
f'iA.LKIN GÖZQ 

H ALKIN KOLAGI 

t-iA L K I N DiLi 

Sene 11 - No. 3892 

.. 
lnglllzler 
Baldad 
önilne 

vardılar 
( Royter bildiriyor) 

Raşid Ali ve Genel 
Kurmay Başkanı 

irana kaçlllar 
lngiliz kıt' aları şimale 

dogru ilerliyorlar 

80 Alman tayyaresi 
Suriyeden lraka 

doğru uçtu 

Kaıhire. 30 (A.A.) - Ortaşark 
lngmz kuvvetleri umumi karar
ga!unın tcblıği: 

Irakta: 28 Mayısta Han Nukta
)'ı işgal eden kuv\•etlerimizin şar. 
ka doğru ilerlemeleri tuğyanlar 
) üzünden gecikmiştir. Şimale 
doğru ilerliyen kuvvetlerimiz Uru 
işgal etmi~ lerdir. 
~id Ali ve genç kral Bağd11dıian 

aynldıhr 

b 
Bağdad, 30 (A.A.) - Ofi ajansı 

ildiriyor: 
İng liz kuvvetleri Bağdada 20 

kılometre mesafede bulunuvorlar. 
Başvekil Raşid Ali ile genÇ kral 
§iınaı istikametin,., har'•ket etmiş-
1 rd r. 

İktıcı'.lci nazı" ı, P. ni!> lahi cıt-
ıle B d kt: l valılığmc- ta-

Yin ed lm st!r. 
Maar f f'laZ rı hiıı:lı ,ı; lnr dolayı. 

le hütü n mektebler in kapatıl
nıas nı emr "tnı !tir. 

(Devamı 3 üncü snyfada) 

Lord Ha ifaks n 
yeni beyanatı 
"Nazi l e rle 

sulh 
yapılamaz,, 

Berlin, 30 ( A.A.) -- Sabık 
Kayzer Vilhelm, Dorn'da 
SJ'İpten vefat etmittir. 

CUMARTESi 31 MAYIS 1941 idare iDlcri telefonu : 20203 F"ıab 5 kurut 

Alman tayyarcııeriAtina uzennde 

Berlla ı-AL_M __ A_N __ _ 

llrldde FRANSIZ 
barbla /ŞB/RLiGi 

blttlilnl 
bildiriyor 
Londra vaziyette 
salah yok diyor 

İngiliz ve Alman 
tebliğleri 

Alman resmi tebliği 
esirlerin kurfarzldıgını 

bildiriyor 

Kahire 30 (AA.) - Ortaşark 
İngiliz knvvetlerı umumi knrarga -
hının te'bliği: 

Dün Cinde havn yolile yeniden 
Almnn takviye kıt'alar! gelmiştir. 
Bütün gün şi:idetli pike bombar -
dımanlan deyanı etmiş ve kıt' ala -
rımızın mevz.ilerind • yeni düzelt • 
m eler yapılmıştır, Kıt'alarımız düş 

(Devamı 3 üncü ısayfada) 

Müzakereler 
devam ediyor 
Berlin, müzakerelerin baı
lıca met1zuunu bilha11a 
F ranau: imparatorluğunun 
müdalaası teıkil eylemek-

tedir, diyor 

Fransız müstemle· 
kelerinde galeyan 

Berlin 30 (A.A.) - Bir 
hususi muhubıt bildiriyor: 

Resmi mahfeller kat"i bir 
vnziy t lmnY.la imtina edi -
yorlars da F rans z - Alman 
miiznkerc.leıı tnalıyetlc devam 
etmektedir. f3erlinlc Vichy a
r~ındak.i miınase'betlerin bu
günkü v 1zıye i harbin en e -
saslı meselelerinden biri ola -
rak tel.kki edilmektedir. 

T unus.ı yapılan tahriksiz 
'tecavüz üzerine Fransız hü -
kumetinin şiddetli bir hnre • 
kette bulunmnsı Berlinde bek
leniyor. 
(Devamı 3 üncü seyfada) 

Defterdarlık f aaligete geçti 

Yeni vergiler yarın 
tatbik ediliyor 

Yalnız sinema,. tiyatro biletlerine 
yapılan zam bugün başladı 

ŞEKERLEME PASTA TiYATRO SiNEMA MAVA GAZI 
MUAMELE VERG\5\ 9 i LETLER} METRLMiKABt 

~ 0p10 ~~EHİR 0/10 "f:tcuRuş1/J.ffAM 
~/o TWATtro~lı 'o aKURUŞ'7~ 

ZAM ZAM Q~ 

ICKi MEKTUP VAPUR BiLlf i K\ BRi T 
~URlJŞ 

'Z/1 ~ .. r 

40KURUS 

SiGARA 
('l_ 'lfnuş 
~ı2~.., 

Bir Fransız 
vapurunda. 
286 Alman 
yakalandı 

Postospams, 30 (A.A.) - c:Tri
nidad>: 

Martinique'e giden Fransız va. 
purundaki bitaraf yolcular bura
ya muv~bt etmiştir. Bir İnıgiliz 
hali> geınis tarafından tevkif edil. 

(Devamı 3 üncü sayfada} 

ff:R~AllA ~ 1 OJARA 

11iö~-~ ZAM 

Elektrik, havagazı, tütün, içki, kibrit 
sinema tiyatro, vapur biletlerinin. 

ve sairenin yeni fiatları 
Büyük Millet Meclisi tnrafından leri yarından itibaren tatbik mcv. 

fevkaliıde vaziyet dolayısilc ba7.ı kiine girecektir. Yalnız sinema, ti -
vergi ve resimlere znm yapılmnsına yatro ve konser biletlerinden alın· 
dair olan 362~ sayılı kanun hüküm (Devamı 4 üncü sayfada) 

Milli Mndaf aa için 83 
milyon liralık f evka ade 

tahsisat kabul e ildi 
inhisarlar bütçesinin müzakeresi esnasında 
bazı meb'uslar yüksek dereceli içkilerin 

şiddetle aleyhinde bulundular 

C Askeri vaziyet =ı 
Mısırda neler oluyor? Cemal Paşanın 

devesinden Romelin tayyaresine 

Ankara. 30 (Hususi) - Bugün 
saat 14 de toplanan Büyük Millet 
Meclisi geç vakte kadar müzakere
ler ini devam ettirerek mülhak 
bütçelerle milli müdafaa için 83 
milyon liralı;k fevkalade ıtahs.sat 

verilmesine dair oıan kanun layi
hasını sıra llc müzakere ve kabul 
etmiştir. 

aAlkol denilen b ela ıı 
İnhisarlar Umum Müdürlüğü. 

(Arkalı aayfa 7 ıütun 4 le) 

[ 
içki aleyhdarlarının yeni J 
hareketi karşısında içki 
taraf tarları ne diyorlar? 

"İçki yasağı 
tatbik edilemez!,, 

"iptilaların en zararsızı içkidir. İçki aleydar
ları alkolü alamıyan yarı hasta kimselerdir .. 

içkiye ala.kaları malum olan 
tamnmış muharrirlerin 

mütalaaları 
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31 Mayıı 

ele 
•aktneye 

1 ihtiyari tale e 
kursla ı açı ıyor 

--------

·-----

e 
Yugoslavya, 
Hırvatistanın 

italyaya iltihakını 

• a 1. 

Verilirk n 

lapODJUID 
Amerlkaya 

cevabı 

:Ankara, 30 (A.A.) - Maarif 
Vekilliğinden teblığ olunmuştur: 

laroa öğretmenlerimiz ders vere
cektir. 

Lise ve ortaokullarda bütünle
meye kalan talebenin. talebe ol. 
duklacını gösterir bır vesika ile 
bulundukları şehirlerdeki lise ve 
ortaokullara müracaat ederek şim
diden kurslara kaydolunmala:rı la
zımdır. 

Bay Rooseveltin miş ve Japonyanın üçlü paktıa ya. 

Protesto etti kın alakasını ıhma! ederek yaln z 
nutku V0 Japonyanın Atlantık sahasıle meşgul olmayı 

Londra, '31 (AA.) - Yugoslnv- hassasiyeti tercih etmiş~r. Mamafıh herkesçe Lise ve ortaokul talebesinden 
biitünlem~ye kaim~ olanları ye- ya, yeni kurulan Hırvat c:dcvleti- malum bir hakıkattir ki Japonya 

nin:t İtalya tarafından ,Kapalı Yazan! Selim Ragıp Emet içın Ameriteanın dış mesel~Jere 

"Üçlü pakt Japon 
harici siyasetinin 
değişmez temelini 
teşkil etmektedir ,, 

tiştirmek için 18 Temmuzda boşla
mak ve 24 Ağustosta bitmek üzere 
her lise ve ortlokulda c:ihtiyari ta. 

labc kursları. açılacaktır. Bu kurs 

bir tarzda tlhakıhl• lngiliz hukiı- U zakş· -kt d·. . b" k 

1 

müteallık hattı h:ıreke>ti bilhassa 
meti nezdin:ie, Londrndaki Yugos- b t 

1
a:

1
. ado abı~lı ır ~e- a. iki bakımdan Japonyayı şıddetle 

lav elrısi B. Suboviç vasıtasıle e 1" .n - :.ı unan .-ı.me. l"k d d 
~ 'k ·ı J b .. b b' a a a ar e er: 

protesto elm şt;r. rı ~ 1 e a~onycım:ı ugun, ır ı- 1 - Üçlü pakt azas•na Amcri-
Yugoslav rıfJtası, Yugoslav dev. rının harekatını her zamandan da- k b" • .. . k d d lğ' t k 

Berlin, Ruzveltin 
nutku ile meşgul 
elmıya başladı 

Berlin Giridde 
harbin bittiğini 

bildiriyor 

h d"kk ıı· b' .. k b t"b' anın ır •. ecnvuzu ay e ı a !etine aid arazıden buyük kısım- a 1 a 1 ır mura ·a eve a ı d" d 
l b. d' A k- h ır e. 

ları İtalyaya teı•kedC'n 16 ve 19 tu~ma arı ta 11 ır. merı ·ayı er 2 - Japonynmn iktısaden çem-
Mayısta Romadu irr.zalanan anlaş alakadar eden mcv:u Jal-?°nyanın bcrlenmesi ~ıbi bır vazıveıt hasıl 
malan haıtırlatmakla ve şöyle de- kulakları.nı kabarttıgı gıbı Japon- olduğu takdirde. 
vam etmektedir: yanın alakasını davet eden hl:!r Her iki ihtımalden birinin ta. Maamalih, enterncuyonal va

ziyette beklenmedik inkifal· 
lar olur.a Japonya hattı hare-

ketini yeniden tetkik Berün 30 (AA.) - Hususi bir (Baştarafı I inci sayfada) 
muhabir bildiriyor: mana yeniden alır zayiat verdir -

edecekmif B. Ruzveit'in nutkunu ba:ı:ı te - mitlerdir. 
Tokyo 31 (AA.) - Ofi: reddüdkrden ve az ehemmiyetli Vaziyette salah yok 
Japon Haricıy~ Naziri B. Mat ~ gibi telakki etmelt temayüllerinden Londra 30 (A.A.) - Londra-

auoka, dün akşam gazetecilere be. sonra Alman ıiyasi mahfelleri ve da salahiyetli kaynaktan öğrenil -
tanatta bulunmu~ ve demİftir ki: matbuat bu nutukla ciddi surette diğine göre Ciriddeki vaziyette aa-

Üçlü paktın Japon harici siyaııe- meşgul olmaKa başlamıtlardır. lah yoktur. Ada He muhabere gÜç-

Butün bu kararlar, hakları ve hadiseyle Amerika~ın kendi~inı hakkuku ılc bı>raber Juponyan.n 
havati menfaatleri derin surette meşgul olmak mev:kıınde ve mec- harbe müdahalc>si de zo.nıri ola. 
müteessir olan milletın hiçıbir iş- buriyetinde görmesi h::ıklıdır. caktır. Son Berlin dbnüşünü müte 
tiraki olmadan ve h:çb!r fikri sim Nitekim Cümhurreis; Bay abb Japon Haricıye Nnzırı Bay 
madan, Hırvatistanı işgal eden Roosevelt'in nutku rnünasebetile Matsuoka'nın sarahati,,. beyan ve 
düşman kıt'alarınm yardımı ile Japon BaşvekalPtinde. yapılan top- işaret eylediği bu munyyer. hallı 
ga:!q>Olunarak ikti-darı ele geçir ,.. lantılar da bunu teyı.ı etmekıte - hareketten in'11raf olunabilmesi 
miş bulunan aynı şahıslar tarafın- <lirler. Maaınafrh Boy . Rooseve~t için ortada dr>ğ:sınL~ çok şeylenn 
dan alınmıştır bu nutkundcl Japonya ıle Amerı- lbulunması l:lzımdır. Halbukı nut

kanın münasebatına uzak, yakın kun ·radını müteaktb Tokyoria 
hiçlbir temasta bulunmamıştı. Bu. göze çarpan hassasiyet, mUşavere
nu, iki memlekP.~ nras•nda b 'r ya- lerle kabine azasının toplall'tıları 
kınlaşma harekelinın işareti .gibi b:.ı toplantılara ordu ve donanma 
telakki eden bazı gazeteciler ilk miimessilerhin iştirnkı, Japon -
fırsattan istıfadc ederek Ameri- Amerikan görüş farklıl•ğın her za_ 
kan Hariciye Sekreteri Bay Cor. manki kadar nh ve her zaman
dell Hull'e bazı sualler tevc ıh eL ki kadar yakmla tırılması güç gn. 
tiler. Memleketin dış siyasetinde rünüyor. Galiba Bav Roossevf'lt'ın 
ki seyir ve inkişafları Cümhurre- nutkunda dikkati çeken umumi 
isi kadar yakından bıırn<'k ve ta- ipham ve bitaraflık kanununun 
kfö eylemek mcvkiinde buJuııan şimd'lik meriyet mevkiinde ıpka 
bu zatın verdiğ'; cevab, jki taraf edilmek istenmesi de bundan ilf.'
münasabatının · e.;ki vaziyetinde ol. ri geliyor. Amerika, aksi bir ıh ti. 
duğunu beyana inhisar etti. Şu mal tahakkuk edincevc ka1ar. Av 
hale göre Cümhurreisınin Ameri. rupa ve nlelıimum :Mihveri alaka. 
kan - Japonya münasebatına te- dar eden meseleler karşıs·nti<ı şım
mas etmemiş olması, vazivette her diHk Japonyayı kale almak zaru.. 
hangi bir değ.şikliğin işaretçisi de. retindedir. 

irlandaya bombalar 
atlldı, hasar mühim 

"tinin değişmez temelini teşkil etti- Buııada verianek .istenilen inti - lük~ yapılmaktadır ve Londr:aya 
(ti, münakaşa götüm1ez bir keyfi - ba şudur: Ruzvelt İn nutku Alman muharebeler hakkında daha haber 
Yettir. Amerikan mak•mlarının devlet adamlıuını hayrete dütür - gehnemittfr. Buna binaen Alman • 
böyle bir suiteiehhüme varabil • memittir. Amerikan yardımmı art- ların Suda körfezini ve Kandiya'yı 
rniş olmalarına inanmak bMla çok tırmak için fe\'kalade hallerin ilanı işgal ve umumiyet itibarile yeni te-
güç geliyor. · bekleniyorda. Fakat bu yardım ar- rakkiler elde ettiklerı hakkındaki Dıiblin, 31 (A.A.) - Bu gece, 

B. Matsuok.n'nın beyıınatı, Ja - zu edilen nishetı bulamıyacaktır. iddiaları ne tckzib, ne de teyid e . meçhul tayarelcr, ş~hır üzerine 
P<>nyanın üçlü pakta karıı lahyd Çünkü konul.ıu tahdidat lizerine A dilebiliT. Fakat umumi bir şekil - bombalar ~tmışlardır. Bu bomba 
bir vaziye•e geldiği hakkında Ame merika efkarı umumiyesinin hot - de bu iddiaların doğru olmadığını lardan biri, büyük bir yangına se-
rikan gazetelerinin iddiaatna cevab l!Udıu411l\İk gö.termeai muhtemel - eöylemek için sebeb yoktur. bob olmuştur, Ölenlerin sayısı 
Vermekte idi. dir. 1200 nakliye tayyaresi malum değildir. Bırçok ki§inin en-

B. Maoooka, beyanatına fÖy}e Almanlar B. Ruzvelt'in Amerika Londra 30 (A.A) - Daily kaz altında kaldığı zan.."ledilmck 
devam ctmiftir: milleti namına söz söylemeğe sala.. Telegraph"ın ıukeri münekkidi şun- tcdir, Tayyare dafi at<'şi çok şid-

Eğer böyl'! bir suitefehhüm mev. hiyeti olmadığını ve c~nubi Ame - lan yazmakt.ldır: 
cudsa Ye bu derece yanlış bir d ü- Tika cümhurİ)"etleriniıı iae bu nutku Londrada tahmin edildiğine gö- detli olmuşt~_r_. _ ___ _ 
OÜnce Amerikadıı f&Yİ oldu ise, bu· taavib etmiyeceklerini iddia edi - re, Almanlar Ciride aıker nakli i. K ı 
hu, ancak bile bile yapılmıt yanlı, yorlar. ç;n Yünkerı 5.? tipınde 1.200 tay - iZi ayın 
bir haberle i.rah edebilirim. yare kullanmışlardır. Taarruzun en 

B. Matauo!c.ı, bu huıu.t:ıki .Ta - Bir Fransız vapurunda şiddetli a.nında dakikada bir tay. ardımları 
t>on vaz:İyetini.n · aydmlatıl~aa~ın 286 Al k 1 d yare yere inmiştir.Cirid taarruzunun Y 
tamamile faydasız olmıyacagı fik- man J8 8 an 1 istilzam ettiği bu kadar çok tayya- Ankara, 30 (A.A.) - Haber 
rinde olduğunu söylemiş ve ilave • (Bat tarafı 1 inci sayfada ) reyi temin etmek ıçın Almanlar aldığımıza göre Muğla ve civarın-
ten demiştir ki: . . diği zaman vapurda bulunan ve garbi Avrupadaki tayyare kuvvet- da vukubulan yer sarsıntıları neti -

1 - Japonyanın esas sıyaseıı, mülted olduklarını iddia eden bir !erini hayli azaltmışlar ve Balkan - cesi açıkta kalmış olan yurddaşla
~oktanheri 11ağlam bir temel üzerin- çok Almanın tevkifi esnasında !ardan YunamıHana pek çok pıke rın adi ihtiyaçların: karşılamak ü • 
de tesbit edilmişti!'. nczdlerindeki yüzlerce v~ikayı bombardıman tayyare&ile avcı tay. zere Kızılay umumi merkezi tara -

2 - 2 ~ /9 /940. tarihinde ü~l~ nasıl denize attıklarını anlaıtmış- yareai g~de~rnişl crdir. fından maMllinc 2 00 çadır göode-
paktın akclindenberı, J apon hancı Alınan tebliği rilıniş bu lunmaktadır. 
siyaseti, daim!I. bu pakta dayanmış- lardır. Berlin 30 (A.A ) Resmi teb 
tir. Bu, prcn' Konoye'nin bizzat Bu bitaraf yolcular, 80-00 tonluk liğ: ., ·ı· 1 B w d d 
benim ve Jııpon harici siyasetini~ olan bu Winnipes Fransı7 vapuru- İngiltereınin Cirid kalesinin iş - ng l iZ er ag a 
tezahürlerinden sarih surette belli nun Mayısh 1',ransadan Kazablan- gali için 20 Mayısta havadan ya • •• •• d 1 
olmaktadır. .. .. ka yolu ile Martiniqu·~·e hareket pılan Amuazz~rn bir ihra~la .baş!ı>:an onune var 1 ar 

3 - Japonyanın uçlu paktan etmiş ol.d~unu bildlriyorlar. harekat aş.ıgı yukarı bıtnuş gıb1 -
doğan taahhüdlerinde 1naf göste- dir. Düşman ınukavemeti b er ta -
Tebilec.eğini düşünmek tamamile Alman • Fransız işbirliği Tafta yıkılmıştıt. Paraşütçülerle dağ 
imkansızdır. avcılarından m!i~ekkeb ol .. rak ada-

4 - Birçoic defa teyid edildiği (Bqtarafı 1 inci sayfada ) nın ttaı'bind .. teşckkiil ede"l hücum 
gjbi, cenub denizleri hakkındaki Alman huiciyc nezaretinde e • guıpu müth~ bir sıcıı.ğa ve arazi -
Japon siyaseti sulhperverdir. llemıniyetle kaydedildiğine göre nin arızalı olmasına rağmen diiıı -

Maamafih, enternasyonal vazi - Fransız - Alman anlaşması bu ç<"r- manı mıı.ğhib ederek dağıtmıştır. 
yette beklenmedik inki~aflar bu çevenin iç.inde yer alabilir. iki mem Batı grupu Re<1mo civarında para. 
hattı hareketi gnyri miimkün kılar- lcket arası!'ldaki mtizak.erelerin baş şütçülerle birleşnıeğ~ muvaffak ol
sa, Japonyd hattı hareketini, va - lıca mevzuu bilhassa Fran ız impa. muştur. Bu p trn~ütc;iiler adedce çok 
ziyette vukubulan değişikliklere gö. ratorluğunun müdafaası teşkil ey • üstün düşman kuv\ etlerine. kaı~ı 
re yeniden t~tkikc tibi tutabilir. !emektedir. kendilerini '" gİİP'\ şecaatle nıüdafa.ı 

Pariste birçoic. Frımsız nazırları- ehnişlerdi. Paraşütçüler düşmanın 
nın bulunması, bv muvakkat İse şiddetli muka" emeline ragme:t Kan 
de, bariz vaıııftu bir vak'a oldu - diya şehrini ve hnva meydanını iş
iuna İşaret edilmektedir. gal etmişlerdir. Yunan kuvvetled 

Fransızlara göre 
Girid, Libya ve 
1 rakta vaziyet 

Vişi 31 (A.A.) - Havas, Ofi. 
nin askeri muharriri Cirid ve Ahi
kadaki vaziyeti ıu suretle izah et -
mektcdir: 

Ciridde Alman-İtalyan kuvvet -
leri adanın cenubunda ve irkab a. 
meliyesine müsaid yegane mahnl 
olan Meeııara koyuna Avustralya 
\'e Yeni Zclandalıların varmalarına 
miini olmak için süratle ilerlemek. 
tediler. İngiliz kuvvetleri İda dağı
na doğru püskürtülmüvlerdir. Lib
yada lngilizlerin Halfaya geçidini 
tahliye ettiğındenberi harekiat ya -
vaşlamıştır. 

Irakta, Rağdadın İngilizler tara
fından zaptı bir güıı, bir saat me
selesidir. 

~-~-~--~ 

Almanlar Gir idde 
600 tayyare 

kaybettiler 
NevyoTk 31 ( A.A.) - United 

Presse göre: Almanlar Ciridde 
şimdiye kadar 20-0 ü nakliye tay
yaresi olmuk üzer~ 6-00 tayyare 
kaybetmişlerdir. -------

Schmling Giridde ölmüş 
(~ab l inci sayfada) 

Almanyada halk taraf~ndan en 
çok sevilen sporcu idı. Iki ay ev
vel bir aktüarte filmi Schmelingi 
b'r askeri paraşütç'l.i mektebinde 
talim yaparken gi:ıstcrmis ve bü. 
tün gazeteler Schmelingden bah
seden mnkaleler yazmışlardı. Gi
rid muharebelerine iştirak etmiş 
olması muhtemeldi:ı;. 

Almanlar Suriyeda 
kontrolü elterina 

a lmaöa çahşıyorlar 
Londra 31 (A.A.) - Müstakil 

Fransız ajaneıının Kudüs muhabiri
nin bildirdirtine göre, Suriyere sı
zan Almanlar, memleketin kontro
lünü sistematık bir surette tanzim 
etmektedirler. 

Kontrol, bilhassa Halep mınta
kasında aşikardır. Almanlar, halkın 
sempatilerinı kaznnmak için );ye -
cek ve bir miktar benzin satmakta. 
dır. 

Son günle.de Suriye hududunu 
ıreçm.iş ve Filistinne gel:niş olan 
yüksek rütbeli bir siibayın ifadesine 

Amerikanın Londra göre, hür Fransızlar adına ,Ieneral 

elçl·s·ı Nevyorkta c.etroux'un Su~İyı• ordusuna yap~_ığı 
hıtabı muhtevı bey;ı nnameler bıı -

Nevyork, 3, (A.A.) - Amerika yük. bir muvaffakiyec kazanmıştır. 
B'rleışik devletlerinin Londra bü- Bu beyannamelerden elde edeme -
yük elçisi B. John Winan_d, dün miş olan kimseler bir kopynsını bu. 
öğleden sonra Clipper ile Nevyor labilmek için 30 franga kadar para 
ka gelmiştir. venniye hazır bulunmaktad ırlar. 

başkuma;1da.m olan genernl Hira -
yon teslim ol:nağı teklif etmiştir. 

Alman hava kuvvetleri çekilen 
düşman kolları ile kıtaat tahaşşüd
leri ve mukavemet merkezleri ü
zerine fasılasız bir suretle yaptık
ları hü.cumhırla müzaheretie bu. 
lunmuşlnrdır. Muharebe tayyare
leri ile stuka ve tahrib tayyarcle
rinden mürekkob teşekkülle,. İngi
liz ve Yunan kıt'alarını birbirini 
takib eden dalgalarla biçmişler. 
<lir. 

İtalyanlar deniz ve hava kuv
vetk!r.ı ile harekatımıza yaptıkla
rı müza:heretten bıtşk::ı İtalyan 
kııt'aları 28 Mayıs oğledcn sonra 
adanın şark kısmına çıkınışl::ırdır 
ve garıba doğ'ru süratlc ilerlemek
tedirler. İtalyan torp!doiar bu mü. 
zaherctte bilhassa temayüz etmiş
lerdir. 

f ğtinaın edilen toplar 
Dağılan ve kıt'alanmız tarafın

dan takib edilmekte olan İngıliz 
kıt'alarının bakiyelPri muharebe
den ıçtinab ve gece vapurlara bin. 
mek içm c.enub sı:.ıhih1e doğru 
kaçnıaktadı:-lar. Bır~k esir ve 
tank ve 30 ağır ve hafif topla bü
yük mühimmat depoları dahil ol. 
mak üzere çok mühım mikıtarda 

malzeme ele geçirilmiştir. Keza 
Alman ve italyan csirlt>ri <le kur
tarılmıştır. 

Denizde 
Alman muharebe tayyan·lcri 

Caso kanalında İng;liz deniz k uv. 
vctler ine h ücum ederek ik i d~ 

(Baştaraft 1 inci sayfarta) 
Londra, 30 (A.A) - Royter: 
Londra resmi mahfellerinden 

öğrenildiğine göre, Raşid Ali I
raJüan kaçmıştır. 

Raşid Alı ~enel kurmay başka
nı Emin Zeki ve Em r Abdullahın 
yerine tayin cürctiııi gösterdiği 
sözde naib Şeref olduğu halde J_ 
rak - İran hududun'..\ geçmiş ve 
İrana gitılliştir. 

Londra, 30 (A.A.) - Irakta 
Fırat nehri boyunca ilerliyen hir 
İngil.z kolu şimdi Ura 80 kilomet
re kadar mesafede bir noktaya 
varmıştır. 

Bağdad bölgesinde bugün Bağ
dada 30 kilometre mesafede Han 
Muktayı işgal etıtik ve bir miktar 
daha ileri geçtik. Gecikmelere en 
ziyade düşmanın vukua getirdiği 
tuğy.anlar se"'oeb olmaktadı,r. Fa. 
kat İngilizler müteharrik kıt'aları 
Bağdadın takriben 8 kilometre 
batı şimalind~k: Kadaimiana var
mışlardır. 

80 Alman tayyareıi 
Kudüs 30 (AA ) - Reuter a

janınnın Suriye hududundaki mu -
habiri bildirıvor: 

Beyrut'tan en son g·.lt.-n İngili7. 
ler Haleb" de teknisyen ve tayyare
cilertn de dahil olduğu kuvvetli bir 
Alman kadrosunun mevcud oldu
KUnu bildirınektı•dirler. Tükenen 
benzin tokların: yenilemek için j -

cab eden b.!nzin tayyarelerle nak
ledilmektedi •. Salı gecesi beheri 40 
kadar Alm.ın tayynre!linden müte. 
şekki! iki büvük grup Beyrut üze -
rinden lraka doğrl! uçmuştur. Her
gün sivil kıyafett .. 50 kadar Alman 
turisti getirmektedir. Bunların ~k -
serisi Bulgür pıısRportunu hamildir. 

troyer ba.t.rmışlarciır. Girid sula
rında, stukalar, cem'an 1600 ton 
hacımnde iki ticaret vapuru ile 
bir kabotaj \'apuru ve bir nvizo 
tahr:b etm:~ı~rdir. 

Büyük Britanya etrafınciaki de
niz bölgesinde muharebe tayyare. 
lori Pentland-Firthin garb•,nda 
bü:yük 'bir kargoya hücum etmiş
lerdir. Kargoya tam isabet kayde
dilerek ağır hasar a uğratıl mıştır. 

ğildi. Cümhur Reisi, şimdilik bu C l' m e 
mevzuu i>ir tarafa bırakmak iste. ...J• '""' Ut:a.91.t' "'"" 

Amerika ya 
kiralanan üs 

Antiqua JO (AA.) - Anti'lu. 
üslerinin Amerikaya kiralanmasına 
aid mukavele lngilt~re kralı namı -
na adanın vali ı Amerikan hüku -
meti namınn da Amerikan konsolo 
su tarafından ımza edilmi,tir. 

Alman yada 
yüzlerce mağaza 

kapatılmış 
Zürih 30 (A A.) - Neue 7ür

her Zeitung'un Berlin muhabiri di
yor ki: 

Almanların en .çok korktukları 
I:>' harbin unmasıdır. Hess i i h • -
la sık sık konuşuln.1 bir mevzudur. 
Resmi izah11ta rağmen bu hüdıse 
birçok kimselerın maneviyatını sars 
mıştır. Harb istihsalatı külliyetli ış.
çiye lüzum göstermektedir. Tüti.ın, 
bira ve et satışlarında cezri birçok 
yeni tahdidat konulmuştuı. 

Lord Hal ifaksm beyanat 
(Baıtarafı 1 inci savtada) 

teşebbüs hususund<ı tereddüde sevk 
edeceğini ;lave etmiştir. 

Nevyork 30 (AA.) - lngilte
re üzerindeki gece hava akınları 
bundan böyle Almanlara daha pa. 
halıya mal olo:t:::ıktır. Şimdi lngi -
liz tayynreJ,.ı i geceleri hücum eden 
Alman tayya~elerinin yüzde beşini 
muntazaman düşünnektedirler. 

Yüzlerce mnğe.z..l kııpatılmışur. 

İngiltere büyük elçisi lord Hali
faks birkaç hıftaya kadar bu hava 
ziyaretçilerine karşı daha · müessir 
tedbirler alınctcağını beyan etmiş -

Cebelüttarıktan ayrılan 
lngiliz harb gemileri 

La LinJW 31 (A.A.) - Furiaus 
tayyare ~emisi, bir kruvazcir üç 
torpido muhıibi dün Cebeluttarı1' -

tiL ---------------t~a~yrılmı~,.:.:h:.:.'=-· --- -----

Sabahtan Sabaha: 

Maarif bütçesi münasebetile 
Mecliste Ma&rif Vekiline tevcih edilen sualler anuunda bir de 

mühim nokta vardı: - İnzıbat meselesi. 
Maarif Vekilı buna kısaca fU cevabı verdi: 
- Geçen yıl 200 talebe ceznya çarpılm\ştl, Bu yıl çok şükür b a 

yekun yüze indi. 
Eğer inzıbattan, disipltnden kasıd böyle b:r istatistik çıkarmaksa 

sual de cevab da yerindedir. !-'akat inkılab maarifinden anladığı. 
mız inzıbat bu değildir. içtimai, harsi ve siyasi bir reform yapan 
Türk inkı!aoı bu hamlelerin yıktığı adet ve an. aneleri cemiyetin 
ruhundan, iliklerinden, beyninden söküp atmak için yeni bir nesil 
yaratmağa mecburdur. Bu neslin bir ... ·azifes.i de bugünkü düny. 
hadiselerinin ihtiyaç gösterdiği gıbi bir ruhta bir kafada hatta bir kı 
yafetteld ölçüd'! yekpare olmağ;, çalışmaktır. Hangi maarifç.inlİl 
iddia edebiiir ki mekteblerimı:ı:de böyle bir nesil yetiştıriyoruz? 

Son z.ımanlardd çok söylenen (işbirliği) her şeyden evvel biı 
neslin ruhunda, kafnaında ve hamle İne vereceği i.1tikamette ken. 
dini gÖskrmdidır. Dili, duygusu, heyecanı vt hamlesi bir, Şefi gi
bi yolu, lıjığı, idcııli bir, o•dusu gibi silahı, C<!phnnesi, te kilatı kuv. 
vetli bir gençliı; yaıalmak vazifesini deruhde eden maarifimi1:, bu· 
na muvaHak olmuş mudur'? 

E.ski mahalle argosile konuşarak, en sade cemiyet terbiye ine la· 
kayd kalan. yaşa, ilme ve san'ısta kıymet vermiyen, ne olacağım 
tayin edemiyerek muayyen tahsil devrelerini atlayıp tavsiye ve il· 
timas yolu ile beylik kapıya bağlanmayı en kf"stımıe kazanç yolu 
gören bir münevverler zümresinin memleketi ve inkılnbı destekli. 
yecek kudrette olduğunu kim iddia edebilir~ 

lnzıbıı.t meseleııı her memlek.!tte ve her devirde görülen münf e
rid haylazlık vak"alarını hesabl:ımak değildir. Maarif Vekilimiz de 
bizden iyi bilir ki gençliği bir hıtmur gibi yuğuruı> forme etmek 
mecburiyetindeyiz. Kafa hamulesi, istikbal kaygm ve hayat zaru 
retleri ile bu vahdet: tahakkuk ettirmedikçe maarifimizin vazife 
ıinde tamama~ muvaffak olduiiurıu kabul eedemiyeceğim. 

.....:13""1.on Coiu~ 
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Gıda maddelerinin 1 Bu yıl balık ı·hracatımızın ır .......... ...... ----·-·-·-···, makta. o;-;:n~.~~z~~-:~k - ::::ıa~
0

o~~~~:e:uiuro tau~p~ 

Detterdarllk laaliyetı geçti 

f
. ti . . i Çar k.ındak.i hukmun tatbikatına bugun. dar olanlardan 1 s, daha fazla o -

ıa arı nıçm ~ yekrınn çok Ok k . deMt:ab:ı':d:ı:::1:ı:ı':l!I~~:· ~a t daha !~n~İı~:~!~. kuruı müdafaa verr 

Yoksel•ıyormuş? J se ıtolrla•ma kuvvetlenmeaını istihdaf eden yerıi Tdtin we içkilfill'e 71'P.ı.a aam ..- ver8ilerle lw.&ineye, ! 941 mali ae· 20 aia•nyı muhtevi paketlerd .. 

r 
...... _ .................................... , nesi içinde 3S,) milyon liralık mü- 11 kuruı ve daha yukarı olanlaıııt 

s.sı Pa ......ıJ.ı.n.n..,' Geçen sene ile bu senenin 4 ayı zarfında 'V8Z'ı)'8d . !i:. .., vuidat •emin e.ııımek•~ :!:'!:~~.ti!:,"'~!;.~ 
....,.leleelt. ,,.._.,.,. 6ır yalnız 2.300.000 liralık taze balık ibrac Bununla beraber yeni vergilerin tine 20 para, enfiye ve tömbeki ........... ra....... Iİllll- d ı edUdl tevzi aureti iyi bir tekilde tanzim dahil fabnlt:ılu mamulatından 2s 
lonnın --='--'--=-: 6aı e i di, sardalya ihracab, bazı maddelerin 1 ~ ~~dl'~nda:ı r .. ulellefle:e grambk paitetlerdı: satılan tütün • 

~..,- . • •ı 
1 

agır bir yuk. JMbet etmemektedir. lerde beher pakete (ı0 para, di~ 
tiicoarLırın ,,u.,,,,.J.lq mal- gelin ememesi yüzünden biraz noksan i Esasen vatandaflaumız, bu fevka- bilUınum mamulabıı 20 ve 2, 
lan~· i.femerr1 .. eri 1 Çay NoaiatınJa yol.a~ lide zamanlarm ehemmiyetini de gramlık beher paketine bir kurutt 

..W •lMtmli)IOf' Balık ihracatımız, bu sene ge- gelince; 1940 senesinin ilk dört a- ıddialan iz.erine Fiat Mü- bih.kkm nGidrik bulunduiuodan içkilerde rakı, kanyak, konyak ,,. 
'--··-·--- ___ ,J çen seneye niabetle yüksektir. Bu yı zarfında fazla Olmlif ise de bil. ralıahe Biir'*I harelıet• • bu i~.~ da yeni ~eıgiler. biç do likq~lerde ~tı: l.acİrlleri 1 S "c ZS 

Bazı . . . • sene, haıt>in Balkanlara da ıirayet hassa sardalya ve salamura Wa- weçti, dün . bir muhtelıir f~~ aorul:nemekte~ır. Y ew ~er - aantıli'lre olanların beher ıiıeain• 
~ maddeler:ıwı h~ etm·ş olmaaına rağmen ihracat cürmiime had halinde aı~erm halk:ıouzı doıırudan doııruya 5 kurut. 3S ve 50 santilitre olar 

kıymeUeruıd~n pek. yuksek -~t- büyük mikyasta yapılmıf:.tır 1~ ~e kullan~~n bazı ~addele~in ..!ı._ı_..ı ali.kadar ed.eo kıaımlarım yazıyo • ların beher ıiıeaine ~ kurut. fite 
larla aatılmağa ~dljı gorül.. 

1
.....,.

1 
• Ik d .. --s • haricden get.inlememesı dolayısıle ~· ruz: hacimleri 50 santilitreden fula o,. 

kt-...ı:- ve lr'9.L senesının ı ort ayı da ih t t B dd le · ar--·- ----:..: l 1 b b me IC"\&M• dah .
1 

1d ğ h ld b 
1 

. raca azaunış ır. u ma e rJn __... ,,,_._ an arın e er tiıeaine ) 2 kuru1t 
D-t...ı.: ;.,_t -·~..J M- d- ı·· ~; ı o u u a e taze a ık ıh- . ilmes" .. mkü. F" t M·· k b a·· d .. Be _ı: k !!L 11 f _ _:_L• • L _L • ~~ye a ı~ u ur ua.., raclltı 

2 300 000 
li bulm getir ı mu n olduğu tak- • un • e uroau, un yanntuncu azanç mua.e e · ~panya ve •·••ır.ının ocner tııe • 

iıda maddeleri .fiatlarırun bu gay- t IH~ k" · rayı . uş- dirde sardalya ve salamura balık piyuada y.aptığı teftiıler neti • lerine (bey.nnameli doktorlar, a - ame 7S kuruı, ıarablann beher lit.. 
rı tabii yükselişindeki 1ebebleri 1~;· zarf nudaı tgcçen bsealnke a)ih·nı aytı- ihracatı da artacaktır. Bu &ene ceainde fahii Hatla çay satan bir vukatlar ve müesseeler dahildir) reaan8· e 2 kurut. 
tetkike başlamı§ıtır. Şimdiye ka- ı . aze . ı ra~a . . . • esnafı yakalanuştır. İran teba- geçen sene yapılan yüzde )0 zam, ır8!a za:n yapılmamqtır. 
dar bu tetkikl d ld edil 1.700.000 liraya balıg olmakta ıdi. zarfında balık ıhraç edıle!l memle- asından o!an Ali oV,hı Rüstem bir misline ibli.,i edilmiflİ:'. lnıdlı Y ... kanunla damp resminde 

•ü. 

1 
er enb~lh e k en Tuzlu ıbalık İ'hra<'atı kilod&. düş.. ketlerin başı:ıda Romanya, Bulga.. ismindeki bu c;aycı bir sandık kazanç mükelleflerine (iradlı dok- ,apı!an deiifildikler 

ne ...... e ere :ıazaran; ı assa uru .. 
1 

~ :.... A'-- ç...ı. · ı .. ı k l ı b .. .. ı_ ı y b -~ ıe-...ı 
1
.. f " t •- u·· muş 0 masma ragmen kıymet iÜ- rı..ı:nan, Mllanya, ~ya. ıJtalya, çayı toptan O arak ı 50 k.uıup : tor ar~ aVU lll ar, tirJtet eJ,, U)'UIL - il ancı m~m)eketlerde 

~ze nıe uzuınsuz ıa ı.cre u. .... _ ·1 artını B M :.- ··ı· . k t k 1 hb .. . t" t.b ı dah.ldi ) 1 ta . 1 r·· L! .. d . leri .... 
1 

.. t.. y b 'Udrl e ştır. uda bu sene ba- acar..,.an ve rl 1stın gelme te- sa ar en yapı an ı ar uzerıne ıcare ane er ı r ııeçen yJ nzım o unup ur.uyeye gon en .. 
go~ ~f ur. . aş se ze ve l~ fiatlannın geçen seneye ?is.. dir Bu memleketlerden diğer bır cürmü mcşhud halinde yakalan- yapılan yüzde 25 zam bir mialine len evrak ve aenedler, fiındiye ka .. 

mey.va . a a~~run nısbeten ucuz betle fazlalaşmış olduğunu gös- çok memleketlere de balık ihr mııtır. Halbuki bir sandık ça _ ç.ıka~ı~ttır .. Mükellefler, 1 faziran ciar T~ • dairel.~re .~b~az edildiği 
~ gı~ı~ .duşmekte old_u~~ ~ termektedir. Sardaly

3 
ih~atına ed:lmiştir ~ yın toptan olarak azami S50 takaıbru venrlerken bu zamlar da veya A ~en.ne muraelunildıleri ve .. 

bıı edil_miftir. İktısad Mudürlugu · kunı,a aatıimuı lazım aelmek. alına~ktır. Y~ hanullen tar11fından devir vqa 
bu t.etlmderine deıvam ederken dL n. .b b• k h tıedir. Suçlıı Müddeiumınniliğe Şek.el• mamal maddeı. Te ~ro muamelesi yürütüldüjü tak .. 
ter taraftan da bulgur. b.\kla. pi- uarı ır a va Ekmek fiatları veritmittir. ne1aat1 ,..,1ar dirde dam~ıı resmine tabi idi. y., 
rinç. fasulya gibı halkın zaruri ih- ihtiklrı hiklyesı· 20 para UCUzlıyacak Fiat Mürakahc Bürosu bun - Bo~b~°! "aremela, tekeıleme ve ni tadila.~ .ııöre. (~erh.~nai bir au. 
tiyaçlarının geçen seneki iki ay dan batkn çay tevziatında yol e.ınaali gıbı ,ekerde.1 mamul mad .. retle T urki7ed~ hülununden iatifa-
evvelki ve hali hazır v~ziyetteki •uzluk olduğu hakkında yapı _ '!.el~r. yüzde on iatihl~k verg.iaine de e~ild~) takdirde dahi damsa 
fiatlannı mukayeseli bir kilde IO lnırıqlu• luılto.ayi 200 e Beled:yenin yaptaiı teeribeler • lan bazı ~dtli.llat üzerine piya- tabıdır. P_aata ve ~msalı de bu çer- r~mıne ~ahı olacak ve resim. hük· 
tesbıte kara"' ernı!Jt.i ~ Nllan 6ir adam; malalıente- ,,...,,., netü:e vertlijinden sada tetkıkkre ba~laııuıtır. Bü- çeveye aırmektedır. T1&han helvası ?1unden aat:fad~ edenler tarafından 
Alikadar~a elde r~ilen neti- d• .,..ı ,,..,,,..,,,,. Jülılıa Jımelı liatlarında tenwôt r? f11'1ld. ·ıdiye ka

1
dar piyuayfa tev. • ıalı· tianah. edbi!mi~tir. Fakkat tekerin aa- 1Ea 2olunaçca~_•1ır. . b ,_ 1 •• • .L •

6 
_

1
_._ zı e ı en çay arın satı, atura _ na ıç ır zam yo tur. - CJL erle anJLa ar ıırasın • 

celere ~e; meml~kette bu nevı. Mxı~? yapılman mimkiin ~örülüyor larını ve diğer vilayetlere ııön. Kepekle yerli mahsullerden ia - daki münakale ve tediye emirle ,, 
den gıda maddelen bol_ mıktarda Garib bir ihtikar hadisesi adJi- derilen çayl.uııı listelerini tetkik t,ihaal edilmek.te olan zeyıtinyaiı, rine aid hüküm, geniıletilerek (çek· 
bulunduğu halde bazı tuccarlar el- Belediyece husuai surette bazı etmektedir. auaamyağı, ayçi:;eği vesair yağlar da ler, bankalar veya ticarethaneler 
lerinde bulunan malları çıkarmak yeye intikal etrru,tir. Şemsi ismin- fırınlarda yaptmlan tecrübelere Tetkikleri daha eaaalı bir yüzde 10 muamele vergisine tlbL ar""1!ndaki münakale, tediye. inal 
istemedikler.nden fiatlar gayrj ta- de biri, Tahmiste kuru kahveci nazaran, bir çuval undan 103 ek.. tekilde yap~lma3l için eld k" dir. teslim ve tahsil emiılerile aleluınUU: 
bii bir vaziyette yübelıru~tir. Mehmed efendiden yarım kilo çe- mek imal edildiğini evvelce yaz- ıtoklara da vaz'ıyed edilm;/ Nakliyat YWsİIİ havalenam~ler ve l.avale mektub . ' 

Ellerinde gıda maddeleri bu- kilrnemiş kahve almlJ ve buna 90 m:ştık. Bu suretle satılan çaylarla hale~ ~ak~at ücretlerinde 1 O ~ara_lık l~rı ( 5) kuruı ve muhteviyatı ( 20) 
lunduğu halde satmak istemiyen kuruş para vermıştir. Fakat, bila- Tecrübelerden elde edilen bu mevcud stoklar karıılafbrıl _ keaırlerın kaldırıln nsını temın ı - lıraya kadar olan posta ve te graf 
tiic arlar hakkında ihtikar suçile hare Befiktaşta Acem Mehmedin ekmek nümuneleri tahlil edilmek rak umumi saut kontrol ed~le. çin kanuna, >:C:.ni hükü~ler konul. ~avalenameleri (l) kuruı ve yıımi, 
kanuni takibat yaptlacak.tır kahvesind earitada~ şoför Nevza- üzere Blediye kimyahanesine gön- cektir. Komisyon ayrıca bakkal- muştur. NHlıye reamıle zamluın liradan f~zla olanlar ( 5) kuru§ dam 

--------· da rastlamlf ve kahveyi aldığı fiat derilmiştir. Klınyahanenin vere- lar ve diğ~r ~•naf elind n: veaair veraıi ve relimlcrin iliveain- ıa. reamıne tabi tutulmuıtur. \Bu 
Asker ailelerine üzerinden ona satmıştır. Aradan ceği raporu müteaklb ekmek fiatı cud bulunan çayların biİdirlİ~;- dendao~ra nlakliyle ~~r~~leri yek~ - reaım mi~:ul~r~ 3

d
8
d
2

8 . ••yılı ~· - , 

b
. k t . N d ..J .d tesb" ed" k ai için bakkall.ir c . ti nun a umu e ge ece& JLUtUf keaır - nununun ncı ma eaı mucıbınce 

azamf kolaylık ır aç saa geçmış, evza 1,.;a ay. yenı en ı,t Ut:ee tir. müracaat etmiım eımye ne : leri 20 parad'ln apğı olursa 20 pa- o/o 50 zamma tabidir.) 
n kahveyi Salın ism"ndc b ir tanı- Şehır Meclisi azasından Ferid • ! raya ye dahıı yukarı olanlar ku _ .3 - Türkiyedc tanzim olunup 

gösterilec&k d ğına yüzde iki yüz ihtikar la 300 HamaL ekıru?k:çilik mütehasmsı E.. .................... - ............................ ; ruta iblai edilmiştir. doirudan doğruya yobancı rrı ~m -
Bugün 94Q yılı mali sene sonu kuruşa satmıştır. lıin tuhaf tarafı sad, Belediyi! iktısad i~leri müra- Eminönü Halkavı·nı·n Meseli: Kadıköy Taı-urlan bi • leketlere gönderilell evrakla çeki • 

olması dolayıaile Belediye Daimi Saimin kuru kahveci Mehmed e- kıbı Salihattin ve fınncılar cemi- rinc:i mevki bileb 1 1, I O dur. Yeni len ıelg.ıafların damga reaııuıeri, 
Encümeni iiğleden evvel bir top- fendinin dütklmnda çalışmasıdır. yeti reisi Ahmed Rızadan müte- muvaffakıyetli bir ruimle 11,20 olacakbr. Türk.iyede kalan kopyalarına pul 
lantı yapacak ve geçen sene yapı- Salın biraz evvel kendısinin 90 ku- şekkil bir ltomisyon dün Belediye- lstanbul lnunvaywı yapıştı•.Imak suretilc ifa olUil'lacak 
lan işlerin henibatını tetki.k ede- rup verdiji kahveyi 300 kurufa de içtima ederek ekmek jşlerine temsili İstanbul tramvaylarınd.ı küaurat ve bu kopyalar tahakkul nıüruru 
cektir. G~n seneye aid bütün satılınca doğruca karakola gitmiş aid lbazı müzakerelerde bulun- Dün akşam 21 de Eminönü eauen kaldınlmıı oldu$.undan bi - zamanı müddetince .aklanacaktır. 
mali lıesai> ve muamelltı bugu .. n ve •i ihbar etmioıı tir. mllflur. Halkevi temsiı t:.Uibesi memleketi- let ücretlerinde bir deiifilrlik yok - .f - . Sig?rta i.kidle~ine aid dam.' .,. .., d " tur ga reaımlen, prım, ıdare masrafı 

ama kadar tamamlanacak ve Böy" ! ......... Nevzad ihti.kaAr -·çun- Alaka arlarca yapılan tetkikle- miaie ilk defa olarak, Sofoklcain · · h 1 1 """"" ...... Ödi T~ · • _ı-Lt.a. Teaaır er ne nam ı c o ursa "lsun 
devredilecektir. dan adli-- sevkediln,iı:ıtir re göre beher un çuvalından 950 lnefhur (Kral ·b) iaimli 5 per- IÇID --•e am müıt ·d 1 k"-

.1-.1- ..,. • 1 k 103 km k • 1 .Jfl b.l d 1"- tr iM " · • Sınai müea1eaelerde kuvvei mu- .. .end en.fa ınal n paranın ye unu 
Pazartesi gününden itibaren 941 Maznun, dün Asliye 2 nci ceza ı:a~ ı . e e ıma e..ı e ı - eUA ar-.aısını oynamıftır. Türk.. h rik 1 , . tihlAk d"l 1 '- uzenn en ı a o unacaktır. 

mali yılına aid iflere ibaflanaıe:ak- --'--1-----' d 
1 

du ctifinden fiatların 20 para daha u. çeıye Kemal Emın tarafından ter- ar e 
0 ar:ııt 18 

• e 
1 

en e e"- S Al ı A · A ~~°..ıcrw25:ıı.:_e yapı an rupnasahı cuzlatıl..a..ı·ı,,,,,,.e~ anlaşılmaktadır .. ed·ıe trik için bir zam 7oktur. Zam. müt- .. - e nmum tıcarı ve sınai tır. SOllWAU& .ua para cezasına m - mJ ""'" ~~ • cume ı n ve Dr. Celal Tahsin teriler tarafından tenvirat için is mueaaesele.-le bankalar ve .firketler 
Belediyen·n bu seneki bütçe. 1-.A.- ....:ıa- : ... ı·r. '6A'-ı..-me, du" ı..ı-A Boran tarafından sahneye konu- tih"'L )u L .dd.i B • ve 36S9 sayılı kanunun ıumulüne 

sinde asker ailelerine yapılacak .a.um ~ .-.ıw: ...._.. GönOflU hastabakıcıhk için lan e_ser 1?ü~k bir muvaffakiyetle bu;-dof.bi:' :a-:;:hi~r. r. una, giren müea.eaeler. tarafından. t~nzım 
yardımlar \çın geniş tahsisat ay- nı bulunmayan Nevzadın kanun 500 ba temsıl edılmı~ ve salonu hıt' ı.!ahınç Zam: Elektriğin bel.er kilovat olunan ~h~: nevı arzuhal, ıııtıfana-
rılacaktır. Vali ve Belediye Reiai hükümlerine uymak ıçin mevhum yan müracaat etti dolduran ha1k -tarafından takciirle saatinden yüzcie elli miktarındadır. mel~r, layıha, muhtıra, beyanname 
Dr. Liıtfi Kırdar dün bu husmta dükklnının da 7 gün müddetle Yardımsevenler Cemiyeti, dün karşılanmı§tır. Temsllde bilhassa MMeli: 1 kilovat uhnda 12 kuru ve ~bamameler ve . bu mahiyette 
ahikadarlara bazı diTektifler ver- sedı«iine karar verm~ir. saat 17,30 da Eminönü Halkevinde Niyazi, Şükriye, Saim Kerim. tuT. Buna eskiden 2 kuruı istihlat reaİı . mak~b-.1~'.~ çek~len 1telg~.ahfna. 
miı:ı ve asker ailelerine azamt ko- Nevzad. mahkemden ç:kınca, bir tonlantı yapmıoıı ve hastabakıcı- Renan, Hasan. İbrahun.,· Şinas· zammı yapılmııtı. Şimdi de 1 ku - me enn JllU urıu ve ımza ı nıı& a • 

v koridord r -s ~ .. 1';.. +-'k d . ı. ammil ı__L L!J ları) pulsuz veya pulu noksan o) • 
laylıklar g&terilmesini emretmiş.. a: lık kurslannıı aid bazı müzakere- ~· .iti'. en er, Zıya. Kemal çok ruı z e ucıuM ~ ovat aaat 15 d w t kd. d d . . 
· c- Eh, mahkeme bizi dükün 1 d b ı t muvaffak olmmıltt, d;11ı.... o@nçler ku .. ruta. çskarıılmak.tadır. l.tanbulda leu~ı.rli':_teırtae . amgda resl mdı cezai u-

tır. er e u unmuş ur. ı.. ndil . -Yd '6"""' D m;•,..eriler tarafı d b. ed . v .. nzun e en ~r en a ı .. 
sahl>i de etti. Bir suç işledik. dük- Yardımsevenler Cemiyeti tara. de &e .erıne ilferı vazifeleri ll- . ~ n an. ır ·~ e ı~ - nacaktır. Bu ceza affa tabi dewildir. · 

Otomobil akmda kalan kin sahibi olduk. Fena değilı fından açılacak hastabakıcılık yıkile baŞarınışlardıT. ~ak 0~1nan elelr.tr.ik 8mik~rı .!5 Bu kahil evrakı kabul eden v: üze-
ihtiyar Demiftir. kursları 8 Hazirandan itibaren mı ~on ~. ovat •a2thSrO. OOuO miklir tarın rine muam~le yapanlar hakkındaki 

Dün doka.an yatında bir ib • şehrimizdeki bütün hutanelerde Galataaaraylılann pil&-.ı yekt v~rııı Dmmı ' a tut- hüküm bakidir. 
tiyann aiıT 1Urette yaralanma.ile Dinkü ihracabmr& faaliyete geçecektir. Cemiytılte Calatuaraylılar mutad aeınelilr mat.t:a~.Jd 1 lO binci fazl b 6 - Yukanda yazılı hükümler 
neticelenen bİ% otomobil kuuı ol- Dünkü ihracatımız 400 bin li- pmciiye kadar 500 ü mütecaviz ba- pilavlanm yann yiyeceklerdir. Bü- dds y . k l H 0 • 1 Haziran 1941 tarihinden itibaren 
muıtu~. . . rayı bul-··-h-. Sevkedilen malların yan müracaat etmiş ve 30 ar bar tün mezunbr Te davetliler saat n.e ~cu ~r.b enlı ~~unbe ba - yürümeje betlıyacaktır. 

Fatihte Fevzıpata caddeaınde o- .. h~·-k... ht lif l 10,30 da mektebde toplanacaklar, zıra~ ~ndmub.~tü .. er • mla. • ,_ ra elr Hüliaa: Damga resimlerinden 
turan 90 yaşlarında Halil adında ~n .;r}_u ~.-~!~ m2u00ebinml~ml~~ yandan müteşekkıil gru13lar teşkil hep birlikte Takaim abideaiae si- akymb·tırunl e u ~ adaat e~n .. ontro u artan bir resim yoktur. Yalnız mü 
\..!_ ~L • d•• Ça L __ ..Jd . a.eum-e l(OllQeIDCD l?a 1.. edilmiştir ..L. eL bir "~,.} L L L .. d 8. a 1 0 amıyacagın an ıı;ıUnUn tea • k lJ f" h • d b 1 • ııııu JDt:iyar, un rp&apı una enn. d . t-L!I emı-'-t d. B d .ı_ • UFr .. Y- en~ .. oyaca.. r ır. ı b ·u· . . I O .. 1 .. k b. e e ıyet ancın e u unan baz.L 
d k f.. Sül . en _,.ııa e& e ır. u erııeı K-qrslarda yüksek okul m ezun- lihare mekteb eaJocıuncla la ı 1Çln gun u ır zaman AY· k l .. k il f . . 1 

en s.eçer _en, fO or eyınanh m ı- Alman•a, ltaL·a ve Amerikaya aön 1 d-rt 1. rt k l ,_ ki top na • rılmı ... •• Su on ı·u·n 1.-1.nd .d ısım ar mu e e ıyet JÇJne ıı mmıt-
da d ki 26so -• , •7 • arı o ve se, o ao u mezunu caa. en ea · mezunlar, en yenı· me. . r-· .,. . e 1 are- tır. 

resın e numara -orno d :1.....:.....: "''w , L ed.l 1 1 bo 1 
b

.lin d . w B er~ar. ı.nger ınraç ı en ma - .ac>"Ç kızlarımız da altı hafta ders zun ve bir talebe ,_!_ ı_ run memur :ırı a ne en gezerek Kibrit• . ı aa me91ne usramı9tır. u çarp l r d Al tütü M e.-· uuer &Onuıma h · ·· 1 · b. d l zammı 
ma neticesinde vucudunun muhte- •ıra abraanıhL al .hman,.yakend" n.b ı- göreceklerdir. yapacaklardır. Bunlan takiben ye - an~ aıun aa~t e::ı tea ıt e er erse, Ki>ritin beher kutusuna yapı • 

lif 1 rind 
w • a .. , nttı ere1e ır u • mek yenecektir. yenı zam o gunden ınuteber ola • lan zammın kat"A kl. h kk d 

yer e ~1 asır .urette yara - ha ...&tadı caktır. .. ı te ~ a ın a 
lanan Halil, bclyif•:-ı bir halde, \er- n "· Mahkiim olan aahtekar Hanpzi dun akpma ltadar ıelırımiz alaka-
ıallPata haataneline kaldırılmıflır. Ba"'---ı"'== L--f--aı Ealaabı me1alih namına sahte fak Hergu"n dar makamlarına resmi bir teblii Şoför ı.akalanmıt. kaza etrafın- ~ auama ava -- Havqazinin de beher metre olmamıttır. Ancalc bu zammın 1 O 
da tahkikata bqlaamıttır S..oa Halbft Reıi.lilindm: rübal ilmühaberi yaparak. menfaat ( ..... fı 2 • ,tada) mikibına yüzde 50 zam yapılmlf • para olduğu ve bir kutu kibritin 100 

Al d 
• temin eden belediye> odacılanndan h _._, k k . -=-~• tır. M---'.,: Ha-aoazm· 1·n b•her m•t k Jd - 1 

bn iifüyor 1 Haziran 19-41 Pazr pnü -- lbralüm Etem hakkındaki duru 81Vl azanma ıçın ıngnterenjn . - .. • -.c " paraya çı arı ıgı zanno unmakta • 
Altın fiatl•n normal ,MiW. Clüt- at 16 da E'Vinıiz salonunda aayın ma, ..tiye ı .inci ceza ma1'kemel.: yeni bir şey yapması lAzımdır Ka- re miklbı ~ 6 kurut 2 7 para • dır • 

...kte devam etmektedir. Altının ~ofeeör l.mail Hakkı Baltacıoilu de diin aeticelenmi tir. naatimizce bu yeni feY de. şlmdi. dır. ~una ~1:. ~ ~~rı:t ~~ihli.k DiPr analar ve tatbikata 
dünkü &atı 26.80 lin idi. 24 ayu tarafından (Tün nedir)) mev • Mahkeme. wçhr ibrahimi ı ae. ye kadar yaptığının aksi olmak i- remu zamm ti. Şm 1 

pa- Yukarıda yazd,ğımızdan batka Jt:ıL lu d 3 3 .. L-.-- lu bir k _r il---L . H _1.._1d l ha _._ -..:ıı- y . İn . ra zam yapılarak 8 kuruf 7 paraya I d .....,e a nın a aramı , .. ...,..,.. zu •werun Ter cıca&br. er ne aaa et e pee ıre 22 lira pa- c~ CU"C"... anı, giltere, millet. çılr.mıin.kt~dır. Bundaki zam da evve ce e ııeırettiiimiz ıibi diğer 
kadar diifmÜftÜI'. ır.. selebilir. na ceza11na Dl.'1ak6m etmiftir. lerm c~alanna ge~re'k> onlara elektrik gibi muamele &örecektir. baza mevad üzerine de zamlar Y•· 

4aratıtl> vermek yolunu bırakıp .... .--:1-: .d !-&!<L.d ed pılmııtır. Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 1 .. l . a.., .... _. .. na,. eo --- e .. Defterdarlık. yeni zamların tat. on arın con e=-ıne geçerek" kıla- miaı•e'- b ka } k tme~ med:> _. i tı için lazım plen tertibab al-
vuz U e ııse urdur. Nite- TetViki ıanayi kanunundan isti - mııbr. Kanunlctr hakkındaki mü • 

Hasan Bey - W.L 
denberi akıl hutauesi-..... 

• • • Bir radyo koful>, 
Jıutaların mı.Wki ••• 

• • • Ve ajans haberle
rinden istifsdesinın te. 

..._ mini ıçın teşebbüaler 

yapıldlğı söyleniyorou. 
Ne oldu kuzum ba te
febbiia?. 

~-

Hasan Bey - Herhal 
de suya d .. :~.+iı.. uşaı..,.O&& ••• 
Bu zamanda radyo din. 
liyen akıllılar deli olu
yorlar. Delilerin ne ola
caklanıu artık kıyaa ett 

kim, Almanya böyle yaptı. Evveli. fade eden müeneaelerden kazanç temmim talimatnamelerin bugün • 
bütün harekitm mes'uliyetini versiai yerine seçen aenedenberi lerde Defterdarlıiıı sdmesi beklen 
kendi üzerine aldı; saniyen, İtalya alınan müdafaa vergisine yüzde 50 mektedir. 
bozulduğu zaman, onun önüne ge- zam yapılmı~hr. Tii ı 
çip birinci rolü deruhte etti. Son Bina v...W ~e uicrn'lleıı~"iet ..... ~~M!.. um 
tir misali de Balkanlarda gördük: Meskenlerde bina vergiainin al- • .1 ~azm,~d~n ıtı~ren Tünelde 
İngiltere Yunanlılann arkasından tıda biri, varidat olanlarda üçte biri birinci meTkı ucretlerıne 1 O para.. 
yürüdü. Almanya da Bulgarista- niab~'~d~ müdafaa vergisi zam - lık bir zam ya.pıl11caktır. Nakliye 

- .. ti _ 1_. medılmiıtı1'. vergisi olarak ılaTe edilen bu 1 O 
mn cınune geç ve ona y • .umz mu- POlla '" telpafta para ile binnci mevki -4 kuruı ol-
barebe meydanlannı t-!Dlizleme Ad. Ltubl 1 L • ...&..- il maktadır. azil . . b Taktı ı me.. ara ...... "'P'"ata ar, 
v eaım 1 • kıymetaiz tic.tret etyaaı &r eki Yeni ....n--~ tatbik .dilecek 

Muzaff~. olmak için İngHtere ve adli tebligattan bir kuru: taah~ Ankara, 10 (Huauıi) - Vergi. 
de bu U6Ulu kullanmaya mecbur- büdlü mektıablar için aynca bir lr.a. lere yapılacak zamlara dair olan 
dur! rut. iadeli taahlaüdlii mektublarda kpun liyihaaı neıredilmelı.'teclir. 

cil' I . -_ • ID. • •ene aynca iki ku"lf, telgraflardan Yeni ve;pter 1 Hazinua Pazar p -
44.hi:l:lut ~UI,,.,. 50 kantta kadar olanlanla S ku- nü tatbik cıdilmei., ba .. aw-aldır. 
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Askeri vaziyet 
Mısırda neler oluyor? Cemal Paşanın 

devesinden Romelin tayyaresine 
(Baftarafı 1 inci sayfada) 

fedakarhk olmadığt tahakkuk et -
miştir. 

Kedi ile köpek Sarlo kacakc1. 9 , , 

Fakıat, tari:hln garib cilvelerin -
den biri olmak üzere kaydedilmek 
lazımdır ki I~kerıderiyenin bugün -
kü vaziyeti bidayette ona atfedil -
miş rolün büsbütün ha•kine çık -
mış ve iskendt'riye bugünkü Ak
deniz meydan muharebesinde, her
kesin hatmn:ı gdebileccii tarzda 
bir rolden bü~bütün başka bir rol 
oynamaya davet edilmiş bulunu -

belüttarıkın kıymeti de, yalnız bir 
tersane kıymetidir. Bu harb, bü -
tün askeri kıymeti İskenderiyeye 
vermiştir ve onu müdafaa eden de 
kanaldır. 

* Kanala gelince, o büyük bir çöl 
denizi ta.rafından muhafaza edil -
mekte olduğu için bir senedenheri 
kendisini tehlikelere karşı hayli mu 
vaffakiyetle müdafaa etti. Craziani, 
Cemal Paşadan daha talihli olma
dıysa, bunun sebebi sadece şudur: 

Kedi dedi, miyav miyav .• 
Köpek dedi. havhav havhav •• 
Kedi dedi, Pamuk adını; 
Köpek dedi, Yumuk adum 
Her ilWi aynı evde, 
Bulutmuıtu bir gölgede. 
Kedi biraz kibirliydi .• 
Böyle olı.ır çünkü kedi. 
Köpek iıe müt~vazı, 
Huyu değil seTmez nan. 
Kedi biraz yana yattı, 
Hiç susmadı hep anlath, 
Sen beklersin kapı önü. 
Geç:rirsi 'l bütün gilnü. 
Beni gö~~ kanapede, 
Yerde değı1 hep tepede; 
Kurulurum otururwn-, 
Hiç İJ görmez bot dururum. 
Sense 'ıep kotarsm, 
~ duyun!:3 pek coıanm. 
lfin duydum bekçilikmi§, 
Kolay değil ooy le bir it 
Senin itin bende olsa, 
Senin gibi çekmem tasa. 
Hiç dolapnarn OOm:ırum. 
Bir kenard:ı hep dururum. 
Ne olacak kim ne der ki, 
Su sözüme sen di peki .• 
Köpek kızda bu laflara, 
Hem bağıra hem çağıra, 
Hücum etti kaçtı kedi, 
Sen kantma bana dedi, 
Ben qimi çok ıeverirn, 
Karqmas.1n kimse derim. 

** 
·Yeni 

bilmecemiz 
Altı !harfli b1r kellmeyim. 
Baştan dört harfırne para ko

yarlar. 
Baştan beş harfim et satar. 
E\·ler, dükkanlar bir araya ge. 

lince, altı harfim de bfr araya gel-

Meşhur komik Şarlo, film ar -
tisti olmadan evve~ birçok işe gir
miş, bu işlerin pek azında muvaL 
fak olmuş, pek çoğunda ibecerik -
sizlik gösterdiği için işten atılmış, 
yeniden iş aramıya mecbur k3l -
mıştı, Günün birinde gene iş arar
ken, 'bir gümrük kaçakçısı ile kar
şılaştı. Şarla gümrük kaçakçısını 

tanımıyor, ne iş yaptığını bilmL 
yordu. Kaçakçı: 

- Şarlo sana ben bir iş vere -
ceğim. İş çok kolaydı, her halde 
elinden gelir. Kazanç da fena de
ğil," sana hergün bir lira para ... 
Bütün işin kızımla beraber dolaş
mak olacaktır. 

Şarlo, kıza baktı. Genç, ve ol-
dukça da güzeldi. 

- Böyle işe can kurban. 
Demekten kendini al&.madı. 
Kaçakçı Şarloya hemen o gün 

bir lira gündeliğini verdi: 
- Yarın sab:ih. dedi, kızımı a:a.. 

caksın. birlikte hududu geçer, ge
ne !birlikte buraya gelirsiniz. 

Yarınki gündeliği.ni de gelir gel 
mez öderim. 

Şarla kaçakçının yanından ay • 
rılınca, dosdoğru bir lokantaya 
gitti. Karnım bir güzel doyurdu. 
Ve ·gece rahat bır uyku uyudu. Sa
bahleyin kaçakçı Şarloyu bulmuş.. 

-
~:du~nlann bulunduğu yerin ismi tu. Yanında çok şişman bir genç 

Ben neyım biliniz. kız vardı. Yüzü kaçakçının bir gün 
evvel Şarloya tanıJ:tığı kızına pek 

Doğru bilenlerden bir kişiye benziyordu. Her halda onun kar -
bir futıbol topu, bir kişiye bir şişe deşi olacakıtı. Kaçakçı: 
kolonya, bir kişiye maroken kaplı - Şarlo, dedi, haydi kızımı al, 
bir muhtıra defteri, diğer kaza - sen ata bin, kızım da k:ıtıra bine
nanlara da zarif ve muhtelif he- cek, birlkite yola çıkacaksınız. 
diyeler verilecektir. Şarlo merak etmişti: 
/' ............................................ ~ - Öbür kızınızla birlikte gide-

G b"I • d I cek değil miydik? 
8Ç8R 1 m8C8mlZ 9 : Kaçakçı ile kızı Şarlonun bu 

kazananıar ı

1 
sözüne .güldüler: 

Geçen bilmecemizde kaza - 5 - Benim kırk tane kızım yok, 
nanlann jsimleri Pazartesi ıı:ünü : bir tane var. İşte o da yanımdaki. 
çıkacak sayımızda ilan edile - Şarlo gözlerini uğuşturdu. A -

• cektir. Hediye kazananlardan ca'ba bir gün evvel mi yanlış gör-
lstanbulda bu!unan)ac, hediye. - müştü, yoksa şimdi mi yanlış gÖ-
Jerini Pazartesi ve Perşembe rüyor. 
günleri idarehanemizden ala - Şişmanlamışım değil .mi bilirler. Taşrada bulunanların 
hediyeleri posta ile adreslerine 
iÖnderilir. 

~ı. ................................................ .J 

Şarlo? 

- Şişmanlamış olmasma şiş -
manlamışsımz amma, merak et _ 
tim. Bir gecede bu klldar şişman-

lıyabilmek için hangi kuvvet ŞU
rwbunu içtiniz? 

- Sen böyie şeylere p~k karış
ma Şarlo, bizim mesleğimizde bu 

takım değişiklikler pek kolay olur. 
Haydi şimd ... siz hemen yola !;ı

kın. 
Genç kız katmı. bindi, Şar1o da 

ata, genç kızın k~ın önde, Şar. 
!onun atı arkada yola çıkt!lar. 

Şarlo meraktan çatlıyordu. Dü
şunuyor, düşünüyor, genç kızın 
bir gecede bu kadar şişmanlama~ 
sına !bir türlü bir mana veremi -
yordu. 

Birden!l:>ire Şarloyu şaş:tratacak 
bir hadise oldu. Şarlonun atı genç 
kızın belinden sarkan dantelin u
cunu ağzile yakalamış çek;yordu. 
Genç kız katırdan <ışağı dü.~fü. At 
dantelin ucunu bırakmıyordu. 
Genç kız olduğu yerde bfr topaç 
giıbi dönmiye b:.ışlamıŞb. O dön -
dükçe at geri geri çekilıyor, dan
ıtelin öbür ucu bir türlü meydana 
çıkmıyurdu. Nihayet dtmtel yerde 
bir yığın haline geldi. Genç kız, 
Şarlonun bir gün evvel gördüğü 
kadar zayıflanuştı. 

Genç kız Şarloy:ı baktı: 
- Şimdi ne yapacağ'ı.z? 
Şarlo hfila i.şın farkında değildi: 
- Bayan, kadın giyimi!Je karış-

mak erkeklere düşme: amma, me
rak ettim. Siz ne dıye belinize o
tuz kırk metre dantel sarıp şişman 
Iıyorsunu. Halb•Jki benim b!ldiğim 
kadınlar aras;nda şişmanlık değil, 
zayıflık modadrr. Hem size de şjŞ
manlık hiç yaraşmıyor. Bakın şim
di ne güzel oldunuz. 

Şarlo bunları söyierken, genç 
kız korku içinde haykırdı: 

- Eyvah, geliyor, mahvolduk. 

yor. İtalyan mareşalı, Mısıra sulh za • 
Şöyle ki: manında bir kolonizasyon yapar gi.. 
Hala, herkes zanneder ki İs - gi girmek 1~tedi. İngilterenin Mısır

kenderiye Süveyşin müdafaası i - da çok zayıf olduğu zamanları ev
çin bir ileri kale, bir köprü başıdır. vela tereddüd!e ve istirahatle ge
Halbuki hakikat böyle değildir. in- çirdi; sonra da oıdusunun suyunu 
gikcre, Süveyş yolundan vazgeçeii temin için nafıa işlerine giıişti ve 
~ok oldu. Akclenizin ortasına giren su boruları ferşi?e meşgul oldu. Ce. 
ltalyanın elinde kuvve'lli bir hah- mal Paşanı'l develerle tecrübe ett.i
riye olduğu ve bu devlet lngilıere- ği sefer daha askeri bir hareket ve 

Şarlo etrafına baktı . geleni gör ye muhalif bir siyaset yoluna gitti- daha cür'etli, daha güzel bir sefer-
müştü: ği tarihten beri, )ngiltere, günün bi- di. Graziani ise, asker giLi değil, bir 

k rinde Akdenız yolunun geç.id ver - İtalyan kıolonixasyoncusu gibi yü -
- Kor mayın ued!. Hırsız de - miyeeeğini dü~ündü ve cenubi ı\f- rüdü. 

ğil, ben tanırım gümrük kolcusu- rik.adan dolc1şmayı çoktan gi:izüne 
dur. aldı. Eğer bugiın, mesele sade Hind Bu sefer Afrikayı Avrupaya bağ 

- Gümrük kolcusu olması fena yolu olsaydt, lngiltere, lskenderi • lamak işi Almanlara düştü; Alman 
ya ... Biııi yakalarsa ne cevab ve - yede bir filo tutu9 bunu mütemadi lar da deveyi, su borusunu bir ta -
ririz? surdtte tayyarenin tesiri altında rafa bırakarak hu r-skimiş usul -

- Hiç gezmiye gidiyoruz, de- çiirütmek fedakarlığını göze al - leri, cür'etli teknik tecrübelerj]e 
· mazdı. İskendenyenin bugünkü ro. halletmek istediler. Nakliyatın na -
rız~ Haydi aptal kimi kandıraca- }ü başkadn: İngiliz donanması.nı zile kısımlarını deveden ve kamyon 

Akd · d t t bilm k Mih dan alıp tayyareye verdiler. Tay-
gw1z, bizim huducidan kaçak dantel eruz e u a e ve ve -

· Afrik A bawl k yare su nakliyatınd.ı bilhassa mü. kaçırdıgı-mızın farkına varmaz mı nn ayı vrupaya gama 
planını tahakkul: ettirrnemı-k. him rol oynadı ve bu sayededir 

sanıyorsun? Bu nokta bövlec~ anla~ıhrsa gö- ki İngilizlerin denize dayanarak 14 
- Biz ka~akçı mıyız? rülür ki halen İskenderiye Süvtyp haftada katetmış oldukları bir me-
Şarlo, girdiği işin ne olduğunu değil, Süveyş İskenderiyeyi müda- safeyi Almanlar, havaya güvenerek 

ancak o zaman anladı, fakat iş iş- faa eder. Eğer Siiveyş. Mihver i • 4 haftada hteltiler. 
rten geçmişti. Gümrük kolcusu çin bugün de bir strateji hedefi i
yaklaştı, her ikisini birden yaka- se bu., Hind yolunu kesmek için de
ladı. Hududrian kaı;ak dantel ge - ğil. lııgiliz donarunıasıru Akdeniz

den Çlkmaya icbar içindir. Artık 
MaltanJn hiç bir manası yoktur. Ce 

Bu sefer de karşımıza tayyarenin 
müdahalesi çıkıyor. Acaba, Alman 
)ar, bu kuvvet'! istinaden, mesafe
leri zorlad1klan gibi, mevsımı de 
zorlıyabilecekler mi) S. G. 

çirmek cürnıUe mahk<:!meye ve _ 
rildiler. . .................................................. . 

- IBurun neye yarar? 
- Görnıiye bay öğretmen. 
- Saçmalıyorsun, burun ı;sr -

miye mi yarar? 
- Evet bay öğretmen, burnu -

nuz olmasaydı, gözlüğünüzü ıtaka
maz, bu yüzden de hiç bir şey ~ö
remezdiniz. 

ve 
Şekspirin me,hur piyesi:ü tahlil 'kuyucwn S. Y. şüphe aşılanmış bir 

edelim: kimsedir. Şüphe onun benliğini ke-
Otelio bir bahadirdir. Hiç bir miriyor. Ortada hakikat ifade ede.. 

.kuvvet onu kolay kolay sarsamaz. cek en küçük bir delil olmadığı 
Otellodan intikam almak istiyen halde şüphe yüzün.den mes'ud bir 
fena ruhlu Yago, onu mağlılb ede- yuvayı y:ııkmak. arzusundadır. Yaz
cek ~n ne olacağını düşünür. dığı mektubun tarihile şüpheye düş 
Yag-0 fena ruhlu olduğu kadar da tüğü tarih arasında on gün geçmiş. 
zeki ve dessashr. Silahı tayin eder. Bu on gün içinde evvelce kendine 
Bu silah §Üıplıedir. Otellöya şüphe- cennet gibi görünen evini, ceben
yi aşıladığı anda. bu yenilmez ha- nem. görüyor. Bir melek addettiği 
badir, mağlUb ohnuş sayılacaktır. karısına bir ifrit nazarile bakı -

Netdüm sahnede görülür. Şüphe yor. 
OteOoyu sa1'911lıttır. Hiç bir şeyden Hayır oJc.uyucum, haksızsın oku. 
yılmayan adam, artık değişmiş, büs yucum. Sen de katü ruhlu bir Yago
hütün bir başka şahsiyet olmuştur. nun tesiri altında kalma. Bana an -
Şüphenin ateşi içinde kıvranır, o. }attıklarına göre hüküm veriyorum. 
nun hareketlerini görenler gözleri - Kannın ismetinden zerre kadar şüp 
ne iı:ıanamazla.r, ve kimsenin inan- heye düşmedim. Sen kendin karına 
mryacağını söylerler. karşı eskiden olduğun gibi mü~fik' 

Şüphe aşılanmıştır. Otello niha - ol. Meselenin hakikat olmadığını 
yet, çal sevdiği karısını yatağında anlıyacaik9ln. Gareze mü.stenid bir 
öldürür. dedikodu yüzünden mes'ud bir yu-

... vayı yıkmak günah olur. 
Bana ıuzun bir mektub yazan o- TEYZE 

-12-
Satlrazam esircibaşıya: 
- Bana esirciler yüz neferden 

fazladır derler ..• itirazında bu
lundu. 

- Devletlu efendim .. Esircinin 
yıiz neferden fazla olduğu ve şi -
kayet maddesi geçmiş asırda ol
muştur. Senin zamanı devleıtin<le 
benim dediğim gibidir. Bu otuz 
sekiz nefer esirci kulların sahibi 
devlet rrzı korur, her biri öbtlrle
rmin kefili esircHerdir. Birinin 
uygunsuzluğu görüfürse cümlenıi
z:n boynu kıldan incedir, siyaset 
edersin oonım devletlİ.l efendim .. 

Slgua istaubal 
1 

Yeniçeri .kahvehanelerinin sa. 
hibi hangi ortadan ise, kahveha.. 
nenin kapısı üstüne o artanın altın 
yaldızlı boyalı ve nakışlı nişan 
tahtası asılırdı. Bn nişan tahtası 
mutantan bir alay ile getirilip ası
lırdı. Her bir yeniçeri ortasının, 

anahtar, kılıç. ıterazi, gemi, gemi 
çapası.. İlah .. Bir işareti vardı. Bu. 
na nişan denilirdi. Yeniçeriler or. 
talarmın nişanlarını baldırlarına 
yaıhud kollarına da dövme ile nak. , 
şettirirlerdi. 

- Bu esirci t:ıyfa senin mahfu
zun mudur? 

- Devletlu efendim.. Evvela 
bu hakir benden Muhsin kulun -
dur; sonıra İstanbulda Uzunyusuf 
mahallesinden Yakub Çelebi, 
Naki1bend mahallesinden analı.tar. 
cı Ali Bey, damadı AL Bey, Bala
banağa mahallesinden Mustafa 
bin Muharrem, Kocamustafapaşa 
yan•nda, Hacıhatun maI'.allesinden 
Esseyyid Hüseyin bin Mehmed, 
Samanviran mahallesinden R ama
zan Çelebi .. bin Ah'rr.ed Çeleb], 
Kasımpaşalı Kasım Bey, Mcıhmud
paşa mahallesindc,-ı İbrahim Bey, 
Mahmudpaşa mah~lles:nden Veli 
b;n Veli. Hüse,·inağ 1 malıalksin -
den Kayımakçıoğlu Veli, Hiiseyina 
ğa mahallesirıden 'Topaldede oğlu 
Mehme<l' ... 

tbrahim Pas:l, hoc;nud, Muhsin 
Çcıoo·n:n .>öziinil kesti: 

YAZAN : REŞ.4.D EKREM 

istanbulda. kahvehane aıemleri Ali Beşenıin müzeyyen, mükel
lef kahvehanelerine cElliatı Kah
haneleri> denili.rdi. Ellialtı Kah • 

- Bu otuz bir nefer esirciye kahveci Ali Beşe'nin Saraç Ali 
kefil misin? Bey için Tahtakalecle yaptırtıtığı 

Dedi. büyük kahvehane gürültülü hir 
- Vallah kefilim benim efen - yenı:çeri alayı ve pariak merasim 

elim... ile açılmıştı. 

- Yedi nefer hatun esirciler Kahveci Ali Beşe. Bursalıydı. 
kimlerdir? Dört kaşlı b:r genç iken İstanbula 

- Süleymaniyeden Alime ha- b"r lamam tell.lkı olarak getfrtil
tun kızt Ayşe hatun, Validehama. m:ş. bir yeniçeri çorbacısının hi
mı yanında Raziye hatun, Atmey- maye ve delfil~ü ile ocağa girrrJş, 
danı yan ında Firuzağa mah21le - güzel yüzü, levend ve tuvana vu
sinden hamarnct kız1 Safiye hn _ cud yapısı, cesareti, haşarılığı ve 
tun ki Leyla han•mın k;z k<ırında- 2ekasile, elli altıncı ortanın bir 
şıdır, Dcnizhamamı mahallesinden şöhreti olmuştu. İstanbulıın sebze 
Rukiye hatun, Soğamığa mahalle- ve meyva işlerinin ve İstanbul 
sinden Fatma halun, Eminağa ma- manavlarının üzerine memur olan 
hallesinden F:ıtm'.l hatun. $t)fular elli altıncı •)!'ta neferleri el altm-
mahallesinden Fatmn hatun. dan kendi adlarına manav dük-* kanları açariarke;ı, Bursalı İpek 

İbrahim Pa~a yaranının, ve>Jini- Ali, kahveciliği tecrübe etmiş, bu 
metlerini veda ziyafeti münasebe- sanatın çok para kazandıran sırla
tile Sadabad" da topland1klan gün, rmı keşfetmekte de gecikmemi§-

ti. Kılıçalipaşa hamamında günde tak ve in hizmeti görürdü. Kah- vehanelerinin de en büyüğü, en 
avucunda beş kçe gC>remiyen tel. veci Ali, bunların hepsini haraca s~slüsü, en güzeli, kahveci Alinin 
laki, -birkaç sene içinde konak, ha- bağlamıştı. Buna kaJ'Ş!lık. kencUsi. gozde Çll'aklanndan şair Nedim'in · 
deme ve uşak, at ve araba sahibi ne haraç verir haşarattan sübaşı çubuktan Saraç Ali B~y için Tah.. 
olmuştu. Bursalı İpek Ali, istan. eline düşenleri de, bahşişlerini takalede yeni yaptırttığı kahveha· 
bulun kahveci Ali Beşıesi olmuştu. sızdırttığı büyüklerin tavassutu ne olmuştu. 

Zamanının en meşhur haytala- ile hapisten kurtarmağa muvaffak Bu kahvehane, parlak ve gürül 
rını c bıçağı altından geçirmiş• olurdu. tülü bir alay He açılmıştı. 
idi. Yani yumruk ve bıçak oyun. Meclisi şen bir adamdı. Köçek Beşbin kadar manav, kayıkçı, 
larında karşısına çıkanı yere ser- havaları ~aldı mı, yerinde dura.. gemici. sürücü, arabacı teııaı: 
mişti. Ali Beşe. yalnı:?: haşarılık maz, kaşıklan aldı mı kalkar. en harnrnal, simitçı, börekçi, yoğurt
aleminin şehbazı değildi. İleri ge- üsıta köçeklerin takdirini kazana- çu, mumcu. balmumcu, ıterlıkçi. 
len !bazı kimselerin, yerine göre, cak ~ekilde göbek atar, oynardı. papuççu.~. istanbulun bekar odala
haytaca görülmesi lazım.gelen iş- Ali Beşe kahvehaneleri, na- rmda oturan uçarıları, gün doğar. 
!erini de görüyordu. Bu yüzden kışlı, yaldız~ havuzlu :fıskiyeli ken, Ali Beşenin Sult:ınselimdeki. 
kendisini Sadrazam ile devlet rL kahıvehaneler idi, ŞebeIIll'ed ha- konağında toplanmıştı. Her esnaf' 
cali yanında koruyacak kimseler demelerile meyhaneden nişan ve- birer takım saz ve köçek getı:rmiş-, 
çoktu. Bu efendiler için, Ali Beşe, rirlerdi. Misafirlerine ~ ti. Bu alaya iki bin kadar da ye
kahvehanelerinin üstünde gelin o- adında hurma şarabı, nar şarabı, ni~eri, iki yüzde!l fazla da Bek..· 
dası glJbi. odalar kurdurup döşet- düt şarabı: ve ilzüm şarabı bulun- taşi tarikati fıkaralatı iştirak et.. 

1 
mişti. Ali Beş~nin kahvehaneleri, durnlurdu: cOl bideden kim n'O.ş mf§tl. 
İstanbulun en azılı haıaratına ya- eder, ~iği dem sarhoş ederı t!i (Arkaal var) 
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(Memleket . Ba b erleri J [ ·SonPo&.nmteı.&u .. 14~, 
.&danada Bahçe ve fıdanlıkların Gebzede KOCA . --... u .. s .... LJ_,I 

z~:fs:v~apfı~~!~:r;:;; koru ması isleri ~:r~:::ı: ~:~t:ı: Koca Yusuf lstanbulda 
güzel oldu --• mezarı bulunuyar 

Hükumetin bu hususta tedbir alması ve ··ı)iLmiı: (Hcuebsuze- .. &r 
Adana (Hususi) - Puar gii - " ;,,1.j.= gf~~[";~.~f;.~ 

nil aabe.hlsyin kalııba.lık bir ita- kanun çıkarması memlekette büyük havasının sağ - • 

filo halinde Miais'eH lk.gitecek - memnuniyet dog"' urdu lamlığı ve mev. 
leı:ini yazdığımıı: a ev ~enç. kiinin miıstesn3 
leri, orada yihlecce köylüye (lstik ~ 
lll) piyesini temail etmitler, halk. Na~i (Husus\) Büyük vanlarıa yedirilmesinden, ten - güzelliği ile m"ş-
tili.ltüietl eldbi tarAfından z:engin Millet Mecli.smde müzakeresi yapı- badalci bahçe evine herhangi bir hur olduğu gibi 
prognunlı bir konaer verilmittir. j ~n (tarla ve bahçi! mah&Ullerini ziyan yapdmasından korkmakta - e ngi nar ları nın 
Gerek temsil gerek. ltonsrede muval koTilllla kanunu} ~mlekette se- dırlar. Köyün, m•ıhlaT emıindeki I . b '' . .::t.. 

k d f '- B 1 1 k b k · · k k b b' ezxetı ve uy...,.. fak olan gençlenmiz birço e amr vinç uye.ndırmı,tır. u meae e, yı - te e çısı or.a asa anın Jr .. y •• • .. • 

alkıolamnıtlardır. ludır köylünün ve bahçe sahible· iki ki~ ko:uyucusu zirai in - lugu ıle şohretÜ 
Bu gezide köylünün ııhhi ve tinin içini sı:ıJ;atan bir derddi. zıbat ve emnireti temin edcmı-mek· 1 eski, tariht bir ka 

kültürel durumu ile alakadar olun· Cümhuriyet hültuC'...Jctİ ı!mdi bu müz tedirler. Bu derdin kökünden hal- za merke:ı..idir. 
muş ve köylüye k.itablar ar.mağan min derde de el koymuş bı.&lunuyor. ı ledilemsi için geniş ve esu.lı ted. ı Çoban Mus - Esad Saydik 
edilmiştir. Köylünün zarardan lcorunamLya i>irlere ihtiyaç vardır. Bir köy hu · l tafa Paşanın yaptırdığı cami ve su 

Spor şubesi tarafından köylü Vf! calc. korkusile tarlasına istediği dudu dahiünde herhangi bir ziyan j kuyuS'U , medresesi Cebzenin güzel 
})alkevliler arasındlıl atıf müsabalra- mahsulü ekememe11i, ziyan yapıla. vukuunda bunun müşterek rnes"uL I eııerlerindedir. Kartaca kahramanı 
ları icra edilmi.ttir. Köylü iizerinde calt endişesile uzakça bir k.öşedekı leri bulumruah ve tazmin ettirilme· Anibal da Gebzede medfundur.Ani 
her bakımdan her müfid olan bu bahçeeine ç~dli m eyva Hdanları üdir. bal için bir anıd yapılmas k.arar
geziden ay.ıu gün ak,am geç vakit dikememeıli, gözden irak olan tarla Ayn bir tetekkül halinde kasaJ !aşmıştı . Projeni de çizilen bu anıd 
dönüJmi&ftür. ve bahçesindeki ürünleri için daimi bada yer yer tarla ve bahçe koru· maal~sef tad:>i:C sahasına konula -

Adanada bir kıza sarkınbhk 
yapan bir yorgancı 

mahkOm oldu 

tua içinde bulunması zİfa~tle met- yuculan, köylerde, rC9m.İ köy bekçi. madan kalmıştır. Bunun fiil sahası. 
gul olanlar için ne kadar ıztırab ve s.inden ayn olarak: müteaddid kır na çıkanlmaaını Gebze halkevin -
rici bir haldir? bekçileri bulundurmak ve bunlan den beklemek hakkımızdır. 

Mesela Nazillinin tanıdığım ova ayrı bir merkeze bağlamak fayda!• Gebzede ha=a Bizamılılardan kıtl-
ve köylerinde köy içinden uzakça olacaktrT. Zirai disiplin ve güven ma yol ve .kald•rımlar mevcuddttr. 
ayrı ayrı yot'lerdelci bahçe ve fidan temin edilerek köylü ve kasabalı unlar uzun mustatil eekil ve si. 
\ıklara yalnız zeytin, incir,aamll di- tarla ve balıçeeınden hiçbir ziyan yah re~kleri 1

ile dikkati celbetmek.-
kilmdcteclir. Btıhçe mahsüUeri hu görmiyeceğine inandığı gün variyet ~drr. · 
:nıab.dud ~lcre inhisar etmekte· te büyük bir değifik.lik olacak ve G b _ -" '- .. .. l · k 
eli Ç .. lr." b 1 le L L _ L he-'- . li .... le uht l"f e zecıe, ougan uzer erı açı r. un u ı.ın :ır az ço ner l)AA. n.es çept urun r ve rn e ı 1,,_ v l d K b ı t ,_, . 
__ ..ı d K d.,_. · · b" i:lgım ar var ır. asa an n emı.zn_ 
~e var ır. en uc:Ttne nw;ın ıraz meyva ac"F.w-ları yetiştirmenin kola· V • • • b' ·..: ·· t ·ı d'" · ·· 

d . ..-"' guıe ıyı ır ıun:ı gos en me ıgı go-
da portakal, elma, arrmt , V?Şne, yınl bularak bir karış bo~ yer hı - '"l k.tedi 

d li ri.k ib. djv f d l ru me r. 
z:er

1 
~, e g t ~e~l a?' a ı nk) ralun.ıyacaktır. Bu derdin elde t"di· İyi ve halui.: bir zat olan belediye 

va a .. an yet:W~me erı som r lecek deva51 memlekette zİTaİ ge- reisi Esad Saydık.tan Gebze halkı 
ea koy dı9ınd~aJcı bahçeci~ bunlann lişime yol açaca!t ve hız verecektir. 
~amıyaıeagını, bet.hçe~dekı tel B ziraatte bir reform yıuatacak çalc şeyler beklemektedidir. 
erik ağacımn dah.ı yefilk.en başka. lc:dar önemli bir tedbir ol.cakbr 
hırı t.arafınd.an kırılarak erilc.leri yo· · ·rrakyada pancar ekimi 

Yusufa karşı yegane güreş yapan, hatta 
Yusufu Ramide açık düşürdüğü söylenen 

en kuvvetli rakib Mümin Hoca idi 
siı _ Üçüncü kısım - ı zuna vurdu. Babasından habed 

ulu K k ·· terki diYar edip ortadan kaybol il· Koca Yus n ır pınar gure. L · b . ..ret' 
İ tanbula sefıeri Bu köy se,1in, o ıwy erum gu 

tinde~. '?nra; s le kar-·•-·ı ı ten güreşe dol.tştı. 
ve Mum.an Hoca 1 

.. ~' Müminin, b· ı hali senelerce de-
Yusuf· Kırkpınar gureşlerınden . B b 14d ı nerede 

' ı ·1 ı· b 1 d '" vam etu a ası ev a ın n sonra. Çakır A.i ı e stan u a on- ld v d. b 'h b d ' ' hl' l b · o ugun an ı a er ı. d. 
dü. E.sasen; başpe ıvan arın lepsı M " .. b .'t" R meliyi çiünc ı . la .. .. .. umın , u un u .. 
de lstanbu donmuştu. . · ~. gezdi. Oldukça pehlivan olmuil~· 

Yusufun, İstcınbulda ılk geldıgı Bir aralık. Seiani·~ güreşlerine. ge\dı 
Yer Tophanede bulunan pehlivan.- k h . . b ' ı .. 1 rıe Pehlivan ·a vesmın ır A.o şes 
lar hanı idi. Bir iki gün burada mı- büzülüp oturdu. Filibeli Kara A~ 
safİT olduk.tail sonra; Ihlamur köş- d d l b k b " ·· 1t hlime ve ala aş a uyu P~ . 
küne geldiler. Onu ışitip ııahsan ~a- vanlar da oraya güreşe gelmişlerdi· 
nımayan pehlivanlar, Adalı ıle Adalı da orada !di. 
Kırkpmarda yaptığı son güreşten Filibeli Ahmedle, Adalı birbirle 
sonra, merakla seyrediyorlardı. rile iddialaşıyorlarclı. Senin, ens~ıı 

Lıtanbulda hasımları çoktu. Her. kalın, benim ensem kalın diye bıf' 
kes onun ay~ını kaydırmak istiyor- birlerini çekıştiriyorlardı. • 
du. Nihayet; ensel erini. ö lçmege 

İlk güreşini, Ihlamur köşkünde kalktılar, birbitlerini ölçüyorlardı. 
Rüstem pehlivanla yaptı. Üç saat Kahvede buluna'l başpehlivan• 
boğuştukları halde birbirlerini ye- lar enselerini ölçtüler. Köşede bii• 
nemediler, berabere ayrıldılar. zülüp oturan Mümin Hoca da bil 

Bu sıralarda, Mümin Hoca, na- işe merak etti. Filibeliye dönerek: 
mile maruf biı: pehlivan türedi. - Usta 1 Benim de ensemi ölJ 

Yusufa karşı yegane güreş ya- çünüz? 
pan ve hatta Yusufu Ramide açık F 1 h l k d buz''u ··ıu··p 
düşürdüğü söylenen Kavalahların Dedi i ; e İ, öse e 
yegane pehlivanı Mümin Hocayı oturan Hocay:ı cevaben: 
okuyucularıma tanıtmak isterim. - Baka, he!c, softacaza f.. SeIY 

Mümin Hoca: cidden menkıbesi de de ense mi var bel Kızan?.. 
bir masal gibi dinlenecek ve seve Mümin, bu mukabele üzerine 
aeve o.kunacak derecede entereaan gözleri dolup olduğu yerde mahcub 
bir pehlivaınd.ır. \ bozulup kaldı. 

Ada.na (Hususi) - Aılen Da
rendeli olan, Adanada Yorgancı. 
lar çarıısında, yoraancı Mehmed 
oğlu Mehmed Ünal adıD<la bir şc
hıs evveHci gün fakir bir ailenin 
~n yaşındak:.i K&fiy~ adındaki kızı
nın ücret muk.:lbilinde yıkayıp hala 
91 tarafından gönderilen çamaşırlan 
diikkinuwı getimesinden bi.Jieti.fade 
aarkıntılılı: yaJ>bitndan me,hud auç 
hır kanunuııa göre, haH.:ında tahlci
kat yapılarak biriBci auHı c~ mah 
kemesind.e yapılAD muft.keme so
nu üç ay müddetle hapsine karar 
verilerek derhal tevkif edilmiJtir. 

hıDduiunu, !l'l$1f "Yeya karpuz tar· 
lası.odan blle yarı yarıya ziyan ııör
d.üğünü ve uaı. ... ileri ıürmektedir. 

Bursa iskAn modurtugü Mümin, SiroZ beylerinden İsma- Vay canına 1 Adamcağızı, vat 
f4irne (Hususi) - Şeker fah - il Beyin oğludur. lsmail Beyin Üi yerine bile irnmamışlardı. 

rikMMUn pancar fiatlarına yaptığı oğlu vardı. Pehlivan meraklısı ol. Bu hal; babasının kendisine sÖY
son fiat zammı çiftçiyi pancar ek- duğu için, okkalı ve irice olan bü- lediği laflardan daha ziyade Miimİ· 
melt busu.unda teşvik etmiş bulun- yük oğlunu pehli.vanlığ'l ayırmııtı. nin içine işlemişti. Yahu, kendi de 
malr.tadır. Trakyarun her tarafı ye_ Ortanca oğlunu da, çelimsiz bulun pebl.i,van değil miydD Amma, d11;· Bigada bir çocuk ateşe 

düşerek yandı 

ler. 
Kö.Ylere yakın yerkrde teeadii • 

fen tarla ve bahçe ve yazlık. bab. 
çe eyleri bulun"l ,1 kaııabalılar da 
aynı zarar ve ziyanlardan muzta
ribdirler. Kıymetli meyva fidanları.
nın bir ziyankar tarafından sök.ül· 
meemden, aiaç ve ınabsulkrln hay. 

Kırklareli (Hususi) - Vilıiyeti
miz iskan müdürü Yümnü Bicıoğ
lu Bursa iskan müdürlüğüne tayin 
edilmiştir. 

Mumaileyh iskan müdürlüğün.. 
de ve Çocuk Esirgeme Kurumu 
reisliğnide faydalı çalışmaları ile 
kendisini sevdirmiştir. 

şermit v-e yeti..~eğe yüz tutmuş yem 
ye~l pancar tarlalarile bezelidir. 

Pancarlar ıimdiden baş aarmağa 
baş'lamlftlr, 

Biga (Hıau&l) - Şehrm'lize bağ 
lı Kaldmmbaşı k.öyilnden lbrah.im 
Erginin üç yatlanDdaki kız.ı Ayşe 
Ergin, evde lcimae bulı.wnnadıiı bir 
•trada kıumılı: haetalıiuıdan yal
nızca bir odadoa yatmakta iken 

..... _ ..................... -..................... -.. ....-.................. -..... .._... _______ ......... _ .. _ ........ ____ .. ..,.__ .................... _ 

bir aralık su İçmek için ayağa kalk. 
ml§, fakat kızamıktan gözleri ka
palı bulunduğundan yanmakta olan 
ocağa dü~müş, vücudunun ımtnte. 
lif yerleri.nden yanarak bi.ı:kaç 104~t 
aonra öhnüıtür. --=-------
Kandırada bir hindi bir 
köylü çocuğunu yaralalh 

lzmit (Hususi) - Kandıra kaza 
aının Kaymaz nah.iye.ine bağlı Ka
rallar köyünde §Öyle b.ir vak'a ol
tnuştur: 

Jlci :raJlarında bir kız çocuğu ıo. 
kak ortaa1na doğm yava~ yavaı 

( . Yurdda 19 1'1ayıs bayramı 

ilerlarlc.eı:ı, o esnada b-ir baba hindi 
QO<:uğa hücum etmiş ve zavallı yav 
ruyu altına alarak çiğncm.İf, ka.nad
ları ile dövmi.i' ve gagalarnağa bat 
lamıştır. Etraftan yetitenler, kan 
içinde kalan za ~ lllı yavruyu, bu az
gın hin.diden güçlükle !turtaun1ş • 
lardır. 

19 M&Y!8 Bayramı yuni1an her tarafın<ia co!!kttn tezahüratla lı:utlulanmıştıT. Resimler Sivaa ve Deniz. 
lidekj bayramda sporcu ve mektebli gençlerimizle bisıkletçilerizi ve avcılarımızı göııteriyor. 

«Son PoelııH .. tefdkw: 64 yor .. . Çünkü sevgilisi yok ... Kim 
bilir nerede?... Beliti ölmüştür, 

belki gitmiştir, belki de henüz 
mevcud değildir ... Fakat ne ehem 
miyeti var ... Aşı.k aşıktır ve fer-
)-rad eder ... cBitmez, sönmez, dinJ 
mez kederim 1 ••• > der. . . Ve di
yor. . . Dinleyin! ... 

YAZAN : JJ11C.REM RESJD ŞetNan, büyük bir heyecanla 
söyledi. Yıl<itzın gözleri doldu, al. 

- Olmaz olayclı.k!.. . Efendi,! kı7Jg'm bir N gi~i geldi. 1 Şetvan yolunu bulmuştu. Doğ- kışlıyor: 
kfus-ük hanımla biraz görüşeceğiz. - Peki.la .. , Öyleyse ben gide- nı yürüdü: _ Braıvo ..• 
Gizli söxümw var ... Adabı ınua- yim!... - Evet, öyledir .•. Bakın ben _ Nasıl?... • 
ıeret denilen... - O da olmaz ... Hah buldum ••. sizin yanınızda kendımi. genç, dinç, _ Çok güzel... 

- Anlaşıldı! . •. Gitmek lizım . .. Bay Temel, siz gıdin anıma biraz.. ne.ş'el'i h.issed.iyorum. Neredk ise Şetvan henıü !. şarkı~mın te!iri 
Pekala . . . Sen git. ben küçük ba- dan gelin ..• Olmaz mı?... size ilanı aşk edeceğrm... Fakat altında. Henüz feryad eden aşık . . . 
yanla konu~urum! . .• Bermutad, ka:d'ınların tatlı dili telaş etmeyin, etmem... Çünkü Bazan en büvük cür'et, en mahcub 

Şetvan ağlamak üzereydi!... karşısında Temelin her türlü inadı ben haddimi bilirim. O kadar ki kimselerden sadir olur. Şdvan 
Ne güzel şera it tahtıl'lda ba~larruş silinrvernıişti. eserlerimi bile kimseye dinlet - Yıldızın iki elini, Plleri arasına al-
olan aşıkane bir muhavere ne tat- - Kurban olsunlar!. .. Ne de mem ... Bir sarkım var. güftesi de dı: 
stz bir surette hitama ermişti, güzel söylüyor ... Güzel hatırın bmtesi de t>e'nimdir ... Henüz kim-

Son bir ~are kalmıştı: Yalvar- için gidiyorum ... Amma gene ge- seye okumadım ... Kimseye de o-
mak. Şetvan ona ba~ Yurd'tl. lirim.. . kumıyac~ım; sizden başka ... Mü-

- Allah aşkına, g~çmiilE-rinin Tetn(!l uzaklaşmıştt. Fakat Şet- saatle ederseniz ... Ne dersiniz'? .•• 
canı için, sevdiklerinin başı için ... van da deminki hızını kay'betmiş- Okuyayım mı? .. . 
Git!. .. Git!... ti. Bir müddet sesi ni çıkarmadı, _ Eveıt ... Dinliyorum .•. 

- Gideyim amma bakalım k\L iOnra: - Lakin böyle olmaz ... Ken -
çük 1-,ayan gittiğimi istiyor mu?... - H~le şükür defoldu-!. . . elinizi çayırlarda, bayırlarda ad ... 
Ne dersin küçük bayan?... Dedi, gülümsedi. Söyliyecek d tm ı· · · B' .. .. Ak e e ısınız... ır yaz gunu ... 

Yıldızın cevab vermeyip gii - söz aradı, tekrar gül!nnsedi. Hül - şamüstü, gurub zamanı, aşıklar 
lüımsediğini gören Şetvan, pürte- ya zail olmuştu. biribirine ebedi sevgi yemini edi. 
taş bağırdı. - Evet ... Ne diyorduk Şetvan yorlar ... Herkes memnun, herkes 

- Git dese-nize!... Bey?... mesrur . . . Yalnız bir ses inliyor u-
- Ya gücenirse? ... Yat.ık de - - Ne diyorduk? ... Bilmem ... za.klarda ... Ayni zamanda tatlı ve 

iil mi? ... Pek sevimli canını... Unuttum ... Musibet herif!... mahzun bir 3eS ..• Tıpkı uzaktan 
Gülümsiyerek verilmij olan bu - Hayat bir hülyadır diyordu- gelen bir rurna sesi gibi. .. Bu ses 

oevaıb Şe~vam.n :kUhine batırılmış nuz... bir 8şık sesidir ..• AJık feryad edi-

- Yıldız! . . . Yıldızım benim! ... 
Ne olur. beni aydınlaıt! ..• 

Fa-kat kulağının dibinde kalın 
bir ses gürledi: 

- Nedir.... Nedir?... Bu da 
kim?. . . Baksana, ben adamın ka
fasını ezerim!. .. 

Şetıvanın karşısına, desti kul -
pu gibi duran kollarınm ucunda 
yıımruklarını sıkarak Kara Aslan 
dikildi. Şetvan kekeliyordu: 

- Efendi, birader ... Şey ... 
- Höt!. . . Ben senin efendi bL 

raıderin değilim. 
Bu adam da nereden çıktı? Ne 

di~ gelip b.tlı bir muhavereyi 
bozuyor?... Acaba buna karşı ne 

duğundan çifclilderi üzerine kahya ha büyükortaya güreı;iyordu. Pek•· 
yapmıştı. En küçülr. oğlu Mümin de bu heriflerin içinde büyükorta peh
ıağ kolu kırık olduğundan medre~ livanı olmak kolay mı idi? 
ye yazdırıp hoc;ı yapmıştı. .

1 
Hülasa; Mümin, Filibeli Kara Ah 

Mümin, her gün ağlardı. Sebeb l K lb h mede kin hağ amıştı. a en, a 
de, pehlivan olmak isterdi. Hatta, etmişti. Ve Allahından ;öyle niyaı 
bir gün ha.basma ııunlan söyledi: etti: 

- Baba, ben, pl"hlivan olmak . 
i!terim, dünyadıı. softa olmam. Ve - Hey, kudret kuvvet eahibı 

Allahım, derdlere derman olan Ma 
olaBa'h1:!;: Mümirun bu sözlerine budum! Seu, bir gün bar.a; hdıel 
şiddetle mukabelede bulundu. Ve: ve kuvvet ver de, şu herifin ense

- Ulen senden pehlivan olur sini terzi şeridile değil, şu beğen • 
mu? Bir kere, kolun kırık ve ço- medik.leri çolak kolumla boyundw 
lale., sonra, okkan müeaid değil... ruk vurup ölç.eyim, ve kıvrandığı 
Bir daha ağztndan böyle §CY iş.it. zaman da, şu hali hatırlatarak öl~ 
miyeyim .. 

Mümin, gözleri yaşla dolarak 
susmuştu. Halbuki; pehlivan diye a. 
yırdığı ve besledi~i, büyük kardeşi
ni çiftlikte her gün, boğuştuklan za
man yeniyordu. Babası, bu hallerinı 
bildiği halde gen'! Mümini pehlivan 
yapmıyordu. Nasıl yapsın? Sağ ko. 
lu ağaçtan düşerek. kırılmış, dirsek 
kısmı işlemiyordu. Ç~ngel bir kolu 
vardı. 

çüeünü söyliyeyim ••• 
Diye, derunen kendınd"n geç ~ 

mişti. 

Gel, zaman git zaman, Mümin. 
Molla Mümin, veyahud Çolak Mol
la diye anılmağa başl.tndı. Onunla 
alay eden Filibeli Kara Ahnıedle, 
Adalıdan öç almak sırası geldi. 

Çolak Mümin, bütün Rumeliyj 
süpürmüş olduğu halde İstanbufa 
düştü. 

( Arkası var ) ···················································• Mümin; başrnd'l sarık epey müd 
det medresenin küflü, rutubetli o -

daların<la avamil okudu durdu. 1 R A D y O ı 
Fakat; içine düşen pehlivanlık ' 

aşkını bir türlü söndüremedi. Aklı, .. ____________ _. 
fikri güreşte idi. CUMARTESİ 31/ 5/ 1931 

Nihayet, bir gün kispetini omu- 7.30 : Saat a;rarı, 7.33 : P.,.atif miizilt 
(IPI.) 7 4:5: Ajans haberleri, 8: Hafı! 

yapmalı? ... Bereket versin ki Yıl- mtizik, (Pl.l, 8.4.:> : Evin saatt, 13.30: 
dızın sesi yükseldi. Sa.at ayarı, 13.33: Türkçe plaklar, 

- Kara Aslan, sus!... 13.45: Ajaus haberleri. 14 . Hiyaseti_ 
Yıldızın emrine itaat etmemek cümhur ban1osu, 14.45: Türkçe plak 

mümkün mü? ... Ölüme git demiş Iar, 15.30: Dans miiziği lPU, 18: Sa
olsa sevine s-evine, güle güle, koşa at ayarı, 18.03: Piyasa ve film şarkı.. 
koşa gidilir ... Elbet bu adam su !arı, 18.3-0: Zirallt takvimi ve toprak 

- mahsulleri borsası, 18.40: Radyo c:uı 
sacaktır! · · · Hayır susmadı ... Bili- orkestrası, 19: Konu~ınR., 11.15 : Rad-
kis sesini biı· perd~ yükseltti: yo caoz; orkes';rası, 10.30: Baa.t ayarı, 

- Susmıyacağıml •.. Yeter ar - ıve ajans haberle'!'i, 19 .~: Çifte fasıl, 
ıtık ... Canıma tak ~tti... Şu herifi 'AJ .15: Radyo gazetes i, 20.45 : Seçilmi.1 
ezeceğim!... Parçalıyacağım.. şarkılar, 21 : Konuşma, 21.10: Dınle. 
Hamur haEne koyacağım... yici istekleri, 21.4.0 Konuşmı:ı. 21.55: 

Eyvah ... Ne olacak! .. . Nereden Radyu salon orkestrası, 22 30· S:ıa.t 
akl.na geldi de aşktan bahsetti? ..• ayan, ajans haberleri, borsa, 2~.45: 

Hangi şeytan dürttü? . . . Yıldız ge- Radyo salon orke.ltrasJ, 23 .15: Dan.1 
m üzi~i (Pi.) 

ne bir şey ->Öylüyor, gAliba tehdid 

ediyor ... Fakat dınliyen yok!... '" İstanbul borsası 
- Yok, yok, susturamazsın!.. 

.Kıara Aslan kudurdu... Anladın 

mı, kudurdu... Gözü hiç bir şey 
görmüyor. . . Elinden bir k:ıza çı
kacak ... Yet.er artık... Ne sabır 

30/5/1941 e.çılı..ş _ ka.panış faıtıan 

ÇEKLER 

kaldı. ne tahammüL. . Haydi, kar- AçıJıı ve k~ anış 
şımda ne duruyorsun? Git, kaç.. Londra 1 Sterlin 5.24 

New-Yorlt 100 Dolar 132.20 
Elimden bir kaza çıkacak dedim.· Cenevre ıs· ..... ıoo Yio. ..... 29.95 
Kaç!··· Atina 100 Iırabml 0.9975 

Kara Asl.:ın böğürüyor ... Nere- Madrid ıoo PeçeLa 12.9375 
deyse bütün arkadaşlaı.· koşuşa - Yokohama ıoo Yen Sl.1375 
caklar... Mühim bir rezaleti... sı okholm 100 tn~ rr. 30.745 
Sülün duyarsa ne der?... Yıldız Altın 26.80 
usulca, ses çıkarmadan sııvışıyor 24 ayar külçe altın gramı 329 

Şetvan da ayni hattı hareketi ittl- Eabam ve Tahvilat 
haz etti, fakat yakasına koca bir 
pençe yapıştı. ... 

(Arkui var) 
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içki aleydarlannm yeni hareketi 
BikAye 

Mill1 Müdafaa için 
83 milyon lirahk 

fevkalade tahsisat 
kabul edildi 

karşısmda içki taraftarlan 
ne diyorlar ? 

Kaybolan şapka 
Yazan: Muazzez Tahsin Berkand 

(~ 1 inci sayfada) 
bütçesinin müzakeresi sırasında 
Ziya Gevher Etili calkoh denilen 
.bela> nın kaldırılması için çare
ler aramak lazım geldiğini, sar -
hoşluk ısai:kasile vukubulan hadi
selerin kesretini tebariiz ettirerek 
demiştir ki: 

{Bqtarah 1 inci sayfada) 
Meb'usumuzun bu beyanat ve 

teklifini, içkiye karşı duydukları 
alaka ile :ıynca tanılan meşhur
larla, bu vadide birçok yazılar yo.
zan maruf muharrirlerimizin nasıl 
karşıJadrklarını öğrenmek istedik. 

c- Neye bu kadar içkiye tE
mayül gösteriyorsunu?. diye sor
muşlar: 

c- İçtiğim zaman ikinci bir in
so.n oluyorum da ondan!.> cevabı
nı vermiş. 

ÇallfSD her insan, bir gayeye 
varmak ister, içinde gizli bir em~l 
~Il". Feriha üç senedenberi bir 
n».iessescde dak.tıloluk ctmektey~ 
di Buraya on altı ~ında, orta. 
:rnektebden dıploma aldık.tan son
ra girmişti ve otuı lirad ibaret 
aylığilc annesini ve bir küçük kar
deş.ni geçindirmeğe çalı~yordu. 
Üç senelik çalışma hayatında Fe
:riıanı mütevazı bir emeli vardı: 
Geniş kenarlı hasır bir şapka al -
ınak ... Zavallıcık, birkaç lirayı bir 
araya keyup bir türlü böyle bir 
ppka almağa muvaffak olamıyor
du. Yazın başına şapka giymek 
:rnedburiyeti yoktu, tabu bukleli 
lrumral saçlarını o da, kendi ya -
§Indakı genç kızbr gibi, sıcak gün 
)erde açık bırakı:.bilirdi. Binaena
leyh yazlık ppka, Feriha gibı fa
kir biı' kız içjn, bir lüksten bafka 
bir şey eayılamazdı. 

Maamafih, Feriha bu arzusunu 
pek gWi tutmuyordu. HaUa bir 
gün annesine: 

- Ah anneciğim. çarpdan ge-
çerken vitrind eöyle güze:& bir 
şapka gördüm ki, bayıldım... de-
mişti. 

- Nasıl şapkaymt~ o? 
- Geniş kenarlı, beyaz hasır -

dan ... Üstünde de lbir buket kır 
çiçeği vardı. 

Çocuk denılecek kadar genç ya.. 
şında hayata atılıp, yaz, kış, l}nr, 
buz demeden çalışan fedakar kızı
nın bu masum arzusunu yerine ge
tirememek Vahide Hanım için 
çok büyük bir üzüntü idı. 

- Ah, şu elimdeki işleri bitfre
b:Isem belki Fı:ırihacığın beğend\. 
ğ" şapkayı ona :ılabilirim. 

Fakat bu tasavvurunu ondan 
gizledi. Çaf§l.Jçindeki bır dük -
1t ndan ald1ğı küçiik çocuklara 
mahsus elbise siparişim ikınal et -
mek için en aşağı ciaha b:r buçuk 
ay ıazımdı. 

Günler ar~a arkaya geçti. Sıcak 
jbir Ağustos giinü Vahide Hanım 
eliınde lbir paketle eve geldi. Yor
gun yüzünd~ tatlı bir tebessüm 
vardı. O akşam Ferihayı sokak ka
pısından karJıladı. 

- Ne var anne? Esvabları gö-
tüı·dün mü? 

- Götürdüm kızım, pek beğen-
diler '1e bana. mükafat olarak, bir 
kaç lira fazla verdiler. Ben de sa
na bir hediye aBırn. 

- Şapkan bulundu galiba Fe
riha, bak bir ilan var: 

Geçen Pazar günü Üsküdar va.. 
purunda bir kadın fapkası bulun
muştur. Sahibinin cGalatada Poy• 
raz hanında beş numaralı yazıha
neye ıgelme!i-• 

- Acaba benimki mi dersin? 
- Şüphe yok; sen de şapkanı 

Pazar günü Üsküdar vapurunda 
bırakmamış mıydın? 

Fermanın kalbi sevinçle çarptı. 
- Öğle tatilınde Poyı·az hanına 

giderim, dedi 

* cSaf ipek• fabrikası müdürü 
Nwzad Bey ynzıhall€sinde ıneş -
guldü. Odacı, bir hanımın kendi -
sini görmek istediğini söyleyince 
başını kaldırdı. Kapının eşiğinde 
temiz kıyafetli, çekingen tavırlı 
geııç bir kız duruyordu. 

- Ne istiyorsunu::.: kızım. 
- Efendim, \>ir şapka kaybet -

tim de ... 
- Ha. bizim aşçı Pazar günü 

izinli çı'kmıştı. Üsküdar vapurun
da bir şapka bulmuş, eve getird .. 
Sizin kaybettiğiniz şapka ne renk-
ti? 

Feriha şüphe ve terecklüd için-
de !helecanla titriyerek tarif etti: 

- Beyaz hasırdan, geniş kenf1I'
lı, üzerinde ~ır çiçekleri vardı. 

- Tamam, buyurunuz. 
Genç kızın yüzü öyle mes'ud bir 

sevinçle parlamıştı, teşackür eden 
8e6i öyle titriyordu ki, müşfik bir 
aile babası olan Nevzad Beyin 
kal'bine dokundu ve onunla ala -
kadar oldu. 

- Bir yerde mi çalışıymsunuz 

- Dünyanın hiçbir ) erinde sof
ra şaraı'bının alkol dcrccesl dördü 
geçmez. Türkiyedc 12 dir. Rakının 
icad edildiği Yunanistanrlaki de
recesi 35. bizde isC' 45 tir. İçki de
recelerinin indirilmesi jçin acaba 
İnhisarlar Vekaleti ne ~ibi ted
birler nlmı:-.tır? Son 7.amanlarda. 
bilhnssa kndınlar arasınd:ı, votka
nın taammüm ettiğini işi.tiyoruz. 
İşte bir bu eksikti. Muhterem Ve
kilimiz ~a!ba lıu hususta ne düşü
nüyorlar? 

Y etiJay Caniye tinin takviyesi 
Mazhar Müfıd Kansu, men'i 

müskirat ksnununu çıkarmanın 
inikansı.z olduğ\ınu, bunun için 
mektd:ılerde ve cemiye!ticrde içki
nin mazarratını ve tahrıbatını :m
latmak J§z1m geldiğini ifade ede
rek istanbuldakı Y f'!'Şılay Cemiye_ 
tinin takvıyesi lüzumunu ileri 

- Otuz lira efendim. sürdü. 
- Annenizden başka k>mseniz Galib Gültekin, ispirtonun biz.. 

var mıdır? zat ıkendisinden bahsederek ben-
- Beş yaşında bir er.kek karde- zine ve gaza ispirto karıştırılması 

şim. vardır efendim. suretile alınacak teşebbüsün ne 
- Vazifeniz nedir? giıbi neticelf'r verdiğini sordu. 

V elü1iıı izahab - Daktiloluk yapıvorum. mu -
haset>ecnye yardım ediyurum, dos- Gümrük ve İnhisarlar Vekili 
yaları tmızim ve idare ediyorum. Raif Karadeniz içkinin memleket 

_ Ayni işi görmek için size elli için ne !büyük bir içtimai derd ol
lira aylık teklif eden olursa kabul duğunu takdir ettiğini. fakat ya. 
eder misiniz? pılan tecrübelerle buna mani ol

manın im.'kimsız olduğunu ifade 
Ferihanm yüzü kıpkırmızı ol- etti. dedi ki: 

du. Helecandan terlediğini hisset. c- açkiye topyek(ın mani ol-
ti ve lboğuk bir sesle: mak çok zordur. Fllkat derecesi az 

- Böyle harikulade bir şeyi ü- olan içki imal etmek suretile hal-
mid etmiymum efendim, dedi. kın itiyadını değiştirmek kabı1. 

-Cevab veriniz efendim, benim dir.> 
yazıhanemde çalışmak ist yor mu- İnhisarlar Vekilı bundan sonra 
Sl.DlUZ? İçeride beş altı memurum bir ecnebi broşürün bu gayeye 
daha var. varmak için yaptığı tavsiyeleri 

anlattı. Bu tavsiyelere göre ibHu
- Teşekkür ed~im pfondim, mum j.çki imaltıt•nın devletll'ştZrH

teklifinizi memııumyetle kabul e- mesi, devlet tarafındnn kapalı iç-
diyorum. ki satmak için faaliyete geçilmesi, 

Dün bu maksadla kendilerini 
ziyaNP. eden bir muharririmızir. 
aldığı cevabları aşağıda bulacak-
sınız. 

Mahmud Yesar~ye göre 
c- İçki bahsi olmaz mı, ver e

lini Mahmud Yesari der doğru 
bana koşars•nız. Hnlbukı biz bazı 
türedile.rin yanında bir çömez mev 
kiindcyiz. 

Meydanda neler, kimler yok 
kıi; içlerinde öyleleri var. ki, hem 
içer. hem nara atarlar, bılmem 
hangi .gazinoyu haraca keserler ve 
falanca meyhanede §işe ile arka
daşlarının 'kafasını yararlar... Er
babı ihtısas onlar a iki gözüm! ... 
Bize bilmem ki, bu vadide söz dü
~ mi? ... 

Maamafıh Bayan Türlliın id
dia ve tekLifini güzel bir nazariye 
olarak ka:bul edebUiriz. fakat iş 
tatbikat sahasına gelince tamamen 
değişir. Bun~n hile ve hüd'a ta
raflarını Bayan Türkfın bilemez 
sanırım. 

Zira içki birkaç defalar mene
dildi ve bu yasak üç gün sürdü. 
Bu zrkkımın kahve fincanlan için
de, şurada burada içildiğini :biz 
yakıncn .bilenle:-dcniz. Yasak, tat
bik edildgi gün devlet varidatını 
kaylbcdccek, arada kaçakçılık ge
çinecektir. 

Ben içkinin ne bünyede, ne de 
ruhi halette menfi tesirler yaptı
ğına inananlardan değilim. içki
nin birçook zararları varmış, bir 
takım cinayet ve vukuaUara sebe
biyet veriyormuş; bunlar her za
man ve her yerde dcfnilln söylen
mis sözleri r. 

Eğer bu id<lin doğru olsaydı; 
Ziya Paşan•n. Abdülhnk Hô.mid;n, 
üstad Ahmed Rasimin ve adedi 
binleri aşan keyif ehlinin hapisha
neyi kendilerine birer mesken it
tiıhaz etmiş olmalan lazım gdirdi. 

Halbuki onlar, san'atın. zarafe. 
tin, nezahetin müşa:hhas birer 
timsali idiler. 

İçki içmek ne ayıbdır ve ne de 
cemiyete bir kasiddir. Sadece ma
sum bir itiyaddır. 

Hatta işret Ziya Paşanın dedi
ği gibi: 

clşret güheri ademi temyize 
·ma1ıektir.> 

Evet cidden böyledir. içk:yi 
takıbm etmek değil, insan karak
ter \re ruhunu rniyarlaması ibakı
!llından onu tebcil eylemek lazım. 
dır. 

Sırası gelmişken şunu dn ilave 
edeyim ki, Naşatı cavidani duy,... 
duğumuz içk;yi her ne sebcble o-· 
lursa olsun içemeyenlcre ben an
cak acırım.> 

Osman Cemal ne diyor? 
1 

(Akşamcılar) ve (Bekn Musta-. 
fa) romanlarm•n milellifı muhar
rir Osman Cemal Kaygıl ya gelin-
ce o da diyor ki: ı 

c- Doğrusunu istersen ben bu 

İçkinin vukuat üzer:nde tesirle
ri olabilir. Ancak bu dn sevıye ve 
terbiye meselesidir. Adam vardır, 
100 para için insan hayatına kıyar, 
adam vardır iki kadeb atınca bir 
başkasını vurur ... 

Yani demek istiyorum ki, her 
içki içen adam. bir mücrim nam
zedi sayılamaz. Bu böyle olsaydı, 
simdiye kadar 'ben "ın sekiz on ıic
fa katil veya maktul olmaklığım 

kadını yerden göke ko.dar haklı 
buluyorum. İçkinin olsun, diğer 
keyif veren maddelerin olsun bün
yelerde ne gibi tahribat yaptığını 
çok ala bilenlerdenim. Onun ıçin 
başlan içki ile hoş onlordan zıyn
de, hoş olmayanları severim. ica'b ederdi. 

- O haltle ay blşında yeni va- içkisiz eğlenti yerleri açmak için 
zifenize b:ışlıyabilirsiniz. İşiniz - !halk arasında propaganda yapıl
den lhoşnud kalırsam aylığınızı ar- ması lüzumuna ıişarnt eylooi. Köy. 
tırın.m. lerde rakı satıltn2dığını, satış yer-

lerinin yalnız kazalarda olduğunu, 
rakıda tenzilat yapılmayaçağını i
lave etti ve Ziya Gevher Etiliye 
ceovab vererek: 

Diğer ta:r ftan içk:nin içtimai 
bünyemizde yeri vardır ve aile ha
yatında nazikane bır rol oynar. 
Muhterem Bayan Türklin acaba 
bu noktayı tahil ettiler mi? ... 

Öyle ef enı:li akşamcılar vardır 
ki; evlerine yorgun, orgın döndük
leri zaman yuvarladıkları iki ka
dehcikle bütün derdlerini, bütün 
elemlerini 1Jnuturlnr. 

İçki ve emsalinden keyif, rahat
lık bekliyenler. zehirden şifa u-' 
manlardır. Bunların, önceleri ya
ni vücud sağlam ve ~irıde ıiken bir. 
takım muvakkat, keyif ve zevkle
ri olursa da. son::-aları bu keyif ve' 
zeV'kler insanın burnundan fitil, 
fitil gelir ... 

* Fer.iha akşam ~e döndüğü ~-
man yarım sarho' gibi idi. Hfka -
yesini annesine arlatınca kadın -
cağızın gözlerinden sıcak yaşlar 
döküldü, ellerini açtı: 

_ Büyüksün Allahım. Dul bir 
kadınla iki öksüz yavruyu sefalet 
içinde bırakmadan imdadmuzn ye
tiştin. Sana çok şükür! diyerek 
hararetle dua etmeğe ~ladı. 

Hafif dereceli rakılar 
- Bir zama!llar rakının derece

s:ni 45 der~den 40 dereceye in
dirmek istedik. Bir müddet sonra 
bu işde muvaf:fa~ olamadığımızı 
anlattık. Zira bu rakı satılmadı, 
dedi. 

Binaenal~yh; karpuzcu Melı
med kafayı tütsüleclide adam öl
dürdü diye ef Pndi. efendi akşam
lan lbirk~ç kadeh p:ırla.tanlara na
file :vne ıta't'eW"ıiyelim.> 

Vakıa ifrata gitmemek az ve 
muntazam içme.~ şartile içkiden 
pek öyle, zarar gelmiyeceğini :id
dia edenler varsa da, ağzına bir 
kadeh iclrl koyduktan soma bu .. 
nun ifr;tına gitmiyecek insani 
gündüz mumla arasanız bulamaz
sınız. 

Fakat, mübarcğin bazı hoş ta
rafları da vardır doğrusu ... 

Genç kız kaşlarını çattı: . _ 
_ Nasıl hediye? Kendını du -

şünmeacn böyle israflara mı -~al __ -
kışıyorsun anneciğim. _ônum~ız 
kış odun ltö!nür almak lazım. 

.:__ Hep ~~lecek günler~ ~~ş~:'1-
miyclim kızım, Allah buyuktu:· 
Bugünkü balimfze fi.ikredip sevı-

kırım? 
_ Evet erendim. .•. müeııse6e • Amerika dan malzeme 

Veikilin izahatından sonra kür
süye gelen Dr. Sadi Konuk. rakı
nın satışında birçok formaliteler 
olmasına rağmen şarap ve bira i. 

Anadolu Ajansı· Başmuhar
rirlerinden Nizamettin 

Danton Mesela: Ta'll bu mevsimde ka
fa dengi dört beş arkad3Ş Alem
ağına, sulara, yahud bizim semt
teki bağ ve bahçelere gitm:§Siniz. 

sinde daktiloluk yapıyorum. naklederken batırılan 
- Şapkanızı kaybetmek!.en pek 

nelim. 
Bu sö:ılerl söylerken odaya gir-

müteessir ohnu~t:unuz galiba! vapurlar 
- Evet efendim, onu bana an- Vaşineton 30 (A.A.) - Kongre 

:mi.slerdi. Feriha masa üzerindeki 
ia;kayı görünce bir sevinç çığlı~ı 
ıftmaktan kendisini menedemedı, 
annesinin boynuna sarıldı. Artık 
yapılan masrafa itiraz edecek kuv
veti kalmaınııtı. 

* Ertem gün Pazardı. Feriha ye
nı şapkasının terefine bir vnpur 
,eztrıtiısi yapmak iltedı. ü_sk~d~
cla oturan bir arkadaşına gııttı. Dö~ 
Mişte sı.cak büsbütün arlm!ş, ka
)Jıbalık 'Vapunın kamaras1n<la ne -
fes almak güçleşmişti. Feriha ba
tındaki ,apkamD kendlsini rahat
llZ ettiğini hissederek bunu çıkar
dı, pencerenin yanındakı çengele 
utı · fakat, açık haşla dolaımağa 
o k~dar alıjınıştı ki vapur köprüye 
yanaşınca kıymetli şapk~ının v~r~ 
ltğım bile unutarak yolcu selıı:ıe 
kapıldı, iskeleye çıktı. 

Şapkasını unuttuğunu ancak E
minönüne geld'ği zaman hatırladı, 
telişla geriye döndü. amma i§ it
ten .geçmişti. 

Üzüntüden ağlıyarak eve ciön
dU. Annesine büyük fed~klrlıkla
ra malolan güz.el ppka kaybol ,. 
muştu. 

Genç kız hasır şapkasının ma-

nem hediye etmişti. Zav:ıllı anne- azasının itimada •ayan memba1ar -
ciğim, be§ lırayı bir .. araya ko~u~.- dan aldıkları raporlara söre har -
cıya k~dar ayl_arla ~g~.z nu:u doktu. bin ~şlang!cındanÇeri Ameri~an 

Ferıha temı7., durust bır tav:rla limanlarında h.ırb ma1zemesi yuk -
ve kendi1iine acındırmaktan zıya.. ]iyen vapurlardan yaln·t 28 i lngil -
de hakiki vaziyetini ifade eden bir tereye giderken yolda batırılmış -
seele bunları söylemişt:. Nevzad tır. 
Beyin müşfik baba kalbi gene çarp Bu listede, Kanadadan Amerikan 
tı. malzemeei yü\tliyerek yola çıkan 

_ ÇalıJtığınız yerde kaç lira vapurlarlft dahH bulunmadıiı ta• -
aylık alıyorsunuz yavrum. rib edilmektedir. 

( O niversita heyeti Ankarada ) 

çin formalite bulunmadığından şi- c- Kafası işliycn her insanın 
kayet etıti. kendine göre bir takım Wyatl ve 

İbrahim Tali küçük şişelerle iç- iptilası vardır. Bu iti):ad ve ipti
ki satılmasına mraz etti. Bazı or- liıların birçoklan gizlendiği halde 
ta mektoo talebelerinin küçük §L içki iptilası gizlenemez ve bu sc
şeleri ceblerine sokarak sayfiye- beble de içki müptelaları her ce
lerde içtiklerini kend;sinin bizzat miyette giıya tnyib edilirler. Bu 
gördügünü. buna çare olarak bir sakat bir zihniyet ve haksızlıktır. 
kiloluk şişelerden aşağı rakı satıl- Şu dakikada ismini hatırlıya-
mamasını istedi. · ·· ı d madığım bir Acem şaıri şoy e er: 

Rakı detı1 bafka birfey cKeşki her haram, şarap gibi 
İnhisarlar Vekili tekrar kürsü- sarhoşluk verseydi, o z:ıman dün

ye ıgelerek: Rakı demek 43 ile 50 yada akıllı kimdir, meydana çı
derece arasında ispirtolu olan ma- kardı.> 
yi demektir. Bu dereceden aşağı şu veya bu istatisti~ bakma
rakı yapınız diyorsunuz. yapama- yııı siz ... Emin olun, iptilalann en 
y:ız arkadaşlar. Bu dereceden aşağı zararsızı içkidir. 
içki rakı değil, başka bir şeydir. İçki aleyhtarlarınR dikkat «:di
Beden Terbiyesi Genel Direktörliiiü niz, görecelcsiniz ki; bunlar bun-

bücçeti velerinin müsaadesizliği yüziinden 
Beden Terbıyesi Genel Direk- alkol alamamak medburiyetindc 

törlüğü bütçesinin müzakeresi çok kalan yarı hasta kimselerdir. 
uzun sürdü. Umum Müdür bir sa- Şair Hamide: 
at kadar de\'am eden geniş izahaL :::=ııı.;;;~:,:::,,==::ıı==:::=-===-= 
ta bulundu ve vaktin gecikmesine olan tedbirleri izah ederek Şirkc
binaen bu izahatım tamamlamak .tihayriyenin 'Üsküdar halkına bu 
imkanını bulamadı. Meclis ızaha- ba'k.undan hakikaten e7.iyet yaptı. 
tını klııfi görerek bütçeyi kabul ğmı ifade c>tti. Fakat yakında üc-
etti. retlerin Kadıköyüne işliyen va-

Denizyollan bütçesi purlarda tatb:&k edilen tarifeye 

temini birkaç gün tuttu .. Belki bu 
acı dıtla uzun zaman <levam eder
di amma bir sabah yazıhane ar~ 
kadaşı .gazeıte okurken kendi6ine 
fU müjdeyi verdi: 

Diyaııb&k\ra gitmekte olan Rektör Cemil Bilael!n reisliğindeki 
Üniversite heyeti Ankarada Maarif Vekili Hasan Ali Yücel ile fli>
rüşmilftilr. Resimd~ Vekil heyetle bir aıada görülmektedir. 

Denizyolları Umum Müdürlüğü uygun dereceye dne\rileceği ve ni
bütçesinin müzakeresinde Ziya hayet bütün bu şıkayetlerin orta
Karamürsel İstanbul. Üsküdar ha- dan kaldırılması için lbu idarenin 
vallsinin son zamanlarda boşaldı.. de devlete geçmesinin lüzumlu bu
ğını, buraya yapılan Şltketihay- lun<iuğunu ve bu tcbşiri yapabil
riye vapur seferlerinin ücretleri- diği gün kendisini bahtiyar hisse
nin fazlalığ•nı acı acı anlatt1. Mü- decet.ni 'fi1Öy1edi. 
nakalat Vekili Cevdet Kerim İn- Meclis Pazartesi saat 15 te top-
cedayı, Şirketihayrlye için alınmış lanacaktır. 

Akşamüstü. gün batıp ta, serin
lik başlarken buralarda ağız tadile 
yapılacak bir cümbüşe doyum olur 
mu? ... 

Amma, Ömer Hayyam misill6 
hareket edenlne ayıb değil ya a
levhtarım. 

v Yani azizi.m. Bu zıkkımın azı ve 
arasıra parlatılanı kafaya da, vü
cuda da yar•n· ... Fakat sık sık o
larak çoğu da z:ırar oğlu zarardır.> 

F. Öner 

Macar Başvekilinin ziyafe
tinde sefirimiz de bulundu 

iBudapeşte, 30 (A.A.) - Macat' 
ajansı bildiriyo.-: 

Macar başvekili ve hariciye na
zın B. Bardossy ve zevcesi Per
şembe ıgünü bir öğle ziyafet' ver~ 
miştir. Ziyafette Türkiye. İsveç. 
Sovyetler Birliğ!, Fransa ve Ame
rika elçilerile meclis reisleri hazır 
bulunmuşlardır. 

186 Norveç vapuru 
battı 

Oslo, 30 (A.A.) - Sjoefarısti
denee gazetesine göre cem'an 671 
bin 'ton hacminde 186 Norveç va
puru harbin başlangıcmdanl>eri 30 
Nisa.na kadar geçen müddet zar
fın<ia batınl~ştır. 300 den fazla 
Norveçli tayfa da ölmüştür. 



Mayıs 

Askerlik işleri Tetkikler BİR HAKiKATi Sayın müşterilerimizin nazarı dikkatine: 

Yedek sübay ve <Battarafı 2 ••cİ sayfada> 
askeri memurların lı;ğın 4...5 mislinden fazlaya çtk -

mamasına dikkat ederler. Bu şe _ 
yoklamaları raitte bile pilotun vücudu, normal 

Beyoğlu Yerli Askerlik Şubesin- ağırlığının dört beş misline çıkar . 
Jen: Mesela 75 kilogram ağırlığında o-

l - 1 Haziran 941 günü yedek lan bir pılot, pik eden çıkarken, 
.dibay ve askeri memurların sene - 280-350 kilogramlık b ir ağırlık 
Jile. yoklamaları ba4hyacaktır. Ve kesbeder. Damarlarındaki hnın 
bir ay devam edecektir. i~fi sıkleti jse kurşunu'l izafi sık-

2 - 20 Haziran 940 günün • letine müsavi olur. Buna muka ~ 
' ~n 30 uncu gününe kadar herban- vemet edebilmek için pilotun ga
gi bir suretle gününde gelm.iyenlere yet sağlam bir uzviyete malik ol
t~hsis edilmiştir. me11Sı, :fevkalade talimli bulunması 

3 - Yoklamaya gelirken 2 ve - }azım .gelir. Pike tayyare pilotları, 

~::ıa~~~~a:~~e;i ~~=eth~:!r:!ı:r~~ vücudlarını tedricen bu hale alış-
umumi ahvali sıhhiye raporlarını, tır.ırlar · · · 
cfoktor, veteriner, cczaeı ve dj~i _ Pike ıbombardıman tayyarelerile 
ler diploma ve ihtisas vesikalarını yapılan bıombar~mı:nların, al.ela
bMikte getireceklerdir. ıdle bombardunanlara nazaran baş-

4 - Y oklamalan eıtnasında iste- lıca ÜÇ hususiyeti vardır: 
nilen malumatı şifahen veya mek- 1) Hed'efe isabet ihtimalinin 
tubla bit-dirmemiş ve tubeye gele- fevkalade artışı, 
~_ek kayıd1arını yaptırmamış olan 2) Bombaların fevkalade büyük 
,..,dek sübayle.rı" 50 lira para ce - bir tesir yapışı, 
zasına çarptırılacaktır. 3) Tayyare için tehlik~ as-

5 - Mayı&ta yapılan maaş yok

Güzel, sağlam 
ve iştahlı! 

ÇDnkD: 

Kullanıyor 1 
lamasile Haziran yoklamasının hiç- gari bir hadde inişi. 
bir alakası yoktUT. Şimdi de OU hususiyetle!:' Üze - Çocuklarınızı küçükten 

6 - Temmuz 941 tarihinde ya§ rinde ayrı ayrı duralım: 
haddine uğrıyacak yeckk sübaylar 1) Pike bombaı:tlıman tayyare- SANIN diş macunu· 
yoklamaya gelmeğe mecburdurb.r. lerinin attığı bomıbalann hedefe k il "" 

1 - Bu yoklamada raporun hiç- isabet ihtimalinin çoğalışı şu se _ nu u anmaga, S A-
mT maksada kafi gelmiyeceğinden bebden iler.ı gelir: Pike bombar- NIN diş macunu ile 
rapor gönderilmemesi. dıman tayyarelerinden atılan bom 

8 - Taşrada bulunanlar, bulun.. balar, diğer tayyarelerelere naza- günde ÜÇ defa dişlerin i 

Pırlantalı ve elmaslı saat demek, bir kelime üe s t N G ER s A AT i demektir. Çünkü: 
Pırlant~ı Ye elmaslı s~atlerin bütün hakiki evsafı meşhuru Alem olan SİNGER saatlerinde toplanmıştır. 

Bunun ıçın: S~at alacagınız zaman, tereddüd.süz SİNGER saati almalısınız. Ve saatin üzerindeki SİNGER 
markasına, mue.ssesemizin adresine dikka.t etmeniz Hizınıdır. 
Moda.~ı tak~b ede:11 h_er asr.i kadın için kıymetli taşlarile ve nef'ı.s i§lemesile hakikaten nazarı dikkati celbe

den boy;e bır harikulade SINGER saatine sahib olmak Meta bir saadettir. 

s 1 N GER SAATİ m~kt:ı ~:e::kg::eı HE D i YEL i KTi R 
~o. 82 - .A. 200 ELMA_S. VE 11 PIRLANTALI 500 LİRA, EMSALLERİ GİBİ 15 SENE GARANTİLİDİR. 

Dikkat: Sınger saatlerı Istanbulda yalnız Eminönü merkezindeki mağazamızda satılır _ istanbulda şubemiz 
yoktur. Adres: SİNGEP.. SAAT Mağazaları. İstanbul. Eminönü. No. 8 

~~\PARA ~ 
) DİREKSİYONU DUR~ 

ioAıuiNi siu11 is sANKAsıNoA 
iKRAMiVEL.i HESAP AÇAR 

duklan mahallin askerlik şubeleri - ran feıvkaliı.de alçak bir mesaftden f 1 
ne bir dilekçe ile möracaat edecek- atılır. Bundan ötürü. bu bombala~ ırça amaga alışta rı nız. • 1 Si -
lCr veyahud taahhü<llü mektubia şu G == T • Ş BANKA 
be<leki defter sıra numarasını bH _ rın çizdiği mahrek de, kavisli ol- ürbÜZ yetişmelerini 
ditmesi ve tercümeihal ite aakerı maktan ziyade müstakim bir hat t · t · ı Koçuk tasarruf hesapları İstanbul fiat mürakabe komisyonundan : 
vesaik suretleri gönderilecektir. halindedir. Bundan maada, bu tay emm 8 mlŞ 0 UfSUDUZ. 

9 - Bundan başka: _ yareler, fevkalade büyük bir sll _ 1941 (KRAM(YE PLANI 67 No. lu 18.n - yerli ipeklı ve pamuklular içiıı toptancı azami kir 

A) Halen gördüğü jş ve memu- ratle ~ağı indi.klerı için, attıkları hadleri şu şekilde tesbit edilmiştir. 
riyeti ve ikametgah adresi. bombalar da, dı ğer tayyarelere Kefidele.r: t Şubat, ı MaJıw, 1 A- 1 - İpek.lilerde. 

B) Tahsil derecesi. nazaran daha büyük bir.sürate tuta.. s :lkinclteıtrm &ariQleıiDAe A - Standardizo. ipeklilere % 15. 

C) M 
.. h d' k' 1 · E • B - Fant:ı.zi ipeklilere % 20. 
u en ıs ve ımyager erın maliktirler. Çünkü bunlar, tay - DEBJYAT J&P'111'· ._ang· o.· .'Lede "htı" asi 

1 

bul nd ~ Yarı toptancı bulunduğu takdirde bunların. hissesi toptancı karında.n 
0 1 ..,ı.ro 1 8 ar u ugu yarenin tac::.tdıg~ı sürate müsavi bir 1941 'k · el ' (Su yolu, elektrik, sanayi, vesaire) ~ ı ramı,- en iskonto ile tefrı:t edilecektir. 
vesika suretleri. sürati iptidaiyeye maliktirler. Bun (Baftarafi 2 nci aayfada ) 1 adet 2000 lirallk _ 2oıJO.- lira II - Pamuklularda: 

D) DDktorlann dahili, harici, dan ötürü de herhangi bir kavls çiz rük 8 • 1000 • _ 3000.- • A - Pamuklu mensucat. 
meden' m·u··stakim hı"r ha.t halı"ndc, saman kokuyordu; sisler bo- H k b d.. 11 "' 8 kulak vesaire ihtisaslarının vesika · - kl ı • 760 • - ıaoo.- • a. - am ve a a uz ma ara 7 0 • ~ · "d 

1 
H lbuk" gu aşmış, bastığı yeri görmed ıg- i b suretleri. hede:ı.in üzerıne gt er er. a l . . .. .. .. .. b " . . . t • 600 • - ~000.- • - Kasariı ve ince düz mallara % 10. 

E) Yabancı dillerden hangisi - alelade bombardıman tayyareleri, ıçm ?'ll~yuşunc ır e:rı.ruyetsızlık 8 • ıbO • - 2000.- • c - Topu vey:ı ipliği boyalı mallara % 12. 
nin ne dereceye kadar bildiği (ter - tayyare dafi toµıa:-ı için iyi bir gelnu!!lı. Sonra, to~raga, !'asla.n .- 86 • 100 • - 3500.- • d - Merserize ve emprime mallara %15. 
ciime ve tekellüm.) hedef teşkil etmeme\: rr.ülahaza -ı ~ış_ 0~~n .~ulutun bırden:bıre ıgıttı- 80 • flO • - tOOO.- • B - Pamuk ipliği . 

F) Askerliğinde gördüğü kurs _ s ile bombalarını mü mkün mertebe gını gord~;. tepede y~ldızlar ~ıkan- 300 , ~ ı - t'OOO.- • a. - Düz ve katlı ipliklere % 8. 
Iar. yüksekten aı!arlar. Ufki vazi- m ış ve cılalanmış bır _temızl ıkle b - Kıvrak ipliklere % 10. 

G) Malul olanlar maluliyet ve yetteki b ir tavyarenin irtıfaı şıkır şıkır parlıyor, aşagı~a'. Bey- · ı c - Merserize iplikler perde ve ağ ipliklerine '1o 12. 
siknları ve yaş haddine uğramamış- \Te sürati artt tgv 

1 
·nisbette, bomho- rutun ışıkhrı yaklaşmış gıbı canlı Tokat Sulh llulmk lliklnıliglnden: C - Makara. iplrklerine % 10. 

lar kamilen geleceklerdir. 
1 1 

k" d u a V" kavı"s]""' canlı teker teker parlıyordu.. Topçulba.ğı mahailesinden Ahmed ı••••••••••••••••••••••••••• ... 
H Y 

arın ma ıre .ı e z r .. ' "'- kı Eı · F tm l s ~ kpınar· ,_ 

{4211) 

) aş haddine uğrıyan ve yaş . t B .
1 

t ·se hedofe t am Sadece bu satırları okuyunca, zı nıne ve a a. ı e cıgu p o K E 
L dd" v d ~ d . ··fu h"" rı ar ar . u vaz veı ı. -• - ~ . . .1 t " • p · mahallesıudcn Sabri Bakırcı arala • R 
na ıne ugra ıgına aır nu s u.. :ı,.._L t" eri" 1 t: . . S onra r üzgar ınsan gayr~ 11 ıyarı: c 1erre Lo-
viyet cüzdanlan na iı:aret edilmiyen ı!.<)cııue ı c. !.lÇ eş ırıı. t "' · ·- . k B . . , B rmda h.isseli olup mahnllei mezkürda 

gl.bı" am· ı" ller d,.,,, bomb"yı he•l"'ftt1 n 1 nın ısmı çı mış,. u. ne ısım .. u. 1 
si.ibay ve askeri memurlar müra _ - .... • ... k 1 f d kaın 84 ada 28 pal"Sel sayı ı şarkan 
caat ederek nüfusuna işaret ettire_ şu veya bu i ıttikamette uıukla§tı- n~ a em ır~~~l· >. _ ıyor ~c mıllı ve şimalen S:ı.bri Bakırcı ev ve tah- ı 
Ceklerdl

·r. b'l" b r gururla, Tun:: <lılı ve Turk ede- çe.si, gar.ben yol, cenuben Fındıkçı 
ra ı ır... b" t "f .h 1 .. . 

10 Y
_

3 
k b . ıya ı namına ı tı ara ı1og-sirnü -1 M hı d b h ·1 h 

- eoe sü ay yoklama PJıke bombardıman tayyarelerı- k ah t ,., og u e ne ev ve a çesı e ma -
günleri a~ağıda yazıldığı veçhile nin en büyük hJ.susiyct leri hedt•fe ' ar ıyor. dud zemin kat üzerine üç oda rve bir 
sını f ve rütbe sıra takib edecek - isabet ihıtimalinı art ırmalarıdır. Bundan nonraki yazıda romanı avlu ve mütenevvi meyvalı bir m iktar 

tl
'r · tal1lı"lc d""-•am edecng~ı·.., bahçeyi mü~ ı'emil 200 lira kıymeti 

· Işte ibu kabiliyetlerinden ötürü - · '° • • - - · ~ ' 
1 2 H 

· 9 41 ·· ·· H ı· ..:ı F 1 muhanuneneli hane 20/ 6/ 941 Cuma 
- azıran gunu gene. dür ki pike bombardıman tayya _ a ıv. •ani Ozansoy 

ral, kurmay, piyade albaylar. günü saat on birde Tokat adliye sa. _ 
2 - 3-4 Haziran 94 l günü ta- releri, yllrüyüş halindeki bir asker !onunda ınülkıyeti sa~ılacağından i3. , 

bİh, diş tabibi, eczacı, veteriner, koluna. bir şimendifer katarına, fak olamazlarsa, o raman yı]anka- teklılerin muhammen kıymetin yıiz _ 
kimyager, sübaylar. sefer halindekı b ir gemiye bile isa vi bır uçuşla, veyahud lüpinkleıle de yedi buçuğu nisbetinde pey 

3 _ S-6 Haziran 941 günü le- betli hücumlar yapabilmektedir. ve daha buna benzer diğer manev- akçelerile o gün müracaat et_ 
vaı:ım, istihkam., muh:ıbere, süvari 2) Pike bombardıman tayyare - ralarla toplal:'dan kurtulmağa ça- meleri ve o ~ünue yapılan artuma _ 
her rütbeden. !erinin ikinci husu5iyetler i, bom- lı şır. da 'bedel haddi liylk görülmediği tak-

4 - ? .~azi:~~- to~~u, ~lç~e, ı-· b_ardımanlaı·ının f~·kalade mües - Umumiyetle pike boınbard1man dirde son nıiişterinın hak ve mes'u ~ 
şıldak buyuk kuçuk rutbelı subay. sır oluşudur. B.u o :.ı, bu nevı tay. tayyarelerin ln hücumları üç tay • liyeti m~hfuz kalmak üz~.re müzaye~ 
lar ı d t ı b ·b l f d .. ki . de on gun sonray;ı. LJs~düf eden 30/ 

.
5 9 

H . 
94 

.. .. . yare er ep a ı an om fi arın ev-. yare en mure -::eh fı!olar tarafın- 61941 Pazarta.<.:i günü saat on bire 
- azıran. 1 .. g~nu 1.~n .. - kalade, büyük b ir sllratle düşüş- dan, ve kademeli bir şeküde biri-

d_a, rmb al.' ~-abrb lsanayı kuçuk buyuk 1 !erinden ileri gelmektedir. Bu cins birini tak;·b eden dalgal"" h". l1"11de talik ve yapılaca.k müzayede netice -
t 

• <µ " sinde en çok para verene ihalei kat'i-
Tu e ı su ay ar. · 1 · d 1 kt d H b" 6 _ ı o Haziran 941 ünü nak-ı bombalar, bu hususıyct erın en y~pı ma a ır. er ır tcıyya.renin yesi ıcra kıhnacaktır. 
liye, otomobil, küçük bü~k rütbeli ötürü, en. kalın Çt-likleri. bile _del - h~c~u ~rasında ancak birkaç sa- Vergi g<bi mükellefiyetle• milk sa • 
eübaylar. mek imkanını elde ctmektedırler. nıyelık bır fasıla vardır. hlbine, ferağ harcı ve dellruiye ve 

7 - 11-12 Haziran 941 günü Bu ise. bilhassa harb gemilerini Bu hücumlar o suretle tanzim damga pulu gibi masraflar müşteriye 
deniz, demiryol, hava, harita her bombalamak ve batırmak husu - olunmuştur ki, birinci tayyare aiddir. İhaleyi . müteaklb bir hafta 
rütbeden sübaylar. sunda fevkalaıie kıymetli bir hız.. bombalarını atarak pikeden çıktı- zarfında bedclın. tamamen verilmesi 

6 - 13 Haziran 941 günü he- · w .k. . meşrut olup aksı halde ihale feshe .. 
sah memuru ve muamele memur - mettır. gı zaman ı ın~ı ıtayyare bon:ba - lımara.k zararı evvelki müşteriye :ıid 
lan. 3) Pike bombardıman tayyare- larmı atn;akta, b~ ~.aY~.are pıke - olacak ve dahı fazla. mali:ımat al _ 

9 
_ 

14 
Haziran 

941 
günü as _ lerinin frçüncü hususiyetleri tay - den çıktrgı anda uç-uncu tayyare mak istiyenleri:ı Tokat Sulh Hukllk 

le.eri hakim ve müşavir, mızıka, i _ yare dafi toplarına karşı hedef bombalannı boştaltmaktadır. Ha.ktınliğine müracaatlan aa.n olu _ 
marnlar. Esnafatı askeriye. teşkil etmemeleridir. Çünkü pike Umumiyetle pike bombardıman nur. 2M5/ 94.l 

l O - 16 Haziran 941 günü pi- tayyareler, hemen daima yere a- tayyarelerinin hücum t abiyelcri ~-·•••-••••••lll1ııı. 
yade yarbay, binbaşı, yüı.başılar. mud bir vaz1yette indikleri ıçın pek. mütenevvidir. Fakat üç tay- M A 

11 - 17-18-19-20 Haziran 941 tayyare dafi toplar-ı içın çok kü- yareden mürekkeb czincir. in he- emur ranıyor 
günü piyade üstteğmen, teğmen, as. çük, ve görülmesi müşkül bir he- defe saMıırışı, çok yüksek bir irti-

Traş bıçaklarile Traş 
olmak bir zevktir 

Trattan sonra cilde yanık· 
hk vermez. Yüzü yumuşatır. 

Her yerde ısrarla Poker Traş 
bıçaklarını isteyiniz. 

Sa. tılık K öknar tomruğu 
Karabük Revir Devlet Orman İşletmesi 

A 

Amirliğinden : 
/ ı - Mengen bölgesi emvalinden olup Rum.şa rampasında. mevcud 
c3'321h aded muadili «1367• metre mi k'ap c121 desimetre milc."ap kbknar 
tomruğu açık arttırma suretıle satıl ı ğa çıkarılm~tır. 

2 - Tomrukların kaouk.ları soyul mu.ş olup hacım orta im~ur üzerin_ 
den hesablanmıştır. 

3 - Tomruklara aid satış şartname.si Ankara.da orman umum mü -
düdüğünde, İstanbul, Zoııgu1dak, Bolu, Çankırı orman ıntidürtükleri!e 
Kara.bük devlet orman işletmesi revir A.mirliğinde görülebilır. 

4 - Tomrukların mu.hanırr..en bedeli dl• liradır. 
5 - İsteklilerin % 7 ,5 muvakkat pey akçe.sile 6/6/ 941 tarihine rastıı_ 

yan cuma günü saat 14 de Gerede orman bölge şefliği binasında Kara.
bük devlet orman iŞletmesi revir A.ınırligi riyasetinde toplanacak komis _ 
yona müracaatları. (4058) 

Zonguldakta 
Ereğli Kömürleri işletmesi 

Umum Müdürlüğünden: 
teğmenler. def ıteşkil etmektedirler. Fakat bu- fadan (5000-7000) metreden ve gü- Devairi Resmiyede iş ta -

12 2 1.2 3-24-25-26-2 7 .2 8 rada ibir nokta üzerinde durmaklı. · ncş istikametinden vaki olmakıta- kib edecek genç mnktedir 18 
Haziran 9-41 günü herhangi bir ae - ğımız lazımdır: Pike tlyyareleri. dır. Bilhassa, bulutların arkasır..a ·ıa. 25 

ya7lannda bir kimseye ih-
bebden dolayı Yoklamaya gel 

· nıd 1 tı"yaç vardır. Arzu edenlerı·n 
mıyen pike vaziyeti e hedeflerine hü- g;zlenerek birdenbire ortaya "ık- t sübaylar. ~ Galata Kcmeraltı ııınirlioğ -

1 ~.~P..!:ın! ~~~ .. ~~!~~~~~!~~~ 
yaa olunacaktır. Şartname Anka.rada Etlbank umum müdürlüğünde, 
İstanbulda Etibabank bürosunda ve Zorıgulda.k'ta. işletme umum mü
dürlüğünde görülebilir. Tekliflerin 16 Haziran 1941 tarihine kadar Zon
gltldak İşletme Umu.m Müdürlüğüne verilmiş olması Hi.zımdır. 

Şubeye çağırılanlar cum ederlerken, tayyare dafi top- mak, hücumun tesirini fevkalade 1 han <.lltnda 9 numaraya 
Beyoğlu Yerli Askerlik Şubeı.in- lan için ne kadar a7. bir bej,,f teş- artırmaktadır. (Şe~dl 4). " u müoocaatları. ... 

den: kil ediyorlarsa, pikeden çık ış "\·r Pike bombardıman tayyarele _ ------------------
Topçu binbaşı Mustafa oğlu La. ufki vaziyete geç ~ anlarında, ta- ri; şüphe yok ki hiç durmadan te- z ayi _ Petürgc askerlik şubesin _ 

tif Gökçen 303 İstanbul 
023

_
19

) mamen bunun aksi!v~ olarak, top- kamfrl etmckted"rler. Fak::ıt buna den aldığım tcr1"i.s 1-ezkeremi zayi et
Askeri 8. sınıf muamele memu- !ar ıc;;in 1büyi..ik ve müke~nroel bir rağmen adi bombardıman tayyare'- tim. Yenisi:ıi alacağımdan eskisinin 

ru İbrahim .o~. Mehmed Hilmj ls _ hedef reskil etmektedirler. İşte bu •erınden de irtifade etmek zaru _ hükmü yoldur. 
tanbul 304 sicil No. (322-67) nun iç:ndir l::i, pike bombardıman reli vard ır. Çünkü p ike tayyare - Beyazıd Sarmclı ban 9 numarad.ı 

Mükellef tabi"!:> yüzbaşı M. Lut- tayyareleri, her şeyden önce, ilk leri, kaide olarak, ge~C'leyin ve bu- Hüseyin oğulhrında.n A i oğlu 
fi Oğ. Ali 3ami 304 Kahire kayıd hücumlarını tayyare dafi topları- luıtların al~ak olduğu zaman kul- Hacı Bagu 
No. (36174). na karsı ve onları susturduk.tan lan!lmadıkları gibi uzak ffi('Safokr 

Yedek :stihkam asteğmen Meh. sonra diğer hedeflnile mcşqul ol- için de kullanılamamaktadırlar. ~· Doktor 1. Zati Oget 9' 
m~d Oğ. Mehmed Fahri 318 İstan- makta<l dar. Savcd b~ma muvaf- * * * ı ı bul kayıd No. (30560). -~ - -·----- Belediye karşısındaki mua.ye.," 

Askeri 8. sınıf muamele me- .-wwwv• 1 * urnssmaa :wu.ı,_. u -•= mi\ hıı ıı esınde öğleden sonra h~~a -

:ır~o~af;t!;~:~ ~~iı 5N~~tt~3 3~~~: 1 ş· ı R K E T ı· H A Y n· ı Y l O E N •• , .... ~ .. ~~:.ı.~~ .. :~~.~ .. e::~:: ........ ~~ 
28) serbest avukat. L S!ln Posta Matbaası: 

Yukarıda ilan edilen sübay w 
askeri memurların kayıdtarı tet- l Yaz tarifemiz Haziranın 3 ncll Sah sabahından Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 
kite edilmek üzere çok acele şube- a SABiBJ.ERİ : S. Ragıp EMEÇ 
~ize müracaatları ilan olunUT. ._ itibaren tatbik olunacaktır. r A. Ekrem UŞAKLIOİL 

Bursa Nafıa Müdürlüğünden: 
ı - Karacabey - Boğaz yolunun ikinci kilometresindeki Ulu köprü. _ 

nün ahşap olarak yeniden inşası 9568 lira 04 kuru.ş keşi.f bedeli!e açılı:: 

eksiltmeye konu.:.nıuştur. 
2 - Eksiltme 16/ 6/ 9U Pazartesi günü saat 16 da Burs.ı Na.fıa. mü-

dürlüğü binasında eksiıtrm.. komisyonu tnrafmdan yapılac.ıltt.ır. 

3 - Talipler, btı işe aı.i p~oje, keşif, silsilei fiat, ek:;ılLme, bayı.ndırlık 
işleri genel, husu.si ve fenni şartnamelerle mllka vele projesi ve dığcr evra
kı Nafıa dairesinde göret>ilırler 

4 - :raHplerin ei<.>iltmeye ıştirfı.k e tmek için 717 lira 60 kuruş muvak
kat tem.inat makbuzu vermeleri, üçüncü maddede yazılı evrakı kabul ve 
imza etmeleri, bu ınşa:ıtı yapabileceklerine dair ihale giıııünden evvel 
Bursa vilayetine müracaatla vesika almaları ve ticaret odaı>ına ltayıdlı 
bulunduğuna dair 941 yılı vesikası ibraz etmeleri ıcab eder. 

İsteklilerin muayyen c,riın ve saatte Bur.sa Nafw. Müdiirlü~ü dairesine 
gelmeleri ilan olunur. (4026) 


