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Almanların 
Son Kozu 

Almanlar bu yaz um
dukları neticeyi alamaz
lar .. harbi fiilen kay
ltetmit olacaklardır. Bu
nun . içindir ki her ne 
P&haa1na olurM olaun 
ince lnsiltereyi yenmek, 
bunu yapamazlar.. biç 
olmazM kendilerine mu
kavemet imkanını ka
zandıracak bölselere aa
hip olmak iatiyorlar .. 

: ETEM iZZET BENiCE 

Anlurr-'-: 
Ciaiı. fili vilulan anısında 
~ menuu olan soruların e

. yet derecesi ne olursa ol-
1hle herkesi umumi bir sua-
eevabı aliluılandırmaktadır: 

.... Bu harp ne vakit bitecek ve 
ille olacak?. 

llidiselerİD cereyanı arasında 
IUııumi merak ve tecessüsü 

bir tekilde cevaplandırma-
İnıkanı yoktur. Fakat, Alınan

bu sonbahara kadar harbi 
ile değibe bile; Avrupa '!e 

~~niz kıt'asuıda kat'i surette 
;"'lrnıek karar ve uminde olduk

Dıuhakkak Wr şekilde göze 
~ror. llilınria birinci hedefi 
'it tereyi ~tı. Bunun kat'i 

GiritteAlman 
ve ltalyan 
kuvvetleri ce
nuba sarkıyor 
llüaatlal'I, lag1. 
ıız ll•netterlala 
vaparlara irili· 
ltıaa •bl olmak 

Almanlar Girit~ _ - Glritte A1ma1aruı • - ı.aıme resen reJı1r1erı1en KaHiye 

te 600 tayyare Meçlıul tagga-1 Cimma'daki 
kaybetti reler Dublene ltalganlar 

-V;şi, 31 (A.A.) - Havas - Oli A- bomba attılar sıkıfi:tırılıyor 
jansının aakerı muharrıri Gırıt ve ı Y 
Afrikadaki harekattan şu ,ekilde bah-

setmektedir: Bir '- k 1 1 
Gi,.itte Alman ve İtalyan kuvvetleri, Ç0a •• 8 8 r 

Avustralyalı ve Yeni ZelAndalı kıta- en'"'az altı •• Jr.aldl 
atm vapurlara binebiJecck bir tek yer • Dua 
olan Messura koyuna lnıJ1elerne m&
ni olmak i<;>in centıba dogrıı ilcrlen1ek
,ıedir. Şimdiki halde İngiliz kuvvetleri 
Ayda dağına doğru püskürtülmüş1er
dir. 

L ibyada, İngilizlerin Halfaya Bo
ğazını tahliyelerindenberf har('kfll ya
\•aş)aqııştır. 

ALMANLAR 600 TAYYARE 
KAYBE'ITİLER 

Nevyork, 31 (A.A.) - Unayted 
Pres'e ı<>re, Almanlar şimdiye kadar 
Giritte 200 ü nakliye tayyaresi olmak 
üzere, 600 tayyare kaybebn~lerdir. 

Düplen 31 (A.A.) - Meçhul 
tayyareler bu gece şehir üzerine 
bombalar atmışlardır. Ölü ve ya
ralıların miktarı meçhuldür. Fa
kat birçok kimselerin enkaz altın
da gömülü kaldıkları zannedil -
mcktedir. Haya dafi bataryaları
nın at"§i son derecede şiddetli ol. 
muştur. 

İrlandanın şimalinde de Alman 
tayyareleri uçmuşsa da, bomba
lar atı 1 mamıştır. 

Cenap lt61geılade 7 
itin eıır aımdı 

:ıu.lıitt, 31 (A.A.) - Askeri oözcü - .,.,._! beyaııalmda nmhlellf 
hadiseler il.:lkkında DU beyanatta bu
Junmuııtur. 

İngili.z Hava ka.ra.rgAhının tebliğine 
gijre, düşman 'fobruğa şiddetli bir ha
hava taarruzunda bulunmuştur. 
Habcşistanda fena havalara rağ

men. asker! harekat memnuniyet ve
rici bir Eurctte devam etmektedir. İ
talyan esirlerinin adedi gittikçe art
maktadr. Habeş vatanperverleri Cim
ma mnıtakasında gittikçe artan bir fa
aliyet göstermc•ktedir. İtalyanlar hem 
önden, hem arkadan hJrpalanmakta-
dır. <Dna.nu 5 inci ııarflMlal 

GiRiT 
Harbine 
Bir Bakıt 

HAREKAT 
iimalden ce· 
nuba doğru 
geniıliyor 

Almaaıar lıe 
llarellita artık ...... , ...... 
De ltümallta-
-- dırlar 

lngiliz kumandanı 
General Freberg 
in Mısıra gittiği ve 
tayyarenin inerken 
parçalanarak Ge· 
neralin öldüğü ha· 

beri de var 
ALMANLAR HAREKATIN 
BİTTİGİNİ SÖYLÜYORLAR 

Anadolu AJanııı tarafından neş
redilen Alınan teblğine ıöre, Al
manlar Giritteki harekata bitmiş 

(Devamı 1 tnc! Mahltede) 

ıiarbe ~ en kısa zaman me
~ ltJade mümliln olamıyaca

hatti ıün g~çe hayal 
~e telline inkılap etmek

duğunu Almanya ela, ftal
tıı.. ... _anlamış bulunu:ror. 
~ Mr neticeye varmak müm
~dıima, yaai İngiltereyi 

a• ' .. ve denizlerde 
etmek elıle bahl-mğı-

lüeledea dl••• 
1111 ltoyacı 

Şehremininde oturan İlhami il~ 
Heybeliadada oturan Ekrem Uy
gun, Heybeiiadada Ayyıldız cad.. 
desind<! Mehmet Kazancının evi
nin kaplamalarını boyarken iske. 
leden düşmüşler, fakat bir şey ol-

Bir BılllD Vergi Zamları B• Saltall Ba,ladl 

"'9, .Alal11117a timdi bütün 
Avgpa kıt'uuıda yeni 

bnlııp " lqihenyi 
,~ııabı-. ko'flDlia hasretmiş-

• 
~ Akdennden çıka

• Afriluı ve Küçük Asya ile 
rarı ·d=M"la'll çıkarılması 

"""ilkti'•, Ba .lat'alanlan pkarılan 
~t.ı.ai'in tJuk Şarktaki, Hin

mamıfbr. ------
Yar ... ••n ıazoı 

lplıl 
Atlamataşında 14 numarada o. 

turan Ankara gazoz fabrikası iş
çilerinden Yakub gazoz şişelerini 
temizlerken şişeler patlamış ve e
linden yaralanmıştır. 

ve Orta Asya cenup bölııe
ı. ••• ~iyeti de kırılır, hatta 
- İıı&iltezeye karp japon- ı-------------1 
~~ icabına ıöre Sovyet Rusya f ' 
-ekete geçer, Amerika ve İıı- 8 a g" da d l:llllt..ıin iş ve elbirliği yalnız At- ) 0 

ve Amerikanın şimali pr- b t t 
~ ile Britanya adaları ara- Z 8 J S 8 8 

inhisar eder. Böyle bir vazi-
ıle esasen mihverin planı o- mes, el esi de· 

ıllinyaya hikimiyet iddiası 
uk etmiş olur. Bundan öte- g" J0 l S e g u•• 0 

lıarbin İngiltere ile Almanya t 
da devamı uzun yıllar me- t 1 • . 
elur, fakat, Almanya da bu m es e es 1 ••• 
Yıllar için iktıza eden ·mu-

'Dıet imkanlarını elde etmiş 
ur. 

L~tak, Almanyanm bugünkü 
~ ve harp hamlesinin gayesi 
~da işaret ettijiimiz umumi 

Ye bir tuı önce k.ıvuşmak ol-

Irak blktmet 
merllezıae dotra 
iç kci Derliyor 

Vişi 31 (A.A.) - cHavas - Ofi• 
Bağdadın İngilizler tarafından 
zaptı eğer bir saat meselesi de -
ğilse, bir gün meselesidir. Üç kol, 
Irak hükümct merkezin.:. doğru 
ilerlemektedir. 

Kibrit ve Sinema Bilet 
O retleri Bugün Arttı 

içki ve sigaralara, mektup, telgraf fara 
garın ne kadar zam yapılacak ? 

Defterdarın vergi zamları hakkında beyanatı 

Fevkalade vaziyet dolayısile ~r
gi ve İnhisar maddelerine yapı -
lan muvakkat zamlara ait kanun 
yarın sabahtan itibaren mer'iyete 
girecektir. Yalnız, Resmi gazetede 

neşredilen bir kararname ile si -
nema resimlerine yapılan yüzde 
10 ve kibrit fiatına yapılan 20 pa
ra zam bugünden itibaren tatbik 
edilecektir. Bu suretle bugün si. 

Suç işliyenler azalıyor 

Ceza evlerindeki 
mahkQmların sayısı 
21 bin 237 ye indi 
Malıkiimların ekseriyetini 

kimler t.eşkil ediyor? 

nema ücretleri bir miktar art -
mıştır. Kibritler de 100 paradan 
satılmaktadır. 

Ancak sinemaların bu yeni ta
rifeleri Belediyece henüz tasdik 
edilmediğinden sinemacılar bu. 
gün ve yarın zam miktarını cep
lerinden vereceklerdir. 
Diğer taraftan yar.n sabahtan 

itibaren fiatları artacak !nhisar 
maddelcrile vergiler hakkında 

!Devamı 1 1DC>! Sahifede> 

Haziran maaşı 
tediyesi için 

emir bekleniyor 
Bugün malt yılln 

son günüdür 
BllPn 1M4I mali ""nesinin - rii

( HARP VAZiYETİ ) 
Giritte, İngiltere a~asındaki yetiş
miş ve alıştırılmış lngiliz kıt'aları ( 
bulunsaydı, netice başka olurdu 
(Yazan: EMEKLi &UBll.A Y SOBA 'Y) 
GİRİT ADASININ AKJBJ,"II ıı-::;;;;;;__;;_;::;:;_;;;_;;::;:;::;_;::_;::_;:~:::;::;;:;;:::;:-

Almanların (Kandiye) yi ~gal 
ettiğine ve Girit adasındaki mü
dafaa kuvvetl~rinin kumandanı 
General Frey bergin Giritten tay
yare ile ayrıldığına dalr haberler 
vardır. Eğer bunlar doğru ise, Gi-
rit harbinin son safhası uzun sür
miyecektir. Bundan sonra Giridi 
kurtarmak bahis mevzuu olamaz. 
Halkın yapmak istiyeceği bazı çe
te muharebelerinin de bir tesiri 
olmıyacaktır. Adaya İtalyan kıt
alarının da çıkarıldığına bakılırsa, 
İngiliz mukavemetinin sona erdi
ğine hükmedilebilir. 

Şarki Akdenizde Girit adası 
Kıbrıs - Kandiye ve Kandiye -
Sollum deniz harajlannın ek nok
tasıydı. Girit kaybedildiğine göre 

(Devanu 5 ine! a.yfad&) 

Haftalık 
askeri icmal 

A.Jı.rlilc miitelıauı-
am biT lıaltalJı 

alreri /ımekata dair 
yazcl ıiı bu plc fCIJ'Cl
nı tlilJud malta/eyi 

BUGVN 

4 IDCI ıalllle

mlzde olla,aaaz 

( BÜYÜK RÖPORTAJ l 
Hukukçular ve Dok
torlar sevişen iki Q.. _ 
ma gencin evlenebi
leceğini söglügorlar 

Dilsiz, Sağır ve Körler Cemiyeti 
azasınran iki gözü ama viyolonist 
Danis Alpagut ıle yine iki gözü 
ama piyanist İsmet Dinçcrin ma
cerasını dün, Daniş Alpagutun ağ
zından nakletmiştik. İki ama genç 
kat'i olarak evlenmeğe karar wr

(~ 5 mcl D7Wal 

Bir lagtUz Uloıa ce
bellttarlktaa ayrddı 

Ulinea, 31 (A.A.) - Faryus 187-
yare gemisi, bir kruvazör, Oç torpido 
dün Cebelüttarıktan ayrı!mıııtır. Dört 
İngiliz tıcarett vapuru dün limana gel
miştir. 

. raimen, vaziyet ve hidi
iukişafı biç de kendisine 

ııörünmemektedir. Al
h, başladığı ve müsebbibi bu

barbin en çetin devresine 
ittir. Avrupa kıt'asını bir bu-
l'ıl içinde baştan başa hükmü 

t..: alan Almanya; şimdi ibti
\' lıl.nbir türlü müşkülatı ihti-
4- 'ıletı, hatta imkansızlıklar ifa-

Maverayı Erdünden hareketle 
çölü geçen bU·inci kol Iraklıların 
elinde bulunan Rutba kalesini 
kenarda bırakarak, Habbaniye ci
varındaki Ramda'ya gelmiştir. 

Tekmtı Ceza evlerinde 226 ıı k~duı, t59a 
çocak o:mak Gzere 8629 kaW buhuıuyor ı nidlir. Bu mW-be!le ekstti Bele- J;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:; 

dlsoe ve ~lo.leye Şııbelerinck, ötleden 

911lyen engeller karşısında 
ak tadır, Almanya uzun yıl· 

"1tındaki hazırlıiı ıayesiDde 
<~•-_,._> 

Habbaniyeden aynlAn ikinci 
kol Falluja'yı geçmiştir. 

Üçüncü kol da Dicle bqyuııda 
bağdada doğru çıkmaktadır. 

Yarın Başlıyoruz:===-"\ 

Onun Hayatını 
Anlatıyorum 
Yuaa: BAL'OK CBMAL 

Zeolr ıııe ihtira cilemlcrinin hakilri .,,/ınelcrini, 
"'••111 moceraların hatıralarını yarıntl- itiba
._ SON TELGRAF'to .,,.._. . 

Adliye Vekaleti memleketimiz
deki Ceza ve Tevkif Evlerinin 
vaziyeti hakkında şayanı dikkat 
bir broşür çıkarmıştır. Buna na. 
zaran kanunusani 1941 in birinci 
günü tekmil Ceza Eevlerinde bu
lunan mevkuf ve mahk\rmlann sa
yısı 21 bin 237 si mahküm 8247 si 

(Y- lleflul S.J{Mla) 

Amerikanın 
Londra sefiri 
Amerikada 

Nevyork, 31 (A.A.) - Amerikan 
Rdyosu, Amerikanın Londra Sefiri 
Con Vaımaıı'n dün öğleden sonra tay
:rare ile Nevyork tayyare meydanına 
indiğini bildirmektedir. Vayman Ruz
velt ile ve Amerika hükümet erkanı 
ile görüşmüştür. Sefirin, Cümburre
i&i Ruzvelt'in Hqd Park1taki s87fiye. 
ııine ıııisatir olup olmadıp malfım de
ltlldir. 

• 
iki mulıtekir 

satıcının 

malıkumigeti 

"'!"'" ı..uı olmaaıuıa nCınen a.1<
kadar çalışıl.>cal< ve hespl&nlan, ver-
ırlerden 1941 mali yılm& as devir 111-
rakılm:ısına lllna edilec<kfu. tora Da- 1 

ı.eı...ı de &)'ln 1 inci ırüıMlne _. 
lı:apalı bıal-ırlar. 

Ymi lıadnolal' ... U-.... m'O o 

teııq...ı !ela lıaril1 ~ - Def
torcıarfli• btlllÖs bir mallimM ıelme-
ınlftir. p r1-I ıriinll --- teı-
ll'lllla ..rta vertıeoetı ... o .... le-
-- lıllflaıu'-tı ..... t Pladlr. 
~ Wf»Mlen ;a? 'o bll--·--· Bir tekercinin de 

dükkinı üç gün 
kapatdacak r~======:-----. 

Rifat Ercan isminde bir şekerci 
dükkiin:nda mevcut şeker stok
ları için beyanname vermediğin
den dün asliye 2 inci cezaya veril
miş ve 2ı.5 lira ağır para cezasile 
dükkanının 3 gün kapatılmAsı ka
rarlaştırılIJWJtır. 

Balıkpazarında Tahmis sokağın
da 2 numarada çay taciri Rüstem 

(Dev ... 1 .. Sülfe8) 

D 
A 
il 
1 

• 

KISACA 

Awapama mlıt•k· 
ltel çellnll 

A. ŞEKIP 

Nazi zimamdarları müstakbel 
Avnıpanıa tamimi, plılınlapna
ıı ile uiraflyorlar. Arwra, fa
fist n'ıiri efkin pııeteler, baqı 
aonu A vrupaslDlD çelıttıli bak• 
kında ana hatlar ~isi yor, lıir 
atirü mütalea beyaıı ediyorlar. 

Nihayet, evvelki ıün, İıı&iliıı 
Barici)'e Nuırı Mister Eden de, 
harp ıonrası Avrupanm nasıl 
olacaiuıı söylediği bir nutukta 
üadeye çalıştı. 

Mister Eden diyor ki: 
•Devamlı bir Jaal santi ve 

dahili sulh istiyoruz.• Eden, 
'bundan başka, hürriyetten, ti
cari müvuenoden ve &aind• 
lıabaetti. 

Bizim kanaatimize ııör.,, Av
TUpa kıt'asında, bütün iyi niyet· 
lere rağmen, •devamlı bir hal 
sureti• bulmak, •dahili bir 
&Hlh• temin etmek mümkün de
iihlir. Daimi ne vardır ki?. 

Harp hMiiıı bltm••iıUr- Bb
ee, harp HDU Avrupaıwım, 

•••ura Ye celu'esi, ne mile
rin, ne faflstleriD, ne de Mister 
Edenin dediği şekilde tebellür 
etmiyrcektir. 

Ya, nasıl olacaktır?. 
Bu suale, şimdiden cevap ver

mek iınkiııaizdır. Geçen Büyük 
Harpte de birçok tasavvurlar, 
projeler vardı". Soura, hanıri 

biri tahakkuk etti?. Muhakkak 
ki, bu harpten BOlll'B da, Avru
parun çehresi maddi, manevi 
bambaşka olacaktır. 

Amma, nasıl?. 
~ Mlir. 
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ANADOLU 

AjANSJ 

Bizim Anadolu Ajanaı ö
mür bir müe11eaedir. Size 
7eni bir misal arzedeyim de, 
•İz de, benim cibi, Anadolu 
Ajanıının cidden ömiil' ol
dujunu anlayımz. 

Kaç aündür MecU.te büt
çe müzakereleri oluyor. A
jana, bu müzakere u.fhala
nnı sabah cazetelerine ti 
aece yarısından sonra veri
yor. 

Bu, bir ıey deiil. Daha 
tık tarafı var: 

Çar§amba günü Meclis
te cereyan eden biıtçe müza
kerelerini, An dolu Ajanıı, 
Perıembe ıünü mat 11 de 
ver<11. 

İtin bir tuhaf tarafı daha: 
Bültende 29 tarihi var. Me
tinde: «Bugünkü içtimada. .• 
ilah.» diye ıııeçiyor. 

Ne diyelim!. Arılan! 

MAHKEMEDE 

GÖZYAŞI 

Şu meıhur ve mahut ran
devucu Madam Atinanın mu
hakemesi bıtti ve üç buçıık 
yıl hapse mahkum oldu. C.a
zetlerin yazdığına göre, Ma
dam Atina, karar tetnim edi
lirken, hüngür hüngür ağla
mıt··· Hem de çok aglanııı .. 

Bir arkadq: 
«- Ne yapalım, dedi, vak

tiyle de, Madam Atına ne ka
dar çok güldü, eğlt:ndi .. Şiqı
di de, biraz ag, .. ~ın, ııe çı
kar? •• 

BİR İLAN 

MÜNASEBETIY~ .. 

Amerika Birletik Devlet
leri Cümhurreiai Hay Ruz
velt, ıııeçen ırün ıöyledi&i nu
tukta: 

«Amerika da fevkalade 
milli tehlike hali ilin etti.» 

İyi ki ilin etmif ... Yoksa, 
bütün dünya, Amerikanın da 
bir tehlike kartıaında oldu
ğunu nereden biıecekti?. 

Bakalım, bu ilandan ton
ra, Amerika, harbe doıiru 
~.aha kaç adım ı.t..cak?. 

SİNEMALARDA 

KADINLAR 

Bir fıkracı arkadqın yaz.. 
dıiına göre, muhtelıf film
lerde, kadınlar, her nevi ro
le çıktıkları halde, y.:ı.lnız ko
mik rollere raji'bet etmıyor
larmıı !. 
Arkadaı soruyor: 
c- Bu kadar erkek ko

mik var, hiç kadın komik 
ırördünüz mü?.:ıt 

Fakat, bizce, bazı bayan
ların, ayrıca k omiklik yap
masına lii.zum var mı?. 

AHMET RAUF 

Edebi Roman: 76 

Yeni hasta 
yatakları 

Şehir hastahanel~ri
ne yeniden 100 yatak 

ilave olunuyor 
Belediye, Mecid.iye köyünde 

yapacağı hastanenin inşaatına 
başlıyamadığı için bu yıl mevcut 
hastanelere yeniden yataklar ili. 
vesine karar vermiştir. Belediye 
Sıhhat Müdürlüğü her hastaneye 
ilavesi lazım gelen yatak mikta
rını tesbit etmektedir. Sonbahara 
kadar bu iş bitirilecektir. Bu su
retle yeniden 100 yatak ilAve olu
nacağı tahmin edilmektedir. 

ViLAYET v• BELEDIYEı 
* Unkapanından Yenikapıya 

kadar imtidat edecek olan Gazi 
bulvarı üzerindeki istimlakler sür. 
aile ilerlemektedir. Vali ve Bele
d iye Reisi Doktor Lıitfi Kırdar 
istımlakler devam ederken bir 
taraftan da yolun açılması ve 
tanzimini aliıkadarlara emretmiş
tir. * Beledıye, Kapalıçarşının yol.. 
!arını 1941 yılı bütçesinden ayrı
lan tahsisatla beton olarak inşa 
ettirecektir. * Belediye İmar İşleri Müdür
lüğü Kağıthane ve civarının hu
susiyetini nazarı d ikkate alarak 
buraya ait ayn bir plan vücude ge
tirmeğe karar vermiştir. Kağıtha

nenin tarihi kıymeti nazarı i; i -
bara alı:>arak hazırlanacak bu 
plan hakkında Müzeler İdaresinin 
de mütaleası alınacaktır. 

TiCARET ue SANAY/: 
* Şehrimize gelen bazı Alınan 

mümessilleri, alakadar makam -
!arla temasa geçerek bize kağıt 
satmak ı stekilerini bildirm!şlerdir. 

Almanlarla bir anlaşmaya varıldı.. 
ğı takdirde mübadele hususi takas 
esasları iizerinden yapılacaktır. * Son günlerde memleketimize 
Suriye menşeli 12 vagon limon 
geldiği haber alınmıştır. Ancak bu 
limonlar bitli olduğu için henüz 
itıhal edilmemlş'"ir. * Dün İslanbuldan 4-00,000 li
ralık ihracat yapı~tır. Bu me
yanda Macaris .ana 123,000 liralık 
külçe bakır, Almanyaya tütün, 
Mısır ve İtalyaya balık gitmiştir. 

MÜTEFERRiK: 
* Küçükmustafapaşada kömür

cü Hüseyin damgasız kantar kul.. 
!andığından dolayı Ölçüler Ka -
nununa muhalif hareket suçile 
Adliyeye verL.m iş ve rrıuhake -
mesi yapılan Birinci Asliye ceza
da 10 lira para cezasına ma.b.kılm 
edil,miş' ir. 
* Beyazıdda Okçularbaşı cad.. 

desinde 65 numarada otu!"an Yera
simosun 18 yaşlaındaki oğlu Foti, 
iskınleye çıka"ak camları silerken 
muvazenesini kaybOOerek düşmüş. 

başından ağırca yaralanmıştır. 

Foti, kazayı müteakip tedavi al.. 
tına alınmıştır. 

* Belediye odacılarından İb • 
rahim Elemin isted ; ği kimselere 
fakrühal ilmühaberi tanzim ede
rek vermek suçiıe Birinci Asliye 
Cezada görülen emniyeti ve va • 
zifeyi suiistimal davası neticelen
miştir. Suçlunun bu hareketi sabi! 
görülmekle hakkında bir sene ha
pis cezasına ve 22 lira para öde -
mesine karar verilmiştir. 

K OLKOLA 
Müellifi: Nizamettin NAZiF 

Çıtır çıtır yanan dalların a
levlerile ısınıp karın doyunmak. 

- - Sonra sevişmek ..• Kimseden 
Ç"kinmedcn, kimsenin görme;;ın

den ürkmeden, sevişen çiftlerle 
karşı kar~ıya geçip sevişmek. 

- Evet ... Tabiat bunu bahsedi
yor ve bizden bunu istiyor. Kur
duğu-:1UZ her cemiyeti ·beğenme
memizın sırrı bunda. Yaptığımız ı 
h er cemiyc!ı bır asır. lbe~ asır son. ı 
ra bozmağa mecbur kal"lımızın 
sırrı ou'lda. Tabiat bizi istediği" 
şekle sokmak is: edıkçe, biz orta. 
ya be ki b~ yenı şekil, fakat mut
laka de işmeğc mahktl'Tl bir şekil 
at y .uz. Ve gün im b iri nde bunu 
ya tqhııc yahut değiştirmeğe 
m et .... ..ır G~ yoruz. Zira. 

- .. z .ra tabıat onu da beğen
mcy or. 

- Aferin Rezzan! 
Şımdi aralba yavaşlamış, dar bir 

virajdan geçiyordu. Şoför, pen -
cereden ·başını çıkarmış, bir yar. 
dan şarıldıyarak akan dar hır dere 
üstüne atılmış bir tahta köprünün 
koı'kuluklarına çarpmamağa ı;ıa
lışıyordu . 

- Bari bizi indirseydi de öyle 
gec:seydi. .. - diye mırıldan d ı Rez.. 
zan_ en '1corktuğum şey ... Köprü
den dereye uçmak! A'flah gösıer
mcsin1 

Naci, başını pencereden tarafa 
çevirme~ dağın ~k geniş olmı -
yan !bir catlağına bir değirmen ku
rulmuş C'lduğunu gördü. Akan su 
bu de~irmen!n lclne giriyor ve 
carkları~ın glimbilrtüleri işitilen 
d e" .. nne11!n kapısı önünde vaşlıca 
bir kadın kendilerine bakıp gülü. 1 

.ı f 
Yeni bltçe yıb 

Büyük Millet Meclisinde gün
lerdir bütçe müzakereleri devam 
ediyor. Bütçe müzakerelerinin bi
ze &öre bir hususiyeti vardır. Mil· 
!et velillleriain, memleket hizmet· 
!eri için sarfedilmek üzere hükil
met emrine verdiği bu tahsisatın 
müzakere ve kabulünde, çeşitli 
memleket meseleleri prüşüli,_ ·. 
Birçok hatipler söz ahyor. İyi yü
rüyen, yanın yürüyen, biç yürii
-yea işlerim.is üurinde 4urol• · 
yor. 
Meb'uslanmız, bir takım noksan

lan, hataları, ihma~ ortaya 
atıyorlar. Demokrat bir memle
ketia ruhuna yaraşır tarzda, bu 
davalar açıkça konuşuluyor. Mes
ul vaziyette olan İcra Vekilleri He· 
yeti ausı, millet vekillerine za
hat veriyor. 

Efkarı umumiye, bir takım ha
diseleri daha yakından, takip et
tiği safhaları, istatistiği ve netice
lerile beraber öğreniyor. 

Hulasa, Mecliste, müzakereleri 
müstakil ve demokrat Türk.iyenin 
bir olgunluk imtihanı mahiyetini 
alıyor. 

Bu ~· ıl da, hiikümet. bu imtihan
dan alınakile çıkmış, gördüğü, gör
mekte olduğu ve göreceği işlerin 
hesabını temiz bir vicdanla ver
miştir. 

Yeni bütçenin tatbik ediltteği 
yeni yılın, memleket için hayırlı 
olmasını temenni ederiz. 

REŞAT FEYZi 

Otakçllar - Yaş
makçı yolu 

Eyüpte O:akçılarda Yaşmakçı 
çayırı ile Nişanca arasındaki yo
lun parke olarak yapılmasına de
vam olunmaktadır. İnşaat birkaç 
güne kadar ikmal olunacaktır. 

Otakçılardan Münzeviye ka -
dar olan yolun da parke olarak 
inşası kararlaştırılmıştır. 

Marif teftiş rap orları 
İ lk tedrisat müfettişleri çıkan 

ders yılına ait teftiş raporlarını 

haziran sonuna kadar Maarif Mü. 
dürlüğüne vereceklerdir. 

Bu hu~a Maarif Müdürlüğü 
bütün kazalarda bulunan müfet
ti~lere b ir tamim göndermiştir. 

HAZRETi 
MUHAMMET 

yordu. 
- A:ınma da tatlı bir gülüşü 

var! • d-:!di Naci - ııoför !bizi indir
seydi dedin de aklıma geldi. İnip 
şurada biraz olursak .. Ne dersin? 

- !:·i olur. Biraz yürürüz. 
- Şolör! Dur! 
Araba köprüyü geçmişti. Şoför, 

az ötede durdu. İndiler. 
Hafif bir rüzgar esiyor, güne~ 

etrafa bol ışık saçtığı halde ötede 
beride ı:örülen kar birikintilerini 
eritemiyordu. 
DeğirmPne inen dar merdivenin 

başında Rezzan: 

- Booovv! Soğuk .. Çok soğuk! 
Diyerek ellerini ~irbirine, diz.. 

lerine ve caprazlıyarak omuzla
rına vurup birkaç kere tepinip 
zıpladı. 

- Bir dağ kecisi gibisin Rez -
7.an .. Güzel ve çevik! 

- Ya şimdi bir kurt çıkarsa?. 
- Çıkara. 

- Ne yaparsm? 

- Delikan'ı pantalonunun arka 
ce'!ıine vurdu· 

- Altıpatlarım sağ olsun. 

Günün meselesi: 

Ekmek fiatleri 
ucuzlıyacak mı ? 

~-~----~~-------~ 

Belediye bir çuval undan 103 ek· 
mek çıkarmıga muvaffak oldu 

Belediye ile fınncılar arasında çıkanlını!itır. Belediye ekmekle • 
bir çuval undan çıkacak ekmekler rin birkaç tanesini tahlil ettir -
hakkında yine ihtilat çıkmıştır: mek üzere kimyahaneye gönder-
Belediye, bir çuval undan 96 ve miştir. Kimyahaneden ekmekler 
ekınekciler de ancak 94 ekmek hakkında müsbet bir rapor alın-
çıkabileceğini iddia etmektedir • diktan sonra ekmek narhı yeniden 
!er. İhti!Afı kat'i bir hal çaresine tetkik olunacaktır. Belediye bu. 
bağlamak için Belediye RiyaseU günkü ekmek fiatlarını bir çuval 
yeni bir tecrübe yapmağı karar - undan 96 ekmek çıkacağını nazarı 
J~ırmı~ ve bu tecrübe ekmekçi- itibara alarak tesbit etmişti. Bir 
lik mütehassısı Esad, Şehir Mec· çuval Ündan 103 ekmek çıkacağı 
!isi azasından Ferid Cemal ve Be. sabit oldutan sonra ekmek fiat -
lediye İktısat İşleri mürakiple - !arı bir miktar daha ucuzlatıla -
r inden birinin riyaseti altında ya- caktır. 
pılmıştır. Diğer taraftan bu vaziyet kar-

Tecrilbe sonunda bir çuval un- şısında fırı ncılar ekmek başına 20 
dan normal vezinde 103 ekmek para zam talebinden vaz geçmiştir. 

~-~----~~~------~ 

Gelen kahveler 
Yeniden 40 bin beş
y üz çuval kahve 

dağıhlacak 
İstanbul gümrüğünde bulunan 

1500 çuval kahve bu ay başı çı. 
karılarak tevzi edilecektir. Mer
sine gelen 30 bin çuval kahveden 
•henüz şehrimizin hissesi gelme -
miştir. Vilayet, bu kahveleri ta
cirlere değil, resmi ve hususi bü. 
tün müesseselerle perakendeci ku
ru kahvecilere verecektir. Bu su
rtle malların birkaç tüccarın elin
de kalmaması temin edilecektir. 

Lastik tevzii 
Öbür akşama kadar 
almıyanların hakkı 

yanacak 
Vilayetten otomobil !Astiği ve. 

sikası aldıkları halde henüz mü -

racaat ederek lastilerini almamış 

olanlara yarın akşama kadar müh. 

!et verilmesi kararlaşmıştır. Hak

ları olan lastikleri öbür akşama 

kadar almiyanların Listikleri salı 

sabahından itibaren başka kimse

lere verilecektir. 

f • • "'\ 
---< ADLiYE ve POLıs -.1-

Yarım kilo kuru kahveyi üç 
liraya satmıya kalkışan şoför 
Beşlktaşta cereyan eden bu lhtlklr hldl· 
sesinin muhakemesi nasd neticelendi 'l 

Dün Asliye 2 inci Cezada şa -
yanı dikkat bir ihtikar vak'asırun 
muhakemesi bitirilmiştir: 
Davanın suçlusu evvelce ot mü

teahhidi Emine ait 2177 numaralı 
kamyonun şoförü olan ve şimdi 
Beşiktaşta Şenlikdede mahalle -
sinde Dere sokağında 18 numaralı 
evde oturan Nevzat Kurdadır. 

Nisanın dördüncü günü, sivil 
polis memurlarından Şemseddin, 
kuru kahveci Mehmedin dükka -
nından yarım kilo kaV!'ulmuş ve 
çekilmemiş kahve alınış. Evine 
giderken, Beşikt,.şta İranlı Meh -
medin kahvesine uğramış. Orada 
oturanlardan şoför Nevzadın ısrarı 
üzerine, kahveyi satın aldığı gibi 
90 kuruştan kendisine satmış. Şem
seddin kahveden gittikten sonra 
şoför Nevzat, bu kahveyi satılığa 
çıkarmış. O sırada, kuru kahveci 
Mehmedin Tahmis sokağındaki 
dükkanında çalışan Salm, kahve
nin önünden geçiyormuş. Kendi 
çalışt ı ğı firmanın kağıdına sanlı 
yarım kilo kahvenin 90 kuruş ye.. 
rine 300 kuruştan satılığa çıkarıl
dığını görünce, gizlice polis ça
ğırmış. Kendisi, müşteri gibi dav. 

- Kurda acımaz mısın? 
- Zerre kadar. 
- Neden? 
- Seni elimden kapmak ister de 

ondan. 
- Üstüme yorma ayol! Neden 

seni değil de
0

·beni? 
Naci bu suale cevap vermeğe 

'hazırlanırken bir ses işitilfü: 
- Senin gibi taze dururken ilin 

ayısını nidecek kurd? 
Merdivenin en alt basamağında 

Nacinin az evvel gözüne ilişen 
kadın. gözlerini onlara dikmiş 
gülüyordu. 

- Bravo bacı! - diye bağırdı 
Naci - ben de senin gibi düşünü. 
yorum. 

- S eni ayıya benzettiğime kız
madın ya? 

- Ke münasebet! Biz ""hirliler 
dağlara niçin çıkarız lbil 'r misin? 

- Yoooh! Nircden bileeen ayoo? 

- Ben sôyl.yey.m sana. Ayı gibi 
olmak için. 

- Hanım, Allah bağışlasın er. 
kcğini. Pek tatlı d eli1rnn lı. Bari 
yakasına çorootu dikiyon mu? 

ranmış, Nevzatla 5 lira uzatmış, 
paranın üstü olan iki lira ile bir
likte yarım kilo kahveyi ondan a
lınca, polisler zabıt tutmuşlar. 

Nevzat, mahkemede, bu kah -
veyi satmak niyetinde olmadığını, 

kahvedeki arkadaşlarının alay ol.. 
sun diye fiat arttırdıklarını, ken
disinin de 300 den aşağı vermez.. 
miş gibi hareketle alaya mukabele 
ettiğini söyledi. Şahitler, isin ciddi 
bir satış mahiyetinde olduğunu 

anlattılar. Mahkeme de, Nevzadın · 
25 lira para cezası ödemesine ka
rar verdi. 
Diğer taraftan, bu kahvenin 

mahkeme kararile müsaderesi la. 
zım geliyordu. Halbuki, memur -
!arca tutulan zabıttan, Nevzada 

geri verildiği anlaşıldı. Nevzat, 
ckahveyi eve götürerek pişirdim, 
içtim. diyordu. Malı.keme, Müd. 
deiumumiliğin btr husustaki tale
bine de uygun olarak, iade zaptı. 
nın bir sureti çıkarılmasını ve 
kahveyi maznuna iade eden me
murlar hakkında takibat yapıl _ 
ması için Müddeiumumiliğe gön
derilmesini karar altına a!mşıtır. 

Boynunda muskası vaa nu? 
- Var var. 

- Kadın hem konuşuyor hem 
merdiveni çıkıyordu. Az 'sonra 
burun buruna geldiler. O uınan 
kadın, elinde tuttuğu kızıl renkli 
bir karanfili Rezzana uzattı: 

- Erkeğine sôyle de birlikte 
değirmende birer ayran içek. 

-: Olur. 

- Ona söylemedin ki olur di-
yorsun! 

- O benim sözümden çıkmaz. 
. - Ayol erke";n böyle kuzu gibi

sı nerede görülmüş? Bizde erkek 
dediğin kudurmuş boğa gibi olur. 

- Bu da öyl('d'r. Bakma sen 
uslu duruşuna. Yuları elimde de 
ondan kımıldanamıyor. 

- S?n de böyle bir mavrifet 
varsa a hanım ·bizi merkekİeri de 
sana gönderelim de . .. 

.. - O kadarı değil . Benim gü
cum ancak kend i hoğama veler. 

Deıl•rmene g •rd'l er. f ç!ne bPıir 

ya ~ <loldu rulırus bir kandılden 
cılız ibir ışık çıkıyor. Dönen yu • 

Yeni şarap 
fabrikası 

inhisarlar Umum mü
dürlüğü yeni bir fab

rika inşa edecek 
İnhisarlar Umum Müdürlüğü 

İzmirde yeni bir şarap fabrikası 
kurmağı kararlaştırmıştır. Buna 
ait makineleri Almanyadan ge • 
tirmeği de temin etmiştir. Bu a
rada Tekirdağ şarap, Boınonti bi
ra ve tütün fabrikalarına lüzumlu 
makineler de getiril~ktir. Geti
rilecek makineler 3,5 milyon lira 
değerindedir. 

Denlzyolları Umum 
Midi r Muavini ·an. 

karaya gitti 
Denizyolları Umum Müdür mu

avini Yusuf Ziya Kalafatoğlu Ve. 
kaletle temas etmek üzere Anka
raya gitmiştir. Önümüzdeki hafta 
Şe'hrimize dönecektir. 

Ber kazada siperle
rin yeri tesbit edildi 

Vilayetin tamimi üzerine bütün 
kazalarda siperler kazılmağa baş
lanmıştı". Kaza kaymakamları si.; 
per kazacakları yerleri teshil et
mişler ve bir rapor halinde Vi. 
liıyet Seferberlik Müdürlüğüne 

bildirmişlerdir. Vilayet icabeden 
amele ve tahsisatı temin etmiştir. --
Beyazıtta nakledile

cek bir çeşme 
Beyazıt meydanının açılması ve 

tanzimi buradaki bir çeşnıe yü -
zünden geri kalmaktadır. Eski e
serleri koruma Cemiyeti ve Mü
zeler İdaresi bu çeşmenin yıkıl.. 
masına mani olmakt adır. Belediye 
bunun üzerine çeşmeyi olduğu gibi 
başka yere nakletmeği düşün -
mektedi". Bu hususla tetkikler 
yapılmaktadır. 

Yumurta ihracatı 
canlandı 

Uzun müddettenberi duran yu_ 
murta ihracatı son günlerde Al
manyadan yapılan talepler üze
rine yeniden başlamıştır. Dün ilk 
defa olarak mühim bir parti yu
murta Alınanyaya sevkedHmiş • 
tir. 

Almanyaya bundan sonra ihra
catın devam edeceği hakkındaki 
haber piyasada çok iyi tesir yap
llll§lı.ıı. 

Ber kazada bir balk 
lıamamı açılıyor 
Belediye Reisliği Vilayetimizin 

11 kazasında birer halk hamamı 
açmağı kararlaştırmıştır. 

Her kazada bu hamamların se
çilmesi için dün kaymakamlık _ 
!ara emir verilmiştir. 
Ayrıca Üsküdarda Umraniye 

köyünde ve Şişlide 2 halk hamamı 
yapılacaktır. 

Yalovaya yeniden 
konacak 

elektrik lambaları 
Yalova vapur iskelesinden kap. 

lıcaya giden yol üzerinde yeniden 
elektrik liımbaları konulması Be
lediyece kararlaştırılmıştır. 

Kazaya yeniden 30 elektrik l.lm.. 

varlak taşların yanında, kolları 

sıvalı iki etkek ayakta duruyor -
du. Kadın onları göstererek : 

- Bu oğlum, bu kocamın kar
deşi ... - dedi • Üçümüz •burada ca.. 
!ışır, burada yatarız. 

Erkeklerin yaşlıcası. 

- Hoş geldıniz! 

Dedikten sonra; 
- A kadın! • diye bağırdı -

yirmi yıldır evliyiz. Hala kocan 
olamadım mı? 

- Kocam öldü. Sen onun kar
deşisin! 

- Ya aramızdaki nikah. 

- Kadın bir kere evlenir. On· 
dan stınrakiler koca sayılmaz. 

- Ya ne sayılır? 

- Aşık! aşık! 
- Oğlunun, misafirlerin ya • 

nında böyle konuşmağa dilin na. 
sıl varıyor? 

- Doğru her zaman doğrudur. 
Yalan söyleyen utanır 

Ve b ir yavıktan iki maşrabaya 
ayran doldurup verdikten sonra: 

(Arkası var) 

Harbe abşma1'•• 
Yazan: AlJ KEMAL SUN)!.~ 
Alınanyada neler oluyor?. ır 

harbuı başlangıcındanlıeri _rıe e 
dar n>ec·~kla takip edıldıgı 

bellidir. {.'raya daır alınan tı 
!er peıı: seyrektir. BunJarıJI J 
doifuııu ile doğru olmıyan• 
Rivayetlcrın ç..ı<tığı menbalıf 
kendi arzularına göre n~r·) 1 

bulunabiJirler. Onun için ~ 
hı harbın her haberi gibı /\ 
yada olup bitenlere dair v_:

1 
malfurat . . urşısında da azaı.,. ,A 

tiyatkiır ohıağı daha başlaıı.! 
tavsiye edenler aldanmadılB1 

mektir. böylenenler eğer ıııJ' 
ve muhakeme terazilerıne ,., 
sa pek azı böyle bır imtihan! 
yanabilecek. Fakat bah•i dat. 
niş tutmak lazım . Yalnız f\W 
yada <>!anları degıl, muhar·l' ! 
leketlerden İngıitcrede neler 
reyan eıtıgine daır tam mal 
alabilmek ih liyacı da kcndit' 
hi.>settirmemektcd r. Bu b81 

tabii görülme!~ Çcmkü fe\~ 
bir hal var. Harp esnasında. 
de ne kadar ş:ddclle cereyan 
ği malüm olan buy le bir miiC· 
sırasında muharıplerın düşiil 
yaln.z har ı çtekilerin mera~ 11 

min için onlara ha vadıs Y~f 
mek olmıyacağı aş ıkardır. v~ 

efkarını büsbil\iln baberd:ıl" 
meksizin bırakmak da oıroaı 
kat her muharip taraf istedı!· 
beri ancak kendı ıolcdigı zarı: 
neşredecektir. Bunları göıO~ 
getirince her ögrmilen msl"' 
karş.sında d.k.katlı olır.ak 
retı bır kere daha kendmı gb> .,.. 
yor. Çok defa muhakeme Y~ , 
len maluma\ ya cksıklir, yatı~· 
hissiyatı ol4adıgı iç.n lıakık8 

bi görünmüştilr. Böyle oıuııc8 

güvenerek yürütüımek iS1' 
muhakeme ve çıkarılan netıcl 
sakat olacakt;r. 

Bu mevzua teMas eden bif 
giliz muharrirı değil yalıl ı 
manyada neler olduğuna daır .... ' "'· · ' 
ru haberler almanın imkBft ;/ 
ğını, hatta İngilterecıe birbıf 
uzakça, fakat münakalat va>' 
mükemmel olan belli baş!. ) 
arasında bile havadıs noks»fl' 
ze çal'ptığını yazıyordu. 13ıJll 
tutturarak şuna varıyor: IW c 
hakıkaten bir tak.m husıısıY1 
arzediyor ki mesela geçen st 
harpte görülm1'mişti. ingııııl 
tarihinde bunun eşi oJmıyaıı 
harp olduğunda ise şüphe y0~1 
nu !ngilterede havat ile ıneJ11 . ııı 
rası geçen saatlerde, boll1 

. ' man zamanlarında yazıımı; tf ~,' 
!ardan, meoeliı bir dostu": d.ığ ~ 
yazdığı ebemmiyetsiz gıbı ~ . 
nen bas!! bir mektuptan d8 . h 
mak kabil. Gelışi güzel ya:ıı 
bir cümlenin bile hazan Ço 

naları oluyor. İngilteredeki ~ 
h . • 1 t. rıı• yattan orar.la. aı·p ~a e ı ~ 

sinin ne -''.augunu go•tereee1~ metleri görmek ll'ıimkün °.1, 
Muh•kkak ki mü•:külat çel<~ı . ,, 
Fak&~ hh.1 evvel tu mü~~.u sııı> . 
ha ço.ıı.tu diyorlar. Çünkll ıJr 
ve huzur zamanlarına veda ıııi 
harbin icaplarına göre umıı;;t 
hususi hayata uydurmak tı11~, A 
bire kolay olmam.ştır. Hallı J11ij 
zall'unlarda bu yolda çek11 

1J 
lan türlü zorluklar artık or 
kalkmıştır. Tabii bunların 'rr 
diğer müşkülat gelmek . s~ 
F akat asıl müşkiıliıt bır / 
diğerine geçerken çekilir. e~ 
re harp haline geçtikte!\ ,ıl f:~ 
her an havadan bombalar 1 ı 1 
ğını düşündiıkçe buna da 

8 
\ 

yoc. ' 
Hayatın böyle bir kanuıııl;ll' 

Yaşıyanları alıştırmak. 1ı11~. r in umumi ve hu;uoi hayal ~ 

t,-

d . . .. t reıı /ı her suretle ken mı gos c • 
' ·~ icapları bu mev1.11da yaıı1~ ~ı. i 

İngiliz muharrirlerine rll c, 
şunları söyletmektedir: . ~~ 

Bu harp insanların tab'tJ 
ne kadar yükseltlik, feda~ar el 
tidatları varsa onları inkıŞ~ (6 

meğe bir vesile teşk ı l etnl~ ,..ı 
Daha iki sene evvel taı.aV'-t! r' 
le zor gelen öyle feclakiirl·l<~ 
ki şimdi onlara kntlanıl1119 ,ı 

Acaba İngiliz paytahtını!1~~ 
da diğer büyük bir ~ehir el~ ~
pılacağı bu harpten evve e ~ 
nül<evdi kimbilir ortaya ıt , 

!ar k~nacak. ne münakııS~1 re 
cak ve kimbilir bunlarla 
dar zaman geçecekti• tıı •ıl 
on sene .. Fakat şimd• lı"11eçı 
altınd:ı bir buçı.:k St nf'<

0

" 'f 
memleket k~ ?ldU. 



lllerika 
levazımı 

tiştiriyor 
0 
Aıneri:ka hükılmeti, 
kyanos filosunu inşa et

ldür. Bu ıfilolaT Ame
re Nazırı Knoks'un söy. 

iore, dört, beş seneden 
~lanamıyacaktır. 
t~}ftlde Amerika.da 800 

harp gemisi inşa ha. 
bu rakam, kongrenin 

laıısisatı 'kabul etmesi ü
n ırnartta 2 milyon to

ı. 

halde ise, Bahriye Ne. 
~li . llde 1,492,542,612 do • 

....... , ..... _ t bulunmaktadır. ö-
d iki sene için de ayrıca 
0lar1ık fevkalade tahsi-

lınıumi harptenberi çe. 
~ lllecmu randımanının 
, beş, ellisini işliyordu. 
n üç buçuk milyon in. 

1l'ına:kta ve istihsalatmın 
~u ~!emektedir. 
.saatte, resmi Ameri-

. ikierine göre, Amerika 
taları senede 80 milyon 
~karınaktadır. Halbuki, 
. istihaslatı iG milyon, 
. ki ise 12 milyon ton-' 

ada m~ut fabrika. 
. tildiği ve yenileri de 
lii için ıbu miktar git • 

tadtr. Çeliğin Ameri-
tere hesa-bına bu ka
dığını söylemeğe lü • 

~it sual varit oluyor: A. 
b;_ , şimdiye kadar 1n-
""'1e! 
~ne yaptı? 
~ iU cevap verilrnekt~ -
~ Yepyeni bir hale ge. 

etile tamir edilmiş 50 
~er:[t}Şitir. Bunlar da 

ar hayli iş görmüşler. 
Son derece sür'atli on 

\ aza gemisi gönder -
1\ıılahil muhafaza gemileri 

lelbabir avında ~k ~ 
· Yine cödünç venm:! 

~ ''. kanununa tevfikan, 
'l>ıdo muhribi daha 

ir. 

· ~ahriye Nezareti, ta
'ç gösteren bütün İn
~leri için bütün A. 
. ~hlarını emre amade 

adır. Şimdiye ka -
lngiliz harp ge?nileri 

.~gfilılarında tamir e. 
· Bu tamiratın diğer 
hatta Amerikan harp 

~? datıa evvel yap1l -
'"'lıniştir. 
halde, söylendiğine gö

ı.._ a İngiltere h~bına 
~ edilmektedir. Fakat 

iki senede tatbik edi-
. 8Öre, senede 250 gemi 
lecek demektir. Bu da 

tt~l.l?arbesi ıbu ş.iddetile 
~1~ne göre, kaybedilen. 
ll~klerin bir kısmını 
e\tiT. 

~ltıi~ri inşaatına gelin. 
•ıı. Şimdiki halde kendi 

lıs filosunu vüc~ ge
~Şgukiür. Fakat Am-e· 
'ey~, hem dennaltıla. 
~~ de vapur kafilelerine 

ekte faydalı i~er gö. 
~oskito Bol> den.He• 
~i.1.e rde vermi5tir. 

t~I ROllAN: 17 

Almanya ve İngiltere· 
deki fabrikaların harp lc
,,azımı imalatı, müte
kabil bombardımanlcr 
neticeıinde, gittikçe azal
maktadır. Amerika f abri
kaları ise gece gündüz 
tam randımanla çalııı
yor •• 

20 metre uzunluğunda olan bu 
gemiler 32 tonluktur ve sür'atle 

inşa edılmektedir. Ayrla elli ta
m~i yapılmaktadır. 

Torpillerle ve mitralyözl-crle 
mücehhezdirler. Sür'atleri satte 

kırk, elli mıldir. Şimdiki halde 
İngilterenin elinde bunlardan üç 
yüz kadar vardır. 

A vrupada :>mai bakımdan en 
kuvvetli iki millet vardır: Alman. 
ya ve İngiltere ... Fakat mütekabil 

boı:nlbardımanlar dolayısile bu 
memleketler fabrikalarının istib... 
salatma darbeler inmiştdr ve in
mektedir. Amerika ise tam ran. 
dıınanla çalışmaktadır. Gece gün. 
düz işliycn fabrikalarda top, tank 
ve cephane imal edilmektedir. 
Ağır ve hafif silahlar iç.in ça -

Iışmakta olan fabrikalar yüz yir. 
m?den fazladır. Amer.iıkanın 1942 
de yirmi !beş, otuz tonluk on bin 
tank ve hundan daha çok fazla ha.. 
fif tank imal etmesi beklenmek
tedir. 

Fransa muharebesi başladığı 
zaman, Almanyanın elinde dört 
bin tank vardı. Mukayese edilirse, l 
tank 1bakLmından da lngilterenin 
boşluğu, Almanyayı g~ecek su • 
rette doldurulmuş olacaktır. 

Bu harp vesaiti arasında en 
mühimlerinden :biri, bir denu par. 
çasını geçebilecek olan cyüzen 
tanklar» dır. Bu tanklar manş de
nizini yüzerek Fransa sahiline çı. 
kabilecek kabiliyettedirler. 

Top ve cephane imalatı mevcut 
fabrikalar gece gündüz çalışmak
la beraber, İngiltere hes~ına ye
ni faıbrilçalar da inşa edilmiş ve 
bunlar da faaliyete geçmiş.tir. 

Amerika çelik1haneleri senede 
80 milyon ton çeliği :işledikleri 
hal®, Japonya, Almanyanın İ§
gali altında bulunan memleketler, 
keza işgal altında bulunan ve bu.. 
lunmıyan Fransa dahil olmak ü
zere Mih\"er devletleri senede an
cak 40,160,000 ton Çelik imal ede. 
bilmektfldir. 
IHul~a Amerikanın harp leva. 

zımı istihsaıatı gittikçe fazlalaşır
ken, A vrupanınki ise devam eden 
harp dolayısile azalmaktadır. Bu 
işlerde mütehassıs olan eller de 
eksilmektedir. 

• • 

~HALK_J 

-~ÜTUNU) 
lı Ve lıgi An)'Clfll•, 
fİltti7flll-', Mı1teıuıi
ı. ve müfkiiUer 

KA YlP' KAHDEŞINl 
ARIYOR 

En son vazifesi Edirne Vil~yeti En
cil:men kaleminde katip olan kardeşim 
Nizaıuettin GUltnudan 5 yıldır haber 
ıılamadığınıdan merak ve endiş4! için
de bulunuyorum. Bilen hayır sablple
rinlıı lıit.fen Son Telgraf Gazetesi Hey• 
eti Tertibiyesinde B. Sabahattine ma
tüm•t vermelerini rica ederim. 

J~ arıyor 
17 7~mda Lise birinci sınıfına ka

dar okum\!$ bir genç her nevi işlerde 
· ı llitllM: üzere kendine az bir ücretle 
·m-.ife aramakta.dır. Taliplerin cKos
.uılı• rumuzuna müra~atları. 

' . 

ı,. Cinayet Davası 
iZZET BENiCE ~ Yazan: ETEM 

') . 
~•.:a~ ediniz?. 

tı~ 1.izınj kapıda btrakmı~, 
)l. tştıın. 

t , 
1 Cüıin nerede? 

. iltdu. Ve.. ona l:'iilettk 
t, .. ~hası gelm~, onunla 

\ ··dedim. 

\~lll Şükriyeuin,tulıafıaa 
t,)~ :. Nasıl olur, lu.nci ba
l~ 80Y~endi. Sonra, beallıı
,,~ tlfıyorsun. beyle pka-

yorum ki.. 
Dedi. 
Hakiın: 

- Bildifiniz, hatırladığınız ka· 
dar .. 
Diye~ GDU söylemei'e teşvik 

etti L · 
Ve .. Ferdi yeniden anlatmağa 

)taşladı: 

- Ona •erdiğim haberin ciddi 
elduiuıau söyledim. İıwımunak
ta wır etti. L, 

11!_lıaın.. diyeı·e.k ltaaa 
"ıı~ QU}Un.du. Ve.. araJIUZ- Ve.. konuşmamız şöylece siirdti: 
\ ~ llııtLır sürdü. - İmkanı yok. 
t konuştulHar:nnzı aıı· - Aşaiı pt bak. Güzinle ko· 
l ~ n11~uyor. 

'~tdu, düşündü, - Güzin babasnı tanımas ki .. 
'-l~ b ~o:nuşhıklarnnı keli- - Tanımıyor anuna konU§U· 
~ atırlanıak ve size &ÖY· yorlnr. 

' Geçaüş zauıa11 bilmi- - Yalaııcınuı birisidir. 

Sı tıı iEi~aant11 
Büyük Jılillei [11 ccli&i11de, 

bütçe müzakereleri sırasın
da, bazı mcb'uslar, bir huıım 
müteahhitlerin yol in§aatın
daki lakaydi ve ihmalinderı 
bahsettiler. Bizde" ıtmumi
yetle yolların iyi yapılmadı
ğından, henüz irışa olunan 
bir yolun, bir sene geçmeden 
bozula'uğundan ıi!:ayet etti
ler. 

Bu iddialar doğrudur. Gö
rünen köye kılavuz ister 
mi?. Şehir içinde de, mem
leket içinde de, maalesef, 

. bizde yol inşaatı umumiyet· 
le bu haldedir. 

Bir meb'uı Mecliate §Öyle 
dedi: 

«- M iiteahhitler, yol in· 
ıaatında ıadece ceplerini 
dolduruyorlar.» 

Evet, bazı müteahhitlerin 
bu haleti ruhiyeıi cidden ga
riptir. Sanki, devletle bir ta· 
ahhüt İJİne girifmek demek, 
sadece para kazanmak de
mektir. Hem de mühim, top
lu bir para.. Tek bir iı yap
tıktan sonra zengin oluveren 
müteahhitler var. Servet yap
mak herkesin hakkıdır. Her
kes, bunu iıter. Fakat, bir 
çok meıleklerde bütün bir ö
mür boyunca çalıııld,ıktan 
sonra ancak biraz refaha ka
vuıulabiliyor. 

Bir İf yapar yapmaz der
hal ıervet ıahibi olmak, bir 
kısmı müteahhitlere haı bir 
haduedir. Bu muele üzerin
de, devletin haaıanyetle da. 
~acağını ümit ediyoruz. 

BORHANCEVAT 

Mekteplerin ihti
yaç listeleri 

İlk. okul başöğretmenleri yeni 
sene için her nevi okul ihtiyaç -
lannı şimdiden tesbit ederek bi. 
rer liste halinde Maat'if Müdür
lüğüne bildirmeğe başlamışlardır . 
ıMaari:f Müdürlüğü bütün ihtiyaç 
listeleri tamamlandıktan sonra 
bunları mufassal bir rapor halin
de Maarif Vekaletine bildirecek· 
tir. 

Borı::aklarnnızın gev~eylp eifu;
tikiyctini kaybetnıesi, sa!rarun 
kafi m.ikt:ırda ifraz edilmemesi, 
muntazam yemek yerımcmcsi, iş

tahsızlık, daima oturup gezinme
mek, ço:.t m~ul olmak, zihn1 iz
tır:.ıplar peklik husule getirir. 

Peklik, yani inkıbaz uzun müd
det devam ederse, karın ~işmelc
ri, sancı, midedede rahatsızlık, 
yüzde kırmızılık, baş ağrılan, baş 
dönme.,i, uylru.ı>uzluk, fikir yavaş
lığı eibi hoşa gitmiyccek hallere 
de sebep olur. 

Tedavisi barsakları harekete a
lıştırmaktır. Pekliği giderınek 
için taze scb;r,e ve bol meyva ye
melidir. 

Pekligi gidermek için müshil
lerc müracaattan ziyade. sebzeyi 
ve bilhassa meyvayı t.ercUı etmek 
daha iylwr. 

~·----------
Ve .. bunu söyler söylemez bü

yük bir tehlike içinde imiş gibi 
haykırdı: 

- Koş, git bak. Belki ltir laay
duttur. Kıza fenalık eder. 

Giildüm. O ısrar etti. 

- A .. Ferdi, herşey olabilir. Ser
serinin biri kızın kar~ısına baba
nım, diye çıkar ,birşeyler yapma
ğa kalkışr. Belki lursızdu·, belki 
dolandırıcıdir. Bizim az çok zen
gin olduğumuzu da bili~·orlar. Kızı 
knçmıbilirle.r de. Giizini sen kapı· 
ınn i.inünde mi bıraktın?. 

Ben: 
- Evet .. 
Deyince, yine telişlı tels.şlı: 
- Koş, git bak. İnıkinı yok. 19 

yıl kaybolan, ölen bir adam yeni
den dirilip k~unın çıkamaz. Mu
hakkak bu bir lıaydut.: 

Diye beni zorladL KO§tıµn, gıit
tinı, kapı önünde aradım. Yoktu
lar. Ahmede sordum, yukanya 
çıktılar.. kiiçük hanım odaları.na 
götürdüler. dedi. Hakikaten Gü
zinle beraberdiler. Ahmet, dikkat 
et.. dcd~ tekrar Şükriyenin yanı-

Hem ziyaret kem 
ticaret buna derler 
Nane suyu satıp para kazanarak 
Be. ediye cezasını ödeyecekmiş 

--t~ı-- Yazan: dl YİN lllEfillÇE'li' :.fı.&::JI-
Kır bıyıklı, tıraşı uzamış, po. 

tur gibi pantolonlu daha ziyade 
taşralı gıbi görünen ibir adamdı. 
Elinde ~ küçük şişe, bir de yük
sük kadar fincan vardı. Koridor. 
da, üç beş kişiyi bir arada toplan
mış gördükçe sokuluyor. 

- Mis kokulu nane suyu var .. 
Midevidtr .. Hazmi kolaylaştırır .. 
Bir fincanı yüz paraya! diyip yan. 
larından geçiyordu. 

Eskiden, mesirelerde, kır yer -
lerinde dolaşan kağıt helvacı, ho. 
roz şekerdsi fırın kebabı kuzu 
kestanecisi v~ saire gibi seyyar es-
naf arasında nane suyu sa -
tanlara rastlardım. Hatta, çocuk. 
ken birkaç defalar da içtikdi. E. 
peydir kaybolan nane suyu satı. 
cılığını, bu garip adam, Adliye ko. 
ridorunda yapıyordu . 
Beş altı kişilik bir grupun ya • 

nından geçerken, yine bermutat: 

- Hasiyetli nane suyu .. Mide. 
vidir .. Mis gibi.. Yüz paraya bir 
fincan! dedi. 

Bu gruptan biri: 
_ Gel lbakalım.. Gel buraya.. I 

İyi midir nane suyun? Diye sordu. 
Adam: 
- Ben bu işi yeni yapmıyorum. 

Otuz senedir satarım amma, şimdi 
anlıyan kalmadı, dedi. İşte böyle 
sizin gibi, kırk yılda bir anlıyan 
çıkacak da, bir fincan, iki fincan 
içecek. 

- Doldur bakayım bir tane .. 
İhtiyar, şişenin ağzını fincanın 

ağzına dayadı, adeta ölçüyle ilaç 
tartar gibi itina ile finçana bir 
miktar nane su;y.u koydu. Bir nane 
kokusu ortalığı kapladı. 
Müşteri eline aldığı minicik fin

canı ağzına götürüp bir yudumda 
nane suyunu içti. Fincanı uzatır. 
ken: 

- Doldur bir daha! dedi. Fena 
değilmiş pek ... 

İkinci fincanı da bir hamlede 
yuvarladıktan sonra, Geyirmeğe 
ıbaşladı. Yanındakiler~en biri sor
du: 

- Neye yarar bu nane suyu? 
- Neye yarar olur mu? Nane 

suyu bu be ... Neye yaramaz ki? .. 
'Mideyi tashih eder. Çok hasiyet. 
lidir. Bayılırım doğrusu ... 

- Öyleyse, bir tane de ben içe
yim .. Tok karnına da içilir mi? 

- Tok karnına da içilir, aç kar. 
nma da ... 

Nane suyu satan ihtiyar söze 
karıştı: 

- Asıl aç karnına içilir. O va
kit, insanın bütün damarlarına ya. 
yılır .. Barsaklarım yağlar. 

- Haydi ver öyle ise bir de ba
na ... 

Satıcı, bir de ona doldurdu. 
O da içti .. Yüzünü buruşturdu. 

- Acıymış bu ibe! dedi. Acı am. 
ma ağzını da serinletiyor. 
Arkadaşı: 

na geldim, Şükriyeye vaziyeti an
lattım. 

Şükriye: 

- Muhakkak bunda birşey var. 
İmkanı yok .. olamaz!. 

Diye ısrnr e.liyordu. Sonra ak-
h.na yeni birşey gelmiş gibi: 

- Adamı gördün d~l mi! 
- Gördüm. 
-Tarif et baka~·ım .. bana. Nasıl? 
- Uzun boylu ,iri kemikli, çetin 

yüzlü, sert bakışlı bir adauı. El
macık geınikleri de çıkık ve dı
şarıya chşarıya. 

Şükriyenin rengi birdenbire de
iişti. Gözlerini ywndu, bir saniye 
düşiindü. 

- Evet, ona çok benziyor. An
lattığın onun tipiydi, dedi. Sonra 
durduğu yerde bir heykel gibi do
nuklaşarak ve hareketsiz kalarak 
mU'ıldandı: 

- Onun sağlığı garip lHr sW,... 
riz olur. d~i ve ilave etti: 

- Nanl, birh-irimizi. göre-itilir, 
yüzyfrıe gelebiliriz? 

Ferdi sözünü burada bitirdi: 
- Vcdndın gelmesi haberi Şük

riye üzerinde işte 'bu intıJ>aı uyan-

- Tabii acı olacak, dedi. Bu a
dam da bunu şerbet diye satını. 
yor ya .. Nane suyu diye satıyor. 
Sen nane yemedin mi hi ~? 
Başka bir arkadaşları lşi şakaya 

vurdu: 
- O, ne naneler yemştir, ben 

blirim. Amma, suyunu ne bilsin? 
Senin gibi (herkes her sudan haz
ı:etmez. Sen mesela imam suyuna 
bayılırsın ... 

Gülüştüler. 

Ondan sonra, sıra ile, hepsi bi. 
rer fincan nane suyu içtiler ve iyi 
kötü hepsi geyirdiler ... 

Nane suyunu en evvel içen: 
- Doldur bir daha! dedi. Satıcı 

nane suyunu tekrar doldururken 
lbir mübaşir yaklaştı .. 

- Baba, dedi burada satıcılık 
yasaktır. 

- Ben satıcı değilim ki ... 
- Necisin? 
- Davacıyım .. Şurada, şu kar-

şıki sulf mahkemesinde davam 
var. 

- Davan varsa da\•ana git.. İşte 
elindeki suyu pekala satıp para 
alıyorsun .. 

- Hoş gör evlat ... Bugün mah. 
kemeye geldim, işten kaldım. Ben 
pazarcı esnafım. Belediye ceza 
kesti.. Şurada üç beş fincan nane 
suyu satıp ekleyip pükleyip de ce
zayı tamamlıyacağım. Amma eğ~!" 
istemiyorsan giderim. 

Elindeki şi.,,c:enin cam kapağını 
kapadı .. Fincanı cebine attı. Yü. 
rüyere1t uzaklaşmağa başladı. 

Nane suyu sattığı grupa dahil 
olanlardan biri mübaşire: 

- Hem ziyaret ıhem ticaret di
ye buna derler, dedi. Adam hem 
mahkemeye gelip davasında bu • 
lunacak .. Hem de t> arada para 
çıkaracak'. 
Diğer biri: 

- İş bilenin kılınç kuşananın, 
dedi. Ar yılı değil kar yılı bu. .. 
Hırsızlı!< etmiyor ya herif; nauıu
sile mal satıp para kazanıyor. El. 
!kfısibi habibullalı kazanmayanı 
Allah da sevmez kul da ... Yapabi· 
lirsen sen de yap :bakalım. 

Anadolu J&kaııam 
nazım plAnları da 

bazırlaadı 
Boğaziçinin Anadolu yakasının 

nazım ve tafsilat pl.anlan şehir. 
cilik mütehassısı M. Prost tara
fından ikmal olunmuştur. 

M. Prost dün saba.h ıberaberin. 
de İmar Müdürü B. Hüsnü Ke
seroğlu olduğu halde Vali ve Be. 
lediye Reisi B. Lutfi Kırdan zi
yaret ve bu planlar hakkında iza
hat vermişir. 

B. Lufi Kırdar planlardan en 
evvel yolun yapılmasını lüzumlu 
görmüşür. 

dırdı. 
Hakim yeni bir sual sordu: 
- Şükri:re ile c;ı gece Vedat ket· 

nuştular mı?. 

- Hayır .. 
- Nasıl oldu da?. 
- Şükriye, ben o adamı p.r-

mck istemem. Yine bütün nefret 
hislerim ayaklandı. Dcımdeğişik 

bir kadın oldum! dedi. Hiç oda
dan çıkmadı \'C adeta hastalana
rak, sayıklıyara.k uyudu. 

- İlk g-Orü tükleri vakit ~is yan-
larında mıydınız? 

- Hayır .. 
- Neredeydiniz!. 
- Evde de~ilclim! 
- Siz karınıza oıtwıla kenuş-

ması veya konuşmaması için ~ 
bir direktif verdiniz miydi? 

- Hayır, vermemiştim Karımı 
tamamile düşüncelerinde serbest 
bırakmıştım. Çünkü, onun beni çıl
dırasıya sevdiğine, benden başka 
bir erkeğe dönmesine, hatta dön-
mesine değil, bakmasına bile im
Imn tasavvur edilcmi;rccejiue e
mindim. 
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~şmaharrlrler 

!üe l.iiRy®rlar 'l 

IK DAM 
Prof~r Şükrü Ba.b:w ehi i.lem:ıt 

isimli burtmkü t~ ya.usınd:a 'l" w 
Dünya ynnl Aıncr:Jta. Ue Büyük Bri
t."U1ya fılcr.ıinin ibir lıeybcUi ~llül 
oluşu ka.rşlSmda l\Iihverfn de bu
na klll'Şl A 'l.'Ttıp:ı.dn birer ikili yarat. 
nuk emcllcrlni besler.üye b:u>,lamı.t bu
lundıı:id~nı söy.lt!:tt1C:.-1c ,.e inen;,,. 
Hıı.riciyc Nazın l'ıL Etl~~ GY.Urleo &0n

raki Avrupa tçhı söylOOifl: 

cHiç kimse E:::ki Dünya teşe\•vüşle
rine dönmek niyetinde oldugumuzu 
düşünmemelidlr. Enternasyonal tica
retın mumk!ln en geniş temeller üze
rinde yeniden doğmasına imkatı vere
ccgiz. ~slı bariz ,·as:fı eşya ve hiz-
metler müb'1delcs.i olacak mlllctlcr a
rası t' caretin inkişD.fmı görmek ü
midındeyiz. Ahnanya bu yeni Avrupa
dn rolilnO oynnm::ılıdır; siyası ve \'e 
askeri sulh şarfüırımız Almanynnm 
fena harekeUerinin tekerrürüne mfuıi 
olmayı istihdaf edecektir.~ 

Sözlerini kaydettikten sonra §unları 
yazm .ktadır. 

inııiliz Hariciye Nazırının nutku 
bö7le kaulı iki blokun te~ekkülü ihti
malini iyi karşılamak istmediğhıi gös
termektedıı·. Buyuk Britanya, ticareti 
ile Avrup:ı ve sair kıt'alarda nüfuz ka
zanmış 'e birinci mevkie yükselml,5 
bir memlekettir. MuzafteriyeUni temin 
eden bu usullere veda etmek istemez. 
Kapalı bir Avrupa - Afrika vahde
ti Amerika ve İngiliz iıleminin hiç de 
yi görmiyeccği bir sistemdir. Böyle mu
azzam bloklara ayrlnuş, çaırpışmaları 
ktısadt, siyası, fikri, askeri bütün sa
halara amansız bir ~ekilde genişlet
mek demek olur.> 

CUMHURiYET 
B. Yunus Nadi dla.rp ve Sulh» Wm

Ji bugünkü b:ış ma.1ı:.alcsinde ha.rbbı 
bütün dünya.nm icfnık 7Ü2ıdli!il bir 
k.aın ye at~ crerya.g ~ alılıtmı 
söyleııli'kten sonra: 

c Yalnız Avrupanın ~ğil, biıtün 
dünyanın harplere ebediyen son ve
recek bir yeni nizama ihtiyacı bulun
duğunda ittifak etmek ve bunun hal
lini harp meydanlarının kan ve ateş 
dolu boğuşmalarında değil, aklı başın-
da milletlerin etrafına hilsnü niyetle 
oturacakları müzakere masasında ara
mak doğrudur.> demektedir. 

VATAN 
B. Ahmet Emin Y&Jm:a.n «Yeni sulh 

sözlel'b isim.it bı.tı:"iit*ü ~ 
ııılnde l.am Amerlkanm lı.arbt: filJen 
kan.şmıya 7akbşhfı ibir sırada M. E· 
denin iııcilteırenin sulh pyelerinıclen 
bah..ı;etmesini mcvıuu ba.ııse'1erck: 

cİngiliz Hariciye Nazırının söllerl 
tahlil edilirse $U neticeye vanlır: İn
giltere hüklııneti, Alınan millı:-tile sul-

ı he haz.ır olduğwıu iktısadl hak ve fır
sat hususunda müsavat esasını kabul 
ettigini ilan ediyor. Fakat Avnıpaya 

ve d!inyaya tah.kküm etmek istiyen Al
nın Nıı7l sistemi ile sullıe hazır değil
dir. Bu sistem kırıhncıya kadar dö
vüşmiyc devam edecektir. Kırılmanın 
1 ne zaman olac:ığlD.l D. Eden kestirıni-

yor, fakat böyle ~rt ve fazla zorlan
mış mckııniz.maları.n birdenbire kın
labilecc~ini sliylUyor.> 

Dedikten sonra Edenin bir intikam 
sulhü emeli beslemediklerini. söyleme
sinin tariht lıir eheıruniyeti bulundu-
ğunu beyan etmekte ve biUihare şun-

• ları yazmaktadır: 
everilen temi.natııı halis olduğunu 

ve İngiltere ile Amerikanın zaten baş-
. ka türlü hareket ~emi,eceklerint Al

man milleti de takdir eder. Bütiln iş, 

Almanlann memleket ve milletlerine 
ait vatanı hislerle Nazi Partisine alt 
ballılığı ne kadar zaman bir hizada 
tutab!leceklcrindedir, 

Bu meselenin hal1ectilmesinin iki 
şekli vardır: Ya Nazi Pcu1.isl. tahak
küm esası üzerine dayanan yeni niza
mın çıkar yol olmadığını anlıyarak 

müsavi haklara dayanan bir yeni ni
zamı kabul eder ve insanlığa ı;aglam 

temnt verir ve yahut Alman milletin
de vatani hisle parti hissi arasındaki 
aykınlık ırltgide artar ve tahakkUrn 
üzerine dayanan sert mekanizma ni~ 

hayet günün birinde B. Edenin dedi
ği gibi, kınhr•• 

- Ya Güzin için?. 
- Güz.in için de öyle. Fakat, 

sonradan akimdığımı öjrendim. 
- Vedadm eve ıelmesi ıitmesi 

bakımından bir fikriniz, hasasl 
'-"'Sİyeniz var mıydı?. 

- Hayır. Bıınun için de l>irteJ' 
söylemedim. Çünkü karımın nasıl 
olsa onun eve gelip gitmesine mü
saade ctmi~·cccğine emindim. Ni
tekim de öyle oldu. 

- Şükriye onu gördüiü vakit ne 
konu~tuğunu size anlatml§ mıydı? 

- Anlatmıştı. Fa.kat, kıskauır 
veya giiven:>iz görünür &:ibi du
ranmamak için bu ıörüşıne talsi
latının üzerine pek düşınemiştim. 

- Hafızanızda kalanları aa.latı
nıs?. 

Ferdi, kisa ıkesmek ister iibi 
bir tavll' takınarak cevap ,·erii: 

- Şükryenin ilk sözü: Aman 
ne kadar çirkinleşmiş, hoyratlaş
ınış .. 7..aten çirkin, kaba, kadın nt· 
hunu okşanuyan bir adamdı, şim 
di büsbütün beteri; görünce tüy
lerim iirpcl'di .. oldu. 

( Ark&'ı Va'1) 

Bugünlerde dil -me&elesi, 
günün mevzuudur. Mcdiste, 
gazetelerde, hususi sohbet
lerde hep dilden bah~edili .. 
yor. Dil, dile düştü. 

Bir meb'usumm:un Meclis
te söylediğine göre, radyo. 
muzun spikeri, şimdiye ka· 
dar lisanımızda ku!lamlmı
yan tamam 3,COO ecıaebi ke
limeyi dilımize sokmuş, kul
lanagelmiştir. 

Eğer, bu iş, bu hızla de
vam ederse, bir gün bakaca· 
ğız, bütün mefhumları, ma
naları yabancı keiimelerle 
ifade edecegiz. Radyonun 
spikerine, bu hak ve salahi
yeti kim verrnİ§tir, orası bel· 
li değil.. • 

Karşılığı Türkçede mevcut 
bir çok mefhumları dahi ec· 
nebi kelimelerle neden ifade 
ediyoruz?. 

Bir gazetenin e.çtığı anke
te cevap veren bazı münev
lere göre, bir Dil Akademiıai 
kurmak lazımdır. Bu akade
mi, dil üzerinde bir zabda 
müeyyidesi olarak lmlacak
tır. Ve akademi, dilimizi bir 
zo.ptü rapt altm_q alacakbr. 

Akademi dedıgiuiz §ey ne
dir?. Bir komisyon, bir encü
men değil mi?. Ve teJldl edi
lecek böyle bir akademiye 
bugün mevcut mütehassısla
rımız ve dilcilerimiz alınmı
yacak mı?. Yok ... Eğer, aka· 
ç\emiye girecek mütelıasıslar, 
cİökmecile:-den yeniden dö
külecek ise o, başka .. 

Madem ki, bir akademi ku
racak kadar ulemamız var· 
dır; o halde, bu ulema, §İm· 
dine İf yapıyork.r?, Pmua 
mı satıyorlar'!. Madem ki bir 
dil keşmeke§İ vardır; o hal
de, mütehassıslar, ulema, 
meseleye el koymalıdır. 
Şu dil bahsinin bir talih

sizliği vardır. Vakit vakit, 
bir takım münakaşalara se
bep olur. Alimer, edipler mü
tehassıslar, laf eder. Aradan 
bir müddet geçer. Ortalık ıüt 
limanlıktır. Sanki, bir dil me
ıeleıi artık yoktur. Yahut ta 
halledilmittir. 

Sonra, yine bir hRd;se o
lur; bir fınat, bir vesile çı
kar. Sağnak gibi, bir dil bnh
ıi yine ortalığı kaplar. Neler 
söylemez, neler?. 

Anlaşılan fU ki, arbk, biz
ler, fU dil bahıi ile ünsiyet 
peyda etmiıiz. Onu seviyo
ruz, o da bizi seviyor. On
dan bahse~mey\nce, duramı
yoruz. Vakit va~it bazı lubi
yat, ıathiyat yapıyoruz. 

Hof, bu numaralarımız 
fena ~uyor. Herkc:se bir 
eğlen.çj; ve~ilesi tC§kil edi
yor. 

Galiba, bir gün, dil bahsi 
hallolunur, konuıacak ~ey 
kalmazsa, hafif bir rahatsız
lık dahi duyacağız. 

R. SABiT 

Biri !"i.zi."DE~[Ji 
~epımızın ı - -
Mahalle içinde tuğ-
la fabrikası olur mu 

Erüplıe Çomle.kçilcrde otut"an 
~ a.l.d.iııaııı bir mek· 
topta fij7le deniliyor: 

c- Kanunen mahnlle arasında 
fabrikn kurulması yasak oldugu 
halde semtimizi zeh.irliyen ve öte
denberi şikiyetlere sebep olan a-
teş Tugt;ı F~brikası şimdi de tesi
satını J:CDişletm.lyc başlamıştır. 
Fabrikanın etraı:u yaydıf,rı du-
manların ciicrleri zehir~ncn biz-
1<.'i", bacndan tıkan kı\•ılcımlarla 
evlerimizi de her zamıın yangın 

tehlikesine maruz ı:önnekt.eyiz. 
Fabrikanın basım tarafa naklini 
beklerken etrafını her cUıetçe 
tehlikeye sokan bu tesisatın ge:ni§
letllmiye ~"\lanması bizi hayre
te düşünnllştür. Kıymetli Vali ve 
Belediye Reisimiz Ultfi Kırdardan 
semtimizi bu dertıen kurtarma
sını bekliyoruz.> 

SON TELGRAF - Karllcrimi
zln bu h.-ıldı şiktıyetini muhterem 
Vali ve Belediye .Rrusimtzin naza
rı dıkkatine vaz, bu meselenin tet
kik edileceğini ümit ederiz. 

• 



Kög Papası 
,_,...,·L~---Ç--e_v_ir_e_n._.:_F._. ____ ,_, ______ ...::;·~1--~ 

' [)aha küçükken bütün allesinin 
gayesi onu, doğup büyüdükleri 
lı:öyl-erine papaz yapmaktı. Bu ga.. 
yelerini tahakkuk ettirmek için 
de, on sek.iz yaşına girer girmez 
Jozef'i papu mektebme yolla -
ıd.ılar. 

Jozefin tm!ktepte yaptığı lllı: 

iş, gece gündüz çalışarak İncili ez
berlemek oldu. Bunu müteakıp o
na birçok ıeyler öğrettiler; 
öğrenme faslı da bitince papaz 
Aarnzedi olarak köyüne döndü. 
Mü~ i:ıir iman kuvvetine sa

hipti. Köyde gayri kiliseden çık
maz olmuş, ve bütün zamanını du. 
a edereılı: geçirmeğe ba§lam.ıştı. 

Yegane okuduğıİ kitap da incildi; 
onca, kitabı mukaddesten başka 
okunacak kitap yoktu. 

Ortalık kararmağa yüz tutun • 
ca kiliseden çıkar, bir elinde u
zun tesbihi, diğerinde kitapı mu. 
bdd<!S, ağır ağır rnnin yolunu 
tutardı. Jozef iyi kalpli olduğu 
için, köyde herkesin gönlünü al. 
mağa çalışır, muztaripleri teselli 
eder, v-e köylüleri bWbirlerine yar
dıma, tarlalarını boş bırakmama.. 

ta teşvik ederdi. 
Şimdi iri yan merhametli bir 

d'l!likanlı haline gelen J ozef, bü. 
tün köyün genç ihtiyar erkekleri 
saygı gösterdikleri halde, kızlar 
onun yakasını bırakmıyorlardı. Ve 
iş o dereceye geldi ki artık köy 
kızları, ak<amları papaz narnze -
dinin yolunu kesmeğe başladüar. 
Üçü dördü biı' araya geliyor v-e o
nu lakırdıya tutarak etrafında fır 

biri göbek attı, bir ba.ıkası öpücü'. 
yolladı. Üçüncüsü kollarını aça • 
rak onu kucaklamak istedi, dör
düncüsü de eteklerini kaldırıp et. 
c-<lfında dans etti. 

Zavallı Jozef bütün bu çıldır • 
t.cı manzaralar kar!§Sında ken • 
dini tutamıyarak bakakalmıştı. 
Birşey söy liyemiyordu, 18§ gibi 
duruı_ordu. Onu bu hald-e görünce 
kızlar, kıvrak kahkahalar atarak 
yanına yaklaştılar ve küçük saka
lını, yanaklarını okşadılar. Joze
fin başı dönüyor ve gözünün ö. 
nünde ne varsa sil.iniyordu. Böy. 
lece vecde gelmiş gibi epey dur
duktan sonra nihayet koşar adım.. 
larla evine doğru gitti. 

Ertesi sabah J ozefi, kilisenin 
kapısı önünde üstü ba§ı liyme liy
rne ·bir halde gördüler. Vücudü • 
nün birçok yerlerindne kanlar a
kıyordu. Ona birçok şeyler sordu. 
!ar, lakin Jozef h.içbir şey hatır
lamıyor ve sorulanlara aıbuk sa. 
buk cevaplar veriyordu. 
Tımarhanede çabıılı: iyileşti, fa

kat iyi olduktan sonra oradan ay. 
nlmak istemtıd.i. Bütün hastalar 
onu seviyorlardı, o da, köydey
bm yaptığı gibi burada herk-esin 
işini görüyor ve elinden gelen yar. 
dımı yapıyodu. 

Jozef, on seneden beri Darüşşi
fada bulunuyor; köylülerin onu 

köye götürmek için sarfettiği bütün 
gayretler boşa çıkmıştı. Her şeye 
rağmen, J ozef o çıplak göğüslü 
oynak kızların bulunduğu köyüne 
grlımek istemiyordu. 

dönüyorlardı. Sent Antuan gibi \•============= 
aşkının bu şeytanlar tarafından ı• L A N 
bozulacağından korkan Jozef ise, 
elrerile yüzünü örtettk i:ıu kısa 

1ı:oııu, bağırları açık çapkın köy lstanbul Asliye ikinci 
kızlarıııdan kaçardı. Sık sık teker. Ticaret Mahkemesinden: 
rür etıneğe başlıyan bu halden 
müt'h~ bir surette ürküyor, ve bir 
gün faziletinin kirletileceğini te
emmül ederek azap çekiyordu. 

Liıkin ne yaptı ise kir etm«li, 
küstah köy ktzları ne uslanmak, 
arlanmak biliyor ft ııe de peşini 
bırakıyorlardı. 

Bir gün yolunu değiştirmeği 
d~ündü, v-e gizli bir patikadan 
evine gelmeğe koyuldu. Fakat bu 
tedbiri uzun müddet kullanamadı, 
§<!)'tanlar bu işten pek çabuk ha.. 
berdar oldular ve genç papaz nam. 
zedini bu yolda karşılamağa kof. 
tular. 

Gitgide bu kıvrak n cilveli kız
ların karşısında J ozef içinde bir 
§eyler duy.rn.ıığa başlıyordu. Hatta 
lıir akşam evıne geldiği zaman 
§UDU bile düşündü: .Adam sen de 
daha papaz olmadım ki .. Ayrılsam 
irim ne tler?. O gece bir türlü u
yuyamadı ve korkunç rüyalar gör. 
d.ü; ve damarlarındaki ateş ise 
mütemadiyen onu kıvrandırdı dur
du. Bu hal onu müthiş korkuttuğu 
için .sabahleyin, iffetinden ayrıl • 
mıyacağına dair en büyük yemini 
etti. 

Erteeig;inüyinebirelindeuzun 
lı:ara tesbihi, diğerllıde kitabı mu" 
kaddes, ince patikadan ağır ağır 
evine dönerken mahut dört lı:ız, 
karpsına çıktı. Bu sefer ıeytanlar 
jşi biiSbütün azıtm~dı: Zaval'.ı 
Jozefi çileden çıkarmak için n" 
lıizımsa yapıyorlardı. İçlerinden 

Halk Kontrplak ve kaplama fab. 
rikası Türk limited Şirketi ile Türk 
Kontrplak fabrikası işletme 1i • 
mited şirketi arasında tahaddüs 
eden i.!ıtilaf dolayısile evvelce Ü

.zerine tedıbir vazedilen Kızıl ağaç 
cinsindoen rno küsur metre mi -
kabı tomrukların beher metre 
mikabına 18 lira kıymet takdir 
olumn~ ve bu tomrukların açık 
arttırma ile satılmasına karar ve. 
rilerek birinci arttıramrun 3/6/941 
tarihine müsadif salı günü saat 
9 da ve kıymeti % 7ö i bulma -
dJğı takdirde ikinci arttırma 7 /6/ 
!Ml tarihine müsadif cumartesi 
günü saat 9 da yapıla.:ağından ta.. 
?ip olanların yazılı gün ve saatte 
tomrukların bulunduğu Eyüpte 
Bahariye caddesinde 1/2 No. lı 
Türle Kontrplak işletme limited 
şiı'ketinde ilıazır bulunmaları ilan 
olunur. 41/33 

fs-..ı 4 eli ior& Meıııwlal;an
-: Ht/5%89 

Paraya çevrilmesine karar verilen 
,.zı maldnası ıramofon duvar saati 
tamdan wsair buna mümasil ~nın 
1. Ci açılı: arttırması 3/6/941 tarihine 
tesadüf eden Salı rünü saat 10 da Be
yoğlunda Hüseyinaj:a ma.halleıtinde 

Yeşilcam sokaiında 29 No. lu Buida
no apartmanın 4 No. lu dairesinde ya
pılacak ve kıyrneUerinin % 75 ni bul
madığı su.rette i.klnci açık arttırması
run da 5/6/941 tarihine tesadüf eden 
Perten1be günü a.yni mahal ve saatte 
yapılacağı ilin olunur. 

Son Telgrafın Tarihi Tefrikası: 79 

TUNA BOYUNDA~ 
TÜRK ORDULARI 

'--:-l Yazan: • SAMİ KARAVEL_,__., 

Çelebi Sultan Mehmet galebe çalmıştl 
Çelebi Sultan M,.hmedin kar

deşlerine ı:alebesile tekrar dev
leti bir elde toplaması Osmanlı 
devletini inkırazdan kurtarmıştır. 

Çelebi Sultan Mehmedin tahta 
cülılsu ve saltanatı ele alması mil
lete derin bir nefes aktırdı. Anlca
ra felilitinin netkeleriru çok geç
meden ortadan yok etti. Oniuyu 
ve idar1!5"i babuı Yıldınm devri>ı.
de olduğu gibi tanzim etti. O. 

" manll devleti çarçabuk eski kuv
vet ve h-eybetini alıverdi. 

Çelebi Sultan Mehmet, Rwne
lıde ltarciefiie lljrıışuiteıı KAramıın 

oğulları bunu fırsat bılerek d'l!I'hal 
Bursa üzerine yürüm~lerdi. Ka
raman oğlu Mehmet Bey fırsattan 
istifade ederek Bursayı zapt ve 
Anadoluya bikiın ehrıak azmin-
deydi. • 

İz:mirde de Cüneyt Bey dahi is-
7aıl ederek ilaru istikW etmişti. 

Karaman ~ı, Selçuk dev
letiıri kendi hesaplarına olarak i
ade iddiasında olduklarından Os
manlı Tiirklerile uyuşınalarina ,im. 
kin yoktu. 

Fakat Karaman olJ,u Mehmet 
Be:v Bunaya &i<aınedJ. A.vaz pa-

e e il ece 
1 

le 
1 e 

• 
ır 

On günlük 
birini 

muharebeden sonra adanın dörtte 
bulunuyorlar ele 

l - Birleşik Amerikanın 

( fa'f'kaliide milli tehlike 

hali ) ilin etmesi 

Bu hafta zarfında vuku bulan 
muharebeleri ve askeri mahiyet
teki hadiseleri ehemmiyetleri sı
rasına göre aşağıda hulasa ediyo
rum: 

Bay Ruzvelt son mühim nut
kunda Birleşik Amerika için yeni 
kararlar verdi. Bu kararlar tama
mile askeri mahiyettedirler; gaye 
Amerilı:anın emniyet ve istikbali 
bakımından Pasifik ve Atlantik 
denizlerinde deniz serbestisini mu
hafaza etmek, İngilterenin harbi 
kazanmasına azami yardım etmek
tir. Deniz serbestisi için, Amerika 
hava ve deniz kuvvetlerine bu 
denizler ..:e harp vazifeleri verme
yi göze almışt:r. İngiltereye yar
dım için de Birl~ik Amerikan sa
nayii ve iktısadiyatı seferber edi
lecektir. Alınan denizaltıları ve 
hava kuvvetleri, ingilterenin yap
tiğı gemi tonajindan üç misli faz
lasını batırıyor. Buna mani olun
mazsa, İngilterenin vaziyeti müş
kül olacak, deniz hakimiyetini 
kaybetmeğe yüz tutacaktır. 

Bay Ruzvelt Almanyanın zatını 
donanmasızlıkta ve denizlere ha
kim c-lamamakta görüyor ki, öte
denberi bizim kanaatimiz de böy
le idi. 
Donanması olmadığı !için Al

manyanın sahip olduğu bir çok / 
deniz üsleri büyük bir fayda te
min etmemiştir. Dniz hakimiyeti 
yalnız üs meselesi değ:Jdir, kuv
vetli donanmaya da lüzum vardır. 

İktısadi bakımdan da Almanya 
Amerikan - İngiliz sanayiile kar
ıılaşmağa mecbur kalmıştır. Al
manyanın Amerikanın bu yeni ka
rarile büyük bir sarsıntıya maruz 
kaldığı muhakkaktır. Atlantik 
muharebesini Almanyanın kazan
ması mümkün değildir. 

2 - Franııanın Amerika

ya verdiği temin!ilf : 

Fransa Amerikaya bir teminat 
verdi. Bu teminat da askeri ehem- · 
miyeti haizdir. Bu teminata göre 
Fransa müstemlekelerini ve do
nanmasını başka bir devlete ver
miyecektir. Alınanyanın hoşuna 
gitmiyecek olan bu teminatın 

Fransa tarafından tatbik edildiği 
takdirde mihverin harp planını e
peyce değiştireceği şüphesizdir. 
Bu suretle Almanya için bazı is
tila istikametleri (Cebelüttarık, 

Fas, Suriye) kapanmış oluyor. Al
manyanın Fransız donanmasından 
istifade edememesi de Almanya i
çin büyük bir zarardır. Fakat 

şanin kuvvetleri Bursayi Karaman 
zadenin tahribatından kurtarmıştı. 

İşin garibi bu Karaman zadeler 
müslüınan olmuş bir Ermeni
den neş'et etmiş bulunu -
yorlardı. Anadoluda Selçuki ha
nedanile alakaları kıopmuş bir şah
siyetteydiler. 

Karaman zade tam otuz dC\rt 
gün Bursayı muhasara etti. Bur
sayı 6U8UZ bırakarak cebrrıı ola
madığı takdirde bu suretle tesli
me mecbur etıneğe çalıştı. Fakat 
muvaffak olamadı. 

Karaman oğlu, hırsını kale ha
ricindeki mahallelerden aldı. Yıl
dırım Beyazıdın mezarını açtirip 
(Yıldırım Akşehir de v-efa t ettik
ten sonra Timurlenk ıbüyük bir 
merasim ile Bursaya yollaınJilı) 
kemiklerini yaktırdı ve mezarını 
telvis ettirdi. Karaman zadeden 
başka ne beklenebilirdi? Nihayet 
Eımeni torunu idi. 

Muhasara ve müdafaaya d<ıvam 
olunduğu sırada uzaktan şehre 
doğru tekbir ve tehllilerlıe bir .ka
labalık geldi. Şaşırmlj olan Kara-

• • 
geçırmış 

E Yazan:~ ekli Kurmay 
SUBAY-

Fransa Alınan tazyiki altında bu 
teminatı tutabilecek mi? Suriye
deki hava meydanlarında Alınan 
tayyarelerinin yerleşmeğe çalış
ması bu teminat ile telif edilemez. 
Her ihtimale karşı İngiltere ve 
Amerika Bay Ruzvelfaı dediği gi
bi icap eden yerlerde tedbiı'ler al
mışlardır. 

3 - Açık denizde 

muhııreht> : 

Norveç sahilinde Bergen lima
nından ayrılan Alınan Bismark 
zırhlısı İngiliz filosu tarafından ta
kip edildikten sonra Groenland i
le !zlanda arasındaki Danimarka 
boğazı sularında Hood İngl!iz zırh
lısile muharebeye tutuştu. Bu 
İngiliz z:rhlısı cephaneliğine inen 
bir merm: ile derhal battı. Bu ge
miden ancak üç kişi kurtulabildi. 
Fakat Alman zırhlısı da ba§ından 
yediği bir mermile sür'atini kıs
men kay betti ve bundan sonra va
ziyetten ve sisten istifade ederek 
selameti kaçm2kta buldu. İngiliz 
filolarından kurtu!acağ:nı tahmin 
ediyorduk. Kurtulsaydı, denizci
likte usta olan İngilizler için acı 
bir mağllıbiyet ve h'capaver bir 
beceriksizlik olurdu. Fakat Arc 
Royal tayyare gemisinin tayyare
leri Brestin 550 mil açıklarında 
yakaladılar ve iki hava torpili isa
bet ettirdiler. 

Yetişen İngiliz filoouda bir mer
mi isabet ettirdi. Artık Bisınark 
zırhlısı ancak yerinde dönebilecek 
ve seyrcdemiyecek hale gelmişti. 
Nihayet o da battı. Alınan gemisi, 
deniz an'anesine riayet ederek bu 
halde kahramanca döğüşmüş ve 
denizin dibini boylamıştır. 

İngilizlerin kaybı büyüktür. Fa
kat donanması zayıf olan Alman
ya için Bismark zırhlısının bat
ması daha büyük bir ziyadır. Bu 
gemi Atlantik sularına açılınağa 
muvaffak ıJlsaydı, İngiliz gemi 
kafilelerini avlamağa ve batırma
ğa birçok fırsatlar bulabilir, İngi
lizlere büyük zararlar verirdi. 

Hava kuvvetlerinin deniz har
binde oynadığ: büyük rolü bu de
niz muharebesi tamamile göster
mektedir. Hava kuvvctlerile tak
viye edilmiş bir donanma deniz 
hakimiyetini her zaman muhafa
za edebilecek bir kuvvettir. 

' - Girit Adasında : 

Alınan hava lruvvetlerile İngi
liz deniz kuvvetleri arasında ce
reyan eden muharebede İngilizler 

manlılar sordular: 
- Bu ne?. 
Şu cevaba desteris oldular: 
- Sultan Musanın cenazesi .. 
Karamanzadeler, derhal işi an-

ladılar .. demek Çelebi Sultan Meh
met galebe çalmıştı. Kardeşini 
katlettirmişti. Bursaya gömülmek 
üzere yollamıştı. Muhakkak peşin
den de kendisi geliyordu. 

Hakikaten de Çelebi Sultan 
Mehmet ordusile Bursa üzerine 
iRumelinden Anadolu yaıkasma 
geçmeğe başlamıştı. 

Karaman zadeler bu tı..tıeri a
lınca Bursanın muhasarasını ter
kederek firara ltaşladılar. 

Karaman oğlu Mehmet Beyin 
nedimi has beyine: 

- Karaosman zadelerin ölüle
rinden bu rütbe korkuyorsun. Ya 
dirisi gelmiş olsa nice olacaktı. 

Demekten kendini alamamıştı. 
Karaosman oğlu Mehmet Bey de 
nediminin bu mütaleasına idam em 
rinden daha münasip bir cevap 
bulamaıwştl 

Çelebi Sultan Mehmet Bursa.ya 

2 kruvazör ve 4 destroy-er kaybet
tiler. Fakat İngiliz filosu esas va
zifesini başardı. Bu vazife .büyük 
bir çıkarma hareketini menetmek
ti. Almanlar adaya çıkarma yapa
madılar. 

Fakat ada üzerinde ve sularda 
tesis ettikleri hava hakimiyeti sa
yesinde, adanın garp bölgesine tay
yarelerle kuvvet nakline ve Mela
me hava meydon! civarında tutun
mağa muvaffak oldular. Rcsmo ve 
Kandiye civarına inen paraşüt kıt
aları da ağır zayiat vermelerine 
rağmen mukavemet edebildiler. 

On günluk muharebeden scınra 
Almanlar adanın garp bölgesine 
hiıkinl oldular. !fanya şehrini ve 
Suda körfezi bölgesini işgal etti
ler. Alınanlar kahir hava kuvvet
leri himayesinde bu bölgede taar
ruz etmi'. ler, hava kuvvetlerinden 
sürekli himaye görmiyen İng:Jiz 
kıt'alarını şarka dolfru sürmeğe 
muvaffak olmuşlardır. 

Hulasa adanm dörtte bir kısmı 
Almanların eline geçmiştir. Kan
diye ve Resmo mevkilerini işgale 
muvaffak olurlarsa. ad;mn ist:
las:nı temin edebileceklerdir. Me
lame bölgesinde ilk günlerde Al
manları denize dökmek gerekti, 
İngilizler yaptıkları hücumlarda 
buna muvaffak olamadılar. Bun
dan sonra karşılarında daha çok 
Alman kuvveti bulacakları, ve 
müdafaan:n daha müşkül olacağı 
şüphesizdır. 

5 - Irak cephesinde : 

Felucedeki İngiliz kuvvetleri, 
tahmin ettiğimiz veçhile, Bağdat 
istikametınde ileri harekete baş
lamış ve Hanmukta mevkiini iş
gal etmiştir. Bağdadın müdafaa
sında Iraklıların ne gibi hazırlık 
gördüklerini bilmiyoruz. Fakat 
mukavemetin uzun sürmemesi 
beklenebilir. İngilizlerin petrol 
tevzi merkezi olan Haditaya doğ
ru bir harekette bulunınaları muh
temeldir. 

6 - Suriytıde: 

İnıgilizleııin Suriyeyi işgal et
melerini askeri bir zaruret olarak 
göstermiştik; şimdiye kadar nare
kete geçmemelerine sebep; Fran
sayı büsbütün kaybetmemek gibi 
siyasi mülahazalardır. Fakat va
ziyet bu bölgede İngilizlerin lehi
nedir. Hür Frans;z kuvvetlerinin 
gizli mesaisi iyi neticeler vermiş, 
bazı Fransız kıt'aları ve kuman

danları Ürdün ve Filistin tarafına 
geçmişlerdir. Mareşal Peten Ge

neral Denizi değiştirmeğe mecbur 
kalmış, yerine samimi dostların
dan General Verdiyakı tayin et-

(Devamt 6 ru:ı sayfada) 

yetişmişti. Derhal İz:ınlr üzerine 
yürüdü. Cüneyt Beyi muhasara 
etti. İzmir kalesi harkinde Rodos 
şövalyelerine mahsus bir kale da
ha vardı. Timurlenk bu kaleyi yık
tırıo:ış, şövalyeler; kovmuştu. Bu 
defa şövalye beyi tekrar gelerek 
kaleyi inşa etmekle meşguldü. Çe
lebi Sultan Mehmet, bunu görün
ce menetti. 

Şövalye beyi Çelebi Sultan 
Mehmede şu haberi yolladı: 

- Bu mümaneatin Papaya v 0 

Avrupaya &Uite.sir edeceğini bil
diririm. 

. ~valye reisi bir Ehlisalip ter
tibınden tehdit ile bahsetmek is
tiyordu. Sultan Mehmet, gülerek: 

- Ben, bütün hıristiyanlan pe
derane himaye etm.elı: isterim. A
d.alet ve siyasetimiz dlrtı.zası bu
dur. Lakin, httkes hakkı gözetme
lidir. Timurlengin tahribi umumi 
nefreti mucip ohnıışken İzın.ir ka
lelerini yıkmasına herkes bir ni
met nazar ile ibalmıl§tır. Çünkü İz
mir bilcümle sergerdelerin, kor
ııonların, eşkiyalann fesat sığına
iı olmuştu (Arbsı vu). 

• e rı 

Tc>frihı 

• e rı Wusta anın arıt t 
tün iyilikle •• omru •• 

- s~nin kimsen yok mu şimdi? 
- Kocada bir kızım vardı, o da 

kardeşi gibi ince hastalıktan uldu! 
Damadım da Yemene askara gitti, 
bir daha dunmedi. Ben de işte 
böyle kimsesiz, gar:p kaldım. Şim
di bu yaşta ta Mavlanekapılardan 
kal.kıp geçinmek için, buralara su
sam helvası satmağa geliyorum! 

- Yüzüme .iyi baksan beni tanı
yabilir misin nine? 
Kadın Mustafanın yüzüne baka

rak: 
- Tanıyamam ki! Zaten ihtiyar

lıl<!an dolayı gozlerim de iyi se
çemiyor!. 

- Sesimden de tanıyamaz mısın? 
- Sesin guzel amma, ben çıka-

ramıyorum kim olduğunu!. 
Mustafa kadını fazla üzmeden 

kendini tanıttı ve onu, o akşam 
kcn'1l sandalkrile Eyübe getirip 
o gece evinde misafir etti, sonra 
lla zavallı kad;nı temelli olarak e
vine aldı, o yaşta sokaklarda su
sam helvası satmaktan kurtardı. 

Mustaf anın kalan 
~mrü hep iyilikle . 

geçıyor 

O yazı sakin, asude, rabat ve 
oldukça ağrısız, sızısız geçiren 
Mustafa kış gelince tekrar geçen 
k:ştaki arızalara yakalandı ve bu 
kışı geçen k;ştan daha ıztıraplıca 
geçirdikten sonra bahar gelince 
yine yeniden canlandı. Artık Mus
tafanın ömrü hep iyilikler, hayır
lar, hasenatlarla geçiyor, cami av
lularında kuşlara yem serpiyor; 
yollardaki aç kedi ve köpekleri 
doyuruyor; kimsesiz, dul kadınla

ra akşamları yemek gönderiyor, 
öksüz ve yetim çocukları sünnet 
ettirip mektebe ba§latıyor, anasız, 
babasız gelinlik kızlara çeyizler 
yaptırıyor, kandillerde Y.ollarda 
sular dağıttırıyor, ramazanlarda e
vinde iftarlar tertip ediyor; bay

ramlarda mahalle çocuklarına u
fak tefek hediyeler dağıtıyordu. 

Şimdi seyrekçe olarak uğradığı 
meyhanelerde herkes ona tam bir 

mübarek adam, tam bir Allah a
damı, tam bir veli gibi bakıyor, 
hatta hıristiyan meyhaneciler on

dan kerametler, şefaatlcr umuyor
du. İşte onun içindir ki bugün Ye
miş iskelesinin arkasında Yemişçi
ler çarşısının ortasındaki bir ye
mişçi dükkiinının içinde bulunan 
Mustafanın mezarı bir zamanlar 

bit ziyaretgah halini almış, ba
şında mumlar yanıruş, kendisine 
birçok adaklar adanmış, hele ko
calarının rakıdan kurtulmasını is
tiyenler bu mezara gelip Mustafa

nın ruhuna okuyarak kocalarının 
rakıdan kurtulması için ondan şe-

faatler diledikleri gib., "" 
deniz ve Marmara adalar"' 

raya kayıkla düz rakı ve 
gibi şeyler getiren adalı il 
yıkçılar, gelip giderken ) 
tınaya tutulmamak, ba 
çin Mustafaya mumlar, l' 
dar ve sağ salim burayı 

bu adaklarını yerine getir 
Kırk beş, kırk altı yaı 

öldüğü rivayet edilen M 
Yemiş iskelesindeki Y 
çarşısına gömülmesi J!l 

gelince: ~ 
Onun için de birkaç ri"1l 

dır. Sözde o civar vaktiie 
lun en m~hur meyhane!• 
lunduğu bir yer olduğu i; 
tafa, ağır hasta iken öliit 
meyhanelerin arasına g 

1 sini vasiyet etmiştir. Bu bt 

rudur .Fakat şu rivayet O 

ru olsa gerektir. Muitufı 
zamanlarda insan ve h~' 
olan muhabbeti çok derl> 
Öyle ki yolda bir hasta kÖ 
~e alıp, onu tedavi ettir~ 
münden biraz önce çok 
yaz gecesi, Balıkpazarı P11 

]erinden birinde bir haYU ~ 
çekip sallana sallana b r ıfl "' 
rnak için Yemişe doğru 
bakmış ki, emzikli oldtığU 
leri11in sarkmasından be~ 
bir zavallı ana köpek. s:~ 
susuzluktan, oradaki a
önündeki nemli t2 lara ~~ 
rüyor ve onları bırak:p yo 

rindeki karpuz ve kavıf°. 
!arını yalıyor, biraz i!erı ' 
köşede de hayvanın altı f 
meme diye inleşip duruya!· 

Bu manzarayı gören :Musıl 
men o civardaki Rüstell1 
miinin şadırvanına koşıl'v 
vakti oralarda bir kap bol> 
için başından külôhın çı~~ 
su ile doldurmuş ye f.ftI 

Külahtaki soğuk suyu. 
caya kadar hayvana içirf-1 
eliyle okşamış, sonra giitÜ~ 
rularının yanına yatırnırŞ 

:F'akat zavallı Mili lafa, 0 

ve gidince, zaten hasta olşl' 
düne birdenbire bir bu~·· • 
miş ve sabaha karş sorı 

verirken şu vsiyette bu!Jııı 
- Beni bu gece külllıııı' 

lamış olduğum Yemıı;tekİ ~ 
civarına gömün, bu dünY~ 
kimseyi memnun ve hoşn · 
memişsem, o hayvancaı<ııI 
ce çok memnun ve ho rı" ~ 
sanıyorum. Şimdi beni o~ 
lunduğu yerin ci\·arına go 
kimse eyaretime gelmez · 
mazsa o zavallı gelir de Jl1 
da hoşnut eder!. 
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lHu 7uırun metinleri ~ 

ô ? .\Jıuw bOllenlermdec alınmlltırl 

"" •lhia eden: Mııammu Aluhlt 
lıı Irakta, Bağdada doğru başlıyan 

&iliz ıleri hareketi büyük inki-
tııar göstermektedir. Son haber. 

re gör~. İngilizler Bağdadın şi
' lııalindeki Kazimi)"e m.evkiine gel. 

!!'· ~!erdir ve burada sokak muha-
"'beıeri olmaktadır. 

~· }{ 
:ı;, &;ı 'lbbaniyeden ilerleyen kol 

ğıjadın şimalinde Hamara'yı iş. 
~-etmiş, bu suretle Suriyeden 
~ gdada silah ve malzeme gön-
'ilnıesini önlemiştir. 

lı.Jlı.lrnanlar, Irak Başvekili Raşid 
le 1 Gey!aniyi Bağdadı terkederek 
it Us.ula gelmesini teklif elmiş • 

1,'dır. Raşid Ali bu te~ifi kabul 
·ltıemiş ve trana kaçmıştır, 

1 lta~id Alinin küçük Kralı da be
•h~rinde götürdüğü bildirilmek.. 
:r. Genel Kurmay Başkanı E
~; Zeki ve Kral Naibi tayin et. 
lıı Şeref kendi.sine refakat et -
eJı:tedir. 

lerİktısat Nazırı geniş salahiyet. 
le Bağda! askeri valiliğini ele 

llınıştır. Mektepler kapanmıştı.:. 
ALMANLAR SURiYEYE 

YERLEŞİYOR 
b·~öyterin Suriye hudut muha

' iti, H:alepte teknisyen ve tayya. 
~ılerin de dahil olduğu kuvvetli I 
ı: Alman kadrosu vardır. Salı 

1 tesi 40 kadar Alman tayayresi 

1 Yrut iızerinden uçarak Iraka 
~~ıştir. Tayyareler hergün sivil 
~afette elli kadar Alman turis
~ ı Suriyeye getirmektedir. Bun. 
\• ııı ekserisi Bulgar pasaportunu 

Irakta lnııiliz orduıu 
Bağdat önlerine Yarmıf
tır. Baıvekil Ratit Ali, 
Genel Kurmay Batkanı 
ile İrana kaçmı§tır. Kü
çük Kralı da beraber gö
türdüğü söylenmekte
dir .• 

saslı meselelerinden biri olarak 
telakki etmektedir. Müzakerele. 
rin başlıca mevzuunu bilhassa 
Fransız İmparatorluğunun müda
faası teşkil etmektedir. 

KAYSER VİLHELM ÖLDÜ' 
Berlinden bildirildiğine göre, 

bir müddettenberi bağırsakların. 
dan muztarip olan ve ağır bir nez
leye yakalanan sabık Alman İm. 
paratoru Kayser Vilhelın Holan
dada Dorn şehrindeki malikane. 
sinde vefat etmiştir, 

Girit 
Bir 

------
Harbine 
Bakış 

(1 inci SaJıileden Devam) 
nazariyle bakmaktadırlar. İngiliz
ler de Giritteki vaziyette salah 
görmemektedir. Ada ile muha
bere güçlükle yapılmakLadır. 

Londraya muharebeler hakkında 
d.:.ıhi haber gelmemektedir. 

Alman tebliği İngiliz mukavemett
nin her tarafta yıkıldığını bildirmek
tedir. Batı Grupu Rcsmo civarında 
poraşütc;ülerle birleşmiştir. Kandiye 
ve Suda şehirleri de Almanlar ta.ra
fından işgal edilmiştir. 

l\.faama!ih Giritteki harekatın he
nüz nihayet bulmuş olmadığı da, ba
rekfıtm Şimalden Cenuba intikal et
mekte olduğu anlaşılmaktadır. 
ALMANLAR 1200 TAYYARE 
KULLANl\llŞ 

Londrada tahmin edildiğine göre, 
Alınanlar Girde asker nakli için Yun
kers 52 tipinde 1200 tayyare kullan· 
mşhırdır. Taarruzun en §iddetlj Anın
da dakılcada bır tayyare yere inmiş
tir. 
İNGİLİZ KUVVETLERİ KUMAN· 
DANI ÖLDÜ MÜ?. ı~l bulunmaktadırlar. 

ı: ! lERLE SULH YAPILAMAZ Mihver kaynaklan Girittekl hare-
)ı llgU. terenin Vaşington Büyük kalı idare eden kuvvetlerin kuman-
;'"'Çts L danı 1teni Ze1;lndah General Frey-
~ ı ord Halifaks dün verdiği ber'in G;ritten bir tayyare ile ayn!a-
lıı Yaııatta, Bri\anyanın sulh yap- rak Mısıra gitliği.ni bildinn<>kt.edlr. 
"a~a hazır olduğu hakkındaki Ayn kaynaklara göre, Generali eötür
ıljrıaJara inanılmaması lazım gel. mekt.c olan bu tay.Yare İskenderiyede 

g~lli. ·· 1 · N ·ı 1 ulh yere inı?rken, parçalanmış ve Gene-
)a soy emış, • azı er e 5 ral Fregber ölmüştür. MaamaCih bu 
~ılamaz. demiştir. haber. hcı1üz hiç ibr yerden teyit e-

BALKANLARDA dilmemiştir. 
~ıınarJstandan Kahireye ge • BOKSÖR SMELLİNG 
.. , !ıaberlere göre, Almanlar yev. HAKKINDA BİR HABER 
'il~ BerJinden bildirildiğine göre, meş-
~ adam başına 80 gram ola- hur Alman boksörü Smelling'in Girit-
' :esbit ettikleri ekmeği 60 gra. ı te öldüğüne dair Kahireden bir haber 

ıııdirmişerdfr. yaylmı;;lır. Bir gazetecı geceliyi.n •1<· 
l ~I lgrattan Kahireye gelen ha· iris Anni Orıdra'ya telefon ederek, 
~ ~r"- d y 1 kocası Smelhn&'in öldügünü haber 1....". = e, ugvs ayYada bir 
."Ilı vermiştir. 
fıı ış sisteminin hüküm sürdü. Berlindek askeri mahfiller Smelling 
>; bıldirilmektedir. Öldürülen ve- hakkmda hiç bir haber almadıklannı 
-.}aralanan Almanlara mukabil bildirmişlerdir. Maamafih Smelling"in 
·~ış k dınl bil d Girit muharebelerine iştirak etmiş ol-
l! a ar e var ır. ması muhtemel görülmektedir. 

( ~ e~gratta gece 12 den sonra İTALYAN TEBLİGİ 
~ ~ıı. çıkmak yasaktır. 18 yaşın. Bir İtalyan resml tebliği, Giride ih-

ı Cjii ır .kız bu yasağa riayet etme- raç edllen İbılyan kuvvetlerinin de 
"'· tçın iildürülmüı; ve cesedi üç taarruza ıştirak ederek, bir koç yüz 
·~ SOk k kadar LJh" aldıklarını ve pek çok sillli 
~ a ta bırakılmıştır. Göğsü. ve mühimmat iğtinam ettiklerini bil
~ de işlediği suçu bildiren bir 1 dlımekt.edir. 

• asılmıştır. ---~.._.....:.:. 

"~ANsA tLF tŞBtRLtôı u Bfsmark zırhlı· 
"" ôlrıste bulunmakta olan Fran- d k n 
~ l:ıaşveJ.:il muavini Amiral Dar. llD 8 D Dft1118Dl81' 
'ıQ ıl, Alman - Fransız işbirliği Londra 31 A.A.)- Röyterin öğ-
~alterelerine devam edilmek. rendiğine göre Bisruark mürette-
~İti · Almab mehafili Berlin ile batından kurtarılanlardan bazısı, 
~" arasındaki münasebetlerin bir İngiliz harp gemisinden bir İn· 
,"tlitıkü vaziyetini harbin en e- giliz liman:na çıkarılmıştır. 

HARP VAZİ YETİ 
' et inci Sabtreden Denm) 
"lt İngilizler Kıbrıs • Sollum 
~ıııa çekilmeğe mecbnr kala
~ıt· ardır. Bu sebeple Almanlar 
~&dasını Libya cephesi için bir 
~.;:"I ve muvasala üssü olarak 
~'•bilecekler, yani garp çö
~lti orduları, ikmal ve muva-
~ bakımından eskisine nisbetle 
~lı serbesti ve kuvvet kazana
~· Giridin işgalinden sonra S lllar, Tobruk kalesıni d~ür
~~ e Çalışacaklardır. Tobruk li-
1'.lııı 1 

• Girit arası nihayet 300 ki
l~ ' 11'edir. Bundan istifade ıçin 
'l'ıı!t kalesini düşürmelen J.a. 

" !!'. \ı,/ıııanlar Giritten başka türlü 
~t~<l,, edebilirler mi?. Mısır ve 
t~eye taarruz için mesafe 600 
~ ~tredır. Bu itibarla hava 
t.~ eııerının bu işe kili gelmiye
•t_ llıuhakkaktır. Avrıca Kıbrıs 

"''tı . )ıı1 ı da ışgal etmek mecburi-
~ .. "ard:r, Yani Suriye ve Mısıra 
~lte~ taa~ruz ıçin Girıt adası bir 
'lt,d at Ussu olamaz. Yalnız yu
•• ~ a da söy Jediğım veçhile Lib
~la;ııh_es; içın bir ikmal ve mu
~ilsq a USSü olarak kullanılmağa 

1ttir 
~ . 

Almanları bir türlü mağlup ede
mediler. Kandiye ve Resmo civar
larındaki paraşüt müfrezelerini 
tamamile temizlıyemedıler. Sonra
dan takviye kuvvetler1 göndere
ceklerine bu kuvvetleri önceden 
adada bulundursalardı, elbette 
doğru hareket etmiş olurlardı. Çün
kü bunlar pal'ça parça muharebe
ye sokulmuş, bu suretle faydası 
olmam~tır. 

Melame ve Hanya bölgesindeki 
nnıbarebeleri İngilızlerin kazan
ması da mümkündü. Netice şudur 
ki İngilız deniz kuvvetlerı iyi va
zife görmüş, fakat kara kuvvetleri 
yepyeni olan bu muharebelerde 
acemilik göstermişler, Almanlar 
da bundan istifade etmesinı bil
mişlerdır. Mesela adada, İngiltere 
adasındaki yetişmiş ve alıştırJm~ 
İngiliz kıt'aları bulunsaydı, acaba 
mukavemet ve netıce aynt mi 
olurdu?. 

Hulasa bu işte bir tarafın me
hareti, öte tarafın acemiliği, ha
zırlık, kuvvet nisbeti ve nihayet 
hava vasıtaları mühim roller oy
namıştır. Harpte daima az hata e
den taraf kazanır. 

2) IRAKTA: 

Almanlar Suri
yede kontrolü 

ele alıyor 
Londra 31 (A.A.) - Müstakil 

Fransız ajansının Kudüs muha • 
birinin bildirdığine göre, Suri • 
yeye sızan Alınanlar, memleketin 
kontrolünü sistematik bir surette 
tanzim etmektedirler. 

Kontrol, bilhassa Halep mınta
kasında aşikardır. Alınanlar, hal. 
kın se.mpa tilerini kazanmak için 
yiyece ve bir miktar benzin sat
maktadır. 

Son günlerde Suriye hududunu 
geçmiş ve Filistine gelmiş olan 
yüksek rütbeli bir subayın ifade. 
sine göre, hür Fransızlar adına 
General Katru'nun Suriye ordu
suna yaptığı hitabı muhtevi be.. 
yannameler büyük bir muvaffa
kiyet kazanmıştır. Bu beyanna • 
melerden elde edememiş olan kim
seler bir kopyasını bulabilmek 
için 30 franga kadar para ver • 
meğe hazır bulunmaktadırlar. 

iki muhtekir 
(1 ln.ı! Sahifeden Devam) 

çay fiatlarına yüzde 50 nisbetinde 
zam yaparak ihtikara teşebbüs su
çile müddeiumumiliğe verilmiştir. 

jelatin ihtikllrından dolayı 3 yıl 
müddetle Yozgada sürgüne gön
derilmesine ve 750 lira para cezası 
ödemesine 2 inci asliye ceza mah
kemesince karar verilmiş olan 
Raşit Sevilin cezası 5 yıl sürgün 
ve 1500 liraya çıkarılması icap et
t;ği mütaleasile Temyiz mahke
mesince bozulmuştur. Yakında 
tekrar muhakemesine başlanıla
caktır. 

Sıcaklar ileri 
harekatı 

işkal ediyor 
Kahire 31 (A.A.)- Irakta Bağ

dat istJrnmetindeki harekat de
vam ediyor. Bununla beraber su 
,baskınları ve sıcaklar harekatta 
müşkülat ihdas .. tmektedir. 

Suç işliyenler 
azalıyor 
(1 lllcıt - Denin) 

mevkuf olmak üzere 29 bin 4889 
kişidir. Bu miktar geçen yıllca 
nazaran azalın~ olup geçen yıl 

ayni gün 32 bin 756 mahkfun ve 
mevkuf bulunmakta idi. 

Bu 29 bin küsur mevkuf ve 
mahkiımun 27 bin 348 ini erkek
ler, 1092 sini kadınlar, 1044 ünü de 
çocuklar teşkil etmektedir. 
Broşüre göre bizde en çok iş • 

!enen suç adam öldürmektir ve 
ve tekmil Ceza ve Te\'l<if Evle • 
rinde bulunan 21 bin küsur mah. 
kiımun suçları şu suretle sıra:an
maktadır: 

8244 erkek katil, 226 kadın ka. 
ti!, 159 çocuk katil. 1783 erkek 
hırsız, 31 kadın hırsız, 86 çocuk 
hırsız, ırza geçmekten 929 erkek, 
77 kadın, 49 çocuk mahkum, kız 
veya kadın kaçırmaktan 1000 kişi, 
yol kesmekten 714 erkek, 1 çocuk, 
rüşvet, zimmet ve ihtilastan yal
nız 338 erkek, kaçakçılıktan 507 
erkek, 52 kadın, 11 çocuk, sair 
suçlardan 6552 erkek, 377 kadın, 
51 çocuk. 

Bunlardan İstanbul Ceza Evin. 
de mezkUr ayda 1017, İmralıda 
781, Ankarada 692 mah)<Uın bu -
lunmuş'.ur. 

Bir kısım vergi zam
ları bu sabah başladı 

(1 lno! Sahtfeden Devam) 

bugün Defterdarlık gazellere bir 
ilan verecektir. Ellerinde inhisar 
maddeleri olanlar yarından iti • 
baret üç gün içinde Defterdarlığa 
beyanname vereceklerdir. 

Kibrit zammının bugünden 
tatbik edilmesi hakkıda gelen 
emir üzerine Maliye müfettişleri 
derhal esnafın elindeki kibritleri 
bu sabah tesbite başlam~lardır. 
Vilayet bütün kaymakamlıklara 
tebligat yapmış ve dükkanlardaki 
kibrit tesbit işine yardım etme -
ler:ni bildirmiştır. Defterdarlık 

Esnaf;an kibrit zanunı farkını 
tahsil edecektir. 
SİGARALARA VE İÇKİLERE 

ZAM 
11 kuruştan yukarıki sigaralara 

1 kuruş, asağı fiatlarda olanlara 
yirmi para zam yapılacaktır. Li. 
kör, rakı ve konyaklara şişele -
rine göre dört ve sekiz kuruş, 
şampanya ve viskiye şişe başına 
75 kuruş, şaraba litre başına 2 ku. 
ruş şaraba litre başına 2 kuruş 
zam yapılacaktır. 

DİGER ZAMLAR 
Teşviki sanayiden istifade e

denlerden alınan müdafaa vergi. 
sine yüzde ellı, binalardan buhran 
vergisi kadar bir zam alınacak· 
tır. Telefonlarda abone ücreti 
yüzde 10 arttırılmıştır. Çimentoya 
ton başına 200 kuruş, kahveye 25, 
çaya 40 kuruş zam yapılm~tır. 

İÇKİA KBBRİT VE SİGARA 
SAKLAYANLAR! 

Bazı satıcıların yeni zamlar mü.. 
nasebetile birkaç gündür kibrit, 
sigara ve içki saklıyarak satış 
yerlerinden zamdan evvel fazla 
miktarda almağa kalkıştıkları ha
ber alınmıştır. Buna teşebbüs e. 
denler şıddetle cezalandırılacak
lardır. 

KİMLER BEYANNAME 
VERECEK? 

Yarın sabahtan itibaren tatbik 
edilecek olan yenı muamele ver
gısi mükellefiyetıne göre şimdiye 
kadar bu vergıden muaf olan zey
tin, susam, ayçiçeği, rapısa, keten 
ve saire gibi nebati yağlar w ke
pek, !ahan helvası harıç olmak ü
zere bilumum şekerlemeler, kare
meı.a, fundan, bonbon ,lokum, a
kide şekeri, reçel, marmalat ve 
saire, lastik çizme, şoson, kaloş, 
lastik ökçeler muamele vergisine 
tabi olacaklardır. 

Detterdarımiz Şevket Adalan 
yeni vergi zamlarırun damga res
mine ait losımları hakkında şu 
ızahatı vermiştir: 

•l - Yabancı memleketlerde tan 
zim olunup Türkiyeye gönderilen 
evrak ve senedler, şimdiye kadar 
resmi dairelere ibraz edildiği veya 
üzerine mürseliınileyhleri veya ha 
milleri tarafından devir veya ciro 
muamelesi yürütüldüğü takdirde 
damga resmine tabi idi. Yeni tadi
lata göre, (herhangi bir suretle 
Türklyede hükmünden istifade e • 
dildiği) takdirde dahi damga res • 
mine tabi olacak ve resim, hük • 
münden istifade edenler tarafın • 
dan ifa c;lunacaktır. 

2 - Çeklerle bankalar a~asın • 
daki münakale ve tediye emirleri. 
ne aid hüküm, genişletilerek (çek 
ler, bankalar veya ticarethaneler 
arasındaki münakale, tediye, irsal, 
teslim ve tahsil emirlerile alelO. • 
mum havalenameler ve havale 
mektuplan (5) kuruş ve mühte • 
viyatı 20 liraya kadar olan posta 
ve telgraf havalenameleri (2) ku
ruş ve 20 liradan fazla olanlar (5) 
kuruş damga resmine tabi tutul • 
muştur. (Bu resim miktarları 3828 
sayılı kanunun 11 inci maddesi mu 
ci'bince % 50 zamma !iibidir.) 

3 - Türkiyede tanzim olunup 
doğrudan dogruya yabancı mem • 
leketlere gönderilen evrak ile çe
kilen telgrafların damga rsimleri, 
Türkiyeye halen kopyalarına pul 
yapıştırılmak şartile ifa olunacak 
ve bu kopyalar ta.lıakkuk müruru 
zamanı müddetince saklanacak • 
tır. 

4 - Sigorta akidlı-rine ait damga 
resimleri, prim, idare masrafı ve 
sair her ne nam ıle olursa olsun • müşteriden alınan paranın yekiınu 
üzerinden ifa olunacaktır. 

~ın aııa .. Almanlar hava kuvvet
~ l'irj~. Us tün oldukları içın mi 
•tı ı•gale muvaffak oldular?. 

\ı,:·. l':ğer İngılizler acfayı mü
~·ı.;d •çın k8fi kuvvet bulundur
~·~ ı, Almanlar belki bu teşeb
"<l;ı.:saret bile edemezlerdi. 

hava meydanı civarında 

Basrdan şımale ilerliy~ İngi
liz kuvvetleri (Ur) şehrini işgal 
etmiş ve Fellucadan Bağdada i
lerliyen kuvvetler de şehre 8 kil~ 
metre sokulmuşlardır. Raşit Ali
nın kurmay başkanile !rıına kaç
tığına bakılırsa Bağdadın muka
vemeti ıw.ı.n ııürmiyecektir. 

Bunları imal eden müesseseler 
'ile bunları satanlar defterdarl·ğın 
neşredeceği beyannameleri ilanın 

' neşri tarihinden itibaren üç gün 
içinde muamele vergisi şubesine 
verm.iye mecbur olacaklardr. 

5 - Alelıimum ticari ve sınai 
müesseselerle bankalar ve şirket
ler ve 3659 sayılı kanunun şümulü
ne giren müesseseler taraf.ndan 
tanzim olunan (her nevi arzuhal, 
istifanameler, layiha, muhtıra, be
yanname ve ihbarnameler ve bu 
mahiyette resmi makamlara çeki
len telgrafnamelerin mühürlü ve 
imzalı nüshaları) pulsuz veya pulu 
noksan olduğu takdirde damga 
resmi cezasile birlikte tanzim e
denlerden alınacaktır. Bu ceza affa 
tAbi değildir. Bu kabil e\'rakı ka
bul eden ve üzerıne muamele ya
panlar hakk;ndaki hüküm baki
di!". 

MEKTIJıP VE TELGRAFLAR 1: 
Yarın sabahtan itibaren rnek • 

tup ve tel~aflara yapılarak zam
lar hakkında bıı ~adı Posta Mü. 

Almanların 
Son Kozu 

(8:14makaleden Devam) 
gafil yakala<iığ1 Avrupada >ur"at
le muvaffak olıuu~tur. Fakat, da
\'a denizaşırı mahallere taşmak ve 
yerleşmek davası olunca; imkan
sızlık da kendisini g(l.>ternü:ştir. 

Bu devrede kıt'alara hakim olma• 
nm birinci şartının yine ve ancak 
denizlere hakim olmak ile müm
kün olduğu bir kere daha sabit 
olmuştur. Alınanyanın tayyare ve 
paraşütüne dayanan hesabı ve de
niz kuvvetlerini bertaraf etmek 
için denizaltı ve hücum botunu 
kili sayması filhakika müessir 
neticeler ortaya koymasına rağ
men; k.ıt'adan k.ıt'aya yüz binlerle 
gııtmeğe ve hakimiyet idame ey• 
lemeğe kili gelmemektedir. 

Fakat, Almanya şiddetli bir inat 
ile ve insan zayiatına zerre kadar 
ehemmiyet vermemekle bu mu
hali mümkün kılınağa çalışmakta
dır. Ancak, bütün gayretine rağ
men, neticenin kendisi hakkında 
faydalı ve hayırlı olacağını kabul 
etmek zordur. l\laaınafih. Alman
ya bütün gücüııii "e imkanlarını 
seferber ederek faali~ete geçmiş
tir 'Te ilkönce İngiliz douannıasını 
Akdenizden çıkartmak he\'esi pe
şindedir. Bunun için de son kozu~ 
nu oynamakta ..e sonbahara kadar 
neticeli alınak iirnid;ndedir. 

Buna mukabil İngiltere de Ak
denizdeki hakimiyetini sürdür
mek, Afrika \'e Orta Şarktaki va
ziyetini emniyet altında bulundur
mak azim ve kararın,1 adır. Şimdi· 
ki halde ve göriinürde vaziyet, İn
giliz müdafaasının >onbahnn müş
külatla olsa dahi; muvaffakiyetle 
atlatacağı ve kış devresine Akde
niz, Orta ve Yakın Şark muhare
belerini kazanmış olarak gireceği 
ünıidini kuvvetlendirn1ektedir. 
Kış devresi başladıktan <onra 

ise; hareket ve taarruz kabiliye
tinin tamamile İngiltereye geçe
ceğine şüphe yoktur. Çünkü, bu 
devrede İngiliz ve Amerikan sa
nayii bu harbin, bilhassa bclkemi
ği olan tayyare •e motörlü vasıta 
imalinde tam manasile verimini 
vermeğe başlıyacak, hatta Almnn
yanın bütiin Avrupa ağır sana
yüni kendi hesabına çalıştırmasına 
rağmen; İngiliz - Amerikan veri .. 
mi gerek madde, gerek kalite ba
kımından üstünlüğe geçttektir, 

İngilterenin bu vazil·ete erişe
bilmesi için de şimdiki harp mev
zilerinde her ne pahas.ına olursa 
olsun; tutunması şarttır. Alman
yanın kışa kadar planını tahakkuk 
ettirememesi takdirinde teslimi 
silaha yanaşmayıp gelecek ~·ı11ar 

zarfında harbe devam edebilmek 
hususunda kendi mukavemetini 
arttırmak için Asyaya doğru da
ha bazı maceralara tcşebbiis edip 
etmemesi ise, yine herhalde Ak
denizde ve Orta Şarkta alacağı 
neticeye ve belirecek alametlerin 
kendisine ilham edeceği vaziyetlere 
bağlı olacaktır. 

Yalnız bu anda muhakkak olan 
birşey varsa; o da Aln1any•n1n 
son kozunu oynadığı ve ölüsünü 
yere serdiği Avrupa kıt'asının naşi 
üzerinde binbir müşkül ve tehlike 
ile çevrildiğidir. 

FTEM iZZET BF.NICF 

Bir Casusun 
Gizli Defteri 

No. 26 
Yazan: Francis Machard Çeviren: ls~ F. SERTEuJ 

Çünkü, bu meşhur Alman casusu dün akşam 
danberi Parise gelmış bulunmaktadır 

size büyük tecrübe dersi olabilir. 
Bu, ilk muvaffalciyetinizdir; ıizi 
tebrik ederim. 

Kadehleri doldurdu: 
- İlk ınuvaffakiyeytiniz şerefi

ne birer likör içelim .. 

Teşekkür ederek likörü içtim. 
O da içti. 

Sonra birdenbire ciddileşerek 
sözüne devam etti: 

- Sizi Amerikadanberi takibe 
başlıyan (Vilyams Linkoln) adlı 
puro fabrikatörü, Almanlarm en 
meşhur casuslarından biridir. Al
man hükı1me\i, son verdiği bir 
kararla Vilyamsı, sizi iı;nlıaya me
mur etmişt.r. Vilyams ve Alman 
hükiımeti şimdi sizi boğuldu sa
n:yor. Bu itımadı Almanlara ver
mekle, büyük bir zafer temin et
miş oldunuz!. Fakat, bundan son-

rip şey! 
Niçin mi garip buldum? 
Anlalayım: Burada b.u:kaç gard

rop var. Bir sürü kadın ve erku 
elbiseleri.. çamaşırlar., palto -n 
pardesüler, iskarpinler, botlu. 
terlikler .. 

Neler yoktu bu küçült odada. 
- Bunlar ne olacak? 
Diye sordum. 
Sorduğuma da pişman oldum 
Güzel İspanyvl kadını bana: 
- Sizin gibi dostlar .mız bur ad• 

sık sık kıyafet değiştirir. Bu küçii) 
bonmarşa, sarurun ki, size her kea
ten fazla llzım olacaktır. 

Sonra birden yüzüme baktı: 

!'1rkaoı varı 

ra lblığınızı, s.manızı değiştirmeğe (1 ıneı Salıile<len Devam) 
mecbursunuz. · 1 d. K J 

Blytlk Böportaı 

mış er iT. ızın aı esı de bu ~e 
- Ne dedin;z, Madam? K:lığımı riza göstermiştir. Daniş A,pagu\ 

ve simamı değiştirecek miyim?. kızın ai!.,.ine daha resmi müraca-
- Evet. Aksi takdirde (Vil- İ ati yapmadan, smct D.n,erin an-

yams) ın eline çok çabuk düşer- nesı meseleyi duymuştur. Ve bu· 
s:niz. Çünkü, bu meşhur Alman nun üzerine, Daniş Alpagut k zın 
casusu dün ak~am Parise gelmiş- evine çağırılmış, fikri sorulmuş-
tir. tur. 

Vticudümde hafif bir ürperme 
İsmet Dinçerin ailesi düşünmüş, duydum. 

- o halde bu ctebdili kıyafet. taşınm~. böyle bir izd,vaca rıza 
işine hemen başlamalıyım. göstermiştir. Daniş Alpagut tek-

- Merak etmeyin. Bunu ben rar davet edılmiştir. Genç viya~ 
hazırladım. Yan1mdaki g:Zli oda- nist bugün kızın evine g.derek ai-
da her aradığınızı bulabilirsiniz. ]esile görüşecektir. 

Ufak kiler gibi bir kapı göster- Daniş Alpagutun annesi ise, 
di. Fakat açmadı. Likör kadehle- Trabzona gitmiş bulunmaktadır. 
r:ni tekrar doldurdu: Müstakbel damat annesinden mü-

- Uzun yoldan geldiniz .. Henüz saade almak içın Trabzona kadar 
yorgun olduğunuzu sanıyorum. Bu gitmeği düşünmektedir. 
likörü ben kendim yaptım, emni- Bu gençlerin evlenmesine Dilsiz, 
yetle içebilirsiniz. Asap üzerinde Sağır ve Körler Cemiyeti Reisi 
büyük ve şayanı hayret bir tesiri mümaneat etmekle beraber, hu-
var. insan iki üç kadeh içince, bü- kukçular, doktorlar, bu iki ama 
tün yorgunluğu gidiyor ve neş'e- gencin evlenmesinde hiçbir mah· 
lenivor. Ayni zamanda da muha- zur tasa,·vur etmemektedirler. 
keme kudretini arttırıyor. Bu hususta kendisıle görüıjtü· 

_ Garip şey!. B:r likörde bu ğümüz avukat İrfan Emin diyor 
kadar meziyet .. mucize doğrusu. ki: 

Ve tereddütsüz içtm. O da içti. <- İki körün evlenmesıne ka-
Vazifemi bildirecek zarfı henüz nunen hiçbir mahzur yoktur. Ka-

bana teslim etmiyordu. nun, yalnız, sari hastalıklı olan-
Bana, Nevyorkta yalnız şefim larm evlenmesine müsaade etmez. 

tarafından verilen ve pek mahrem 
tutulan şifreli adımın yani (Mis- Amma, ikisınin gözleri görmediği 
ter Nayn) şifresinin lıındradan için iş yapamazlarm~, yahut, bir 

çak kazalara sebep olurlar, maa'\ 
ona da bildirilmiş olmasından an· zallah yangın çıkarsa, kaçamaz-
lıyordum k~ Madam Roza (Entel- ]armış .. Bütün bunları kendileri 
licem Servis) in çok şayanı itımat düşünür; ya hizmetçi tutarlar, ve 
bir memuru idi. Böyle olmasaydı, yahut, başkalarının yanında otu-
bana mahrem olarak verilen şif· rurlar .• 
reli bır "dm Madam Rozaya bil- Diğer taraftan. göz doktoru Şa-
dırilmesıne imkan var mıydı? kir Ahmet de şunları söylemekte-

s.br•m tükenmişti. dir: 
- Şu zarfı lütfetseniz de yeni •-İki körün evlenmesinde t•h-

vazifem\· öğrenseOL.. be bı' h kt Y I n r ma zur yo ur, a mz, 
Dedım. Madam Roza tatlı bir körlüğün, vücuttaki herhangi sa-

tebessümle yüzüme baktı: 
ri bir hastalıktan ileri gelmemesi - Evvela şu küçük odaya geçi-
şarttır. Yoksa, gözleri görmü~·nr, 

niz .. At<'lyede kıyafetinizi ve si· diye, iki genci evlenmekten mah-
man:zı değiştiriniz. Zarf işini on- rum b:rakmak doğru değildir. Fa-
dan sonra konuşuruz, dedi. kat, tabii, bunların yalnız oturma-

Hemen yerimden kalktım, kü- 1 ma arı ve muhakkak surette gö,. 
çük edaya geçtım. leri gören kimselerin yanında ya-Tünel biletlerine 

zam yapıldı 
Burası bir küçük bonmarşa .. ga- şamalan laz·mdır .• 

l=====================i~~-~ ~ 
Tünel fiatlarına zam yapılma. 

sının Belediye Reisliğinden isten
diğini yazmıştık. Şimdilik yalnız 
1 inci mevki biletlerine 10 para 
zam yapılması suretile 4 kuruşa 
çıkanlması kararlaştmlm~ ve bu 
kararın tatbikine geçilmiştir. 

Maamaf>h idare bu zam.mı kiifi 
görmemekte, ayrıca 2 inci mevki
lere de zam istemektedir. 

dürü şu izahatı vermiştir: 
•- Yarın sabahtan itibaren 

dahili ve harici adi mektup, kart
postal, oevaplı kart, kıymetsiz nü. 

munelere birer kuruş, taahhütlü, 
dahili, harici, postrestant mektup. 
!ara iki kuruş, dahili telgraf 50 
kuruşa kadar olanlardan 5 kuruş, 
fazlasından 10 kuruş, 100 kuruş
tan 250 ye kadar olanlardan 15, 
ve 250 deiı fazla olanlara 20 kuruş 
zam yapılacaktır.• 

Mumaileyh diğer maddelere ait 
zamları da anlatbktan sonra pos. 
ta kutuları abone ücretine de yüz
de beş ıam yapılacağını ve bu 
zamlardan eksik pul yapıştıran • 
lardan 2 katlı ceza alınacağını 
söy !emiştir. 

VAPURLARDA. 
Yarın vapurlarda nakliye res. 

mi 20 paradan aşağl ise 20 para, 
faz' ası kırk para olacaktır. Meseli 
Kadıkö:r vapurları ücreti 11 buçuk 
kuruş olacaktır, 

Clmmadakl ltalyanıar 
(l ine! S- l>evuıı) 

llA&EIAT llAKIUNDA TAFSİLAT 
Nairobi, 31 (A.A.) - Cenubi Habe

ıistanda göller muharebesi neticesin
de, 14 gün içinde, 25 bın kilometre 
murabbaında fazla arazi dÜiJDan kuv· 
vetlerinden temizlenmiştir. İtalyan 
mağl(ibiyeti, bu mmtakada da Amba
Alagi mıntakasmdaki kadar tam ol
muş ve İtalyanlar, burada da iki kuv
vet arasında kalmı.şlardır. Göller mın.
takasında, Şarki Afrıka !otalar! Şimal
den ve altın sal>U lotalan Cenuptan 
harekete ceçmiştir. Bu !otalar, dÜf
manın ileri hareketini ve ricalini kes
miş ve Garpte daflık mıntakalard.ııJd 
ff31beş vatanperver kuvvetleri ise mu
hasarayı itmam eylemiştir. 

Cenup bölgesinde- 7 bin e!tir alın?Tllf
tır. Şim.al bölgesinde alınan esirlttin 

DEVllEDİLECEK İHTİRA BERA Ti 
ıtManyetik Sahaları kabili Rüyet ı-..a

le getirmek usul ve ameliyesi> hakkın
daki ihtira için alınmış olan 16 Hazi
ran 1937 tarih ve 2407 numaralı ihtira 
beratının ihtiva ettiti hukuk bu kerre 
başkasına devir veyahut ihlıraı Tıir
kiyede mevkii fiile koymak için icara 
dahi verilebil<!eeti teklif edilmekte ol
makla bu hususa fula malQmat edın
mel< istıyenlerin Galatada, Aslan Han 
5 inci kat 1 - 3 numaralara müra .. ·aat 
eylemeleri illn olunur. 

ZAYİ - KllıçaU Şubesinden a1ıruıı 
olduğum aslıterl vesikamı zayi ettLm.· 
Yenisini alacatımdan eskisinin hükmtl 
olmadıfı JUn olunur. 

K-117e ~batı~ 
117 Tnelluıllii Ahmet oila Ali O.. --Ali ·-- - -----

miktarı daha çok mühim olmuştur. ZAYİ _ Bcyo&lu Evkaf MOdürlü-
İ;ıtinam edilen malzemeyi tahmine fünden almaltla olduğum tekaüt ma-

kalkışmak irnklnsızdır. MeselA bir a..1 cilzdanımı ve bu ci.ızdana rnahsua 
tek yol üzernde 170 top ıtlinaın edil· mühurümü zayi ettım. Yecısin.i alac><· 
miştlr. iırodan eskisinin hUkmil yoktur. 

Bu seferin mühim neticesi, vaktiy- Mülp İSl&nbUI VILiJ'eli Evkaf Kil-
le 3120 lı:ilo~tre olan Nairobl - A· löpiıan< MürelUşi llae1lı<T Zade 
disababa münakale hatlarmm halen ~ MalıfıM' Yetıtıı. 
1540 kilometreye inmiş olmasıdır. ı---------------

Bu mm takada bulunan İtalyan 1cu.... ZAYİ - İstanbul Limanından al-
·vetlerinn heyeti mecmuasından, şim- mış olduğum 4/4 78 sayılı li.ıruın te>:• 
di 24 üncü fırkaya mensup bin kadar kettnı..i zayi ettim. Yenimıi çıkara .. 
ki'i kalmıştır. Ve bunlar da eğer saJ cağımdan eslcısi:nin hükmü olmad.$ 
kalabildilenıe, Marııareta cölünün Şi- ilan olunur. 
mal kıyısı boyunca. ricale ~akla
dır. 

ZAYİ - Eminönü Yabancı a.<ker
lik Subesinden almıt oldufum askeri 
terhis tezkeremi zayi ett&m. Yenisini 
al.'l<"a.tımdan eskisinin hUkmil olma
dı!ı llAıı oluırur. 

UU 1'welliiWi TalılJ:..AÖK.SAL 

- B..>UtLAK 

Sahip ve Ba~uharriri: Etem İzzet 
Benice - Neşriyat Direktörü 

Cevdet Karabilgin 
Banldığı Yer: 

SON TELGRAF Mathaaıı 
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"Üzülmeyin .• Sizi kurtarmak için icap eden 
her şeyi yaptım. Çocuklarınızı da düşündüm,, 

Sonra geriye döndü.. 
Besim Bey bu hareketten çok 

boşlanm~tı .. Fakat bunun da aksi 
tesiri çabuk görüldü .. 

Belediye reisi Karamanlı Ha. 
süne haininin adamları sokak baş. 
!arını tutmuşlar, el altından halkı 
hükfunet aleyhine ve mütecavi
zin lehine kışkırtmakta devam e. 
diyorlardı. Kervancı Mustalanm 
önü sıra vaveylfıyı kopararak ka. 
çışan Arapları bunlar topladılar .• 

- Nereye gidiyorsunuz? 
Diye durdurdular .. 
!Hadiseyi öğrenince: 
- Durmayın! Çoluk çocuğunuz

la birlikte hemen belediye reisi. 
nin sarayına koşun .. O, sizi dü • 
§Ünüyor, şehri düşünüyor! Bu Os
manlı memurlarından hayır ol -
madığını daföa öıx:e biz ı;ize söyle
miyor muyduk? Haydi, çabuk o
ray_a koşun. Paşa sizi bekliyor! 

Propagandasile Hasünenin et • 
rafında toplanrnağa sevkettiler ..• 

Fırsat düşkünü Hasüne, ellerini 
açıp kendisine koşan yerlileri cali 
bir şefkat tezahürü içinde karşı. 
ladı: 

- Üzülmeyin .. Sizi kurtarmak 
için icabeden her şeyi yaptım! 

Yalnız çoc'1klaruuzı buraya, sa -
rayın bahçesine ve avlusuna ko. 
yun, kendiniz silahlarınıza sarı • 
larak binayı, Osmanlı memurla
rile jandarmalarının muhtemel •brr 
hücumuna karşı müdafaa ve mu. 
lıafazaya hazırlanın .. üst tarafını 
bana bırakınız! 

Dedi .. 
Sonra yanında duran kahyasını 

bir göz işaretile harekete sevketti. 
Kahya ~araydan fırladı, mermiler 
altında yıkılan Trablus sokakla -
ırından koşarak geçti .. Sahile indi.. 
!Kuytu bir köşe)(e sindi .. Cebinden 
çıkardığı ufak bir (Jfuna ile top 
namlularından beyaz dümanlar 
ıbJjkıran İtalyan donanmasına işa. 
retler verrneğe başladı .. 

Bu işaretlere donanmadan cevap 
ve mukabele gösterilmedi. Amma, 
bu sırada gerek vali vekili, gerek. 
se etrabndakileri hayrete düşü • 
ren bir ihanet ve hiyanet vak'ası 
cereyan ediyordu. 

Biraz evvel Hasüne paşanın e. 
vinden gizli bir emirle çıkan Ha
life, doğru belediye binasına git. 

miş, bomboş binayı dolaşmış, kinı. 

seyi bulamayınca ters yüzüne dö
nerek kendi kulüoosine gitmişti.. 

Kulübedeki dolabı, sandıkları 
araştıran belediye reisinin ihanet 
arkadaşı koltuğuna bir paket sı • 
kıştırdı. Dışarı çıktı. 

Bu pakette, Trablusu satan ha. 
inlerin aüşmana işaret çekecek • 
leri beyaz bir yatak çarşafı sa • 
rılıydı. 

Günlerce evvel; tasarlanmış b'I 
hiyanetle Türk vatanının bu Af. 
rikadaki parçasını düşmana sat
mağı kuran hain Belediye reisi 
işte bugün tasavvurunu düşün • 
ceden tatbik sahasına geçiriyordu. 

Ha.life, kulübesinden fırlayınca 
arkasına bakmadan koşmağa ko. 
yuldu.. Soluğu belediye "önündeki 
saatli bayrak kulesinde aldı. 

Yolda yanına katılan iki kişiye 
orada bombardımandan ürkerek 
birer köşeye sığınmış iki sefili da
ha ekledi .. Kulenin dibine geldi. 

Yıllarca ucunda şanlı Türk bay. 1 

rağını dalgalandıran bayrak di • ı 
reğinden ipi çekti .• resmi gün ol
madığı için ip boş duruyordu. Bu. I 
nun düğümlü ucuna tıpkı bayrak. 
bağlar gibi beyaz yatak çarşafını : 
iki ucwıdan enine düğümledi. Ya. ' 
nında.kilere döndü. İhanetle tit - j 
reyen bir sesle ilave elti: . 

- Arkadaşlar .. Bizi şu cehen. 
iıem yağmurundan kurtaracak tek 
çare budur. Ben de emir kulu • 
yum .. Büyüklerimiz böyle düşü· 
nüyor. Yanımızdaki Osma,nlı me. 
murları buralı olmadıltlan için 
sözde İtalyanlara karşı koyacak • 
larmış. Senelerdenberi ellerinden 
çektiğimiz yetmiyormuş gibi şim-

!Arkaa 'l'&r) 
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Devlet Oenizyolları işletme U. Mü~ürlOğü ilanları 

Köprü - Haydarpaşa - Kadıköy hattı tarifesi 
DevJet Demiryollan İdare:llnin pas ta ve banliyö katarları tarifesinde yap

tığı tadillta mutena:uran Köprü - Hay darp:ışa - Kadıköy vapur tarifesi de 1 

Gayri Menkul Satış İlanı 
Beyoğlu Sulh Mahkemeleri Baş 

Kati bliğinden: 
~lusıara .. ıe:ı tan Ru .Ooy ili- Ali kız Hacc.ı: Namiye, Sernıet evlflUarı ~esa
det, Emine Nazmiye. Hü~eyJ..ı ve Aliuin şayjan ve müştereken muta
sarr1f1 buJunduklJn Beşiktaşt.ı Ekmekçi başı Ali Ağa mahallesinde 
eski Bakkal yeni Ç~şrne sokagında eskl 22 yenı 9 No. ile murakkam\ bo~ 
durum katından n1aada üç katlı hal''icen ve dahilen ahşap olup bodurum 
katında bır hol uzerinde bir oda ve kömurlük, odunluk, helA ve mutfağı 
ve birinci katta bir n~al, sofa ve iki oda ve bir hC'lil ve ikinci katta 
bir sofa üzerinde ild oda, bir helA ve üçüncü katta bir sofa Uzerinde bir 
odadan ibaret ve duvarla muhat küçük bahçesinde aynca bir 
mutr:aıı bulunan tamamı 1600 bin altı yüz lira kıymeti muhammene
sillde bir hane ile yıne ayn; mahalde ve sokakta ve Setba~ı sokağı köşe
sinde klün ve halen 26 No. tafla murakkam eski 22 ,.eni 6 No. lu evvel
ce ahır ve halen içinde isk3.n edilmekte bulunan iki kat yarı kfl:gir ve 
yanında duvarla muhat bahc;esi bulunan tamamı 1500 Bin be::1 yüz lira 
kıymeti muhammenesinde bir bina şuyuun izale;i zımnmda acık arttır
maya konulmuştur. Bu gayri menkullerin evsat ve tafsilatı satış 

dosyasında bultman vaz'ıyed zabıt varakasında mevcuttur. Birinci açık 
arttırmalan 24/6/~U tarihine tesadüf eden Salı ııünü saat H,30 dan 
16.30 a kadar Beyoğlu Sulh Mahkemeleri kalem odasında ve ~Atip 
nezdinde yapılacaktır. Arttırma Dedeli muhammen ki.ymetlerin yüzde 
yelmif beyni bulmadıj;p. takdirdeen son arttu·anın taahhüdü baki kalmak 
Uzere iluııci açık arttırmanın 4/7 /941 tarihine müsadif Cuma günü saat 
14,30 dan 16,30 a kadar icra edilerek en çok arUr;ma lı.at'i olarak ihale 
edile<ektir. 

Birikm~ ve ihale gününe !<adar birikecek Belediye ve bina verp
leriyle evkal icaresl hissedarlara, Delliillye rüswnu ile 20 senelik tavir. 
bedeli, ihale pulu, tapu harçları müşteriye ait olacaktır. Arttırmaya iş
tirak edecek kimselerin e:aYri menkullerin muhammen kıymetlerinin 
yüzd yedi buçuğu nisbetinde pey akçesini veya milli bir bankanın bu 
nisbette teminat mektubunu vermeleri ıarttır. Arttırma bedelinin ken
disine ihaJe olunan tarafından male gününden iilbııren verilecek müh
let içinde mahkeme kasasına ödenmesi mecburidir. Ödenmediği takdirde 
ihale feshedilerek kendisinden evve en yüksek teklifte bulunan kimse 
arı.etmiş olduğu bedelle almağa razı olursa ona ihale edilecek ve o da 
razı olmaz veya bulunmazsa hemen yedi gün müddetle arttırmaya çıka .. 
nlacaktır. Yapılacak il.An aHlkadarlara tebliğ ed,.ilmiyecektir. Müzayede 
sonunda en çok arttırana ihale edilecek ve her iki halde birinci ihale 
edilen kimı-;e iki ihale arasındaki farktan ve zaf'fl.rdan rnt:-s'ul tutulacak
tır. İhale farkı ve geçen günlerin yüzde beş faizi aynca hükme hacet 
kalmaksızın tahsil olunacaktır. İpotek sahibi alacakhlar1a diğer aUika
darlann gayri menkuller üıerint'\eki haklarını, hilsusiyle faiz ve masrafa 
ve saireye dair olan haklannı ve iddialarını evrakı müsbite1eriyle on 
beş gün içinde .sa!ıe ~ oJao mahk.eme Bael<ı\tbine bildirmeleri lll
zımdır. Alı.si takdirde hakları tapu sicilleriyle sabit olmadıkça aatış be
delinin paylaşmasından hariç bırakılacaklardır. Müzayedeye iştirak e
denlerin biltün şerafti kabul et.m iş ve evvelden öğrenm~ ve bilerek gay
rimenkullere talip bulunmuş oldukları addedilerek sonradan itiraz.lan 
mesmu olamıyacaiından satış gününden evvel gayri menkulleri gezip 
görmeleri ve bzla malllmat abnak !stiyenlerin 941/2 No. ile Mahkeme 
Başkôtipliğıne müraoaat etmeleri ilAn olunur. (5321) 

- ·- -: .,. •· :: .~\.. -

,- IST ANBUL BELEDİYES~ iLANLARI 1 
Beyoğlu, Eminönü, Fatih, Beşiktaş, Üsküdar ve Kadıköy Belediye hudut~n 

dahilindeki yollarda ve trotuarlarda açılacak bacalann kapatılması ve üst 
kaldırım Veretmanlanndan yapılması işi kapal zarf usuliyle eksiltmeye ko
nulmuştur. Keşi! bedeli 30,000 lira ve ilk teminatı 2250 liradır. Mukavle, ek
siltme, Bayındırlık umum!, hususi ve tennl $Srbıamelcri proje ve k~it hula.
sası ile buna müteferri diğer evrak 150 kuruş mukabllindte Fen İşleri Müdür
lüğünden verilecektir. İhale 11/6/941 Çarı;amba günü saat 15 de daimi Encü
mende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları, ihale ta
rihinden 8 gün evvel Belediye Fen İşleri Müdürlüğüne milracaaUa alacakları 
fenni ehliyet, 941 yılma an Ticaret Odası vesikaları vesair vesaikle 2-4:90 nu
maralı kanunun tarlfatı çevresinde hazırlıyacakları tekllt mektuplarını ihale 
günü saat 14 de lı.adar Daimi Encümene vermeleri lhımdır. c4010> 

, AKSARA YDA 
KIZILAY HASTABAKICI 
HEMŞiRELER MEKTEBi 

dahilinde 

Gönüllü Hastabakıcı 
Yetiıtirmek için 2 Haziran 1941 den itia}>ren kura 

açılacaktır· Meccani olan bu kursa aıağıda yazılı tartları 
haiz olanlar alınır: 

1 - 18 ila 45 ya§ arasında bulunmak. 
2 - En az ilkmektep tahsili görmüt olmak. 
Kaydolunmak ve dersler hakkında malumat almak 

iıtiyenler yukarıda adresi yazılı mektebimize her gün 

• 

31 Mayıs 1941 
18.00 Program ve Memleket Saal 

Ayarı. 

18.03 Mü<ık: Karışık Program -
Piya,;a ve Film Şarkıları. 

18.30 Ziraat Takvimi ve Toprak 
Mahsulleri Borsası. 

18.40 Müzik: Radyo Caz Orkestrası 
(İbrahim Özgür ve Ateş Bö
cekleri). 

19.00 Konuşma. 

19.15 Müzik: Radyo Caz Qrlrestrası 
rogramının Devamı. 

19.30 Me:mleket Saat Ayuı, ve A-
jans Haberleri. 

19.45 Müzik: Çifte Fasıl. 
20.15 Radyo Gazetesi. 
20.45 Müzik: Seçilmiş Şarkılar. 
21.00 Konuşma: ~femleket Posta.si. 
21.10 Müzik: Dinleyici İ<telderi. 
!1.40 Konuşma (Günün Meseleleri.) 
21.55 Müzik: Radyo Salon Orkes-

trası (V;olonist Necip Aşkın) 
1. Emst Fisclıer: Tatil Gün
leri, 2. Kletsch: Aşk Ma!'I~ 
3. Hermann Krome..- Sakalar 
(Polka). 

22.30 Memleket Saat ayan, ve A
jans Haberleri; Esham -
Tahvl!At, Kambiyo - Nukut 
Borsası (Fiyat). 

22.45 Müzik: Radyo Salon Orkes
trası Programının Devamı. 4. 
Villy Richartz: Esk.l Nınnl 
5. Carl Robrech.t: Dağınık 
Ruhlar, 6. Kreisler: Güzel 
Roosemarie, 'l. Emil Ohlsen: 
Sevil'dc Bir Akşam (Vals), 
8. Curt Mahr: Armonika -
Polka. 

23.15 Müzik: Cazband (Pi.) 
23.25/23.30 Yarınki Program ve 

Kapanıı. 

YARINKİ PROGRAM 

8.30 Proıınım ve Memleket Saat 
Ayarı. 

8.33 Müzik: Şen Parçalar (Pl.) 
8.45 A3ans Haberler. 
9.00 l\Im<ik: Marşlar ve Hafif Par

çalar (Pl.) 
9.30/9.45 Ein Saati. 

12.30 Program ve Memleket Saat 
Ayarı. 

12.33 Mü<ik: Hafif Şarkılar ve Şar
kılı ()yun Havalan. 

12.•5 Ajans Haberleri. 
13.30 Müzik: Ha!if Şarkılar ve Şar

kılı Oyun Havaları: Devam. 
13.30 Konuşma (Dereden - Tepe

den). 
13.45//14.00 Müzik: Radyo Salon · 

Orksetrası (Volonist Necip 
~). 

BORSA 
30 Mayıs 1941 

Aedlf ve KQ&nlf 

1 Sterlin 5.24 
100 Dolar 130- 132.20 
100 Frank 
ıoo Liret 
100 İsv. Fr. 29.95 
100 Florin 
100 Rayişmark 

100 Belga 
100 Drahmi 0.9975 
100 Leva 
100 Çek Kronu 
100 Peçeta 12.9375 
100 Zloti 

100 Pengö 
100 Ley 
100 Dinar 
100 Yen 

isv. Kr. 
saat 8 - 16 raddelerinde müracaat edebilirler. 

100 
31.1375 
30.745 

Haziran 941 tarihmdcn itibaren değlştiri leccktir. Yeni tarife hkelelere asıl.mı;: Ruble 100 
ve cep tarifeleri de gişelerimizde ~sa~t~ış::a~ç~ıka'.:::rı~lm~ış~ll~r:_. -~(~4:11~4~)-----~~!'.'~~~~~~~~~~I!"~~~~~~~~~~~~~~~~~~:__!~~~~~====~===:!. 

Haftahk Askeri 
icmal 

(4 üncü sayfa.dan devam) 
miştir. Alman hava kuvvetleri art
mam~tır. Buna mukabil İngilizler 
Habeşistandan Filistine takviye 
lruvvetleri ~evketmişlerdir. 

7 - Libya cepheeinde : 

Alınanlar Libyada Mısır hudu
dunu tecavüz ederek ileri hareke
te geçtiler ve (Cehennem geçidı) 
denilen Hilayfa mevkiıni işgal et
tiler. Biz bu taarruzun mahdut he
defli olacağını tahinin etmiştik. Bu 
taarruz Sollum mevkiinin 3 kilo
metre şarkında durmuştur. Şimdi 
cephi! Sollumun 3 kilometre şar
kından itibaren 50 kilometre ka· 
dar cenuba çöle doğru uzanmakta· 
dır. İngilizler buna mukabil Si
cilya • Trablusgarp • Bingati ara-
6ında 3 gemi batırmışlardır. Al
ımanlann ikmal ve muvasala güç
lüğü devam etmektedir. Bu cep
hede büyük bir Alınan taarruzu 
'beklenemez. 

Memur 
Aranıyor 

Devıı,iri Resıniyede ~ takip ede
cek genç muiı:teda 18 ilA 25 Y"4· 
larında bir kimseY• ihtiyaç vardır. 
Arzu edenlerin Galata Kemeraltı 
İzmirli oğlu han altında 9 numa
raya müracaattan. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 24 Mayıs 1941 Vaziyeti 
A k t 

.:..: 
Altın: Safi lı.il<>&r•.m 
8anknot. 
UfMlılı. • 

i f 

Dell04eık.I 11 ..... Wrtvı 
Ttırk Liruı • • 

BaritMlıl 11.ı.MirWı 

Altın: Saf ilı.ilocraın 12.937,317 
Al"- \alıvılı libll ~ dü-Ja-
lıl'• .. • 
Pı;er dövizler To bo~lu Jairtnc 
bakiyeleri 

- TalıyllJori: 
Deruhte t>dilen evrakı ulı.dl:ı'• 

lw"lılıll • 
Kanunun 8-8 ci maddelerine tevtl· 
kan Hazine Laratından vW tedi.7a& 

lea.UIClııUal: 

Tlcarl Senetler • 
r..ı.... ..., lalıvllil eıı.ı..: 

1 
Deruhte edilen evı-alı.ı aal<ıll• 

A • 1enin kır~ılıiı esham .,. ıaJl. 
vil~t (itibari lı.ıymetle) , • 

• • -- t:.ıı.am ... Talı'l'llM; 
A.......ıar: 

Altın ve döviz üzerine ATADI 

Tahvil.fit üzerme avans . 
Huine-1e kısa. va.leli aY&Q&. 
HasirJe)'e 3850 No. lu lı.anuna tGl-e 
açılan altın lı.arfılıklı • .,.... , 
lliaıiedarlar • • 

• • • 

Lira 
Llıra 

102.123.988,77 ' • 
7.415.687,-

692.141,79 110.231.797,56 

400.247,13 400.~7,13 

18.197.370,871 

-~ I 
4668~.821.16 64.883.19103 

. 
158.748.563~ 

21.253.111.- 137.4115.392.-

276.829.157,19 278.829.157,19 

46.149.523,93 
7 926.615.34 H.07U3!>.l7 

4.741,69 
7.808.722,-

• 

146.684.926,75 154.498.390,44 
4.500.000,-
~.609.022,27 

I 

YekOn l 812.523.337,89 l 

p 8 s 

-" bıUyal .u.mı 

• Adi ve fevlı.alld 
'\luausl 

i f 

• 

Teuril.ı elti .. -bıtlw: 
Deruhte 
Kanunun 
tevfikan 

edil en evrak.1 nakdiye 
8 inci maddelerine 

az.ıne taratmdan vW 
6 • 
H 

ted.iyat • 
Deruhte edil 
bakiyesi. 
Kru-şılıiı tnm .men altın olarak 

le vazedilen ili.veten tedavü 
Reeskont muka bili ıavet.ea tedıı.-

vü1e vazedilen 
Hazineye yapıl an altın karşılıklı 

3902 No.lı ltanwı 

eten tedaville vau-
avans mukabili 
mucibince il3.v 
dilen . 

METI>UA T: 

Tür\ Uram: 
ocram Altın: Safi 1ı.ll 

• 

877,150 

3850 No. lu 1<a ııuna göre Hazineye 
mukabili tevdi ol,._ açılan avans 

nan altınlar: 

Safi k.iloıır anı H.541 930 

ulılaiidato: Dövl• T 
Altına tahvili lı.abil dövizler • 
Dijer dövizler ve alacaJclı Kllrlnc 
bakiyeleri 
Mutıtelif • • • 

~. 

Lira 

o.822.019,15 
6.000.~ 

158.746.563~ 

21.253.171. 

137.495.392~ 

17.000.000,-

~0.000.000,-

101.000.000ç 

15.238.942,49 
1.233.782 03 

78.124.167,90 

-..-

25.093.1611,141 

-YekQn 
..... .... ,. 'Alla -- ·- " , 

Lira 
15.000.000,-

13.822.Ql.9,15 

506.495.392,-

86.472.724,52 

78.124.167,90 

• 25.093.166,76 
108.515.867,56 

812 523.337.89 

BÜTÇE MÜZAKERELERİ BiTTİ 

Meclis, dün mütha~ 
bütçeleri de mü- , 

zakere v·e kabul ed1 

Ankara, 30 (TELEFONLA) - Dun 
saat on dörtte toplanan Büyük 
Millet 1.1-eclisi iki cel~ aktederek mül
hak bütçe mi.iz.nkerelerine saat yirmi 
bire kadar devam etmiştir. 

Dünkü loplan\ıda Devlet Hava Yol
ları, Hudut ve sahiller, inhisarlar, or
man, posta, telgral \'e telefon, Devlet 
demiryolları ve denizyolları umum mü
dürlüklerin bült;clerile &>den terbiyesi 
umun1 müdürlüğU teşkilftt kanununu ve 
büiçesini kaba! t>tnıiıı;tir. Ayrıca /\olilU 
Müdafaa Vek.fıleti kara k.ısnn bütçesi 
lçin de 83 milyon liralık fevkal.fıde tah .. 
sisat kabul edilnıi!)tir. 
i:NHİSARLAR t:l\lUJ\I Mi;DfltLt'Gtl 

İnhü;arlar umum müdürlüğü biıtçesi 
görüşülürken ba~ta Ziya Gevher olmak 
tere l\ılazhar Müfit ve Bayan Türkanla 
bir c;ok mebuslar yüksek dereceli alk.o ... 
lün şiddetle aley}liııde bulunmuşlar ve 
yeni nesli bu beladan kurtarmak için 
bilhassa rakı derecesinin indirilmesi tek 
\ilinde bulunmuıilardır. 

Ziya Gevher bu meseleden baheeder ... 
ken eöYle demiştir: 

- Milli Şefimiz senelik nutukların 
da alkol derccclf''inin indirileceğini teb 
şir buyurmuşlarCh. Veki1e sonıyorum. 
Milli Şefimizin uğzndan ç1ktıJtı için dev 
let prollramına girmiş olan ulkol dere
cesi hakkında ne yaptı? Bu eksikmjş 
gibi başımıza bir de votka çıktı ve 
kadınlar arasında 1aammüm etti. 
pmiSARLAR VEKİLİNİN BEYANATI, 

Kürsiye gelen Gümrük ve lnhisarlar 
Vekill Raif Karadeniz, raknın mazarra
tını hüklımc-tin de daima göz önünde 
tuttuğunu, içki menediJecek olursa ka
çak:çılı"'1 rtaya çıkacağını. bu Şi Am1! 1 

rikalıların bile b<l$aramadığını söyli
yerek sözlerine ljöyle devanı etli; 

- Bugün dünyanın takip ettiği bir 
yol var ki, biz de onu takip ediyoruz. 
Halkı yüksek derPCeli içkilerden çekip 
az dereceli içkilere alıştırmak jçin uğ
raşmJk !ayız. Rakı sııtışı az;..1lmışt1r. Ay
rıca yakında ~fcclise takdim olunacak 
bir kanunla şarabı da inhis:ır madde
leri ar~v;ından çıkarıyor ve serbest bıra
lt-Jyoruz. Bu surelle hem bağcılar kaza. 
nacak, hem de ucuz bir içki olduG-ıın ... 
dan bu az derece] i i.Cki halk arasında 
taammüm edecektir. 

Bir arkadaşım uyuştunıcıı maddeler
den de bahsetti. Şunu herkes bilmeli-! 
'1ir ki, memlekC'tte uyu!jturucu madde! 
~lgını yoktur. 
Arkadaşlarım rakının derecesini in

dirıneği teklit ettiler. Biz bunu tecrübe 
ettik. Kırk dereceli rakılar çıkardık, 
takat satılmadı. 

ORMAN UMUM MÜDÜRLÜGÜ 
Bwırlan sonra orman wnum müdtir

lilğil bütçesine geçilince muhtelif ha
tipler Ziran! Vekfiletlnden bazı temen
ailerde buhmdular. 

Kürsüye gelen Ziraat Vekili Muhlis 
Erkmen, ormanları, sınırlama ve tahdit 
etme işinin sürat1e yürbdüğünü, rak
kamlorla izah etti . 

BEDEN TERBİYESİ l"MUllf 
MÜDÜRLtlGÜ 

Saat on yedide on beş dakika istirahat 
eden Meclis, tekrar toplnndığı zaman 
kürsüye Başvekilimiz Doktor Refik 
6aydam gelmiş, Beden Terbiyesi Genel 
o;rektörlüğünün teşkil5t kadrosuna ait 
müzakcrcniıı müstacelen yapılmasını 
teklif clrnişti{ 

Bu tek.Uf kabul edildiğinden kürsüye 
gelen Osman Şevki, Beden terbiyesi ge 
nel direktörlüğü teşkilfrt kadrosunun 
noksan ve hatnlı olduğunu ileri surerek 
yalnız bir kısımda gösterilen memur
lardan yiizd<9 seksen ikisinin müteha~
çıs olarak. istihdam edilmek lstendığini 
~öylemiş ve demiştir ki: 

- Bence bu mütehassı~lann adedi 
•sarat hanesine dahi c;Lltamaz. Beden ter 
biyesinin bu teşkU;it kanunu bizi gaye
tni7.c- eriştiremiyecektir. 

Söı: alan SırI"ı Day 1940 yılında ol· 
duğu gibi yalnız 1941 haı.iran ayına 
mahsı:s olmak üzere beden terbiyesinin 
muvakkat bir bütçe ile idare edilere)t: 
teşkil!tt kanununun iyice tetkik, edilme 
sini teklif etmiştir. 

Rana Tarhandan sonra, diğer 

Y. 

hatipler de söz söyl"'.1'ışle; 
Başvekil, Mechs Reı.sıncll rl 

den terbiyesi genel direk10 ı· 
söz istemiş ve General ceıı' 
ner kürsüye gelerek: 

Yüksek Başvekilin mü 
sorulan suallere cevap ve 
diye söze başlamış ve ezci#l' 
na Tar hanın ·Meclis hürsıl' 
sorduğu suallerin cevaplsrıP 
mağa fırsat bulduğunu s~rl 
elinde kalın bir tomar h 
tuğu kağıdlardan izahatıııl 
muştur. 

Vakit hayli ilerlemişll. 
izahat uzadkça uz11yord1 

Tarhan kendisine verileO ~ 
k.clfi oldugunu bildirdi. Yalnl% ııtJ'1 
sual ~orduysa da ~ıeclfs urrt ı.I 
alk.ış1ar arasında generali ;.-; 
cevap vcnne::Jne meydan b 

Bundan sonra Beden Terbi~ 
sn.tından bazı maddelerin w11; 
hakkında takrirler verilmiıse 
edBmem4;tir. 

Devlet Demh-yolları \'e oeP 
umum müdürlüğür.ıtn bütçeler!." 
zaker<'sinden sonra ccJ,-cyc nil' 
rilmiş, rci~, bütçe müzakercı:,'ll't" 
tiğini ve .:'declisin Pazartesi ı;di 
on beşte toplanacağını bild 

SANİU 
DIŞ MACU~ 

Dişlere Hayat Yer:ı. 
1-tN:AK : I 

Her aabah, öğle ıJI ,f 
fam, her yemekten 'I. 
mutlaka fırçalamak Jİ 
tır. Bu uaulü ftlftTla;,J_ 
muntazam bir me~rl 
takip edenlerin JıJ 
mikroplardan, ha$t"ıİ 
lardan muhafaza edl f 
olur, paslanmaktarı # 
çürümekten kurtulur• f 
zaman temiz, parla~ 
güzel olarak kalır. 

\" \. ,.... 

ŞİRKETi HAYRIYEOEN:, 
Yaz Tarifemiz Haziran'ın 3 üncü Salı sa~ 

hından itiberen tatbik olunacaktır. 

TAKSIM GAZiNOSU M0D0RIYE'l'I~ 
YAZ BAHÇESİNiN bugünkü CUMARTESl GÜ' 

Açılacağıuı uyıu halka müjdeler. JI 
YENİ VE ZENGİN VARYETE PROGR~) 

Be~ sa.at l 8 - %0 arasında Matlruı 
Her&"iin Ötle ,,., Akşam Yemekleri 

ÇİGAN ORKESTRASI - CAZ - Dans 

İstanbul Halk Sandığu 
Anonim Şirketinden 

· nii# Yaz mevsımi münasebetile 2 haziran 941 pazartesi gu W~ 
itıbaren, gişelerimiz aşağıda gösterildiği saatlerde acık bU 
cağı sayın müşterilerimize ilan olunur. 

SABAH: 9.30 • 12 
AKŞAM. 13 • 15 
CUMARTESİ: 9.30 - 11.31ı 


