir doayadır. Osmanlı aaltaoatı hantal bir çadır gibi 
çöktüğü zaman altındaki yabancı milletler bww bir kurtuluı muci.. 
zea ıandılar. Fakat lıakikatte kurtulan yalnız Türktü. Her dilimi 
parça parça sallanan köhne çadırdan dipdiri kurtulan Türk dimdik 
ayaltt.adu. Kurtulduklannı zannedenlere gelince öyle bir menırene
Y• ıılopı,laTdır iti kurtalmalan için bakik.i ve aemavi bir mucin 
ister. Çünkü bu harbin ıralibi kim ohana olsun Akdenizin tarihini 
göz önünde tutarak bu denizi bikim~etin ulaunı gibi çelik silah

muannidane döwpektedir1er. Dii1 • Amerikan ırazote mut.arnrıe - fından devriye faaliyeti göıterilme Yannki sayımızda) 
illan da ...whne muharebe etmek- rine l:»eyanllfta bulun.-ak, Amerika alne AJmanyMUD llk.ayıd ve aeyir- \., _________ _ 
'9dir. ....... npm bfiw.a.. refa- ci kalmMUM lıilıue beldi,.emez. -

lan altmda tutacaktar. 
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~·····•••OO•••••oo•••••H•H••••••oo•••oo•••••, Yedek SÜ bay ve ~:~~ l~;~i~:r~ik~=~i ~~le: ::~e: 
r F I f I 'ı askeri memurıarın ıakki ile karşılandı. ve bazı meın· 
1 asu ya iat arı leketlerde ve kimselerde bu telAk 
; yoklamaları ki hatta harbin sevk ve idare mu-

Şehirden çiderken Tramvay bandajlan yakında, 
kadında hır hatıra .. . 
bırakmak istemişi tunel kayışı da Temmuzda geliyor ~ sun'i olarak Beyoilu Yerli Aakerlik Şubesin- kadderatına dahi tesir icra edecek 

1 den: hale geldi. 
i ·· k ıı·ı· 1 - 1 Haziran 941 günü yedek Halbukı 1914 senesinde başlamış 
~ yu se 1 ıyormuş sübay ve askeri memurların sene - bir harb, dünyada 'bozulmuş bir 
ı nk yoklamaları baılıyacaktır. Ve müvazenenin tasfiyesi hareketi 

r··········-··-·------... · ·· . . ....... , 
iki aarhoı, tabancalarını 
çıharıp ateı etmıtie bafla
dılar. Bir tanesi k~ndmne 
mani olmalı i.tiyen kadını 

ağır aurette yaraladı 
\ ............................................. ./ 

Evvelkı gec:? Bcşiktaşta bir ya. 
ralama vaıt"ası olmuş, bır sarhoş 
yeni münaseb t peyda ettiği bir 
kadını tabanca ile vurmuştur. 

Beşikıtaştıı, tramvay deposu 
karşısında borekç'lik yapan Hi.ıse
yin, evvelki gece yanına otobüs 
şoförlerinden İzzet· da alarak Çı
rağan saraymd ı sed üstünde nu. 
marasız bir kulübede oturan Mü
yesser adında bir itadlna misafirli
ğe gitrnişlerd:r. 

Gecenin geç vakitlerine kadar 
bu kulübe".lr> rakı içen Hüseyınle 
arkadavı ndamakıl1ı kafaları tüt
sülem'şler. b2llerindcn tabr:.ncala. 
rını çıkar.arak ha,·aya bir ko.ç el 
ateş etm'şlerd!r. 

MüyesseC", sarhoşların bu han·
ketlerine manı olmak istemış, fa
kat bunlarda.:l Hüseyin: 

c- Yann İstanbuldan gidiyo
rum. Bari scnd ~ bir hatıra bıraka
yım <la öyle .gideyım!> diyerek ta. 
hane~ nın namlusunu kadının ü
zerine çevirmiş ve akabinde de 
tetiğe dokunmuş.tur. 

Çıkan kurşuıı Müyessere isabet 
ederek ağır surette yaralanmasına 
sebeıb olmılitu:. 

Hadiseyi nrJteakıb vak'a ye
rinden uzak':>pn Hüse~;nıe arka. 
daşı İzzet bir müddet sonra zabıta 
tarafından yakalanmışlardır. 

Müyess.?t', sıhhi imdad otomo. 
bilile Beyoğlu hastanesine kıaldı
rılmıştır. 

40 bin lirahk vergi 
kaçakçıhğının tahki· 

katına devam 
ediliyor 

Elektrik, tramvay ve tünel idaresi müdürü 
beyanatta bulunarak, tramvay seferlerinin 
sıklaştırıldığı ve tek bilet usulünden iyi 

neticeler alındığını söyledi 

i Bir kıaım açıPgözler, la- bir ay devam edecektır. idi. Yanı dünyanın eski temeller 
l 2 - 20 Haziran 940 günün - üzerine yaşayarıııyacağını, yeni bir 

Elektrik, Tramvay ve Tünel i
daresinin Romanyadun mühim mik 
tarda bandaj getirteceğını evvel· 
cc yamııştık. İdarenin Umum MüM 
dürü Mustafa Huliti Eren dün Ro
manyadan g t'rıtilecek bandajlar 
ve İdareyi alakajar eden d ğer iş
ler etrafında bir arka<laşımıza şu 

beyanatta bulunmu~tur: 
c- Romanyaya s:pariş edilen 

800 bandaj önümüzdeki ayın 5 in
de K&tence liman nda teslim o
lunacaktır. Bu baıda,ilar şimdılik 
bütün ihtiyacı karşıhyacak vazi
yettedir. BandJjsızlık ylizünden 
depolara çekilm.ş olan arabalar bu 
bandajlar geldikten sonra derhal 
sefere çıkarılacaktır. 

Tünel kayışı ıçm Amerikaya 
yapı.lan siparişe telgrafla mtisbct 
ceıvab gelmiştir. Bir Amerikan d'.ir
ması 5 Temmuza kanar tütıel ka
yışı hazırlıyacağını bildirmiştır. 

Tramvay hattında yaz tarifes·
nin tatbikına başlanmıştır. Bu ta
rife ile seferlerin arası kısaltıl-

mıştır. Yeni tarifeye göre Fatih M 
Harbiye hattında 8-9, Şişli - Tünel 
arasında 4-5, Harbiye - Aksaray 
10-11, Maçka - Tünel 14, Maçka -
Beyazıd 8. Maçka - Eminönü 10, 
Şişli - Sirkeci 15, Mecidıyeköy -
Eminönü 15, Taksim M F'atih 20, 
Kurtuluş - Beyazıd 10, Kurtuluş -
Eminönü 10, Bebek - Eminönü 10, 1 
Ortaköy M Aksaray 12, Beşiktaş M J 
Fatih 11, Topkapı - Sirkeci 9, Ye- 1 
dikule - Sirkeci 8. Ec!irnekapı - ı 

Sirkeci arasında a dakikada bir j 
tramvay işliyecektir. ! 

Şimdiye kadar aktarmalı ve tek : 
bilet usulünün tatbikından iyi ne
ticeler alınmıştır. Son zamanlarda 
aylık tramvay karnelcrıne l'ağbet 
fazlalaşmıştır. 

Orta okul talebeleri Temizlik amelesi ne 
için kamp yapılan zam 

Maarif Vekaleti tatil müna
sebetile orta oltul talebeleri için 
Pendikte ıbir talebe kampı kurma
ğa karar vermiştir. 

: . 
i . 
i 
1 . . . 
! 
\ 

BU yaya ihraç müsaade•i d~n _30 uncu g~.n~.ne kadar ~erhan. müvazenenın ve yeni şartların 
verilecek diye depolarına gı h~r su~etl.e ~ununde gelıruyenlere cemiyete haklın olması icab cttiğı. 
külliyetli miktarda mal tahaıs edılmıştrr. . • ni gösteren bir hercumerc .di. 

Yerleıt · · / 3 - Yoklamaya gelarken 2 ve - IJ b ğ b' k h 'bl e ırıyor armıf ·ı__ f ~ fil ··r h" . t .. ar yaptı ı ırço ta rı er 
sııul otogra e, nu us uvıye cuz.. - k' l · 
d l k • h' t 'k la ın ragmen es ı şa:-t arı ve mU\·azene· 

Fasulyaya lisansa verilece
ği şayiaları il.zer.ne btlZl spe
külatörler bundan istifadeye 
kalkışmışlardır. Bır kısım tucM 
carlar !asulya ihraç edı'iecek 
diye bu maldan satın alarak 
depolara yerıeştirmekted'rler. 
Son iki gün içeris'nde fasulva 
fiatlannda yükselmeler görillM : 
müştür. Lisanns şay:alarınıfan 
evYel normal 16,'18 kuruş arnM 
sında muamele gÖ'"en fasu·va 
:fiatı şimdi 23/25 kuruşa k&:iar 
yüksclmişt1r. Alakadarların ı
fadesine göre; fiatın yüksı:>l

meslnden müo;t.ahsil hiçbir su
retle istifade etmemiştir. Çün
kü bu mallar eskiden satın a
lınd ğından fiatlar spekülatör
lerin elinde yükselmektedir. 
Halkın :nü~im bir gıdasını teş
kil eden fasu1ya fiatlarınm bu 
suretle yükselmesı birkaç ki
şinin marifeti olduğundan, hü
kumetin buna karşı ittihaz e
deceği bir karar üzerine fiatM 
lann derh;il eskı vaziyetine dü 
şeceği b!ldiriimektedir. Halı•n 
geçen seneki mahsulden İst.an. 
bulda 9000 çuval. Anadoluda 
22,000 çuval ~ulunmaktadır. 
Bütün bu stok ·fahıll iht:yacı 
tatmin ede':e.ıt miktardadır. 

an arını, as en ızme vesı a r ı . . . . 
umumi ahvali sıhhiye raporlarını, yı yenı ve zornkı tesıs edılm ş bır 
doktor veteriner eczacı ve dişçi - takım usullerle muhahza € tmek pa 
ler di~loma ve ihtisas vesikalarını hasına dünyamn bozuk ve müva
birtikte getireceklerdir. zcnesiz gidiş n" şiddet vermekle 

4 - Yoklamaları esnasında' ist~ neticelendi. O naı:1b le büyük dün
nilen malumatı şifahen veya mek- ya buhranını ve yer yer muhtelif 
tıibla bildirmemiş ve şubeye gele. memleketlerde b~göstermiş :hti -
rek kayıdlarını yaptırmamış olan tal hareketlerinı ve nihayeıt son 
yedek aübayla.rın 50 lira para ce M hnrbi aynı kategoriden olan ve 
zasına çarptırılacaktır. ayni menşe'e bağlanan hareketler 

5 - Mayısta yapılan maa~ yok- şeklinde mütalea etmek lazımdır. 
l9:mas~le Haziran yoklamasının hiç-ı Türk istiklal harbi ile 1929 sene-
bır alakası yoktur. . . sinde Nevyork borsasında p:ıtlı -

6 _Temmuz 941 tanhınde yaş ·-· R 'h l"l · A 
h dd. v k d k "b l yan panıgı, us ı tı a mı, son v-a \ne ugrıyaca ye e ııu ay i\r . • 
yoklamaya gelmeğe mecburdurbr. ru.pa h~r:?inı, ~ulas:ı ?u arada .. g~-

7 - Bu yoklamada raporun hiç- mış. bütun hadıselerı aynı_ bu~~ 
bir maksada kafi gelmiyeceğinden menşe'e bağlamalıyız. Gozlerını 
rapor gönderilmemesi. kan bünimüş olan dünyayı ııncak: 

8 - Taırada bulunanlar, bulun- böyle b'r telakki kurta!"ab:lir. Esa
duklan mahallin askerlik ıubeleri - sen harbler, buhranlar ve ihtilil
:ne bir dilekçe ile müracaat edecek- ler b r mfrvazenesizliği göstermek 
ler veyahud taahhüdlü mektubla. şu bakımından ayni kategori içinde 
hedeki defter ııra numarasını bıl - mütalea edilecek cemiyet harcket
dirmeai ve tercümeilıal ile askeri leridir. 
vesaik suretleri gönderilecektir. 

9 - Bundan baıka: 
A) Halen gördüğü iş ve memu- H •• 

riyeti ve ikametgah adresi. ergun 
B) Tahsil derecesi. 
C) Mühendis ve kimyagerlerin (Bqtarafı 2 neİ sayfada) 

hangi tubede ihtisasları bulunduğu larda çalış p ömrii oldukça Fransa 
(Su yolu, elektrik, ııanayi, vesaire) ve İngiltereye borc ödemesi esası-
vesika suretleri. na istinad etmiş olan Versaillf s, bu 

D) Doktorlann dahili, harici, memleketi münhasıran amele ve 

Bu sene yaz tatilinde gidecek 
yet"leri bulunmayan leyli, mecca
ni lise ve orta okul talebelerinden 
erkekler için Hayd'arpaşada, kızlar 
için de Çamlıca liseleri açık buM 
lundunllacaktır. Bu suretle şehri
mizin diğer resmi liselerinde bu
lunan bütün leyli. meccani talebe
lerinin yatacak yerlerile yiyecek
leri toplu bir halde temjn edilmif 
olacaktır. 

Belediye temizlik işleri kadro
suna yeniden 250 amele ilave o
lunmuş, amelelerin ücretleri 15 
liradan 20 liraya çıkarılmıştır. A
melelere yemek verilmesi de ka
rarlaştınlmışlır. Şehrın muhıteli:f 
semtlerinde çöp fınnlan vücuda 
getirmek üzere başlanan çalışma
lara devam olunmaktadır. Hazır
lanan çöp fırınları projeleri bele
diye :fen heyeti tara:f ından tetkik 
edilmektedir. Bu projeler muva
fık görüldüğü takdirde çöp fırın
larının yapılmasına ba~Janacaktır. 

'·····························--·· .. ········' kulak vesaire ihtisaslarının vesika mühendis memleketi yapınca o za-

s • d d auretleri. man dünyanın karşısında yeni bir 
atıye avasın a E) Yabancı dillerden hangisi M Almanya vücuda geldi: Dinamjk 

nin ne dereceye kader bildiği (ter - .tekniğin en yüksek istihsal kud· 

ehll·vukuf un cüme ve tekettürn,) retine sahib bir sanayile bu tekM 
F) Askerliğinde gördüğü kurs - niğin en ince te!errüatın.ı vakıf 

d•"" • lar. seksen rnilvonıuk bir insan kütle-Y8f ıgı rapor G) Malul olanlar maluliyet ve si, bugün b'r tarafta fabrika, a-
aikalan ve yaı had<line uğramamıt-

Tren altında kalan lar umiıen geıecekterdir. meıe ve ıntıhendis, diğer tarafta 

K U Ç U• · K Binaya 245,900 lirtı kıymet H) Ya!} haddine uğrıyan ve yaı da banker bankacı. sigortrtcı, i-

gardöfren öldü takdir edildi, bina 241 bin haddine uğradığına dair nüfus hü- radcı ve diğer tarafa nisbetle çok 

i 
· .. d 1 · t d'l · az fpn adamı harhedivor. 

Pazar günkü nüshamızda, Bo- '-h· 6. . L.~-• ol sübay ve ask.en memurlar müra M ~n.gilterenin uğradığı bugünkü P O L S 
Bundan 15 gün evvel Çatalca liraya aluulığuuı göre, hazine vıyet cuz an arına ışare e 1 mıyen 

istasyonunda feci bır kaza olmuş. ,.. ıne ır uıuıyct 1K1R1 uyor caat ederek nüfusuna ipret ettire - müşkülatın bütün sebooi, bütün 
j'aziçinde bir fabrikanın 939 sene- Sadık oğlu Mustah isminde bır -- ki di ruhu buradad:r? 
si muamele vergisinde 40 bin lırL HABERLERi _ kıt ı Yolsuz şekfüie satın alındığı id- ce eT r. gardöfren manevra yapma a o an di ed'l Sat' b d 

1 
il 10 - Yedek sühay yoklama _il /, ID, 

lık bir vergi kaçakçılığı yaptığı marşandiz treninin altında kalaM a ı en ~ ıye !n~~n o ayı~ e günleri aşağıda yazıldığı veçhile Ul u illı"n L(Jı.l'q•H 
yolunda Detterdaı1ığa bir ihbar TramTaydan düterek öldü rak, \bacağı kesilmişti. sabık Demzbank l'rkanı alcyhıne sınıf ve rütbe ·sıra takib edecek -
vaki oldu~nu ve DPfterdarlığın E •· .. Sa ..ı b" 'h Cerrahpasa hastanesine kaldırt. açılan davaya 1 ncı Ağırceza malı. tir. ((Karlmann bavul ihtikin 
d rhal f b 'k bü't'" k vve ı gun, rnatyaQa ır ı - # k . d d. d d d'lm' e a rı anın u~ evra ve tiyann ölümile neticelenen bir tram larak. tedavi altına alınan yaralı emesın e un e evam e ; lŞ- 1 - 2 Haziran 941 günü ıene. yapıyormuf! 
d~fterleri müsadere edılerek tet.. vay kazaıı olmuftur. kurtanlamıyarak, dün ölmüştür. tir. ral, kurmay, piyade albaylar. Beyoğlundaki Karlman mağaza· 
kıke başlanıldığ:nı yazmıştık. Edimeden ,ehrimize gelen Ha _ Cesedi muayene eden adliye Hadise<le maznun bulunanlar 2 - 3-4 Haziran 941 günü ta.. , b vu1 "atı••n..ı ;ı,~i'·ı; .. 80 _ 

Alakadarlar, dün de DefterdarM An Perdahçı adında 60 yaşlar:ıında tabfüi fükmet Tümer defnine ruh- hakkında ·:?vvelce verilen kararı bib, diş tabibi, eczacı, veteriner, :·~tın h ~er alınarak, Fiat Mürakabe 
lıkta de!ıtlerlerin tetkikile meşgul bir ihtiyar, evvelki gün Y edikuleden sat vermiş. hadise etrafında adli Temyizin nak ~ı Ü7edne. nrtkız ka- kimyager, sübayl~r. ~~mi:yonu tarahndan hakkında 
olmuşlard r. Tetkikin tamamen ik- bindiii bir tramvayla Samatyadan tahkikata başlanmıştır. rarına uyan mahkeme, dava mev- 3 - 5-6 Hazıran 941 günü le- tah'kikata bulanılmı~tır. Karlman 
mal edilebilmesi içın daha birkaç ~eçerken, müvazenesini kaybederek zuu olan binanın k:ymetın, takdır vazın~.' istı'lıkam., muhabere, süvari mağazasının ' normal zamanlarla, 
güne ihtiyaç olduğu anlaf!lmıştır. aahanlıktan cadd_eye. diipnüıtür. Bina tahririnde çalıpnlar için mahall:! l yeni bir keşif yapıl. her rutbeden. . .. bavul satışlannın çoğaldığı ıon bir 

· · 'k Bu sukut netJceemde başından Umumi bina tahriri yapılan vi • masına lüz ırn görmüştü. 4 - .? .~·lazı~~~. to~~u, ~lç~e, ı- ay evveline kadar olan bavul fiat-
Tetkıkat netıcelendı ten sonra tehlik 1i tt al H Be"ş kı'c::'ı't"t:,. bı'r ehlı'vukuf heyetl', şıldak buyuk kuçuk rutbelı subay. ları üzıerinde tetkiklerde bulunul _ 

vazıyet bir raporla Defterdarlığa d ~ _ _ı~fre k e .. yar ancan b aaah n, layetlerde tadilat komisyonları re - :.- "' ı 
. . . . te avı e<ıı me uzere ure a as - is ve azalarına fimdiye kadar ve- Satiye bina:,ı üzerinde tahk•kat ar.5 9 H . 941 .. .. . maktadır. 

bıldırıleeektır. ~a~eaine kaldınl~nşsa~.:.: ~ün al M rilmelcte olan 60 üra ücretin 80 liM yapmış. k?~if neticesinde varılan dann~ harb a:::'a~ kü~~ku ~;;ük _Za_yt ____ To_k_ad--as-ke-r-li-k-§u_b_e_sl_n_d_en 
30.000 çuval kahve ır;ı yaranın tesın e 0 uştur. raya çıkarılması muvafık görülmüş- neticeyi ~ır raporla mahkemeye Tütbeli aübaylar. aldığım askerlllc vesıkamla nütuıs 

iskeleden yuT•lanan tür. bildirmiştir. Bu rapor di: ı.kU cel. 6 _ 1 o Haziran 941 günü nak- hüviyet cü1.danımı ~Yı ett·m. Yenisi_ 

geliyor ameleler ( Küçük haberler ) sede okunarak. ehlivukuf heyeti- tiye, otomobil, küçük büyük rütbeli ni a.ıacağımdan eaislnin hU.kmü 101t-
Evve11ci gün, Sirkecide araba va- . _ nin binaya 24f. b n 900 lira kıymet aübaylar. tur. 

Brezilyadan memleketimize ee- puru iskelesi yanında inşa edilmek- • Belediye Çubukludaki Hidiv takdir ettiği anlaşılmııtır. Bina 7 - 11-12 Haziran 941 gunu ~ Sutydt mahal esin4en 
tirilen 30.000 çuvallık bırinci parti te olan Devlet Demiryolları idare - ı..··-L~~- k L-}k v Denizbank~. evkaf bedeli olan deniz, demiryol, hava, harita her iskn.balcla i'ailh Kecüede Çar. • _,..ı ı.._ ı.. lu • k I .. o~,..un onı.anu na a aç.maga ....ı..ıı.. .., B . -a.ıı~ 
kahvenin Mersmc çıkarıld·~ı bi~ mne 1Ut1 •ml)llra ııturu u e ede ça- ı.. ·,..; Beı-..ı· ı.. 5000 lira Sat:ye şirketi tarafından rütbeden sübaylar. pıııba -~ 19 no. useyın ...-

"6 ı__ ı.. la ı .1 M &.arar vernu,.....r. eoıye .. orunun i 6 _ 321 d.oıı...-.ı 
dirilmektedir. Bu kahveler Bre- ...,. .. uta 0 n ~aı • ehmed ve uıuhafazaaı için bir tetkilit "Vücuda ödendiğine göre 241 bin liraya 8 - 13 Haziran 941 günü he- bra.bim aıaar •U& ... u 
zilya Türk Kahve Şırketinindir Cemal adlarında uç amele, ı:ltların- . kti' malolmuştur Binaerıaleyh bu va- eab memuru ve muamele memur - .. l 

. daki ilıltel . bini bire -k ·1 ıeurece r. . . "' . . . ' . lan subay ar. 
Mersinden 1starrbula getirilecek 5 eh' ~~f d en v ç~.~~~ e e Tiftik ve yapağı birliiinden zıyette hazı~. ıçın 4000 lıralık bır 9 _ 14 Haziran 941 cUn'ü as. Emekli ve yedek eiibay ye 
olan kahveler İstanbu.ldan mem- 1 ;i! e ım • an qacıya Ufffiut- bir heyet dün akpm Ankaraya ha- kazanç oldu!Su anlaşılmaktadır. k .. hlk" .. . k . memurların yoklamalan 
lekeCin muhtelif bölgelerine tevzi er B~· eulcut neticeeinde 'Yllcudları- :et ebn~tir . .ı!!:~t Antka~1ee: Duruşn;a. müddeiumuml . z:va m~r. °E.:aefa~u!8.k:;iy:.1zı a, ı - ıc.diköy Yerli Askerlik S··"'<?Sin-
edilecektir. Diğer taraftan, gerek nın muhtelif yerlerinden aiır suret.. ve yenı '!" .. ı.ı 1 en Ya~anı~ dd:asını serdetmesı ıçın. 10 - 16 Haman 941 günü pi- den: Şubemizde kayıdlı emekli n 
Kahve ithalit Birliği ve cerelme te yaralanan amelelerin üçü de Cer etrafında }uTx.ar~ Vek~letıle tlu- talik edılmiştır. :rade yarbay, binba11, yüzbaıılar. yodek tekmil eübay ve memurla -
Ticaret Ofisi tarafından Brnilya.. raDpeta haatanelİne kaklınlmııtır. dlarda bu nanca. tdır. ı..· u ı..tlemaı ar : 1 1 - 17-18-19-20 Haziran 941 rlll eenelik mutad yoklamalarına 

. . edil . 1 kahvelerin a ayrıca e enn e..ı ıto .. ara yenı TEŞEKKU•• R acl J- .. An k b ya sıparıf. . m.ış o an - Batı- kaya dGftii mahsul de ilave eden bazı tüccar- trünü piy e tiıtt..,. ... en. tegmen, aa. fimdiden baılanm)ftır. ca u 
memleketnruze ıe:tmek uzere yoJa lırp.rtakulecle, taı ocaklarında larm vaziyeti görütüleeektir. Ol!um, l>e'Tlet DemiryoUau mttfet- teğmenler. sene yoklamaya 20 Haziranda n.iha-
~ı.ldığı ~aber ~}ınm•ftır. Port.. çah,.n Şevki adında bir amele, dün • Dünkü m-.catımız 268,000 iişierinden merhum Namın ftfa'1.. I~ 2 ~-~.3-24-25-~6-~7.28 yet veril~ğinden b';1 ta~~ .kadar 
saıdde beklıyen diğer kahvelerle \ıan1tla ablan bir lağımdan batına liradır. Muhtelif memleketlere ih _ na &adar Oureba has~neısinde, yat- Hazıran 941 11J11U herhangı bir. ee • ıubeye muracaat edilmeaı ilan ° · 
birlikte memıeketimiJıe bu sene ialtet eden bir kaya parc;aıile teh- raç edilen madde&er araıında AL t.ıtı on bel cin iÇinde, TUiyetinin tL bebden dolayı yoklamaya gelmryen lunur. 
zarfında 90 000 çuval .kahve gele- &keli IUT'elte yarelanmıetır. Yarah manyaya tütün ve tiftik. Romanya· midsia\iline ı:atmen, bötün ha.ata.ne 
cektir. Bu kahvenin memleketin amele, b.:nrın bir halde Cerrahpaşa ya tuzlu balıılt ve susam, Macaria - heyetl, tıilhasla profeı.tör Etrem Şerif, 
bir eenelik ihtiyacına klfi gelece- haetanetıiıne caldnılmıt. kaza elra- tana deri, ltalyaya deri, lsvec;e fın- ba.şıllemlire ve ha.stab&kıcılar tara -
ği umulmakt:ıdl!". fında tahkikata başlanmıştIT. dık içi ve ıusam vardır. fından bezledilen fevkalade ihLlm&m.

Pa%a r Ola Hasan Bev Diyor ki: 

- Hasan Bey gaze -
telerdc g\.irdüm .. 

Yrız mevsımı baş

lad1i:ı için eğlence yer
lerinde, içkili gaııno • 
laroa ... 

Halkın neş'esinl 

ve rahatmt kaçı:an şey 
lere göz yumulmıya • 
cak1111f. 

·-
Hasa'l Bey - DemPk 

tan ie!erl,, cıddi b!r mü 
cadele başlıyor. 

dan dolayı, kendilerine en derlıı te _ 
şekkürleriml sunarım. 

( 
Em'*11 ıeneral: Cemal Teoman 

TiYATROLAR ) 
u.tüdar Bdim 6inemada 

(yazlık bahçede) 
HALK TİYATROSU 

Bu aqam ilk tem&llne başlı.yar 

Büyük balet ve revü J-_eyeti 
Kenan Güler ve arkada.olan 

tarafından 
Kırkından aonra macera ... 

VOO.il 3 perde 
Han. yaiJnurlu olduğu takdirde tem 
lil .sınema aloııunda ftrilecett.ir.) 

~---------- Ba Akpm 
S'ftBE B 

Sinemamda 
Sizi ailatırcaaana güld&recek •.• 

Ve Delf
0 

e musiki Ye ten 
sahnelerle dolu 

PAPR i KA 
FRANSIZ voovlıJ, iLK 

vtzlYON olarak 
Orijinal F rarwız nüshasını tak -
dim edecektir. Bat rollerde: 

iRENE de ZiLAHY 
Rene Lefevre - Charpin 

Bu alqam içiıı yerlerinizi 
evvelden aldırınız. 
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Matbuat alemimizde yeni bir hadise 

Bobs i gençler gazetecilere 
arşı hücuma geçtiler 

Askeri vaziyet 

Meslektaşlar 

Zırhlı tayyareye karşı zayıftır, 
hatta aciz bile diyebiliriz! 

Gençlerin gazetelerden atınak istedikleri 
tanınmış muharrirler, bu işe ne diyorlar ? Yazan : Andre Dahi Tercüme erlen: ismet HulOsi 

.. .. (Battarafı l ind sayfada) 
buyuk ehemrr.ıyetı haizdir. Zaten 
bunu, J_UUn.telii İngiliz kaynakları 
~uht~lıi zamanlarda söylemişler
dL Bınaemueyh, İngilteı·e donan
masının AkdeniL meydan muhare
besinde göreceğ. en mUhim vaziie 
adayı müda:ı:ıa etmek ve bunu 
yapmak iç·n de, adanın şimal sa
hillerini muMfaZD edip Girid ada. 
sile Adala,·dedzi arasında Krmdi
ye denizi denilen ve etrafı adalar
la çevrilımş bulunan deniz sahası
nı kat'i ha'c miyeti altında tut.. 

k Yaı.ıcılannın ekseriyetini genç 
d a.Ieını~r. t~şkil eden cGün:> jsn.ıin
e Yenı oır gazete çıktı. Bu yeni 

Ra.zetenin kadrosunda bobstil kı
~afeti, ~u~ sa~lnn, ~onokiu, ya
.~ındakı çıçeğı ve bılhassa garib 
~.ırıerne meşhur Asaf Halet Çe1e

.1 de var .• Kamapet KamP.ta,. şai
~· coşmuş, bir makal".? yazmış; es-

1 ınuharrirlerin yeni nesle gaze
~~ kapılarını hapndıklarından şL 
ayet ediyor. Yazısında Babıali 

§Öhretlerine atıp tutan Çelebi, 
~atbuat mensubları hakkında a
e;ır ithamlarda bulunduktan son
tn, sözünü §Öyle bitiriyor: 

cİmtiyaz b"ratları eski salta
nat devrine aid ve hiiküınden çok
tan sakıt olmuş bu fermanlı ma
;unıarm kusurlarına bakılmaz. 0-
tnı biteni hala idrak edemiyor
J arsa bunu acizlerine ve hasta-
ıkıarına bağ!şlamalıdır. 
Gençliğe dü,e'l ıva:dfe, bu biça

!'e1erin son günlerini istirahatle 
ft'Çirmelerini temin etmek, faknt 

endilerine aid olan bu eve de 
?nerttursuz ve ustursuz ıgiriver
~ektir. Bu natta bir vazife değil. 
ır icabdır•> 

Gazetelerimizde hakikaten genç 
1:re yer verilmiyor mu? Gazctele
litnizin kadrolarında birçok genç 
~rkadaşlan çalışır gördükçe, Çe-
ebinin iddiasına hak vermek 

l'nümkün değildir. Ancak, il •. "ide bir 
bazı gençle~ tarafından ortaya 
atılan bu davayı artık bir karara 
raptetmek zamanını!l geldiği de 
llıuhakka.k. Bunun içindir ki, me
seleyi bazı tanınmış '!latbuat men
SU'blarından sormak lüzumunu 
duyduk. Aldığtmız cevabları der
Cediyoruz: 

Refik Halid diyor ki: 
1
. Son zamanlarda yazdı.gı muhte. 
ıf Yaz.ııarla yenileri mütemadiyen 
~kşarnış •bulunan Refik Halid bile, 

u defa gençlere hayli kızmı~. Zi
ra kendisini ziyaret eden arknda
§lnuz, üstadı bu mesele etrafında 
ateşli bir makale yazarken buL 
muştur. Refik Halid, demiıtir ki: 

c- Benim bildiğ:m f(>hret ve. 
tılmez, alınır. Bız matbuata yaş
landıktan sonn girrr:edilt. Kepi-
6iz :genç yaşta bu mesleğe atıl~ık. 

nce kiiçük işler yaptık fakat te
\>~zula çalışarak. ağır ağır bu
€\inkü mevkiimize yükseldik. Ne 
b:zden evvelkilere küfürler sa
\>~rduk. ne de cSlz çeki1in, yeri
tı•ıi biz işgal edeceğiz> diye garib 

-8-
'üçüncü Ahmed blr gün, dama

dı İbrahim Paşaya, Kağıdhane me 
siresini pek sevdiğini söylemiş: 
cKağıdhane mesiresinde bir kasrı 
hümayun olmak ne hoştur!> de -
:rrı.ışti. . 

İstanbulun dört bir tarafJndn 
i>ad'şahlara mahsus bağ ve bah -
Çeler vardı. Bunları muhnfazaya 
nıemur bostancılarla beraber bah
çıvanlarının ve ırgadlarınuı sayı -

iddialarda bulunuk. Nitekim bu
gün de. ,gazetelerimizde çalış;n, is.. 
tlkibal ıçin kuvvetli ümidlcr veren 
birçok gcnçier görüyoruz. Sonra, 
gazete ticari bir müessesedir. Ga
zete sahibi halkın tecessüsünü 
çekecek, alô.ka ile okunacak, küt
lenin sevdiği yazıcıları seçer ve 
onlara sütunlarındı:ı yer ver•r. Bu 
alakayı kazanmak iktidarı elan 
hC" ·kes için mümkündür. Fakeıt 
dediğim gibi şöhret verilmez, al•
nır., 

mak idi. 
İngiliz donanmosımn bu vazife

yi ifa için büyük bir :fedakarlıkla 
meydan mıı~arebes:ne iştirak et
Lkten sonrn ağı: zayiata uğraya-

. c- Bu gen~ler artık doğru söv- rak meydanı boş bıraktığı iki gün.. 
lemiye başladılar. Yeni çıkan b;r denberi gelen bab<'rlerle r.rtık ta-

Selami izzetin fikirleri 

gazetede bir şiir okudum: cBen .
1 

. h .k .. d 

1 
. hakkuk edh·o!'. Onun bu vazıfesi-

b 1 t d. B k d. . . Sersen enn er ı ısı e tasavvur zun uzun koııuştunuz: ııBu 1~ ne ge· 
.uu d _umıok ıyor. . en, en ıler'nı edilebileceği kadar pis suratlı idi - tirecck ha}.,, ne mani obn kuvvet, tavvaredir !ım ıye adar deh sanı:cım, me- ler. Sakallan en az bir haftalık .. Bo- cıNc getireceğini ben ııize aöyli - İyi makin!? iyi pilotla b~rleşt'ğl 

ger sarhoşmuşlar. Bu ıse, hnkla- yunlarında kasabların ıatır sildiklc- yeyim. Hiç bir 1ey, hatta bir ay ha- zaman, tayyare. bugünkü donan
nnda ~~babı. muhafüfe teşkil e- ri bezlcıri andırır kırmız~ atkılar.. pis bile değil. İki ııerser: jçin istin • malar içiıı büyük bir tehlike oldu. 
der. Dıger bır genç şair de şöyle Pabuçlar hiç teınizlenmemi~ .. Kaıı. tak hakimini rahatsız ederim aanı- ğunu bu defa da ısbat etti. J3u teh
bir mısra yazmış: cKuşlar şiir yaz- ketler yağlı.. Kısacası serserinin yonıunud Hıreızsınız ha, bakkal likeye rağmen. İngiliz donanması, 
mazlar!> Desenize, kuşlar bizim serserisi, sefilin sefili.. dükkanlarında i, görün anla~ldı Alınanların i~raç ameliyatına baş
ycni şairlerden dahn akiı selım sa~ Banker Haracc, bürosuna girer - mı~ Burası Paris, ayağınızı sıkar.» ladıkları günlerde, zayiat Yermeği 
hibi. Bugün gazetelerde fıkra ya- ken onları gö~~ü. llk aklına gel,.n KG~ı.lerinizi. döndürü_p durma - dahi göze al:p bu ameliyatı deniz
zan, yazı müdürlüğü yapan bir ııey1 kapıyı kılıdlemek ve dcrhııl yın. Dıkknt cdın de bu ıJ nasıl olur den kesme~" çalışmayı tecrübccen 
genç tanırım ki, bana Asaf Halet kapıcıya telefon etmekti: t(Kimse- öğrenin. Pnrisıe hırsız yok değı'1. çekinmedi. Fakat, verdiği zayiat, 
Çelebiden 6 yaş küçük olduğunu nin _dışarı çıkmnsınu mü~aade et - B~n~ baksan~za; Paza~~esi sabbn_h yahud uğradığı hasarlar, kendisi. 
söyledi. Öyleyse, nerede kaldı meyın.> . . sa 8 neye - uray~. g~ ıyorum; ır l)e bu harekett·~ clevam imkan: bu. 

Ç I b
. · .dd' Fakat; bu polisı ayaklandırmak çanta alacagım, ıçındc tam sekiz -e e ının ı ıası.> 
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1 
k d k ı_ •• b' f ı_ 0 .. lunmadığını cöstcrmı'ştir 

R 
• d . o aca . azete ere a se ece .. tııte yuz ın ranı~ var. ort aaat sonra b • • 

efıceva Ulunay ne dıyor? bir iskanda!. 1skandal iııkandalı ta- hududu geçmiş olacağım. işte iıı Norveç, Holanda. Dünkerk mi-
c- Eskilerin yerini almak isti- kib eder. Roına.ı Oil tahvilleri iki buna derler. Böyle mükemmel bir sallerini tak

1
b eden bu yeni misal 

yenler matbaalara gelir gelmc>z b:z günd~. 7000 franlıı.tan altmış aanti- koatü~ jçi.nde, el~er eldjvenli yapı- ile de anlıyoru:: ki bugünkü do
kağıdunızı kalemimızi topa•·lıya me duıecek. hr. Boylesı zahm.te dcger. On se- nanmalar, denızaltıla:-dan ziyade 
.oağız. c V;zifo~ız al"tık bit;i s: Hayır, hayır .. bu iki, iki para lığa, nede bi.r yapmalı, tam yapmalı, bu hava silahından müteessirdir. Ha
k ml . t "t ' 1 sağlam bir adam kafidir. Sakin bir ci,hctlen unutmayın; bez kundura va silahı, bijtün deniz üstü kuv-

e emıze o urun Ye su ununuzu 1 b .•. . b. d k _, · · B k k l' d w·ı . l d• .a· •. , tavır B rovnıgınt Ce ın en ÇI draı. gıymıyorum. aşım as et ı e~ • Vetlerinde bijyfik bir inkıJab VU-

fışgdak: lın> ıyecegız. Haydı, bu Ve cıeller yuknrıh• diyereit onların Ben de bunu zamanla keşfettim. iyi kuuna sdbeb olacak bir ehemmi-
. e a ar ığı da yapalım: Mesele, o karı13ına dikildi. adamım ki aize ders veriyorum.» ıskemleye oturmak değil ki onu 5- l . b k 1 k d S 'l b" ,_ l. . . k yet kesbetmiştir. d ld ab'l k B d ' - oy eym a a ım, ma sa ı • ereen er ır ~e ımesını açır - Bu cihet esastn !böyle olduğu 
~ ~r •. 1 m: i··ğü ~n :nğ ·ı evvel nız buTaaını soymak değil mi) Tc§- madan dinlry'. orlardı.. .. gibi, hava oilahına karşı İngıliz do. 

c es egın guç u " aşı, ı ı e yaz kiliıt fena değH .. G:inlerden .~azar. .Çalmak.' .çalmak, .eıer .meslek nanmasının ikincı tbir zaf -~ehi 
dığım bir yazıyı Halid Fahri baş- Kapıcı yarıp gıder, karıııı oteber; hoıunuza gıdıyoraa, sızc bır yer dah rd .,. .. 1 k. 1 ·1~-ud 
ka bir makaleye zemin yapmı~tı. yıkayordur .. Benim bürom kopalı tavsiye edebilirim. borsaya gidin a va \t .• 't:Ş~Y e ı: ngı ız 0

• 

Onlara bu kadar kolay göriinen bile değil. lki pencere aTasınnaki kapılar açıİttır. Maymuncuğa falan nanması ~skı bır d?nanmndır. 1n
muharrirliğin güçlüklerini anlat- kasa göze görünür yerde. Gürüllü ihtiyaç yok. benim gibi bir paket glltere, Cıhan H.arbm~en 5?nra, u
mı§tı. O sayılı .gazetecilerin ya- oldu mu kaçacak, saklanacak yer Roman Oil tahvilleri koltuğunuzda zun . za~n yenı ~emıler ınşa et
nına lbir çırak tevazuu ile sokul- de vu. içeri girersiniz. Op dakika kafi. El medı. Cıhan Harbıni yapmış olan 
duğumuz zaman ne acı ihtarlnra. uGün ortuı çalıF11ak ho§ değil aı'karernız, tebessüm ederıN:niz. J1 gemilerin bazıları don:ınma içinde 
itablara maruz kalmış. ne azarlar mi~ Gece iyi olmuyor ha.. Acele olup bitmiıtir. Tehlikesi yok .• lıbat olduğu gibi bulunmaktadır; bazı
işitmiştik. Fakaı:, hepsini meşlek etmek lazım. Küçük portföyü aht- mı istiyorsunuz, birkaç saat aonra ları da kısmen tccdid ve takviye 
aşkı ile haımetmesinı bildik.• ~ın da koskocıı torbayı unuturr.ın, buralarda bulunmıyacak benden edilmiştir. MeselA, dünyanın en 
Burhan Felek'in fikirleri el yordamı ile iı, rahat duracak mı-ıdaha kuVYetli bbat oluT mu) Kasa büyük harb kruvazörü olan Hood 

c- Ben her ga:ıetede birçok 
gençlere rastlıyorum. Çahşıyor
lar. Bu, şahsi bir ikıtidar meselesi. 
Bugünkü matbuat mensubların

dan h~iri vaktile c:htivarlar çe· 
kilsin de, biz yerine gelelim> de 
rnediler. Bu bilet gişesi değilJir 

ki. Her serbest meslekte olduğu 
gibi, matbuatta da ıstıfa kanunu 
caridir.,. 

sın ulan> .. » &<>ymıya kalkmayın. Bir telefon, Cihan Harblnln sonlarında denize 
nGene •lıkla,tınız, aynada h:ıli. alo ... kodesi boyladınız demektir :ıı • d. ·ım· b·ı·h b k ntl 

nizi gören, yok olmaz durun ... Ha- •Anladınız mı hırsız taelaldn;ı. ~~d 1§, t ~· are 1 azı ıSl aı;ı 
yır hayır bakın. Hayret ettiğim ci- Hı'-ralzkıit ince 'bir aan'attır ince ı ~e 1a . ~ye ~ unnı~~ ~~~ı
het buraya kadar gelmi, olmanız _ıah f l t f "l't · t . ' lerdendir. n.gılızlcrın yem buvuk - u a az a a ıı a ıs eraenız, yarın- . 1 h ·· ·km 1 
dır. Nasıl oldu da sizi sokakta tev. ki aaz:etel · k . B k ınşaat program arı enuz l a e-• en o uyunuz, <ı an er . . ld ğu .. b .. kü 
kif etmediler?. Ne kıyafet, ne kıya- Harace beş milyon lira ile firar et.. dılınemış o u na ~ore. ugun 
fet ... Doğrusu çok zarif, ıizin planı- mi~tir. Her tarafta aranmaktadır.» filoda eski gemi yem gemiden fa1 .... 
nızı pek iyi biliyorum. Geçen PazaT Bulurlarsa alınlarını karıelarım.n ladır. Halbuki, eski gemilerin in-
bankayı şöyle bir dikiz ettiniz. ıon. - Öyle ıni zannediyorsun~ şaat tarzları, tayarclere karşı mu-
ra bütün ha.ita pis .b~r. kahvenin pi• ı Bu aözü ıöyliye:ı iki serseriden haf aza tertib~tı~ı ~uhtevi değil
maaasına dırse\tlerınızı dayayıp u- (DtrvRml 7 nci '8yfada) dir. Bu gemılerın guverle muha.. 

lgan. istaabal 

fazaları ekserıyetlc, bombaya kar
şı çok zayıf bir zırh saUıından iba
ret bulunuyor. Donanm·darda ha
van topu kullanmaya imkan olma. 
dığı için eski iıışaatta gemiJerin 
~ırh ve muhafaza satıhları şakuli 
1sabetlere .:ieğil, ufki iı.:abctlere gö
re hesab cdilird:. Kaldı ki, tayyare 
tehlihes:ni dikkate ala;;ık daha 
kuvvetli muhafaza tertibat•na sa
hih ve bizzat tayyare taşımaya 
k~dir. olarak inşa edilmiş gemile
rın bıle tayyare hücumlarından 

müteessir olduklarını ve hatta 
battıklarını da AkdC'niz mücadele
leri arasındn görmekten hali kal
madık. Bundan çıkarılacak netice 
şudur ki, tayyn:-e tekniğ! gemı tek
n :ğinden daha süratle tekemmül 
etmiş .bulunuyor. Esasen bunun 
böyle de olması teknik ve iktısadi 
sebebler dolnyısile zaruridir Bir 
gemi, en az on beş sene kullanıi _ 
mak üzere inşa edilir; halbuki ha
va silahının tekniğinde on beş ay 
b:le bize yeni bir tayyare tipi ver. 
meğe kifayet ediyor. 

Şu basit izahatımızla dahi aşa
ğıdaki iki nok;tayı kolayca anla
mak kabilü•r: 

1 - Bu defaki harbde, İngiliz 
donanması, Cihan Harbindekine 
nisbetle, zamana göre, daha eski 
lbir donanmadır. Bundan dolayı 
tayyareye kaısı zayıftır; hatta a. 
ciz bile diyebHiriz. 

2 - Umumiyetle, donanmn tek
niğinde oir inktIUb de\'rı gelmıştir. 

Bu ikinci nokta bilhassa mü
himdir. Nasıl. kürekli ve yeikenli 
ahşab gemiler devri donanmada 
bir devir yapmış ve buharlı, de
mirden gemiler bu devri çürütüp 
ortadan kaldırmış ve bilahare 
bunların yerlerine ~elik tekneli 
ve zırhlı gemiler devri gelrr.işse, 
bugün de şımdiye kadar tanıdığı
mız tarı:daki inşaat devri sona er
miş görünüyor. Bu bakımdan sa
de İngiliz filosu değil, ingilız filo
sunun rolünü deruhte eeccek olan 
herhangi büyük ibir filo da eskimiş 
sayılabilir. 

Bundan höyle donanmalar sade 
birıbirlerine karşı deği~ tayyıırele
re karşı da haııbedecek tarzda inşa 
edilecektir. Hatta, bu bakımdan 
tayyareye karşı, şimdiye kadar 
düşünülmüş ve tatbik edilmiş mü
dafaa tertibatı dahi kafi olmayıp 
bu har.b sonunda, bütün <ieniz in
şaatı, tecavüz ve müdafaa bakı
mından derin bir inkılaba uğra
yacaktır. 

Fakat, nasıl bi,. inkılab? O da 
ayrı bir mesele? Bu, o kadar derin 
bir inkılAb olacakıtır ki onun ma.. 
hiyetini bugünden tasavvur etme. 
ğe bile imkan yoktur. S. G. 

ziynetiydi. Bir taraf tan da gözün 
ala.bildiğine karanfil ve sünbül 
ve bilhassa lale bahçeleri yapıl -
mıştı. 

Lale, bu devrin en çok sevilen 
çiçeği idi. Nadide bir lfile soğanı 
elde etmek. muazzam payıiahtta, 

ş01ıret ve servet kazanmak için ka 
fiydi. Sarayın çlçekçlbaşısmın adı 
bile cŞcyh Mehıned Lfilezart. idi. 

Lale yetiştirmek, dünynmn 
muhtelif yerlerinden lftle çeşidle
ri getirtmek, İstanbulda en karlı 
bir iş haline girmişti. Sefirler bile 
saraya takdim ettikleri kıymetli 

:~·~~~~~~ g;~;1~~:~ı·0~r; Meşhu Ç .,,, .,,, I YAlzAN: ~EŞAD EKREM 

f:;:ı~~~'.'°!:~~!1~::~ !~~ı:ı~ı:~ r ıragan eg ence erı 
kalan eski kasrr, köşkler yıkılarak ·. . • .. 
Yenileri yapılır, diğer .bahçeler ve dı. On~n ~anmd~kı asıl Kağuiha-' ı gun7 han bahçesi, Cendereci köyü 1 otuz mermer sütuna dayanan bir 

dan sular fışkıran bir mermer ej- hediyeler arasında, bazan, nadide 
derlıa vardı: bir lale soğanı eulunduruyorlardı. 

bağlar da yüzüstü bırakılır. kısa ne mes~esıne gelınce, Arab ve A- mesıresl, Çaybaşı teferrücgahı, Su kasır yapılmıştı: 
b:r zamanda, çıçek tarhlarını ot cem, Hınd, Y~m~n, H~beş sey~a.h- kemerleri mesiresi, Sultan Osman Gel hele bir kerrccik seyrit, gö-
b~rür, knsırlar çürür, ve dökülür, l~n burayı ~rduklerınde: cBızıı:ı havuz~ v~ ni~ayet Istranca dağla- ze olmaz ya.sağ, 
Çökerdi. ~ıyarlarda eşı yoktur,. derlerdı. rı mesıresı. agyar ve engelden hA- Oldu Sôda.bdd fimdi, sevd:ğim 

Kağıdhane der~si ve civarı, ts- A_b ve havası~ letaf~tı kaleme \:e li, körpe kuzularla yağlı ballı suh· dağ Ü'1Ü bağ/ 
tanbulun her tabakadan halkının dıle gelmczdı. Kaynagı Karadenız bet edilir, bil' sıra cennet köşe - Çar bağı Isjahanı eylemiştir 
tekellüfsüz gidip eğlenebilecekleri Boğazına yakın Levend çiftliği ci- !eriydi. · dağ dağ, 
Yerlerdendi. Bu taraflarda tstan • v~rında bulunan b~r dere akardı Padişah Kağı~ane mesıresin • Oldu Sıidciood şimdi, sevdiğin 
buı halkının gittıği yerlerden biri kı, İstanb~l~ bekar çam~ırları de bir kasır yaptırmak arzusunu. dc.ğ üstü bağ! 
Ahbey köyü idi. Bir geni~ çimenli y~kayan bütun ça~~şırcıları oraya Arabi takvimin bir ŞabRn günün- * 
dere içinde yetmiş seksen kadar gıderler, don ve gomlek ve des - de göstermişti. Sadaretinin resmi Nevbahar irişti 
Ç~nar nğaç]arı ile müzeyyen gün ~laneks~r~da'k'y:~adrlafrdı. Sabukn küşadını, padişahın dört oğlunu 

oldu ol zemin 
cennet mbıll, 

Gan olundu kllmetin gibi heza-
~rmez bir teferrücgfilıtı. Onun az surm ızın ı m~ı e a suya so - on lbe§ gün on be .. ö~sind'e cLalezar mesiresi> vardı tuklarmda temizlenirdi. Bazı Hind muazzam v' muht ş geb~ d-~~~en . • · .. . . . e eşem ır ugun. 
On altıncı asırdanberı meşhur Ka. tüccarları da. Hınddcn getırdıkle- le sünnet ettirerke yapan İbra • 
ğıdhane laleleri burada yetiştin • ri pamu-kluları bir kere burada 1 h' Pa bu 1cf d h tl' 
l·-.:ı· • k. b . . .. b lard p mhe C ım şa, .:. er e aşme ı ve-
hlJi. Llile va tı u mesırevı gor- suya atırır 1: erşe ve u- r ' r s Ad A b Ad hed' t • 

lnek, aklı periı:ıan ederdi. Kağıd - maları ve bayram günleri, ve t:nıKm~ğındeh a ak a ıl ıye .e mış-
h d 

· ı:~ d 1 h h d 11 ·· 1 · b d 

1 

ı. a ı ane asır arının ınşaaıtı 
anc eresı A<,:nann a rnra or ı ıre ez gun erı. urası a am .. . . . 

kasrı mesiresi., Aliosman padi - deryası olur taşardı. İstanbul es _ altmış gun ıçınde bıtmiş, amele .. ve 
§ahlarının atlarının çayırhmdığı nafının, dört beş yılda bir, bu Ka- ust.alar, r.amazan ve bayram gun
Yerdi. Dere kenarında, eski ve ah- ğıdhane mesiresine çadırlarla rre _ lerınde inle çalışmışlarrlı. 
§ab ıbir kasrı vardı. Etrafı azim lip on ıgün, yirmi gün kalmaları, Kağıdhane deresi, mermer bir 
çınarlardı. Burada olan arpa, tir- eski kanunlarındandı. Her yıl bir- kanal ıç;ne alınm:ş, adına cCed -
fil, yonca bir yerde olmazdı. me - kaç esnaf. burada toplanıp usta ve veli Simıo denilnı1 şti. Bu gümüş 
ğer ki Bingöl yaylası ola. Derisi çırak, halife ve postnişin can soh- kanalın üzerine zarif bir köprü. 
kemiğine yapışmış bir at getirilse, betleri ederlerdi. cCisri Nurani> kurulmuştu. Ced
<> çimenden on gün yese, semirir- Kalenıdomane tekkesi, Emir - veli Simin kenarına, geniş saçağı 

ran nevnihal, 
Bağlar buldu. ru hsarın gibi hw

nü cemal, 
Oldu S<iddbcid şımdi, sevdiğim 

dağ iistü brığl 
Kasrın önünde büyük bir ha -

vuz ve etrafında Çdğlıyanlar, !ıs -
kiyeler vardı: 

Gezermi§ kasrın etrafında yer 
yer ta:?e mehTular, 

Mük6Jıhal gözlü, §ir.in ~özlü, 
leyli yüzıü. a1ıtı1ar, 

Heman alktş sedasın andırınnı§ 
çağlayan rular! 

Büyük havuzun başında ağzın -

Gülelim, oynayalım, k8m alcı • Çiçeklere inbikten geçmiş bir 
hm dünyadan, zevkle isimler konuluyor, şiır~ 

Mai tıesnim içeı.m çeşmei 1ıev yazılıyor, çiçeklerin tercümei hal
peydadan leri ile elde ettikleri çiçekleri gös-

Göreliın abıhayat akdığın . ej - teren eserler, cç.fçeki tezkereleri> 
derh<tdan! divan gibi elden ele dolaşıyor, 

Kağıdhane deresinin iki kena- zenginler tarafından en kıymetli 
rındaki arazi, devlet erkAnına, e- hattatlara istinsah ettirilerek, mcş 
ka'bir ve rical: v~ s_aray :OOı:?urla- hur lale, sünbül ve zerrin kadeh • 
rına .ihsan edilmıştı. Üçuncu Ah- 1crin gene kıymetli minyatü ·· 
medin gözdeleri. damad İbrahim . rCUt
Paşanın akrabaları ve dostları, e- l~re yaptırılmış resımlerile süsle -
fendilerinin muhteşem kasrının nıyordu. İstanbul kadısı, subaşı ve 
civarını zarif köşkler, kameriye _ kulluk çornacıları ve bostancıbaşı, 
ler, havuzlar, fisklyelerle donat - ekmek, et, yağ, odun ve kömür iş
mışlardı. lerinden fazla çiçek ihtikarı ve 

Bu yapılann bir kısmının Fran- kaçakçılığile uğraşıyorlardı. Çiçek 
sa sefareti tercümanı Mösyö Lö _ narkı dikkatle takib ediliyor. ,aı
nuvar tarafından Paristen getirtil- ruz lalelerin çe~idleri iki bini 
~i. Bir kısmı. İran üsl\ıbunda bulmuş olan çiçeklere, ayrı ayn 
yapılmıştı. Bir kısmı da, on seki- fiatlar konuyordu; mesela, Mah -
zinri asır Türk mimnrisinin en na- bub lalenin bir soğanının bin al -
rın nümuncleriydi. tından fazlaya satılamıyacağı tel-

J3u kasırların etrafında park - lallarla ilan ediliyordu. 
lar, bahçeler tanzim edilmişti. Ya- Lalelerle geldi baya başka bif' 
semin ve gül ağaçlan kameriyele- hüanü cemal! 
ritı, şi.ın§ir ve taflanlat da yolların (Arku.ı vaı) 
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Sümerbank büyük bir 
çeltik fabrikası 

kuruyor 

SON POSTA 

aberleriJ -
Cenubun en güzel 
yaylası: Zorkun 

Bergamada 
Bir gece bekçisi mav

zerle bir köylüyü 
öldürdü 

Mayiı 21 

«Son Pos'fat nın tefrikası: 10 

Aliçonun hikiyesi 
Ad'ana (Hususi) - Seyhan vilA

yetı çeltik mütahassısı Bay Harun 
Anuk Hatay bölgesindeki tetkik
lerini bitirerek şehrimize dönmüş
tür. Aldığımız malumata göre, 
İskenderunda büyük bir çelıük fab 
rikası kurulması kararlaşmıı ve 
bu fabrikanın yeri tesbit edilmiş
tir. Fa'brika Sümerbank tarafın

dan kurulmaktnrlrr. 

Osmaniyeye 30 kilometre mesafede bulunan 
yayla suyu, havası ve teşkilatile Türkiyenin 

de en gözde yaylasıdır 

Adana (lHususi) - Osmaniye-! bir İstanbullu için cenub Anado
nin otuz kilometre azağın.da, pınar !unun Zorkun yaylası şayanı tav
ları ve havası ile pek meşhur olan siye bir sayfiyedir. Bilhassa bura

İzmir (Hususi) - Bergamada 
Zeytindağ nahiyesinin Aşağışak

ran köyünde bir cinayet olmuş, 

gece bekçisi Hakla; mavzer tüfe
ğini ateş dederek aynı köyden 
Mehmed D~rnayı iki bacağından 

Aliço Kırkpınarda beylere ve paşalara Sulta 
Aziz ile ve Hakanın gözde pehlivanı lbo il 

yapbğı güreşleri anlatıyor 

Pehlivan, Yusufun. yanına geldi! İlk evvel huzur güreşini ıo 
ve: bey aözünu tekrar lıyarak.: 

- Pehlivan: Aliço ıeni çağırır. - Usta! Yatsıya vak.it var Öf 
Yusuf, A liçonun ismini işitir işit- ise, söyle Allah aşkına ıu huzur sf 

mcz tereddüdsüz yer.inden kalktı. reşi nasıl oldu} 

Bundan sonra İskender\Ul hin
terlandındaki bütün çeltik mahsu
lıü bu f <tbrikada işlenecek bu suret 
le nakliye masraflanndan büyük 
tasarruf temin edilmiş olacaktır. 

cZorkun> cenub Anadolunun en da yiyecek maddelerinin ucuzlu- ağır surette yaralamış ve yarnlı 
güzel yaylalarından biridir. Bu ğu kaytle değer. kıalırıldığı Bergama memleket has Pehlivanın peşİM düşüp gitti. Yusuf pehlivan da, orada, buft 

. Aliç~nun etrafında, p..ışalar ve- da bu huzur güreşini iıitmişu. fj m~besna yerde 600 hane yaşıyor. tanesinde ölmüştür. Vak'anın se-
Orman koruma te~kilatı, jandarma Karaburunda bulunan IAhid bebi şudur: 
karak?lu v: kasabaya bir telefon İzmir (Husus) - Karaburun ka 1 Mehmed Durna, altı aydanberi 
hattı ıle baglı oluşu bu yaylalaya zasının Mordogan nahiyesinin De- karısı Cennetten ayrı yaşamakta
rağbeti lbir kat daha artırmakta- ğirmenyanı mevkiinde bulunan d r M h ed Durna k c _ 

1 dır B "lh Osma · z k ı 2500 1. . Kl ı ı . e rn , arısı en · d b" k .L 'l 1 00 · ı assa nıye - or un sene evve ıne aıd azomcn 
zmır 8 ır auınm \J, arasındaki yolun otomobillerin ko lahdini yerinde tetkik eden müze netin evine gitmiş ve eşyasını alıp 

liraSI İle müe&vherleri layca işlemesine rnüsaid oluşu ve müdürümüz Salahattin Kantar bu 1 götürmek istem iş, Cennet, ferya-

çalJndl burada temiz otel.in de mevcudi- husustaki mesaisini bitirmişti r. da 'başlamıştır. Hadıse mahalline 
7~~ Mezkur lahdin tezyinat itib.ırıle t. bek · · Hakk E 

Yeti •LN~ .... un, u şawanı tercih yay ye ıs:en ,crece çt:>ı ı tem 
İzmir (Hususi) - Aısancakıta otu .J ve 2500 sene e-vvele aid Turabi T "' ' 

ran 45 yaşlarında Bayan Methiye talar arasına koymuştur. Burada, mamulattan olması münasebetile M-ehmed Duranı oradan uzaklaş-
e<iında bir ka<lın, zabıtay müra- bunlardan başk:ıı hemen her türlü tarihi kıymeti haiz ıbuhnduğu an- hrmak istemiş, fakat nasihatle bu-
caat ederek çantası ir1nde bulunan mtiyacı temin edebilecek dükün- !aşılmıştır. ff k 1 . r . . . . na mu va a o amayınca mavzerı-
3100 liranın, bir tek altın bilezik lar da vardır. Zorkun. Osmaniye- Değırmenyanı mevkiının eski . D akl d ğr 
ıve für pantantifin çalındığını bil- ye olduğu kadar Dörtyt>l ve Isla- bir kabristan olduğu. mey~ana çık- nı . ~anın ay arı~a 0 u ateş 
dirmiştir. Methiye. tanıdığı 22 ya- hiyeye yakındır. Muntazam oto- mışt~r .• A ~ yerde daha bırçok kıy etmıştır. Mehmed' agır yaralanmış 
flllda Ali, tütün ortakçısı Rama- t..:ı f 1 _ _, ._.;ı bu meUı larudlerın mevcud olduğu ve sonra da Bergama hastanesinde 

• • • lnO'r..n se er':rcu sayesı.ue y~y .. ı....ı...=~ 1 t tı "d b zan ve hıunetçısl Bayburtlu Fat- . . . ~~ o unmuş ur. erı e u mev yaralarının tesirile ölmüstür 
madan şüphe ettiğini ve çanıtaııın l~ya kolayca gidip 2elmek kabıl- kide ~friyat yapılacak ve şin1diye . . ... ~ · 
mıeşını kesilmek suretile para ve dir. kadar Izrnir müzesinde yalnız par- . Bekçı. Hakkı Etem, olu:me sebe
mücev'heratınm alıdığını icidia et- İki günlük bir tren yolculuğu - çalan bulunan Klazomen lahidleri bıyet vermek suçundan nezaret 
m.iştir. Za!bttaca tahkikata bajlan- na katlanmayı göze alan herhangi müzelerimizde yer alacaktır. altına alınmıştır. 
mıştır 

Adana valisi tetkiklerini 
bitirdi 

A:dana (:Hususi) - Adana Va
lisi Faik Üstün birakç gündenberi 
tetkik seyahatinde bulunmakta 
idi. Vali lbugün şehrimize dönmür 
tür. Bay Faik Üstünün tetkik mev 
zuu bilhassa köy okulları olmuş
tur. Gerek inşaat ve gerekse ted
risat meseleleri üzerinde Maarif 
Müdüritle, Başöğretmen ve köy ida 
re heyetlerine direktifler veril
miştir. Diğer taraftan Vali zirai 
meseleler ile de meşgul olmuş, is
tihsalin artması için köylüyü teş

vik etmiş ve dileklerine aid not
lar almıştır. 

..;;_--~---~ 

Trabzon akşam san·at 
okulunun sergisi 

zırler, ayanlar vardı. kat; Aliçonu.1 ağzından işitmek Ç 

Yusuf; gelir gelmez hepsine alel. iyi olacak diye ıabırs ı zlarııyordu. 
~su~. selam verdi. Aüçonun da elini Aliço; b irkaç defa daha. deri" 
optü, Durdu. den içini çektikten sonra· anlllull" 

Aüço, yer gösterdi. Omuzuna ya başladı: ' 
vurarak: · S l A · f dimi" tıi-f · b K S . · . - u tan zız e en z pe 

d
• -d A ednn _el Hızan. ·• ehnl! ışı- vandı. Hatla benimle, iki gurylıd 
ır urur um... epten pe ıvan- d B' . "d .. "d' Şo" b 

1 
var ır. ırı ı man gureşı ır. 

mJYı n f ehi" k b"" bir saat kadar oynaştık .. . Hepte' 

b 
.. l uıu .; ç •1esbç1.. 1armıyod~· 

1
. 0 

• zorlu idi bel. İkinci güreşimiz c:id-
ur enmıyor, e ag amış ın ıyor. d 'd " B .. · · K lb 11ıı• 

d Al . d" d ı ır. u gu'!'.e~ımız; ara o 
u. ıço, devam e ıyor u. ·· ·· d l lbo b · ·"" B d .. d ' b k yuzun en o nıuşt11. ~.ru y.,.. 

1 
-
1
- f.?1cy ~n ıızr ır k/ocb • mefince, efendimiz kızmıı, çüniil 

ar .d., d mbezaın nHe eri çeb ımAd ul o, lboyu yenermiş... Beni kendi . 
mey an a en?. e c, u a ı · d .. t " .. · b ··ı & 

Halil 
.1 w a1n en us un g0rmıye ta ammu 
ı e, son zam.uıımda az mı ug- d · t' "f t t k b ·ddl 

raıtık be Yusuf 1 ememı§ ~· u uı ~ • ana ~d ' 
. . tutmamı ırade ettı. Ben de <:J " 

Diyor, bır yandan da meydan- t tt t ·· t b ~ t k ıı~ d ki - l b k d u um, am, uç saa oguş u • 
aAl~ureşdere a ıdy.or ud. hayet; paça. kasnak oyunile efell' 

ıço, evam e ıyor u: d " · · t f t b h ı lıı' B H n hl" dı ımızı as ını. ş e ; u a su 

b
.
1
- u,k ; 1 .pe l~k~n. ~ bammba: Azizi fevkalhad ainirlendirmiati. J(iıl' 

..,1 mez o a ar ınce 1 ennı u~ 0
- ra lboyu aylsrca. besiye çekmişler 

r~rzı~: •. !enzclb Sultan b Aziz( t°') Ben, itin farkında değildim. Bil 

Y
en ımızın 

1
ara d osunk.a ed~· . gün, hasta oldum, fazla dut ycY P 

er, yer zor ar urur en ını ..• ·· n·n d · t•W• d · h l t ' 
k w l h '- uze e e ıu ıç ıgını en lS ot o 

Amma be .. usa agız ı epten 1'.atır muştum k.a ı d da Kıa a , 
gibi · adcıd ır bel... .. :. ra mey an r ·cf 
D.ın '- k"l d l d gozle gureşen Hanço yanında ı ~ 

ıyere1'. es .1 er en yeni er en Atefim artmış belki; otuz dokııl 
h~~ıralar .uk.redıyordu. Beylerden vardı. Ha.,ço limonata yapıvor• 
hın şorc:lu: İ bardak, bardak bana ver.iyo~dıı-

- Usta! Kara bo ile son huzur Ihlamur köo.kiind "d'k R" Jr. .. · · l l , " e 1 ı . . . ır 
gureı~nız ~":sı. o muıtur baktım, içe: i kı7'Jarağas. girdi. l.l· 

Alıço: ıçını ~ekerek: zandığım yerden doğruldum , Ai' 
- Bırak şimdi buncazlarır. Gel- ıordu . 

eli geçti.·· İ§te; bu sebebden sütü• - Ne o ustı 1 Hasta mısın;> 
nür dururuz ya!. Cevab verd im : 

Aliço; beyin sorduğu son huzur - Eh! Rir parça hastayım ağalfll 
güreşinden sonra, saraydan atılarak Ağa; hatif gülümsiyerek : 
fukara düşmüııtü. - Efendimit: irade ederler, yıı• 

Beylerden Liri daha; tekrarladı: nn Şamdancıbaıı kullaril~ güreşe • 
- Söyle bel Usta!... celtsiniz. On göre haz.ır olunuZ·" 
Aliço; duraladı. Hatıralarını yok Ben, hiç scslemedim , irade efrl1• 

ladı. Ve kısaca: dimiundir, diye temenna eyledjml 
- Olmuş, geçmi~ be beyim t fakat: Hanço fena halde kızdı. D.ı· 

Efendimiz; doğrusu haksı1hk et • yanamadı. Ağaya hitabla: 
mişti bu i~de bel. - Ağa hazretleri... Hastadıt 

Deyip işi kapatmak istedi. Diğer usta lw diyebil~i. .. • 
beylerden birisi de: Aga; bu aoz uzenne; ıunları rol" 

- Şimdi ıırası değil; bak mey • nldandı: . . . 
danda güreş var ... Ne olur ne ol- - Efendımızc arzeylenm ör1° 
maz seyredelim? ise.·· 

Dedi. Ben, derhal mulcabele et.. 
Aliço; İ>u laf üzerine kahlrahayı tim: 

salıverd,i. Ve: - Ağam: turp gibiyim, hiç bit 
- Amma da yaptın be beyim 1 şeyim yok. Aliçor.un bir de ölüsü. 

Karagöz Ali ile Hanço bitirirler ise nü de görsünler. 
bu işi bitirirler .. , Adalının gtirı-şi 

Trabzon (Hu,ust) - Şdırimiz 
altşam san'at okulu talebeleri tara
fındaln bir yılda Y•r»lan etyadan 
müreldceb bir sergi açılmıftır. Ser. 
giyi zi~ret edenler talebenin ka. 
biliyet ve muvaffalciyetini takdirle 
karşı lam ışla rdır. 

...::..---~--~ yataılıktır be 1 •• 
( Arkaaı var) 

d • ., . .,. Diyerek, Koca Yusufun sırtına ı R A D y o 1 Söğüd C. mUd e1Umumı ıgı vurarak: 
Söğüd (Hususi) - Aylardan .. - Pehlivan dediğin bunun gibi, .. ___________ _.. 

beri münhal bulunan bzamı.1 C. he(>ttn bitirir i~i bet. SALI 27/ 51941 
müddeiumumiliğine genç adliyeci - 7.30: Baaıt ayarı, 7.33: Hafif parçıı~ 
lerimizden Arapgir müddeiumumisi (1) Sultan Mızin başpehlivanla - lar (Pl.l, 7 45 :· Afnns haberleri, 8 : 
lbrahim Gören tayin edilerek yeni t 9 Mayıs bayramı yurdun her tarafından cop;un bir tekilJe k.utlulanmıftır. Reaimler Söğücf, Sın • rından meşhur şa.mdrmcıbaşt İbra- Strauss'un şarkılı valsleri (Pl>. 8.so: 
vazifesine baılıımııtır. dırırı, Edremid, Konya ve Aclapazarındak.i bayrarn.daıı intibalardır. him pehlivandır. Evin saat,!, 12.30: Snat ayarı, 12 33 : 
c:m====--ıı::s:ıC:..ı:::ıı.=:=-=ıır:m-=c::m---=~=-=-==~=-=~~==s::::~-=-==-=-=s:=-==-=:::::1=-=::::::mım:ıı-===-====-=-====z==ı:::====y====w==.===. ==.=== Türkçe plaklar, 12.45: AJıms haber· 

tolun na.zarında itibarı yükselmiş- soğukkanlıhgı bır sanıye bıle ter- ıeri, 13: Ha!it sololar (Pi.) l3.15 : 
ti. Apustol sadece: ketme.meğe çalışıyorlardı. Apus - Türkçe pldklnı.", 13.30 : Senfo~ik prog.. 

- Provaya başllyalım!... t ol, kal'binde gerek Temele, gerek ram (Pl.), 18: Saat ayarı, 18.03: MÜ.. 
Demekle iktifa etti. Şetvana karşı büyük bir sevgi, de- zfk fasıl sazı, lP..30: z ıraa.t takvimı ve 
Patronun bu emri üzerine pro- rin bir muhabbet, sonsuz m innet toprak mahsulleri borsası, 18.40 : Od• 

vanın başladığını haber veren zil hislerinin uyandığını duydu. Bu musikisi, 19: Konuşma, 19.15: Radyo 
çaldı... anda onlara hayatını bile feda e- salon orkestrası, 19.30: Saat ayarı Y6 

Başta geçecek olan küçük nu - derdi. En nazik , en cazib tebessü- ajans haberleri, 19.45 : Radyo saıoıı 
: EKREM RESID maraların provası süratle yapıldı . mile; en tatlı sesile: ~kC3tra.sı, 20.l5: Radyo gazetesi. 

H k b .. ··k b ' akl H d' 1 sıra sı·ze 0-45 : Radyo salon orkestnsı, 21 : 
p ki . . b 1 .. 1 . 1 k d .. .. b 1u f . . er es uyu ır mer a Hava- - ay ı yavru arım Memleket J)O.'ltası , 21.10 : Sonat sııa.tf, 

- e ıyı amma en ne yapa- n
1 

un ge medmesıho muştu. Ar a aş-1runu·~.;ı-u 1 ya ette gırışi, saman Oivayt ıbekliyordu. Herkes Apus _ geliyor... 2130 : Konu..,.,'\, "l.·' 5·. Kl"·"- P..,,.. 

YAZAN 

yun... an arasın a oşnudsuzluk bai rengıı~ e divenlerini çıkarması, D--l>: s d y•u " ' ....... • vo 

N 
. . d tolun bu yenı· yapısık ka--ıP4':len· ~. onra a: ram, '"'.30·. saat ayarı, aJan• hA.._,..._ 

- e istersen yap!... Benım g0ster i. paltosunu terkedip mükemmel bir ~ ı~._... - .... _,.,,.-
nereden bulduğunu ve, ne zaman - Hepimizin hayatı sizin eli - leri; borsa 22 . .;s: Cazband (Pi>. 

canım uyku istıyor, uyuyacağım!.. - Daha şimdiden başlarsa!... elıbise giymekte olduğunu göster- nı'zde' . ... ve naStl talim ettirdiğini hayretle 
- Amma ben\m canım istemi- - Ya b izim gi~ meşhur olunca m.esi herkesin hayrctıni mucib ol- birbirine soruyordu. Apustol ise Sözlerini ilave etmekten kendi-

yor!... Beni zorla nasıl yatırır - ne yapacak?... du. Fakat kimse bu hususta bir şey şimdiye kadar ken<iisinde hısset _ ni menedernedi. lstanbul borsası --.. -sın?... - Birkaç gündür on<la bir aca 9Öylemek istemiyordu. San"atkir- memiş olduğu bir heyecan, bir a- Sahanın kenarına geldikleri za_ 
- Sana yat dıyen yok!... yiblik sezdim. lar arasında bir arkadaşın giymek.. sabi ye t vardı . Bıyıklarını yolmak- man müzik Hava-Civa marşını çal- 26/ 51941 açılış - kapan14 tiatıa.n 
- A birader, yapışık olduğu - - Evet ben de .•• Hiç hoşuma te veya takmakıta olduğu herhan- ta ve kendi kendine: maktaydı. Mar~ b itip trampetalar 

ınuzu unutuyorsun!. Sen yatınca git.medil... gi bir şey görmek ve beğenmek _ Acaba çakılacak nu,çakılmı- vurmağa başlayınca Apustol her 
b~~im de yatmam tazım gelmez - Sülüne rahmet okata<:ak!... adet değildir. Sükut bundan ileri yacak mı?... ikisinin sırtını okşıyarak : 
mt ~ .. Orasını bilmenı!. .. Ben ya- Apustol, ikide bir saati çıkacıp geliyordu. Sadece Bücür müsteh- Sualini irad edip, cevabını ve- - Haydi!. .. Talim etıtiklerinizi 

~ 1 bakıyor. ba:Ş'Dı sallıyorı zi hayranlıgwı ifade eden uzun bir rememekteydi. Temelle Şetvanın unutmayın ... Haydi evladlar, gö-
ta~a5,m . . • B -..J kl be . . . 1 - unca senc-.ı ır şu çocu a - 1 k lm kta k d" . ed sırası gelmeden birkaç dakika ev- reyım sızı ..• 

kad
- Yb~u, :~o~a~a yaşrı~ d" saat raber çal~ı.nz. Bir gün geç geldi-

16 edı . çDüra .. a.. . n , l~n .~mlnı 1~~ e - vel yerinden kalktı, provayı terke_ Deyip sahaya doğru hafifçe itti. 
ar ır va 1• a 1• • • ım ı ya- ğini bilmiyorum ..• Gördün mü §U m 1• ru, ıpe;c l go egının ya_ derek kulislere girdi, doğruca sıkı Hiç bir baba, h iç bir anne ça-

tılır mı?··• ip!... kasını, bir şaheser olan kıravatıru sıkı kitlemiş olduğu odaya gitti, cuklarının ilk adımları karşısında 
n~ t""'ağım' düzelterek: 

- oa1 ya """ · · · • Diyordu. Bu ilk umumi prova- kapıyı açtı. Şetvanla Temel oda - Apustolun duymakta olduğu he -
Temel inad etmişti. Yatmak is- nın heyecanına kapılmış olan Şet.. ,- Affedersiniz, biraz geç kaldım, nın ortasında ayakta odurmaktay- yecanı duymamışlaroll"!... Apus.

tiyordu, yatacaktı. Tekrar Melpo- vanla Temel odalarında iabırsız - beklettim galiba.·· dılar. Gülümsedi fakat tebessümü tol, ayni zamanda müteheyyiç, 
meniye müracaat edild .. Melpo - lanıyorlaNfı. Dedi. Apustol Dürrüyü iyice? mukabelesiz kaldı. Hava-Civa kar_ memnun, bedba)ıt; mes'ud, kor -
meni geldi, tatlı diller döktü, ok - Dürrü, nihayet zuhur etti. tize- tekdir etmiye haztrlanmıştı. 1''a - deşlerin GOn derere sinıdi olduk - kak; emin; ağlamağa hazır, gül -
iadı. öptü, kırıttı, gülümsedi ve rinde son derece şık bir palto; kat bu kıyafeti karşısında susmağı ları aşikardı. Her ikisi de bu siniri meğe amade olarak Hava-Civanın 
nihayet Temeli uyumaktan vazge- boynvnda fevkalade güzel bir ıipek tercih etti. Dürrü, üzerinde serve- yenmeğe ~ettiği g&.-ünüyordu. girişlerini, selam verişlerini, şarkı 
çirdi. li atkı, başında en iJk İngiliz na- tin alametlerini taşımaktaydı. Ha- Her ikisi de vazüelerinin ciddiye- söyleyişlerini; dans edişlerini ta-

Saati geldiği halde provaya b19 zırlannın giymekte oldukları si - li ve tavrı da bunu teyid edecek ıtini idrak etmişler her işi kolay - kib ediyordu. 
lanamamıştt. Buna sebeb Dürrü. • yah .tötr ppk.alardaıı vardı. Dür - mahiyetteydi. BinMnaleyh Apus- lılrla başarabilme.k için luun olan (Arlıaa Ylll') 

ÇEKLER 

Aollıt 
Londra 1 B&erlln 
New-Yort 100 Dolar 
cenıne ıoo İni9 . rr. 
A1'na 100 Iıralıml 
Jııladrid 100 PeçeLa 
Yolı:obama 100 Yen 
Stokholm ıoo 1'no '1', 
Altın 

24 ayar külçe altın 

İkramiyeli 3 5 1933 
~ani 
Sına • Erzurum 2 ill 'I 

n ~':la :ıı~ 

5.22 
130.25 
30.0875 
0.995 

12.89 
~1.0175 

30.6275 
27 

336 

IU7 
19,71 

i 
g 

l' 
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IW:eclis yeni lltitçeyi mtizakereye baş;lada 
lid (..._.,. 1 inci aayfada) Bakırdan Cizreye ve Elazıgdan lnuz 8 milyon &ra dahil olanak ba - bir muk. ayese de şu neticeyi ver. borçların itfası faslına 15 milyon- la-....1edı1-:-:r. Dövız' membaları • 

ett:ği va:!iyet ck>layısile bir ta- Paluya doğro.ı olan demiryollar in- güne kadar verilen fevkalade tah- ektedir ru •• ...,.. ~n bazı vergilmınızde hasıl o. şaat ameliyat! imkanın miiaaadesi J-.tın umumi ycunu 512.216.000 m : lira ilive edilmek suretile bu fa- mızın batlıcalannı tetkil eden Er .. 
~ tenakusa, diğer taraftan milli 1 nisbetinde ilerlemiştir. Örtümüz. liraya balii obnaktadır. lerkez Ballk&Stndaki ~ tahsisat miktarı 2' m!Iyon gani ~ Kuvanan itletmelerimizc:le 
~dafaa masraflarındaki ebem- deki sene de programı dahilinde Ba mihar.ın muhtelif hizmetler it .-aya çıkanlnuf bnlunmaJıı;tachr. bir elki enin 6 bin k-
IQ.iyetli tezayu·· de. geçen lleDe de i- bu inşaata devam -...an~ktı·r. arasında_ -.eti tevzii tudur: a ın mecmuu önümüzdeki senelerd~ de bütçe en' '- lellbil 1940 ~ndr to.9 cuı~ yn--1.... ı.-ı.a.• .. d • ._,_ . nuna mu~• a•et111 e 
taret etnüştim. O zamandanberı Farkın t,5 milyon lirası maarif . ~ 71.89: 368.237.000 lira Bulfin Merkez Benkası emrin- ----· w •••,!!•.:-.. ~- - bin tona ,..tem hakır fstjhaal ec:la-
haıi,ın uha!ı tedricen pniflemış bütçesine a1nhmt Te başta köy ~li ~afaaya taallGk. eden muh.. de mevcud altının mecmu kıyme- ae ~ılmasını duşu?duğümuz bu ımtbr· 
te gösterdiR· yeni veni inkipfla.. enstitüleri olmak .. d 1 telif hızmetlere. ti 119 milyon liradan ibaret ol. tahsısat yapılmış emuıyonların tas tın tesiri bilhassa ~illi müdafaa bir inki-' •öeıere~z~~htel~;"~:~ Y~e 13_.'45: 68.992.000 lira masına göre \e:iavüldeki umum ev fiyesine ehe~miyetli surette yar- Ham ialihtalAtıınız miilaid ..Y .. ~ 

1 
'--'-· ~ ..1\ h ru • . . . demuyoUar Dlf8at muraflanna. rakı nakd. · .. d 23 ııa •. dım edecektır. IİDİ 1940 .enmi ele dahi muhafaza 

yaç an Utl&lmın•ıan, 6 .. n ıeç- arif izmetlerinın takvıyesıne tah- y·· d 5 58· 28 b0-4 000 li ıyenın yuz e ,...... une .. . etmifıtjr. 
tikçe daha büyük olmuştur. M:ıs- ıi9 olunmufttır. 600.000 lirası de\'. ma ;llz e · '. t . · til · .. kra ve imparatorluk ıamanından dev- Maaraf butçem n bumanla ali-
taf bütçesinin tahlili sırasında b-.1- let ziraat qietmeleri kurumunun lat ~b~ &~ı:ad:>;e ==i a.;:ni.r:- redilip hususi bir tediye tarzına k~ar muhtelif mevzul~r ha~kın~a- [Ma&re V..a.m:ıiı• .-...u•~ın el. 
lll dair etraflı izahat verecejim. sermayesin~ mahsuben verilmek Yüzde 2 61 • 13 '95 000 c.!. ıh. başlandığını damin arzetijim mile- lı maruzatın_ı bundad~ ibarettir .. S1~ vuna ve Batvelülin bllllna .,._ ta-
~itnd"l'k ı ..ı •• • • .' • • • ura 1 t t ·ı· d '--lan - di de aanays maa ın ve su ıt en -L.....~-- -L _-u::ıı.: -~'-
'I ı ı ya n.1. JUrasını arze:,e- uzere zıraaı hızmetlerıne 1.100.000 llat ve içtımai muavenet hizmetle- ann enzı ın en sonra .ıw. cum. a:ibi l' bakk ada bir · l"lll"IDUllll ~ l9f _,..... "'_,,..., 
)hn ki 1940 mali yılmda gttek adi lira aynlm1~tı;-. rine. huriyet devrinde çıkanlmış olan ile mevzuw~r. ı az ıza- , ..... MaPE ·sıiı. Ymmki ...... 
'1ı6tçeden gerek 1evkal~de menabı- Fazlalığın 1.100.000 lirası d? Yüzde 1.-: 5.123.000 tira Ma. bakiyenin yüzde 32,33 üne teka- t 'Verecegmı. • iclerı· nuda nepolmaac:aldardır.] 
4en Milli Müdafaa Vekiletine ve. muhtelif ııb:hl ihtiyaçlara karşılık arif hizmetlerine. bül etmektedir ki emisyonu tstiL SIRIJI '"Y 
?il .. en tahsisatın mecmuu. devlet tutulmuştUT. Yüzde 0.58: 2.730.000 lira zirai zam eden ıçinde bulunduAn-uz Sa 1 HJ• KA"" YE b\ı 1 gı.uu nayi it eri: 

tçesinin umumi yckiınunu mü- Bu ar.ıettıklerimden başka pet- mevzu arL fevkalade şeraite nazaran bu ıris- Gerek iktaaadi devlet te,ekkülle-
~w nisbette geçen bir miktara rol arama!an masraflarına karşı- Yekun: 512·2 16.000 lbetle? batta normal telakki et- n tarahndaıı kuruJ.nuı olan, gerek. 
uelıg ı ktad ı-~ ı k M d T 1..·1.. Bu rakamların tetkik ve muka- rnek ıcab eder L l 1 1 (D--•--L 5 :....: --L-..1-.) o ma ır. ıA o ara a en et~ıa. ve Arama . b. . . . . . · a~i te,d>büs er mahau ü bu u - --r--• --. -v-

M lif n:üdafaa tedbiderfm1zi, Enstitüsüne aid mu~ad tahsisata ~esem kade tu
1 
netic~ı k~ ki ~ Emisyon mevzu una a!d iııahatı- nan sanayi müeuaclerimizitı istib- biriydi. Her mu birden banlteria 

llyasi va7.ıyctio her türlü ınkipf· bu sene için iliveten 800.000 lira .:ı ·· ~r a7ıj;ı' ~ .. ~ Mü;'ı;m- ma nihayet venn~den tovvel fU - ali.tında kayda değer i.nkipflar gö- üzerine çullanmı,lardı. 
lalını ka~ş:larrağa müY;d bır hal- verilmiş. mütefPrril< kanunların Jıizmeiİ~..:. yÜzd u İ 3

1

45 . d a ~a raSJnı da kaydeaeyim ki mevcud rülmiiftür. Gayrimüsaid bazı amil- _ Kaç adın v:ır biliyoruz f1 
Ce devam ettireb:lmek ilzere imü- ve fevkalade ihtiyaclann icabı 0 _ yollan in-at e fl. 1 ~~da- kanuni salAhlyetlerin tnüsaadesi- lerin mevcud bulun1n111ma rağmen . d 11 L . 0 B' e • '.llı.l: ·~ • ,..,.. masra arına yuz e ~ t d .. 1 k L!~ -•~-~ 1 .. diki . ın e , ouıen, umaco er&enul 
'""'"Zdeki saı ~ için fevkalaue me- larak ta muhtelii dairelere cem'an S 6 sı diğer afıa v . '. 1 . ne ra& ••• en e avu.e çı arılacak VIKUM ııuma1K1ar arın g~r en niha H • 
babii tamam-m bu ihtiyaçlara tah- 1.500.000 lira kadar tahsisat ayrıl- yÜzde '4.90 ı ~tısadieil1~y:rçl:r:r~~ evrakı ~a.kdiye miktarını asgari mnumi gayret. sayesin~e bu iı!i~sa. yet uace .. Nasıl kapa~a ~ 
&la etme~i daha faydalı gördük. mıfhr. kiye yüzde 4. ı i de Sıhhat, Maarif had. dahılınde tutmak için gerek ~t ge_rek ha~, gere.t -;t8,sıf ı_!iba- dı~ mı_'"I. Se! tam ~manım. ıntih~~ 
llu sebebla ötedenbert fevkalade M"llf MUd f laallOk ve Ziraat mevzulanna aic:ldir. hazınece gerek Merkez Bankasın- ale yük~~ıttir. Sınai ıatihaal~tı .: edıp bin gondcrmıt. Haydi eJlenm 
t.hsisatla i<lare olunan bütün di· 1 a aaya FevkalAde tahsisatın ca muhtelif tedbirlere müracaat i:1Zi·~or:\ıen fu .·~::ın, bugıtu uzat ta kelepçeyi takalım. Merak 
ier hizmet!er adi bUtçeye alınm·ş eden masraflar edihnekte olduğu gıbi diğer taraf- ~~ e vr . ıçın e memnt ~t etme, istintak lı.iJcimhıo ifade ver-
'te tafsilatını aşağıda enedeceğ'm karşıhkları tan . yapılm:ş olan emisyonlar, yeti bak:::d~:U.::i:t~eairİ:i mek iı;İli fazla yorulmı,.eakaın, bia 
~i bazı zamlarla birlikte 1941 Nihayet, doğrudan doğruya mıl- Fevkata·d t L_, ,_ 

1 
,_

1 
tedrıcen kapatmak çarelerini de lıilhuaa ka......ıa de~er hepaini ona anlatırız cı~örüne ha-

vut . ı....·. 3nn7'>".307 lır li müdafaaya taallU.. eden zaru. e anaısat urşı lıt arı - hemmiyetle naza d"kk t l ı... • . . ~· Çesı ye .. unu c vv. '" • a tl d d . . d il nın bir kısmı, mader.i ufaklık para e ' .. rı ı a e a - M d • ı·h IAI ber yoUamana lüzum yok. Poliaia 
'lar~~ tp~ı olunm~ıw. . ~k e~eenor;~a;ı ~~:r:ı;aa id:::ı~~ ~ad>Cyatından elde r.dilip kat'i va- ~~ktayız. :u . cum~ede~ olarak a en ıs 1 sa ımız otomobili JWACıkta lıe1'1iyor, ae 

Cümbanyet devn malıyesinfr. . d k' sk • ~ kTt t kvi . ndat meyanına giren ve mevcud ka dü~u u ~mıye butçesınde fev- Batta tq kömürü olmak iz.ere olaa ıniMfirinnz sayılının. Yaya gö.. 
llıa p~tr..e aadı" kalarak hu- :ınl edı ~ı•-=rteı 'eş2 ~ a mil a yllesı nunlann esaslı hükümlerin .. t kalade tahsısat karşılıklarına aid medea iatiıllalitımızda da artıtlar türmeyiz. ~.-...::. ____ ~~ · b. ı...:~t ta'- ıç n e ı ccve n ,., m yon ra . e mus e- ---;---:-----:------~------------=----....:....:.:..;, _________ _ 
-~ """tevazm ır uu Ç• - tah . t .1 . f niden avans ve kıea vadeli istikraz J diın edebilmek için bu sene de ba- B51.~tça ":erı mış ll'af. ~- dak' teklinde daimi olarak hazinece iati.. stanbul Defterdarlığından 1 
tı. z:amlu ve thdaslarla varidat u en~ masr a..ı51Dın 1 fade ech1ebilen menabiden tahaı _ 
lrıenabiimizı takviye etmek ıaru- fazlalı~a aıd marazattm bundan f_ eal ettiğini, diğer kıamınm da muh-
~ hhıl olmuştur. barettır. l telif kaDunlada kabul bu,.mclvia _ Sıra Mütellerın adı ve ifl 

Masraf buı .. ıııııs•ı Biraz evftl uzetmıf 0 d~ nuz hususi ıalihiyetlere nıüstenic:l Mo. 80'1 adı 
kwaf Dütçesh 'Y" ~:· ::!::tt·~~na:~~;~~: ~~la~!::; ::;!,~~~i~':..;ili:rı:en• b:ıi~ : ~j:u:::::~ T. 

. llükumet~e yüksek Meclise tak. milli müdafaa ihtivar;htr•ns ~::ırst- Cütnlıurlyet Mentez B4nltuı tara1: 3 Palhri kahveci 
~ ed!imiş olan lay,hada masraf lrJr tutulmuş oJdufundan yuksek hndan banlnot ilırac.rm ierilzam ea. t Ahmed Afil gazeteei ve Ti. 
~t yek•inu c304.971.86~• lmt- MecHse aynca takd•m eclilmif o- melte olduğundan bankanın emis- 5 Teni 
4-' ibaret ıd! ve liyihanın ta!lzi- lan fmaadP. tahsisat llyihasne )"oa vaziyeti hakkında biraz malU. e Cemil İçkili lokanta 
~ SJl':JSınd1 elde bulunan 8 avJ;k şimdilik i.tenilf"!l 83 mjlyon lira mat ve~eii faydalı bulmakta}'lln. 7 Y. Kohen lAaıikQi 
~illt nkamlanna nttnaden münhamran muhtelif müdafaa hi7. Bunu, büM.a, evrakı nakdiyenin 8 JCUerCJ ollu oamqırcı 
~amnış bulunuyordu. Sütçe metlerine a\d bulunmaktadır. Adi art)f m.betiıai endite verici telakki 8 Toma Paspas 
tlltütnen,11ce yapılan tetkıkat ıı. bütçede milli müdafa.ı glupuna ~m~~e temayül edebilecekleri tt'n- ıo Onan Şevki bam mıumı. 
~ W.:un py~•ı itibar le 11 ayrılan tahsisat yekunu 78 milyon vır ıçın yapmağa lüzum sörüyonun. U Abdullah Hultiat tpelc kumlf 

'Yhk tahsi1't rakam lan alınmış liradır. 83 milyon liralık fevkalade T erlavüldeki ~an. not 12 
:;::: :r,.:~~ 

:1c1uhndan •ıaridat tahminleri bu tahsisatla 'f:>irlikte 161 milyon lira- • .. !! lirik Bloltıri&t thraeat Ko. 
~ra göre tad:l ed•lmıı ve ya baliğ o(acaktu·. Şurasınt derhal miktarı 15 Panayot v, ıeri&i 1'. wsa 
"arıdat btı1tçe9ialn balil oldulu arzedeytm ki mfld mfülaf1tarım .Arta.mis T.nl 
)'eltlna :nüvaz· olarak masraf ye- 91!11elflr hafrfJrf fhtt~ mfktan a- Bankanın 17 Ma)'la 19.f I tarih-

18 
Sonya t:enıi 

~u da ~09.734 307 liraya çıkarıl- mumf vaztyethı fnkJşaf tanına ve li Taziyetine göre tedavüldeki bank l'7 notların umumi yekunu 505 mil - 18 ll'rançesko Dr. 
!tUttır. Ar:ıcfaıc· 5 m;lyon liral:k bununla muvazı olarak alınması yon 495 bin 392 liradan ibarettir. 19 AneJJti terzi 
fllk dfi~ınu umumiye bütçesinde lüzumlu görü!ecek tedbirlerin şü. Bllllun f 37.495.392 lirası O.manh » Babrik terzi 
~lad-e ~ıhtrlsat ka1111ığ1 olan mul ve ehemmiveti derecesin~ ba 1 İmparatorluğu zamanında ihraç ve ıı Hacı Resul?.ade ipek K. 
~lann itfasına mahsus tP.rlibe lıdır. N;+.ekim 1940 mali yılında Cümhuriyet Merkez Bankaaıaıea de. 23 Ezra Eşarpçı 
1~ olunmUf ve ıbu suretle gecen milli müdafaaya verilen adi ve ruhde edilmif olan evrakı nakdiye- 23 Mustala KAmll halı taciri 
~ lııütçesincl€ 1~ ı_:ıily<"1 Iıra~ar. fevkalade hhsisatın yekOnu mali ni? bakiyesidir ki mna.bilinde, 46 !: AnJel yastıkçı 
~t o]~n ve hukumetten aeıen sene lbidayet!nde un mi!yon mfk- .. J,oona uhetıh~ ve tahvilat olmak 2S ~~;:~Clelektrikçi 
... .,Jede 20 milyon I.raya çıkarıL tarı~da olduğu hald~ se;ıe iç'?de u~ere m !-lif lıymetler tevdi e. 2'I Niko sobacı 
~ ~ulunan bu fasıBaki tah" sa~ yt!tlıden slr.ıan tedbfrlerın ~t'e- dilerek h~n~ bankıtya bor~lanıl- 28 Teoflli Patri teni 

lnılyon lfraya ibiAğ edilm•ftir. sf olarak bu rakam 302.5 mılyon mıt Ye tasfiyesı banka kanunıle mu • Ali kw:ıdura imali 
,._ütçe Encümenince tesbit olu- liraya baliğ olmuştur ki bu miktar ayyen bir tekle bağlanmı,ur. Bi - 88 Ahmed Özdmıir ressam 

ll'9l masraf bütçr.~nde 1940 ~ılına deYlet bütcesinin umumi ye1ttnun ~en bu evrakı nakdiJe UZUJI nd• M 8amoi1 &aat tamiri 
lleaaran mneud 4l.257.9A6 lJralık dan 34 milyon lira fazla buh>n- li . ~untazam bir borç haline sel • 3D ATI'&Dl Mahrbopolo puta.baJıe 
~hf?n müiredatı fUdur: maktadır. llliffir .. Mevc::ad evrakı nakdiyeoiA 33 Erifili terzi 

17 •.000 kiUur lıra düyunu u- IİHI PİNAAgl L-.. la•• 1 7 mılyon lirası da karıılıiı tama- M Ali Denlctq ve Kenda lotanla 
~ bü•.. · d'l ·ı-· llllal .U men akın olank bankaca tedavüle 36 Olıa Korti .ainema mualHmi 
tı. ye ~esme zamme > m>t- '•fllt Pi td . çıkanhnıt oldu w •• ""'·Ayni bütçe içinde yapıi<ın bazı .ıYı yango aresının elde brtıhkh . gul)a. tıore tamamen 36 Hikmet ve teriki elektrık T. 
~ilitla birl•kte elde f'dilr.n tak. ettiği safi hasılat olarak maU yıl I eeel: nzıyettedir. ~~() mil~ 3'1 Mari pansiTODcu 
~n 21 5 liranın 4 5 lirava va'kın içinde han bütçesine tahsisaıt kay ~ 01lt Ba mukab~lı L tedavule I" Nitoli Terzi 
~ı 25' milyon sted'nJ-1~ teslıhat dedilen 2.620.000 kiimr lira bu ra- kanı __ J· t .. nda ına.:aoil ban .. 39 1'iko11 T~rıt 
1...... -~ • ' kama dahil 1 d ~ 'bi askeri n 9e1R:1Ua cuz anında ır.evcud 40 Nikoll Terzi 
~isf1e diğ"et kred~Jerin taksitf- 0 ına . ı . ıı f- kıymetlerin yek6nu 2 7 4 milyon 41 İbrahim ve Petht mann 
llt. 15 mil,,·onu fevkalade tahsisat cablardan do~an ibtıyaçlara satfe- 915 bin 229 lirad ,_. b 1 d ı ~..:..__- • dilmek Ü h' ı· if ·ı . • h . ır ıu un ar a tQ Resi pansiyoncu 
-qılıfı olan f>orçlann itflısına. zere. ızme ın" ası .. e aıa. a~ bonolarından, tiearf mailer- '3 Re.si pansiyuncu 
lertye kalan kısmı da muhtelit kadar olan jandarnın, gumruk ve le idare edilen de.Jet müesee ı _ " Resi pamtyonca 
~let borçlarına aid lPrtiblere i- orman bütçelen:e maske imalatı. rinin hazine kefaletini haiz b;:oİa- 46 Rıu ._ 8aliha"1n fototr•f9' 
~ edilmiJti.·, yol, askeri ıskeieler inşaatı gibi rından Ye diier ticari ve zirai ıe • '° Mehmed Tabir ıototraıtı 

l'•zJalaiJn H milyon killur lira- işler için nafıa ve di~er dair@ler :ı:~rde'! .mütetekkildir. Fazla taf- 4'1 Olga battal 
tı; başta demiryollar JJliaatı olmak bütçelerine konulmuş olan tahsf- ~eclea 1alnız farurnı 43 Oll• tıelı:l'.al 111 

il_.; Ereğli kömür havzasının sat ta bunun haridndedir. Arzet- ~,,_. ki .w kıymetlerin 2 13 te Yani Bmditi battal 
-letle§tirilmesinden müıteveJUd t iA'fm bo nkamlar bir üaraftan :;1 el on ı.!98 .. ıua 986 liruını ikhsa. 50 Ahmed otıu Rıza bh•eef 
f~allde sarfi)atın şose Te kBp- memleketin sulh ve emniyetine f~ıe:': h ~aebıae-11 erinin h.azine ke- 51 Osman ollu Mebmecl tabveel 
h'ML ' d"l"miz ehemm'y tin derecesi nı aız ono an tetki) etmek- 53 Osman alla Jılebmed U.hveci 
~r, muhacir lsHn ı~lerf, maske v~r :. 1 kle '-_: bee d'A.. ..,_ - te ve bu miies11e.elerin 194'0 bilin. • .... ıttı «ti fmalide taMiAtla nı pterme uıı;aa r, 'e"'r -- çolarına söre öd . • Basan~ yemltei 
~ etttJepJmekW olan hizmet. rdtan da fimdiya kada:- aldığımız mecmuu İlle S7I en~lf •Hımayelr.rı M Mustafa Anubalci 
' adi bü•-e almmasmdan emniyet tedbirler·nın istil7.am et- liğ olmaktadır Tednu Y~.nld 1~ INa. • Aleko olhl Menardo berber ~~,, · · f '-A l il- VÜ .> • l k _ L • • avu eıu evra - ııe İlya terzi ~idcür. tıfi maU edaK. r ıı;ın s atın te- ' n-diyenin 1O1 milyo li d 5'1 Yahya kunduracı 

1.380.000 lira muhtelif nafıa barüz ettirmektedfr. Adi bütçe !- akı~ teıiıini m•kabilind: h::'~e:r: 58 8adııt berber 
hilbıetJerb'! aynlmııtır. Şurasını çfnde temini mUmkün o~ıyan bu ~rılen •':•natan mütcvellic:ldiı. Tel' 18 8imGD berber 
'bilıassa +ebarüz ettirmek isterim fhttyaçlar için feıtkalAde karpldt- 1;; 12 edilen . altının kıymeti ömer kömtfti • 
~ bu mi~ın 750.000 lirası, fev- lar bulmak ZaTUftti meydandadır. du·~ 4

· 1 6 ~ liradan ibaret halan • il Azts tıraetnane 
~deden nakled:len mikt•r• ıJi- Geçen ~ maruzatım arasında. guna ıore buna ml.lkabil filen m H.-.,,.. Jmmi TurkVYU 
~eten yol ht~atma alddir. Bu su.. muayyen biT proıırama bağlı işler yapıhnıı oiaıı uııUyon miktanna • BilQin Hiilnü Turkuu 
~e yollar ve köprüler infaatı iıı;İA 1936 71hndanberi mul.telif nazaran ~tı~ kartılıjı halen yüz- it lıletopolar.ia pate matbaa 
lçta bet milyon liraya yakbl tah- kanwılarla verilen fevb1Ade tah. de 77,3 ~ ~ütecaftadir. S. altmla. • <>ıeni panaiJODC!I 
titat. umumi biitçede daimi ola- sisatın ve karş•lıklannm tahlilini rın te~ını mukabiHnde hazinece • lebir tiJaU'om un'attlrlar 

• 

• • • 

"D1Mfld Baçop:o P. •ıı 
Suriye Ç&Zfl 18 
Termz ç. t 
Jlulalbafı 1 
mııazma P. JS/J 
Mqrutiyet 5 
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iatiklAJ 330 - 322 
İat.iklAJ S20 - 322 
iıstttıAJ 320 - 322 
İ.stiklAJ 320 - 322 
İstiklll 3'lO - 322 
iatıklAJ 320 - 322 
İ.stiklAJ 3120 - 312 
Eski Panaya 10/4 
iatıklAJ S66 
İstiklll 380/5/"1 
Hamalb8,fı 3/1/2 
ı:mırnevruz 10/1 
Kallavi 11/ l 
Kallavi 8/ 2 
istikl9.J. 320-32.2 
İa\iklll S20..322 
istiklll :mum 
istilll ıl.I :J'J0-3~ 
Y~ria.la.sı 38 
P'aremeei 9 
Piremeoi. 
Gönül aotak 19 
Gan1iJ IOtat S2-St 
Gönül aokak 15/1 
ırı rwci -.& 1/1 
Baçıoplo P. 31/1 
TiUünd Ç. 211 
Metrutiyet 119 
~emeci 4.4/ 1 

• Kallavi 22 
KMlılnalCafa Hocawte 17/f 

• iatWM e&-1/1 
• İstiklll 85.1/1 
• istikW tli-1/1 
• 1stik1Al 73 

• ADadolu "°· 38 
• Anadolu So. 2i 
111 Anadolu Bo. 
• 1stiklAJ 115-111 
• İa&.iklll T1 
• Ahududu 27/ 1 
• Ahududu 2'1/ 1 
111 Büyük Parmntkapı 
111 Ahududu 5 
• B. Parmakkapı 34 

XWOltw B •P.K.• M 
• Ahududu 8/ 1 
111 TorDACJIMa,fı IS/1 
• Kuıotlu 20 
• Tornacıbafı 50 
• Baft s. 1/1 

Tcatıam Bofaztesen ısı 

• t'atitlll -
• Xuınbaraeı lM 
~ iatllı:lll 161 

• ı:.taıll -
istitlll -

11.u 
8,3'7 

20,71 
19,72 
18,'12 

167,83 
10,39 
1,'11 
3,70 
5,10 

31,54 
24,51 

1,45 
168,00 
34-0,'15 

28,80 
7,36 

245.00 
57,60 
21,84 

299,01 
18,73 
1,17 
2,86 

18,20 
80,75 
13,Sl 
25,20 
18,89 
64,00 
... oe 

579,90 
11,95 

HS,34 
3'1,70 
51,2'1 
1'1,7t 
tı;,00 

46.00 
17)t 
12,1\2 

119.00 
125,00 
55,85 

9.0'1 
ta,95 
30,00 
30,00 
4,81 
3,50 

36,00 
&2,IO 
0,37 

18,IO 
13,U 

5,59 
11;1'1 
J0,30 
32,10 
12,ü 
ı,ıı 

it.il 
ll,11 
l,1t 
3,99 

174,05 

J,8'1 
4,14 
3,H 

lt.38 
33,5'1 
2,08 

34 
'lt 

1,02 
6,M 
4,90 

29 
33,60 
18,li 

6,'11 
I ,47 

49,00 
Ll~ 

4,3'1 
59,80 

3,75 
23 
57 

2,,8t 
1215 
2,80 
5,M 
.3,JI 

10,80 
e.

ll5,ıt 

12,19 
sı.m 

7,64 
10,25 
7.16 
t,00 
t,00 , ... ., 
2,56 

3'1,80 
27,00 
11,17 
1,81 
9,38 
e.oo 
&,00 

89 
'10 

'1,20 
10,tW) 

1,11 .... 
11.• 
t,8 
1,31 
2,ee e.• 
1,10 

34,&1 

• 

J 

2,31 
11,81 

••• 
•.IO 

1,.111 
4.1'1 

12,.2.l 

1,14 

2,36 
1,51 
3,'13 
1,15 
8,84 

30,2.l 

0,26 
201.60 
'l,39 
2,59 
l,32 

44,10 

'·"° 
.. ~ 
2,56 

10,93 
2,39 
4,54 
1,M 
9,72 
8,10 

11,15 
2'7,96 
1,76 
1,84 
l.'19 

S,12 
ı,21 

10,05 

S,92 
o.es 

1,69 

l,M 
1.115 
1.78 

0,41 
1".21 
119,80 

2,04 
0,51 

208,88 

·a 
i 

93'1 
937 
93'1 
937 
m .., 
9S7 
937 
937 
tJ7 
937 
93'1 
937 
937 
937 
937 
937 
93'1 
937 
1117 
937 
931 
937 
937 
93'1 
937 
93'1 
937 .., 
93'7 .., 
"' 93'1 
93'1 
31'1 
9S7 
m 
U'1 
arı 
m 
93'1 
93'1 
m 
m 
99'1 
93'1 
93'1 
m 
m 
m 
m 
911 
93'1 
93'1 
93'1 
93'1 
m .., 
81'1 
91'1 
917 
tı'l 

91'1 
931 m 

~ yer alnuş buh.ınmaktadır yapmıştım. Bu programa dalıll iş- al ınabilecek av~n azami haddi koopera~ifi 

O 
· ilan . · terden doğrudan d~va mım ~~n ~ milyon lira ile tak- 61 Şehir tiyatrosu san·~ ımrryo 111,aall lımnıt olmuı dolayılile lNg\lne b- yıd edilmif oldujun;ı göre bu mik- toopera.tifi llrliyaçelebl 20_22 49,40 9,88 ... ., 

Demiryol:arı inşaatına aid mali lanlann tamamn adi bütçeye •- tarın tamanııı~a muadil emisyon &8 Elektlro Tranopolo Amıalmıeec;id lstiklil 2'18 91'1 
larogramm 1941 yıJına atd mlttan Jınntıf olması olayısi)e bugün~ ka- yapılması halınde de altın karşı. =iifa=~ı :nnızata D. Yokuşu 69 !5,00 ı,oo 
'271.000 küsur lir&81 adi bütçeye dar verilen fevkalade tahsisatın lık ~~i ,Uz~e 31 ~surdan 8f8- :: Ahmed manav nıımta Botazteaen ıos 

15

'

75 

us 91'1 ~ulan tahsisatın. bakiyesi de son vaziyetini brf kere daha göz- ğı düşmıyecekt.~r. B~ ı~hat, emıs- '1l Silleyman kahveciye ak! 
15'"° ::!! ., 

~ununu geçenlerde kabul buyur den ıgeçirmeği faydalı buluyorum. r~n~~b buf nku d~azıyet~nın karşı- tömtirlült 111 :eotaxt!M!n 1Z8 '12,76 14,56 137 
Ulunuz dahili istfkrazla karşılan- Favkallde tahsisabn J 1 1 arı e en ışe venci olmak- '1S Batkı Hayri Dr. 'l'omtam f.stiklll 309.311/2 :1183,19 62,M .., 

ltıak üzere tamamen nazan dfk- ~n uzak ~u~u?duğunu te~arüz et- OalataaaraJ Ma2iJe Şobeai mtlbllefierinden olup yukarıda adı, lfi ve tıcaret«lh ldrealerl Jasılı P.h'alar 
~ alınmış bulunmaktadır. tç:n_ umumi yekOnu tırmeğe kifıdır zannederım. DL tAdl ticare\le Jeni adrealerinl btıdinneDUt '" teblile sallhlyeW bir kimae de g6l&elilmemif ... ,apılan anıttır. 
de bulunduğumuz fevkalAde vazi- 193.f ve 1935 senelerinde ar _ ğer taraftan Merkez Bankasında mada da bulunamamış :>ldutıarmdan ldlatarmda g6sterilen f1llan aid ltaallf, buhran ft mtvuene. B. Ka• 
)etin doğurduğu müşltblAta ve fına mezumyet •ermit olduianaz mevcud altua miktarı ile halen• .._..,. am.larmı ba.vl ihbanWl181erle tomilJOn tararım ~ Mblll mümlEID oıam•""'*•r. 
a.ıa1zeme yok~ujuna rağmen bu 1•.180.000 Jlra ile aon tanih ha.. da9'Ude ba.Junan nrakı nakdiye ~ Mn ..,W biiiüü 10•!lillıdmalldelerlnetımllln1eblil ,.._...,... lm9 iU oımıv •. . 
~ Zonguldaktan Jtozluy• D. ,..ı... ı.n-ı. kabul hu,urduia- miktarı arumda yapılacak umwnl < .. > 



8 Sayfa SON POSTA 

T. C. 

Milli Piyango idaresi 
1940 Takvim Vllı Bilançosu 

AKTİF 

Kasa mevcudu . .. .. . ......................... . ... . .... . 
Bankalardaki mevcud: 

T . C. M. Bankası Ankara ıube- 245.504,29 
ainde (1503) 
T . C. M. Eankuı Ankara tubeo- 707.050,72 
sinde ( 1503 A) 
T. C. Ziraat Bankası Ankara 35.937,21 
Şüb~dc (4068) 
T. C. Ziraat Bankaaı lzmir Şu- 9 f. 5 09, 9 1 
besinde 
T . Ticaret Bankası İstanbul Şu. 2 75. 366, l 9 
besinde 

Cari be.ablar: 

T. C. Ziraat Bankuı Şobe ve 
ajanstan 
P. T. T. Biriktirme :fe yardım 
sandığı 
Bürolarımız: 
Ciş.elerimiz 
Ankara bayileri 

Bloke edilen ikratrÜyeler kartılıfu 

3670 numarah kanunun 7 inci 
maddem mucibince T. C. Merkez 
Banka.sına blob edilen ikrami • 
yeler karftlığı bakiyeei 
1-4 üncü tertiblet' ikramiyeleri 
karııbğı bak.iyesi 

1.338.487,10 

139.781,32 

162.208,91 
16.671,25 
23. 743,76 

1.031.271,SO 

Lira Kr. 

l<J .028,62 

f.355 .368,32 

1.680.892,34 

Fevkalade c;eki~ler bakiyesi ı .966.2 r 8.oo 2.997.489,50 
Muhtelif borçlular: 

Banka teminati mukabilinde bilet pt:ıfl ............ 41.491,73 
Tranaitvar heıahlar .............................. 1.255518,76 

Naznn hesabl.tr .................................. .. 

Yek.an ··••••••••••••••••••• 

103.764. 15 

7.453.553,42 

PASİF 

Seııniaye 
Bankalar: ········•··· ·••••·····•· ···•·······•·····• 

Ziraat Bankası Ankara Şuheısi 
( 4(}64) 

Ödenecek iuam.iyeler karfdıği: 

1-4. üncü t,.rtibler bakiyesi 
1: evkalade çekilişler bakiye•i 

Muht.elif alacaklılar 

Bayı1erin alacakları 
Müteferrik alacaklılar 

Transitvar hesablar: 

Nazım he.ahlar 

1940 Safi karı 

1.031.271,50 
1.966.218,00 

22.723,89 
5,54 

36 70 numaralı kanunun il. inci maddesi muci • 
hince Milli Müdafaa Vekaleti Hava kısmı büt 
~inin !evaztm ve techizatı harbiye faslına tah
sıaat kaydolunmak iizere bıu.ineye verilen 

Yek.ün ••••••••••••••••••••• 

Lira Kr. 

930.000,00 

127.208,59 

2.997.489,50 

22. 729.43 
652.049.46 

IOJ.764,15 

2.620.312.29 

7.453.553,42 

1940 Takvim lTılı Kar ve Zarar Hesabı 
BORÇ 

Ödenen lkramiıel~r: 

1.4. üncü TeTtibler 
F evltalade çelciliıler 

Ödenen Konıİs)onlar: 

Bayilere ödenen komiıyonlar: 

l .4. üncü tertibler için 
Fevkalade çekiliıler jçin 
Ziraat Baukuı ve P. T. T. ye •e
rilen sahf komisyonları: 

1-4. üncü T ertibler 
F evkalôde çekil~ler 

idarenin tnnumi masraflan: 

Maaı. ücret ve yevmiyeler 
Sair idare muraflan 

Satlf cifel~ idare masrafları: 

3. '32.886,50 
t .986.367,75 

468.2 f 6,64 
198.844,96 

30.788,66 
17.728,06 

5 7.964,21 
129.365,48 

1940 ıeneei safi ki.n ••••.••••••••••••••••.•..••••• 

Yek.Un ••••••••••••••••••••• 

Lira Kr. 

5.119.254,25 

715.5 78,32 

187.329,69 

15.417,44 

2 .620.312 ,29 

8.65 7.891,99 

Satılık Köknar tomruğu 
Devlet Orman İşletmesi Karabük Revir ,.. 

Amirliğinden : 
• 1 - Mengen bölgesi emvalinden olup Rum.Ja rampasında mevcud 
cS520ıı aded muadili cl36'h metre mHt'a.p c.121 desimetre milt'ap kölroar 
tomruğu açık: art.tırma suretile satılıp çıkanlınıftır. 

2 - Tomrukların. k:.aıbukları soyul mUf olup hacim orta ~utur üzerin.. 
den hesablanmı.ştır. 

3 - Tomruklara aid satış şartname.5i Ankarada orman umum mü -
düı'lüğünde, İstanbul, Zougu1dak, Bolu, Çankırı orman müdlirlülderl!e 
Kanı.bük devlet orman işletmesi revir 6.mirliğinde görülebilir. 
~ - Tomrukların muhanırr.en bedeli clh liradır. 
6 - İsteklilerin % '7,5 muvakkat pey akçesile 8/ 6/ 941 tarihine rastlı_ 

yan Cuma günü saat H de ~rede orman bölge şetJilf.f ötnaaında Kara.
bük devlet orman ifletmesı revir lmirligi riyasetinde tq>lan.aca.k komis _ 
yona müracaatları. (4058) 

Zongu1dakta 
Ereğli Kömürleri işletmesi 

Umum Müdürlüğünden : 

S ADE V A<il ALINACAKTIR. 
İşçi Tabldotlarımız ihUyacı iÇin 180.000 kilo erimı., sade yağı müba_ 
yaa olunacaktır. Şartname Ankarada Etibank umum müdürlüğünde, 
İBtanbulda Etibabanlt bürosunda ve Zonguldalt'ta işletme umum mü
dürlüitüMe görülebilir. Tekliflerin 16 Haziran 1941 tarihine tadar Zon
g\(idalt 11aetme Umıım Müdürlüğüne nrilmiş olması 10.zımdır. 

. 
Nafıa Müdürlüğünden: 

ı - Karacabey - Boıtaz yolunun ikinei kllometre.s'™ieki Ulu köprü _ 
nün ah18.P olarak yeniden in.şa.sı 1668 Ura CK kur\.lf keşif bedelile a~ 
etslltımeye konulmUftor. 

2 _ Eksiltme 16/ 6/941 Pazartesi günil saa.t 16 da Bur&l. Na..fı& mü
dürlllğil binasında eulitme komisyonu 'Wabnd.an ya.pılaeııktır. 

s _ Talipler, bu Loe aıd proje, k~if, silsllel flat, eksıltme, baym.dırhk 
işleri genel, husust ve fenn1 şartnamelerle mukıvvele projesi ve diğer evra
kı Na.tın dairesinde görebilırler. 

4 - TaHplerın eic.ill tmeye ıştirAk etmek için 717 li:ra 60 kuruş muvak
kat teminat makbuzu vermeleri, üçüncü maddede yazılı evrakı kabul ve 
imZa. etmeler~. bu ınşaatı yapabileceklerine dair ihale glmünden evvel 
Bursa vi!A.yetine müracaatla vesika aıtnaları ve ticaret odasına kayıdlı 
bulunduğuna dair 1>41 yılı vesikası ibraz etmeleri icab eder. 

İsteklilerin muııyyen gı!ın ve saatte Bursa. Na!ı..a. Müdürlüğii dairesine 
gelmeleri nıın olunur. (4026) 

ALACAK 

Bilet aatıp: 

1-4. üncü l ertiblerde satılan 
Fevkalade çeldlitlerde satılan 

5.214.786,75 
3.347.697,50 

Müteferrilt icarla::- .. . ..................... , .. •.•... 
G.iıeler haııl•tı ••••••.•...... . ..•••..••••••.•.•.•.• 
Bir sene zarfındıı taleb edilmediğinden dolay• 
3670 numaralı kanunun 1 O uncu maddesi mu • 
cibince irada alına~ ikramiyeler . .............. . 

Yek.Un ••••• , ••••••••••••••• 

Lira Kr. 

8.562.684.25 

23.339.88 
23.597,86 

48.270,00 

8.6; 7.891,99 

İstanbul Orman Müdürlüğünden: 
t.'tanbul viliyeti merkezinde, nakliye ve müruriye tezkeresine bağlı her 

çe.şid orman envalinin yoklanması ya.pılaıeaktll'. 
Keresteler için blrer kalemde miktar, cins ve k:arı.şılt sayısını; odun, 

kömür vesair cnvalde de gene birer ttaıemde yalnu miktar ve cinsi gö.s_ 
terlr beyannemelerin 1 HaZ&ran 941 ~tidasında mahalletinin orman da
irelerine veril..ınesi l~zımdır. ""ağıda yazılı günlerde mal sahiplerinin ve_ 

ya. yazılı vekillerin mataza ve depolarında orman te2*.creleri ile ha'Zll' 
bulunmalan ilin olunur. 

1. - Dahildeki depolar 5- '1 Haziran 941 
2. - Haliç senıti; 
A. - Karaköy Köprüsü..Bebze hl!ıli arkasuıdaki depolar 5-7 Ha.ziran 941 
B. - Sebze hAlLUnka.panı köprüsü 9-11 Haziran 941 
C. - Unkapanı.Ayakapı 

D. - Ayakapı_Haliç sonu 
S. - Beyoğlu ciheti: 

12-14 Haziran 941 
16-19 HaZiran 941 

A. - Karaköy köprüsü..Hallç .sonu arasındaki depolar 5- '1 Haziran 941 
B. - Karaköy köprüsü Fındıklı 9_11 Haziran 941 
C. - Fındıklı Beşıktaf 12-1-4 Hazlran 941 
D. - Beşiktq R. Kavalı 18.19 Haziran 941 
41. - Marmara ciheti: 
Karak(ly k:öprü.si\...Yeşaköy arasında.ki dec><>la.r 
5. - Ü.Sküdar ciheU: 
A. - füılcüdar-A. Kavağı arıwndalci depolar 
B. ttsküıda.r..Pendlt 
8. - Adalar 

İstanbul Defterdarlığından : 

5. '1 Haziran 941 

5.-'1 Ha.Ziran 941 
9-H Haziran 941 

20-24 Haziran 1>41 
•(090• • 

Açık olan teb1it" memurlukları için lise ve orta mektd> mezunu olan er~ 
kekler araaında ıtahsile devam edenlerle 18 y1.4ından küçük ve 35 yaşın~ 
dan büyük olanlar ltabUl ed.ilmezler... 16/61941 tarihine müsadif Pazar_ 
tesi günü saaıt d4• de İstanbul tlniversitesi hukuk fakültesi birinci .sınıf 
dershanesinde müsabaka 1.mtlhanı yapılacak.ıtır. 

İ.mtfuana girmek iAtifcnler a~ıda yazılı vesikaları blmUen bir i.stida 
ile 12/6/9411 Perşembe günü sa.at 17 ye tadar demerd:ı.rlılt sicU kalemine 
biZZa.t müracaa.~ edere~ foto~raflı kabul kartı almaları ilin olunur. 

ı. - Tahsil 'fesikası. 
2. - Nüfus ı.eziteresi 
3. - Hüsnühal kltıdı 
4. - Sıhhat r.ı.poru 1 
5. - 4,5X6 eb'adındt. iki toto~raf. 

Bu iki ve.çika imtihanı kazananlar_ 
dan t>ili\hare alınacaktır .• 

dOO'i• 

Zayi - İneboluda.n aldığım nüfwı Son Posta Matbaası: 
kağıdımı ve terhis tezkeremi kaybet_ ======-== 
ti~. Yenisini alacatımdan eskiSinln Neşriyat Müdiirü: Selim Ragıp Emeç 
huk:mü yokur. 

Küçü.kpaza.r karakel 1Dır9ısuıd<l SABiBLEBi: S. Ragıp EMEÇ 
Cemal kahtesmde BM* &ener A. Ekrem VŞAKLIGİL 

Mayu 27 

rrncr~ 

J .! ıcın: .'.:)İzi aldatmı)•acak: en do iru hakikat itaretidir. Külfet ye 
emek istemeden tavuk suyu ile mamul bir komprime, muhtaç oldu .. 
iunuz .kaloriyi ve huzuru temin eder. 

BÜYÜK BAKKALİYE MAÔAZALARINDA VARDIR. 

IJA ........................................... ..,. 

Toprak Mahsulleri Ofisinden 
Bugüne kadar yapılan mübayaalarda satın ahnmıya

rak sahiblerine iade edilmiı olan Y oğurulmuı ve mai -
fUf afyonların toprak mahıulleri ofiıi tarafından ıatın 
alınmasına karar verilmiı olduğundan müstahsil ve
ya mutavassıt ellerinde bu gibi afyonları olanlar apğı
daki .huıuıatı ehemmiyetle nazarı dikkate alarak bu 
nevi afyonlarını ofise satabileceklerdir. 

1 - Yoğurulmuş ve mağfUf afyonlar, sandıklı olarak 
f stanhulda ve Afyonkarahisanndaki ofis ıubeleri tara -
fından satın alınacaktır. lstanhul ve Afyonkarahiaarın· 
da malı olanlar bir ıandığı dolduracak kadar afyonları 
bulunmadığı takdirde ıandıksız olarak asgari hadlerde 
dahi teslimat yapabilecekleri gibi, birlqerek araların -
dan birisini mutemed tayin etmek ıuretile dahi teslimat 
yapabilirler. Bu takdirde teslimat sandıklı olarak ya • 
pılacaktır. Ofiı bu mutemedi mal sahibi addeder. 

2 - lıtanbul ve Afyonkarahisan haricindeki mahal
lerde sakin olup ellerinde mağıuı veya yoğurulmuı af
yonu olan mutavassıt veya müstahsiller bu mallarını 
bizzat veya bir mutemed marifetile ofiıin yukarıda 
bildirilen iki ıubeıinden birine nakil veya irsal ederek 
hu iki Jubede sandıklı olarak malları teslim edecek -
lerdir. · 

3 - Bu kabil afyonlar en geç 10 Haziran 1941 Salı 
günü aktamına kadar İstanbul veya Afyonkarahitann -
da ofis §Ubeaine teslim edilmit bulunmalıdır. Bu tarih • 
ten sonra yapılacak teslimat kabul edilmiyeceği gibi bu 
yolda !erdedilecek hiç bir mazeret dahi kabul edilmi -
yecektir. 

4 - Af yonlar lstanbul ve Afyonk.arahiıarında ofisin 
muvazzaf eksperleri tarafından muayene edilerek ma
hiyetleri tayin ve mağ4uılardan tenzil edilecek diğer ec
nebi maddeler niıbeti teabit olunacaktır. 

5 - Y oğurulmuf afyonlarm ince toplanmıf olanlarına 
beher morfin derecesi için 50 kurut, kaba toplanmıı o -
(anlarına beher morfin derecesi için 37 ,5 kurut ve mağ
fUf afyonların da kıymetsiz olarak ayrılıp ofise bırakıl· 
mıt olanlarmdan gayrisine pmil olmak üzere, beher 
morfin derecesine 25 kurut fiat tesbit ~dilmiıtir. 

6 - Bu karar afyonlarm temiz ve ince toplanması 
uğrunda yapılan propaganda ve tetviklere ve bu mak -
aadla ofiace alınan ve alınacak olan tedbirlere zerre ka
dar halel getinniyeceği gibi mağf uf afyon ıahiblerine 
ilerdeki mahsuller için cesaret verecek mahiyette olma -
yıp, sahibinin hata11 yüzünden bu kabil afyona bağlı 
sermayenin ıeyyaliyetini temine ve ba11aten memleket 
servetinden addettiğimiz yoğurulmuı ve maifuf af -
yonların da bir defaya mahsus olmak üzere kıymetlen • 
dirilmesine fırsat verilmesi maksadına matuftur· 

7 - 941 Mühayaaıında mağıut afyonlar ıureti kat -
iyede. mübayaa edilmiyeceği gibi yoğurulmuı afyonlar 
dahi mübayaa harici bırakılacaktır. 

8 - Fa7:la tafsilat mahalli vilayet ve kaymakamlıklar 
vasıtaıile köylere kadar temin edilmiş olmakla beraber 
ali.kadarlar bu tafsilatı ekim mıntakalarındaki en ya -
kın Ziraat Bankası sube v·e ajanslarile ofis 4ube ve a -
janılarından da alabilirler. «3671,, 

Fiat Mürakabe Komisyonundan: 
66 Numaralı ilıl.n: 
Bağcıların kendi ihtiyaçl~rı iÇin bu luııdurdu.kları normal m~dar goa"J.. 

ta.şı müstesna olmak Uzeıe ellerinde gözta.şı bulunanlar milı:tarlaıile bu
lundurdukları mahal ve ..<t:nd1 adresi erini bir beyanname Je .m geç 30/ 5/ 
9411 cuma günü saaL 16 ya k:ı.dar fiat mürakabe !tOmi.>y..ı nun.t b ıldırme_ 
ıeri MUll Korunma kanununun verdi~ aalilı.lyet.e m.W.teniden il.t.ıı 
olunur. \Wff) 


