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Ş11r11uılc 111ilt•arrıdtırı1 bir gün 
••lir, WtliMd 11111tlclt. tolcatlar. 

'
18Uzme 8özler,,den 

AÇILDI YEVlll GAZETE Telefon ; 2 1 S Z 1 
TeJc.Tu-ri.ıiefkir, htaa•al 

e 

Gir itte 
Harekat son 
safhaya cirdi 

Almanlar, lngiliz 
ricatine mümanaat 
etmiye çalı§ıyorlar 

Girit harekatı soruı ermek üzere• 
dlr. Dünkü Alman tebliği, harekatın 
aşab'1 yukarı bittiğini bildirmekte • 
dir. 

İngilizler hnreklibn bittiğim ka • 
Giritte, Alman taano:dle lnailix rle'at latikametinl rliaterlr harita 1 bul etmemekle beraber vaziyetin a. 

:==;;;;:;;;;;;;:::;:===:;;;::7----•:....--------;------------- le~·hJcdnde olduğunu kabul ctmekt~ 

' & 1 n g •ı ı •ı z 1 r a k Almanlar Kandiy:ı vesair mühim Milli Şef 
~nkarada tenis va 1 
futbol maçlarını 

takip buyurdular -
Ankara ııı (Hususi mulınbiti
ıizden teİefonln) - Ueısıcumhur 
lmet İnönü bugiin 19 lllayıs 
;.adyumunu şereflendırerek te
f.s ma~larını 'liC müteakiben d 
Jtbol müsabaknlnrını takip bu
urmuşlnrdır. :Milli Şef, stadyu. 
a girerken binlerce halk coşkun 
zahüratta bulunmuşla"clır. _______ ,,1 

rlt imtihanı 
glllzlertn aleyhinde 

netice vardi 

imanlar Giride taarnıza 

yerleri tamamile işgal etmişler. ltal· 
yanlar da adanııı ııarkına çıkarılmııı· 

F r a n s ı z h a r b i la~~~;ece Giıit harekitmın bitm~i 
I • v • artık bir gün ve hatta bir saat me· gergin ıgı d u r d u selesidir (Ankara radyosu). 

larlllı rleatl den• ediyor 

İki devlet arasındaki Mütareke dün 
münasebat büsbütün akıam imzalandı 

vahim bir hal aldı Bağdat 31 (A.A. > _ Ofi: 

Amlral Darlan 
yeniden tehdltlerde 

bulundu 

Saat 18 den itibaren meriyete 
giren bir mütareke imzalanmı~tır, 

Jıfüzalııreler naıal bııtadı? 

Kahire 31 (A.A.) - Mütare• 
, ke için müzakerelere, dün, Bağ• 

dat civarındaki Irak asi kuvvet
lerinin kumandam subayın beyaz 
bayrakla İngiliz umumi kararga
hına gelmesindenberi başlanmı~
tır. Bu, Bağdat Belediye reisinin 
İngiliz Büyük Elçisi nezdinde 
yaptığı teşebbüsü takip etmiştir. 
Bağdat Belediye reisi, asilere, 

Bertin, 31 (A.A.) - Alınan ıesmi 
tebliğinde bilihrildiğinc göre, Alman 
kıtaatı, mağlOp edilmiş dilşmanı şnr
kn doğru takibe devam etmiş ve Kan 
dlya civnnnda bulunan Almnıı pa • 
ra~ü~ülerilc birleşmiştir. ~ ln~n.n 
tayyareleıi, cenup sahilinde, lııgılız 
kıtalarıııın geri knlan kısımlımnın 
knçmıya teşebbüs ettikleri llmanlarn 
karoı, milessir hüeuınlardıı. hulun
rnu~lardır. 

AlmanlaT, fn~ll:r.lerin rlcat 
hatlarıaı kumiye çahıırorlu 

:V:iclıy, 81 (A.A.) - Ofi ajnıısının, 
askeri muharriri yazıyoı·: Giıitteki 
Alman • İtalyan kuvvetleri, A vus
tralya ve Yeni Zclaııda kıtantının, ir 
kip ıımeliye l yapılabilecek ycgünc 
liman olnn J\fessaro koyuna varma· 
lnrına nıiıni olmak maksadilc, ıılcli'l
cele ndnnııı eenubuna doğru ilerile • 
nıektcdirkr. İnglllz kuvvetleri lıUlen 
Ida dağına doğru sfirülmüşlerdir. 

(Devamı ıahi/e 6, •ütını ! d!J} 

____________ _) 

Muvakkat vergil r 
hakkındaki kanun 
Bugünden itibaren meriyete 

girerek tatbik edilecek 
Sinema ve tiyatrolara yüzde 10 zam yapıldı - Diğer ' zam gören maddeler de şunlardır: Sigara, alkollü içkiler, 

taban helvası müstesna, şekerli mamulat, çimento, kahve, 
çay; elektrik ve havagazı, posta, telefon ve telgraf 

'----------------Fevkalil.de vnzi~·et dolayısile bazı 
vergileı·e yapılnııe olan muvakkat 
zamlara nit kanun bugünden itiba· 
ren mer'iyete girmiştir. 
Yalnız Resmi Gazcteuo neşredilen 

bir kaı·nmame ile sinema ve tiyatro 
biletleri resimlerine yapılan yüzde 
on zaııı ile kibrite yapılan 10 para· 
lık zam dlindenbcri tatbik sahasına 
konmuştur. 

Elleı·inde inhisar nıaddeııt bulunan 
satıcılar, bunların miktaıını üç giin 
içinde bir beyanname ile De!lerdnr
lıÖ'n bildireceklerdir. Sigaraloıdaıı 
11 kuru~tan yukarı olanlara 1 ku· 
ıı.ış, dalın aşa6'1 ise 20 para iltıve e
dilmcktcdlr. Rakı, likör, konyak ve 
\"olkn gibi içkiler 9 ile 8 kuruş ara
.sında; şampaııya ve viskiler '16; şa· 
ı-&J> ta litrede 2 kur.uıı pahalılaşmak· 
tndır. 

Teşviki Sanayi kanunundan istifa· 
de eden mües~esclerden alınan mü -
dafan vergisi %30 arttınlnıı~. lıe .. 
yanıınmeli kazanç mükelleflerine ge
çen seneki zammın bir nıisll daha 
fül\·e edilmiştir. 

(Devamı saJı{/c e, sütun .4 de) 
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l batladıklan zaman, bu ta
ızun Alman tayyareciliği ile 
iliz deniz kuvvetleri arasında 
ük bir imtihan . vesilesi ola
l söylenmİftİ. Biz de apğı 
arı bu kanaatte jdik ve deniz. 
tamamile bakim olan lngiliz 

ıanmaaı ka1115ında, Almanla· 
20 kilom~tre m fed n t y 
e ile asker lafıyıp da koskoca 
it adasını işgal edebilecekle· 

Jngiliz askeri kumandan:arile 
müzakerelere başlanıa.yı tavsiye 
etmiştir. 

Raılt Ali lraada 

Tahran 31 (A.A.) - D.N.B. 
lran gazeteleriı Irak Başvekili 

Sabık Alman imparatorunun Türkiyeyi 1 
ziyaretine ait tarihi bir hatıra 

---= 

Harici ticaretimizi alakadar 
eden bir k rarname neşredildi 

ihtimal ve.rmemittik. 
>aha da ileri gidilerek, Al
:ıların Giritte yerleımeleri in
·lerin Şarki Akdeniz hakimi· 

için bir ölüm darbesi olaca• 
• binaenaleyh .İngiliz donan· 
lnın her ne pahasına olursa 
n, bu adanın İfgaline meydan 
niyeceğini bile iddia etmİf• 
ı. 

ladiıat, her türlü tahmin hi-
.:.,_,Qlarak bu husustaki ka

atleri t~'L: eylemİf oldu. 

lhakika dün ge'}~}~,.~1• 
'nlar tarafından G_i.; ,on''l~
'n~mlanmaaı atnk ~ırrnekte. 
esı haJini aldığ111• .,ıili daha 
" Hatta Alma11 '" flaline "" 
il~ri ~iderek G~ı11ak lbııtı 
~~~.lf nazariJ• Alman tebU. 
•cnnı söylü.fO!· '"b ı· ~ 

n bu "'- •: ı111P mu. a aga ol. 
nak icap e'ı:.1ıeı.. •edır • 
'·· k"' • zamanda ..,.:uıı. L• 
-unf du ayGn.' "t a<lasmdaki in Qtr 
~ a m · 
•- ti • kurnandanı Gene. '<UVve en .

1 r- b bir tayyare ı e ada-
r rey erg K h' 

savuştuğunu ve a ırede 
İnerken de telef olduğunu 

innektedir. Bu haber 'İmdi-
sadar tekzip . edilmediğine 

onun da sıhhatınden fÜpbe 
•mek lazım gelmektedir. Ma
fih turasıDI söylemek isteriz 
)u İngiliz kumandanıntn so· 

kadar beklemiyerek :ıd da
'lgili:z ve Yunan kuvvetlerini 
'i batlanna . bırakması ve 
esten evvel savufması dün· 
fkarı umumiyesi üzennde iyi 
bırakacak itlerden deiildir. 

giliz kuvvetleri Norveç 
~asında da, Dünkerque hi· 
de de, ve nihayet son za. 
ta~da Yunanistan boğufma• 
ı da sonuna kadar mukave· 
etmiyerek bu suretle hareket 
lerdi. 
ten bu def aki harple vazi. 
hkıtınca bu usule müracaat 
k adet hükmünü almıya bat· 
Son zamanlarda bir darbei 

metle it batına geçerek Yu· 
iVyayı harbe .tirüklerni, o
::.eneral Düpn Sirnoviç de 
yapmıfb. Malum olduğu 
onun Almanları, eski Sarp 

klannda haftalarca u~raıh· 
•nı zannederek hakkında 1 
yelerle dolu bir haylı yazı· 
zın:şt~. 

lbuki h l.in daha ilk haf· 
'f ASVIRI EFKA 

~ev11t1•ı sal 'fc 5, 6iitun 1 de 

franaanın haklarnıı tanıtaca
tını aöyliyen Amiral Darlan 

Tunusun Sfax limanında bulu
nan bir Fıranaız vapurunun İngiliz 
tayyareleri tarafından bombar
dıman edilmesinden mütevellit 
hadise büsbütün. vahamet ke"
betmekte ve F ransanın bitaraf 
bir devlet olup olmadığı .nesele
sini ortaya koymaktadır. 

lngilterc Fransayı bitaraf bir 
devlet olarak tanımamaktadır. 

(D~11&mı •ahi/• 6, ~tun I ti•) 

········•ı.-:•··································· 
JAPONYA 
üçlü pakta 

sadık kahyor ------
1\'C&b-uoka, jc1.pon 
siyaseti hakkında 
beyanatta bulundu 
Tokyo 31 (A.A.) - Ofi: 

1 

a~ıl Alı Gt'ylnn. ıl k 111 ı; 

azasından bazısının ve birkaç I
rak subayının hana gelmiş olduk 
lan hakkında resmi bir tebliğ 
neşretmektedir. 

(Devamı 5 inci scılıtfede) 

················································ 
Birleşik Amerikanın 

Londra Buyuk Elçisi 

John Vinant 
Nevyork'a 
vasll oldu 

Elçinin, İngilterenin 
ihtıyacı ve Hess 

hakkında malumat 
getirdiği söyleniyor 
Vaşington 3 l (A.A.) - A· 

merika Birleşik devletlerinin dün 
Nevyorka gelen Londra Büyük 
Elçisi John Wınant, sanıldığı· 
na göre, Hess hakkında sarih ve 
doğru malumatla 1ngilterenin acil 
ihtiyaçları hakkında Churchill'in 
mahrem bir mesajını getirmekte
dir. Winant, Roosevelt ve Cor
dell Hull ile görüşmelerde bu-

Japon Hariciye Nazırı Malsu· 
oka, dün akşam gazetecilere be
yanatta bulunmuş ve demiştir 
ki: lunduktan sonra birkaç gün için· 

(Devamı sahife 6, siitun .4 tle) de Londraya dönecektir. 

lngiliıler tarahndaa 111~1 edlldltl blldlrlleD 
Bıj'dat fehrindea bir ,.ariinilı 

ithalatın genişletilmesi için 
mühim tedbirler alındı 

Ticari anlaşma olmıyan memleketlerle 
hususi takasla mübadele yapılacak 

Ankara 31 (Hususi muhabi-ı bcst dö"·izle cereyan edeı. 
rimiz_den telefonla) - Hüküme· 3 - Türkiye ile ticari müb 
tin ithalat ve ihracat rejimine ait delelerini müteessir edecek mahı 
bugün metinleri tevhit ve ayni yette hususi kayıtlar koyan ve:) 
zamanda jthalat imkanlarını tev- anlaşmalarda ya;cılı tanhhütlerm 
si maksadile hazırlanmakta ol- ifa etmiyen memleketler hakkın 
duğunu dün bildirdiğim karama- da Ticaret Vekaleti jhracat "e 
me J:>ugün neşredilmiştir. Katar- ithalat bakımından münasip ted 
namenin ihtiva ettiği hükümleri bir1er ittihazına mezundur \ kiı 
bildiriyorum. lct 6 ncı madde e yazılı komı 

1 - Türkiye ile ticaret ve te- tenin muvafık mutalcatı üzermt" 
diye anlaşması bulunan memle- lüzumlu göru1ecek maddt>ler it 
ketlerden ithalat, anlaşmalar hü- halatını mli .. aade uqulüne tab 
kümlcri dairesinde ve ayrıca U· tutabilir. 
mumi mevzuatın müsaadesi nis- 4 - Bırınci maddede azılı 
betinde serbesttir. memleketlerlf' anlaşmalar hu 

2 - Türkiye ile tıcaret ve tc· kümlerine tevfıkan yapılan hu u 
diye anlaşması bulunmıyan mem- si takas muameleleri Türkıye 

1 
leketlerle ticari mübadeleler hu· Cümhurıyeti Merke;z bankası la 
susi takas yolile veya beşinci rafından ikinci madded,. .,·a.zıll 
madde hükümleri dairesinde ser- (Devamı salıife 6, sutıın 8 d-4) 

--------------------------------------------

Takdire şayan bir 
vatanseverlik 

Bir flatandaşımız, güz hin lira flererek 
Kayserinin su te$isatını yaptırıyor 

Kayseri (Hususi muhabiri· 
mizden) - Adana Milli 
mensucat fabrikası le-
rinden sayın bay Nunul-las 
Kayserinin su tesisatını şahsan 
yaptırmayı vaadetmiştir. Ev
velce yapılan keşiflerde bu te
sisatın 1 00 bin liraya mal ola
cağı tesbit edilmiştir. 

Bu hamiyetli vatandaşi Kay 
seriye her gelişinde büyük ve 
hayırlı yardımlarda oulun-

maktadır. Bu meyanda 5 bin 
liraya mal olan bir umumi 
helö ile Ulu camiin iç ve dış 
duvarlarının badana edılme· 
sini temin etmiştir. Sayın bay 
Nuri Has'a teşekkürü bir va
tan borcu biliriz. 

TASVlRIEFKAR: Yurdun 
iman hususunda hu vatanda· 
şın gösterdiği hassasiyeti tak· 
dirle karşılar ve emsaline ib-

ret o1masıni temenni ederiz:. 
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1,ır11c11: 161 Yazan: Kandemir ........................ Bugün geni 
mali seneye 

girildi 

Belediye 9 tane çöp yakma 
fırını yaptıracak 

Tatlıcının 
katili 18 yıla 
mahkum oldu 

lnakt.ki askeri 
harekat ve Tuna• 

llAdiaeleri Hamdullah Suphi Bey sesleniyordu: 
- Ya bu yalanımzı geri ahn, yahut.- G irWia • ' ıldırm _.. ta-

.,.,.. ....... oldal• hın 
""iıj ..... .-..; fuH,etl llaka 

Süıirlerbıiz 

Refik Şevket Bey, sözlerini 
tiyle bitiriyor: 

- Hakikatler bl'fl9Ulda tered
düt. en büyük felakettir. Müsbet 
veya menfi bır karar aahibi ol
mak mütereddit olmaktan çok 
iyidir. Hcrşeyden evvel muay
yea bir fıkir sahibi olalım. Ben· 
deniz, arzettığim gıbi gidiyorum. 
Köylere giderken ne topumuz, ne 
tüfeğimiz var. Yalnız Büyük Mıl
let Mecliunden aldığımız manevi 
kuvvetle gidıyoruz. Elendiler, 
tekrar arzediyorum: lstıklil mtıh
kemesinin bir izası aıfatile ve in
pllah sizi malıcup etmiyeceğime 
emin olarak ıôzumü kesiyorum. 

Hamdullah Suphi Bey sesleni
yor: 

- Ya bu yalancı sözünüzü ge
rJ alınız. yahut iade ediyorum 1. 

Reis müdahale edıyor: 
- Efendıler, musaade buyu

runuz! 
- Biri çıkar. yalancı der, bi

ri çıkar lstanbul hukumetinin eli 
vardır, der. Bunları bırakınuıız. 
bura1a çakan, bizi tahkir ede
mezl. 

- Rıca ederim, müsaade bu
yurunuz .•• dinleyiniz!. 

Siirt meb'uau Mustafa Efendi 
de 80ruyor: 

- Y alancdara naal .itimat e
dıyorsanuz?. 

Trabzon mebusu Ali Şükrii 
Bey de ı,öyle diyor: 

- M419eleyi kapatmayın rica 
ederim. Mecll8i. ikiye ayırdılar. 
Müzakere sabahtan akfama ka
dar devam etainl. 

Reis, gürültüyl kesmek içiıa o
lanca kuvvetini aarfediyora 

- Efendıler. efendiler!. Sü
kuta duet ediyoruml. 

Y ıne Ali Şübü Bey .öylüyor: 
- Mecl11 fena vaziyete diiftü. 

Herkes aırasile aöylesin 1. 
Reis makamında bulunan ikin

cı reıa vekıll rmden Konya me• 
busu Vehbi Efendi sarığını arka
ya iterek einırli bir halle: 

- Efendim diyor. Meclisin 
halİıtl mlenızin malumudur ... 

"er aoze hıt verilıp kifayeai-
karn Yenlecehe reye koya

lnn 1 
Ve hala gurültünün dinmeyi

,ıne büsbutun sinirlenerek ayak
ta bağın,an bazılarına bitap edi
yor 

- Söz ylernek istiyoreun•Jz .. 
Pekı !. Muz kereyi cuınarteaiye 
talık ed e - im. ln\lallah o zama
na kadar hararetiniz geçeri. 

Mecliste ilcililc 

golct,,, w olamaz I 

Cel.e sona ermek üzere idi am
ma. Refik Şevket Beym heyeca
• kapt)arak aiznadan ltaÇll'dığı 
bazı ölçüsüz .Ozlerin fena tesiri 
ı.ali devam ediyordu. Nitekim 
Trabzon meb'mu Ali Şükrü Bey 
de kauüye s~ teeseürünü an
lattıktan .oara: 

- ••• Arkad.,ıamnız hakkın
da bir çok -.datta bulunuldu. 
Bu eebeple ınizalterenin devamı
na lüzum -vardır. Meclis munta
zam, mutedil. yekvücut, evvelce 
olduiu bale ifrağ etmek mecbu
l'l)'etindeyjz. Zira bu tekilde açık 
hlı: deTam ederse artar, artar, 
eenra memleket de elden ;ıider .•• 

Aydtn mebusu Dr. Mazhar 
Be,, meal "· 1eabs, habı teskin 
itin ortaya •or: 

- Asabıyet bir hastahkttt ar
k daflar... diyor, ha9'*far da 
m urlar. 

Alb,laaan bu sozler Mazhar 
Beye cesaret verayor: 

- Meclıate ikilik ~ yok
tur böyle bir fS1 akla gelemez. 

ruz h p ız Smırli ol bı ırız. 

itte bütün mesele J.udar. Buıün 
lodos eser hasta •oluruz. E.rteei ••naur mufl.nnın 
gün poyraz fter rahablnız yerine 1 dl 1 1 1 1 
gelir. Bu dünya böyledir. Fazla 8 J88 Ç n em r 

Beheri 200 araba çöp yakan bu fınnlar 
şehrin muhtelif ,yerlerinde bulunacak 

• ................. , .. -· 
... ,. '• .............. ,.w,..dik· 
leri ............ - 'rlıeti ~ K•r•r din ....- .... haı ...... ...__.. 

-~ ....... nık yuiJ-ette mlhim ......... . 
heyecanlı • oldutumuz. uabiyeti- lleklenlyor 
mizin artbjı zamanlarda dilimize Dün 940 mali yılmın son günü 
de hak.im olamayız. bir aürcii li- idi. Belediye ve maliye tubelerin
san her zamanın görünmez k.ıza- de, dün cumartesi olmaana 
ııc:hr. Hulasa ortada bir meacle rağmen akpma kadar çalışılmıf 
yoktur arkadatlu. Yoksa, ille var yeni yıla. geçen seneden az de· 
diye tutturursak sabahlara kadar vir bırakılmaaına itina edilmif
konupak Jifın sonunu «?etireme· tir. 
>:iz. Artık bu kadannı kifi f:Ör.e- Haziran mMflllın tediyesi için 
lım. ~r~ulan?'1ız, emeller•mız, dün öğleye kadar, Defterdarlığa 
kalplerım_ız,. v1edanlamrı~z, • :U~- bir tebligat yapJmamıftı. Maas,-
lanmız bardır. Bundan hıçbırımı- lannı muva"-- • · d . .. b . 1 a· 1 '- ...... eı umumıye en 
zın şup esı ? ~maz. ınaena eyn alan öğretmen ye ücretliler için 
mesele bıtmıttır. de, yüksek mektepler ve liseler 

Dr. Mazhar Beyin bu samimi muhuebeciliğine maq tediyesi 
sözleri umumiyet itibarile iyi bir için tebligat yapılmı,tır. 
tesir bırakrnl9' İse de, yine saral~r Pazartesi sünü bu tebligatın 
araamda, Refık Şevket Beyın 1 d' · b l 
b 

•. l . b' •. 1_ ff d . yapı ıp maaf te ıyeaıne aş a!1d-
azı aoz ernı ır tur u a e emı- cağı zannedilmektedir 

yenlerin itirazları geliyordu. ' 

Bu vaziyette, Reis celseyi tatil Maarifte 1 

Karagümrük Çukur eokak 1 
numarada oturan Ali Çorbacı is
minde.ki bir Türkün yaptığı çöp 
fınnları. yapılan tecrübelerde 
gayet iyi netice vermiftir. Bunun 
üzerine, beheri 200 araba çöp 
yakan bu fırınlardan 9 tane ıa-

marlanmittir. 
Yukanda krokisi görülen bu 

fırınlardan üçü Edirnekapı hari
cine, üçü Osküdann Umraniye 
köyü civarına, diğer üçü de Hür
riyetiebediye tepesi arkasındaki 
araziye yapJacaktır. 

• d 11 d 1 lik yapllllf ~. 

1 o mart 940 geceei, Şehzade- lralddar tnpiwlerin ~ 
ba1111da tatlıcı Abdüllutdiri bota- kuoellerte · ~ turrua 
rak öldüren Bektat oğlu .UCı ederek me~etin ,._ " ·~· 
Mollanın duTUflllaaı dün. ikinci cladm iizerine ceı •ı ~ ~ 
aiu cezada aona eroüt ve karar ye çaı.....-ıanna a.lmıın .ttlde-

çl bl... edil . . rinde Wi .... ..un ıa...ette-
•U uya te ıg aUftlr • • ft-a • ı• • 8a • 

• • L .._ ..-WWW f" • •• ,,. g• 
M ~bn adında. bir ~~ ~Uııt dadm Q.,;;::! • a. loplamlf· 

yuzunden bu cınayetı ıl(Jlemq o- lar • • F'ililtiadee cici· 
lan katilin bu fiili kasden ve te- d" ~ taarnm 7&P9Clllduma biç 
bevvüren iflediği neticesine vanl ~em-ifl...m 
DUf ve 18 aene müddetle hapse. • • • • . 
ayni zamanda müebbeden amme Halbuki frqıili:denn vaktie bar 
hizmetlerinde kullanılmamıya haçak lllİIJOll albn la.gilia lirua 
mahkUın olmuştur. sarfederek Baidadm yanı bap· 
------------- da ye prt,inde hir mevkii mis

Sarhoş olan 
bir bekçi 

t811kem wm. Haw.ni,. tay· 

etmekten bllfka çare olmadığını 
görerek, müzakereyi ertesi güne 
bıraktı. ilk tahsillerini 

hariçte yapanlar 
ilk tahıilJerini Türkiye hudut

ları haricinde yapm19 olanlardan 
memleketimize aelenlerin yaşla
nna bakılmabmn memleketi-

........................ -..................................... ···························"··· Bir kadlna sokak 
ortasında taarruz 

etmek 19tedl 

yare karaqabJDJ vücude ıre~ 
mekten mM:sadan bmbütiin ba.
kaydL Banlar liiwmu t.linde 
Filistin, Maverayı Şeria ve MI
~ ~ kll'Y'Yetler alarak 
bir anda Baidadı tehdit ve sap
te~ n ba sanıtle Dide ile 
Fnabn W.birine • ,.._ .-idik
teri bir mevkide bütün . memle
keti İkiye parçalalnayı çalda• 

/ stiklal mahkemele-

r i 11 i 11 Nldlıigdini 

pllişl«en bir tele.lif 

Muvakkat vergiler 
hakkındaki kanun Evvelki aktam Ulelide hayret diifiinmütlerdir. 

verici bir Yaka olmut. ve ıarbot a..un için Aistin ye M_.flaa 
bir bekçi hasta bir kadını fena ldifti,etli kaoetler ahnca1a lra
nİyede bupalıyank dövmiiftür. clu HahlMın~eyi Pcldetle ml

Durup dururken han - hem de mizde ilk tahaı1i bitirme imtihan
pek sevdiği .arkadatlannm • kal- larına kabulleri Maarü V ekale
bini bran Refik Şeyket bey, ağız tince uygun görülmüt ve alaka
dan kaçınlımt bir llf bile olıa, darlara tebliga~ bulunulmut· 
bu safı kendi kendine bile affe- tar. 

Bugünden itibaren meriyete girerek 
tatbik edilecek 

Uleli apartır.1anlannın birinci dala etmİfler " hu kuvvetler 
daire ve 24 numaruuıda otwan plAt- aoara Farabn öteki ta
ve hamı1elikten 20 gün e'VVel rafmcWd F.U...,. ele ..,......,. 
kurtulan 18 y .... rmda Muaez lerclir. Filittinden aiır zırhlı la
isminde bir kadm dün ak .. m ko- silis fuka1an aeldilden ıonra çok 
casile kaYp ederek Aksaray ka- makta bulunmıyan Bağdadın 
rakoluna giderek kocasını ti- fimalinde ve ce..a..-da Did.,. 

dememifti. Bu aebeple. ruhunun Den yoldamalan 
temizliğini gösteren çok .samimi Maa "f V L"' ı· d t mev· 
L! h k 1 ..__.,_ .. 1 . n eJUUe ı. en e 
1>1r are ete ııtUnuye ıe mıt ve cut tal be · J k ı.--dü - le - - dil · • e yı an ama ma~ e 
fOY ozur emlflı: ppılan yoklamalarda isimleri 

(1 fut HAil•üa dl'Nlll) ı inci maddesinin 49, 61, 66 ve 78 nu-
Bonbon, karamela ve emsali gibi maralı :fıkralarında yazılı beyanna

tekerden mamul maddeler - taban me, ruhsatname resmi daire '9e mtl· 

- • •• Birçok arkadatlar, kür- okunan talebenin cburadu diye 
Miden indikten eonra (sen böyle cevap vennelerini muvafık gör
yapmazdın, naaıl oldu da) •. ) di- miif Ye bunu alakadarlara tebliğ 
ye aerzenifte bulundular. Her za· etmfftir. 

helvası baric- yüzde on ist1hlik ver- ' . 
gısine tabidirler. essesclerin ma'kbuz ve ıbra .senetleri, 

kiyet etmiftiı. ve cfemİıyolaaa tulmıqlardır. 

$ekere yeni hiçbir zam yapılma - posta ve telgraf makbudarı, :reamJ Aksaray karakolu oturduiu Bu ıuretle Irak . kuvayı kü .. 
semt itibarile kadma Beyazıt lut- ,_; S.-Jı _.hnra ile mı ıpı' 
rakoluna münıcaat etmesini aöy- olup Hindistandan gelecek laci
lenüttir. F.- bMta olan Mu- lia kancd iai brfdamıya ha• 
azzez yant yavat Beyazıda doi- mrlandddan IHr ıanJda arkadan 
ru giderken dermandan kesildi- Batdatla mna..talan k~ 
ğini hiaetmiye baflayınca o sıra- tir. ır.km diler kunederi de 
da oradan geçmekte olan bu .em 1De11119:atin .... ldelri parçannda 
tin bekçilerinden birine tesadüf " Mani ciYannda balunuyor. 
ederek yardımını rica etmiftir. Almanlar, hllft 70liJe Swiye
Samot bir vaziyette olan bekçi den seldiklerincleD ._ .-ıarlıt· 
kendiaini kestirme yollardan lr.a- n ela az oldujandan ancak Mu· 
rakola götüreceğini aöy)iyerelc swda Jnkhlan yardım edec .k 
teıJaa k.ö,elere Mpt&nlUf •• ~ • ...., ... Wmm; ı........-

mııtır. kayıt ve karar suretleri ve memurla 

man Meclisin heyeti umumiyeai-1============= 
ne ve her azasına kalbim hür
metle metbu olmuttur. Sözlerim
de ne heyeti umumiye ve ne de 
pek aevdiğim. kar~ kadar sev
diğim Hamdullah Suphi beye 
kaadi tiriz ve tahkir mevcut de
ğildir. Olursa tahkirin evvela 
kendi nefsime olması lazım ge
lir. Çünkü ben de hu Meclise men 
sub\ım. Kabilı tasavvur değıldir 
ki bir adam kendi nefsine baka· 
ret etsin. 

Çimentoya, ton başmda 2 lira, sicll ciizdanlarırun damga reaimler1-
kahveye kiloda 25, caya ise -'O kuruş ne %50 um yapılmıştır. 
ılive vardır. 

Reii9itllde: cE:.fendnn, bu me· 
sele ka nmqtır> demesi üzeri
ne bu i, de unutuldu. 

Şimdi ası) mühim olan nokta, 
intihap meselesiydi. Bu intihap 
yapJmadıkça. bükumetıo de te
,ekkülnü biran evvel istediği lı
tiklal mahkemelerini kurup işe 
batlatmak mümkün olanuyacak· 
tı. 

Fakat Lu arada istiklal mah
kemelerinin salahiyetlerini genif
letmek için tekliflerde bulunan-

M6telenllı ı 

Sipahi Ocağı 
faaliyeti arttırdı 

Milli Şef ismet lnönünün 
yüksek himayelerini gören at 
sporu, memleketin her tarafın
da olduğu gibi şehrimiz muhitin
de de kenc:üru sün geçtikçe aös
term ktedır. 

Sipahi ocağı üstüne düten va
zifeyi tamamile idrak ederek l a
prmaktadır. Şimdi haber ald..'ğı
mıza göre Sipahi oeağı Konkur • 
ipikler için, batanda kıymetli 
muallimleri bayan Melihat Ak
ael olduğu halde bütün biniciler 
çalıpalanma baz "VenrütRrdir. 

Pek yakında güzel müsabaka
lar cörec.eiimiz anlatılmaktadır. 

Elektrik Te ... VAgUI 

Sınat miiesseaelerde kuvvei mu -
barrlke olarak kullanılan elektriğe 
zam yoktur. Yalnız U!nvirat.ta ve buz 
dolabı, elektrik ocağı gibi sarflyatta 
kilo•at saat batına 1 kurut u.m Yar 
dır. Bu suıetle bir kilovatlık sarfi· 
yat için Ye~11i1e beraber 15 kuruş 
odencccktir. Bu kısımdan senevi 250 
b n l"ralık r ge r temin editm o
laca 
Havagazı ise metre rnlkibı 7 ku

ruş 27 paradan 8 kuruş 7 paraya 
çıkmaktadır. 

Bu ıki maddenin sarflyatınd ki 
zan mı tesbit için on gunluk bir 
mühlet tayın edilmlftir. Bu müddet 
.içinde mem1'tlar ewleri dolaprak o 
pne kadar olan sarfiyatı kontrol c
decelder Ye kontrol giinündE'n sonra 
yapılacak sarfiyat yeni tarifeye ti· 
bi olacaktır. 

Po.ta •• t.ı.raf .e telefoıa Diğer taraftan bu müsabaka
lardan batb haftanın btt iki gü
nü de aynca arazi binifleri yapıl
maktadır. Bu suretle biniciler, 

lar yardL Bu huauata belli hatlı bem müsabakalara hazırlanmak
teklifi yapan Konya mebusa Re- ta ve 1'em de arazi biıüciliii için 
f.ik bey. mabadnu töyle izah edi- ça}ıtamktadular. 

yordu:Mal6 "1 .. d' L• d·-- TGrk wat.nd•flll•n-

Bugunden itibaren dahili ve barict 
Adı mektup, kartpoetal, cevaplı kart, 
kıymet.el& niimuneler birer kuruş; 
dahilf ve baric1 taahbiltlülerle po~
restant mektaplar iki kurllf: dahili 
tetgraflardan 50 kurup kadar olan
lar 5 100 kanıp kadar 10, '250 ye 
kadar 15, 250 den fazlası için İlle 20 
kuru, fasla para alınacaktır. - mu a ınız ır mtı -Y 

manın bize ka"'1 te'YCİh f!tmit den l•kllt ecllldl P ta kutulan abone ficretlerılc 
telefon abo~leri ybde 10 arttlnl • 
mııtır. 

olduiu ailihlardan biri ve belki izin almadan yabancı bir dev-
de en mühimi: Propagandadu. let hizmetini deruhte eden ve 
Memleketimiz haftan bap bir yapılan teblipt ve ihtarlara rai· Dlter pwlar 
casus tebekeai içinde kalmlftır. men, verilen mühlet zarfında va-

zif · · ~-....._ · ald .. L'- fratlı kazanç millrelleflerine ~en Düınnan her nereye mmiıı ve e911U ~ebne71P ıgı nu;-v·-- •·· meti ifada •rar eden Recai Ne- yıl yapılan %25 zam bir miıli art-
her nerede ufak bir muvaffakiyet bil Baslo adındaki -hıa. He•eti mlf, meakenlude bina -ergiııinln al-
eld · •-L b h • ..- .1 tıda biri, varidatı olanlarda i11e ilçte e etmtf9e mutııaııta unu a1- V'-L!'e '-aran.le vatanda-1-L•-

CIUI mt ıpa111twau bıri nısbetinde mfidafaa vergisi zam. 
nane, ibliane. kafirane propa· çıkanlmJttır. nıedllmlftir. 
gandasına medyundur. Şirketi Hayriyeal• ,. larifMI Naklivat 6cretlerlndeld keııirler, 

fD ... flOr) 0ç hazirandan jtibaNa hatlı· ,enı ilave De 20 paradan apğı olur· 
sa 20 paraya. yukarı olursa kuruşa 

-============= yacak olan Şirketi Hayrİyenin b1ii edilmelttedır. Bu cümleden ol-
yaz tarifeleri tamamen hazırlan- mak uzere Kadık y - ICQPrü vapur 
mlfbr. Yeni tarifelerle bilha• licretl ri bırıncl meYki lem 11 kuruş 
cumarteei ve pazar Pfın)eri • 9'l paradan 11.50 kul'Df& eıkmıttır. 

Trakr• manchr .. •n 
taallyette 

Tekirdai (Husuai) - Trak- adetleri çoialblmqıtır. Fevkallde ~ dolayı le bazı 
Yaz tarifemne göre Köprüdee·~...,,..;· ve reshnlere saa PP maııma 

Anadolu Te Rumeli ıaalıiline .ilk da r olan 38!8 sayılı bmma ek .ka
yanın her tarafında bütün man

dıralar faliyete geçmiftir. Geçen 
yıllara nazaran bu 711 daha faz· 
la maadara faalip~e aeçmıf bulu-
nuyor. 

nanla anıp. ftSllli bınınanda ya
poetalar 6 1 S, 7, 8. 9.-45 dedir. pılan deAikfjlder hükmdaki d n 
Akpm 90il posta iae Beykoz ve yapılan Deft.erd lık lsüatı. tu e
Kavaklara olmak' uzeıe 21, 15 ki de devam etmektıedİI': 
decin. 'l - Damga reamı kanununun 11 

8 - 13 üncü maddenin 2, 4 ve & 
numaralı fıknüannda yazılı muka
velenameler, siparişi kabul mektup
lan, bu mahiyette yazılan telgrafta
rın ticarethanelerde kalan nfishala-
rı, akreditifler ve mütedavil veya ti
cari evrak ve senetlerin damga re -
simleri binde ikiye ve 8 numaralı 

f lmunnda ~ı ber terffl ihale ka-
da JredURa ..-.e Bun• w-:1n- ki lr•l..ta as· ra annın damga :reımt de bin ku- ~ııg 
Kaduua feryadı üzerine etraftan keri harekat D-.:.cladm tecrit e· 

ruşta altmlf paraya çakanlmıfttr. 1 -1 ..._ 
yetifenler bekçiyi yaka amı,.ar dilmif olmasile niıayete ennİf 

9 - Bu zamlar 1 haziran 1941 ta- ve kadını kurtarmışlardır. Kara- olmıyacaktır. Şimalde ve cenup-
ribinden mut berdır. • kola götürülen bekçinin aarboş ta mubareheler bitim fiddetile 

olduğu muayene neticesinde an- devam edecektir. BahUIUS Al· o s k Ü dar hapisane- l.,.lmı! . v_e ~a~kında adli ta ki- manya ile • ... ifbirliii ,.. ... 
bata gmtılınJtür. Fransa, SariJede, Almanlarm u-

sinde kanlı bir vaka ker ye matRme seçiıımeleri b• 
PoU.teı -da son derece kolayhlc aöe-

Bir mahk8111 prdlya
nı keserle r•r•ladı -

teftliiinden harbin asayac:ail an• 

Otomobil •ltında 1•,......ktadU'. 
Siyasi vaziyetteki inkifala ae

... _ lhttyar lildU lince, p,._. ile inai)tere ~ 

E l ı. · •. o___ b' .laki Prsln&ı. Suriye ~rmtn 
v:ve ııtJ gun, uoı::yazıtta ır Almanlara ~ ~ Wi-

Dün Üsküdar hapiaanesinde otomobilin altında blarak aiır tün .tı.i'Uderin çık.anlmu. ;le 
bir hidise olmuş Ye mahkumiye- surette yaralanan 90 Yllfllldalti ,idiletlendideaa IOIU'a, fİmdİ de. 
~~~k~:~i;:~ı tii: :;ahdkau~a;d~=~~ Halil; dün, kaldırıhmt .rcluiu F~~:s: ~~-~1ni ~ 
1 da b . k 1 ı.. ____ ~- Cerraa--- but.nc.iıade ölmüt- Jl1il ... ,,.... ~ gua 
ar n ırini esere --.auoan r-T- hava ~ la .......... • 
ağır surette yaralamışbr. Vaka tür. clola)'I IOft •erec:ede ......,..t 
,öyle cereyan etmiftir: Ceaedi muayene edea adliye miftir. 

Esrar k~çılıiındaa Lir aene doktoru ddnine ruhsat vermif- Sfu ••"'na H T.,....-n 11i-
a1tı aya mahkmn olan Kimil oğ- tir. ier ~ ıiltica ~ Mila•• 
lu ~n dün mahkfimiyetini ~-=- imha DMke.ctile hü· 
ikmal etmit ve tahliyesi için bu- 1 ' M88t 11 ...._ _.. edea laciJiz tan-...ıeri bu 
tün muamelesi bitirildikten M>n· a 8 e,.r 1 lft•• anıWa F..-z cemileriai de ..... 
ra kOVUfUll& ııitmiftir. bir te,ln llulmrrem Fe7'1i TOGA Y 

Hapisanede Hüeeyinin eroin 
kullanmasına mini olan batgar
djyan keserini kovutlardan bi
rinde unutmuftur. Tekrar kelel'j
ni almıya gelen gardiyan Muzaf. 
Fer, bu sırada Hmeyinin taar
ruzuna uiramıt ve b&flndan ajar 
surette yaralanmlftlr. 

Muzaffer ha11taneye kaldınlmıt 
saçlu Hüseyin. yakalanarak tıbbı 
dlıde müphede albna almımt

tır. Hadi.eye müddennnumi Or
h nel~r. 

Edime (Husuei) - Be, aene- (Dna.mı sal&tf• 8, Mitini 1 d) 

denberi vilayetim.iz hutmi muha
sebe müdürlütünü büyiik bir vu
kufla idare etmekte olan Abdul
laiıı bu kenı .... midte,.rhiı mu
haeebeci1ıime tayin edilmiı,tir. 

Edimede dürüstlüğü ile kendiain.i 

herke.e aevdirmit •e vazifesin· 
de parlak muvaffakiyetle tema
yüz etmif olan bu kıyınetlı arka 
~aza yeni vazifeand b.,arı-

lar dileriz. 

llilU N11MN45 Server BEDi .......................... 
ISllL ... t 

Evet... Bil-

- Gel, pi ..• Beldit•w. 
-Yahıısblmaaıs .......... T 
- '8PMels... Nloia ........ ol-

-ın. .. 
- Çhkl... Beninle but ..,ter 

bıaufmak iat yorum. 

Kielk ..ar fuıJedan IOllJ'& Ballm ..... 
-~ ~,.. .. 
-lWİ)'On& 

H ad tıelefcımt bpi. cSaittle 
lıe::ı ~ lroııue-k ~Dl> de
clJiiM pek de i)'i ef7r JrtL Çiiakil, 
Bellm, Juı iltulide .ti kadın, bun
dan San, bul miufıldıldarını 
ketf etmtı olabO Tdi. 

Her ne hal lee. 
NejH c1aba fazla duramazdı. 
Nejad Jııemen 11ktı - lra,.deD bir 

otomobile a~adı. tçınde Belkısa dot- Tum, konutU1'11Z. Yengem odasma çe
rıı gıtmenın aevıncıyle ne söyliyece- kıldi. Kim e rahat ız etmez bizl bu-

t:ele!rGruia •mnıdftl 
Br 

N ad gflial)'e pJ 
- HaJll', dedi. J616mde 

~umruk di T&r JIUT 
BeDm 1ı1r bhbu atta: 
- Sende role ama belki at kın 

Yardır, dedi. acm ~ sana yıım~ 
la madan .......... m. Ktealdııp 
Bir ne nıQnaka a mı ettinfs? 

Ne ad, daha ırev~k: 
- Hayır .. dedi. 



·-·· 

1 Haziran TASVİRİ EFKAR Sahife: 3 

''B· k ısmar ,, 
nasıl battı ----

LE1•RM@:;ıtt4:t!lil 1 
( Dünden •.• Bugüne ) 

G~:!::~t~!:1::ın HükUmef' tiftik piyasasına da G a 1 a t a s a r a y h a t 1 r a 1 a r , 
C,;e~ s;;:;id:r~:::ı:;ı,~:~ mu''dahale etmeyi kararlaşfudı - . lnglllzı.;,- Alınan 

rrn kardeti, yaşça eskilerin yol- Galatasaraylılar bugün agni sofra etra/ıntl.a zırhlısının bUylik bir 
da,ı olan luymetli baba dostu! ------- - oturarak ananevi pilavlarını yiyeceklerdir. Ba mü- - şecaatle h rp 

Son deniz harbiılıin 
merakh tafsilab 

Ercüment Ekrem Talu, ananevi Fiyatlann dü~ürülmemesi için Ticaret nasebetle eşki Galat.saraylılardan Bag Yasa/ Razi - 1 p:ıa.vın remzi mahiyetini filyle - ett~ğınl söylUyor ar 
anlabnıştı: Ofisi müstahsilden mübayaatta b~lunacak Demirbel hatıralarını anlatmaktadır. Bu yazıda - Lond • :fi (A.A.) _ Bıs.mar:c"k'.ın 

t<Bir tek pirinç tanesi, ~içbir - rok kıymetli bir ilim müessesemiıin hususiyetle- baunlmasilc neticelenen harekata ış-
fCY ifade etmediii halde hır ta: . • • .. .. . . . r tırak eden ~;ubay ve deniz erlerinin 
bek pirinçten, 'Türkün ananevı Anl:ara 31 (Hususi muhabırı· ı t~ydı .. Bugunku şart~?~. ı~ınde tıf: rini öğrsnece~si::ziz. bildil':dıklcrine goıe, Alman z.ırhlısı 

-· iilcemmel piliv olur. · d n telefonla) _ Mühim ih- tık fıyatlannın duşurulmemcu '" • batıncıya kad:ır zırhlıya 8 veya 9 
yemegı, m nd'I rnız e d . . d . te giren karama- Gnlatnsarayın senelik (Pilav) içti Y R Dem·ıbel a:vni mucssc c dahil.iade ayni niza- tol"'.Pil i!!!!bct ctmiştlr. Bu esıında mü Galatasaraylılar pilavı ke ı e:_ racat muddelerimiz meyanın ~ ıçın . e ~enye kAI • •·· l mnı münascbetile bazı eski hatıı·aln- • • n;at ve ayni tcdrisatn tfibi bulun111ak rettebatın güvertede siynı. nokt:ıiar 

___.,. -ine bir remiz yaparak, ananevı buluna~ tiftiklerimizin kıylmetinı mhe •:d Tıc~j;.~ V~~n;~k~l:~:.: rı ihya cdeyım. Liseye leyli olarak l üzere mcınld:ctlmizde mntitelif unsur hnllndo toplandıkları göriilmüştüdr. 
dostluk "" ;ı---..ilu-niitl--ri:tiır k._.......--:ı u .• , ... .ı. . ~:ı..~(ile hazır anmış 8 

va e 
1 1 

1:1 lD.rı bir arada bulundttmak ve blri· Deniz harbine iştirak edenler en d • I · orumak nra.-. ·•I l'rc, ı "'"'an me- hizzat veya milli bir müessese girdif,ı1m seneyi tamamen tı:sbit e<lc- heı· dershanenin kapısı açılır, biri· k . k' 
• oyor ar.• ,., olnn bôr koordôna•yon •·· \ _ ln<r;or morôl<tôle müotaho;lden 'doiirn· n•IYo•-um. Pakat mOdOr (AU Silavl) kfirek ateş donhan..,;n numgnhnn b"1no mOmkiln mort""' mnd•rmn · bôrl demôotor n' b-

riyete girmiştir. Bu kararla • 'R:ı~kuriııı. dan dog· ruya mübayaatta buiun· idi. Hen(iz altı yedi yıışıııda pek kiı- atılırdı, teshin bundan ibaretti; "cı·s- 1868 senesinde açılmış olan Galata- Düşman büyük bir şeauıtle hn~ 
Onun edeböyatço dôlU,den bô· ret Vekaleti tütün v.,.irede 0;..ı.ı ,:.· mak üzere Tkroet olioine sair.hl· çük bir <oeuk olduğum için ..,nl ona hanel<'. talobontn nof.,ilo ta• ,.,.. sn.oy 11..,1 bu iki mak•od• lmkln etmiştir. G&rOldUğUno gOre ~;"" 

rer inci tanesi gibi dökülen ke· duğu gibi icabında tiftik piyasa-k neşr ktir sureti mahsnsııda tavsiye ctmışlcrdi. J mıyn bıışladıgı zaman trampet çnlnr- dairesinde temin etmiştir. Fakat p<.k marck'm subay ve tayfaları g~mı e-
limelerin güzelliğini, ,u yazımda sına da müdahale edecektir. lir: yet verece · Çamaşırlarımın bulundut:;•n küç~k dı, çıkardık. garip lılr hiıleti r~hiye. ~e~icesl ola- riııln ba~~acnğını, k~~-ad~n ;;:~:! 
tarif eldebilseydim, o gün salon- Şimdiye kadar birçok yıllınd· ve sall Bu suretle herhangi bir fiyat bavulu, hususi dairesine koymaklıgı. kal .
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0 
zaman Uscnın tesısını ne ıııüs- göreccklennı son dakıkay k dil • da. Ercum

M ent Ekremı· dı'nl'ıy•n· b cı 1e bulu1> ·· ··kı···.. ·· ··1··rse derhal mü- ma mfisaade etti. nrn sırn "'iderdlm, Bugün oı·ı er ers ane er e lümnnlar ne hıristiyanlar, ne y:ıhu· zannctmielerdir. Filhakika c~ en-
.. görüldüğü gi i mutavasıııtlar tif- • uşu ugu .goru u .. . • ... çalışan genç arkadaşlarımız, banun ., , '
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• ..,. .. 

1 
fia. 

200 
tnyyarcdcn müı"ekkep lıır yar-

lerin heyecanını belki size de tik İstihsal zamanlarında mnll ilrı ~ mhale erılecek, mustahsılden lı~ !11ünasebetle Ali Süavinin hare! • kadir v~ lnı,;.-.. e' . •'-•" 1 tlıp nfa11fo1-::::.: ıuııiç~ .~J'~':! "· .,,,~·· ine • • :ı -örıdP..;ı. .. ı.+... olduğu Sl
'rayet ettirebilirdim. O H.i yapa• .. h ·ı· 1. d ' ~& •1 "f 'k 1 k mının yerlere kadar uzun san saç 1• kesnlck i,.in t1?sis olunan bu seddın zmıre aıt o ~ıı l"-•"'\l'~n • ·r musta sı ın e ın en ucuza almak 1 ""· ni'. ' e tı tı a ınaca tır. ll 1 b' 1 il' •-,.,•4-........ ıın<'-] ' d d d - d d Jz 

_.. ben de b .. ...:ın p·l~ • • f' 1 d" .. k . • t ı., g zc, ır ng ızf "'h 1 • h •• k ehenııııl~·eti vardır. erun an ogru nn ogruya • mayın..-, ""6.. ı av açm ıyat arı uşurme te ve bi- peşın p ""'--.. , . v~va ııa ml'ln j '"" •"• 11.ııııuıı snı ı arp j?eın smm - ... ".._,a--ıaırarr etsinler. uırer .n~.ı.ıı, ~ . . . ') ki' 
Yomei< gHle~ tayU, ederned~ ıa~.,e fiyatı., yük•elı;Je,ek mü- Bunlan mübay....-~~!-• M•lo <!ı:n;,....,,,., olduğunu Şoh•i lhtl,..ohm• h>rak>p, mrf 

11
• ıom;nlar, .. ;;::;;ı;','.;~t·;;:~,;;;;:•:'~~;1"r •·km";. ~;;m e~e ~ 1 ğim heyee&ru bizzat duyacağım. nim kazançlar tenibı edilır.cktey- herhangi bir zarar husule geldiği hatıı·!ı~orum .. Zaten güzelliğile nıes- seye ait hatırata geçince ilk t!enele- dfir ve hocalann id 1 . • - !m .. UvYeb ~Trı ~l.ı/!.f..'ifr.!J.~·ıntf 

••• dj t kd" d M'IJ" K • hur ıdı. Resımleıi fotQgrafçı came· d hnkklnda şunları zikredebi)ı"rim: ?ll<'ktebe göndermek ~ı~ ett ğ~ lbır bıldınlınişUr. GernJ battıkton so~"ra 
. . . a ır e ı 1 orunma ıcarıunu kanlarında görülürdü Rumlar çocukları - s. mernış er, sağ kalanların kurtarıl!n:ısına de-'. Fn mPŞJ'U bir gttgrn Halbukı bu vazıyette müstah,i- ile hükum t verHen tahsisattan . . Bir aralık Tıbbiyd AskerJye talebe- Ynhudi nın m~sl~m, katolık, vıım edilmişti. Fakat bu sırada ci -

Galatasaraylılar, bugün sene
lerce okuduklan, • feyiz aldıktan 
mektepte toplanacak ve eski ha
tıralarım yadedeeeklerdir. Bu 
toplantıda ayni sofra etrafında 
ya~lısı ile ihtiyarı ayni mensubi
yet hissinin verdiği gururla bulu
facakhr. 

G Galatasaraylı, hayatta 
enç L- 1- • • 

tecrübe gönnüt atalJP'!Cyıennm 
muvaffakiyetlerintlen ömek ala
cak, yaflm, gencin ptlrlayıc:ı in
kişahru hr.r sene biraz daha ya
kından görerek iftihar duyacak-
tır. 

••• 
ilmin, Jaürrigetin, ltf!!!!:: 

nüdiin sembolü pilav 

lin eline cüzi bir nıeblağ geç k .. d k .e e Bu kadar küçük yaoımdn, valde- si bizimle birlikte Galatasarnyında sını b çocuklar.ile bhlıkte bulunnıa. varda denizaltıları go--"ldüğıı- hnber me • 
0 

ene<:e tır. min kucağından, diğer efradı aile- .. rzu etme 1 h 'u 

----._.-.. ;ı.ac bulundu. Derse girip çıkma işareti mek . rnış er, ya udiler d<: ye- verildiğinden 1ngiliz "emılen· Yl'ı!~ -''S4A"4Cö: min nrnsından çıkıp ı.ıç tanımadığım, vesaır h tt b · 
6 

... -

E . ., lise talebesine trampetle verlldJğJ rasim· 1 ususa n azı dini mc- rıni değiştirmiye nıecbur kalmışlar-
( 

11 • d · ı · k hrpsi benden büyük, bir çok ço- halde Tılıbiyelilere boı·azanla veri- dl ın cra cdilemfyeccl;ıinden cıı- dır. er 1 n e g 1 O Z CIJUıı~naırı~ı.arasına düşmek beni çok şa- lirdi. Fakat Tıbbi•·clilcri hiç gönncz. sıdşıcı··.etmJ> lısJcr, .Fakat en garibi RUra-
L ~· " a b " Bis. marck hiçbir tes1im isareti ver-dik, galiba onlar arka taraftaki bü. Pa ır emirname n•"•rede- · 

,. 

_,ma 

re'k ÇOCukfn . G 1 '""" memış ve sancağını s00,.. t . Bı.·r dı7rrü Sadcfn~n idiın,,.,,n yuk kura çıkarılıyordu. Hatımııda k 1 ını a atn~ıırayına gön. dalgalandırrnı.,tır !"uşa edildiğine göre . n_gıllz b 1 B il k ..,... dertte kııtofik il 1 · i f " k k d U U n a n 1 a r ır mcı·ce e mıa1·a düştüm kalan diğer mühim hAdisc, Rus mu- c<1~i. il• a e enn a aroz ede- ruluncı'ljp. •zırhlısı Hood, isabet aldı ·tan ı ı a-
Hcr gaileden emin idim ben harebcsi münasebetile :Macarların rıı an etmiştir!. _ ... d• • kika sonra berhava olmuştur. 
Bir filemi hdrıhara dü.,tüm S d Ek d d.kl . k 1 İnıııılını)> k -9 uıulıtclif anasır 

Mevcutlarını 2 haziran 
akşamına kadar beyanname 

ile bildirecekler 

v er arı , reme gön er ı ·en ı ıcı bu tan .. ·up nhc~ d~~emt'ıar bulduğu mı.mınuniyet Grocnland muharebe ine iştirak et 
Bir bilnu:diğinı diyara düşhim. götüren heyeti murahhasanın Gala· ~.,. pr.r mi" olan blr subay demiştir ki: 

tasarayında kabulü merasimidir. Bu senin l>.t. .. c i1tiharla görillmüştür: Tür~ ve .., 
Fakat sınıfımın, belki melctcbin, :n~za• mu~slüman unsuru o zamanın vüke- n· k 'lk d-~a 2" mayıs '"-;nü k 1 münasebetle bir askeıi mızıka ban· "ı n~ l"Dı 'h . d til 'k ısmarc ı ~ '7 .. ~ en ·uçük ta ebesi olmaklığım ve fran. .... ~ la· sının nasayı ve nca a e ı ma c- s:ıat 19.30 da Danimaı·ka boğmo:ında a k dosu gelmişti. Tnlebcyl gece mcktl',.,ııderinıızc . ··, ' . N 

1
•·• , h • t sızc o uyup yazmayı bJlmckliğlm b' - ~ d d"l k dılmıv U\üncı\ ı a1ıo con un şa sı c- görülmüştür. Prlnz Augen harp gc-bana bir nevi imtiyaz vermişti. Ku- ın onııne ız ı er, mızı ayı ~ ' 1 sd k f k t tmckte;) 

d" !edik takJ. şebbüsü üzerine Papa cvve ce ı ar misi, Bismarc 'a re a ·a c -suı·larımı hoş göriirlerdi. Arkadaşla- 1k~ ·, sonra ya .dt şahit olmadıt!;ım di· ettiği emirnamt>yl geri almış, Rum- di. Havn oldukça sisliydi ve rüy~t 6 
rım bana hep iyi muamele ederlerdi. çı tık.. . .. ılzı vakayil de daha eskiden lar vo Yahudilerin g1)zü açık olan· \'eyn 7 mlle inhisar ediy~rd~. Fena 
Kuvvetine güvenen bir yaramaz ço- _ Benım _bıt~ektebe gırmlş olan arkadaşlar nn- ları dn lisenin kıymetini takclir ede- rüyet şartları devam etmıştır. Duş· 
euk, tecav(iz edecek olsa derhal ilç gr~~~ ):'ü"z J.ııhrlardı: Bosna llerııekte ve Bul- rek eocuklarını göndermişler. Erme· manın ateş menzili içine duşmck 
beş müdafi bulurdum. Bu surctlP garistanda isyan hareketleri çıktıt,'1 nilcr.c gelince, zaten onlarda muhale- tehlikesi vardı. Bütün gece du~man 
rek talebeden gerek h"""' •• ..m epeyce ynratn4z ?.aman, Galatasrayda pek çok Bul. fct hnsıl olmamıştır. gozden kaçırıl nmı,tır. Çünlcu gece A k 31 (A b t . k ' , .:ı:tı.,?.-r, sıraların üzerinde do- ok k nl k d Yldi n ara, . ·A.) - Maliye Ve·ı nnı, sıkletini ve bulunduktan • • u aıa az za~1ıa,.... gar talebe varmış. Bir gün lıunlarla Galatasarayın eski idaresinin hu· ç . ara ı egı . kfüctıııden teblığ edilmiştir: leri gösteren bir bcyannamevı :ae~tı olduın. IJ~· '• _.m. . . Türk talebe nrasmda, büyiik bir nr- susıyetled ve li enin an'anatı bnk· 24 mayıs saat 5 d n lııı-aı sonnı 

Daa kanaatler hilafına, bil-
1 

-
31 nıayııı 1941 tarihinde neş- oldukları varidat dairesme 'v"' .... ~ d IJI~ 1ldinar- ?ılcktcbın madclı hayatında ilk gün bede kopmuş: Yumruk, dnyok, iş c- kında yazacak çok şeyler varsa da krun.zo&crimizden biri bir duınan 

hassa ilim müesseselerinin ocak- t?~?nan •
041

• ııunıaraJı kanun mu- mecburdurlar. 31 mayıa ı mevcut olııp ta be- leı1" ıntnn en ziyade tesir eden oh· peyce büyümüş. Derken Türk tale- hır gazete makalesi maalesef huna gormüştür. Düşmanın Y?hınu kı> ~ !aşma gayretlerini tebcil ederim. eı ıncc şekerm istihlak vergisine tcsl günü sabahıunı. verildiği saate kadar satıl- val meyanında ilk defa olarnk gör. beden biri, bir saplı süpürgeyi pı. ıı. müsait dcğıldir. Lisenin ilk 2lamanln- \'C memur harp gcmilennden birın n 
d k • kilf başına 7 kuruş ve glikozun is- "J>X:-.,.u· mış olan gllkozlnı· da beyannameye düğiim havagazı ıle dershanelerd• ğe sokarak Bulgar talebenin lizerıne 1 rı hakkında mufasııal malumat edin- iiood oldu"unu biliyorduk. Kı a b'ı 

Ayni rnües:"ıese e o um'!" 11ynı tih iık vergisine de 6 ~,,.,,., ·• ı;.11v-1 ithal olunııcnktır. trnvirnt yapılması ve gcc bıle h- t . b 1 b 1 c ka ır R d mi.ıddet sonra Hood nreş nçmı tır. 
ilim membaından feyız al- '):>ılnııştır. ~"'- her lıııvada talebenin takımile ucum c mış, un an, oy e~ ç - mck lstiycnlere meşhur cıvue es Sırnsil<ı B!~m81'ek ve p nce of 
mrş insanların anuında 'doğan_ .r-. •- • ' • ·ı - Bu zam dolııyısile şeker fi. Kamın cumartesi giinfi neşredll - b hçe)·e abdeste götfirülm~i ve mış, o s1r:ıda mektep memurın ve ha- Deux Mondcs'un 1874 octobre tarlhU Wnlks de ntcş ctmh <' ba lamı ' r-
tesanüt hissi kadar necip VP. - - .. , ... "ilief· yatı hiçbir veçhlle aı'tmıyacaktır. mis olup ertesi gün tatıl olduğundan y:rı karanlık soğuk yatakhane •• demesi de yetişerek hepsini tcskın nııshaaına mürncant etmc1cı1ni tav- dır. Az sonra Hood'n i~ıı.bet ,; i ol-
ru olanı az bul'L'r:{il .-f!'..pr :.ıuf. Buıtün hi.ç 3 - Glikozun alım ve satıınile iş· beyanname verme müddatı 2 haziran terde yatılması gibi şeyler ol • etmiye muvaffak olmuş. he ederiz. Bunda, lisen~.n i~k Fransız muş ve bir yan""ın çıkmıştır. lk' dıı· 

,.,..-,,.,.. t!gal edenler ve glikozu imalôtıııda Hl4l paıartc!li günü akşnmınn ka- muştur. Hakikaten kara kışta bile Bu münasebetle zikı·edeyim kı Ila- müdürü tnrnfındnn (Turkıycde ma· kika onm da Hood berhava ohruı· 
bir. Gal~taşıo·- ~ .'.,(aylı yoktur ki, iptidai veyn tali :madde olarak kul- fa~~ ~~~~~!~·eı!~:ıenpa~~~tc~~iı~~~~~ hiç ısıtılmıynn buz gibi yatnkhane- bıfıli ile 1İçüncil Napoleon hükumeti arif) l'rlevhasile yazılmış muhim bir tur. Princc of Wall muh r e~ 

emlekct,.. y':ı~ı her sahasında mu- Janan sınni mfiesseseler kanunun mınn •·ndar vercbftlrler. !erde yatmak epeyce güç geliyorclu. nra ında cereyan eden muzakernt ne- mnknlc 1ncvcuttur. Bu eskl nüshayı devam etmi "C de ni~y<'t u~ kl~mı-
nffak • l5ı:'J!'O: olml!f arkada~lannın ;neşrini takip eden günün akşamına ıv Dcrshanclerlmizde mangal vardı. Ucesinde açılmasına karar 'lerilen <'le g('Çircmiyenlcr, bunun hulasasını ya mecbur k::ılrıııştır. 

: ···~~t,;.;ı. ÖğÜrunİyen ve M;bir kodar 31 mayıs 1!141 eumart<' I gü- 4 - Stok mevroUa,.nt konun! S b hlon ., •ko•mlan •ki kuvvotlt Galntn"'*Y "''"'nln l< i<ôode iki Eugelhn,.•m La Tu,qu" et lo Tan· Bunun u, rlno d ·~•n 
h-·•-~ Al Galata•"raylı yoktur ki, nünün snbahındı; dükktın, mağnza, mudd ·ti içinde b ynnnnmc ile bıldlr- haadeame b'ır kalın d m1'rc nııılrm" bir ""'ksat göz tllmi tir: B'n d~vl"t me- ılmat namındaki kıtabınd:ı bulabılır-

CUU!i '"" ticnrethıuıe, ambar ve depolarında, mi)cnkr nezdinde bulun'lcnk gl koz- .. ..... tl rl 
1 

. • ed • t h ll 
1 

azaltmış ve cenup i tıkanıctindc iler-
hn.yat mücadelesi saflarında.her fabrika ve imalathnnclcrinde, şube lnr He beyanname harici zuhur ede- büyuk mungalı der haneler arasın· tnuriyc e çın usrı ı""e. m :nı dağ. 1 er. Y. R. DEMiRBEL lemiye bn.,lnmı tır. 
han....: bir gün, ocağına layık ol- acente ve komisyonculnrı nezdinde eck glikoılnrın vcrgi!li beş kat faz. dakl yollardan gctirhlcı·di, nobctlc görmüş gençler yet ştnmC! ' ı erJ Biımıırclıtan kurtulanlar 

.,. bulıınıln glikoz mevcutlarının rı'ı1kta- !asile alınacaktır. • ....... ,,,,, ... ,,,,_ ..... ,, ....... ,.,, ..... 1 ............................................................................................... . 

•ntyacak bir haıeket yapmıf ol- Macar aa,veklll 1 Amerikada Zeytı·ncı·ıı·gv ı·n 
cun. Sabık Siyam R da Romaya gidecek 

İlll!.in sembolü, pilav, te.san?· öldU usya Roma 31 (A.A.) - Stefani Nazi faaliyeti ı· n k ı· ş af 1 dün sembolü pil.iv, hürrıyetın Krah • ajansından: J ) 
seınbolü pilav. terakki ve med':: Londre 31 (A.A.) - Eski Si- Paraşütçü ve ihraç Mncariııtan Başvekili Bardos- Polis, giz i top antı 
niy~tin, carplılapnenın sembolu yam Kralı Prajad Hipok, dün h k 1 . k ııi'nin yakında Romaya gideceği yapan 100 Almanı t mllyon 800 bin 
Pil;.v, bugu"n de bütün ba dava• d are et erJne arşı zannedilmektedir. ti A 

... İngilterede, Surrey kontluğun a- kalad vabanl zey n ••acı ta ... - yo"cularını bir kere daha d ı tedbı·rıer alınıyor deniz ihrar hareketlerine karşı ya 1 il ... , " ki evinde, kalb sektcs.in en ö - "' a9dandı 
~trafında toplıyacakbr. .. .. 7 a d I p a'ad müdafaa talimlerine iştirak et- Ncvyork 31 (A.A.) - Nev-ı 

müştur. "' Y şın n ° an r 
1 

Moskova 31 (A.A.) - Reu- mişlerdir. Jerseyin şimlaindeki daslık ara- Ankam 31 (Hususi muhabiri-
C. B. Hipolc, Banfdtok makamlarile ter: Vinitza eyaletinde binlerce as- z.ide bulunan büyük kampta aslen mizden telefonla) - Memleketin 

============ arasında çıkan ve uzun müddet Son günlerde Moskova rnınta- kcr, paraşütçüler ve hava kuv- Alman olan yüz kadar erkeğin büyük bir servet menbaı olan zey 
Şeker pancarı 

ziraati arttı 

Bu sene 4S bin 
hektar arazi dlklldl 
Ankara 31 (Hususi muhabiri· 

tııiı.den' telefonla) - Şeker fab· 
tikalamnız bu seneki pançar eki

ltıi lıaz.ırlıklarmı bitirmişlerdir. 
Bu sene ekilen miktar 43 bin 

hektarı geçmektedir ki bu bir 

rekor teşkil etmektedir. 
Bu yıl ekim eayet müSJıit hava 

{artları içinde yapılmıştır. 

Siga$İ vaziyet 
················ ············ 
Iraktaki askeri 
l1arekat ve Tunus 

hadiseleri 
(Ra~taro.fı ! ncf scıhif emizde) 

b"k·me .. a uğratmışlardır. Fransa u. u .. 

süren bir anlaŞ?namazlıktan son- kasında para~ütçülere, hava ~kın vetleri tarafından ,tapılan mefnız yaptığı bir toplantıyı polis basmış tinciliğimizin inkişafı için hükii-
ra, 935 de t«nttan çe ı mı,tır. T -t k'l · · larına karşı günlerce muallem bir düşmana k&rşı •chri müdafaa ve Hitler resimleri, baltalı lıaçlar metin ittihaz ettiği tedbirlerden 

b Sovyet askerinin iştirakile ya!)ı· etmiı1lcrdir. Yakında Harkov taşıyan işaretler ve beyanname- hayırlı neticeler alınmıştır. Aradaki anlaşamamazlığa ae ep . d z· 
lan hazırlıklara benzer talimler mıntakaamda da 'Qunn benzer ta- ler miısaciere etmiştır. .. Geçen ay mevsimin e ı-Kralın tebaası Üzerindeki ölüm ve Ukraynanın müteaddit bölgele- limler yapılacaktır. Tifliste ka- Polis bu gibi toplantılara ınu- raat Vekaletinin tevzi ettiği 

hayat haklarının aztltılmak iste· rinde de yapılmıştır. Diğer bin- rartma tecrübeleri yapılmnsı için saade edilemiyeceğini tebliğ ey- aşı kalemlerilc 1 milyon 800 
nilmiş olmasıdır. lerce asker de müşterek hava Ye 1 emir verilmiştir. lem iştir. bin yabani zeylin ağacı aşı-

lanmıştır. 

1 z olJu Fakat pilav cünbüşfi her 1 Bundan başka zeytincilik için Şem•lye harbin n sonu 1 fl ~ ~ ,- :~c tek~arlnıııyor. Zavallı Fikret, laçılan 67 kurstan 1500 kişi usta 
:" ı / // Almanlar Giridi 22 tı~ zavallı Hnşinı, Galatnsnrnyın bütün ve Çırak ehliyetnamesi almış E; tcmslyelerle vo ma"- G 1 1 1 b 
~ tııılnı•Ja istila ettiler. un allı şohretlt>ri !.. n atasa ray ı a • ve müstahsile zeytin ağacının a-

A:nr toplara ka_!'IJI - - rın gözünd<' ııizlel'in bir pirinç tnnc!ii kımı hakkında ameli öğütler ve-
.,. - knclar da kıymetiniz \'C haysiyet nız .

1 
• t' Jı•raşütlerle ve ngır Ş . h b . • R "'i b/ ... 1 • k , rı mış ır. 

ltruvazörlerc kurıı emsıge ar ının sonu- esmı e ıgıerın yo mu. b k 11 'IA O O 

h be r~e-hamete l&..ık Bund.an .. ~.ş a. • ~I ~yet•1'?ı~-~ ~ :~;~ryala~~m~:1~r, dili - Dil çorbası - işkembe $a/ası - tı • ... , de zeytıncıhğımızın ınkışafı ıçm 
__.;;;; on gün süren hır çc· M h [ k h f/ harfler faaliyette bulunmak üzere ko-

kirge hücumlle adayı ele .~cçinnış • e 7 Q m efe Q g l ar e 7 Halit Ziya Uşaklı-~ = misyonlar kurulmuftur. 
bulunuyorlar. Ray Cburchill ın buna r gıl üstadımız, Son =::;:-~' : 
c arlp bir harp) demekte çok hakkı Pl8_n mucibince f şırmıya hiç lüzuı,.n PostaJn yazdığı pek;~· • \~ c v {y k • v!rmış. Şimdiki Avrupa haı·bl, baş- harekat . inkış~f Yazan: Server BED yok. Eyynını ahı- degcrli edebiyat ve : s.: • ) ogra a ıııresı 
ladığı yirmi •Ydanberi her s:ı~11: ı etnıektcdır - Ma· re, son zamanlar lisan makalelerinden 

0 
7ıı' 

sında garip oltnnklll berııher, Gırıt ı nası: İleıllyoruz. Jcğıl, son gunler birinde, • alfabt'llize _ .= 
.Ravaşı garabet~ hepsine baskın ~~· Mevki ismi veremeyiz. Yakında an- manasına gel r. cSon:t da türkçcdır, 1 kabul edilmiyen CQ> -=- ..t \:ı: Coğrafya tedrisata 
tı hatta Norveç istilasına bile! Gı· lnrsınız. cgiin> de, eler> de. Bunu bılmck ıçlıı = ku harfine mer - ~ t-' -
ı·it savaşı gaı'ip olduğu gibi adadan Ilıırp ( ...... ) şehrinin cenubunda- de, Bııy Mazhar l'ıfüfidın şıkayct et- hamet gosterdi. Zn- =--- ---= etrafında eSaSh 
Mısıra iltica eden Girit hukumctl de ki mevzilerimizde cereyan etmekte- tıfi dil ulemasından ders veya lca- I vnllı cq> hnı finin yerine gcçırilen o tetkikat yapılacak 
garip Oldu. Fakat bu iki garıpten <lir - Manası: Düşman şehri almış- zet almıya lüzum yoktur. İnkılap· knba ek> harfinin, selefine has ın· 
biri garabetin, öteki de gurbetin gıı- tlr. tan evvelki Türk mektcpll'nnde rüı,- celiklerden nınhıum olmasına c ef Ankara 31 (A.A.) - Coğraf-
ribidir. Dil çorbası diye tahsili gormuş olmak elverır. cdıl·ordu. }'a program ve kitapları ile ôiğ-RasİnT tebUAlerln dlll l\1uhterem meb'usun bu knclar lıasıt •~s•-dımı•ın ckü:t ye karşı zaafı 1 T. k' • 11 

hl ,..1 Büyük Millet l\Iec· bır ~eyi unutmuş olnınsı !çın cidden u '" " rafya terim erj ve iır ıye cog-//. R S m1 te ııs crın - ıı ı d n l\I h " ôted"'nberi malumdur·, fakat alfabe· ı \ \ 11 / I 1 e -= 8 11 
e ay • nz nr çok şaşırmış olması liızınıdı. ~ rafyasının tetkikinde esas ıutu.a-~ .-----. · '.kendll<'rlne mahsu« -= lllufit, lisan curcu. ınize kabul edılmiyen cx - ıks> har· 

bir dili v:ır. Bunlar· nası h, kkında bcya- işkembe SafaSI fine de bııaz ıltıfat olunsa çok mu cak taksimat ve prensipler Üze-

1 i h i Bugün Gnlntnsnra- -

Londrn, 31 (A.A.) - R ı terin 
rendi •ine göre B111mnrek t ba
tından kuı1ar:ılanlaıd~n baz ı, bir 
İngiliz harrı gcml!lindcn b r ln iliz 
limanına ~ıkarılnııotır. 

Cebelflttarıktın ayrılan 
lngiliz fılosu 

La Linca, 31 (.A.A ) - cFou, 
rlous:t tayyare ~ı Ue l:ilr kruvaz.or 
ve üç torpile muhr bı dun Cl!.h&iut
tarıkt.nn ayı:ılmı~lardır. 

Dün limana dört İngilız tıCflre.t 
gemisi gelmiştir. ................................................ 

Milli Şefin 
fotoğrafları 

LUleburgazd• 
merasimle yerine 

asıldı 

Lüleburgaz (Hususi) - Milli 
Şefimiz ve Rcisicümhurumuzun 
imzalı fotoğrafları büyük bir tö
renle Halkcvj salonunda şeref 
mahalline talik r.dilmi~ıir. 

Törende C. H. Partisi bölge 
müfettişi İzmit mebuau Raqıp 
Akça, kaymakam Ferit Cüryücel, 
Belediye Reisi İrfan Sünter, C. 
H. P. kaza idare heyeti reisi Ke-o 
mal Çarman Halkevi reisi Neşet 
Çal, ortaokul direktörü Yalçın 
Bilgüver ve çok kalabalık halk 
bulunmuştur. 

Törene istiklal marşile ba lan
mıştır. Bundan sonra C. H. Par
tisi kaza idare heyeti reisi K:mal 
Çarman ve ortaokul direktörÜ 

Yalçın Bilgüver birer nutuk irat 

etmışlt"rdir. 

tinin İngiltere ile diploması nıu· 

na~bab bulunmadığından ba~a 
bir devlet vasrtasile Londrayı 
tiddetle protesto ettiği gil;i, dev· 
lt:t adamlan da Mihver gemileri· 

nin Tunus kara ıularında bulun· 

ması Fransaya ait limanlann 
bombardıman edilmesine maze
ret te~kil edemiyeceğini beyan 

etmiflerdir. 

dnn hakıfd manalar nattn bulunurken ağ - muduı? r'ınde çalışmak üzere Maarif Ve· 
çıımrmnk c n usus zından cc~·~·anu alıi- nr; 1 dil 
' ı·· ı · t ~" yın pıluvına but un • Bizce, alfabemize knbu c l'n killig· ince bir~ cCoğrafya kongre-ufr teb ıg uga çesı· :e:t torkibinı kaçır- ı ~ · k d 1 · k - muştur. 
l'ıe ihtiyaç oldu~uııu mıştı. Gnlatnsaraylı nrın . ~, hnı flcr arasında da, en ı rl"ıne ;ı; ı . si> nin toplanmMına karar veril- _....;_ ___________ _ 

B f nasıl koşacağını lıi- !enen ağır vazıfrkr bnkımından pek Horla Sima hakkında dUşündiik. azı or· ~ -:_ Eyyamı ahire lı•oı·um. ç · k L 11 1 d ~ı •· · c <>6 m'ıştJ'r. 

Fotoğraf şeref mahalline hal

kın alkışları arasında, Parti ve 

Halkevj reisleri tarafından kon· 

Fransa hükumeti memleketin 

bütün halas ve istikbalini Alman· 
)'a ile İfbirliği yapmakta gördü

iünden Tunua hadisesi açıktan 

11Ç1ia l11111tereye kartı basmane 
l:tir vuiyet almuına veaile te,kil ......... 

Muhanem F.,ai TOGAY 

ll'ıüllerin manalannı d k'> d" b _ 11 " un u u zava ı aı ı vnr ır. '' ese.· yerın e- -

k d ~· ne cml' . ıye agm ı ar. 1 pılfıv cunbüşünde re, hem cnyın> harfinin, hl'm de Kongre içtimalarına 6 haziran gıyabi hUkUm aşağıya ay l 

1

Yoruz: verdlr l\Iazh:ır Müfit adlı mcb'usumuz: bır kere de ben bu- cmcdli elif> in yerini tutan ca-A> 
Düşmana pek nğır zayiat - Son zamanllll' demek, Ce\'abını lunmu;.tum, rağbeti haı fi bu znvnllılnrdan bıridir. l\Iuh· 941 cuma günü saat on dörtte verilecek 

dik - l\flinası: J\nçıyonız! verdi. gozlerını)c gordi.ım. · · · telif harflrıin ıolunü birdrn o~·nanıı başlıyacak, Dil ve Tarih - Coğ- Bükreş 31 (A.A.) - Rador Düşmanın 4ö tayyaresi düşiiı:m· ~ - - Bu da Tüı·kçe değil! diye ha· Fakııt vak tile bir keı c de Galata· i ya dnvclli er>, cö:t ve ustu ne aksan 
dü - Manası: Şehir harabeye dön· ı;ırdılar. ııamyda Tevfik Fikret için bir ıne· konarak inceltilen, yumuşatılan bi.ı· rafya fakültesinde toplanacaktır. 
dilFaik düşınan kuvvetlerlle ı;etin Mazhar ~fü.fit d.ayana~ındı: rn«im ynpı.lmıştı, ben de bir konf~- 1 tün hnrficr de merhamete muhtaç - Kongrenin tetkik ve müzake· 
muharebeler cereyan etnıektedir - .N~ 8~l:~ıye~e.glz? Bız de ~aşır· 1 '.~ 11•8 vennışllm, Salonda mek~cbı~ Yufka yürekle gözden gcçirijirse releri sonunda hazırlanacak ra-
Manası: Yuın kıtleyi teslim <'ttiği· dık gıttı, dı) ıp çıktı. butüıı .sınıflar ta~ı:hc l~de.nd o~\ıct alfabemiz, kcndilerlııe, kabiliyctieri- pora göre, Maarif Vekili iği ccğ· 
nıizi öğrenirseniz bizi liitfen mazur Bizce, gitgide husbütiin torbaya menlcrınden Jıf! ı ıuecı er ın en )flŞ· nin fcvkınde \'nıifclcr yüklenmiş bi· 
görünüz. çevrilen bu lisan bahsiııdeı ~ıı.tti ka bir tek Gal~tasataylı yoktu. On- çare harflerden mürekkep bir Darul· rafya program ve kitapları, tc-

Plin mucibince geri menil.,rimize meb'uslanmızın bile ea~ırıp gıtme- dan sonı·~ ne Fıkret, ne de .. Galatasa: icl'zcdir ve ısl:>ha cidden ınuhta~tır. rimleri ve tedrisatı hakkında kap 
çekildik - Miinı.eı: Ric•t baJlanuı· lel'inden daha tabii bir şey olamaz rayın dığer şeref "e şohretlerlnı SERVER BEDi den kararları alıv.aktır • 

anısı bu ceyuamı - · ·~> l>ahıinu ıa· yadetmek için hiçbir m<'ra"lnı yap•l-tır ~ 

ajansı bildhiyor: 

Askeri temyiz mahkemesi Ö• 

niımüzdeki perşembe günü Ho

ria Sima, Basil Jasurachi, Nicol .. 

Patraaco, Conatantin Papanaco 

ve eaki Lejyon rüeaaaa haklu•d• 
gıyabi hükmünü vffecektir. 



SURiYEDEN 
+t.attJıaeaJt 

Hama a otomobil 
durdu ve .... 

TASVİRİ EFKAR 
.. C!' , . P "'- .. - .. o ,, •• 

·fi'· · ~ . .<~·C .·· o .. ~, ~- ~ 
·.ı~ .. . - ,.'l "" • • ··- • ~:~~ 

Galatasaray - Fenerbahçe 
maçının neticesineolabilir? 

Yazan: Sellm Nafiz 

llı:i gün evvel ayni b .. JıJı: al- f ·· d 
d -Y ansın onün e muvaffak olınala-

bn a bugün ilk ma•ı oynıyacalı: 'h · ı· d 1 · ll' rı 1 hına J az ır. Zira, ıarı Jaci-
o an Beşikta' ile Istanbulspor ta· vertlilerin en tehlikeli oyuncusu 
l:ımlarının birbirlerine karşı ala· o~an Fikretin Salim gibi çabuk 
bilecekleri neticeleri tahmı'n et· b 

ır oyııncunun karşısında n1uvaf-r.--------- miştik. f 1:· - • • • _ a ıyet ni!J.bf"tİ tabi•tile az ola _ Bugıin ise, F enerhahçe ıle Ga- k Ç 

., mezıych seri top sürüşüdür. Bu 

4 

ı 
Şoför lıauret/e :sordu,• 1 ı latas_a.ray a. rasındaki oyunun ve- ca tır .. ünkü Fikreıin en büyük 10 

- Sen ı'çm•z mı'•ı'n 'd' / r_ecegı neLice üzerinde konuşaca- •ekil oy S 1. . k 
A 

"' ,. ga Si 1 gız. .. ununu a ımın . ar~uunda 
man gar bb · b d k d deği~tirmiye mecbur ohcak olan Soldan •aJo: 

a 1 ura a ne • ar çokiçigorlardı böyle. ç G~latasa.ray olsu~ [ı•nerbah· Fener sağaçığının. vereceği ran- • 1 - Akd,.nizin ortnsında meşhur 
'-·------~ KANDEM • / e ~ a~n, yapnu' o u arı son dımanın azalacağı şüphe.."lizdir. '\1unRn adası, 2 - Vücıtriümüz<le ka-! IR ..J ~~ç ~r a bizleri taLinin etmiş de- İki takımı ele alacak .olur.ak. nın bulunduğu yer. Nota. 3 - Gü· 

~--·~ıııiıııiıilıİİİİİİıİıİİıİ;-. gı er ır. Fene-rbahç · G J ne~e bakrnl'a ""'zu·· kırı n _ a
1
·, ııota. 

U !ukta bir buiuıu yel}ıllık be- d. ı s._.. Fenerbahçcnin şuunuz defan cnın a atasaraJ.·a nis- .., 6" 

lı . Ş r- d ıı.ev ır yor. onra onun nice Ttirk kö G 1 • betle yaJnu .ileri haltının kuvvet- 4 - :C:meller (c('mi) - Ağır. 5 - Re-
rıyor. o or ra yoyu a·ı~tu- yüne can • k - sı, a ata.sarayın müptedi for I' )d ... - zillik, rüsvalık - Bir hA.rf. ô - Bir 

rar~k, tarluya hflşlıyor. Birdenbire ne köpükle:: ~e~ .vereı·~ kfSı~liklc- vetleri birkaç maçtır bizlere fut: ı o ugunu gorürüz. !'oyııdı. 7 - İşJtıne kuvveti. 8 - I· .. 
key.ti neden arttı1 Çölden kurtul . ' ag 1>• çag ıya uvey- b J.. k" · Galatasaray ise, bek ve haf " 
vahaya ajr-ı·-•··den m""' D . ·I . kup dıye ovasına inişini ve ayrılıe üzün~ f 0 un :z:ev ını unutturacak kadar h ti k I panyada blr şehir. 9 _ Ku.)un yiye-

çıyor ,.;u~ar bag·ırı':, e\t :ıı a- tü~ile solmuş bir renkle sapsarı de- cna oyunlar göstcrmi~lcrdir. a arının uvvet erine güven .. ceği - I\langal kar1şt1rılır. JO - An-
• • "yor. ~o gun / ni e .d. . . - .. 'b Bug·· k k 1 mektedir. Hakikaten kuvv~tıı· b'ır H f yüılü ilk Pvleri, ig· ri büg"ru" "okakları z gı. ııını go.rur gı i oluyorum. . .un artı arşıya ge ecek o- .. d f ne - aı· - Renksi?., rengi donuk. 

geçiyor, inJiyru beJdeye. ır~ ... 'l\'11 ...,.· - • r~ ese aJtı ar-ı, pake erlr.. d an ı ı a ımtn sa aya ne Şf"'kil- rayın kalesin' ... ,. . .o>. Yukarıda.11 arağı: "' Elle k k- ti r: 1 k t k h mu a aaya malık olan Galata•a-
r arLMuyu?um: lstıKıaı mah-ımese'e bıtmıştır. de, yüksek mektepler ve 1iseler 1 ır ... --.. .. 1 maglup etmek ıçın 
sınin bir Azası sıfatıle ve in- Dr. Mazhar Beyin bu ıamiınj muhasebecıliğine maaş tediyesi ı.t ...... Eut atmak daha fayd:ılı- l- Tüı·kiye ve Rusya budunu..,,j 

b ·ı · b ki dağlık ülke. 2 _ Dev .. - .1.m.,1 U~ llİ7İ mahcup etmiyeceğ-in1e sözleri umumiyet iti arı e ıyi ir için tebligat vA01lm1Abr. v .. .. _ . . ... n-
olarak aôzümı.i kesıyorurn. tesir J.,..-..- ı~ ....... ;., - 1 _ • • , de çıkacaklarını bilmıyoruz. • ıc.• UZc?!'.~!11~ Cukur aokalıc 7 l marlanmıttır. 
mdullah ı:;_ ı. ... q_,.v :.....ı... ...... ! .,.. lu. şoför, soluk. soluKa gelıy~r "'e evi- halde bilhassa Galatasaray for- dır. '. l.enı .. hK., .> 

- · ı j k- -ıtlarından sıyırıp \: - • k · o uz vr-1a şış e~.' .. al( . . velini kuvvetli elemnlarla ta vı· Galatasaray bugUn için eleman 
~:tY~ni ·yapılarla aüslü geuiıt ıueyda- menlerin Ul:ituoe dı:ııyor. d k . b . 'b 'l h le. d 

.. h _ Kı·m içecek. b~olaı·ı?... ye e ece tır. ve t.•c. rü e .ılı .arı e er n~. a ar 
ı -..;reliyen kahvelerin öuu ınc~- k k b f k d b k t kı 

'" tal ın o - Vallahi Ya,idi, seıı de içeee - ~-•a•-·-- nasıl bir takımla ra ı ıne aı ıae. e, u ı ı a . -ınç dolu. Satıcılar lıspor arın • •. ._... ~ •Y ı d b ki d k 
1 K .l·n, ben de• .... llanıada su jçllnıcz. • • mın oyun arı aıma e enme .. ı ünde avaz avaz haykırı~ıyor ar. oy ık.abilir? 

"'""-"ek otobüslerin cığırtkanla- Ilele Şama hiç ayık gidilmez. ç neticeler doğurmuştur. Bu muna-
en rw ·""şarak yolcu avlıyor- - İçemem!... Kalede, Saim ayağından ra - sebetle netice her zaman olduğu 
... r leri dötnıl!nii9, yüzleri, el· . - Eh... Sen bllir~in, darıln1al. hataız olduğu cihetle Osınana gibi oyunun cereyanına t3.bi ola-
ar neına ililnının resı .. \,it f.i- llepsini ben içerimi... . . yer verilecektir. Bek ve haflar caktır. 
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ufil(j .. Qyorlar. Şoför ba~ın"r t - Yapma! •.. Ot.onıobıh na ıl lda.- 5a1· . 1 h it -...leı· mu''sabakalan • " ma!Un1. ımın so a a oyna· .., _Nerede durayım ·rasiJ.i? ' Mlnra?. 1 
_ Karıllm aç ..• ı rek bıi'" Jl.öHen tofılr, gev~ ması takım için çok faydalı o· 
Yerine ~öre; pf>ki, i.li, evet, mü- _Dümenini'"' .,.y~rdi: .. duğundan, Galatasaray başkap-

kemm~l, oldu, tamam, bay hay, em· parçalaıııam bile, bu y"R}!J!. tanının bu oyuncuyu b~~ka ye.rde 
r(.'(h•niu, başiistiinc... mıı.tUtlarına elile koymuş gibi kendi kendH••"'ttmıyacağını tahmın ederız. 
gelen Arabın :ıneşbur ~e malıinı IÖ- nu bulur. Cemadat bile olsa, hı.tik_J .. zün çalışmadığı, buna 
zfi: met Şam! diyince yolunu şaşıran. ..... .. milin her antrenma-

- Tayyib! rasee1in111emiftir daha!. na ıı. ... gittiğini gören-
Biı· meyhanenin ()nünde duruyo- Bir tren düdüğü <luyuyOTUZ. P.lzim lcr. ara4ıı:u: ... uzdan for-

ruz. , zamanımızdan kalmı• ()\an bu hat, vetın e? ıyı f:l.Ck•'l 1".j)ir: 
- T.llkanta yok mu·· hôlil. işliyor. Fakat otoınobfiin beş aa (Salahaddın, • Bu ..... 1 

- Var an1ma, bunun arn~ı !nü- 1 atte katett;ği nıesafryi nnlaya pı.1{- Etfak, Mehmet Ali). 
selle.si de, ~rab_ı da pek ncfiı.~ır 1 <>- i laya on iki. on dört saatle ••• 
k:ıntadan lıstcyı nla)1m gell'~ım, ~e.. a~r.bilcn bu e~ki zaman mataına kım 
ğendiğin yemeği buraya getirırlı Ya~ 1 rağbet eder?. O, ıanki fıdet yerini 
aidl!_. 4 bulıun dive gidip geliyor. Ucuz da 

İçmlyecei';im... değil ;,,Ubarek. Halepten Şama gi-
.. Necef!... . . dtn bıiyilk otobüeıler 150 kuruşa yol-
Ruyurun bakalım ..• Bedevısf do~t cu alırlarken. bu tren -Cçı.incil m4'v

kadının yok diye alay eder, medenı.. kiine döl't bet lira istiyormu, .• 
ai, hem dı gün in tepende alevlen- Fakat Sariye yollarındaki •asıta 
difi deınde iç-ıniyorsun diye güler!. ucuzluğuna dlldtat edlyor musunuz? 

- Bır naura altına ıı!ta<k de kır l Şamı Halebe bağlıyan 390 kilomtt-

Bu fikre .aklı yatan şo!Or, ca!1 1'B yedi, aekis saatte bizim para ile bir 
e-önülden bır ta:ryib daha. çcktı ve · d-"11 ·ı 

Fenerhabçenin çıkıırabile.!eği 

takım ne tekilde olabilir? 

Kalede Cihat, bekler Cemal -
Murat. hoflara gelince, Fener
bahçe başk.aptanının veya antre~ 
nörünün esaslı bir fekilde düşü
nerek yapacağı en mühim hat 
budur. Bizce haf hattının muva· 
fık .-kli föyle olabilir: 

(Ömer • Zeyn~ • Lebip), 

ıofra.sı kur. ak... 

1 

reyi, rahat bir otobüs içinde, hem de 

b r. ·ı • k' ·· - - k, buçuk liraya aşabilmek hoş ,.,. mı 
me.ş ur rı anı 1.1pru~unu eeçere 
A•i kıyısında durduk. Asfalt yol, muhakkak ki Suriyeye Birkaç maçbr solhafta gördü-

fıte Asi vldj.sindeld bu köhne be)... d~, ~übn~na .da, Fılıstıne de can v~r
deye, A!5ırlardanbcri gree gündüz bir mıştir. Şımdı tU altımdaki otom<>_?ıI. ğümüz Aydın henüz Fenerbahçe 
tiihza bile dinıniyen uzun, baygın i- le - _hiç inmeden ~ dilersem Kuduıııe, takımında oynıyabilecek kudret .. 
nlltiyi veren nauralar... Kahireye, Blnguıye. Trablosgarba, te bir oyuncu olmadığını her ve· 

Bu muazzam su dolaplannd.an bf- Tnnusa ~ tc~a Cesaire, Fili'& ka • aile ile göstermittir. 
rlnin gölgesine çoküyorıa. dar\?ttta B~gdada, Basraya k~:u Forvette tekrar Melihin yer a-

Kim der ki inilti hoı bir le!'tir. g1de ı ırım. er yarı.a usayıp gı en lacağı söyleniyorıa da biz buna 
Fakat bu ı:TAUralann jniltW blr ur asfalt yoUar ve had:§ıZ hesapsız uc~ ihtimal vermiyoruz Binaenaleyh 

· d-"ild' t ll bel~ otomobil, otobüs, kamyon, yolcunun 
trrabın ttsı .. 6ı ır. n yen &• ka d'k.il bil k bir ~ li .. _ ileri hat için en muvafık eleman-
nln, Sarlyenia en zevkine dütJ..iin, rş1s1na ı e ece man ao lar s.unladır: 
en ıuh ve fettan ka.aabaıı old°'"'-una kOp atmıştır. 
bllıniyen var nuf Burayk asırlarca Düşününüz ki Şamdan Bağdada (Fikret, Naci, Ali Rıza, Niya-
evvel bu ruıuralan kurarken, bir baş. hemen ~ırUannda kırıla döküle. güç zi,. Rebü) 
ka dtlle iç bade, güıel sev .• demiş h~~le .yir?'i, ylrm.i beş günde gidil~- ı lk.i takımın da aşağıdaki ••· 
olanlar, Romalılardır. bıhrdı. Şımdi lıe bu 800 k11onlet1·elık killeri ile •abaya çıkacaklarını 

ç61; Nairen'in konforlu obbü.lerile 'k b 1 d lı: h d 1 

tir. 

TASHiH 
Dünkü ıayırruzda Türkiye ma

raton şampiyonu Ali K.aradtim"-n 
hakkındaki yazıda mürettip ha
tisından ileri gelen bazı rakam 
yanlı,lıklanna te,,.düf edilmiştir. 
Cümleyi aynen tashih ediyoruz. 

cGeçen sene Şevki, 1 6 puanla 
birinci gelmişti. Benim bu hafta 
elde ettiğim derece ise 3,38.42 
dir.> tarzındaki cümle fU şekilde 
olacaktır. 

cGeçen sene $ev ki 
birinci gelmişti. Benim 
elde ettiğim derece i11c 
dir.• 

3,16 ile 
bu hafta 

2,58,42 
Kartı kıyıda her yanları, dalgala· 2, tte katedil" a u e erae • er fey en evve 

k k te il l c' lü ' aaa ıyor. d h ki. d nan r n ren peş ma ar l t...us oyunun a a zev · ı cereyan e e- ......... - .................................... . 
nehir ba:namları v r. Çınl çıplak ~"Ü· Şoför, hAIA atı~hnp duruyor. ceğine şahit oluruz. 
ıen çocuklsnn ~ığı ktarınaı. nargile- -- Haydi, kalkalım artık ••• diyo- Fenerbahçe eğer b bir lzmRte yeni yollar 
'erini höpürdeterek aeyredenltrln rum. ugün 

sona. g,,. bOr gümbür kahkshaları karl!fl- - Tayyib .•. dtye yerlndPn !ırhyor kaç maçtır tecrübe ettiği acaip 
fil yor. vo boplmamış şişekri cYolda da içe- si•temini bırakıp güzel bir tabiye 

lzmit (Hususi) - Şehrimizde 

demiryolunda Tekelı cadde•i kıs 
mı katranlı olarak yeni bir fekil
de yapılmaktadır. 

ıla 

VI 

Cümhuriyetten 
sonra çıkan gazeteler 

ve mecmualar 

Yazan: Fasıl Feridun 
TÜLBENTÇi 

Cün1huTİyelten sonra intişar 
eden gazeteler ve mecmualar 
hakkında Feridun Fazıl Tülh~nt· 
çi arkadaşımız, derin tetkiklere 
müstenit bir eser hazırlamıştır. 
Malumdur ki Türk Matbuat tari
hi kendi lehine verilebilecek iyi 
notlan Cümhuriyet idaresinin 
tarihile ba~lıyan devrctıinde te
min eder. Kıymetli gazetecileri· 
mizi, muhaTrirlerimi.z.i ve teknis
yenlerimizi yeti~tiren bu devre 
Türk !\1atbuat tarihinin en mesut 
ve ayni zamanda en ver;mli 
devresidir. 

.lstanbul 

1 

Mevcut ıtoklıruı ,. 
bulundnkları ma. 

haller •.•..•• • ·· · 

1 Haziran 

Mevcut stokların ~ 
=o-:====7=:===11 Z A H A T 
Cıoti j Mlkdarı 1 Sıkleti 

y 

Ikına ıkına, inliye inli)•e dönen nıL- riz> diye otomobile yerleştirirken ili- kullanırsa, Galat~~ay kar,unn
nraxıın, t1prnga bll'akm2k için aldı· ve ediyor: da muvaffakt}'etlı hır maç c;ıka
tı saytın bir-çı"lğu, he" tarafından at· _ Nauraların iniltisi sıktı, değil rabilir. Yine, Fener bahçe santr· 
ta d ,knıe, ııpır şıpı\ y ne nehre a- mil. Öyl•dir. Ve toprağın ü.ı.ündekl 

1 

hah üç bek ,eklinde oynatılırsa. 
ktyor. bu .tırtltı yetınlyormoş gibi, kulak oyunun Fenerbahçeı nısıf saha• 

Alt,nt~ıa hası sermekle meşgul versen, bir de yerin dibinde yamaıı sına intikal etmesi uzun aürmcz. 
focuğa: bir homurtu işitirdim. Mübartk mem Bu suretle Cemil gibi atak bir 

Gazeteciliğimin tarihi ile uğ

rasanlara ve matbuata bir yar
] dı~ yapabilmek için ebeveynlere 
bu eser çok kıymetli rehber

lik edecektir. 

J\.Iües~n..1'E'nıe ait ticarethane, n1ağaza, fabrikıı, imalathane. atnlı"r 
depo, şube aeentelt'rimle komi~yoncular•m n<'Z~ ::ıdc ve ..ı.lr yerlerde k 
nunun neşri tarihi alau 31/6/l!J.J.l cumartesi günü aa_bahında mt:Vl'Ut 

bulunan ............ vergisine t!i.bi mıı. lldl·lcrin yu.b.atı<la nıuf e<latile goste-
ço 
pi 
m 

s{ 

a 

rl 
aı 

a 

"' e .. 

Yazık değil nıı!. der rlbl bakı. leket, altlı üstlü inleyip durur b:ly- santrforvert, hakikaten iki akıl-
7orun~ le... lı insayt olan Bülentle E.şfakm 

Zarar yok... diyor, d·>lap bu, _ Yerin dibindeki da ne? ortasında oynayıp derin paslar 
&öne döne alıp, yine toprafll vere- - Musuldan gelen petrol, işte bu- aldığı takdirde san lAcivertliler 
eek df'ğil mi? Act:lesi yok ... Suyu radan borularla Trablus13an1a akar. h h 1. . . 
..,.avaş VE' aı, yahut. çabuk. ve çok ver- için u a ıyı nehce vermese ıe .. 
' Bu, Fran.sızlann bisae~idir. Öteden k 
nıi.J. bundan ne çıka1·. Siz tu dönüşün geçen borular da İntıilizlerln payını Te · 
ke)-fine ve $U &esin zevkJne bakın! ... Hayfaya ıötürtir. Fenerbahç.e Galataıarayın hü· 

Ben, bu suyun gittiği tarafa bakı- cumlannı kalesinin uzağında 
1 1 - 11. Yine fesini yan& yıktı. Koltuıcları. .. 

7orum, onun ası o :4ne& guze ı&"ini durdurmıya çalı•tıgı"' takdirde 
b 1 k _, ·ı nı m ırererek yertne kuruldu. Kalender ' 

Ye azametini u ara guru gilr ııeç bir eda ile: Galatuaray akıncılannİn çok bü-
tiği vatan topnıklarını dütilnüyo- yu .. k i,ler ha~ramıyacağı görüle-
rum.. Hataya can veren de aynl 11u - Adam sen. de, dedL Atemin ına r-
değil midlrT. Hele Antakya yakının- lından bize ne! ... Bana, Şamda bek- celı:tir. 
daki meşhur Harbiye telilelerinln de !iyen Leylim yeter... Fenerbahçe forvetlerine gelln-
anaaı olUfu (Aal) yl bana bir rlaha KANDEJJ}R ee: Bunların da san kırmızı de-

BUGUNKU PROGRAM 

8.30 Proıı:ram 
8.33 Müzik 
8.45 Haberler 
9.00 Müzik 
9.30 Evin saati. 

* 12.30 Program 
12.33 Şarkılar 
12.45 Haberler 
13.00 Şarkılar 
13.30 Konuşma 
13.45 Orkestra 

* 18.00 Progran 

18.03 Orkestra 
18.30 l\.onu~m.a 
18.40 Orkestra 
19.00 Fasıl sazı 
19.30 Haberler 
19.45 Müzik 
;?0.00 Konuşma 
20.15 Milzik 
21.00 Konuşma 
21.10 Müzik 
22.30 Haberler 

2.45 Spor 
23.00 MOzik 
23.25 Kapanış 

Feridun Fazıl bu eserile Tür
k.iyede intiş;ar eden gazetelerin, 
mecmuaların istatistiklerini çı
karmıs ve bunları muhtelif ba
k1mla;dan tasnif etmiye muvaf
fak olmuş ve bu yorucu işi büy~k 
bir vukufla ba,armışur. 

Matbuat umum müdürlüğü ta· 
rahndan neşredilen ve biıyük 

bir bofluğu dolduran bu eserin 
himmetli muharririni tebrik ede· 
riz. 

rilmiş olduğunu bildiririm. 
• Pul ve 

MÜP!Sese sa'ıibinin açık 
hiiviyet ve lmıası 

il. - Mükelleflerce }.fuamele ve Tstihli.k vergilerine müte.u~lik tl ... 
reddüt edilecek busll8at hakkında beyanname V<'rme müddetinin hıtaının
dan evvel Galata B~llıkpaıarında Muamele ve İıtihJ&.k \tergileri l\luJür
lüğü ile Merkeı Tahakkuk Şubesi Şefliğine ya bizzat veya 41799, ~1217, 
43399 numaralara teıetonla nıüracaat etı11ek aurchle 1ktııa etlen ızt1hat 
alınabilir. 

III. - Husu•i l!ıilakirat imlllerile, tütnn ve mn•klrıt bayileri, kib
rit inhisarları işletnıe eirkeU acentelerinin kull_anacak.ltt.rı bt>yannanı.t·l~ı 
1nhb~arlar İdaresince tabi. ve ihY.ar edilmi.ştlr. Amil, bayi ve acentt>ltnn 
ali.kadar •emtlerdeki İnhisarlar Satış Depolarından tedarik etnıek •• 

retile bu beyannameler{ tanzim Te tevdi etnıel~rı lüzımdır. ( 4249)_ 

_____ __,,,.....,,,,,""""'"""""="'""""~""""' ....... """"''="',,.,,,,.,.,,,......_.......,,"""",.,.,,~"""""""""'""""'~""="-=,...--~---~---..,......------...,,..~""""" ....... "='"'=.....,.... ........ -:-......,..~...,...,,~ 
Etıbba Odaaının aanel k 

toplantıaı 
Sabah olunca yataktan kalktım, aynada ken· 

İTALVANLAR 
Be~ -ölmedim 

~'"'!!,_!""_'7 .. ~~~!'11' dimi aüzdüğüm zaman tanınmıyacak bir hale 
gelmi,tim. Yüzümün dudaklarımın rengi uçmuf, 
saçlarım darmadağın olınu11tu. Beni bir a~k darbe
sinin bu kadar sarsabileceğini hiç tahmin etmez· 
dim. Ses kulağıma çalınıp duruyordu. 

1 - Semira fU harp bitsin, Yakınşarkta bir 
Alman fabrikasının mümessiliğini alay1m 1 lstan
bulun en güz~l yerle rinde otururuz:. İster

Cim , Mim ıen beraber yazları Lüb nanda geçiririz. Bol pa-Büyük casus romanı: 47 ................................................ 
Bazubendli, iri yarı bir nefer beyaz 

arabanın içinden bir balta çıkardı. 
Yüzbaşının 11ert sesini duyduk.: 
- Hazıroll .. 

örtülü bir 

Bir elektrik cereyanı bütün vücudümü ıars .. 
tı, delı olacaktım. Tremler kafasını oyuğa yer
le~tirdi. Yüzünde o masum tebessüm helirmitti. 
Kalaaını elveda der gibi aalladt. 

- Balta insin 1, .• 
Beyaz gömlekli cellat, baltayı havad.l salla· 

dı ... Bir aes duydum, ffiavi. yeşil, sarı. kırmızı 
kıpkırmıı:ı ziyalar gözümün önünde uçuştu. Hiç 
hiçbır fCY gÖrrnemİ?tim. ,, anı başımda bir kadın 
bayıldı .• 

Arkamdan bir erkek: 
- Namussua, cezaya çarpıldı, mükemmel 

Nakleden: 
................................................ ramız olursa kışın da. Munra gideriz . 

oldu dedi. 
Orali heni kolumdan çekti ve kalabalığı ite

rek zorla alıp götürdü. 
Otomobile bindim ve kendimi kaybettim ... 

Merkeze beni Orali getirmi~. ak~ama doğru bir 
iki iğne yedikten sonra kendime gelebildim. Bü
tün vücudünl ağırıyordu. Bacaklarınıa, aırtıma 
kramplar giriyordu. Bir tek mevzu etrafında nıef ... 
klıremi toplıyamıyordum. Gözümün önünde hep 
o idam sahnesinde gördüğüm renkler beliriyor ... 
du. Y e~illi, sarılı, kızıl kıpkızıl renkler ..• 

O akf8m yemek yemedim, geceyi çok ra• 
hıttsız geçirdim. Orali sabaha kadar baş ucun1da 
bekledi ve beni eglendirmek için tuhaf ve komik 
yazılar okudu, her \ley bo~tu, Beni hiçbir r;ıey avu .. 
tamıyordu. 

Ne hayaller içinde yürümüşüm!.,. Gözlerim 
kupkuru artık ağlamıya bile mecalim yolı:tu. Ar
kamdan bir ses duydum. 

- Semiral 
içeri gireni aynadan görmüttüm. Duyma

mazlıktan geldim: 
- Semira yavrum! 
Hackerdi, artık intikam saati gelip çatmıştJ. 

Döndüm. 
- Ne istiyorsun t 
- Seninle görü~mek istiyorum. 
- Söyler... • 
- o·- denheri uzaktan uzağa ahvaliıti tt't .. 

kile ediyorum. Tremler.i n idam edilmış olması 
asabın üzerinde büyük tesirler yaptı. 

Bir sigara yaklım, alay eder gibi baktım. 

- Yalnız isabım üzerinde mi zannedi • 
yorsunl 

- Bilmem seni pek fazla sinirli gördüm de ... 
- Peki ne demek jstiyore.un) 
Cesareti kınlmışt1 ..• 
- Geçen gün sana karşı biraz dürüşt hare

ket ettim, dedi, özür dilemiye geldim, •Hını rica. 
edeceğim ve eğer affedersen .•• 

Gayz ve kin gırtlağıma kadar beni doldıır
muştu: 

- Affedersem) ... 
Sana yakın bir dost olmak için ricada bulu· 

nacağım. 
Dudaklanmdan Kelbiyane bir tebessüm dö-

küldü. 
- Dost değil miyiz Ha.eker), 
- Değiliz Semira .. 
- Kiçin? 
- Çünkü sen beni 11evmiyorıun. 
Sigaramın dumanlarını üfürdüın. 
_ Seni çok ıcvdiğimi isbat edeceğim de ... 

dim. 
Bu son cümle onun yüzünde bir fırhna ko· 

pardı, hiçbir şey söylem•dı. F ıkat ben de bu 
imali lafı ağzınıdan kaçırdıgın1a çok pifman ol~ 
dem. Hocker. zaten fLphe içınde ya,ıyordu. cA· 

(Dn•ann w.r} 

İstanbul doktorları Yardımbir· 

ı 
!iği dün Etibba oduında opera
tör Min1 Kemalin riyaseti altında 
senelik toplantısını yapmı~tır. İç
timada yardım ıandıjının faali--
yet raporu okunmuş ve meşlek
taşların birliğe olan rağbctlcrini 
arttıracak. çareler üzerinde görü .. 
şülmüştü. 

Bundan aonra yapılan müza .. 
kerede 2 4 senelik bir mazisi o .. 
lan cemiyette yirmi senedir aza 
olanlardan aidat alınmaması 
esası kabul edilıni~ ve bu tatil 
devresinde yurdun muhtelif kı
•unlaııına seyahatler tertibi ka
rarla!ltırılmı,tır 

l 'iureba llaıtancsi Sinir Reklmi 

RIFAT ÇAGIL 
Muayenehane::int Beyoğlu, fa
tiklill Cad. Elhanıra Apartı
ınau (Sakarya sincm.3.~ı) l nli" 
mRM'lh dalr@:::lne na1dl'tn11ıtt1r. 
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lngiliz - Frensız 1 !!~.~.~!! .. 1..~~!!! gerginliği 
Girit imtihana (Blnıu:i •aJr.if•dn d•"""'' 
lngillzlerln aleyhinde • Bu münaaebetle, Amiıal Dar· 

netice Yerdi Girı"tte harekat lngilterede Japonya üçlü ı..... gazeıecüere yaptığı bir be- 1 

İspanyada 
Kabine mühim 
toplantı yaptı 

yanatta, lııgiiterenin aldığı vazi-
..- (D·--'-'fd ... -m) son safhaya Elb' ı .k pakta sadık yelten ~ayet etmiş ve Franaamn Müzakereblelr halkkında 

.....,,........ ıse er vesı a k kendi hklanru takınmıwnı bildi- ı ifşaatta a ıınu mrıgor 
tası olur olmu, hem hükümet gir d İ 8 °1Y0f ğini aöylemiftir. Modrid, 31 (A.A.} - ispanya 
reisi, hem .Ba,kumand.an °~ (1 iııcl ıahif•dm cı.v .... ) USUIÜne tabi tutuldu (1 me; .. ~i/..ı... üveMJ (Radyo Gazetesi) kabin .. i dün rei• Gmeral Fran-

.... ' 
Sahife: 5 _ __,.,. 

\Dünya harbi 1 

640 ncı gUn 1 

Alman tebllOI 

b tt.k ta d d O la-"'z. Fran1tz milnaaebıtı conun riyaseti altında bir loplnn· o zatın bir tayyareye ıne. .•• • ffaya 701ile urma 811 Londra 31 (AA.) - Reuter: çlü paktın Japon harici aiya· ıı~ u· "- ı h k Girı·t ad·--•a Alman kıtaları, 
tt1gu11 .. l.iJ ye Almanya tı 7apmujhr. .-..u..u.~re er a ~ -ı.s.a.u 

Ku<lüslere kadar oçup gı kıtaat gelıyor Bu pazar ııabahı, elbiselerin aetinin deği.,mez temelini te •• ; kında hiçbir l"Y ıfp olunmamış- mağliıp edilmiş d•am ~rka doğ-

Bedin, 31 (A.A.) - Alman ordu· 
lan Ba,kumandanlığının teblitl: 

luı3"retlcrle öirenmiftik·lı: ~~- Kahire, 31 (A.A.) _ Salihiyettar veaika u•ulüne tibi tutulması pla ettiği. münaka~ götürmez bir Berlin 31 (AA.) - Yarı re.. tır. ru takibe d<vanı 07lcmiı ve Kandlye 
ca bu suretle IAV1lfll'& aı .,..,e aıked ...,Millerde dün bildirildiğine nı Jngiliz halkına bildirilec•ktır. keyfiyettir. Amerikan makamla· mi bir kaynaktan bildiriliyor: Kabine bu&ün de müzakerelere civarında Mil= Alman paraşütçü· 
istisna te,kil eden yalmz Yumrn göre, Jılalcme c:innnda daha ook Bu planm lıaz.ırlarunaaı, bu ana rının böyle bir ıuitefehhUnıe va· Bcrlin siyasi mahafilinin mü· devam edecektir terlle bir~. Şul<tan ilerllyen 
S...kumandanı General PapoıcOI ta.,.,..re meydanına malik olan Al · kadar tamamile gjzli tutulmuştu. rabilmif olmalanna inanmak ba- taleuına göre, reami aiyui '1lii- likadar eden fCY müstakbel lta!ya.n k~ birle~me, yalnıı 
zuhur eyledi. maniar Glride ha'nL yolile takviye kı Bu ııebeplen bu haber, bir ıriirp.. na çok güç geliyor. m .... 1lerin bulunup bulunmama- Fransız_ İngiliz münaaebetlerİniı> bir zamaa -esidır. 

Zaten ı.. •• ay mid.ı..tle Ama.- talan göndermiye devam ediyorlar. riz tefl<.il edecektir. • Matsuokanın bu beyanatı, Ja· "' balammda.n Fransa ile lngilte- ameli tarafıdır. Bu buausta iae Dün, Alman savaş toyyareleri te-
""'h . d ltalyanları Söylendiğine göno 9 gün ~ren f\d- V ile 1 lb' 1 k .. I" k k ı·k anunnra dlJ>lorruıhk münasebet- Almanyarun meyus olması "ı•'n şekltüllerl, bir kere dolıa, datmao vutluk cep esm e • • • detli muharebelerden ve pıke bom • ea a uau Ü, e ıs.e ere, U· ponyanm uç u pa ta ar~ı a a- 1 k r kılaatı t.aiaawütlcı-inl ve rical yol-

mağlubiyetten mağlubıyete ugra· tı .... dıman toyyaxclorinin hücumun - '™"lara, ayakkabılara ve doku- yıt biT vaziyete geld;ği hakkında er yo tur. j hiçbir ııebep yoktur. lannı bomhardıı,,.n etmişlenlir. Ce-
tarak cihanın takdirini k•,.._t dnn oonra muhtelif noktalarda nzi- ,.,a yünlerine ~ildir. Kalitesi l b~ı Amerikan gazeteciler~nin id- lngiliz • Alman münase!>etleri Martlııike giderken yakala.nan nup J1ahilinde, lııgillz kıtalannın ııe-
Ye fakat daima tevazuu muha!a- yet hakikaten çok .kantlk bir hal al- ·e fiatı hcT ne olursa o1swı her dı.asma ce.ap vermekteydi. hakkır.~a bir ecnebi gazetecJnın bir Fran•ıx yapuru ri kalaa kı<::tmlaı1n1n kaçm.ıya tefel.-
sa ile hiçbir yakit tafra~ mıştlr. d" cina etY• için mtuıyyen bir nıİlt· Mat.uok•, beyanatına ~yle sorduğu suale Alman H .. riciye Loodra, 31 (A.A.) - Şimdi öi· büo ettikleri ıı. ... anlara korıJ, bilhaa-
etmemİf olan o kumandan, ordu- Ga'Deral Freyberg ölme 1 tar vesika talep edilecektir. Er- devam etrniftir: Nezaretince işte bu cevap verJ- t renildi,tıne gOtt, )tar.t}nic!ttt" ada!iına ı;.a m.umdr hücumlar )'&pılauftır. 
• mağlup olwıca vatan toprak· Londra 31 (A.A.) - İngiliz Har· kek, luıdın, çocuk herkeain sene- Eğer böyle bir aoitefehbüm miştir. 1 gitmekteyken bir Hol•nda harp ı•e- Glnt adasının cenubunda. Alman 
.. t k bn • vat-- ·~a~la- ' ı· GI 't B"".:;'--01andan1 d 66 d __ ,L k 1 Al H . . N . d misi tarafı.odan tevkıf edilen cWi- •av••. ··~ı·e!erl, bı"· ı·n.._;ıM dftlb. nnı er e eıDlf, arın ' biye Nczarc ı, 1·1 "'~•u. e a et VCSUta uponu o a- mevc.u•"'- ve bu derece ~nh• L:_r man c y 2il t n en ., ... ;r.,~ ~ ıı:.u ... 

-•-: .. -•- L_ı~•-et h kkındaki A1man ~ J- " ı;x • arı ı e e c re ~ • nipeg> adındaki Fnlll!SlZ ı:-eınisinde ku-•tJen· teqf'kkülüne hücun\ etm.i,.. rmın '-·-- •~ .,....n ....,.. • General Freybeı-g a · c.aktır. Kuponların h. aşka•ına .. dev- d"· ... "nce Amer"-a" - f&Y•. old•~ bılha .. a - ciltet de kay<lcd lmı- al b 1 •• ' .,,........_ · · y ... k d tarak neşı-ettl- ~ a O.A -J- <r- l ' T 200 Alman ve 70 Avu. tury ı u u- lel' ve bir df'-.troyeri 
0 

derece ciddi 
ten de nM.t~Ji.Hnı c.".; ... ..,.:.,rfınlmak ıçın una ... haberlerile ali 

8 ~l' 0 
kteJ' . rı memn_udur, Ves_ı_ka u~ulu d~r- bunu, a:ıcak bile hile yayılmış tir ki, Fransız - İngiliz münase.:>et- nuyorciu. hasara uiratmışlnr4ır ki ba geminin 

nisı.anda k.almayı ·ıercih .;~.:ueı,,,.!";")~mİs· ili tebliğde töyle e.~" · ır · alim hal merıyet mevlrnne gı:ecektıT. ·yanlı, b'ır haberle '··h edeb'ıl'ı- 1 r·n· h k k" •p s· Al nya n la T 1 J d t'a çı"•rılarak . On .. d"~· 7--·lQC.cıı ~:..-:..- • ..,Q.-. ı·t>yberg ın ~ag ve s ,_._ e ı ın u u ı ve'I. e ı ına - un r, 1· n n :.u il. kaybolduğuna hlikmolunabilir. 
ti. un cö.ater ıgı bu fedakar- Genera. · .c ... • lı likte bulun· Bir kad1n esvabı için 11 kupon, · yı alakadar etmez. Almanyayı a- nezaret alt1na oı.lııınıı lnrdır. 

1 
• 

1 lık ve bu nefi. feragati tarih na- olduğu ve lutJ'a:riıe ~l.7"'"'' bir erkek elbisesi için 26 kupn rım. -- - - --·- -- · - - - Gavdos adasına Uı ca etmıı o an 
d '--d k d Matsuoka, bu husustaki .!apon AT SS:'i& " J f ·r •-lı:k""ller!r,., '.,1',...,"" _ ... , u..nn a &a rü ıymetini, ferci nğunu bildirmekte memn li& istenecektir. Aykkabı için 7 ku- . . . d 1 l ~ R K ı . ol"\:~ç 1'ti- .nu~)n.... _ ;1ı."' ngı ... ~ı; ~ ~ ... - • ,·ıt vı-

ve İtibarını fÜphesiz bir kat da- Yunan Kralı J:ı~ · MARı nn. r,..ap için 3 kupn Jizımd.ır. vazıy_eltırufn ~y ın atı~ ~a;.:.. ~~.'; 1 • • tüp sahillerinin hal'içle muvasala!'ını 1 ın"~ u.ıe_re tevzıatı yapılnııştır. 
ba ttı cak d .. )" •• 1 • 

0 ~~·· •. m;:a,mı "' AV,..~-~ -oırto,. '""'l ~· "' • L·n..,rııf'k için tesis olunan bu seddin lzn1ıre aıt ola.ıı 2'> ... •.,,_sl:ıo... fc l-~n-ar ~· e&'er ı ve guze ış... toprakfarmda belr.leniyor-- • - ........_ ' ... 1 1 · J tan Jkı Alma" ---~_ "t-> ..........-.~ .. ~ • el , .. 4fllW 1 
lcrdendir. L d Şa k ' '""' ..,_..),. ~,, "'\""~ •-,;i-{ ·••u ta- ' ""'' . -.. "" .,...ır,. 'u ı:ııı·a1aıı1\""'::--l·-:;,,.~ ..ı lobı.:oo-!a,,.\.Jd.ulRlf , _ 

_ on ra, 31 (A.A .) - Kahiredm P a ve 
0

>< rnuc:ıar t~J· e•Y•l . d .. - ld -. ~ ... ~ oımıyacağı fik- MUAMELE VERGİSiNE 1 v
1

nel .. uiırr. ip.ret istasyonu tabrip eıti). 
Girittelri vaziyete reliooe., Lon Tı~eli ~~tffin~ b~ldirlldiğine göre, ve hu .. a:ada ... ~~a için ~ .. 1 .~si- rm e 0 u~u aöy!emif '7e i1ıi-

9 
.. 

dradan Reuter ajansmm v•rdig•ı' kabmesuıı.n bütun izalarını salimen kya tabı degıldır. Yun '\! 1 vetcn dcmıft.ir Jci· T bl 
~ top! b ı l J • 8 nıiie·'t: elcrin 1941 den ltibart>fl tu1 cakları ı:::ımali Afrikada, döşmantn Tob _ bir telgrafta Ciritte vuiyetı'n amış u un!ln Yunan Kralı V ,._ uı· .. - apo . . l 7 

-L'-- old Georges, şimdi lngilizl.cre ait top _ .. _e5
1&. ~ unun ~edeflerinden- çoktanberi _~Yanın .esas sıy-ı"etı, • nümune üzer1ne hazırlan.n11ş ruktnn bit' huruç hareketi geri pb-- ı. ..e 

pyet v.......-ı uğundan bahse· raklarda beklenrneırt..dır. bmsı, tahlıye dlayısıle h l'- j . d b. -ırlam bır temel üze- ı ( İ M A L AA T) ( M U A · kürtfilmÜftlir. Büyük bir mühlomıat -; '~ te-
diJmektedir, ki bu da fagıli:zlerin G • • t h k " deği~tirmeleri neticceiod a &1n yer 1 rın e tes ıt ~ilıniftir. - M E L E) 1 d(•pasu topçu isabetine uğraaıt -.varında hava 

•dada artık hakikaten tutuoamı· 1r1 ar e af I fona tevziini~ önüne geç';,,';,'kat: ı m 2pa1<1uı2 7 ~,9 ı_94o ıarihjnde üç- ( E M T 1 A, 1 T H A L A 1 ve 1 H R A C A T) ;:h~~e~'.ni~~~br~;_:_ı,t•yoyrar~ı11i -~'ı'e>':~eıerır~e .~.~!". 
yacak bir hale geldikleriai teyit kıl etınektedır. · h . • . a..ır:dındenberi Japon ,, • - --- ~ 
etmektedir. Zaten diğer bir Lon. bakk d 1 f "l "t arıcı sıyaseti d ' (SATIŞ) deftederile (AYLIK BEYA. NAMELER) B -J t afi batar· l•ııle düpuın kıtalan tahaşşUtJerine 
clra tel~r-'-- --'-, 1-ilizle· .;_ (Ma- ın a a Si a Ves.ika. plan.•.· k.ullanılrnı- e·. ·- daya--·•"r. ,.:. •İma bu ~aka D f 1 . . . a.ı mı, ır •tmb/;1- ı h t Al !··· • ..-ı ua - •au ..., ,., HAi.UY""" 0 ,., l' ter erımızın 25, 50, 100 ve daha fazla 8ftl:ifelileri m ·v tt ucum yapmış ır man ve ..... yan 
.... a) koyuDd•- vapurlara b.ine- !ara •.amıl degıldır. Kadın· .Y ı'n b'ızz t b · u, Pren• Konoye- 1 T · · J • -· • ı ' cu ur. k tay .. a-lerı' teş•kkı'ı'llerı' d·'ı-·uuı ~ B 1i k k lb' I . b ve er- n a cnıı-n J h . nşrn sıparış erı sur ate gönderJlir, .1-ı.n ara c1ı1ıd. 155 ~ • ...- • • u .. _ 
memesi için, Almanların onlan er ·n, SO (A.A.) - Resmi teblif: e : ıs.e erd~le • u Paz.ardiln ev· ~:ıjyasctinin fQa.h.:el .apdon arıci 1 Umumi satış yeri: İNKILAP KİTABEVİ. İ~tanbnl ~J' benzin dPpolarına muvaffakıyetli hü 
(lda) dağına doiru sürdüklerini İngilterenin Girit kalesinin ı~gali vel. sıparı_ş e J ~ıuş lan ve henii.r ıurette beJli o)~ ur crın en aarih ~ d cumlarda bulunmuştur. 

için 20 mayına havadan yapıl~ ma t 1 dilm m•• b 1 ··•akta dır ı b 1 D f d , .... ·. J'IO an: 
de bildinnektedir. Bu son haber, es ım e e •. ..., ll un,,rı lb' 3 J · stan U e ter arlı':!,. - ı r_ o Muh••· Bir dCllizaltı, ceman « bin tool· aı:zom bır Jhraçla bqhyan hanoki.t I . . d k e ı· - aponyo.nı .. I"' k , ·., lato hacminde 3 aa...--- Ucucl •a-nıziyetİn zannedildiğinden de aşağr yukarı bitnıiş D"ibidtr. Diiı;ıman sed er kıç~n e upn verrnclt İ<:.ap doğan taahhütle -nduç u pa ttan . ~ b d il T .._.. 
f ld • del:".!: 1 

•· -.- e ~- tir nn f • "·' _ men e e emlnatı punıına bahrnnşbr. ena o agana .. et ede.-. Eier mukavemeti her tanfta yıkılmıştır. -- · terebileceğini dÜfiin e ,zaa go~- Doaya No. Nev'i -
lngilttler ne yapıp yapıp İda da- Paraşütçülerle dağ avcılanndan mü- Dört yaşından aşağı Ç<>cuk 1- le imkansızdır. · me,. tamam!- -~!~ •Pı Muhsine Hatuıı MU. Telll 1960 147 Gece, fngilterenin garp oah!Had&-
i-ı. Alman ihata çemberini )'11• rekkep olarak adanın garbnnda te· bioeleri için vC8ikaya ihtiyaç Yok· 4 B k 55100/3506 Kump.. ·•U.!.·- ••ları So. E: 13 Mü. Y: 1/2 No. h evin ki limanlar, muvaffakıyetle lıontba • 
ramazlana taJwıüle esir d~lı: teklctil edeıı hücum gruııu muth11 bir tur. Di gı'bı,' ,.}~çuop denizıdef~ teyı.'tbedlcıkm'ldi- Or ..... .. , r 1/2 hisaeıi. la1111U~r. Bilhn.,a Me.....,. 1111Dta • 
Lel"k • - 1.1. aıeağo ve aruiıun arızalı olmasına ~- VCIJ • ,_.~ .. . •-::112497 Tahtakalede Rüstempaşa Mah. Balkapanı 460 83,75 kasmda TII Bristol knnah li ... nlan •· a etine ugnyaca ..... r, denıelı;. - d ,_. J . en a • ", h k '--· 
• bil" ba·' da ragmea dü.fltla.nı nıağlôp ederek da· lr 1 anda (Ul.1 apon SIY8Scti sulhpenrer- 12? •1

1 anının en üst atında 46 No. 1ı oda te.iu.tmda bir tok J&llCI• (:JNWıtu'· 
tir. Kim 

1 ır ..... m luunan- kıtınıştı.r. Batı grupu Re•mo civa • ,,__ · "·c· F. 3/ 125 Galatsda Sultan Beyazıt .Mah. Kafeı;çi 760 66,26 d 1 1 d Llki b au· J Dilşman, Alman}·a üzerine '"78 an an o say ı, oe u sakat rında paraşütçü.lerle b1rleımı·ı·e mo- Maamafi ··-..... ~yona\ va- So. 14 aayıh 144 aTşın arsa. 
lı:u .....ı___~L h ent lşJ?"al alandaki araziye hücum\nr .,...,. •azi.yııetten rl111Dlı111• Çll!'esİnj vaffak olmu~tur. Bu par~üt.çü1tt, •• e lr; l:'li r . :l'll~--:ıenmedik ink;~aAar 1/2554 Eminününde Rilstempaşa Mab. Taşçılar 233,34. 19,20 

lı..lurfardı. adetçe çok üstün düJm•u kuvvetle- u z e r) n d e ziyette ?.~ıd<n • ".ttJ hareketi gayri mümkün So. E: 281, y: 89 No. lı düklirun 20/240 mamıJtrr. 
AJ-nlann Limni, Midilli, Sa- rtil•d kfufı k<M1ileri~i 8 ıtün -tle t~ he•• ~ııaraa, Japonya hattı hareketi-

111376 
~,,.,..;. K 

1 
M . ltalyan tebllOI 

la:.: ve sn 1 dm sonra ~~_ı· ınu a aa etmış erdll', Paraşüf<ület' ya b o -.. • - --- • c ı ni. vaziyeUc vuku bulan d~işik- yupte 1ZI ~ escıt ıtah. Kwl Mescit 9,75 00,76 
d ......, düşmanın şiddetli muhvemetine ral; iP' tiklere göre yeniden tetkilı:e tabi caddesinde E: 66, Y: 20 (82 nımıarataj) Roma, 31 (A.A.) - İtalyan onlu-

e nihayet ne yapıp yapıp ele men Kandiye şehrJni ve hava mey· ., ır ... _. 

1 
ı sayılı arsanın 2/ 24 hisse~i. ları umumi karargihın1n 350 numa-

geçirmeleri, . bu harbin hiç fiip· danını işgal etmişlerdir. Yunan kuv- -"--.:ayyare er tutabilir. 77/ 8182 Eminönü Rü,lempaşa Mah. Balkapan ha· 270 20,
25 

ralı tebl!{l:I: 
hesiz çok hayret]ere fAyan belli \>"etleri Başkuml!.ıı~~' . . --~, ıan eneral nında 28 numaralı kirgir oda. itaır11.n hava teşrkkUllerl 31 ma-
heşlı vakalanndan birini le k Rlr .. , t•, - ,, ... ..slını olmayı teklif etmiş· 1r8 k har b İ 52151 / 222 Yedikule Muhsine Hatun Yeni İmrshor 1800 135 yıs goeeııl ~faltada Valetto limaJ11• 

··--' B •• - • • tir. llya• Bey Mah. Bucak bağı So. E: 4, Y: · ' rl boıııbard ::::.:"...~ ~li h~~ • - •• •111i za. Alman ban kuvvetleri çekilen Dublin bombaland 1 d u r d u 10 sayılı 12U8 M2 arsa. ~;~r:::::nı yenı en ınıaa 
lı._ 

1
JD1";_.,.,'NiZ ~ .,.,,ur askeri müte- düşman kollar!le kıtaat tahaşşütl<>ri 1/7343 Kunıkapı F.slr Kemal (Saraç İshak) Mah. 1687,5& 

127 
t aamtnuzınk I d. ""'.:::rJi'rlı:aç defa ısrarla ve mukavemet merkezleri üzerinde 40 kici Ö]dü, JJ.O de (1 inci ıaM/•d•n dıva .. ) Tiyatro So. E: 16, Y: 66 aaplı evin 618 Girit aila•ında Alman kuvvetlerile 
e rar a l,.,.. ......., çhil _:._ fasılasız biT' surette yaptıkları hü· ~ hissesi. sıkı bir i$hirliğ1 yapan ftalyan kıta· 

le·- .••• ~~,.ı ve e. f...,. tayyare h t b ı 1 1 Alman Ye ltalyan El •ı"lerlde 65 lan t-L[t il' h d- ~ -L -·· elt · · d . k ıe,.· cumlaı-la muza eret e u unmu, ar· yara l var ' 100/ 3718 Kasköyde Kiremitçi Ahmet çelebi Mah. 225 ~ •• .en e ~· re va""~ 

apı1,.,~,......~,~ 
bal un .. 

, : .. · .~~ - ~: • ~ız "~ ıne dır. Muharebe tayyarelerile stuka ve Ra,it Ali ile beraber ırlttllcr J\iimurcü So. E: 12, y: 8 No. 1ı edn 
114 

16•90 için harelita devam etmektedirler. 
h .. ,.a:z. cel;eı-lik '"".-t etmek SU· tahrip tayyareleıfoden mürekkep le· Dahlin, 31 (A.A.) - Bugün ak- Londra, 31 ( A.A.) - Raher Vl'- h isse ı. lngı1;, tayyarolerl Ege deırizinde 

re as er fennıne fİmdİye 1ekk!lll•r İngiliz ve Yunan kıtalatı· ş.ama d<>ğru yapılan tahminler, Dut>- ı·ildiğinc eüre, Ra,Id Ali kabin""I a- 73/ 8942 Taksim Eminönü mahallesinin Elmadağı 8000 225 lta!yanlara alt adaların bazı mahal-
k~dar ihtimal verilmiyen yeni nı blribiriııl takip eden dalgalarla im bombardını:ını neHre inde yirmi zası, kulda nalb Şerit Şernf ve B..,.. eokağında E: 46, Y: 66 sayılı 89 12 arsa leıine bombalar atmışlardır. B"r d"f 
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b~ sevkulceyf usulü ilave eyle· biçm4lerdir. kada~ ölü ve 120 yaralı balunduğ'u- daddaki Alman ve .ltaı;-an elçileri 65100/G58 Galatada Yenicami Alah. eski Balıkpazan 1350 102 man tayyaresi hava bataryalan ta-
rru, bulunacaktır. . İtalyanlar deniz ve hava kuvvetle· nu gostC'rmektedir. de, Rq.id AU ile birlikte .kaçn11ılar· yeni KarJcelm So. l:ıi: 30, Y: 40 .ı.!o. lı rafından dfişürülınö:ı:tfir 

rlle lıareü.bm- yaptıkları rauza • ôıu- •dedı' 40 a ~-'-tı dır.- odalı dükkan. I 
Garbin iki büyük mılletinin j ı Y"' 51112/3 lir 1 · Şimali .Afrikada Alman ve tıı.lvof heretten başka talyan kıta arı 28 N•lb Abdu"lı"la"b y•r I kablneJI ev evıhanekapı Koruk Mahmut Mah. 235 17 65 İ 

1 rekabet" .. - d d t D bl' 31 (A ) ~ • tn~areleri ta "•n av tayyare! ı yuzun en evam e .. mayıs öğleden sonra adanın eark u ın, .A. - Cun1artesı ~Icvlcvihane eo.ddesinde E: .-e Y: 160 "'~ "' 
tnekte olan hu mütbif h8.ilede, kısmına çıkmışlardır. Ve garba doğ· sabahı ~abah saatlerinde Dublinin karmata çallflyor No. lı 117

1
72 M2 &?'R. nin hima_ye.s.inde 21' m&J"l!. g(lntı Tt 

bo.Uerine en ,;.,,.de acınacak O· ru sür'atle ilerilemektedirler. İta! • son bombardımanı esnasında, 30 ile Beyrut, 31 (A.A.) - Dün Fallu- 52301/503 Beyazıt Mah. Çadırcılar caddesinde E: 150 1 25 
rulı:takl dü~man tayyare dafi W 

1 _, - 40 d ·ı 1 1 yalannı bom bardı ınan etmi·1eı a-'-- da Giritlilerdir. v-•-~ Gi· yan torpitoları bu muzaherette te • araoın a o ü vardır. Bir bomba jahda olan e•ki Naib Abdül i!Kk'm 90, Y: 92 No. Jı odalı dükkanın 113 his. " 
.....,. - 1 1 d' Phö · kı d ' 3/ 345 Alman tayynrı!Jl'ri mah!IUr btı11ii rı"tl'l k'd _L._. ~_,,.k mayüz etm i er ır. nııc par na üşmü• ve park di- Cemil Mafatainin rc1'1i•i altında 8 Galnta Kılı•ali l\fah. J\fedreee So. E·. 8 4"0 33 75 ı er es ı enuen ..... t Ye aer- k ·· - v ..,. .. ., , nı~"\hk'1ft mevki civarrnılakt d '-•• ı· ılı Dag"'tlan ve kıtalarımız tarafından re törunfuı evinin pencereleri kırıl· yeni kabineyi teşkil etmiye .. ah..+·;;.. Y: 12 No. h dükki.nın 1/2 hisfleal. "-~ik ile maruf insanlar r .. Fa· t ,. 9'""'6' mantn mc.törlü venitine taar.-01 ~ İnaafla aöylemeli, ki zavallı· takip edilmekte olan İngiliz kıtala- mıı ır. sanılmaktadır. 1/6970 Haraççı Kara Mehmet Mah. Ciball Odun 135 10,15 mi l•r ve bombalarnışlardır, !la } 

ı. rının bakiyeleri muharebeden içti. Dahlin, 31 (A.A.) _Yabancı tay- 8ir miktar Alman tayyar,..( iokelesi So. 2 No. Jı evin 36/!16 lıiaııeol. va~l•~ llar.a • llatruhun 
. rın fU Alman • İngiliz rekabe· nap ve gece vapurlara binmek için yareler aaat 22 de Dublin üzerinde Iraktan ~ekildi 51\100/900 Kadıköy Osmanağa Mah. Uluaa!uk So. 597,Sli 44,80 de biiJiik bir vapura bomhııhın 

tile uzaktan, yalandan hiçbir alô.· cenup aahiline doğru kaçmaktadırlar. büyük han faaliyeti gösterdikten Y 17 Mü. 11951 A12 araa. ••bet ettirmişler ve vapuru aitl 
lc.ııarı volı:tu. Öyle ik- wo) iis· Birçok esir ve' tank, 80 aj!ır ve hafif sonra Gıeenwich saatile 23 den biraz Kahire, 81 .A.A.) - Öğrenlldiğj- 51832/185 Şeyh Mehmet Geylıln! Mah. Reşadiye 270 20 25 
'"- • ' ......, ' -· R 'd Ali · t • sara ~tınıılardır • .. ~e bulunmak talilİz:liiİnden topla büyük mühimmat depolan da- sonra tehir üzerine bombalar atmış.- ne gott, a_,ı nın rana tira.nıu caddl'!inde eski İstanbul Gfimrölderi Baş-
doJa,.,, meseli Hanya, Resmo, bil olmak üzere çok mühim miktar- }Bardır. Büyük bir yangın çıkmıstır. müteakip, bir miktar Alman tayya- müdürlüğü binası merdiven altındaki ~er- Şarlct Afrlkada garnb:onlanm12 •· 

da malzeme ele geçirilmiştir. Keza undan bafka bir sıra mağaza ve ev rE>~i. lraktan geri çekilmiştir. ~ betçi1ik yerinin (eenellk icarı), det~ fisttl:n düşman kuv.-et.lerinln 
kolUıdiya gibi mamur tehirleri ta ... Alman ve İtalyan esirleri de lrurta- YıkıillUftır. Başka yerlerde de mü- - - Yukarıda yazılı gayrimenkuller 19/6/1941 perşembe gilna u.at 14.SO taıyfkir~ mukavemete dn-am etmek· 
lneınile hi.k ile yeksan olmuttur. rılmıştır, teaddlt ıa.ağazalar harap olmuştur. enkaz alhnda kalmış olmasından da Milli Emli.k Müdürlüğünde toplanacak olan Komisyonda ayrı ayrı ve t.flıdfrttt. 
O badirede parçalanarak, kor- Alman muharebe tayyareleri Ca- İnnnca zayiatın miktarı hen~ :rkuJm~kt;.d;·ta Büc

1
um .ear,a"ında açık arttırma ile aablacaktır. Fazla izahat 1çin Milli Emlak ~fidürlüğü ;:::;;~;·;y·y··:·;~:~·;;~;;··ı:~jj'1'~~İ kQn cıI -1

- -•· ""im"' 1 '--il malılm d.wil!!e de bı'r •ok kı'ms"lerı·n yyare 8 1 a rya arı şıddetU bır 4 üncü kalemine müracaat. (4230) .... 
b' ç a ar ç .... er.,.. O Uf o an so kanalında """' iz deniz kuvvetle- -·· • .. ateı açıw,lardır. Kahire, 31 (A.A.) - İnglliz ha· 
. ialerce İman ara.unda (Dançig) rine htıcam ederek lki destroyer ba-

3 
va kuvvt:tleri Or•a~ark uınumi ka-

"rnİı\i ve (İngiliz. Alman ....... tırmışlardır. Girit sularında, Stuka- Harı"cıA tı'careı· . . 1 Ak d d lstanbul Vakıflar Dı"rekto··rıu-gvu•· llaAnları rarpJıllllJI tebliği: 
kebetini) bir defa bile İfibnemit !ar, ceman 1600 ton hacminde iki ti- 1 mızı a a a a r e e n Irakta, d&n, kıtalarımma Olkı mo-ltirnbaır· _ kadar bı"~•• yar~- caret vapuru ile bir kabotaj vapuru İ 

- ~ w. h 1 1 rdJ b" k zaherette bu'lunmak üzere-, ngiliı 
liakikaten bu harbin en acıklı ve bir avizo ta r P etmişe r. 1 r arar o a m e ft esre d ı• ı d ı" KL;v. ""'Krtt. LPi•rlla aKkrr.esi hava kuvvetlerine nıensup tayyart-llok•··· -L hiçb" _,.,_ ___ 1 Girlttekl muharebeler esnasında, I~ lor, Vah.,.., Raşide ve Kadinıa)'ll<h-

-., onu.... ır .........., 
0 

• ı Al k 1 · k h · 363 68 27 40 Bu"yük Ç k "1ı)'aa birçok memleketlerin, bir yara 1 man as er erı pe Ya şıya~ arşıda Zineirli han iist katında 1 .. No. lu ·i düşman "rnevzilE'rine karşı teb1f 
~it b ne bir ,ekilde aalcat bırakılmışlardır. odanıo tamamı, D. 7244 •<1..lafı ağır bombardıman hJ!<umla. 
1 ınilletlerin, birçok anüman· Bunan mioali şimdiye kadar yalnız 't fooef HAİ/eden devam) 206 84 17 00 Büyük Çarşı Koltuk Kuadar ıokağında 14-No.lu 
1'rD1 ınütemadiyen yanıp yıkıl· Polonya muharebesi esnasında gi>- memleketlerle hususi takas mua· üçüncü madde•i. 2/8658, 2/ dükkanın tomamı, D. i'13i n )"8pmışlat"dır. Tam taf•il!t 'Mnlla 
'Daaı, aönüp gitmesidir. lıiıı da· rülmüştür. Alman ordusu Dltıharebe- mele! · T ,_ L 12269, 2/ 13005, 2/13644 2/ 263 68 ıı 00 Büyük Çarp Tenibaşı ookaimda 39_No. lu dilk- alınmaırupa da, bo hücnnılar>n bil· 
lıa fenası da bütün bu diyarla- de namuaklirlık va asaletin ldameai tarafu:~an ada~ imited Şirlreti 14812, ve 2/ 15419 sayılı ' ka- kılnm tamamı, D. 7240. yük nmvaffakıyetlerle tetevviiç eı. 
tın 'Ve bütün bu ins .. lann imha için bütün tedbirleri alacak, Lu bar· le vır olunur. Hususl ramameler ve bu karar hüküm· 427 36 32 50 Büyük Çarşı Zincirli han list hatta 10, 11 No. lu tlği bi!imnektedir. 
edilmesine mukabil, ufuklarda barca hareketlerden mes'ul olan a•· talc~ muamelelerinin esasları !erine muhalif sair hükfunler lağ- odanın tamamı, D. 7176. Şarki Akdeniıdo, bü,'iık ~ir a'l'CJ 
lıiç olmazsa &u1tün val.la·--ı.. ker veya ahali hakkında en şiddetli l ".e ıcrahsı erlureti Ticaret Vekale- vedilmiştir. 413 68 32 00 Çemberlitaş Molla Fenari mahallesinde Veılr 
t • ... - bir şekilde hareket edecektir. Bu işi- tınce azı anacak bir talimatna- hanı üst katt 3&-N 1 od D tayyn,..ı.,ri teşekkllümlizfln yaptığı 
a bulunması gibi bir ümit ve te· liml d ·ı I Muv-akkat madde·. l _ l S/ a o. u anın tamamı, . 7224. "~ bl 

1e i ıfliı cörülmemeıidir. Alman paratfıtçülerinin düşman üni- 5 T" k. . . 1 /94-0 tarih ve 2/ 12669 sayılı İsteklilerin 2616/1941 perşembe gününe Jcadar İstanbul Vakıflar düşman t.a;n·arel<rl teşekkfilft ile ı. il tilınemiş meza n e ekserisini, l me ı e tayin o unur. Yukarıda yazılı emlik bir ay içinde pazarlık.Ja satılacaktır. keşif u~~1arı esnasında, büyUA r 

Ciridaı nihayet Almanların formaıd1e indikleri hakkında İnglliz . - ur ıye de tıcaret ve te- karama.menin üçüncü maddesin- Başmüdürlüiü ~1.ahlUli.t kalemine müracaatları. (4237) mas tesis edilmiştlr. Birisi bl.r Hilr 
eline .-eçmesi üurine Şarki Ak- Başvekili Churcbill tarafından ileri dıye anJa~maeı bulunan ve bu... de derpiş edilen takas muamele- J 
l:lem,,ıeki vaziyetin ne o1a-m..- •ürülen batıl ve yalan iddianın tev- lunmıyan memleketlere ihracat- !erinde tasfiyeleri hitam bulma- stanbul Defterdarlıgv ından: Fr sız pilotu tarafından olmnk .. 

el -..- lit etmiş oldai!'unda şüphe yoktur. tan ve ticari hizmet ve mua e- 1 1 b I zere, iki Ifoinkell • lll denize daştı-lf ,_Üıce; o husmta berha.aai bir ................................................. 1 1 d ld d'l m mı~ o an, mevzu arı u unan it-
e er en e e e ı ip Türkiy M hal't 'h 1. - Şeker ve glikozdan alınan lstilıliik v•-'•lnin arttınlmasına rülmüştiir. Çok büytlk mikLırla ın11ı.ı.,. yiiaütıa;ye d..ı;... .. 0 kim· k b e • er- a veya ı racatın yapıldı;iı --

d --- s -. y d ez ankaaınca alınıp •atılacak m 1 k ı· 2/ 1266 dair olan lcanun a1!5/li41 tarilıiııde neşredilmiştir. 1 ha""· a«·ınan tayyareler! de a>-ır le e takat kalmamı,tır. Bu garip U r e e b em e e ın ve 9 veya 2 B k 1 ...., ... .. 
•er esi dövjzlere 6 ncı maddede 2/13055 1 k · - u anana: hasara o"'-at lmıstır. Dü•man, d -ına,.era ı..,larken aö1leatnıit olan lı k sayı 1 ararname hü· A) Glikozun alım ve satımı ile iştigal edenler, ~· · ' 

b~ün sözlerin, yürütülmiif olan Alman hulQIU devam yazı omitece tesbit edilecek kümlerine tabi olduğuna ôhraca· BJ Glikozu lma!Ktında iptidai veya tali madde olarak kullanan sın 
1 

hnl kaçmak har• etine teıehbfis et;. 
butün ıniita.lealann timdi o bclaı- 8 d 1 Y O r ~•betler dahilinde olmalı: üzere tın ithalattan evvel veya monra müesseseler, a mif Te m ı:ıkün blitnn auratJe ... 
--'-·'· -L---"e 1ı:ar,ıla•m•• bulu· aku Limited Şirketi tarafından yapıl-'·"-a ve ithal•• ı'le 'Lracat ıı:a~- ·-ed!ld-"! - il _. . 81/611"•1 . d~ kilınl B' nk 
.._ __ _,rn r-. - Suriyede vaziyet çok nazik bir prim tatbik edilecektir. .._d, . 

1
- m ~wı n~. '"' gun n ,.nı .,.. eumartesi gilnilniln sa• rıne vı,;•K çe ştir. ır ç __ 

1 
"'" 

•Uyor ld bundan sonraki ilıti- safhaya girıniotir. aruın a geçmış o an müddete babında ticarethane, ma~aza, depo, ambar, fabrika ve lmalitbanelcrinde man tayyaresinin fissilne dlmmed ·!t 
ınaller hal.kmda -'-'ilik riikôtu 6 - Bu kararda yazılı vazife· bakılmıyarak l S /6/941 tarihine ıube, acente ve komisyoncuları nezdinde vcsair yerlerd• bulunan stokla· pek muhtemeldir 
mulı f ,......... Almanların Suriy~ye girmekte de lerı' 'fa t k k • I kadar tasfiye olunur. Takas tel· rın cins, miktar ve sıkletini ve bulunduklan yerleri go .. sterir bir be-yan-a a tm k lb t d b ikl 1 c m~ , ta as prım erı'ni · k ~,.. ~ ı· • bombar za e e e e a a ma· vam ett · eri, gelen haberlerden an- k'k h 1 · • b nameı, onunun notredildlğl gflnil takip eden giinün a"-·mma kadar •• "" mayıa ~eces ' acır • 
'--•olur. l••"-·"'·dır. tesbit eylemek ve d•• tı'caret ;.. ı eyet erı ış u tasfiye muam- '-"" ,.._..,__ """ dıma ta 1 •-•- Ska -•-
"'W _.............. ~ ~ -- _. o K__,-, Varidat Daireıılne .. ermiya mecburdurlar. Ancak kanu· n yya•e er=- rpa-

T.UVUU EPLUl 

Be, haziran ,,.rıenb11 
akşamı Taksim 

sinenuuuu1a wrüigor L., _____ .J 

İngilizler de, bana mukabil Filis
tin ve Irakta hazırlık yapı)•orlar. 
(Ankara nıdyoou). 
Almanlar Snriyenin kontrolünü 

ele aldılar 

lerine müteallik olarak, V·'-"et- lelerini ikmal ve İntaç ve bunla- · · tayya•e ~ n hü trnl·' 
e&.iil nun neşnni takıp eden gün paar gilnilne t.esadüf ettiği cihetle beyanna- mcyua ına cum e -r'tr 

ler tarafından İatifari ıurette ve ra müteallik do!}rafan tasnif için menin 2/6/1941 tarihine müsadlf pazartest ,-üuil aJc~amına kadar Galata ve Lır miktar yangın çıkarmıelar :hr. 
ya karar ittihazı aalabiyctile ve· 30 haziran 941 tarihine kadar Balılı:pıuarmda .lfuamele ve İ&tihlilr: Vergileri Met'kez Tahakkuk Şubesi Ayn! gene, Rodosta, Atçvla ta v.., 
rilecdı; ifleri görmelı: üzere vazifelerine devam ederler. Şefliğine, Beykoı:,, Sarıyer, Bakırkay ve Adalar kazalanndakl m6kellef. re meydanı da bombanlıman edll • 
Ticaret Vekaleti müat.,.arlığı re- Mu,.allit madde: 2 - Bi- !erin de bu kazalar MalmUdüriüklerlne teTdJ ~si lazımdır. mlştir. Fakı!t tais!liitlı netlıeler mtı-
reiai Maliye Veklieti nakit iııtleri rinci muvakkat maddede •az1lı 3. - Glikozu imalitında iptidai veya ti.11 madde olarak lcullanan şahede olunamamı~:trr. 

Londra, .'il (A.A.) - .MibtakJI . d T · .__ 151 19• 1 J amal müe .. eselerden maksad, ba maddelerden çllr:olata, tahin belvas !o-
Fransız ajansının Kudüs muhabiri- umum mu ürü ve ürkiye Cüm· 0•~p 6 " tan"hine kadar kum, fondan, şekerleme, karamela, akide tekeri, bonbon marmallt ı, el Merlı:ezl Habeşlstanda, Azozoda, 
nin bildlrdlğine göre, Suriyeye aıı:an huriyeti Merkez bankasının bir tasfiyeleri ikmal edileıniyen takas ve em•ali maddeleri imal edenlerdir. Sına! mliessese tabiri de 

3843
• ;,eç 1ı Digyat!a ve Şelga ile Gondar arasn· 

Alııwılar, memleketin kontrolünü mümessilinden mürekkep bir muameleleri ile bunlar haricinde Muamele Vergisi Kanununun betine! maddeelnde tarif edilen D o. daki d!lpnan mevzilerine bir Hır 
sistematik bir surette tanzim etmek- (ticari tediyeleri tanzim komite- kalıp bu kararın netri tarihinde !eri ifade eder. Dl easese-
tedirW'. ai) tefkil edilmiştir. intaç edilemem;, olan aafr bilu- 4. ~ 81/5/1941 gflnüniln sabahında ellerinde y;ı. kllodan l'ko Franaız cilzü'amına meruıup ı.yy .... 

f>ulananlar beyanname vermiyı mecbur deiildlrler. u ı 1 z reler taraf'1!dan hücum edilmiş, e&-
Jr.ontrol, blllıana Halep mıııtııka- 7 - 2/7005, 2 /6099, 2/ mum takas muamoleleri altıncı 5. - Müddeti içinde beyanname vermtyen veya mevcutla nubl Afrika ve İng!Uz han lcııVTet-

eında lşlklrdlJ'. .Almanla, halkın 8273 ıayılı kararoamelerle bun- maddede yazılı l.:omıte tarafın- :vanna:nelerinde noksan gösterenlere beyannamesi verilmiyen veyrı:\!: !eri de Debares ve Dabatda düşmanı 
••mpatile.riııi kazaıı....t lçla yt_., ıann bilumum <':llai ve ~amo- ı dan verilec .. k kararlar dsiream- ' aan go•terılen m&Vad için tarhoiunacak ...,.g;, bet ka• fa:1lasllo tahsil hırpalallllŞtır. 
ve bır mıktu l><·n•ın vermektedir latı 211 141 sa · 1 k · d k • .r- edilecektir. Bu"tu-n ba hareklit'an bir ··~a-... 

· } ı ı arı:t !lnmrnın e atı rurt-tte taa.ııye .. ~:J·rı«'"r. 1 AJıikadarlarca bilinmek üzere ilin olmıur, _,, 
(4248) .... ~ eönmeıni~tir. 



Ankara Okulları Satınalma Komisyonundan• 
E -c. Tahmini fivat T 1q 1 " 

1"2'lWRl'! adı Miktatı u 'ft lk ttı11ti-11atı iha!ı 
L K. L. K. S. Gü11 v• aaati 

1 Ekmek 
Koyun eti 
Sığır eti 
2 Dana eti 
Kuzu eti 

2925 

6491 12.6' 

u 
c 

ıı 

Koyun böbrekyai't 

325000 kr 
80000 > 
26000 > 
5000 • 
16500 • 
2200 • 

12 
55 
45 
50 
65 
70 

39000 00 
48950 00 
11700 00 
2500 00 
8525 00 
1548 00 

... ~ ~at,fe\· 1~ 
Kuru soğan 
İnce toz 
Pa.~trrma 

Salça 
Kuru fasulya 

~ b .. ,.tes 

7.U15 00 
_ 36700 > 150 ~~n<n •• 

.. ı~··ııı ...... l""ll.CL . v.y.)' •ı~ıs -n; ... 
~""v"" , " 8 34:12 00 
12100 • 8 968 00 

520 • 80 416 00 
3450 • 30 10~5 00 

16400 • 30 4920 00 
·44500 > lG 4450 00 

16/6/19'1 

18/l/1V'1 9.80 -
DİKKAT: Hediyelerlnfıl ldorehanemlzdeİı aldırınız 

1 nııız~ARTPOSTALLARI 1 ha.ırandan itlbaren idareı:..nemlzden 

·-· ·~ (26 ıncı liste) 
( Hedigelerinm •lırken, luninizin 1t11111; 
çıktılını bildirmenizi rica ederiz) 

ıısted• 

S.rtpoııtal bzana'ntarcı.ıt j Ruıtü .ıı:ayan: Göztepe: Tepegöz 
so. No. 2 . 

aldı-

1 HazirMA == s• 

Zonguldakta 
'Ereğli Kömürleri işletmesi 

Umum MUdUrlUIUnden: 

Sade yağı alınacaktır 
İşçi tabldotlarımız ihtiyacı irin 1 Rn 00~ ..... .ııtı aaue yağı mü
bayaa olunr'" • 1.,.. . ... ~.e Ankarada Etıbank: Umum Müdürlii
~ünde, .oulda Etibank Bürosunda ve Zonguldakta İtletme Umuın 
Mildürı1• gôt'ülebllir. Tekliflerin 16 haziran 19'1 tarihine ka· 

ı;onııuldak fıletmo Umum Müdürlüğüne verilmlt olması 

lalzımdır. 

' Sümer Bank 
•ya 1.. 28 ) 140 39 20 

!eri duimo" 300 > 700 2100 00 
....... 

Yılmaz Omurtak: Erzuruın: 'Iop
çuoğlu ma. Çan1urlu so. No. 9. 
~ustafa lldıı·: stanbul: Beyazıt: 

Yerli Mallar Pazarları 

• 
r 

• 
' 

• 
11 

" '( 

e 

nema ilanının :ıaso > 18 1413 oo 
Pa.1rülüfüyodar. Şofiir baş1nt 20 l '170 00 
Ihlamur ""'0 rec-le- durayııu ).~asiili? 17 1147 60 

C_ayh t • ! rek bu A. 54 10 
~ o u Alq_, evet, mü· . '\'lO 00 
Barbunya fasulyatu 88f:>•J •. •m· · - Dümenıni ,.... t..,,, 
Rul!'llr g750 > P.'!,n;alasam bile, bu yo ••• 2327 92.68 
Vani1)'• 641 pak. ~'"~oymuş gibi kendl kendt1• 

Kuru u.rmusak 720 \c:g. 60 ""~at bile olsa, istikı.. 
4 Kar11biher 64 > 180 L.ılıınu şa~ırana 1 
Kırmızıbiber 40 > 40 lG lh.. na 
Kara mercimek a~OO • 15 

626 
OO lcr • . 

20 280 00 ,.•' 
Kırmızı mercimek 1400 > • 

1eteı1141 ıo.so 

Bilge Aktlmur: Erzincan: Posta 
Telt,'Taf murakıbı Osman Aktlmur 
kızı. 

Tekin: Elazıjl;: İzzetpaıa ma. Gü
zel IO. No. 30. 
• Selçuk İçel: Bal'sa: Hacılar ma. 
Konakardı ao. Ne. 5 
Hakkı Sunacan: Ulubey: Kahveci. 
Muzaffer Aytemiz: Maraıt: Gazi

paşa ma. 16 cı so. No. 3. 
Mev10.t Turan: Erzurum: Taras

sut yolu İkinci Mıntaka Müdürlüğü 
garaj telefoncusu. 

Soganağa Cami so. No. 37. 
Ertutrul Ama,yalı: Er~uı·un\: 1 

Topçuoğlu ~a. Çamurlu so. No. 9. 1 
Osman Oztürk: Gebı.e: Kocaeli: 

Viliyeti muallim köyünde. 
Naci Girgin: İzmit: Demiryolun• 

da No. 216. 
Mehmet Akın: Maraı: Yürük Se

lim ma. N o. ıı. 

Müessesesi Müdürlüğünden: 
Fab-rikalarımııda birikmiı tiıtüpO, telef pamuk, parça bez Jf]bi 

tali baaılat açık arttırma ile satılacaktır. Şartnameleri görmek uıe
re 3/6/941 tarihinden itibaren müessesenıb pamuklu ~ubeslne mü
racaat edilebilir, Bu müzayedeler 20/6/941 tarihinde ikmal edilmiş 

bulunacaktır. 

GüJ,üm Güler: Kadirga meydanı Zayi 
No. 35. 

Kimyon 16 • 100 lG 00 n ~?.,~ddm,' 
Kakao 75 > 350 262 50 

3370 kutu 76 
2527 50 •t Ali). 

Konı-.erve sebt• 
Kuru bamya ~00 kg. 120 480 00 

Mübecc<>I Uziı: Bursa: Setooşı Na- fieyoğlu Ak'8m Kız aanat oku 
zarlık cad. No. 67. lunun erkek çamafır kıomından 

"...,~ . Alpayer: Afyon: Demiryol 1 

r bö·ı Yasemin Eğilmez: Şişli: Ha•ad 80, a mıf olduğum fahadetnamemi 
~. .e:ı. 1" • ütünde teğmen Tev· N 34 K y 1Jc; klüb" . 0 • • · 2. zayi ettim. enisini alacağımdan 

İbrahim Karpat: Kadlrga meydanı 
No. 52. 

lsl Lv. mirliği Harici 
Askeri Kıtaatı il~nları 

Börülce 1500 > 26 875 00 
Şeftali kompo•to (kona.) 1100 kutll 86 935 00 
Soda ~oıoo kg. 14 2814 oo 
Kuru beı•lY• fi50 > 80 195 00 
Zenu!il 10 > 850 3'6 00 
Tarçın 10 > 350 35 00 
Knhn çekilııılt 50 > 205 102 50 
Sal•P 27 > 350 94 50 
I.lmon tuzu 42 • MO 126 00 

11089 00 
624 00 

1088 00 
210 00 
200 00 
495 00 

1940 00 

l{1y&T -
Dolmalık biber 
Sivri bib~r 
Taze yaprak 
Ha•U~ 

Iıpanak 
Semtıotu 

Domatea 
Ta~ sofan 
Maydanoz 
Dereotu 
Na.ne 

1~.GOO tane 
r,ROO kg. 
HOO > 
1000 • 
t950 • 
19~00 • 
6100 • 

2~·100 > 
2500 • 

28800 deın 
10000 • 
4400 • 

... 
16 
16 
20 
10 
10 
15 
12 
12 

765 00 
3408 00 
soo 00 
576 00 
200 00 

88 00 

ı; ~ u .?n Mehmet Koru: Beıiktaş: Teknik eıkiıinin hükmü yoktur. 
alayı iıletmlı>~ruya buır;bul: Okulu Mühendis İnşaat ıubesinde s Kadıköy Kurbatalıdere . cad· 
fik Serrin el!le. - ~kar,"l 2 No. 211. · desi 8 numarada Melek Yanık· 

Miinside Tavıanoğlu: sta~- j'"lıf'e ·!!!l~~~a!rı~n;;;k;;,;i':n:ü~· ı~h,::a~m::;ız::;d:;;11:;,J.,:,...,:k~a~.l~•:,· ..., ___ ...,...,.,......,...,!!!!!' 
Beyazıt: Vezneciler Zeynep KAnıı .. f - .. · · ~ 
cad. N o. 28. ( LJe v ?~60 00 • On -i----Makarna 

Kesme makarna 
Güllii.ç 

35 
35 

120 

-;; 7 o·• .A, T f I 
660 00 
315 00 

tarihinde t=u 

.... ,uı 1 1!'1nfi,"h 

l 085 ton mete odunu kapalı 
zarfla ekıiltmiye konmuttar. Iha• 1.111ı<arımal 
leıi 20 / 6/941 günü oaat 16 da 
Geliboluda eaki fube binasındaki 
askeri ·satın alma komiıyonunda 

yapılacaktır. Taliplerin kanuni 

veıikalarile teklif mektuplannı 
ihale aaatinden bir saat evvel ko • 

.. ...... eh l'Th'b ~"' • verme erı. a mın e 
Arpa şehriye 
Tel şehriye 
14. irmik 
Kllılkus 
Pirinçunu 
N!şa>ta 

He.rarot 
Tarhana 

7600 • 
t200 • 

,j5Q > 
900 • 
425 • 

2200 • 
tOOO > 

35 
38 
35 
35 
GO 
50 
70 
50 

161 50 
770 00 
350 00 

530 81.25 18/6/1941 ili miıyotlc •;ra. ilk teminatı 

deli 21,700 ıı. <4245) 

15. Zcytinyaf!:ı 
• 16. Yumurta 
Meşeodunu 
17. Gürj!!en odunu 
Çıra 

825 • 
1060 • 
130 • 
550 • 

U550 > 
290000 tane 
220000 kj!!. 
355000 • 

ıuoo • 
24-100 • 

70 
3 
2.50 
2.50 
7.50 
7 

495 00 
530 00 

91 00 
275 00 

7U11 60 

10185 00 
8700 00 
6500 00 
8875 00 

142 60 
1708 00 

763 87.&0 
652 60 

1216 91.25 

19/6/19'1 
19/6/1941 

9 
9.30 

19/6/1941 10 

\ 

1628 liradır. l- . 

"?\ 

reoRSA l 
31.S-941 maamal••' 

Lentlre 1 sı .. ııe l. 22 

Ne.-,atlı 100 Dolar 112. 20 

c ••• ,.,. llO .... , .. 10 ıns 

Atlea Hl Draluıl o.tts ....... 100 P-la "·" 
Patlıcan 
Ayşekadın fuulya 
Çalı fasulya 
Dolmalık kabak 

30000 kg. 
2~100 • 
4r.ı;o • 

20100 • 
73000 tano 

2 
2 
2 

15 
18 
14 
14 
5 

~~o 

4500 
4158 

651 
2814 
3650 

975 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

2585 27.25 17/6/1941 M.C'şc kön1ürü 
16.25 50 

1750 00 
1230 00 

812 50 
200 00 

1080 00 
682 50 
975 00 
420 00 

Yokoha. 100 Ya• Si 0175 

lı Limon 
ı Taze bamya 
nXer~vi'I 
zeLahana 
•e•raıa 
ı: 8alkabaiı 
yoı':aze bakla 

ıtetil aalata 
uran•rul 
tı ıunear 

Kam1bahar 
Yerelması 
Taıe bezelye 
Enginar 

l 
• 

1 

k 
h 
b, 

Taze ıarmıaak 
K 1rmızı turp 

4' Toz teker 
Keıme teker 

Elma 
Armut 
Zerdali 
Portakal 
Taze üzilm 
7 Şeftali 
Taze kayuı 
Ayn 
Çilek 
Kiraı 

Vitne 
"l'aze erik 
Kavun 
lCarpus 
Taze. incir 

8 Kok kömilrll 
Kırlple kömbrl 

Süt 
9 Yoğurt 
'it aymak 

ıt. Pirinç 
12. Sabun 
r.amfı!'tık 

KUfiızümll 
T~UnJ b.7191 
Ceviz içi 
Badem içi. 
l1 ındık içl 
13. Kuru :ınu.ı. 
l\.uru eril~ 
Kuru incJ 
Bal 
R,..:;et 
'llıııtd•l' 

3250 kg. 
3ı;oo , 

14000 • 
19000 > 

7000 • 
8500 • 
8800 tane 
9100 • 
910 kg. 

6600 • 
1500 • 
1100 • 
8000 tane 
630 dera. 

$050 • 

1267 • 
6700 • 
1870 • 

48000 tane 
14400 kr. 
3580 • 
2400 • 
6R50 > 
2450 • 
2:·150 • 

8300 • 
4100 • 

189&0 • 
1000 • 

500 > 

4747 to• 
325 • 

26460 kg. 
81000 • 

810 • 

11400 • 
4060 • 

86700 • 
22850 • 

466 • 
400 • 

1600 • 
1 R?.0 > 
!l25 
390 • 

1700 • 
2450 • 
1300 • 

260 • 
1900 • 

1125. 

15 
8 
7 
6 

15 
4 
6 
5 

18 
5 

15 
12 

1 
1 

48 
52 

50 
45 
25 

5 
20 
Si 
45 
20 
40 
30 
30 
18 

7 
7 

40 

!800 
U75 

20 
21 

160 

60 
100 

40 
45 

100 
40 

110 
60 

125 
70 
45 
40 
40 

150 
65 
20 

525 
1120 00 
1:ı:ıo oo 

420 00 
1245 00 

352 00 
546 00 

45 50 
1008 00 

75 00 
165 00 
960 00 

6 30 
30 50 

8H70 ıo 

20688 00 
8112 00 

2160 .. 

'8800 00 
6335 00 
3015 00 

50 
00 
00 
00 

467 
2400 
2880 
1253 
1080 00 
1170 00 

980 00 
705 00 
990 00 
738 00 

1326 50 
1008 . 00 

200 00 

!4548 00 
132916 00 

7068 75 

189984 76 
5092 00 
7750 00 

496 00 

1841 10 

10498 81.62.IQ 

1000 85 

11888 00 
6840 00 
40IO 00 816 71 

10890 00 
14680 00 1101 Ol 
10282 60 711 18.711 

"65 00 
160 00 

1760 (1() 
810 00 
406 25 
273 00 699 69.3768 

2116 00 
980 00 
520 00 
390 00 

1215 00 
2~6 00 

U!f il 

\7/6/19'1 p,30 

17/6/19'1 10 

17/6/1941 10.8Q 

17/6/19'1 ıı 

!l.7/6/19'1 11.80 

JR/6/1941 9 

3500 • 
2050 ~ 

1625 tıı.ne 

200 k~. 
1350 • 
4550 tane 
1950 • 

50 
GO 
60 

100 

1 Stokho\, lOI fa- kt 
llG. ,. 

u~kunıru balığı 
Kefal balığı 
Torik balığı 
ıs. ?ıtlcrcan balıµ.ı 
Kılıç balığı 
Palamut balığı 
Kalkan balıi<l 
Levrek balığı 

19. İyi ,u 
Buz 

20. Ta"uk 
Hindi 

21. Gazyağı 
Benzin 

22. Tereyağı 
Koyun karaciğeı·i 
Koyun işkembesi 
23. Koyun beyni 
Paça 
Sığır 1şkl!mbc$i 

Yassı kadayıf 

• 

24. Ekmek kadayıfı 
Tel kadayıfı 

• 25. Zeytin tanesı 
Tahan helvası 
26. Taban 
Pekmez 

Sirke 
27. Karııık turta 
Salamur yaprak 

%0 • 

42250 teneke 
625 kg. 

6~50 tane 
2450 • 

120 teneke 
1020 • 

2100 kı 
G6GO tı. • 
1200 • 

2300 • 
13800 • 

aoo • 

5150 kg. 
800 çift 

1090 kg. 

7900 • 
3050 • 
1500 • 
1700 • 

4500 • 
2600 • 
1330 • 

80 
15 
50 

120 

12.50 
5 

80 
~00 

122.5< 
532.60 

180 
25 
10 
15 

3 
fiO 

30 
:i5 
40 

46 
60 
60 
30 

20 
60 

35 

7150 00 
6281 25 

31 25 

5.'12 50 
00 
00 

4280 
4900 

9180 00 
507 00 

5431 50 

6988 50 
00 
50 
00 

3780 
1662 
120 
345 00 
414 00 
400 00 

!941 su 
1645 00 

280 00 
436 00 

f281 00 
3656 00 
1830 00 

900 00 
510 00 

8!40 00 
900 00 

1500 00 
466 80 

1815 60 

536 26 19/6/1941 10.30 

398 43.7~ 19/6/1941 11 

688 50 19/6/1941 11.so 

4t5 88.75 20/6/1941 9 

283 50 20.16/1941 9.30 

220 61.25 20/6/1941 10 

169 57.50 2016/1941 10.so 

2116 62.50 20/6/1941 11 

243 00 2016/1941 11.so 

214 91.26 201611941 ıı.u 

ESHAM VE. TAHViLAT 

bua•lyell yllsd• S 19:11Erpal -.-
Ji.rıaal ,.USciaS IJııra-11altıHJ -.-
s ...... 1n: ... l -.-.. .. 2 -.-

• • ' -,-
• • • -.-
• • s -.-· 
• • ' -.-
" .. 1 -.-

Aaadol• ı•. Velu llU. ...... -.-
.ı\aadolıa Dealry•l• 1, D U.25 
Tllrk loercıa 1, O, ID -·-
lelaabıal llıhba Şirketi 12.45 
T. C. Merkea Baaku& -·-
TOrkl:r• ı, Baakaaı lla•OI•• -.-

Borsa harici altın fiyatı 
Retacllye 

26 Lira 7S K., 

Kalı• Ba,lblrlllı. us .. - " 
Klllçe altta va- •• M " 

Hulran• Pazar 

1560 ff. 

1 
US7 

Cemasle 
Rumi ..... ... ,.. 

5 
19 

Glhı:lS 
U:ınr 27 

V.ıılıit&r 
Eaaa: VaaaU 

~. D i. D. 

O'- •Yanmldl • !IS ıos 30 

Otla M sa Ol 12 

ıı.wı "' 37 
17 il 

~ l2 Ol 121 M 
y- 111 sı n " laaak (Tanıold) " •• °' ti 

................................................ 
1 - Yukanda adlan yazılı yiyecek ve yakacak ihtiyaç mkitarı eksiltme prtnameaine göTO Konıi.,o • 

numuza batlı okullar namına pa ti parti kapalı zarf ve açık eksiltme suretile münakaaaya konulmnt ve her 
partinin teminat mlktarile ihale tarih ve saatleri karşılarına yazılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli beş bin liradan aıaf:t olan partiler açık ek•iltme ıuretlle ihale edilecektir. 

Ta•vlrl Etkir 

Ne.ı.- (S) Kımqt.r 

18/i/IMl 9.8• 1 Abone Şeraiti l Tllrill1• ıtutı 
!çla .!!!!-. 3 - İstekliler partiyi tetk!I eden erzakın berbirlne ayn ayrı fiyat teklif edeceklerdir. · Heyeti umumi· 

yesi ilMrinden yapılacak tenıllitlı teklifler kabul edilmlyecektir. 
4 - Her madde için teklif edilecek fiyat behemehal muhammen bedelden aşaitt olacaktır. 

18/6/1941 10 

5 - Eksiltme Ankarada Bölge Sanat Okulunda toplanacak Komisyon huzurunda belli gün ve 1aatlarda 

yapılacaktır. 6 - Eksiltmeye girebileceklerin 1941 yılı Ticaret Oda~n ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 8 Qnctl maddele-
rine göre ellerinde bulunan belgelerle, ticarethane adına işe (lİreceklerin işbu kanunda yazılı tartlar içinde 
Noterlikten alınan Tekiiletname ile Komi~yona başvurmaları. 

7 - Kapalı zarf eksiltmelertnde hıteklilerin yukarıda adı yazılı ka llıJ.lna uygun olmak üzere kapalı zarf 
mektuplarına istenilen belgeler ve teminat makbuzunu veya Banka mektuplarını koymak ıuret!le mühilr 
mumu ile kapamak ıartile ve zarfia nn üzerine uıkliflerln hangi işe ait olduğunu ve kanuni ikametglhlarını 
yazarak belli gün ve saatlardan önce makbuz mukabilinde Komisyon B8' kanlıtma vermeleri liizımdır. Belli 
gün ve aaattan sonraki teklifler kabul edilem .... Teminatların eksiltme oaatlanndan dah• önce Ankara O-

kullar Jıluhasebec!lijl;lne yatırılması lllzımdır. 8 - Eksiltme prtnamelerini eörmek lstiyenler Ankarada Okullar Muha.~illtlnde Komi•Y"" !ıltlbl· 
ne ba~vurabilirler. (2979) (4199) 

.... .. ....... _. t4GO x.. rıoo ıt.. 
Ala arlık - ........ .,.. . HM• 

ttc •Jlık ............ -. 80ll • 

9ir aıllll ............ 1IO . ,...., 
DİKKAT• 

Dereol1JODU:J&D nrak iade oımımaıı. 
~ ~~ - -

lalollılı •· r. •atJ:ı•IF A. 
Neptpt llUllrl: C. BABAN 

ı...wıtı ,., 11.,._. ~soııır• 


