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Meclis, Millet, 
Vekiller 
Bqvekilin İ§&J"et ettiği 
&ibi Türkiye Cümhuri
yeti hakikaten büyük 
bir mazhariyet içinde
dir. Bu yılın bütçe mü
zakeresi bunu bir kere 
daha ııöz önüne koymuş 

Vaziyet nazik ve cid
di o 1 arak tav si f 

ediliyor 

... 

ve bu müzakereler aynı 
zamanda Türk milleti
nin refah ve kalkınma· 
aını tetkil ve tesri ede· 
cek ana yollar üzerinde- Girit mall:avemeU, 
ki meıaiye ~e hız ver- Ffllıtla, Kıbftl '1'8 

faydalı olmuttur. Mısırda hazırlık· 
mek bakımından çok 1 
~M IZZE'!:_ BENIC~ 

1 arı kolay1a,tardl 

Ankaradan: 
1941 bütçe müzakeresi 83 mil

~Oııluk fevkalade tahsisat kanunu 
da dahil olarak Biiyük Millet Mec
lisinde bitirilcli. 

Müzakerenin sonunda sayın Baş
~~kil Refik Saydamın İljaret ettiği 
C•lıi; Türk milleti hakikaten mes
ııttur. Başvekil bu saadeti i§aret 
~. izah ederken: 

._Türkiye Cumhuriyetinin bü
liİk ınazhariyctlerinden biri de 
~İiııyanın bugünkü ,·aziycti içeri
li.nd., vatanı mahfuz H kendisi 
~ bir halde bulunarak Büyük 
&tiııet Meclisinin burada toplanıp 
\ıı senenin bütçesine rey ve onu 
";laınetle tatbik için hükfımetine 
ılitektif vermesidir .• 

Kahire 1 (AA.) - cB.B.C.• Gi. ' 
ritteki vaziyet hakkında yeni biç 
bir haber gelmemiştir. Dün veri
len son malfımatta, çetin çarpış
maların ôevam ettiği ve Alman
ların havadan getirdikleri yeni 
takviye kuvvetleri ile tazyiklerini 
arttırdıklan bildirilmekle idi. 

Vaziyet nazik ve ciddi olarak 
tavsif edilmektedir. 

AVUSTRALYA HARBİYE 
NAZIRININ BEYANATI 

Sidney 1 (A.A.) - Avustralya 
Harbiye Nazırı Spcnder dün Gi. 
rid muharebelerinden bahsede:-ek, 
önümüzdeki glınlerin endişe gün. 
!eri olacağını söylemiştir. 

Mücadelenin neticesi ne olursa 
olsun, Giriddeki mukavemetin e

(Dcvnru 5 ln<i sayfada) 

Oiritte çarpışan Yeni Zelandalı
lardan bir nefer 

' 'JÜTLAND,, 
Muharebesi
nin 25 nci yılı 
uaısmark,. zırhlısı

nın batırıldığı gine 
tesadüf ediyor 

• 
'! lngiliz - Fran-
sız münasebet· 
/eri Berlin'de 
dikkatle takip 

ediliyor 
icap ederse, Almanya 
Fransa'ya mütareke 
hükümlerinin ç e r çe
vesini taşan taviz-

lerde bulunacak 
Berne 1 (A.A.) - Ofi: 
Tribune ve Geneve gazetesi, 

Suriye ve Tunusta cereyan eden 
son hadiseleri sırf objektif bir ba
kııından tahlil ederek Fransız • 
İngiliz gerginliği hakkında mü. 
.lıirn bir makale neşretmiştir. Ga
zete diğer taraftan Vişi ve Berlin
deki muhabirlerinin telgraflarını 
neşretmekte ve Fransız • Alınan 
mahfillerinin münasebetlednin 
hulasaten bildirmektedir. 

(Devamı 5 inci Sahifede) 

Ankara' da bir I 
Coğrafya Kon-

Londra 1 (AA.)- Bahriye Na- İ gresı· toplan yor 
zırı Aleksander, dün söylediği bir 1 1 
nutukta Bısmarkın batırılmasının Coğrafya programı ve kitaplari-
jutland muharebesinin 25 inci yıl le coğraJya terimleri, Türkiye 

· (Davamı 5 iıı•I sayfada) coğrafyasının tetkikinde esas tu-
nedi. Muhterem Refik Sayda

~ın hu işaret ve izahında yine bu 
llitunlarda bıı yılın bütçesindeki 
l'ıllı ve manayı tebarüz ettirmek 
~~ilesi ile yazdığımız yazıda da 
lôy\ediğimiz gibi; derin bir ger
~ltliğin ifadesi vardır. Türkiye 
clltıılmriyeti 1941 yılının hazira
-lııı idrak eden Avrupa kıt'ası ü
tetinde selamet, emniyet, refah, 
~'hdet şartlarını ihtiva eden he
lııeıı hemen tek devlettir. Bütün 
'tzu ve gayemiz de dünyayı ka
lıp kavuran buhranın sebepleri 
~e neticeleri dışında kalmaktır. Bu 
'libaıoıa hiçbir şey olmamış ve ol· 
llı.ıyacakmış gibi yem bütçemizde 

1--------------------------- tulacak taksimat ve prensipler ü

"• • "d "d d oııun açtıgı mesaı evresın e 
lııe llıemleketin kalkınması ve va
it ııın itilası için en normal ve en 
lıızJı çalışmayı ve fakat her an 
~ •t~ey olacakmış gibi de memle
•tın ve milletin seliimet, emniyet 

Vergi zamlarının 
tatbikine geçildi -Ellerinde zamma tabi eşya 

bulunan satıcılar üç gün 
içinde beyanname verecekler 
Fevkalade vaziyet dolayısile 

vergilere yapılan· zamların bir 
kısmının dün başlandığını yazmş
tık. Diğer zamlar da bu sabahtan 
itibaren başlamiştir. 

1 
kuruş, 50 santilitreye ka<lar se
kiz kuruz, daha yukarılara 12, 
şarnpların litresine 2 kuruş zam 
yap~tır. 

Biraya hiç zam yoktur. Pusta 
(Devamı 5 lncl SaJılfede) 

l 
1 

zerinde çalışmak üzere 6 haziran 
cuma günü Ankarada bir coğrafya 
kongresi toplanacaktu·. . 

Maarif Vekilinin reisliğinde bu-
1 

lunacak olan bu kongreye şehri
mizden de bazı muallimler iştirak 
edeceklerdiı-. 

Üç cephede 
son vaziyet 

Kahire 1 (A.A.) - Ortaşark İn.. 
giliz umumi karargahının tebliği: 

Giridde cuma günü hava bom -
bardımanları büyük mikyasta de
va metmiı;tir. Vaziyette h>r deği. 
şiklik yoktur. 

Irakta kuvvetlerimiz, Bağdadın 
on beş kilaınetre garbinde bir 

(Devamı 5 lııcı aayfaıla) Bu meyanda sigaralara 20 para -
1 kuruş, tütün, enfiye ve tömbeki
ye 60 para zam yapilmiştir. Rakı, 
kanyak ve likörlerin 25 santilitre
ye kadar onlara şişe başına beş 

:e tı;>üdafaasını mahfuz tutacak 
. edhırleri bir arada telif ve relı ber 
~haz edinmiş olarak yeni yıl 
.utçesini hazırlamış, müzakere
~lli bitirmiş ve yeni mali yıla l-------------

titıniş bulunuyoruz. Gece vakti has· 
Bugün Başladık I 

lırJ. İiu bakımdan Tüı·kiye Büyük 
illet Meclisindeki müzakereler t k d t ca 

~o~ dikkate şayan olmuş, Meclisin a a ına e • 
~1lll emniyet ve müdafaa mevzu- •• d h 
at, Üzerindc!<i hassasiyeti ile bir vuz e en sar oş 
:~ada ve ayni zamanda memleke-

u'tı kalkınma•• ve milletin refahı Bek ç 1 olduAu anla-
h ~eı-indeki hedef noktalan da te- 9 
aliiz etmi•tir. Rll8D S 8 r il 0 Cl mftte 
~illet vekilleri bütçenin her Y Y • 

~•l<tası üurinde uzun uzun dur- cavlz Adliyeye verildi 
~l§lar, milletin her bahis üzerin
~l<i noktai nazar, dilek ve hatta 
~ lll<it ve irşatlarını açık açık izah 
l'lenıişler ve mes'uliyet mevki-

(Devıımı 5 inci Sahifede) 

'----~--------
BUGÜN:-"\ 

Son Alman 
İnıparatoru 
l<ayzer Vil
helm kimdir? 

r_- Ölümü -
LNlünasebetile 

liazı r la ttı ğı mız 
tetkik makalesini 

4 lncCl ıalllle
Quzde okayanaz 

Laleli aparlımanlarının 1 inci 
dairesinde 24 numarada oturan 
Muazzez isminde 18 günlük ha
mile bir Bayan evvelki gece kocası 
ile kavga etmiş ve Aksaray mer-

ınevamı s inci sayfada) 

Amerika, inglltcreye 
yiyecek glııderlyor 

Londra 1 (A.A.) - İngiltereye 
Amerikadan yiyecek maddeleri 
getiren ilk vapur, bir İngiliz li -
manına gelmşitir. 

NOTLAR: 

Siyle ey dil ı 
Japon Hariciye Nazırı Matsuoka 

aşağı yukarı: 

- Kim demiş ki, biz Üçler itilMı
nın temeli değiliz ... 

Diyor. Bu bahis üzerinde bizin1 ma
lıo.ıt a.rltadaşla konuşuyorduk ta: 

_ Hariciye Nazuı. sayın Matsuoka
nın elbette böyle söylemesi gerek., 

Diyerek devaın etti: 
- Muhakkak k.i1 bu zat resmi beya

natını yaptıktan sonra kafasını yaban
cı zair1erine çevirmiş ve o vak.it te: 
«Söyle ey dili ııizli &izli .. > ıruııraını 
terennüm etmiştir. 

o 
N 
u 
N 

Hayatını 
Anlatı-. 

' yorum ••• 
( Yazao: Haluk Cemal ) 

Haı.Bı.i Jıa.va,\ macerlanruıı l">lı: 
meraJılı, he:reca.ıılı bir haw-&t 
silsilesi olan bu oserde aıık, Uı-
1,,...., selalıa.t li.lemlel1u.ln iç 
yüzünü ve lıaeln aklbet1-ı 

okuya.ca.ksuuz. 

4 ncı Sallllemlzde 
Okuyuaaz 

GİRiT 
Harbine 
Bir Bakış 

Nevmida!le 
mukavemet 
hala devam 

ediyor 

ÖldQğl IJUdlrl-
1 en General 
Freyberg vazı. 
lesı başında 

l 

\.. _) 

Alman kayıbı 12 
bin kişi 

tahmin ediliyor 
Anadolu Ajansının ve Ankarn 

Radyo gazetesinin verdigi ha 
berlerden .anl0:=--1ld1ğına göre. Gı 
ridin AJmaniar ta rafından tama
m-en zabtı artık '>iı.· guP. mı:uılesl 

hlindediı-. 

(Devamı 5 inct ~ahlfede) _______ J 

Amerika, Vişi 
hükumetine 
sözden ziyade 
işe bakılacağını 

bildirecek 

ingiıterenin acil ihtiysçl. , . 
hakkındııı. Ruzvelte Çörç:ı ,, 

bir mesajını götiiren 
Amerikanın Londra sefiri 

Corc Vaynan 

Vaşington 1 (A.A.) - Sal ahi , 

yetli mahfillerden alınan haber ' 
lere göre, Amerika, birkaç güni>" 
kadar Mareşal Peten'e tebligatta 
bulunarak sözlerden ziyade Vişi 
hükfunetinin müstakbel hareket-

<Dev:uıü 5 ln<i sayfada) 

Harp kararı 
nekadar er-' 
ken verilirse 
okadar iyidir 
Nevyork Belediye 
relıi böyle ıöylttyor 

Nevyork 1 (A.A.) - Nevyork 

Belediye reisi B. La Guardia, 
cHürriyeti kurtar• mitinginde 12 
bin kişi Jtarşı&ında harpcüyane bir 

nutuk söylemiş ve sözlerine §Öyle 
başlamıştır: 

•- Mihver, eğer ilerlersen, se
ni karşılaınağa hazırız.• 

'Devamı 5 iD<-1 .,.ytada) 

l.IRKl'Y 

Irakta umumi ,-aziyeli gösterir harita 

(HARP VAZİYETİ ) 
Acaba İngiltere, siyasi mülaha

zalar ve hazırlık sebeplerile, 
Suriyeyi işgalde geç kalmadı mı? 
(Yazan: EME L 1 KD R M AY SU B A 'i ) 
IRAK VE SURİYEDE VAZİYET: 

İngilizler siy asi ve askeri ba
kımdan Irak meselesini halletmiş 
gibidirler. Irak hükı'.ı.met reısinin 
''e Genelkurmay Başkanının İra-

na kaçmasından sonra Irakııı su
rekli mukavemette bulunması belu. 
lenemezdi. Fellucedcn ilerliyen 
İngiliz kıt'aları Bağdada 8 kilo-

(Devamı 5 inci !!ahlfo<le) 

Dutlukta uyu- 1 Devletlerle o
yan beş yaşın- lan ticari mü· 
daki kızcağızın n as e b et ve 
macerası vaziyetimiz 

20 ya,ında bir bab
çıvaa tecavlz 

saçfle tevkil edildi 
Topkapı haricınde bir dut bah

çesinde çalışan 2Q yaşıııda Rasim 

oğlu Süleyman isminde bir genç 
5 yaşlarında Zeynep adında bir 
kızcağıza tecavüz suçile adliyeye 
verilmiştir. 

(De,•amı 5 ine! sııyfada) 

Koordinasyon he· 
yeti yeniden bazı 
hükümler koydu 

-
Koordinasyon heyeti ithalat ve 

ihracat rejimine ait mevcut me
tinlerin tevhidi ve ayni za.ınanda 
ithal imkiinlarını tevsi maksad:le 
bütün' devletlerle olan ticari va
ziyetimiz için yeni hükümler koy· 

(l>evaau 5 iııcl SaJılfedc) 

yapllacak büyük 
1 

1 

Şehrimizde 

pasif korunma tecrübeleri 

1 Fırınlar 24 saat ek-
1 mek çıkarmıyacak, 
su elektrik kesilecek 
Köprülerin 1- 2 gün açılmama· 
sı, vapurların azaltılması gibi 
hususlar da tatbik edilecek 

Vilayetimizde umumi pasif ko
runma tecrübeleri yapılacağını 

yazmıştık. 
Yakında tatbikine başlanacak o-

KISACA. 

Teşebbttsa ele 
almak gerekUr 

A. ŞEK.iP 

Almaa resmi tebliğleri Girit 
harbinin artık nihayete erdiğini 
bildirdiler. İngilizler, Giritte, 
vaziyetin çok vahim olduğunu 
söylüyorlar, Türkçeye t..rcüme 

ederS<:niz, bu iki ifade de ayni 
kapıya çıkar. 

Giritteki İngiliz kuvvetleı'i 
başkumandanı olan General, ev
velki gün Mısırda bir tayyare 

kazası neticesinde maktul düş
tü. Demek ki, General, Girit se
ferine sona ermiş nazarHe bak
mış ki, M.ısıra hareket etnıiştir. 

Yine İıogiliz kayaakları, Gi-

lan bu denemelere göre şehrimiz
de daimi surette sekiz saat elek
trik cereyanı kesilecek, ayni müd-

(D<:vwu s inci sayfada) 

riıte, Almanların bire karşı se
kiz askerle döğüşHiklerini söy
lüyor. 

İşte ,insanın güç mütalea e• 
deceği nokta budur, Almanlar, 
sonradan gelmiş, havadan in
miş, biobir müşkülatla karşı
laşmıştır. Öyle olduğu halde, 
bire karşı sekiz gibi, çok faik 
bir ku\•vetle döğüşınüşler .. 

Lakırdıyı eviriı> çevirıneğe 

lüzum yok ki, Girit hikayesi de 
bu suretle bitmiş oluyor. Şimdi 

ne olacak?. Tobruk kalesine mi 
bücuııı, Süveyşe mi taarruz?. 
Kıbrısa mı paraşütle indirme?. 
Sııriyeye ıni saldırış?. 

Bunlardau hangisi?. 
İngilizlerin Akdeni•dc, tcşeb

büsii ele almış olmaları gerek· 
tir. Libyada, 250 bin ki~ilik İ
talyan ordm.u mağlüp edildi~i 
zaman, biz, bö;ylc zanuetn1iş.tik. 



ÇARŞININ 

TAMİR/ 

Mısır Çar,ısınm tamnı. ltir 
çok İflerimiz ııibi maeele ol
liu. Ve bir çok hadiselerde 
viki olduiu ııibi, bu meaelc 
de de, Evkafla Beledi70 ara• 
aında bir ihtilaf çıktı. 

Haber verildiiine ııöre, bu 
ihtilaf, çok tükür halledil
mit·· Yalnız, timdi, bir nokta 
tetkik ediliyonnuı: 

cMısır Çartıaına, yenı pen· 
cere açmak tarihi kı~etini 
bozar mı, bozmaz mı? .. ıt 

Bundan maksat, çarııyı 
havalandırmak olduğu mu· 
hakkak!.. fakat, dık.kat e
din; eskiler, bizim kadar faz· 
la havalanmıyorlarmı•I 

TÜRKÇEYi 

ôGRENSEK 

Avrupa ııazetelerinin yaz
dıgına göre, dunyanın en 
çok luıan bilen adamı, dok· 
tok Ludovik Şüta ismindeki 
:ıat, 68 yatında olduğu hal· 
de, geçenlerde Frankfurtta 
ölmüt ! · femin edildiğine ııö
re, bu alim zat tamam 290 
lisan bilıyor, kavaidi ile, 
muhtelif lehçelerile ha:ımet
mİf bulunuyormuı! 

lnıan acı acı diifünüyor: 
Bizim bazı ulema ve üde

bamızın iae, ııaliba, yalnı:ı 
Türkçeyi ve Türkçe ıırameri 
dahi öirenmiye ömürleri 'ICo 
fa etmiyecekl 

BiR YASAK 

TEKLiFi 

.hütçe müzakereleri aıra
sında bir kaJm meb'uıumuz, 
rakının ve diğer bazı sert iç
kilerin yasak edilmesini tek
lif etmiı.. Akıamcılara der
hal müjde verelim ki, bu tek· 
lif kabul edilmemİftir. 

Zaten, İnhisarlar İdareıi, 
ıert içkilerin istihlikini ualt
mak için bazı tedbirler alı
vor. Meseli, birayı ucuzlattı, 
ıarabı ucuzlattı ve bu içicile
ri tashihe çalıııyor. 

Bu kadın meb'uıumuzun 
istediği olaaydı, Allah ııöa
termeıin, bir çoklarınıq ha». 
ne olurdu, acaba?~ 

BiRAZ iNSAF 

LAZIM DEGIL MI?. 

Sayın Ahmet Emin Yal
man, Vatan refikimizde, yaz· 
dığı bir baımakalede, kırta
ıiyecilıği ortadan kaldırmak 
için bazı teklifler yapıyor. 

Halbuki, biz, muhterem 
baımuhı.rriri, çok nazik, çok 
inıaflı, çok vicdanlı ve haa
aaı tanırı:ı. 

Kırtasiyecilik kalktıiı tak· 
dirde, sırf bu ııayya kuyusu 
yüzünden mütehaaaıı olmut 
bu uğurc!a ııeçinen bir çok 
kimseler nasıl ve nereden. ek
Jnek paraaı kazanacaklar?. 

AHMET RAUF 

Edebi Roman: 77 

150 lir alık dolapların 
500 liraya çıkışı tet

kik ediliyor l 
Son günlerde şetırimizde buz 

dolapları • firijider - fiatları çok 
yükselmiştir. Eskiden 150 lira o
lan buz dolapları şimdi 450 • 500 
liradır. Fiat Mürakabe Komis • 
yonu bu ihtikar karşısında tetkik. 
!er yapmağı karar~tırmıştır. A
lakadar satıcılar tereffüe sebep o. 
!arak Firigeder getirilmemesini 
ileri sürmektedirler. 
Diğer tar&ftan bazı kimseler 

dükkan dükkan, ev ev dolaşarak 
kullanılmış buz dolaplarına fazla 
para vererek bunları toplamağa 
kalkışmışlardır. 

Kt)(UK HABERLER 

VİLAYET v~ B§LE;_DIYE!. 

* Buz bayil:ği yeni bir müte
ahhide ihale ed,Jdiği halde bu mil· 
teahhit <liin akşama kadar işe baş. 
lamamıştır. Belediye, keyfiyeti a
lakadarlardan sorm~. müteahhi
din teminat akçesini dün akşam 
yatırdığı ve titli bazı müteahhit • 
!erle de anlaşmış bulunduğu bil
dirilmiştir. Belediye dün yaptığı 
tebligatta birdenbire sıcakların 

bastığını, bazı yerlerde buz bu • 
lunmadığını bildirerek müteahlıi.. 
din hemen faaliyete geçmesini is· 
temiştir. 

* Beiediye Üsküdar ve Kabataş 
ta§ın Asya ile Avrupa arasında bir 
muvasala merkezi olmasını nazarı 
itibara alarak her iki tarafta, ara. 
ba vapurile karşıdan karşıya na
kil olunacak otomobiller için bi
rer otomobil parkı yapacak ve a. 
raba nakil iskelelerini modem bir 
tarzda tanzim edecektir. 

TiCARET ıuı SANAYi: 
* Fiat Mürakabe Bürosu tara. 

fından Bakkallar Cemiyetinden 
istenen çay tevziatına ait liste ha
zırlanarak alakadarlara verilmiş
tir. Çay tevziatı, bundan sonra 
mezkür liste üzerinden yapıla : 
<eaktır. * Şeker fabrikalanmız bu se- . 
neki pancar ekimi hazırlıklarını 

bitirrnşilerdir. Bu sene ekilen mik
tar 43 bin hektarı geçmektedir ki 
bu bir rekor teşkil etmektedir. 
Bu yıl ekim gayet müsait hava 
şartları ıçinde yapılmıştır. * HükCıınet tiftik piyasasına 
müdahaıeye karar veimiştir. Fi.. 
atların düşürülmesi önlenecektir. 

MVTEFERRIK: 

* Ankara Cumhuriyet Ba'JTllÜd
deiumumi muavini Suphi Örs ve 
İzmir İcra muavin hakimi Meh -
met Kabakçıoğlu Adliye müfet • 
t~liklerine tayin edilm~lerdi=. 
* Esrar kaçakçılığından bir se

ne altı aya mahkum olan Kiımil 
oğlu Hüseyin dün Üsküdar hapis
hane~indeki malı kumiyetini ik • 
mal etmiş ve tahliyesi için bütün 
muamelesi bitirildikten sonra ko. 
vuşuna gitmiştir. Hapi.>haned':_ 
Hüseyinin eroin kullanmasına ma 
ni olan başgardiyan keserini ko
ğuşlardan birinde unutmuştur. 
Tekrar !<eserini almağa gelen 
gardiyan Muzaffer, bu ~ırada Hu 
seyinin taarruzuna ugramış ve 
başınd.ın ağır surette yaralarımı; 
tır. Hüseyin yakalanarak tekrar 
tevkif olunmuştur. 

KOLKOL~ 
Müellifi: Nizamettin NAZiF 

- Erkekler böyledirler işte ... 
<>edi - keyif!erıne, rahatlarına 

ealunazlar, sevilmeleri de kafi df'· 
ğildir. Varııa yok.sa kibir. ş·imdi 
kendisine k<><:a dememi istiyor 

racak. Eğer lı.;<ık dememi istediği 
zaman kocamdır deseydim yine 0 

nemrut inadı kabaracaktı. Ah ha
nım~. Sen o mayriietini bana da 

öfret. Ben canım sıkıldı~ça odu. 
nu kapmaktan başka ibır:ıcy bil

m yorum. 
R zzan ~krak bir kaıhkaha attı.: 
- En iy•sı o, en iyisi o! 

O':ımo.';ile döndükleri zaman 

Na.: ~"'"du: 

- En'eresan kadındı değ'! 1l' ? 
- Pek jje«er :oevl GcllCıl 

ğinde ldmbilir ne yosma idi. 
_ Bu değirmcnm bır romanı 

olduğu meydanda. . .. 
_ Evet... Kocasının kardeşı 11e 

sevişiyornu.MJ tıer halde. .. 
_ Kocası Umumi Harp~ 01 • 
.. Acaba bu aşk, öldükten son. 

m~. 

ra mı başlamış? . 
- Kimbilir .•. Bu değirmenın 
.. b .. t·· ·· 0 karanlık dam için· gum ur usu 

de geçen hadiseleri kimsey-e d~ • 
yurın yacak derecede•kuvvet!ı • 
d:r. 

- Ne demek istiyorsun? Koca. 
sını <''dlrmüı olduğunu mu sa • 
nıyorsun? 

- HaYJr. Değirmen hayattır. 
Aşk öliimıin başladığı yerde son 
nef~;ııi verir Madem ki şı: anda 

• bu creg<rmenııı ı:caı:ıbürtüsünu e•kı 

Bayat ve Mektep 
Muhtelif daire, müessese veya 

bankalarda, şef, müdür mevkiinde 
olan bazı arkadaşlarla görüşüyo
rw:. Bu gibi yerlerde, stajiyer sı
fati~ vazife görmeğe talip veya 
başlamış, orta mektep, hatta lise 
mezunu gençlerin halinden, nasıl 
acı acı şikiıyet ediWiğiııi J.ir ılia
leyip, görsellİZ.. 

Yürekler acısı .• 
Eski rüşdiye mezu•u memurla

n• sağlam türkçesi, imali erbaası, 
bazı yeni gençlerin bagisinden bin 
kere daha şayanı tercih .• 

Üstelik, bilhassa bankalaria, 
bugünkü gençler, eskilerden bir 
iki mi~li fazla maaşla ilk vazifeye 
başlıyorlar. 

Daire, müessese ve banka 3mir
lerinin bilhassa şikayetini mucip 
nokta, gençlerin, ruzumerre haya
tın1ızda cari olan lisanı bilmeme
leridir. Çocuklarımıza, mektepler
de bambaşka şeJler iiğretiyoruz. 

Bu bambn<:J.:a şeyleri yarım ya
malak değil, tastamam öğrenmış 
bulunanlar dahi, gittikleri yer
lerd~ i~i çabuk kavrıyamıyorlar. 

Çünkü, dil meselesi.. 
İşin daha açık türkçesi şu: 
Hayatla mektepteki lisan ara• 

.ında büyük bir uçurum var. Bu 
uçurumu kiro ve ne zaman kapa· 
tacak?. Bu uçurumun kapatılma
sına bir lüzum, bir zaruret hisse
dilmiyor mu?. 

REŞAT FEYZi 

ihtısas diploması 
alan dört 

doktorumuz 
Haseki hasanesinde birkaç yıl

danberi muhtelif branşlarda ihtı. 
sas stajı yapan genç doktorları •. 
mızdan Orhan Birmar, Emin Ulvı ı 
Profesör Akil Muhtarın reisliğin. 

de profesör Frank ve Neşet Ö • 
merden müteşekkil iç hastalıkları 

jürisi önlerinde, diğer taraftan 

hariciyede staj yapanlardan Na.. 
im ve Zeki Batur da Tı·b Fakültesi 

Dekanı operatör Kemal Atayın 
reisLğinde profesör Akif Şakir 
Çakar ve profesör Bürllaneddın • 
den müteşekkil jüri heyetlerı ö. 
nünde muvaifakiyetle iJıtısas im
tihanlarını vererek kendilerine 
birinci sınıf dahiliyeci ve harici • 
yeci mütehassısı ünvanları ve dip
loımawı verilmiştir. 

Operet ve tiyatro 
canhhğı 

Mevsim münasebetile şehrimiz.. 
de tiyatro canlılığı başlamıştır. 

Müteaddit truplar yazlık bahçe
J.,rde temsiller vermek üzere ha.. 
zır !anmaktadırlar. 

Bu meyanda ilk operet san'at. 
karımız Bay Cemal Sahir de vaki 
arzular i:zerine büyük sayfiye 
yerlerind<ıki bahçelerde temsillere 
baslamaih kanr' aşlırmıştır. 
Mumaıleyh 1 ·ze yeni eserlerle 

birlikte Mariç ı ve İstanbul Güıiı, 
Kont Lüksenburıı opereUeriıu 

gös.erecektir. 

Göksu deresi te
mizlenecek 

Göksu deresi Belediye tarafın
dan temizlenecektir. Ayrı<:a bu. 
raya modern bir köprü df' ~a e
dilecektir. 

lı:oca duyamıyor. O halde? 
- Haa ... Üzerinde durmıyalım 

demek istiyorsun. 
- Değil mi? Kaldı ki kadının 

asıl enteresan tarafı köylü kadın 
psikolojisini izah eden tarafı. 

- Dikkat etmedim. 
- Senden bahsederken ckoca• 

demiyordu. erkek diyordu. Demek 
bir köy kadını için asıl olan şey 
erkek, erkeklik. Kocalık bir for. 
malite ki olsa dı. oluyor, olmasa 
da. 

- Ev~t, bunu iki ıtefa ısrarla 

tekı:arladı. Kocasına :işık demesi 
de manidar değil mi? 

- Sen bundan ne netice çı • 

kardın? 

- Hiç. 
_ Söylemek işine gl!lm.iyo.~. !<a

dın ta.mamile benim gıbı duşu • 
.. r ve benım yarım saat evvel nuyo . . . 

1 
•• 

sana sciylediklerımın aynın. soy-
lüyor. Neden? Benim esk~ bır a:· 
kae;ışım mı bu? Değı. şuphesız. 
Fakat bu kad.n tabiatip orta ında 
yaşıyor. Tabiat i'. olan bağlarını 
eehrın yapmacıkları ko]l.a<: aına • 

Günün meselesı: 

Kimler franca a 
alabilecekler? 
Yalnız doktor vesikası olan 
hastalara satış yapılacak 
Ekaıd<lm taarnıt için hiilctmelllt 1 

bazı tedıhlrler almı)Jta okluiunu ve bu 
&rada ekmeiio Z4 - fırmlarda ._. 
le- ba7allamış olarak saklmua- ı 
nuı lasrrul ~lumdaıı bJdalı p.riİ• 
lerek tetk~kat yaınldıj-1111 ~ amıutf•. 
Vckik4in -dutu suallere VUiyel;ln 
cevabı ala.kacla.rlara ıündl·ıılmişti.r, Be 
lediye, bunlarda,, talblki kolay olan· 
tarla tatbfkJ bazı şa.rt.Jara bF ğlı olan· 
lar baJckmda Vttilete lıt·ab~den ma· 
liımalı göndennı,tlr. 

Ayrıca: elanci\n g-laten mll<f&rmd.t. 
ban defiolkhkler 7apılınas1 IMlma.tl 
vardır. 

Di,itt taraftan hö.kümt"tin İstan.bula 
Torilen trancala wıv. 20 çuva.ı olmak 

Kuzu etine narh 
konacak mı? 

Celepler buna itiraz 
ediyorlarmış! 

~ lalıctiıl e6oafoıl. - oıı ç ....... 
lıad2hvıelerin lbl6:racına l<lfar<ıt e$
-tedır. Dıter •n çuvalı da ı.aııt&la· 
n llıhsloı edil-Ur. B~ fran 
cala bal•-.Mı)d.anna «1 ıir her hancl 
h.T miiıracaM ftl<ı olm \. ,,tlldlr. llÖJ'• 

le bir tll<i:rel nJ<1 olur..a. Be7oif
ve diteT ,.erlerde l'rancal& imal Men 
fıırınlr.r mecbunn dok>lor ........ mı 
haiz h&&talara fraacala bulmM mec
burl'"""'lııde k..._lo.nlır. 

Bekdi)'e, loksnt&lara, sü!.,ülere fnn 
cala verilmesmJ menetmiştir. Francala. 
hnal etm"ek üaere aynlan fınn.Jar da 
kt·ndi m.mtak.a.la.nnda. şubeler tesis eı
mek mecburiyetinde bulwıma.ktadır

lar. 

Atatürk Müzesi 
hazır lığı 

Ebedi Şefe ait hatıra
lar toplanıyor 

İzmirde kurulmakta olan Ata. 
türk müzesine her taraftan Ebedi 

' 

Fiat Mürakabe Komisyonu ya. 
nnki toplantısında et meselesini 

kat'i bir şekle bağlıyacaktır. Bil

hassa uzun müddettenberi müna.. 

kaşa ve tetkiklere sebep olan kuzu 

etine n~rh konup konmaması hak

kında da kat'i bir karar verilecek.. 

tir. Komisyon azaları narh koy -

mak istemekte fakat celepler bin 

bir itıraz ile buna mani olmağa 
çalışmaktadırlar. 

Şefe ait hatıralar ve resimler gön- 1 

derilmektedir. 

Şehrimizdeki alakadarlara ge • 
len bir tezkerede bilhassa Ata -
türkün İzmird<ıki seyahatlerine 

ait ellerinde resim ve Ebedi Şefe 

ait hatıralar bulunanların İzmir 
Beledivesine müracaat etmeleri 
bildirilmi§tir. 

r . . " --, ADLiYE ve POLIS ...... J-

Şehzade başında Tatlıcıyı 
öldürenin muhakemesi bitti 

Bir rekabet ytlztlnden bu clnayeU lşllyen 
Bacı Molla 18 yıl mtlddeUe bapıedllecek 

bı.ıluşan Hacı Abdülkadiri, ara • 
larında çıkan kavga ve ıboğuşmada 

iterek yere düşürdüğünü, sonra 

da üstüne çullanarak iple boğdu. 
ğunu sabit görmüştür. Mahkeme; 
suçun, tehevvüren ve kasden iş

lendiği reticesine varmış, maz • 
nun Ha•"ı Mollanın ceza kanunu. 

nuıı. 448 inci maddesi mucibine<ı 
18 sene ağır hapse konulmasını iti
tifakla karar altına almıştır. 

Geçen yıl martının 15 inci ge
cesi, Şehzadebaşında Veznecilerde 
tatlıcı Şamlı Hacı Abdülkadiri, 
dükkanında iple boğmaktan ara.. 
ba sürücüsü Hacı Molla Bektaşoğ
lunun muhakemesi, dün karara 
bağlarunşıtır. Davaya bakan İs • 
tanbul İkinci Ağırceza Mahke • 
mesi bu ikisi arasında, müştere
ken ;;,,vdikleri S<ıbri isminde bir 
gençten dolayı rekabet çıktığını, 
Hacı 'Mollanın, 0 gece Sabri ile ---------
Otome'bll altında ka
lan 'bir adam 6ldtl 
Evvelki sabah Beyazıttaki feci 

bir otomobil kazasında, başından 
ağır surette yaralanan 90 yaşında 
Recep oğlu Hacı Halil, kaldırıl .~ 
dığı Cerraılıpaşa hastanesınıte . dun 
sabah ölmüştür. Adliye hekımı 
Enver Karan, cesedin gömülme • 
sine ruhsat vermiştir. 

Kazaya sebep olan 265 plaka nu
maralı otomobilin şoförü Yusuf 
oğlu Süleyman Aday hakkında, 
Adliyece, tedbirsizlik ve dikkat • 
izlik, seyrüsefer nizamlarına ri -
ıyetsizlikle ölüme .ı;ebep olmak 

mıştır. Ben, yeni kadınım, yani 
yeni sosyetenin kadını, hürriye • 
tine iade edilmiş kadın. O tabiatin 
yarattığı gibi kalmış kadındır. 
Yani esasında hür olan kadın. İşte 
bunun için, belki başka başka k~ 
limelerle söylüyoruz amma aynı 
fikri konuşuyocuz. 

Tepeye yaklll§tıkça irtifaların 
tesiri görülüyordu. Yüzleri kızar. 
mıştı. Kanları damarlarını çatla
tıp derilerinden fışkıracakınış gi.. 

bi bir vehim duyuyorlardı. Oto • 
mobilin her yüz metre yüksel~in
de bir parça da.ha birbirlerine so. 
kuluyorlar ve arabayı kullanan 
gence ehemmiyet vermeden sık 
sık öpüşüyorlardı. 

Tepeye yaklaştıkça, dağ kellik.. 
1 ten kurtuluyor, araba, araları kar 

iki şişe 35 lik ra
kıyı çekince •• 

Osman Çakar isminde biri iki 
şişe 35 lik rakı içtikten sonra Ha. 
midiye caddesinde kendisini bil. 

mez bir halde dola§mağa başlıya.. 

rak yakalanmış ve dün cürmümeç
hut mhakemesine verilmiştir. 
Yapılan dul'llŞmada bu suç sabit 

görülmüş ve Osman Çakırın 50 li
ra hafif para cezasına mahkı'.'ııni. 
yetine karar verilnışitir. 

suçundan kanuni takibat icrasına 
başlanmıştır. 

telcinin oğlu araba kullanmasını 
bildiği kadar bira şişesi açmakta 
da mahir olduğunu isbat etti. 

Yirmi dakika kadar, kainattan 
uzak, insan sesind<ın ve her gü • 
rültüden uzak, en bakir sükıin 
içinde kaldılar. Ve yarım saat 

sonra bir çalımktan kurtulup kc. 
la örtülü bir meydanda dağın sarp 
kayalı tepesine yaslanmış otele 

indikleri zaman " bakir sükunun 
hasretini çektiler. Zira keşişin te. 
pesindeki otlardan, Beyoğlu sa • 
!onlarından birinde verilmiş bir 
baloda, geceyarısından sonra baş. 
lıyan gürültüyü bastıra<:ak bir 
uğultu geliyordu. 

- Yandık! • dedi Rezzan -
- Arı kovanı gibi ... - dedi Na. 

ci .. 

- Sen de beni getirecek yer 
buldun ya• 

Rakı, bira 
sarfiyatı 

Son aylarda rakı sar· 
fiyatı azaldı; bira ve 

şarap arth 
Son aylarda şehrimizde rakı sar

fiyatı azalmıştır. Buna mukabil 
şarap ve bira sarfiyatı çoğalmış. 
tır. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğüne 
Anadolunun birçok vilayetlerin • 
den de müracaatler yapılarak bira 
istenmiştir. Bilhassa Adana v., di... 
ğer cenup vilayetlerinde fazla sı
caklar olduğu ve buralarda kafi 
bira bulunmadığı bıldirilmiştir. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü 
Bomonti fabrikasının istihsalatını 

arttırmak üzere yenı tedbirler aL 
m•~lır. Bu sene fabrikanın 8 mil
yon litre istihsal yapacağı tahmin 
olunmaktadır. Şehrimizin sayiiye 
yerlerine de bıra naklı için yeni 
tedbırler alınmıştır. 

Anksradan bir Zi
raat ekibi geliyor 

Ziraat Vekaleti Yurdun muh. 
telif mın!akalarına ekipler gön
demıeğe başlamıştır. Bun !ar mah. 
sul vaziyetim ve köylüye kira ile 
verilen z;raat makinelerinin ça
lışmasını teftiş edeceklerdir. 

Bugünlerde Ankaradan şehri • 
mize böyle b!r ekip geleı ek civar 
köylerde çalıştıktan sonra Trak • 
yaya gidecektir. Ekiplerin göste. 
receği lüzum üzerine köylüye ye
ni ziraat- makıneleri gönderile • 
cektir. 

Tuna yoliyle çivi ve 
demir eşya geliyor 
Bugünlerde Macaristandan Tu. 

na yolile mühim miktarda çivi ve 
demir e~ya geleceği haber alın -
mıştır. Tuna yolile nakliyat int.1. 
zamlı bir şekle girmiştir. Mukabil 
olarak Macaristan, İsviçrr ve di
ğer orta Avrupa memleketlerine 
ihracat yapılmaktadır. Karşılıklı 
olarak mal mübadel""i için temas. 
!ar başlamıstır. 

Almanyadan yapı
lan incir talepleri 

Almanlar memleketimizden mü. 
him miktarda incir almak iste
mektedirler. Yapılan müzakere • 
!er sonunda ilk olarak 350 bin 
liralık bir parti satılmıştır. 100 
bin liralık bir parti için yeniden 
müzakereler başla~tır. 
İzmirde bulunan 3000 ton incir 

stokunun tamamen Almanlara sa
tılacağı anlaşılmaktadır. Alman • 
!arı nbu incirleri kahve yaptık • 
!arı haber alıt1mıştır. 

Gençlik teşkilatı 
arasında müsabaka 

Beden Terbiyesi Umum Mü -
dürlüğü tarafından alakadarlara 
gelen bir tezkerede, kazalarda ku. 
rulmakta olan gençlik teşkilatlan 
arasında müsabakalar ve bilhassa 
atışlar yapılması bildirilmiştir. 

Alakdarlar hazırlıklara başla -
mışlardır Yakında bu şekılde mü. 
sabakalar tertip edilecektir. 

Milli Şefin imzall 
fotoğrafları 

Milli ŞEfin imzalı fotograf • 
!arı Lüleburgaz, Halkevine ıne -
rasimle asılmıştır. 

ilzası varsa hepsi burada. 

- Ne çabuk gördün. 

- İşte ikisi bize doğru geliyor. 
!ar Seni Mollanın akrabası diye 
takdim ~deceğim. 

- Hay Allah cezanı versin. Ka
çalım öyle ise. 

Rezzan cevap vermedi. Bır gar. 
sonun açtığı kapıdan elini uza -
tarak haykırdı· 

- Vah Semihacığım. İşte ben 
insanı böyJ.., yakalarım. Buraya 

gelecekt;niz de bana niye haber 
vermediniz. Sana Mollanın yakın 
akrabasından Naciyi takdim e. 
deyim. Bizimkini bilirsin ... Şat
ranç masası başından ayrılmaz. 

birikin\ J:.erl ile beneklenımş çam 
or'!lanları ile örtülüyordu. 

Rezzan, sık bir çamlık arasında 
arabayı tu•tu: 

- Ben ,Jk defa geliyorum. Pek 1 

met:ıett,Jerdi. 

- Bilmez olur muyum canım ... 
Naci Arabadan fırlayıp sarışın, 

?Zun boylu çok genç b'r kadının 
uzat• ?' e'e dudak' ar nı dclldirdi. 
Bun ın yanında zay,f, ve orta boy. 
lu b r esmer kız vardı. 

- Artık dayanam•yacağım.. 

- ded • dehşetli acıktım. 
Scpet.eı<ien bırini açtılar. O • 

- Metedillcek gibı amma .. bi
ze göre .4ğiJ. 

- Neye? 
- Dağcılık klübünün nekadar 

G '"b , - a ı e . - dediler • en güzel 
kayakçı'a mızdan... Delışd i fÖ· 
zü pektir, 

(Arkası V~ 

ulr ıene1ten,erl·· 
Yazan: ALl KL'\IAL su?' 
Bir sene evvelki zaman ile~' 

dilci arasında ne büyük farlt 
Geçer. sene bu vakıtler AVf. , 
garp cephe•inde dünyanın 
ye kadar görülmemiş pek 
vesaitle ve usullerle cereyan 
muharebeleri oluyor; küçU~ 
yük memleketler istilaya ugıU 
müttefiklerin arası açılıyor 
kral öbür tarafa geçiyor:·· Iıll 1 
bunlar gibi sayısız vekayı 0 ı 
du. Fransa mağlup düşüyord~ 
kat Afrikadaki Fransız ıınP 
luğu sağlam duruyordu. oı• 
bazı şeyler beklenilebilir cteP 
du. 

Bugün ise Avrupadakı p 
ile Almanyanın münase?etl 
ni bir şekle g;rmış bulun J~ 
nun netıcesi V .şi Fransası • 
giltereniır de arası açıldıkÇ 
lıyor. Şımali Afrikadak. f · 
ordularını el nde tut"llaı<Ul >. 
General Veygand da V ' 
metinin yaptıklarını pek bC 
ğini g('Çenlerde söylüyordU· 

İngilizler iç n ise da' a aylı 
beri şu mesele sor~tur• luı 

1. 
- Almanlar neden şi!ll• ~ 

rikadaki Fransız üslerındeJl 
de etmeği düşıinmesinler•· ,. 

Havadan yağdırılan tıoıll 1 
Yunanistan tahrip etti; fa~·1 . 
rikadaki İtalyan imparatD1

1 
nun elden g.tmesine manı o 
dı. Bununla beraber YunaP 
!arının İngilizler için birci 
teşkil ederek kaç aydanberı 
kalması Almanları da, !tal~~ 
da düşündürmüş, onun ;çııı eÇ 
!arın ne olursa olsun ele g 
mesıne karar verilmiştir. t b 

Akdeniz harbinin niha!e ~ 
varacağ:nı İngiliz askerı ~LJ· 
rirleri daha evvel yazıY0 d• 
Almanların Akdeniz sahası::ı 
suretle faaliyete geçecekler efl 

şünen bu muharrirler bu d •. 
İngiltere aleyhine neler Y~3 
ğını şu niktalarda toplaın'şırr 

1- İtalyan denizaltı geJ1l~lı 
manlar tarafindan kuJ!afl~: 
2- Almanlar parça parça 01 
bahir aksamını deniz kenar' 

1 
direrek orada tekrar kU~ıı , 
bu suretle kendi tahteJbah ; ~ 
den bir miktarını Akdeni.~ si' ~ı 
muş o.Jacaklar; 3- Akden' , ~ 
sında Almanların gerek h8~ 
vetlerini, gerek denizaltı ııe!" 
rini kullanarak alacakları p;. 
!er ehemmiyetli olacak; 4";, ,I 
kanın Akdeniz sahillerinde '« 
mi istifadeyi düşüneceklef·tı 

İngiliz askeri muharri~~P ıı ı.:t 
ha aylarca evvel istil<bal ,<; ~I 
minler yürütü~ke~ ?unl~,..r r () 
etmekten kendilerını ala111ııJr. ~ 
dı. Alman hava kuvvetıerı e' 
denizde yerleşmesi işi dalı: f· 1 
Sicilya adasından başlaın:f ı~ 
kü buradan Akdenızdeıv ı::ı 
münakalatını sektey~ ııf,1 ~ 

. Alman tayyareleri içm kO rı · 
cağı düşünülmüştür. On.d~ 
da az mühim olmıyan dığ ı 
Almanların maltaya taaf!ll _,,ı 
!eri ihtimalidir. Maıtanın 01 
diyorlar, İtalya harbe gır 
nezaket peyda etmiştir: 18rı: 

Fakat İngiliz de:ıizcilık [tP'ıı' 
Akdenizde cereyan ede", ~ıl~ ~ 
rında Malta adasınm bU .. 8~J 
rolü vardır. Çünkü vakıt' ~· r 
denizin her iki ucundan ı;e' . ·ııı" 6 kendine yer arıyan Jngı re~ 
ması ancak Maltaya gele rrııı' 
lenmiştir. Onun için eb~4ı11 
tine göre Maltanın da 111 1,ıı.' esbabı eskidenberi hazır 
m~tir. . Jııf 

Alman hava faaliyetin:~.ıl~ ı 
lere az zararlı olacağını 1,c•' 
lüzumsuz bir n'kbinlil< 

0 
,.g.11 

Fakat bu bahis üzerınde.;rı,ı · 
zan İngilizler şuna var~l,. cil~ l 
Düşmanın kuvvetioı. ~\il' 

meğe mahal yok. Onuı tJer' 
denizde de İngiliz ı,ııvvt' ~jtı 
mihverin çok zarar!• har;,~ 3~ 
çeceği düşünülebiLr. B~ r ç 
raber Almanların o 1<a ;.ıı , 
gören tayyarelerınde b _ V 
at olduğu gibı iyi yctısJ1l 13~ 
recileri de ~ksilmc.kted'sıı ,ı 
tavı unutmamak ]az fll· .:1 
aylık vekayii daha ba , 

.• ...1....,11 .. 
den evvel ileri su•UIJ'" 

rok~ 
taleaların sonrada" ' ,{; 
dereceye kadar ısabct 
merak edilebilır <1~ 

Fakat ne olursa oJsUJl 
rika<la Frar>sızlar'~ •,r çP 
nan yerlerden İngil z e'' 
nın nas.l stifade erl cc~ . 
!es n'.n b;rincı dereeed,, ı' .. .J 

..,,-e ıç--hal! mr mıl ec r ..,.- ~ 

old "ğu kend ııi ııoste 



f,. 
·ıi e zaman ve 
;, llereden? .• 
. -'l&ıçlanberi sôy lenıyordu: 

h 0!1e kolay kolay blt~
leger ki etrafı çevr lınış 

'ılıııaııya ablukadan müte
Uıı aa açlık ve ihtilal ile 
les!inı etsin. Vekayı bu

i gösterdı. 
ia şı...-nalden cenuba ırn-

'lııpayı hükmü alk'la al 
llııuyor. Ablukanın hnrbı 
.. \ için•yegane silah olmı· 

1.la:. anlaşıldı. Fakat buna 
Yıne tanakkuk ediyor kı 

.. :ıcak büyük muharebe· 
'
1t1'lenir. O halde ikt mu-

. -tafın birbirlerile iyiden i
~'"iarak boy ölçüşmesi ka
l arbin başlangıcında tay
• Yalnız beyannameler a· 

b'· İki taraf arasında sanki 
it muvafakat vardı. Birbir
,'· rıne gıderek bomba at· 

il.! '-'dı. Lakın bunun hep 
11ıaın etmiyeceğt ele bes-

1 1-tıhayet eldeki vCliaitin 
.ııltıır'P kuvvetim göstere
Jer geldi. 

;•~ beraber İngiliz - Al· 
0i daha asıl beklenen saf-

1.(<ltıı~di İngiliz askeri mu-
:tı.n 1 d ~ ıı yazı arın an ergeç 

q · 1.n da geleceği düşünüle
~luJen mütaleaları gözden 
faydasız olmıyacak. Ge

~ :!enberi hep İngilterenin 
~ leşebbüs edileceği ihti-

1 '1 çok şey !er söylenmiş, 
'ılır. Geçen senedenberi de 
~cl.:ı.larının müdafaası için 

r görülmUi, düşmanın 
~ sokulmasına imkan 

. ıçin çareler düşünül-

hu tedafüi bir vaziyet de
·~lınan tarafının da İngil

~- ı.•truz için düşündükleri 
~ ~ıııillerenin bir gün teda· 

Yeti bırakarak Almanyaya 
~doğruya taarruz etme
-\ eğ; de harbi neticelen
ıtiharne hep ihtimal dahi
~akat böyle bir taarruz 

~~e. nasıl olacak?. Hemen 
~ t lb:undır ki bu sualin ce
~tt tfebilecek derecede tam 
~ Sahibi olanlar bildikle
Q~ SUtunlarınc!a yazacak 

,( lıı it,. Coğrafi vaziyete ba
.,._1iilız efkarı umumiyesinı; 

,1 \ ırlatınak da mümkün: 
_ \;tenin kuvvetler.i bir gün 
~g~eğe mecburdur. Şim· 
~ı vaziyet hep böyle de

i. ez. Britanya adalarmın 
~ teşebbüs edilecek diye 
ı ~eııecek dğildir. İngiliz kuv 
~ede kendilerini giiste
~ n kuvvetlerinin de o
Lii ~tlarına • çıkacağını Al
~ Ylüyordu. Avrupa kıt'a-

erlıkçe en ~e yarayacak 
\jı!ı, Almanların elindedir. 

:,de. Almanya üzerine ya
ı:; lngiliz taarruzu nere

" tıı acak ve başarılacak?. 
l, SU diiğüın noktası bu sual
\;; alın hatıra gelen !jiiyle 

cevapları yok değildir: 
~llııı meşgul olan kısmı 

ı~t'lta ile Holanda var .• glbi. 
4, qı taluninl.erine göre 
'ti Alınan işgali altındaki 
~~1 lllilyon 500 bin Alman 

'4 ~ır. Holanda ile Belçi-
. 'I bin kişilik bir işgal 
ı~ ar deniyor. Almanyada 
~nluk bir ihtiyat kuvvet 

1 
Alman tarafı lngiliz 

.;.dalarını iıtila etmeyi dü
tünüyor, lnciliz tarafı da 
doğrudan doiruya Al- ı 
man topraklarında muha
rebe edilecek cünü .. 

beklemektedir. 
Fransız, Belçika ve Holanda top

raklarında cereyan etmiş muha
rebeler hem çıok kanlı olmuş, hem 
çok uzun sürmüş, hem de netice
yi değiştirmemiştir. İngilizlerin 
böyle bir tecrübeı;i ve o tecrübeye 
göre bir kanaati varmış. 

Bu bahis çok söz götürmektedir. 
Fakat matbuat sütunlarına geçe
bilecek taluninlerin, ınütaleaların 
da hududu olacağı tabiidir. Alman
yaya taarruz bahsinde İngitterede 
asıl salahiyettar olanların ne dü
şündükleri ise tabiatile gizli tutul
maktadır. Yalnız her maksada va
rabilmek için elzem olan daima 
daha kuvvetli olmaktır; diyorlar. 

Daha hazırlanmak, daha kuvvetli 
olabilmek ilerde türlü fırsatlardan 
istifadeyi temin edebilir. O za
mana kadar da her harpte gözö
nünden uzak tutulmıyan şu basit 
keyfiyet vardır: 
DUimanı dalına yorabilmenin 

çaresine bakılacak, zayiatını telili 
için ona çalt§mak zamanı verdiril
miyecek. Zayi olan harp vesaiti
nin yerine getirilmesi işi zaman 
ile sabır ve tahammül istiyen bir 
iş olacaktır. İki muharip taraftan 
hangisi diğerini bundan alıkoy
mağa muvaffak olursa harbin en 
mühim bir amilini kendi lehine 
çevirmiş olacaktır. 

Bütün bu mevzudaki mütalea
lardan çıkan diğer bir netice de 
Alman tarafının kuvveti İngiliz 
tarafınca küçük görülmediği olu• 
yor. Şimdi rr.uhtelif hareketler ya
parak muhariplerin yekdiğerinin 
zayıf taraflarını aramaları da har
bin eski ve değişmez bir kaidesi 
olduğuna göre bu çeşit hareketin 
kfilı şurada, kah burada tekerrür 
edebilecektir. Fakat bunlar hep 
asıl harbin haricinde sayılan te
ferrüat gibidir. Asıl harp ise mu
hariplerin kendi topraklarırıda dö
ğüşerek alabilecekleri netice ile 
kestirilecektir diye sayılırsa her 
iki tarafın da efkarında daima şu 
sualin yeredeceği kolayca anl~t
labilir; Ne zaman ve nereden?. 

•• 

~ALK~ 
SUTUNU .1 

11 Ve lıçi Arıyanlar, 
fik.iyeller, temenni

ler ve müfkıiU.,. 
KAYIP KARDEŞİNİ 

ARIYOR 
En son vazifesi Edirne Viliıyeti En

cümen kaleminde klltip olan karde~im 
Nizaınettln Güllandan 5 yıldır haber 

alamadığımdan ~rak ve eod4'e için
de bulunuyorum. Bilen hayır sahiple
rinin lütfen Son T~lgrat Gazetesi Hey' 
eti Tertibiyesinde B. Sabahattine ma
birnat vermelerini rica ederim. 

· İ§ arıyor 
17 yaşında Lh-e birinci sınırına ka

dar okumuş bir gene; her nevi işlerde 
çalış:na.k üzere kt>ndine c.z bir ücretle 
vazife aramaktadır. Taliplerin cKo.s
kalı: rumuzun~• n1Uracaatları. 

Gelen İt verme mektupları 
Byan ~1eraya ı·eni geln 1 i~ ilan biri$ 

mektubunuzu bu akşam ı-aat 18 - 17 
arasında almanız mercudur. 

&ı.yan Dilek: Eyüpt.en nemınıza 

eelmiş olan bir iş verme mektubu bu
gün adresinize y0Uanm1şhr_ 

Bayan Hnyrünnisa: Mektubunuz gel 
memiştir. 

Cinayet Davası 
(azan : ETEM ıLZET BENiCE j 

, ~ ltendi.,inin malüm hika- ' 
lt1 '~al cephesinde '•İr olu· 
~tlt lta töuderildij:-iııi. kamp 
't._':• Afrikayı dola~"ııuı, ' 

\~~. arslan, kaplan efsane
•r hda uzu:n uzan anlatın ; 
lld·tı·~tıarını birleştirmek 

· 1 ~· •nı söylemiş, tabii 
'•ı Uııu iddetle reddetıni~. 
ı,~. 1lk ı:örüşmeden socra 

i ~Q lıana söyledii:i bir •ii· 
~ •tır\ıyorum .. ki çok mii· 

'it 
~ .... llordu· 
~ "'ır . 
Cı o ~iiz• 

'ı ~itıa "kmıyan dehşetli 
·~ h ' ediyomıu~ gibi gö 
>~ tınun da ne oldu~unu 
~1tıı 

il döwnezı.en sonun 

çok fena olur .. diye Şiikriyeyi telı· 
dit elmiş .. 

Hakim sordu: 
- İlk görüşmede mi Şiikriye bu 

tehdide uj:-ramıı?. 
- Evet.. 
- Daha sonra kaç defa görüş-

tiiler?. 
- İki üç kere kon~tuklanru sa

nıyorum. 

- Şükriye Vcdattan korkuyor 
muydu?. 

- Tehditlerini palavra sandığı 
için korkusuz göriinüyordu. 

- Vedatla Şükriye arasındaki 
görüşmeler lıep evde mi olmuş? 

- İlkinin evde olduğunu kat'i 
şekilde bili)orum. Ötekilerin de 
evde olması liziın. 

- Belki lazun. Fakat, hakikat-

Seyyar ıucaıar 
Sicaklar bQ§layınca, gaze

telerde, yaza mah•u• mevzu
lanı da rastlanmıya bQflandı 
Seyyar sucular meselesi gibi .. 
Söylendiğine göre, bu sucula
rın •attığı sular karı1ıktır. Su 
koydukları kaplar pistir. Bu 
adamların elleri, üstleri btJ§· 
ları pistir. Ve •attıkları •u
yun bardağı da kırk paradır. 
Üstelik, bu su da, •oğuk de
ğildir. Hamam suyu gibi sı
caktır. 

O halde ne yapmalı?. 
Bu sual yeni değildir. En 

az, İstanbulda bir Belediy• 
te1kilatı kurulduğu tarih ka
dar eskidir. vakıalar gösteri· 
yor ki, bugüne kadar bir §ey 
yapılmamııtır. 

Bir talimatname mi yap
malı?. 

Hayır, ı;ünkü, hiç bir lay.. 
da vermez ve kabiliyeti tat
bikiyesi yoktur. 

O halde?. 
Bunlcır, bu gibi me•eleler, 

nihayet vatanda1ların umu
mi terbiye ve idraki mesele•i
dir. Bu gibi •uculardan bu 1ti· 
bi suları içen vatandaı bulun 
duğu müddetçe, seyyar •ucu· 
lar meselesi devam edip gi· 
decektir. 

Bütün dava, vatandQfları 
terbiye etmek, cemiyeti ol
gunltJ§tırmaktır. 

BÜRHAN CEVAT 

Plajlarda kontroller 
Belediye, havaların ısınması Ü· 

zerine sahillerin ve plajların sıkı 

kontrol edilmesini alakadarlara 

bildirmiştir. Bu yıl lağımların ak. 
tığı ve tehlikeli olduğu tesbit edi
len sahillerde kat'i surette denize 
girilmesi menedilecektir. Plajlar 
bilhassa sıhhi kontrollre tabi tu. 

tulacaktır. Her plaj ~ deniz ha
mamının önünde deniz, derinleş. 
meğe ba ladığı kısma kadar işa
retlenecektir. 

~ll!Jl(!)ll:jlü(!li) 
Gl]ü~"'"S~IM 

Bazımsızhk 
Bazı kimselerde hazımsızlık son 

dereceyi bulur. Bunlar hazım ci
hazında burunlular, sancılar hisse 
<i<orler. İştihaları 7oktur. Yedüı;le
ri az bir şeyi bı!e hazmedemezler. 
Bu sebepten de daiınt bir yeL; 
içindedirler. Çok sigara i-;cnler, 
bu hali fazla sigara içtiklerine at
federler, Gerçi sigaranın bunda 
tesiri yok değilse de, bizatihi hl
dise hazı.mstzlıktır. Sinirli ve a
sabi insan yediğini güçlükle h.az
meder, hazunsızlık çeken hasta 
evvela kendisinl bir dahiliye mü
tehas~ısına ve ayrıca bir sinir he
kimine de n1urıycne ettirn1elidir. 
Doktorun ta\fsiyesini takip eden~ 
ter, hazımsızlıktan kurtulduklarL
nt göreceklerdir, 

Sinirden mütevellit hazım~ızlı

'"1 en iyi çare ılık barıyodur. Sa
bah :ıkşanı alınacak ılık ba111;yo si
nirleri teslt'!n eder. Hazımsızlık 
başağrısı da verir. 

te de öyle mi?. 
- Herhalde!. 
- Buna uasıl lıükmediyor<;unuz? 
- Şükri)enin Vedat tarafından 

gösterilecek bir yere gideceğine 
asla ihtinıal vernıcm. 

- Vedat Şükriyeden hiç para 
iste1niş miyd.i?. ' 

- Galiba ikinci, üçüncü görüş
n1ede i~temi~. 

- Şükriye vermiş mi?. 
- Galiba ,·ermek istememiş. fa. 

kat sonra mecbur olmuş. 
- Bu mecburiyet nereden gel

miş'!. 

- Şükriyeyi tehdit ettiğini söy-
leıniştim. 

- Para için ıni tehdit etmiş?. 
- Herşey için!. 
- Mesela?. 
- Güzini kaçırmakla, kendisini 

öldürmekle, beni eve sokmamak
la .. Akla ne gelebilirse lıcpsilc. 

- Demek Şükriye bundan son
ra Vedada para ,-ernıeğe mecbur 
ol mu~. 

- E,·et. 
- Ne kadar para vermiş?. 

MAHKEMELERDE: 
Petelga, kadının ismi 
değil be birader 

-Bunun ayağına da mı ip bağlarlar. 
-Hayır buna halat bağlarlar. 

--.. F_v_._za_n_:_Bfı_ı_E_Yl_._N_B_E_•_ç_ET __ =,I--
- Bak bak bak bak! Şuraya 

bak, şuraya! .. 
- Ne o? Nereye? Uuuuf! Gör. 

düın gördüm. O ne o yahu! İnsan 
malını mülkünü, -varını yoğunu 

feda eder buna! Böyle şahane ka
dın, Vallahi ömrümde görmedim 
desem yeridir. Çok gördüm amma 
böylesini görmedim. 

- Tanır mısın bunu? 
- Nereden tanıyacağım? öm. 

rümde görmedim. Bunu görmedi· 
ğim gibi, bukadar güzel kadın da 
görmedim. 

- Bu, Petelyadır. 
- Canım ismi neme liızım ... İs. 

- Ne münasebet! Neye mu -
vaffak olacağım. Şimdı borcumu 
ödemeğe muvaffak olursam, be. 
nım ıçin en büyük muvaffakiyet 
o ... 
Hakkında konuştukları kadın, 

hakikaten güzel, genç, cazip, anlı, 
şanlı, alımlı çalımlı bir kadındı. 
Müstağnı nazarlarla etrafa bakı
yor, adeta herkesi, istihkarla sü. 
züyordu. 

,3 

Başmabarrlrler 

Ne Dfjorıar? 
IK DAM 

B. Abidin Daver .Sondan evvelki a
dım> l~imli bugünün baş yazısında A
ıncrika Cümhurreisi Al. Rus~ellin nut

kunu tahUI etmekte ve Amerikanın 
harbe girmek üzere bulunduğunu fa
kat bütün kuvvetlerinin henüz hazır 

olmadıgını söyliyerek: c:Amerikada 
geçen sonbahardanberi teşkil edilmek
te olan bir buçuk milyonluk kara or
dusu, henüz, ınodern harbin icabett.ir
diğı gibi, baştan ap(ı motörlti ve 
zırhlı bir kuvvet halinde teşkilatın~ 

talim ve terbiyesini bitirmem -tir; do
nann1anın, bir kısım yeni birlikleri 
henüz hizmete girmemıştir; ha\~a kuv
vetleri, henüz kahir bir kl.ldret alma
mıştır; harp sanayil, henUz. tam ve
rimle hem Amerikanın, hem İngiltere 
ile müttefiklerinin bQtiJn ihtiyac;larını 
karşılıycak kadar c;alışmıya başlama
mıştır. Bir spor tabirile Anıerika, he
nüz. formwıda degild:r; bu forına gir
diği zan1an, İngilterenin yalnız başına 
muvaffak olamıyacağı anlaplınca, mu
hakkak sil.5.h.a ı:;rılacakhr, 

Bu sil.1ha sarılış ta elbelte durup 
dururken bir tecavüzl herp ~eklinde 
olmıyacak, Almanyayı mütecaviz vazi
yetine sokınak ü2ere, icap eden tedbir
ler alınacaktır. l\Iesel<i, o zaman Ame
rika harp geınUerl, İngiltereye giden 
kafilelere refakat edcek, Alman deni
zaltı gemilerinin, korsan kruvazörleri
nin, tayyarelerinln bu harp ıemllerile 
çarpışması bir tecavüz teljkki edil("rek 
harp ~ebebi addolunacktır. 

Ruzveltin nutku ve cfevkalAde ah-ter Petelya olsun, ister Eftalya ... 
Beni ismi değil, cismi alakadar e
der. 

-Petelya ismi değil be birader .. 
- Ya? 

Geldi .. Blr mahkemenin ka
pısı yanında asılı listeyi yakından 
tetkik etti. Kapıya çıkan müba • 
şirle birşeyler konuştu. Mah!ıe -
menin karşısında, koridordaki 
bir kanepeye oturdu. Etinde tut
tuğu bir mecmuayı açıp, gayet 
ciddi okumağa başladı. 

Bizim ahbaplar konuşmağa de. 
vam ediyorlar· 

İ ~ rejminin il.ftnı, Amerikanın, har

be doğru, son adımdan evvelki adımı 
da athğını göstermektedir.> demekt.e
dir. 

- Sen çocukluğunda h~ kuş 
tutmadın mı? 

-Çok! 
- Atma ~te .. Kuş tutsan Pe • 

telyayı bilirsin. 
- KıL5 tuttum anıma bilmiyo • 

rum. 
- Petelya nedir sana söıııiye

yim rni? 
- Söyle baklım. 
- Ağla kuş tutarlar, bilir mi. 

sin? 
- Tutmadım amma gördüm, bi

lirim. 
- Ağla kll§ tutarken yere bir 

kazık çakarlar. K-azığa bir sicim 
bağlarlar; o sicimin ucuna da, a. 
yağından bir kuş bağlarlar. O kuş, 
mesela sieim iki metreyse, dört 
metre kurtunda bir daire içinde 
dola.şır. durur. Tabii kuştur, öte
cek .. Zaten tütülerler d~ .. Sürü ge
çerken, kuşlar onun sesini duyar
lar .. Yanına inerler, o vaki, ağı 

atınca bütün bir sürü yakalanır. 
4te o ayağından bağlanan kuşa 
petelya derler. Bu da öyle, pe • 
telya ... 

- Yani bunun da ayağına ip mi 
ibağlarlar? 

- Hayır .. Halat bağlarlar. 
- İskele babası mı bu? 
- Sen günden güne aptatlaşı. 

yorsun Şakir. Bu, bir terzinin pe
telyası ... 

- Vallahi yine anlıyamadım. 
- Senin anlayışın kartlaşmış 

yavrum. Bu bir terzinin ya • 
nında çalışır sen in anlıy acağın ... 
İçeriye erkek müşteri girdi mi, bu 
karşısına geçip ağzından gire~, 
bumundan çıkar. Umit verir .. Ta
bii, üç yerine beşle elbise ısmar • 
latır. Elbet bir elbiseyle olmaz, 
bir ikincisi, bir üçüncüsü ... 

Ben bunun uğrunda ne kadar 
para harcadım, bilir misin• 

- Deme yahu ... 
- Demesi, memesi yok .. Bal gi-

bi, üç yüz liram gitti. Hala bor
cun altından kalkamıyorum. Ö
düyorum ödüyorum; bir türlü 
bitmiyor . 

- Bari sonunda muvaffak o -
la bildin mi? 

- Rakamını bilmiyoyrum. 
- Bu paraları sizden mi aldı 

verdi? 
- Hayu. 
- Giizin kaçmadan mı, kaçtı.k-

tan sonra n11? Para verdi?. 
- Herhalde bir iki defa verdi

ğine göre belki Giizin kaçırılma
dan önce de ve-rıni~tir. 

Vedat yine yerinden fırladı: 
- Hô.kim bey. lıütiin bu •öyle

dikleri yalan. İftira ediyor. Seci
yemle ala:-.· Mi:"tor Ben: bir Ş3D
tajcı, bir ahlaksız gibi giistermek 
istiyor. Ben, Şiikriyedeıı ııe on pa
ra istemiş, ne de on para atnıışım.. 
Buna İnanmayınız. 

H!ikiın yine ona: 
- Siz asabileşmeyini<. Oturu

nuz. 
Dedi, Vedat kıpkumızı olan, 

sonra ınoraran, suratile hiddetli 
hiddetti, ağzından köpiikler saça
rak oturdu. 

Kendi kendİ!)İnc honıurdaınyor- J 

du. 

- Yazık sana yahu .. Üç yüz 
lira bu ... Üç yüz lirayı harcadık
tan sonra insan neler yapmaz .. 

- İstersen, üç yüz liran vaı·sa, ; 
sana dükkanı söyliyeyim .. Git sarf 
et. Bakalım ne yaparsın? Ne yap. 
tığını sonra bana söyle .. 
Müba~ir tekrar kapının önüne 

çıktı. Bir el işaretile kadını ça -
ğırdıktan sonra 

- Kristina, Ferdi ... Ferdi... Fer. 
diii! Diye bağırdı. 
Kadın, onun arkasından da bir 

avukat mahkemeye girdiler. 
Konwıan iki genç de içeri girdi. 

Arkalarından da ben... Bakalun, 
bu harikulade kadının davası ne 
idi? 

Avukat konuştu: 

- Geçen celsede ere erzettiğm 
gibi, Kristina müekkilimi iğfal 
etmiş, evini satmak üzere altı yüz 
lira pey almış, sonra da inkar et
miştir. Biz bunu şahitlerle isbat, 
Kristinanın bundan evvel de bu 
neviden birçok işler yaptığını tev. 
sik ve tesbit edeceğiz. Bir şahit 
listesi takdim ediyoruz. Gelecek ( 
celsede bazı vesaik de arzedeceğiz. 
Bu şahitlerin celbini rica ediyo • 
rum. 

Kristina söz aldı: 

- Ben bu adamı hiç tanımıyo
rum. Bizim mahallede oturuyor -
muş. Yüzünü bile görmedim. Be
nim evim yok ki satayım. Otur
duğıım ev, kiradır. 

Hô.kim sözünü kesti; 

- Bunları. şahitler dinlenildi~
ten sonra, müdafaaruzı yaparken 
söylersiniz. Başka diyeceğiniz? 

-Yok ... 

- Müddei ~~kili tarafından gös-
terilen !simleri list>ede yazılı şa

hitlerin celbi ve ibraz edileceği 
söylenen vesa:kin getirilmesi için 
muhakeme ( .... ) gününe bıra -
kılmıştır. 

Mahkemeden çıkıldı. Mahke -
meye grrmeden kapının önünde 
konuşan iki arkad~ın arkasından 
yürüdüm. Kristinann uğrunda üç 
yüz liralık elbise yaptırdığını söy
liyen genç: 

(Devamı 6 llC1 sayfada.) 

hiçbir iş bulamazsam yine sırtını· 
da )·iik taştr, karnımı doyurabilir
dinı, Bunları söylemekte kiınbilir 
ne maksadı var. Hem söylemek 
kafi değil, isbat etmeli. göstermeli. 

Hakim yine sualtcriııc devam 
etti: 

- Güzinin kaçırılacağından ha

beriniz var ınıydı?. 
- Haberim yoktu. 
- Hiç böyle bir ihsas kar~ısın-

da kalnıadınız mı?. 

- Kalnıadını. 

- Vedadın bir çok tehditlerde 
bnluuduğundan Şiikriyeye ölüm
den, kız kaçırmaktan bahsettiğini 
söyliyen sizsiniz. Bu vaziyette bir 

tehdit karşısında herkes nasıl bir 
teyakkuz gösterine sizin de o te
yakkuzu göstermeniz icap etmez 
miydi?. 

- Ben. söylenen sözleri laf ol
suR kabilinden dinlemiştim. 

- Demek hiç alakadar olmadı
nız?. 

- Olmadım. 

- Para ist("ıni~iın. Para a1nıı- 1 - Babasilc tanı~tıkt:ın !-ıonra 
51m .Ben o kadar alçaldım ını iti Güzinde hiçbir aykırılık ba~laduıu'Z 

CUMHURiYET 
B. Yunus Nadi •Yeni Garbi Roma> 

isimli bugünkü baş yazısında Alrnnya
nıp harbi kaznmak ic;in muhakk.l\)t İn
giltereyi mağlup etmesi icabettiğinl 

söyliyerek bu vaziyeti; Bizanslılar ye
rine onları kışkırtan Garbi Romalı
ları yenmiye azmeden Atillfının vazi
yetine benzetmekte ve bil~hara: «Bu

rada Mihver tarafının düşünoelerile 

karşılaştıktan vaziyetler Atilll zama

nile her cihette tam bir benzeyif ar
zederler. İşte İngilterenin arkasındcıJti 
Amerika, ki el ulaşmaz vaziyetile bin 

kere daha kuvvetli Garbt Romadır, 
hakikaten Aııglo Saksonlar den~ 
hakimiyetini muhafazada devam etse
ler, mağıüp olmak vazcyetinden ebedi
yen masun kalırlar. 

Hiç bir harp ebediy,ete süremez. He
le milletlerin bütün kuvvetlerini h.iz
mellerine ko~ son herplcr gibileri. 
Hayalle hakikat bu kadar çıplaklıkla 
karşılajınca normale avdet etmek ak
lın ve mantığın emı·ettiği bir zaruret 
olur. Harp uzadıkça Avrupa karasında 
neler olur bilemeyiz. Fakat "Mihverin 
Okyanuslılrı aşamıyacağı çok ac;ık gö
rülüyor. Buna göre bu harbi mukad
deı· 3.kibetine vam1ış sayn1akta hata 
yoktur: Milletlerin haklarına riayet e
den ve dünyaya bundan sonra mAna
sız, istiHicı harpleri menedici yeni ni
zaın verecek bir sulha avdetin zama
nı gelmiş olduğunda hiç ıek \'e iÜPhe 
yoktur.> demektedir. 

YENi SABAH 
B. Hüseyin Gahit Yalçın «Girit vak

asr• ısimli bugünkü baş yazuıında Gı
xit harbinin bir hillilsasını yapınakta 

\'e: 
«İngiliz kuvvetleri yine adetçe aşağı 

bir vaziyette kaldı: kahramanca d.ö

ğüş'.ü. Fakat Alman kuvvetleri de hem 
adetçe faik idiler, hem kahramsnhkta 

ve fedakarlıkta İngilizlerden Ceri kal
madılar. Binaenaleyh Girit pek tabi! 
olarak düştü.> demektedj.r. 

Şehir bandosu kon
serlerine başladı 
Şehir bandosunun yaz aylan 

içinde park ve çocuk bahçelerinde 

halka konserler vereceğini yaz
mı:thk. Şehir bandosu konserle -
rine Doğancılarda başlamıştır. 

Ferdi, bir saniye düşiindü, ne 
yapacağıııı ,ne diyeceğini kafası i
çine pazarlık eden bakışlarla ha
kiınin gözleri içine baktı; sonra: 

- Hayır. Halinde hiçbir dcği
şiklk yoktu. Yahut da ben farkın· 
da dcğldim. 

Dedi, ilave etti: 
- Zaten Güzini pek seyrek gö

rürdünı. 

- Niçin? 
- Bilmem onun işleri, benim iş-

lerim buna mini oluyordu. 

-- Güzin kaçırıldığı &ece evde 
mi~·diniz?. 

- Hayır .. 
- 'lnnesi? 
- Annesi evdeydi. 

- Siz neretleydiniz? 
- Ben mühim bir işim için bir 

ahbabımı ziyarete (İtmiştim. ~ 
geç vakit döndüm. 

- Kaçtı eve döndüğüniiz •aat? 

- İki buçuk, iiç vardı. 
- Annesi ile Güzin ayn ayn o-

dalarda nu otururlardı~ 
(Arkan va.r) 

. a11rmrn 
.-.ı~ıLil!U 
istanbulu meşhur 
sebze ve meyveleri 

Dün, kapının önünden ge
çen ıeyyar esnaf §Öyle bağı
rıyordu: 

«- Çilek, Arnavutköyü
nün çileği ... Çilek!. ... » 

1stanbulda, ıatılan bir çok 
yiyecek maddeleri var.dır ki, 
mutlaka, bir methur semtin 
iımiyle beraber sürültür. Ar
navutköyünün çileği zanne
dersiniz ki, bütün l&tanbula 
yetecek kadar çoktur. Çün
kü, her yerde, Arnavutköy 
çileği satılır. Halbukı, İstan

bula Karadeniz Ereğlisin· 
den, Rumeli Kavağından 
bir çok çilek gelir. 

Bayram patanın enginarı 
ve baklası meşhurdur. Ve bo
)una, Bayrampıışanın engi· 
narı, bakla11, diye, satılır. 

Halbuki, Ka11mpafa, Fatih 
boJtanlarında ne güzel bak
lalar, enginarlar yetitir .. 

Eyüp Sultanın can eriği 
mt'§hurdur. Her yerde, Eyup 
Sultanın can eriği, diye, aa· 
tılır. Halbuki, seyyar satıcı, 

eriği komtuaunun bahçesin
den toplaını§tır. 

Çamlıcanın kirazı methur
dur. Zannedersiniz ki, bütün 
latanbulda ıatılan kirazlar, 
Çıunhcada yetitir.. Halbuki, 
Çamlıcada, bilhasaa aon ıeno 
lerde, kiraz ağacı çok azal· 
11' ııtır. latanbula, en çok Ya
rımcadan, Gebzeden, Sa
pancadan, Kumla'dan kiraz 
eelir. Sonra, lıtanbulda yerli 
olarak Topkapı dıtı bahçele
rinin kirazları da çok İyi ve 
olgundur. 

Lancanm hıyarı da met· 
burdur. Her yerde Langa hı
yarı satılır. Halbuki, Boğazi
çi, Beylerbeyi boıtanlarında 

cok güzel hıyarlar yetiıir. Su
lak ve çukur bostanlarda ye
titen hıyarlar ıehirde Lanca 
hıyarı, diye, ıatılır, durur. 

Y edikulenin marulu da ke
za, töhret kazannııttır. Eren· 
köyündeki marulcu bile, Ye
dikulenin marulu diye, baeı
rır. Halbuki, civar bostanlar
dan keamif, getirmittir. 

Beykozun cevizi de met· 
hurdur. Bakırköyünde Bey. 
kozun cevızını duyanınız. 
Halbuki, civar bahçelerin a
ğaçlarından toplanmııtır. A
libey köyünün sütlü mısırı da 
meıhurdur. Şehrin her tara
fında Alibey köyünün sütlü 
mısırı, diye, ıatarlar. Büyük
derede yediğiniz mısırın bile 
Alibey köyünün m111rı oldu
ğunu ısrarla söylerler. Halbu
ki, takdir edeceğiniz gibi, ci
var bostanların mııırıdır. 

Vidos çayırının bamya11, 
Gö.kıunun patlıcanı, Tekirda
ğının karpuzu,hep böyle met 
hurdur. 

Bizde, meıhura itibar çok· 
tur. Methura çabuk aldanı· 
rız. 

R. SABiT A 

f - ' 
Birimi'Zi"DE"D.I 
f'1epimizin " ı\ 

- eşlktaş Belediyesi 
bu taşl8r• 

neye kaldırtmıyor? 
Okuyucuhrınuz.dan Sefün Da

vut yazıyor: 
•Befiktaşta Akarellerle Val<le 

Çqmesl ..,asındaki en işlek cad
deye kaldırımların üzerine sıra 
sıra parite yıtmlan konuldutu
nu yazmış ve fildyetim üzerine 
belediyenin nazan dikkatini ceı .. 
belmiştiniz. El'an bu parkelerin 
kaldırılmadığı hayret ve tet;aürle 
görülmel..-tedir. Dün aece bu yüz
den çocuğum parlı:e yığınlarma 
çarparalı: ım.müş ve yüzü sıynl
mıştır.> 

Son Telgraf - Gelip geçenlen! 
zarar vermekten başka bir mari
fet v~ maksat teşkil etmiyen bu 
taş yığınlarını Be<iktaş Belc<liye-
61 derhal kaldırmalıdı 

, 
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~~~MEŞHUR İMALAR ı o N ~ ı Y ataomıt Atk ve Macera Halır~ 

Ölümü Münase betile: 1 Hayatını Anlatıyorum!.. 

Çeviren: FAİK BEBCMEN 

Yazan: HALÜK CEMAL No· 1 • 

-o Siyah kordelalara sarılı küçÜ 
defterin taşıdığı büyük esr 1 Hastanenin kapısından çıkınca - Bayan şey .. Şeyi unuttunuz.] o r 

Naciye şöyle bir durakladı. Vazi- Kadıncağız o zaman lhatırladı: U 
yeti pek kötüydü. Nereye gide • - Ha, affedersiniz, aÇıdan u. •Onlar. ı göstereyim değil ıni Y 
cekti, ne yapacaktı? Aksaraya ka. nutmuştum. Beklenmiyen ziyaretç.n•n ga 

V 
. 

h 
•- Siz herkesin romanını yazı- kS 

dar yu"rüdü, oradan da çarşıya Bir güzelce de ,,;. sökme pa • 

1 1 
e 1 m • • ? ifadesi beni büsbütün mera - r . yorm~unuz .. Beni de dinler mi- t c ugr- ıyarak, yegane serveti olan rası verdi. 1 m şürmüştü. Çok şayanı dıkka ' siniz?. Bende de bir roman; hem ~ 

Pa;-mag"ındaki y_üzügu·- on beş lira Şimdi sokakta hem yuru" "yor ve bir vak'a ile karşıJa,t.g"ım• aP hakiki bir roman var!.. ' 
mukabilinde kuyınnculardan bi- hem de ara sıra mendilin içine On dokuz, yirmi yaşlarında u- .hareketlerini yangözle, bütıiP 
rine rehin bıraktı. Fakat bu on beş kanlı tükürükler dolduruyordu. zun boylu, solgun yüzlü, mahzun alaka ile takip ediyordum: ~ 
lirayla ~ altı mantarlı kundura ,~,4 h b Elindeki paketi titrek pat J 

!Her tükürük, ona kendi hayatını ar ı·nı·n mesulu·· tela"'kkı"' edı.len son Alman bakışlı bir kızdı. Matbaada yazı l ·ı İ "'-alınabilir ve ne de mevsimlik bir arı e itina ile açtı. çinden ç 
karşılaş'ıgı- ve karşılacagı· h k odamın <>qg" inde duruyor-, müte- dı " ltostüm yapıla'bilirdi. Ve Nadye- ' a a- ._.. ğı siyah kordelalara sarılın~ 
retler' ve ıztıra J iht ed.i l• • reddi!, ürkek cevap bekliyordu. k ~ 

ilin böyle bir kılığı ohnazsa malı. ı P arı ar yor. f h f l f b l •• h • Ü aç fotoğrafla yine siyah k~P 
wlm• .. demekti. du. mpara orunu aya l ve s an u a uç seya atı zerinde siyah şık, zarif bir tu- yük bir defteri yavaşça önüJll' . 

..., N ı· d N valet vardı. Küçücük şapkasının t k d 
1 Mahmulpaşadın inerlcen: cBeL. e ıce e, aciye ertesi günü yi. . za ara inler gibi mırıldan 1

• 
L' tanıdık bır' ın· e rastlanın• di- ne eski çalışhg"ı bardaydı. Hem de Dim relen aJa.nıı hb<rlerl, bir miid- Yazan • etmlşUr. arasından süzülen sarı saçları göz .__İşte hepsi ... Hepsı· .. bur~ 
llLl J - ....... beri hasf& bnlunan Ve alır r ' l a]a.Jl bir parJakJıkJa şakaklarına F 

clüşünüyordu. Lakin karşısına bir ıınodaya uygun bir iskarpin, kos- ~e;;,e t;;:~1 vu ... h!ıılr.mın· Alm~ına BiKMET NiSAN • doğru kıvrılıyordu. Sesi gibi ba- Sonra küçücük yüzü ansıııl' t' 
türlü ıbir tanıdık çıkmamıştı. Yo- tüm üstelik bir de çanta almıştı. ""' ~ İkinci Vlllu>lm'in ııamam salı.....tı, kı d ı rardı. Defterle resimlere dalaP tehriııdekl mıU!ka._inde &Tipten ve· İkinci AbdülJıam.ldfn zama.nı saltana- şın a da öyle şefka ı dilenen bir 
rulduğu için Eminönünde bir ma· Zira o a~am bir koyun tüccarı tat etliğini bildirdi. Alma.ayanın son tına ı...a.tür eder. ~ehzadel.Jii zama.- istek, vaziyetinde o kadar mazlfun kışlarına islak bir sis nmi<fl 
hallebiciye giri.p oturdu. Sütl3.. düşürmüş ve kend:.:ini epey bes.. İınJ>a.ııııloru olan Kayser Vilhelm, 1914 mnda Almanyaya ri<IA>n Abdulhamit, bir hal vardı ki.. toğraflardan bırini çekerek ..,e I 
cını bitirmeden kararını vermiş. ]etmişti. ~~~~~. · mes'alü tdüJd edilen Kayserle o vakit taru.~m.u;. ve cdoob İlk nazarda onu her gün karşı- Hüznünü anlatamıyacağım bir 
ti" Dost] d b' · 'd k ..un.UillıUa.Cu.u olmu:;tu .. 1898 de Kuduse ve Sur·"'eye le· · • arın an ırıne gı ece · -· - ~ laştıg" ımız dertlı okuyuculardan · 
bo Berlinde 1859 da dotıuı İk.lnd V"1· seyahate çlkan ve büyük bir kafilo ile t )i)ı 

rç istiyecektı. Fakat kime• Pey- ( ) 1ııe1m, &lleclei<i dfter prensler rlbf as- istanbnla ,.-elen İmparaf<ır ve bnpar .. - biri zannettim ve içeri girmesini •-Kardeşim ... Zavallı 9 

nir tiiccarı Ahmet Hakkının ya- Merakb Şeyler uri wb!t'esile büYümüıı ve 1888 .ıe torıoe, burada bir ka.; ırun ka~arw. rica ederken, ya herhangi mahke- kardeşim Müjgan! .• dedi. 
nına gid4!mezdi, adam evliydi, _ _ ba.l>a6ı tçiincü Fredrik'in vefa.file YıldndaJ<i mahut «ll•rasfm k.,,,kü• bu menin birinde uzayıp giden dava- Resmi ald.m. Dıkkatle bakt' 
dükkanına gitmek kat'iyyen doğ. Prnsya. Kra.h ... Almanya İmpa.rlonı FL!ıane mı.afirleri kabul l<in yapılınış. sından veya kötü talih:nin kendi- Çocuk denecek kadar genÇ·" 
ru l d N .h t d•~· H" B •l k l A elmuştur köşk o vakH1en beri de bu kabU ıiya.· 3 o maz ı. 1 aye ~ı usa. l m e azım . sini bir iş aramag· a mecbur bırakan kadar da gu" zel bır' kız ... ııaı Saltanatının b~fanı:uıında müttefik. retçilere lahsfs edilmişi~ r 
meddini hatırladı. Dişçi beş ay komşu memıeı.euere vikl olan resmi Hilkaten korka.k ve millet ıı., asla tecellisinden bahsedeceğini sanı- gençliğe bakan masum gliılec 
evl!'V! ona bir saat hediye etmişti. + Elbiselerdeki meyva lekelerin! d.raretlerinden sonra, ilk l<nat ola- temas gelmiyen PadlşaJı, mbafirier'..nl yıordum. tatlı bir ümide gülümser gılıl 
J!u eski dostunu hatırladığı için çıkarmak için, leke yerini ıslatmalı. rak, Bismark'm ialıakküm ve vesaye- sadece Dolm:ıba.~ nlıtımmda istik- Fakat hiç de böyle olmadı: ruyor ... Nazarları, dudakları, 
memnun olm '- · d Sonra lekenin üzerınde bir tabaka h'- -en kurtnlarak taJ>ı-i b!r ııolltik& ta- bal ve leııYi ile Odda etınlş, kend'lerl· G h t b k ·k uşa .,.,nzıyor u. 4 enç mu a a ım esı bir te- yır bütün ruhu gülüyor!. 

D . · · . 'd k 11! oluncıya kadar boraks ile o~··tur- klblne ba.•I~ ve Almanyaya çok bıl· ne, fOhri a-ezerken harbiye ve ı..şrffat k -• 
!§Çının muayenesıne g:ı ece malı. Beş dakika böyle b~~tan Yiik hizmetlerde bulunan ve dalıa da nazırlaıile sair rloali cı..vıeı refakat şe kürle koltuğa iliştikten sonra Gözlerimi bu saf bakışJatd"'· 

ve doğrudan doğruya Hüsamed • oonra bol su ile yıkamalı. Lekeden buhuıma81 kuvvetle ümit olunan .»<>- etlruılerdl ld, hükümdarlar a.ra.sındıı. bir müddet etrafı, beni süzdü. Ni- yıramıyorum. Hani bazı yüz1"r 
dinden elli lira borç 'stiyecekti. hiç bir eser kalmaz. mil'> W..abUe marul btiyük ba.'JVeldll vi.kı olan resmi ziyaretlerde, prol<ıkol hayet elinde sımsıkı tuttuğu kli- d V r, ır sanki hiç hiç unutuJmar11 
.ı..akin kapının ziline elini uzata • Çtlek yıkandığı zaman, kokusu da -.6 lktldardan uza.kfa.;llrnuııtır. Ba nızmına uyırun olmıyarak ya.ınıan bu çük bir paketi işaret ederek, bü- ~ 

hareekt Avnı ı •·-ihind çin yaradılmışlardır. Bir 1>3~ 
caği vakit cesareti kırılır gibi ol.. kaçar. Buna ıı>Ani olmak içi

11 
çilek- -e 00. kalan hiüt~ relsll&.:One, · ııa •ray an -• " yük şeyler anlatmağa hazırlanan 

d. ş:_~· . - ile, kendi amal ... efkilnııa hizmet carip bir lstlsn& le\ltil etmişti_, . 1 insana çarpan bu genç kız r "'' 
u. "'""' ıse bu külüstür kılığı !er ıslak bir mııslin'in içme konur ve -nl 1 t ısı· .--·- d~tu _ h•-"-• ~. •tile Ku· ınsan arın çekingen tavrile, yavaş ,. 

bir it d~ 1 1 k1 lk er e, aç ıtı Yeni siyaset oaiına i- ~·-.... ._ ... ~ ~ ,..,.,... o kadar cani go'" .. · kı' ~ ile kendini korkak ve hakir his- ço "'a ar e e e ça ar gibi, çal- bir sesle: ı runuyor .. 
kar ib. a1kan !et olanlan getınnfıı ve bu su...,u., diliiteki dlakamatı muka.dd""'• yl .ı- kı sinema artisti Simon sı 

M!diyordu. Zili çalmadan evvel: g ı, ç ır. Çilekteki toprak lt&prlvi cl890., llolıcnlohe cl89b, Y"'t eden, llalffeye hürmeti erin; "11<- <- Evet.. dedi. Size bir roman; 
la.r musline yapışır kalır ve meyva ~- h benz' •İhtimal beni unutmuştur da... lez.zetinden bir şey kaybetmez. Bülov c1900•, Bet.ıımann Holvq ~ne releıı Kay5"r, b!.r sen sonra bu ayır romanımızı getirdim!.. ıyor. f 

diye düşündü. Nihayet Zile b•• . cl9lb de rebkıi.ra a-eçm1'1erdir. ıoiyariin bitıra<ı olarak Sultanlımet Sonra hafif hafif başını eg· di ve <- Ne güzel.. ne kadar d~,,. ...... + Iğneleri paslanmamalan ıçın Dahili Aya.setinde, ~ik bir surette meydanındaki k.ubbell ee4meyl ya.p'ır- h viınl.i b- kız de<V', 
tı. Doktor yoktu, hizmetçi: -.buna batırmalı ve ondan sonra di- ceiblr ve 9tıldeUe h:ırdtet eden yeni mışıı. ayatta daima başını aşağıda tu- . ır maşaallah'" l ~ı! 

1 _ Şimdi gelecekler efendim di. lı:iı kutusunda muhafaza etmelidir. İmpa.ra.lor, harici ııolltika..•lfe Afnıa.nya Kayzer Vilhelm son senelerinde Vilhelm, bizi de Büyük huıbe süriik· tan o saikle ilave etti: Genç kadın ani bir isyan 8 

ye mii§teriyi karşıladı. + Paslı bıçaklan parlatmak lı;in, - tev....Uüne ('all'llllış. buna da tfc&· onu btr .,.•t ve -ıek 1~ eden !edikten sonra, Sultan Mehmet Reşa.dı •- Biz aldatılmış, kandırılmış lcırdı: ve' 
ı;it! patatesi ortasından keserek, bu· retiı.ln ve bahrlyesiniu lnkişafile mıı· ••---a., bu ~ıe, d~ yıl 

8
,;...._ _ da ziyaret için 1917 de İ.•tanbula üçiin- genç kızların romanını!.. •-Alçaklar elinde mab 

Naciye bir koltug"a kendini bı- ııunla o"' .. turmalı -•t·~ -~..... B vat iki ~·- ~·....., ·~ç· u.-. -~ ·-5u, · •- - ~ .... ur. u mu la J'r- cliinya.yı &lti.Wt eden r..lil<ete o<ıbeiıl.y- cıi defa o1rak ırelını.tf. Osmanlı ordu- Gayriihtiyari irkildim. Hayretle yavrucuk' .iO 
rakıp yine düşünmeğe daldı: cO. + Mürekkep hokkasında eğer 82 cllter bir sebehl. de, te.drfcen müsıem- • J'd ?CJ'dL ouııun fahri mW;iri olan İmparatonın .. .. b k O · Bilınede .. n, ıs· temeden çok dl'' 
na derim ki bana li'ıtfen elli lira mürekkep kaldı iae, su yerine sirl<.t! W.e &b.lbl ol°'u ve rerek Avrnpada bu ziyareti, a.skeri mahiyette olduiun· yuzune a tım. bu hareketım-
ödünç verin!• madem ki beni ta. koymalıdır. Bu suretle mürekkebin ~ dlter kıl'alarcla kendine 11.J- e dan, İm.pu-a.torlce kendislne refakat deki manavı ve terahhumu bir an- bir yaraya d-Okunmuştum. ~ 
nıyor. Mutlaka verir. Fakat biz • renei daha canlı olur. litlar - etmeorlclir. 1891 de İs"1.n· Harbin Uk u.manlannda büyük etmemişti. Malyel!nl, Alman ordusu- da anlamıştı. Hiç yadırgamadan, O, gamlı bakışlarını fot 

e,". k d zda hn bala, 1905 le Tancaya viı.ki olan seya- muvaffa.kiyeUer cösteren Almanya, nun m•-•lları ve yiıksek rüt"-•ekl munis bir saffetle izah etti: çevirdi ve tekrar etti: _.iri 
m ..,ı a ın yanımı o a - 1911-18 de yav;ı,ı Y•W•Ş rerilemye baş· -~ ·~ T d seP" 
malı.. Amerl"ka'da su""te ha.Ucrl, Baid;ı,l demlryolunun ın....... sab~.ı.rı te;kll ediyordu. Bu itibarla, ·- ecrübesiz, masum genç kız- ·-Evet alçaklar elin e 

.ı..........ı. .:1 •• -11 lam.ı.,-h, Bir t:ıratta.n f..fkin umumiye~ 
•-akı mu.c...,.·ın rı l üç defa t'<'dl- az sonra istanhula. ••l•n A"ustu·ya. !ar nasıl uçuruma d"~;yo 1 ? Mahvold k Beş dakika sonra iri yarı dişçi .. nhı im_.a.tor ale>hbıo d"ıun..,.ı, diğer • • u,_ r ar·• u yavr'!cu .. d . 90Sterilen f&g" bet 4i fZl, Rusya ve Türklyeye yaJ<la.o;ma· lıırattan açlık ve mt·mletette zuhur ' imııaratoru Şarl ile İmparal<ır;ç.,ye ya. yazınızı (1) okumuştum. Zavallı Bu cümleyi söyleyen sadP 

muy~nesıne girdi. Pek ciddi ıdi, "'·hep bu ııolil>kııdan dojan netkeler- eden memnunlye1slzli~. halk ara.<uıda pılım fevkal;ide merasim, Kaysere ya· bahtsız Llmiacıgı· n hazin gönül ma :ı:trap ve he.vecan.· o"F\n~c,·e ki 
!ıalbuıd tard ik k • ı · Amerikalı, süde çok rağbet gö.-te- cllr " _._ " a en pe neşe ı ve · ıiın<len cüne çoğ:ıldL.. \'e ıünün bl- pı!manu•tı. salı, feci akıbeti herkesi müteessir t • fakacı bir hali vardı. ""' bir millettir. Süte bayılırlar. Bir Alman.yanın bu ha.ttkcUerl tabla.tile rinde, l<ara.rg'i]ı"1. bulnnan Vllhefm Abdiilhamlt ve Tü.rkiyeye çok dost- unu mıyacagım.. . . dıt" 

N 
Amerikalı kadın sabahleyin kapısını Avrupada kılükali mucip oiın&kla ve luık go''>teren bu hiik- üm-'--, Balkan etmiştir elbet... Lakin o acıyı kim· Gözlerinin üzerinde iki ın 

aciye \roavi andalyasına o.. 1 , · ~· ş -•ı 1 d'•A d.. . ...... Berlinde zlL'tur edM ilıtiliıl haberini - b' . k d p aç ıgı zaman, evıne be~ on şişe süt gi- uwııoun a.n~ tT en ~ye uşunnır;;M.ııoa alır abnaz, llolandaya. gererek, mütare harıbiru:len evvel. d.cvlcUerce hudutla.- se ızım adar duymaz, duyamaz!. la yaş birikmişti. Re!'iml<'f e ~ 
turduğu halde Hüsameddin onu :rer. Her Amerikalı sabahleyin bir litre eeclkmedl: İngiltere, bahri terevvuku· rııı değiı;mesfne m.li·;aade edllmJye«'öi TC'miz aile yuvası olan, anneciği- rini daha uzatarak acı bir ;ııtl' 
tanıyamam•.+ Es h' lç' d süt içer. Bu sebepten Ameri.kada süt mı muhafaza lçbı, Rusya, Balkanlar- l<eden blr l'ÜD evvel f31, tahtında.u kararma raömen, muhrebe, O!nnanlı . .. 

..,.ı. asen ızme ı e dakl -•-tıen'n·ı _,,_aye ,·çın· • Fran~ feragu tM.liini blldlrdi. nın muşfik dizleri dibinde bulu- sayhası.le·. ,; l • b da ld ... aanayü çok ilerlemit;.1.ir. • ... ,u..- vı..K ._., d.evletinin aleyhinde nihayet bulunca, r--
mus ugun yanı aşın yer a ıgı ,_ kuvveti• blr koın>11'u oldu~u için, kus.· o larllıten beri, Doom ·•l<>sunda, nan mes'ut genç kızlar anlamazlar • t.te dedi .. Zavallının JıB9." . . N . Mesel! Nevyork bö..,esinde 48000 • ~ Bul&"ar Kralı Ferdlnand'ı İstanbul& - ~ ~ 
ıçın acıye çarnaçar ağzını aç • inekçi ?OO.OOO inek besler ve sağar. l<ulandllr .. Ve atide bilyiık bir harbin sade blr ha.yat ,._,,.a.ıda. olan .abı.k &irmesi i<bı teşvik etmI,ıı. o ıztırabı!,. katili budur. İlk günlerde ııer 
mak mecburiyetinde kaldı. Dok • Bu sütler 141 .sta~onda l<ıplanır. 2.~ s-il.al< V"l'rnesi Uıtlmafoıı düşünmek· İmı>aratora, son vU<ayi dolayısile ve ~--ek bunlardan, Ker'k Cihan har- Meçhul ziyaretçim burada biraz 
to ,.., ., len ve onu önk>.mek çarelerini ıu-a- Alına.nlar ıı landa· ~nden s.on ~ çektirmişler!.. ,,,!< 

r a6~ının içini şöyle bir karış • hararet derecesinde soğuk tutulur. m 0 
'

1 
• bi felakeUnd.,ı dolayı İmparator VU- durdu. Uzak bir rüyaya dalmış gi- r" 

tırdıktan sonra bir difl! elindeki Şehrin .üt merkezi bir alemdir. Altı ~t ~uan .,.,1;;1~:~;:~1:;:;, 1914 :: ::;ı;~=~e~ö::ı~,':.!':~'; ~im, Osmanlı İmparlaAırlufuncla ve bi gözlerini kırp:ştararak bir par- Cazip, mağrur yüzlü bir e 9 ıl 

1 ..--ı.. dokun·-k·. ~- ı·trede b- lit k d .. t dünyanın her t&ı'afmda fen2 bir hllı- d" · d d Yanında O·, çocuk denecek ~ if ~ ~- = ı n on ın reye a ar su <temmw;unda, ııo.na Sarayda., Avustur duğundan, ylnni uç yıl men bir ay- ça uşıin Ü ve dudakların a SÖ· k ~ 
- Bu tamamile çürümüş artrk ~ıyan kamyonlar, hususi tertibatı :ra vella.htı Fnuısuva. Ferdfnand•m kM- •ılıktan sonra va.tana dcinmüş '° bir ra bıralmuştı. ı9ı8 muahedesi mucl- nük, mahzun bir tebessümle de- genç, güzel kız .. Başını er c ,tf 

bundan hayır yok, dedi. Sökiip at- haiz süt vaıonları bu merkeze taşı· 4'lnl müleak;p bal;lanna &'<'idi. ka., va.kit sonra telınu' Hola.rulaya .. ..,. (Devamı 6 ıncı sayfodu) vam etti: muzuna ne kadar da canda~ . 
nırlar. Sütler pastörize edildikten son- Bu büyyük ileti her ne pa.hasdna. o- 1 mi~ir, lamış• P 

mak ı• .. -. ,_ 0 •-·- o"n'~ "'in "'"- Dd. ncl t •- Artık herkesin bildı'ğı'nı· .:..._ .. . " - ra, hiç ~I dokunmadan soğuk sarnıç- ~ ~ ~ v- İhtiyar Ka.y..-r, ı921 de İmpara,f<ıri- Pl Almanya, Avus urya · Maea- - y b' · d h• ,.. 
Naciye: •Acaba kendimi tanıt • !ara nakledilir. Yine el dokunmadan Nlkolanın, Kayser ne?.dinde vaki olan 

1

.oeyl Doonı'da kybetmiş. bir sene son- ristan, İUya. den saklamağa ne lüzum var?. e sonra ır resun a ' . ~ 
_,, mı?• diye tasarlayıp o karar- ııifelere doldurulur. Oradan sütçü dük· f&lı8I ..e h11S\lfii ~bbüsferi ak!m kal· .,. ela a.ltnuş iki yaşında olduiu baldo f2l 1892 • 1902 . 1912 yıllarında. Ben de bugün tecrübesizken alda- kız; küçük bir kadın hal'ndt~ ı' 

! lllZlık içindeyken doktor işine baş- ldnlanna veya evlere gönderilir. Açık dı. Senelerden beri harbe hazırlanan, Prenses Hermln dö ıı- ile lzdiv84l f31 10 İkinci kAnun 1918. tılmış, ziyan olmuş bir sözde kı- cağında bir bebekle dünyaP0~ı<" 
1amıştı bile. Bir iki dakika geçin.. kapla süt satmak yasaktır. Bütün süt- zım. Belki benim başımdan geçen §en, en mes'ut annesi gıbı 

!er kapalı ıijelerle satılır. l .~ 
ce diş sökülmüş ve genç kadınını~--~===-======== ~-mıı:m-• HER AKŞAM şey er Lamia Hanım gibi daha bir yor. rır 
ağzı kan ve tükürükle dolmtıştu. r çoklarınınkinden de geçmiştir. O son resmi ooşkun bir ıztı 

~ Di§çi titiz bir tavırla: Açık i, ve memuriyetler TEPı 'C'BAŞJ BELEDi• YE BAHÇ' 'C' C"J.NDE Kaç kereler görülmüş, işitilmiş bir önüme sürerken: . ld'r' 
f' - Ağzınızı soğuk su ile 4ııolca Ga<atada Kemeraltında İzmirlioğlu L. L~. maceradır bunlar ... Fakat bugün •- ŞehadetnamelerimitJ 8 

:yıkayın! Tavsiyesinde bulundu. hanı altında 9 nuınaralı mağazya res- size söylemek istediğim şey asıl mız günün hatırası! .• dedi. !' ~ 
ml dalrelerde iş takip edebilecek 18· 1 bu d "'ld' B .. ki 'lik b' kteP 

1 1 

1
. _Peki teşekkür ederim. s A F y egı ır. u; uç şı ır me s~ 

20 yaş arasında bir ıerıç aranmakta- E V 20 K' "J'k S H ı N l 1 T'r • defl Kan biraz diJUnce Naciye aya. e ışı ı az ey eti ası an atayım.. neresinden grupu.. uçü de birbirın 0~~ 
ia kalktı. Zaten d~ müşterinin dİ:.ınitte Sümer Bank KaıN fabrika· başlıyayım bilmem ki. .. Durunuz masum bir eda ile vanvan3 ş p' 
,biran evvel kalkıp gitmesini bek- sın 140 lir aylık ücretle elektrik usb· biraz .. ha ... Evveıa size .o. nu... muşlar .. Siyah göğUslUlderi~ıl' 
--or bir haldeydi. Naciye kapıya başm ile 350 kuruş y.-·miye ile bir e- AI f k d R d C Q k t Z . zerinde tertemiz, beyaz ). il"; 

leklrik ustası aranmakıdır. 8 ranga ISmın 8 : a yo az t eS rası engJD (1) MeV'ZUu yine hakiki lıa9aV-- a· ') b' · k 'b' dOr ...,.,_,, yürüyerek: , _, ı e ırer taze çıçe gı ; "' 
-s•~ Şehrimiz Defterdarlığı orta mektep ·ınm~ş olan bu bilYiık re.[)Orlaj 19 ki-

- Allaha ısmarladık efendim• lise mezunlan arasından tebliğ me· Varyete Programı Tel: 42690 --------•'- •unuevveı 1940. 1 ııubat 1941 lari!ıll yorlar. -"
1 

Clemek ü:zereyken d~i: murlan ramaktadır. ~nel<!lerlmlzde Wrf1<a edfımışttr. (~ 
-=-----===-===================================================================================-==--=-..:...-=============""""'.""'f l'~ 

TUNA BOYLARINDAN y Jtl ıi 
Son Telgrafın Tarihi Tef rik~sı : 80 

TUNA BOYUNDA 
TÜRK ORDULARI 

--+-Yazan: M. SAMİ KARAYEI. 

Cüneyd lzmiri müdafaa edemiyecekti 
Timurlenge b i ile ru • 

met okutulan bir eser; malıvile 

umınni laneti üzerime alacak 1111-

yım zannediyorsun?. Pederim cen
netrnekAn Yıldırım Han, Ehlisali
tıe lazınu veçhile cevabını Vttmit
ıi. Benim ondan kaçacatımı mı 

ııı.muyorsun ?. .. 
Diye cevap vermişti. Bunl1İl u

ı:erine şövalye reisi maiyetini ala· 
rak sıvışıp gitti. 

Sultan Mehmet, pederinin za-

manındaki Anadolu kıt'aıımı ta
mamile benimsemek istiyordu. Bu 
sıralarda Bizan.stn ikticiarsızlığuı· 

dan dolayı Venedik, Ceneviz, İtal
ya, Fransa, ispanya sahilleri ııer
serileri, korsanları toplanıp ada

lara, sahillere hücum ediyodardı. 
iı:üçük küçii.k hükfunetler kurulu
yoniu. Rodros §Övalyeleı;j de bu su-

retle beş on yeı:e elııtarak açıktaıı 
mülk sahibi ohn~. 

Bu döküntü hükfunetler, Osman

h Türkleri.ııin satveti karşısında 
dayanamıyacaklarını bildikleri i-
9'll İzınire gelen ve ş&valye reisini. 
kovan Sultan ~hmede ~yetler 
pdererek hediyeler takdim edi· 

yorlardı. Üste de cizyeye bağlanı
yorlardı. 

İzmiri müdafaa edcmiyeceğini 
anlıyan Cüneyt Bey validesini, ka
rısını ve çocuklarını padişahın a
yaklarına yolladı. Af diledi. 

Cüneyt Bey affolundu, kale tes
lim alındı. İzmir sabık Sırp kra
lının oğlu Sisman Beyin kumanda

sına verildi. Cüneyt Bey de Rume
liye ycUandı. 

Çelebi Sultan Mehmet, bu işi 
bitirdikten sonra Karaman zade 
Mehmet Beyin üzerine yürüdü. 
Bwıun üzerine telaşa düşen Men· 
teşe ve Germiyan beylerile İsfen-

' diyar zadeler derhal padişahın em
rine maiyet askerlerini yollıyarak 
ıeslimi;-et gösterdiler. 

Çelebi Sultan Mehmet, Konya 
önüne geldi. Karaman oğlu ama-

d .. t" Af diledı. na. tış u. 
Sultan Mehmet, ahval icabt ve 

kar<!Eş k~ı dökmemek. için Ka- • 
::'.an zadenin af talebıni kabul 

1 
Sultan Mehmet, Anadoluyu çiğ

ııiyerek Kayseri ve Sıvas tariltil'e 

Canik sahiline kadar indi. Sam
sun ile beraber ecnebi ellerinde 
bulunan sahil kaleleri zaptedip 
temizledi. 

Tam bu sırada yine Karaman 
zadenin isyan haberi geldi. Anka
radan Karaman üzerine hareket 
olunmuşken padişahın hastalığı 
münasebetile Ankarada duruldu. 
Hastalık uzadı. Merak eden üme
ra, Germiyan zade tabiplerinden 
Şeyhi namile şöhret alan Sinan 
Çelebiyi getirttiler. Sinir hastalı
ğı olduğu anlaşıldı. 

Sinan Çelebi, padişahın sinir 
hastalığının bir sevinçle geçebile
ceğini de söylemişti. Bunun üze

rine Beyazıd pa~. Karaman oğlu 
ile muharebe için padişahtan me
zuniyet aldı. 

Be:yazıd paşanın Karaman oğlu 
ile gizli münasebatı vardı. Zaten 
o devirlerde hükümdarlar komşu
larının vüzera ve yakınlarını elde 
ederlerdi. Külliyetli para vermek
le onlardan istifade ederlerdi. 

Beyazıt paşanın bu suretle Ka
raman oğlu ıle münaoebatı malfun 

<ıldufy gibi Sadrazam Ali paşa ile 
oğlu Ibrahim ve anın oğlu Halil 
paşaların da Bizans imparatoru
na bağlandıkları sabit olmuştu. 
Beyazıd paşa, Karaman oğluna 

gizlice bir mektup gönderdi. Pa
dişahın ağır hasta olduğu h.rber 
verdi. Gi'ıya padişahın kurtulması 
imkanı yolµnuş. 

Padişahın yetişmiş şehzadesi de 
olmadığından Osmanlı Türkleri
nin sahip olduğu ülkeyi sahipsiz 

bırakmamak için Beyazıd paşa Ka
raman oğlunun Osmanlı Türkleri 
tahtına geçmesine yardım edecek
miş. Bu. sebeple cüz'! kuvvetle 
Karaman oğlunun Ankara civa
rında bulunması bu işleri görme
ğe kafi imiş ihtarında bulundu. 

Beyazıd paşa, mükemmel bir 
manevra çevirmiştı. Karaman oğ
lunu bu ckılaba düşiırdü. Karaman 
zade derhal oğlu Mustafa ile ve 
bır miktar süvari ,le Ankara civa
rına geldi. Beyazıd paşa üzerleri
ne hücum ile her ikisini de esir etti. 
Padışahın huzuruna getirdi. 

Karaman oğlu, Kelirnı Kadim ü-

zerine yemin ederek bir daha is
yan etmiyeceğini padişaha temine 
çalıştı. 

' Ve şöyle yemin ediyordu. 
- Padişahım bu can göğsümde 

durdukça sadakat ve itaatten ay
rılmıyacağım. 

Bunun üzerine Sultan Mehmet 
Karaman zadeleri bir kere daha 
affederek emaretine iade eyledi 
Karamanoğlu Mehmet bey Os-

. manlı ordugahından ayrılırken 
koynu_ndan bir güvercin ölüsünü 
çıkardı. Taaccüp ile bakan oğluna 
Yeıninini bu güvercin üzerine et
tiğini söyledi "": 

- Karaosman oğullarile bizim 
husumetimiz ezeli ve ebedidir. 

Dedi. • 

Fazla olarak hemen çayırda ot
lamakta olı;~ı padişah ve _ümera 
atlarından bir miktarını sürüp ka
çırdı. 

Bunun üzerine, Osmanlı ordusu 
Konya üzerine yürüdü. Karaman 
zade kaçtı. Taşiliye çekildi. Kara- j 
man seferi bittikten :;onra padişah 
ordusile RumeliyP döndü (li B.18). 

YA. T.ÜRK AKIN~Jı o;~ 
Rumelı cıhetındc Osınall ııı•'I' 

idaresi dere bey lyik üzcril1~1er S1 

sisti. Fetholunan memleke 9~ ıf 
zilere verilirdi. Ümera saııc ~,rl~ 
yi ve ziamet sahibi olur. 

851ııı'~ 
tımar ile taltif olunurdu. ~,sıı' 
ve ziamet devlete ,·erilen .., ~f 

uso"' bakiyesi olan vergi ve r t 
mekti. . tı~~. 
Padişahın daveti üzerırıc şıl', 

ve ziamet sahipleri heıne1~rl9rtl1" 
}anarak orduya dahil 0 kl9!1 ı 
Sair vakitlerde ise yurtl:opl~~,, 
da rahat oturmağa, yah~t ,tf11tJ 
hudut haricine teca,·uı , 

il· 
mezundular. ye ı ~' 

Esasen 'yi silahşor, .at~cr f~,,J' 
ha malik cenğe teşne ıdr 

1 
,ıe ~-~ 

olarak ak:nbr pek çok ın91doıı' 
zel esirler almağn sebep 0 

,. 

çin rahat durmazlardı. 8 '8~·r 
B'lhassa Bosna ve 'J'ı.!TI ~ p' 

' sS" t 
ıında bulunan ziamel 11,.,, 'I 
durmadan Macarıslana • ..,ııııer<' 
tana, Erdele dllğru ters 

ger; durmazlardı. <~ fJ'' 
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HADiSELER 

Usu 1azımn mellnıert ~ 

r .\Jaıw b!lllenlermden allıımıftu) 

~ tlhia eden: Jfuaınneer Al.ate 

1 
Iraktaki harekat dünden itiba· 

den bilfiil nil>ayetlenmiştir. Bağ
/1 Belediye reisinin İngiliz bil. 
tı~ elçisi nezdinde yaptığı müta. 
Ot e teşebbüsünü takiben, Irak 
b dusu namına bir heyet beyaz 
"'~~rakla İngiliz karargahına git
"t ve imzalanan mütareke dün 
~t 18 den itibaren mer'iyete gir· 
""§lir. 
d ~d Alinin firarını müteakip 
~rt kişilik bir komitenın yardımı 
~· l!ağdadın idaresini deruhte et. 
d ~ olan Belediye reisi, Naib Ab
l)ıul İlah'ın Bağdada gelmesini ve 1 

eil"uti bir hükiımet kurmasını 
lıa<ediğini bildirmiştir. Şimdiki 
h lcte Bağdat şehrini dört kişilik 
·' k,ımıte idare etmektedir. 

ıı- ~ağdattaki İtalyan elçiliği me· 
ı.:larınıı; da Raşid Ali ile bir • 
t e ı;ıl.ı::ış oidukları anlaşılmak. 

1 
·u:r. Bir kısım Alman tayya • 
\eri .. ~ Iraktan gerı çekilmışlir. 
~ :an gazeteıerı Raşid Ali Gey
~ı 4e rabincsi azasından bazı. 
~ tnın ve birkaç Irak subayının 
~n~ gelm ş oldukları hakkında 

ıtıı bir teblığ naı;retmişlerdir. 
YENİ HÜKÜMET 

1: !{ral Naibi Abdüliliıh mütare • 
~~ilin imzasına tekaddüm eden 
~unlerd~ Fallujah'da bulunmakta 
h~ Cemil Mafati'nin reisliğinde ka· 

ney; teşkile çalışmakta idi. 
li Son ;ki ay içinde Irak siyase • 
"ıll<le vuku bulan silkinmeden 
~a Abdülilfıh'm yeni kabinesini, 
l)ı' ıl kuracağını tahmin etmek 
lişküld"" 

,~unun;ı;· beraber Irak işi bitm;, 
il(! e_dı!memektedir. Bilhassa çöl
liJı &ıJalılı kıt'alann çele faaliye. 
td~ devam edecekleri muhakkak 

dıJmektedir. 
.\l:tı:yli Telgraf• gazetesi, Raşid 
su fıyaskosundan, Almanların 
ı.;eyş kanalına ve Petrol kuyu. 
\ıir na karşı ileri hareketini başka 
llıı Zamana tehir ettikleri mana-
1-\\ı ~ı.karmamaktadır. Bu gazetenin 
~Us muhabiri muharebenin ilk 
)
1 

anlamda Suriyedeki, General 
~~~and'dan kalma yüksek evsafta 
il& !zata da güvenebileceklerini 

Ve etmektedir. 
SUR!YENiN KONTROLÜ 
ALMANLARIN ELİNDE 

if~gildiz hükı'.ımetinin derhal de
~. ~ bile, yakında Suriyeye karşı 
'v ••. l!t ~ıyet alacağı hakkında Lon. 
ııı~a hıçbir imada bulunulma • 
1~ , tadır. Bazı İngiliz gareleleri 
ı,,~.atu hır hareket tavsiye etmek
lt1tıtler. Bu gazetelere göre, Irak
lı• 1 Vaziyetin ıslah edilmiş olma. 
"a r " , 1 agmen, Orta şarktaki umu. 

\an11aziyet çok vahlmdir. Her ne 
lıa ar ·Giridde cereyan eden mu
~rrebe!er, başlıca Alman kuV\"et
lj;:ı ışgal ediyorlarsa da, Alman 
l\ıı !arının derin bir surette hu. 
ııı~:ttikleri Suriye, sadece şimdi 
.\ı arebe mıntakasında bulunan 
~n kıt'alarının naklini bekli.. 

-

Irak orduıu mütareke 
talep etmiı ve imzala
nan mütareke dün ıaat 
18 den itibaren mer·iyc
te girmiıtir. İngilizler 
muhaaamata nihayet vc
rilmesile Irak mealesİ· 
ni halledilmit telakki et
miyorlar. Bazı İngiliz 
gazeteleri, Almanlardan 
evvel Suriyenin de iııa
lini tavsiye ediyorlar. 

yen kuvvetli bir Alman mevzü 
olacaktır. Almanlar, Suriyeden 
Irakın fethine teşebbüs edecek -
!erdir. İngiltere hükumetinin bi· 
rinci derecede ehemmiyeti haiz 
siyasi bir karar arifesinde olduğu 
bir hakikate olarak gösterilmek • 
tedir. 
İNGİLTERENİN !HTIY AÇLARI 
Amerikanın Londradaki sefiri 

Con Vaynan birkaç gün kalmak ü
zere Amerikaya gitmişti. Sefirin 
salı gün;i Ruzvelti göreceği ve bu 
iki gün zarfında raporunu hazır. 
lıyacağı bildirılmektedir. 

Söylerd'ğine göre, sefir ngil. 
tercn.ıı ~cil ihtiyaçları hakkında 
Çörçil, Ruzvclte gönderdiği bir 
mesajı ·hamil bulunmaktadır. 

Bundan başka Hes meselesi hak
kında da Londrnda sarih ve doğru 
malô.n:at lmış!ır. 

AMİRAL DARLAN"'!N 
L GİLTEREYE HÜCUMU 

İngiliz tayyarelerinin, Tıınusta 
Sfaks limanında bulunan vapur
lara bombalar attığını ve bunlar. 
dan Rable ismindeki vapura isa. 
betler oiarak, ikisi ağır olmak ü
zere 12 kişinin yaralandığını bit -
dirmiştik. bu hadise hakkında be. 
yanatta bulunan Fransız Başve.. 

kil muavini Amiral Darlan beya
na: ta bulunarak ezcümle demiş
tir ki: 

- Acaba ne için İngilız filosu 
ve İngiliz hava kuvvetleri yalnız 
Fransay;ı karşı, Fransız lbnanla. 
rına ve gemilerine karşı bu tarz. 
da hareket edıyor? Bu, ehemmiye
tinin tebarüz ettirilmesi lazım ge
len, siyasi bir hattı harekettir. 

Amerika Vişiye 
nofa verecek 

(1 inci Sahifeden Denm) 

!erine bakılarak Fransız • Alman 
işbirliği hakkında bilahare bir hii
küm verileeeğini bildirecektir. 
Notayı B. Hull hazırlamaktadır. 
Bu notada Alınan taleplerine bil
hassa Suriye meselesinde Fransa 
tarafından gösterilen mutavaat 
hakkında Amerikanın noktai na
zarı ve Fransız • Amerikan müna. 
sebetlerinin ıslahı için Fransanın 
takip etmesi !azım gelen siyase:i 
izah edileeektir. İyi haber alan 
mahfillerden öğrenildiğine göre 
•mütareke mucibince tayyare 
meydanlarının kontrolünün, bu 
tayyare meydanlarının harp mak
satlan için kullanılabileceği de -
mek olmadığı da notada bildirile. 
cck'ir. Çünkü, böyle bir tefsi!" 
garp yarım küresindeki Fransız 
müstemlekelerindeki hava üsle. 
rinin de Almanlar tarafından kul
lanılabileceği demek olur. 

HARP VAZİYETİ 
illet U bıc: Sahifeden Devam) 
~ re sokulduktan sonra bir mü-

~ke aktedildı. 
~ i'akat Orta Şal"kta İngiliz mü
tıııfııa Vaziyetinin tehlikesi2 kaldı
'' ı zannetmemeliyiz. Alınan ha
'4n kuvvetleri Sur:ye hava mey
h~arını Iraka yard'm bahanesile 
lııı Yette transit olarak kullan· 
lııtı~ da, Halep, Rayak ve Tüd
~r meydanlarına da yerleşmek 
~tını kaç1rmadılar. Mahut Al· 
~14 Seyyahları da hazırlanmış bir 
~evl\a t.,vfikan Suriye seyahatine 
il aın etmektedirler. 

lııu Urıye Msırın ve !rakın ilerden 
kaı1afaasi için İngilızlerin elinde 
lıa tlıası sevkulceyşi ehemmiyeti 

<dir 
~liCilıetemızin 4 mays 1941 tarihli 
y~asındaki askeri yazımızda 
•! e Yazmıştık: 

t0 ngı!iz ordusu Jrakı işgal ede
tııı Petrol kuyular na ve borula
C ,a hAkim olsa da İngilterenın 
1;ı ,~ Sark ta scvkulc<·yşi vaz.yeti 
,1\aın sayılamaz. Kıbrıs adası 

t n ll!da kalan Suriye ve sahille
ltöıltl\ ehemmiyeti çok büyüktür. 
'1' 1'c'rolleriııdcn ayrılan boru 
Ilı at• Trablusşama kadar uzan-
1 , tır. İııgil•erenin Suriye sah.1-
~ ·tl· •c .. 'llas1 ve FiJ!stin sahille
., 0<rn ·r elde bı.lundurması 
ıı- hve•·n Kıkük A•ya üwrind<'kı 
ıı- 1•nıe' h~rc 'lcr·ne kar§ı ç•ık 
• ı""'ı:ı r ı o; nar. in ,iltercnu• bu 

1 " ;•mal ctm.yece.;.ru kıı· 
t ek k.z md.r.• 

Iraktaki muvaffakiyetler üzeri
ne İngil:z matbuatı şimdi Suriye
nin i~galı lüzumunu ileri sürüy<ll"
lar; buna bir sebep de şüphesiz Gi
rit adasının kaybedilmiş olması
dır. Zira Alman hava kuvvetleri 
Suriyede kullanılabilmek için şim
di serbest kalmışlard:r. Suriyenin 
işgali lüzumunda bütün fikirler 
müşterektir. Aancak bugün me
sele şudur: Acaba İngiltere. siya
si mülahazalar ve hazırlık sebep
lerile - Suriyeyi işgalde geç kaldı 
mı?. 

Giritlen sonra Almanların Mı
SJra tevcih ettikleri kıskacı kuv
veden fiile getirmeğe çalışacakları 
muhakkaktu-. Böyle bir plana gö
re Almanların önce Tobruk kalesi
ni düşürmek ve Suriyeyi de hava 
kuvvetlerile işgal etmek k.teme
leri muhtemeldir. Kanaatimize 
göre İngilizler Suriyeyi işgal me
selesinde biraz geç kalmışlardır. 
Zira Almanlar hava kuvvetlerini 
şimdi daha büyük mikyasta kulla
nabileceklerdir. Girit muharebe
leri devam ederken İngilizler Su
riye sahillerini ve ha\·a meydan
larını ele geç'rselerdi, Alman kıs· 
kacın:n garp ucu vaktinde kırıl
mış olocaktı. Faknt Suriye harekatı 
için İngilizlerin sevkulceyş ve 
kuvvet vaziyeti Alınanların vazi
vetıne msb tle henüz daha müsa
i'•ir. Bu işte evvd d ıvnınanın ka-

' Z.dliu.c...i.~l .u.:..u.tıalri.~h.~.x-

Son T~l~rafl~r~ 
Groenland' da 
Alman Radyo 
istasyonları 

Moskova, l (AA.) - (ÜnitA!d) 
Sovyet doQanrnasının organı olan 

.X:rasnaya Flota> gazetesinde Bismar
kın batmasından bahseden B. Yerma
şef, bu ay bidayetinde Groenland'daki 
Alman radyo ve meteoroloji istasyon
larının tahribi neticesinde Alman de
niz istüı.barat servisi faaliyetinin ağır 
bir darbe yem.ş oldugunu kaydetmek
tedir. Mamafih B. Yermaşet, bu istas
yonlrın kimler tarafından tahrip edil
miş olduğunu bildirmernektedir. 

~---~ 
JUTLAND 

C 1 inci Sahifeden Dev&m) 

dönümüne tesadüf ettiğıni söyle
miştir. 

Aleks:ıııder dem~tir ki: cjutland 
muharebesinden sonra, Alman ge
mlieri artık a>ık denize çıkmağa 
cesaret edemem~lerd•r. Bismarkın 
batması, bu evvelki vaziyeti tek
rar göreceğimize bir işarettir.• 

Girit 
Bir 

Harb"ne 
Bakış 

(l inol Sahifeden Devam) 
LoLndra k::ıynakları, müd1ilerin nev 

midane g;ıyrederıne rağmen müşki

liltın artınakta olduğunu blldjriyorlar. 
Bununla beraber, hiç te izam cdilıne
den mülhiş olarak tavsif edilcbllecek 
zayiata uğramışlardır. Bunlar çok u
zun talim gören ve yerlerinin doldu
rulması kolay olmıyıın a.skerlerdir. 

ALMAN KAYIPLARI 
cTaymis> gazetesi ilk olarak Alman 

kayıplarının yan resmi bir tahminini 
vermektedir. Almanlar Girt hareka
tında 12 bin kişi kaybetmişlerdir. A
d~y~ cem'an 30 bin kişi, yiıni para
şutçu oalrak ve pl5.nörlerle iki fırka 
g~tirilmiştir. !lava yo1ile nakledilen 
bır fırka ve deniz yolu ile nakledilen 
~i hi.ıcum alayı mahvedilmi.ştir. İngi
liz ve Yunan kayıpları kıyas edilcmi
yecek kadar azdır . 

GİRİT BAŞKUMANDANI 
VAZİFE B~INDA 

İngiliz Haribiye NE'zareti Girit baş
ku~andanı General Frayberg hokkın
dakı Alman haberleri ile l!Ucadar ola
rak su tebliği neşretmiştir: 

General Frayberg'in sağ ve salinı ol
duğunu ve kıt'alon ile birlikte bulun
duğunu bildinnekle memnunuz. 

ALMAN TEBLİGİNE GÖRE 
VAZİYET 

_Alman tebliğ. Alınan kıt'alannm İn· 
gılız v~ Yunan kuvvetlerin[ ~arka doğ
ru takibe devam ettiklerini bildirmek
tedir. Alman kıt'alan Ka.nctiya civann
da bulunan Alman para.:;iltçüleri ile 
birleşmişlerdir. Şarktan ilerJ;yen İtal
yan kıt'alan ile birleşme yalnız bir 
zaman meselesidir. 

Girit adasının cen~bunda, Alman 
savaş tayyareleri bir Ingiliz deniz kuv 
veUe~ teşekkülüne hilcum etmişler 
ve bır destroyeri ciddi hıasara uğrat
mışla~dır. Gavdos adasına iltica etmiş 
olan Ingiliz teşekküllerine de hücum 
edilmiş ve bir işaret istasyonu tahrip 
olunmuştur. 

İngiliz - Fransız 
münasebatı 

(l ln<I Sabif<'<len Denm) 

Muhabire göre Vişi mahfilleri 
İrrgil',erenin Fransaya karşı yap
tığı nümayişlerin bir parola neti
cesi olduğu kanaatindedir.ler. Bu 
parola hem iktısadi sahaya, hem 
de harp çerçevesine alttir. Lon • 
dra ehemmiyetsiz neticeler uğ • 
runda Fransız vapurlarını çevi. 
rerek yalnız Fransız ana vatanını 
müstemlekelerinden tecrit etmek 
değil ayni zamanda da Fransızla
rın hayatını korumaktan da imtina 
etmek,edir. 
Diğer taraftan gazetenin Ber • 

lin muhabiri de diyor ki: 
Almanya, Vişiyi tazyik etme • 

mekte ve hadiselerin bundan böy
le bir Fransız • İngiliz yakınlığını 
ihtimal dışına çıkardığını görmek. 
tedir. 

Bunun içindir ki Alman H ari • 
ciye Nezareti bu kavgaya müda
hale edemiyettğini durmadan te
yit edebılmektedir. Bir Fransız • 
Alrr.an barışının İngiliz davası ü. 
zerinde yapacağı lesir Londrada 
hesaba katılmaktadır. Bu barı.:; 
cebren fakat cyni zamanda da İn
giliz meharetsizliği yüzünden mey
dana gelmek'.edir. Berlin diplo • 
JT'atik mahfilleri işte bunun için 
Fransız • İngiliz münasebetk>rinde 
vuku muhtemel meş'um bir akı -
bete hayret etmeket fakat bu akı
bet tahakkuk ettiği takdirde ise 
Almanyanın alacağı vaziyeti giz. 
kmemel<tedirler. İzam ehn~den 
denebilir ki, Fransız müstemleke
lerini İngiliz imparatorluğundan 
kurtarmak bah s mevzuu olursa, 
Almanya Fransaya mütareke hü
kümlerınin çerçeves nden büyük 
mikvasta taşan taviz;er )·af'J)rn.;a 
hazırdır. 

.. 
lngilterede el· 
bise· vesikaya 
tabi tutuluyor 

Londra 1 (A.A.) - Bugünden 
itibaren elbiselerin vesikaya tabi 
tutulacağı iliin edilmiştir. Müsaade 
edilen miktar herkesin tabü ih. 
tiyacına bol bol kifayet edeeek • 
tir. Buna sebep, harp gayretine 
faydası olmıyaıı bütün eşya ima· 
!atının azaltılması hakkındaki hü
kiıınet siyasetinin gen~letilmesi. 
dir. 

+ Vaşington, 1 (A.A.) - cB.B.C.> 
~8 bin işçisi olan bir tayyare fabrikası 
amelesi yaz tatilinden kendiliklerin
den vaz geçmişlerdir. 

+ Vaşington, 1 (A.A.) - cB.B.C.> 
Cumartesi günü yeni bir Amerikan 
zırhlısı denize indirilecektir. 

Üç cephede 
son vazivet 

(1 ine! Sahifeden Df'vam) 

noktaya gelmişler ve Irak kuvvet. 
]eri ile temas:ı geçmişlerdir. 
Habeşıs anda, Göller mıntaka· 

sında, son muharebede mağlüp e· 
dilen düşmanın daJ:ınık unsur'a. 
rını çevırmeğe matuf harekatı. 

mız devam etmektedir. 
Daha 'imalde adetleri gittikçe 

artan Habeş Vatanperverleri, hiç 
durmadan İtalyan kuvvetlerine 
hücum etmektedirler. 

Harp Kararı 
(1 ine~ Sahtrl'den Devam) 

Amerıkanın 1917 den daha iyi 
harbe hazırlanmış bulunduğunu 

söyliyen B. La Guardia şöyle de. 
vam etmiştir: 

Bazan bir millet harbe karar 
vermeğe mecbur kalır. Bu nekadar 
erken olursa o nisbette iyi olur. 
Amerikalılar, B. Hitler'le müza. 
kere e:mektense İngilizlerle be • 
raber kazanrnağı tercih ederler. 

İnsanı yerinden sıçratacak de
recede tezahürata vesile olan ayni 
mitingde söz alan Amerikanın 

Fransadaki eski büyük elçisi B. 
Bullitt d~ demşitir ki: 

Reisicumhur bize hürriyetleri • 
mizi kurtarmak için yolu y,öster. 
miştir. Memleketimizi düşürtmi
yeceğiz. B. Hitler b1ze harp ilan 
etmek için, İngiliz donanması sa
yesinde bize ulaşamadığı bir za. 
maru intihap ederse, harp şimdi 
geldi demektir. 

B. Hitler Amerika ile harbet • 
mek şıkkını seçerse, Allahın hak
kını ga.;betmeğe bütün teşebbüs 
edenleı gibi o da mahvolacaktır. 
Çünkü beşeriyeti idare etmek 
hakkı ancak Allaha aittir. 

Şehrimizdeki 
pasif korunma 

(1 inci Salıi!eden Dev-) 
d~tte veya daha fazla ter kos suyu 
verilmiyecek, 24 saat f.rınlar ek
mek imal etmiyeceklerd'f, 
Ayrıca Galata veya Gazi köprü

lePi 1 veya 2 gün müddetle açık 
bulundurulacak, Boğaziçine, Ka
dıköyüne, Adalara ve mücavir sa
hlllere işli yen vapur !ar birdenbire 
azaltılacaktır. 

Bu esaslı tecrübelerden maksat 
balkım:zın 24 saa1 ekmeksizlik, 
susuzluk, eleklriksil.Uk gibi şey
lere hazırlıklı bulunmalarını te
min etmektir. 

Bu meyanda herkesin evinde da
imi surette durabilecek miktarda 
peksimet, kuru ekmek, un bulun
durması, elektrik yerine petrol 
veya mum bulundurulması da lü
zumlu tedbirler arasındadır. 

Tecrübelerin günleri evvelden 
maliıın olacaktır. 

Gece vakti 
(1 inci Sahif<den Denm) 

kezine müracaatle şikayette bu· 
lunmuştur. 

Kendisine mıntakası Beyazıd 
olduğu söylenince çok bitap olan 
genç kadıncağ·z merkf',dPn çık

mış, faknt yolda dermanı kesilerek 
bir köşeye dinlenmek üzere otur
muştur. 

Muazzez biraz sonra yoldan ge
cen birine dermrnsızlığının art
t.ğını söyliyerek Beyazıd merke
z'ne götürmesini rica etmiştir. İd
diaya göre adam genç kadını tenha 
yollara gifüirmü~ ve bir aralık da 
üwrine saldırmıştır. 
Muaneırin f<'ryadı üzerine a

daIT' ) '.l.~alaıım·ş ve bir yerde bek
çilik ettiği anJaqıJan bu müteca
vizin muavrne<inde sarhos olduğu 
da görülerek adi.yeye verilını,:;tir. 

Meclis, Millet, 
Vekiller 

(*rMaledea Devam) 

İnde bulunan kabineye vekilleri
nin teker t•ker şalısında çalısına 
ve haşarnıa direktifi vermişlenlir. 
Bu. böyle olduğu gibi; her Vekil 
de Medisl ayrı ayrı mevzular Ü· 

zerinde umumi bir hacim içinde 
lali ve müteferri addolunabilecek 
noktalara varıncaya kadar aydın
latmış ve bir yıllık rktidarımn ih
tiva ettiği mes'uliyet hesabını 

vermiştir. 

Bu karşılıklı, nıücadeleli, imti
hanlı ve çetin müzak<re ve müna
kaşa safhalarından sonra; istikba
le hakim olacak mesai hız ve ham
lesi üzerindeki Meclis direktifle
rini şu .ekilde hulasa edebiliriz: 

A- Kayıtsız ve şartsız milli 
müdafaa tedbirlerimizi arttırmak 
ve hu yolda devlelce, milletçe her 
türlü fedakarlıktan kaçınılma

mak. 
B- M•mlekdin umranı, mali 

ve iktısadi kalkınması, sıhhi 've 
zirai sal3-hının artımı ~ sosval ve 
kültürel inki~ar, bakımından büt
çeye mevzu tahsisatın en müsmir 
şek.ide tatbik \C intacı. 

C- Halkın, köyliiniiıı harp buh
ranının diinyayı kasıp ka,·uran te· 
sirlcrinden uza!. kalacak tedbir
lerle çerccvelenıncsi ve her nevi 
ihtikar teşebbüsüni.in önlnmesi. 

Ifarb'n lıerhanı;i bir sebep ve 
bahane ile emniyet '\'C ntasuniye-ti. 
mizi ibHilden uzak kalması takdi
rinde; tebarüz ettirdii(imiz bu üç 
fıkradaki çalısına ve ba~arı mev
zulannın HHl bütçesinin hacmj 
ve tahammülii nisbetinde ınuvaf
faUyetle net'relendirileceğinden 

şüphe edilemez. Bilhassa, halkın 
ve köylünün harp buhranının dün
~·ayı kasıp kavuran tesirlC'rinden 
uzak kalacak tedbirlerle çerçeve
lenmesi ve her nc,·i ihtikiır tcseb· 
büsünÜ!• önlenmesi yolunda Tica
ret Vekilimizin adı gibi mümtaz 
olan mesaisini bihakkın tebarüz et
tirmek yerinde bir haksinaslık o-
lur. F'lhakika bu • tedbir -
lerin tam ve kusursuz ol-
duğu, hadiselerin ve fır • 
satların birbirini kovaladığı 

bir devirde ve anlarda iddia olu
namaz. Ancak. b5diselere ve fır
satlara milletin refah ve menfaati 
bakımından c:ereyan vem1ek ve 
tahakküm etmek irade ve karan
nın tam ve kamil olduğunu ifade 
edebiliriz. 

Muhterem Ticaret Vekili Müm
taz Ökınenin Meclisteki mun ve 
kıymetli izahatı sırasında ifade et
tiği gibi: memlekette istihsal ge
çen yıllara nazaran eksilfilmemiş, 
bilakis milli müdafaanın icap et
tirdiği tedbirlere ve eleman nok
sanlarına rağmen arttırılmışbr. 

Halkın ihtiyaç ve refahını taz· 
yik eden hiçbu eksiğe düşmemit 
ve herhangi bu mevzu üzerinde 
vesika usulüne müracaat etınemiı 
bulunuyoruz. Her nevi mahsulü
müzü ihraç edebiliyoruz ve de
ğerlerdeki yükseklik bakımından 
müstabsilrn servet ve refahı art
mış bulunuyor. Muhtekire ve fır
sat gözetliyeııe de asla fırsat ve
rilmemek kararı hakimdir ve gün 
geçtikçe alınan tedbirler bu yol
daki faydaları arttırmaktadır. Fi
at teshiti tedbui müessir olduğu 
gibi; muhtekir de sıkı bir takibe 
maruz bulunmakta ve Harbi U· 
muminin o mahut vagon, vesika, 
fiat suiistimalleri bugün ancak 
İmparatorluğa ait acı h,ıhralar a· 
rasında kalmaktadır. Bu me\'ıu 
üzerinde. bilhassa Ticaret Vekili. 
ııin Meclis huzurunda teminat ha
linde söylediği şu cümleler ne ka· 
dar açıktır: 

•- Yüksek. huzurunuzda söz 
veriyoruz ki biz bu memlekette 
ihtikan kökünden kesip atacağıs. 
Kim olursa olsun bu memlekette 
müstchlikin, masınn vatandaşın 

sırtından eli kolu serbest olarak 
geçineınez. Huzura, hürriyete, re
faha malik olarak bu cemiyette 
yaşıyan adamların insafa g<!lerek 
bu memleketin kanunlarına mu
ta,·aat etmelerini birinci şart sa· 
yıyoruz.• 

İhtikar me\'Zuunda, flat tesbi
tinde tutulan bu :vol olduğu ı;bi, 
elde edilrn tedrici ve mütekamil 
randım•n da bizzat ve lıinnefs hal
kın g~zii önündedir ve .. yine bu 
müradele mevzuunda hük\ımete 

yardım etmek halkln esast vHi· 
feleri ara<ındadır. İhtikar yapıl
masına göz yumanların da mulıte
lrir kadar memlekete ve halk re
fahına 7ararl?-:r vereceği. ve kanun· 
lann hedef ittihaz ettiği gözcü!U
kii "" takibi tesirsiz bırakacağı 
muhakkaktır. 

Harbin i~inde ve dışmda lstih
M1de. ilırarta. ithalde, para kıy
metlııl muhıılııoıada .,. mmııleko-
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Bir Casusun 
Gizli Defteri 

No. 27 
Yazan: Francis Macluırd Çeviren: ls~ F. SERTELL1 

Sizin gibi bir çok dostlarımız bu küçük 
odada hazan, sık sık kıyafet değiştirirler 
- Bugün mutlaka kıyafetinizi 

değiştirmelisiniz. Zira yarın ha
yatınız tehlikeye düşebilir. 

Ne demek istediğiıu anladım. 
Alır.an casusunun beni Pariste 

teşhıs etmesi ihtimalini ileri süre
rek: 

- O herifin Parise geldiğini söy
lemiştim, aedi. 
Başımı sallıyarak gardorp oda

sına gırdım. Küçuk bır aynanın 
önündeyım. ' 

Birçok takma sakal, bıyık, saç .. 
Boya, pomat ve sair makyaj le
vazunı içınde kendune birşey !er 
seçtim. 

Evvela bir bıyık.. sonra, yana
ğımm üstüne kezzapla ki:çuk bu· 
yanık.. şakaklarım n üstundeki 
saçları da beyazlaştırdım. 

hu, da:mi k.yafetun olacaktı.. 
Elb.semi de seçtım. Liyonlu bir 

tacir kıyafetine gırdun. 
Bütün bu amelıyat yarım saat

ten fazla sürmedi. Dışarıya çıktı
ğım zaman, İspanyol kad nı bana 
dikkatle baktı: 

- Çok güzel. Makyajınız harı
kulade. Şımdi ruhunuzu da de· 
ğiştirmeğ" çalışınız. 
Bır makyaj mütehass:sı salfıhi

yttile yüzüme bakarak iliıve ettı: 
- Bakışlarınız çok sert.. adım

larınız asabi.. sesiniz heyecanı!. 
bunları mutlaka tadil tmelisiniz! 

İtiraf ederim ki, (Nevyork Ca
sus Mektebi) nde okuduğum za· 
man, makyaj hocamız bıle bana 
bu nasihati vermemişti. Kendısine: 

- İkazınıza teşekkür ederim, 
Madam! dedim. Bır dakika sonra 
beni tamamile değişmiş bulacak
sınız. 

Bundan sonra soğukkanlı bir 
Avustralyalı gibi konuşmağa, ya
vaş yavaş yürümeğe başlad:m. Ba
kışlarımda da eski sertlik kalma· 
mıştı. Bunu bana kendisi söyledi· 

- B.r muvaffakiyetiniz var ki, 
cidden tebrike değer. Derhal de
ğişebiliyor ve istediğiniz kalıba 

giriyorsunuz. 
Artık Alman casusundan uzak 

kalabilecek b:r hal ve şekil al
mışt•m. Şimdilik beni İspanyol 
Madamından bSl!ka kimse tanıya
mazdı. 

İyi amma, merakımdan çıldıra
cağım. Madam bana halfı Londra
dan gelen beyaz zarlı vermedi. 

Acaba ne bekliyordu? 
- L;te mgkyajımı yaphm .. iste

diğiniz gibi değiştim. Beni neden 
bekletiyorsunuz? dedim. 

İspanyol güzeli masasının başı
şına oturdu. Bana demir kasaya 
benziyen çekıneeesinden bu mü· 
hürlü zarf çıkardı: 

- İşte, emriniz burada. 
- O halde verin:z~ 
- Hayır. Vakti gelmedi. 
- Emrimi bana vermenin de 

tin umumi kalkınması ile halkın 
refahında halktan istenilen yeni 
fedakarlıkları mümkün olan ha
fiflikle geçirmek ve hatta hisset
tirmemek için en mükemmel im
kan ve tedbirleri arıyan ve fiil 
halinde tutan hiikiimetin nüfusu
muzun yüzde sekseniru teşkil edea 
köylüye ve Büyük Millet Mecli-
sinin bu mevzu üzerinie her •e
sile ile ıöstercl iği hassasiyetin 
müsmir neticelerine ~elince; o 
faydayı, köylünün hugünkü vazi
yetiru en canlı ve beliğ ifadesi ile 
tasvir eden de sayın Ziraat Vekili 
Muhlis Erkınenin şu sözleridir: 
•- Bugün ald ığımız ve yann 

umduğumuz feyizli beti~lerde 
dayandıi!ımız ve dayanacağımııı 
en büyük kuvvet Türk köylüsü
dür. Türk köylüsünün lıunu be
nimsemekteki kudreti karş,.ında 
duydnğum baynlllı!'ı yfiksek hu
zurunuzda tekraılamakla büyük. 
lıir ze"k hissetmekteyim ..• 

Muhakkak ki, bugiln teker te-
ker sahsi vaziyetlerimiz, üzüntü 
ve sıkıntılarımız mahiyetleri iti
barile, ne olursa olsun; hakikaten 
memleketin umtnni manzar• ve 
dımımu hemen hemen biitün diill· 
yanin haset ve ı;ptasini celb...Ie-
rek ve ~öğsiim:~ıü g-urol'la. 7.evk .. 
la. saodetle siırirertk ve her tilrlü 
ff'dakilrlij\-imizi unutturarak mes
ut ve feyizli bir va7.iyett...Iir ve .. 
hergeyin ba<ında vatan nıalıfuz 
"" • ımıleket Tekpare'liği içinde 
saki& ve emindir. 

ETEM iZZET BENlC1!. 

vakti mi var?. 
- Evet. Londradan böyle taiı. 

mat aldım. Yarın saat on bırdc .. 
tam on birde teslim edeb.leı:eğim. 

- Tuhaf şey!. 
- Evet. Çok tuhaf. Cidden t•ı· 

haf! Buna ben de bir mana ve
remedim. Fakat, b~ ,...bebi ol ıa 
gerek. 

- Demek ki, yarına kaclar beıt-
1'.y+:ceğim ?. 

- Şüphesiz. 
- O halde bana m'™'ade edin:z. 

!(İd~yim. Yarın tam saat on birde 
gelirım. ,. 

(Ar'lwn var) 

Vevgi zamları 
(1 bıci Sahifeden Drv.m) 

ücretleruıe yapılan zamları d~n 
yazmış•ır. K;britler de dun 100 
paraya çıkm:şt r 

Vapur ;;cretforinde 10 para'ık 

nak iye kesrleri 20 pnraya 30 
parnl klar 1 kurL"a •lılağ clunmu~ 
tur. Hava gaz'•un lı<'hrr !l'ctr<' m> 
ka hından a 1 nan resT""e vüzde 50 
zam yapılmıştrr 

İÇKİLİ \"ERi.ERDE. 
SlNEl'ltALARDA 

Sinemalarda rüsuma yüzde 10 
nisbcti_nde bir zam yapılmış oldu· 
ğundan ücretler ancak bu nisbette 
aıtabıleecktir İı·kili :--erlerde ye
ni zamdan fazla iicret ist.venler 
olursa dcrha tecziye edil~ekler-
dir. · 

Defterdar lığ n 6 ıncı sahifemiz
de bulunan ilanı mudblnce ell<'
rinıle zam vapılan JT'add<'icrden 
bulunanlar üç gün içinde beyan
name vermeğe mecbur tutulmuş
la,..Nlr 

Inh ısarlar İdares; de satıcı lan 
31 rrav sta ellerinde bulunan mal
lar hakkırda üç gfü,rle beyanna
me verm<'i(e mecbur tutmuştur.' 
Bugün p:ızar oll'!'P .. tna rağmen ek· 
ser malsand •k:arı ~al smışlardır. 

-- ---o---- -
Af manler Gir'tte 

(1 ine! S;ıhlf ı· dcu Dr:va.m) 

hemmiye:i küçültülemez. Bu mu
kavemet bize vakit kazandırmak. 
ta ve düşmanı dcrmnnsız bırak • 
maktadır. Başlıca lıatlar, kendi -
!erini tehd : ed<'n teb ikeuen kur
tarılmıştır. 

Son harpte ekseriya böyle vazi. 
yetler hasıl olmuştur. füış~angıç. 

ta Alman tebliğleri z~fcrlerden 

bahsetmekte idi. Fakat gı g de 
Alman muvaffakiyetleri ;·avaş • 
lamış, nihayet durmuştur. Anca!: 
o zaman roller değişmiştir. B z!er 
hücuma başlamı• bu lund •ık, ka~·
bettiğimiz sahayı ald:k ve ni l.ı.. 
yet hasmı mağlup ettik. 

Girit Orta Şarktak, natlarımı -
zın ileri bir kalesidir. Gir'd mü
dafilerinin mukavemeti savesnde 
düşman. Fi istinde, Kıbrısta ve 
Mısırda iktihamı mümkün olnıı. 
yan manilerle karşılaşacak~ır. 

Devletlerle olen 
ticari münasebat 

(1 lncl Sabtfrden Dev.un) 
muştur. Bu esaslar Resmi Cerıde 
He dün neşrolunmuştur. 

Bu esaslardan birine göre Tür· 
kiye ile ticaret ve tediye anlaş 
ması bulunmıyan memleketlen 
ticari mübadeleler hususi takas 
yolu ile beşinci madde hukümleri 
dairesinde serbest dövizle cere
yan edecektir. 
Anlaşma bulunan yerlerden it 

halat ise hükümler dairesinde ve 
umumi mevzuatın müsaadesi nis
betinde serbesttir. 

Dutıukta uyuyan 
(1 inci Sahfledı • D~vam) 

İddiaya göre. Süleyn,an, d~t
lukta uyuyan kızcağızın yanına 

gizlice yaklaşmış ve tcca\•üvle bu
lunmak istemişse de Zcyn .. p u
yanmı.şt.r. Süleyman sorgusunda: 

•- Ben dutları kargalar yeme
sin diye bekliyordum. Kızın uyu
duğu ağacın altında bır taş alarak 
kargalara atacaktım. Fakt bu es· 
nada dutlukta bulunan Nuri beni 
k.za teoa\'ÜZ ediyor diye haber 
..ermiş!• demiştir. 

Küçük Zeynel:ıın anne \"e babası 
da adliyeve gelmişler \'e dnvac• 
olduklarını >' Jpr- -lerd r. Nete• 
cede Süley .ın 3 ur c <;uJ Ceza 
mahkeınesı kararile tevk.f olun
ınuştw 
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"Akşama doğru ben de şehre çıkarım, 
umumi idareyi tesellüm ederim,, 

dı de onların uğruna burada par. 
çalanmamızı istiyorlar. İşte onun 
için bu beyaz bayrağı, bu teslim 
ışaretini çekiyoruz. 

Ve .. Müteakiben ipi hızlı, hızlı 
çekti; biraz sonra Trablusun hü. 
lkürnet önündeki kulesinde beyaz 
tıir bayrak sallandığı, şehrin tes
lim olduğu görüldü .. 

ltalyan donanmasının şehri bom. 
tıardıman eden kudretli iki filosu 
da bu. vaziyet karşısında derhal 
ateş lr.esU. 

Amiralin ihraç iemri her iki ti.. 
loyu da harekete getirdi. '.Matafo
nünü uzatarak söylendi. 

- Teslım oldular! 
İkinci :ıırhlı fırka komutanı du. 

daklarında mağrur bir rebessüm-
le karplılı: verdi: 

- Başka ne yapabilirlerdi aml. 
ralun? Milletimizin bize yaptığı 
masrif!ı bugün için göreceğimiz 
vazife ile ödeyecek değil mi idik! 
İşte bunu yaptık .• Derhal İıh!"aç 
için emir vereceğim! 

- Türkler bize bir oyun oyna. 
masınlar? 

- Oyun mu? 
Zırhlı fırka komodorunun du

daklarındaki tebessüm büsbütün 
yayvanl.ışarak yüzüne dağıldı, 

dudaklannı büktü, müstehzi bir 
eda ile ilave etti: 
1 - Onlar kendilerine oynadığı. 
mız bu şahane oyunun tesiri al
tında henüz mest bulunuyorlar .. 
Biı:e son verilen malı'.ımatta milis 
teşkilatının lfığvedildiği, Trablus. 
taki kolordunun mühim cüzütam
ları Yemen'e sevkolunarak zayıf. 
latıldığı, Aziziye yolu üzerindeki 
süvari ve topçu kl§lalarında an • 
cak kadro halinde ve işe yaramaz 
silahlarla mücehhez bir süvari bir 
de topçu alayı mevcut olduğu bil. 
dirilmişti .. işte bu sebeple Osman
lılarııi bize bir oyun oynamaları 
mevzuubahs değildir .. Müsaade e. 
derseniz ilk kafilenin karaya çı
kışından az sonra da ben Trablusa 
ayak basmak istiyorum! 

Müstakbel '.l'rablus valisi bu ma. 
lı'.ımattan :hazzetti .. Müsaade ver
di: 

(l>J'blı nr> 

Amiralın ihraç emri her ıki ku-ı 
lübü de harekete getirdi. Matafo. 
ralann ucunda su üzerine alınan 
büyük barkalar gi:..-ündü .. Bu, • ı---
ların içı silahlı ltalyna bahrıye. ı 
lilcrile dolu idı. 

Her barakanın dümeninde, gôğ· 
sunden beyaz güderi çaprazlarla 
tutturulmuş fantezı, palaskalı bi. 
rer genç İtalyan <koniz subayı bu-
lunuyor, suya inen barakalar, 
Trablus şehrine doğru sür'atle yol 
alıyordu. 

Trabha valiliğıllt! tayin oluna. 
rak zırhlı fırkalarla birlikte yola 
çıkmış bulunan ferik amiral Rafa. 
el Borya, bu işin, Trablus teeavü. 
zünün böyle birkaç saat içinde 
müsbet bir neticeye kola~a vardı.! 
ğını -görünce içten bir sevinç duy
muştu. 

Memnun bakışlarla birinci fırka 
amiral ~isinin kumanda köp • 
rüsünden Trablusta yükselen tes
liın bayrağını seyrederken içinde 
lıafif bir şüphe burgusunun uyan. 
dığını hissetti, Fırka komutanına 
80rdu: 

- Şimdi her İ!jin halledildiğine, 
Trablusun tamamen teslim oldu
-iuna ·hükmetmek caiz mi? 

- Şüphesiz evet Amiralim! 
- Bana kalırsa öyle değil! 
- Sebep' 
- Sebep ıu: Burada Osmanlıla. 

rın bir kolordusile süvari, topçu 
ve milis teşkilatından mürekkep 
epey bir kuvvet bulundurdukları 
istihbarat memurlarımız tarafın· 
dan verılen raporlardan anlaşıl • 
m1ştı. Tabyalardakı üç buçuk kötü 
toptan oaşka bıze hiçbir silahla 
mukabele etmediklerine bakılın
ca bu işten, ıu teslim keyf:ye • 
tinden şüphe etmek ]Azım geli
yor. 

- Sözlerinizden birşey anla 
madığım iç:n af!ır zı dilerim a
miralim. Nasıl bir §Üphe bu? 

M 
(3 ünctl sahifeden deı-am.) 

Vay anasını... dedi. Bak, 
bu da varmış .. Ben hiç olmazsa 
üç yüz liraya dört kat elbise sa. 
bibi oldum. Borç ödüyorum amma, 
yine kendi borcumu .. Yaptırdığım 
kostümler d , beni üç dört sene 
idare eder. Beterin beteri var • 
mış. 600 lirayı vermiş de, altı pa. 
ralık istifade emememiş ... İstersen 
sana adresini vereyim de, git bir 
kat kostüm de sen yaptır ... 

- Aman, sen onun adresini iyi 
sakla .. Günün birinde, bir merak· 
lısına satarsın .. Yazık, ziyan et. 
me ..• 

Gülüştuler ve yürüdüler. 

Meşhur simalar 
( 4 ii.ncii sayfadan devam) 

blnce, tıııar devlellerhe t.sllml isle
ailen bir ka(I harp trıti:iebbibi me"Ja-
11.mda ...., en t>a.tta Vllhelm de vardı. 
Fa.kat bir vaktt .onra, İJıclMerede hü

k&.-1 relol olan Lo)'<I CO<"C'un d<'i~
lirdltl aiy&Mt ve Almanwa mıaaııa.
reU 7ü:aıinden, İmı>=-.rator da istifade 
etmı., arlık i.kl!H-tlnden emin olaralt, 
menras.- raıı..ı.-a :raııamıııtır. 

Evvelki ~ wkMn 1a.fllll doldur· 
•1111 Ye bu 7ıl devrini QOCUk.lnıun ve 
müteaddit ıorunJanntn ara mda l'e.çi
ftll btk. İmpanWr, bukumdarJa.r a.· 
rasında Mrvet itibarile il.(un('Ü olanı 
Jdl. VffatJJe., ylrm !Il<'i asrın ilk devre-
111 tariblııdaı bir yıı.pnk çevrilmfıı, do· 
IYııt..'tf' nefsi AlmolJl)'anm tarihindaı de 
bir aalılfo J<apa.ııın1'1ır. 
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Ba•ıldığı Yer: 

SON TELGRAF Matbaası 
-------

,-----------------------~ 
AFTiL 

Naftalin • 
yerıne kaimdir • 

Satı, yeri : Tahtalr.ale. Toptan 66-68 No. , 
~-----•TELEFON: 2!!269 _____ ,, 
-========-~~~~~~~~-

Tünel biletlerine zam 
lstanbul Elektrik ve Tünel İşletmeleri 

Umum Müdürlügünden 
3828 numaralı kanwıun 9 uncu maddesine JJAve edilen fıkra mu~ibmce 

t.l • Haziran - 1941> tarihinden itibaren Tünelin birinci mevki ücretinın c4> 
kuruta 1b!Ağ edildiği oa:rın yolculara il:ln olunur, •4238> 

TA SiM GAZiNOSU M0DftBIYETI: 
YAZ 

YENİ 

B A H Ç E S İ.N 1 N A Ç 1 L D J G 1 N 1 
aayıo halka müjdeler. 

VE ZENGİN VARYETE PROGRAMI 
Ber-Pa -ı 18 - U ..-.-da. )laU.... 
~ Ötle ye A.qam Ynıekl•rl 

ÇİGAN ORltESTBA81 - CAZ - Dau 

f s!:.~b~!,f?~~!,~r,~::~!:.~~~:.:. j 
daır olan 3828 s.ıyıl. te 17/5/94-0 t r.b.ı kanuna ek kanun 31/5/1941 
tari ınde ne redılmıştır. 

2 Bu anur ~ ağıda 3 nu . ralı be c...n A, B, C fıkralarında 
)&-ılı rn dd Jer M dmcle Vergısine ve E fıkrasındaki maddeler İs
ı~ litk Ve g .. ne Uo. tutul!'!~ ve F, G, H fıkralarındaki maddele
rın istıhlaı< Verg.leri de arttırılmıştır Bu maddelerin: 

A) Alım ve satımı ile iştıgal edenler 
B) Bu maddeleri imalatında iptidai veya tali madde olarak kulla· 

nan sınai müesseseler. 
Bu maddelerden kanuun neşredil diği günün yani 31/5/1941 cumar· 
teı;i gününün sabahında ticarethane, mağaza, fabrika, imalathane, an. 
bar ve depolannda şube, acente ve komisyoncuları nezdinde veya &air 
yerleı-de bulunan stoklarının cins ini, miktarını, sıkletini ve bulun· 
duldarı yerleri bu ilanın yapıld1ğı nın ertesi günil.ndcn itibaren üç 
gün zarfında bir beyanname il<ı Galata Balıkpazarında Muamele ve 
kuk şubesi Şefl'ğine, Beykoz, Sarı. İstihlak vergileri Merkez tahakk 
yer, Bakırköy ve Adalar kazalarındaki mükellefler de bu kazalar 
Malmudürllıklerine bildinniye mecburdurlar. (Bunlardan sınai mü. 
esseseler kanunun neşri tarihinde imali tekemmül etmemiş halde bu· 
lunan mevaddı ~yannamelerine iptidai madde halindeki miktar ve 
sıkletlerine göre dercedeceklerdir .) • 
3 - Beyanname ile ·bildirilecek maddeler aşağıda gösterilmiştir: 
A) Kepek 
B) Yeril nebat! mahsullerin tasir ve tasfiyesinden istihsal olunan 

yağlar (Zeytinyağı, susam yağı, ayçiçeği yağı, rapisa, keten, bezi:r ve 
saire yağları gibi) 

C) Şekerden memleket içinde im al olunan maddeler (Lokum, akide 
şekl!ri, bonbon, karemela, reçel, marmelat, fondan, jile şekeri, şeker
leme, şurup ve emsali, terkibinde % 50 den fazla şekeri muhtevı 
olup şimdiye kadar Muamele vergisinden muaf bulunan maddeler) 
(Tahin helvası beyanname ile ihbar mecburiyetine tabi değildir.) 

D) Llistik çizme, Ş060n, kaloş, ökçe 
E) Gümrük ithalat tarifesinin 4fi9/ A, B pozisyonlarına giren her 

nevi çimento 
F) Gümrük ithalat tarifesinin 129/B, 132/B pozisyonlarına giren 

sun'! ipek ve sun'! ipek ipliği 
G) Her nevi kahve (gümrük tarife numarası 208) 
H) Her nevi çay (gümrük tarife numarası 213) 
4 - Yukarıda 2 numaralı bentte yazılı şahıs ve müesseselerden ka

nunun neşrı gününun sabahında kepek, yağ, şeker mevcudu yüzer ki
lodan, lfu;tik ökçe, şoson, kaloş, çizme, sun'i ipek ve sun'! ipek ip
liği, kahve ve çay mevcudu onar kilodan, çimento mevcudu 500 ki
lodan az olanlarla 3843 sayılı Muamele Vcrgisı Kanununun aşağıda 
5 numaralı bentte yazılı 11 ve 12 ncı maddeler. mucibince Muamc le 
Vergisinden muaf bulunanlar beyanname vermek mecburiyetınc ta· 
bi değildirler. 

5 _ 3843 sayılı Muamele Vergisi Kanununun 11 ınci maddesi mu· 
cibince l\!uamele Vergisinden muaf olanlar ayni evde ikamet eden 
ailesi efraaı ile birlıkte münhasıran ikametgah dahilinde ıcra edilmek 
ve muharrik kuV>~t kullanılmamak ve hariçten alacağı işçi beşi geç
memek fartile iplik, havlu, örtü, çorap ve mensucat gibi örgü ve 
dokuma işlerile dantela ve nakış işleri. hasırcılık ve sepetçilik ma· 
mulatı, ip ve urgan imalatı ile işt' gal edenlerdir. 

Mezkur kanunun 12 nci maddesi le Muamele Vergbinden muaf tu
tulmuş olanlar da doğrudan doğruya veya bilvasıta yalnız bir müşteri 
hesabına imalat yapmıyan ve istihdam ettiği işçi sayısı müessese sa· 
bibi de (bizzat çalışsın çalışmasın) dahil olmak üzere beşi tecavüz 
etmiyen ve muharrik kuvvet kul !ananlarda muharrik kuvveti iki 
beygiri geçmiyen küçük san'at müesseseleridir. Bu müesseseler, ma· 
halli varidat dairelerinden verilmiş olan muafiyet karnelerini haız 
olanlardır. 

6 - Hususi müskirat Amillerile tütün w' mü,kirat bayileri kanu· 
nun neşredildiği 31/5/1941 Cumartesi gününün sabahında ticaret. 
hane, mağaza, fabrika, imalathane, anbar ve depolarında şube ve a • 
centeleri ve komisyoncuları nezdinde bulunan her nevi sigara ve tü. 
tün (enfiye ve tönbeki .re dahil) ve rakı, kanyak, konya:t ve likör, 
şampanya, viski, cin, votka, şarap !arla kibrit ve çakmak taşlarının 
etiket fiyatlarına göre cins, nevi ve miktarlarını bu ilônın yapıldığı • 
nın ertesi gününden itibaren üç gün zarfında bir beyanname ile ruh. 
sat tezkeresini aldıkları İnhisarlar İdaresine bildirmeğe mecbur • 
~rlu. · 

7 - Kibrit inhisarı işletme şirketi acenteleri de kanunun neşri 
tarihinde ellerinde mevcud kibrit !erle çakmak taşlarının miktarını 
keza bu nanın yapıldı~ının ertesi gününden itibaren üç gün içinde 
bulundukları mahallin İnhisarlar tdaresine bildireceklerdir. (Kib • 
rit inhisarı İşletme Şirketine aid olup acenteler nezdinde emaneten 
bulunduğu kayıd ve vesikalarla tevsik edilen kibritler beyanname • 
!ere ithal edilmiyecektir.) 

8 - Tuz alım ve satımı ile meşgul olan hakiki ve 'hükmi şahıslar. 
da-ı bu kanunun neşredildiği 31/ 5/941 Cumartesi günü sabahı elle· 
rinde 250 kilodan fazla tuz bulunanlar da o tarihte mağaza. an bar 
ve dcpC'larında şube, acente ve komisyoncuların nezdinde 
vesaır yerlerde bulunan tuzların cins ve miktarlarını ve bulunduk. 
lıırı yerleri bu ilanın yapıldığının ertesi gününden itibaren üç gün 
içinde bir bcvanname ile bulunduk !arı mahallin inhisarlar idaresine 
bildirccrklerdir. 

9 - Bu ilanın yukarıki bendleri nde gerek mahalli varidat daire. 
kr'.lle gerekse İnhisar İdarelerine verilmesi mecburi olduğu tasrih 
edi en beyannameleri müddeti içinde vermeyen veya mevcudlarını 
~yannamelerine noksan geçirenlerden beyannamesini vermedikleri 
veya noksan bildirdikleri maddele rın vergisi beş kat Iazlasile tahqil 
edilecektir. 

Aliıkadarlarca bilinmek ÜZe!e ilan olunur. 
NOT: 

I - Ycrr ccek beyannamelerin hak ve silin tiden ari olarak maki
ne ile veya mürekkepli kalemle no nnal eb'addaki kağıdlara yazılma. 
sına ve aşağıdaki nümuneye göre tanzim edilmesine bilhassa dik • 
kat olunmalıdır. 

BEYANNAME NÜMUNESİ 
Muamele ve İstihlak Vergileri Merkez Tahnkkuk Şefliğine 

((Veyahud ........... M almüdürlüğünc) 
isim· ...... ................. İşi: .............................. .. 

Muvazzah adresi: ............... Beyannamenin verildiği tarih ..... . 
:-~~~~~~~~~~...-~-:-::-~"':""-:--~-~~~...,..~~~-

' 

Mevcud stokların Mevcud stokların 1 ' 
bulundukları ma • - · - İZAHAT 

Cinsi 1 miktarı 1 Sıkleti haller •.... - ...... .... . 
..,._....:.::;;.;.;;;..,;,;;.;,;.;;..;....;..;....;..;....;.....ı._~-...... -~~ ...... --...... -~~--

Müesseseme aid ticarethane, mağaza, fabrika, imalat.hane, anbar, 
depo, şube, acentelerimle komis yoncularım nezdinde vesair yer· 
!erde kanunun neşri tarihi olan 31/ 5/941 Cumartesi günü sabahında 
mevcud bulunan ...... vergisine ta bi maddelerin yukarıda müfredati. 
le gösterilmiş olduğunu bildiririm. 

Pul ve 
Müessese sahibinin açık 

Hüviyet ve imzası 
ır _ Mt.ıkelleflerce Muamele ve İstihlak vergilerine ~üteall~ le· 

~dd ·t edikcek hususa! hakkında beyanname verme muddctının hı. 
rt. ud evvel Galata Balıkpaza rında Muamele ve İstihlak vergi 
amın an k besi ş f!T b. t l rl M'"d" rlüğü ile Merkez l.ahakk u şu e ı.,ıtı() ya ızza veya 

4~ 799 u 4~217, 43399 numaralara telefonla mürr.caat etmek suret ile 

iktız; eden izahat alınabilir . .. • . • . . . 
III _ Hususi müskirat amilleri le, tüt~~ ve muskırat bayilerı, kıb. 

. t hl ı · !etme Şirketi ace ntelerının kullanacakları beyan -
nt n sar arı ış 'h dil · t• '--'! 0 • · 
namelex İııhi.sarlar İdaresince tabı Te ı zar e mıı ır . .t\.IDl ' ayı ve 

• 
6NCI ERTIP 

IKtNcl ÇEKiLiŞ 
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1 

Tam Bilet 

3 

f 

Yanm Bilet 

1,5 

ikramiye 
adedi 

1 
3 
6 

60 
60 
90 

180 
300 
600 

3.000 
30.000 

34.300 

ikramiye ikramiye 
miktarı tutarı 

30.000 30.000 
10.000 30.000 
S.000 30.000 
2.000 120.000 
ı.ooo 60.000 

500 45.000 
250 45.000 
100 30.000 
50 30.000 
10 30.000 
3 90.000 

Yekun 540.000 

~~~~~~~~§~ 
Bir buçuk veya üç liri 
mukabilinde bunlat' 
dan biri sizin olabiJİt 

~ 

SİZİN DE TAKDİR 
ETTİGİNİZ ÜZERE 

Alrunız modaamm ura.ret ve kıcelti'bıe lnU:nam edm tWta.cJ 
lenllerin mabare'l, kaduula cenııllfe matuf _...,. b..,ı;eı bir 
beden W.na&ü:bü aneder. 

F.lka.t TÜZ ve onun hututa ceve&ed.lrter. Eier bu nokta.ya 
1hua ~len ihtimam cö.-,.1.erlLmezse, &eneler bu hatları başka· 
la.rma pek ~abuk fark eUlrlrler. Bu, sizin bir ournru.dır ki. n· 
fa.it bir dlkkıı.ffi~dlk v•ya ihmal neticesi ralubelerinizln dikkat 
na.zanndan uz.ak kalamaz. İcpte senelerin (billıa.ssa naz.Ik ve 
- cUdlere musallat olan o lahripkir ..,,,.,ıerını cildinbe 
~ oldutu on binlerce (blda:retle ıra:vrl mahsıh) ınce 
~iqllere llımalklr kalına.yı llJ2. 

Zamanla _<ildiniz! •olduracak olan ve •izi pet. C<Jk defa v:ık!tsla harap 
filen bu arızaları akşam ve <IQ.bah KRF.:ll PERTEV'Je yapa(·afını:ı ufak 
bir ~JI~ ttf'edlni?. KRE!\I PERTEV'ln bu mucize:;ine yüa binlerce 
hem~ı~ ılbi sl:ı de> hayre& ve mem.nqnlyeUe ptıit olaralL~ız. Gö
re«k!'i.a.Jllz ki slmaıuı, ebedi ~<:lliinhj httk~e mairura.ne "'öJ'liye
cekUr. 

'.KRE~ı PF.RTEV'ln tcrkl'bindekı fa.al anaaır •n drrin çlz&ller; blle 
in:1~e rectk.mlyettk,tlr. Bu&ünden itibaren siz de blr tüp KRF'..J\.I PER
TEV ı tuTalet ma...anızda bulundurunuz. o. a.ynJ waı·ıanda wr& rli7.&'iı'

ların ve kuvı.lllll ~ün°'ln en l,}'1 mulı&fwdır. 

istanbul Defterdarlığından 
1 - Şeker ve Glikozctan alınan istihlfilc. ver&isinin arttırılma.sına daJr 

olan kanun 31/5/941 tarihinde neşredilmiştir. 
2 - Bu kanunla 
A) GI_ilco:ıun alım ve salımı ile iştjg;il edenler. 
B) Glikozu lınal~tında ;ptidal veya tali madde olar-~ ~·11 ı . 

esseseıer. - ....... anan sına mu 
Kanunun neşre<rtd .. · "''- · ı; . Uı ' ıgı .~.un yanı 31/5/941 cumartesi ıünUrıiın •abahında 

caıe ~ne, nı.a~ıa, dl'Po anbar, fabrika ve imalilt.hanelerinde şube, acenta 
\·e k_nmı~yonculan nezdinde ve sair yerlerde bulunan stokların cins miktar 
ve ~ıkletıni ve bulunduklaı·ı yerleri rrösterir b' L- • k ' 
d'td·wi .. · tak· . • ır vçyannameyı anunun neşre-

.ı 1
• gunığı ıp eden ıunun akşamına kadar bağlı oldukları varidat daire· 

11ıne verm<' e nlt.~burdurlar Ancak k · · · . . . . · . anunun neşrını takıp eden gün pazar gü-
n~ne tcsacluf eltlt:ı cıhetıe beyannamf:"l!ıin 2/6/941 t.arjhinc müsndif pazart.es.J 
gunu nkşamı~a kadar ~alata Bahkpa2:1rında AtuamcJe ve istih! k vergileri 
lVlerke>z. Taba,.~ık Subeaı Şeflıjlıne Beykoz, Sariyer, Bakırköy ve Adalar ka
zalarındakJ müKellc!lerin de bu Kazalar illa! mUdUrlilltl. · te ı · -• 
lAzınıdır. erme vd edılnı~ 

3 - Glikozu imalatında ip!Klal veya tali madde olarak kullanan Sınai 

FmO""'d~esclerden maksat, bu maddtltrden çikoJata Tahin helvnı::ı Lokum 
on on, Şekerleme, KarameU Akide k · B ' · ' ' 

sali maddeleri in1al edenlerdir, S t ~.e erı, onbon, Marmelat, r~l ve em
verıUsi. kanununım. .........,in 1 ·ddın~ muesse:ıe tabiri de 3843 No. lı Muamele 

"::""R c ma asınde tarlt edilen müesseaelerl ifade eder 
4 - 31/5/941 ııununün sabahında ellerinde ,uz lı:ilodan az lıkoz buİu-

nanlar beya~am~ ~emıele mecbur dt!ıildirler. a 
5. - MuddeU -~çlnde beyanname vermeyen veya mevcut1annı beyanna

melennde nok,ı;an gosterenlere beyannamesi verilm · · 
len mevad kin tarh olnnncak vergi, bet kat fazlasil:Y:hs~?'~r~o~a~ gösten-

AJ!\kadarlarca bilinmek tızere it.an olunur 1 e r. , ' (-) 

SUADİYE PLAJINDA 
Havalar mfleaid oldukça 

._ ____ C?tel Hazırdır. ____ ..,. 

acentelerin alakadar semtlerdeki İnhisarlar satış depola•ınd ted-
.k k ·ı b be • an a. rı e!.me s..ıretı e u Y•nname ].,,.i tanzim ve t.vdi etme le · ·1• 

olunw-. (42491 rı 1 
.. n 

1 Haziran t941 ,.... 
18.00 Proıram ve 111eın1 

Ayarı. oıJ" 
18.03 Mü,;k: R•dyo cnı 

programının dc>'nrııl· 1" 
18.30 Ziraat Tr.ıkviıni ~e 

Mahsulleri BoJ"S!l5l· 

18.40 Müzik: Radyo Cıı1 ""' 
(lbra•ıım Özgtir "e 
cekleri) 

19.0Q . lıizık Fo 1 sazı. ~ 

19.30 l\lcml kel Sa:ıt .Afo!'> 
Jans Hab rlc•I. (1' l 

ı 9.45 l\lüzL< Vlrtuoılnr aP 
20.00 Konuşma \ Y" t "1 '/, 
20.15 Mhzık Üç solist ol' 
21.00 Ko" Jşna Mere c~ 111'1 
21.10 l\luzı M ıur oı>'r< / 

Ajan hal>< !eri. ,... ~ 
22.30 ll!emlekeı !'< al "1'~~ 

jans Haber rı; .,,., %li 

Tahvıl. ı. K ııbl> 0 

Bors.lllt (Fıyat) 

22.45 Ajans spor er' 
23.00 Müzik: Dam ın~ıt"' 
23.25/23.30 Yannl<I ,..-

Kapanış. ~ 

YARI;o.;Ki pnoGlt 

7.30 "n>gram ve .,,.# rJ 
Ayarı. rotil ( 

7.33 ~liizık Hart! proS j 

7.45 Aıans hatı<>rl<"rl. r.ııı' 
8.oo 1\1 z.ı.: ıı.rıı vro• 

vamı (Pi.) 

9.J0/9.45 Ev ıı s at ,ı 
,ıc~ 

12.30 Progr;ım vt> Men ' _.ıı!' 
Ayarı. tilf'• . 

12.33 Muzik: Şnrlt• '.e 
12.45 Ajans Haberlerı. ~ 

13.00 Müzik; Kan ıl< P': ıa> 
13.15 Müzik: Şarlu " 

devamı. . • .ıı 
13.30/14.00 Müzik: ı<:ıır>r 

mm devamı. 

ı·ı1 941 Ay 6 

HAZiRAN 

1 
PAZAR 


