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itidal, he111 vücuda, hem ruha 
sıhlıat 11e kemal t1eren t11hii bir 
re,tJt•dir. "Süzme Sözler"dea 

MÜSTAKiL YEVMi GAZETE Telefon : 2 Q 5 Z O 
Tele. Tasviriefkir, İstanbul 

CŞeıphl 1 ıtaf .. 1a., ...... 

B-t• dü larını üzerine çeken ve yakında bir harp aahnal olma11 muhtemel u un DJAnıa nazar 1 lh 
bl'lunan Suriyealn mevklial n lngilizlerin aıker yıtdıkları Hayfa lle Alman arın raç 

yapmalar& muhtemel bulunan Trablaııamıa •nldini l'Öıterir harita 

Suriye 
harp 

sahnesi 
oluyor 
lng~lizler Su iyeyi 
işgale hazırlanıyor 

Gen er al de Gaulle'ün 
Filistin e ıeldiği haber 
11eriligor - Hür F r • n s ı % 

kıtaatı harekettJ geçmek 
üztJre - Bir Alman zırhlı 
fırlcaıı Lazkig•'g• gelmiı 

Vichy'de 
hummalı 
faaliyet Mussolini 

mülakatında 

Vinant'ın 
esrarensiz· .. 

lngiliz tayyareler 
Beyruta hucum ettiler 

seyahati ı 

Elçi, Hess'in sulh 
şartlarını getirmiş 

Asker ailelerine yapılmakta o
lan yardımın daha esaslı ve mun· 
tazam bir eekilde icrasını temin 
maksadile, dün Vilayette, Vnli 
muavini Ahmet Kınıkın riyaseti 
altında, şehrinıizdeki bütün kay
makamların iştirak.ile bir toplantı 
yapılmıştır. 

Vukubulan müzakereler sonun 
• , da, daha pratik bir formül bulun· 

/ngilizler, Gener11lın le11ngı muş. ve Vilayete arzedilmiştir. 

Söylendiğine göre, bu formül. 
şehir dahilindeki nakil vasıtalan 
biletlerine 1 O • 20 paralık bir 
zam yapılmasım derpiş etmekte
dir. 

Un, f azlasıle vardır 
cep la • g • . t • g i 11 Vali, Ankarada bu yeni formül 

Eğer bu teklif kabul edilecek 
olursa gerek tramvay ve gerek1e 
vapur biletleri, mevkilerine göre 
birincide 20, ikincide İte 1 O para 
fazlalapcaktır. Bu ıuretle naker 
ailelerine yardım itıinin uaılı bir 
tekle bağlanacağı düfiinülmekte• 
dir. ,ı•ı,ı·~· I .. l . l meaeleıil4; meşgul olacaktır. 

euı cıı.ın sog e11119or ar ~========·==============~ Londra, 4 (A.A.) - Resmi : 
Gazete, General Sir J ameı Mar· 
sha) Cornwall'ın Batıkumandan -
lık vazifesine tayin edildiğini bil· 
dirmektedir. Tayin 14 nisandan 
muteberdir. Vazifesinin nerede 

tan Ham.idin Türkiyedeki ı •. 
giliz ve Alman nüfuz politika
Jan arasındaki tereddütleri. 
Şapur Çelebile Kamil Pata •· 
raaındaki mücadeleler, İttiha• 
ve Terakki - Hürriyet ve itilaf 
boğufmalan, nihayet •JÜyuk 

harp, metı'um harp. Sivri hı· 
yıklarile üst dudağını ltayzer· 
lettiren Enver, Talat, Cemal 
üçüzünün dramatik ifla11. Kor• 
kunç mütareke, kancık istila, 
latanbul, İzmir ve Anadolu it
cal ve iıtiliaı ••• 

----- ----

Pasif korunma tecrübesi ancak birkaç saat 
. devam edeceğinden, halk için ekmek 

bulamamak meselesi mevzuubahs değildir 

.. , 

V aU ~LGtfl Kardar 

Bu ay içinde hab • •1 ,_ d' Bu yüzden {lehirde ae· 
L eraız paaı me~te ır. b" k k zı • a.orunma tecrübeai b . larak ır e me a ıgı 
mevzuubahıold • d yapılması epeız o .. "lmüştür. 
silnd '" h lk ugun an, son iki manzarası goru 
darikl~r b~ ın ihkti~al fazlaca tc- Vali ve .Belediye Reiei Lutfi 

unına \&%ere d"n kendisile görüşen ihtiyaçlarından ok L ınuayyen Kırdar, u ' 1 h kk d 
iat d'•• fı ç e~mek almak .

1 
bu meae e a ın a 

e ıgı ve nnlann d b gazetecı ere 
kilde aünlülc ihti a u fe - tta bulunmuştur : 
leri tatmin d Ya~ı llfan talep• fU beyana .aJıife ı, riitun 4 de) 
ı-------,,_e __ eın __ e_d_ik~le~r~i~g:ö:ru:·ı~-:._~(~D~e-114_~_· ____________ __ 

Havagazı 
hükumet 

işçilerine 
hak "erdi 

Şirketin kar . ... . t spit edildi, 
ettıgı e k 

Yevnıiyelere zam yapılaca 
3 ,Mıın 2tl•) 

(Yazı., ıalıi/• 

(D•Vflmı ttı1'il• 1, ftlt1111 1 tle) ................................................ 
Fenerbahçe 
Galatasaray 
Bu haft" yaniden 
karfılafacaklar 

Geçen pazar günü Fenerbah
çe ile Galatasaray karşılaşmış ve 
Fener 1 sayıya katşı 2 sayı ile 
mağlup olmuştu. 

F enerbahçe, bu hafta Galata· 
sarayla hususi bir maç yapmak 
teklifinde bulunmuş ve Galata
saray da bu talebi kabul !!tmiş
tir. 

Pazar günü her iki klüp müte
kaitleri, iıçüncü, ikinci ve birinci 
takımlarile çarpışacaklardır. 

Diğer taraftan Melih Fener· 
bahçede oynıyacağı gibi, Galata
saray da takımını Gündüz ve 
Eşfak gibi oyuncularla takviye e
decektir. 

Dorn tatosunun . 
mahpusu 

Pezaat IAPA 

Yani Hohenzolern baneda· 
nının son hakanı ve SuJtanah• 
metteki Alman çeşmesinin kub. 
besini içinden boydan boya 
çerçeveliyen kasidenin haş
metli mevzuu, KaY.zer ikinci 
Vilhelrn. dik ve şöhretli bıyık· 
]arını al aşağı eden yirmi bir 
yıllık sesiz vynahzun bir eea• 
ret hayatından sonra ölmüş· 
tür. 

Bu ölüm, Alman emperya
lizminin Türk topraklannı e
zip Bağdada kadar varan iki 
demir çizgisi üstünde, katar 
halinde sıralanan yakın tarih 
hatıralarımızı diriltiyon Sul-

Bu ıenenin mayısında öleR 
Kayzer ikincil Vilhelm, geçen · 
ıenenin mayıeında Holandaya 
işgal eden Alman ordusu ta
rafından esaretten kurtanlm1t 
ve Dorn şatosu önünde, ona, 
ihtiram töreni yapılmıştı. 

Niçin son Alman imparato· 
ru, F clemenk topraklarından 
Alman topraklarına alnmndı 
ve esir olarak girdiği şatodan 
serbest olarak çıkarılmadı? 
Nazi Almanyasile Hohenzo
lern Almanyaaı arasında ne 
kin, ne de rekabet vardır. Bu 
hanedanın Prensleri finıdi Al
man ordusunda harbecliyor· 
lar. Nuyonal • Sosyalist aki· 

(IM/n .aJı.ifqt rılliriıtu) 



Tefrika: 765 1' azan : Kandemir 

lstanbuldakilerin vücud ü habasetialud unu 
ortadan kaldırmak lazımdır. 

Stok 
yapma 
faaliyeti 

I Kartal civarında feci 
bir tren kazası oldu 

E Ri 
Soyguncu 
Belkıs 

yakalandı 

5 Haziran -- -==z:t 

SİYASİ VAZİYET. . ".)• . ... 

Suriye ve harp 
G iridin sakutundan sonra, 

Şarktaki harbin a skeri •e 
siyasi bütin uldet m erkezi Suri
ye olmUflur. Eski, orta ve yeni 
zamanlarda Anapaclan A sya ve 
Afrikaya , A ayadan Avrupaya ya 
pılan istila hareketleri daima Su
riye üzerinden yapılım§tır. 

Bwıun için eski m alüm silah-Temizlemek lazımdır •• 

başka türlü olma~ I 

/$1ikl8.l mahkemeleri 

mesele $i kapanmıştır/ Ofis, kahvelerl satm 
ahyor ve 'eker 

ithal ediyor 

lara bava kll'n'eti gibi büsbütün 
Bir çoban, lokomotifin altında parçalandı Hasan Yllmazlsmlnde ba~ka Te modem b ir harp vaa-

blrlslle birmUtekaldln tasının inzimam etmif olmasma 
- Ben mi) .. Ben mi ne du- c:Kumandanlann meratibi aske 

ruyorum). Namusum üzerine ka- riye arasında itaat ve inzıbat te
ııem ederim ki Umumi Harpte ci- minine matuf hukuk ve ı;alahi
hat ilan eden Halifei Müslimin yelleri mahfuz kalmak üzere is
hazretlerine ve şer' i terife muha- tihlas ve istiklali vatan ve hila
lif olarak İngilizlerle ve daha doğ fet için mücahede eden Büyük 
rusu düveli itilafiye ile mevbidin Millet Meclisinin amal ve rnaka
aleyhine kıyam ve kıtale i~irak sıdına münafi olarak düşman 
etmelerinden dolayı hükumeti it- maksat ve menfaatini terviç yol
tihadiyun zamanında Emiri Mek- lu teşvikat ve tahrikat ve ifsadat
ke Şerif Hüseyinle bazılannı öl- ta bulunanlar ve memleketin ku· 
dürmek için fedakarane bir hiz- vayi maddiye ve bünyeviyesini 
met ifa edeceğimi bilmüracaa tek-! her ne suretle olursa olsun kesir 
lif etmiştim. ve tenkise sayedenler ve düş-

Dün s~bah saat . 8 ra.ddelerinde i koyunlannı kenara çekerken trenin parasını a,ırmıtlar ~=~~=st: b!:; 
Kutal cıvarında fccı bir tren kaza- altında kalmıştır. G Ak d 

ta,e müsteşarlığına bağlı Ticaret 
Ofisinin bazı maddelerin ıııok.larını 
yapacağını yazmıştık. 

'eçen gece, saray a, yangın te de p yet mühim rol oynaması 
sı olmuş ve Haydupaşa - Pendik Çoban tekerlekler anamda bir yerlerimle bir karmanyolacılık hadi- m ukadder bulunuyordu. 
arasında işliyen 3701 numaı·alı katar . .. .. . . 
Kemahm Erdik köyünden Süleyman haylı eurultleDmış ve tamamile par- sesi olmuş, bir mütekait soyulmuş- Girit, Suriyellİn yolunu açtı· 

Stok yapma faaliyetine geçllm1ş~ 
tir. Ofisin bu maksatla sipıı.ı iş ettiği 
şekerlerden 6 bin tonluk bir parti
nin Mısırdan memleketimlze gel.diği· 
ni dünkü nüshamızda ya.znu~tı.k. Şe
ker ithalatına devam edilmekle be
rabeı· Ofis, kahve stoktı yapma fa~ 
aliyetine de germl '9enniş bulunmak 
tadır. 

adında bl·r tonbana r"rparak kendisi- çnlanmııtw. Süleymanın cesedi hat tur. Yapılan tahkikattan anlaşıldığı- • dan . ..... k bu Ar mlelc.....: 
"" ,,.. na göre, vaka töyle cereyan etmiş· rın .. '"' ap me ..,.... 

ni öldüı·müştür. kenarında paroa parça toplanmış tir: muharip büyük Clevletlcrin bo-
Çoban Süleyman aüriisile hattan ve Kartal jandarması tahkikata w --L ıı_ak .. 

..,. __ an Yılmaz adında birisi, tanı- &•lf"'a .. na ..une o.uu uzere geçerken, tren görünmüş, Süleyman başlamıştır. ~ bul 
. . ...................... ....... . •••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••M•1:• dığı kadınlardan Belkıs. lle bera'ber anuyor. 

geceleyin Aksaray yangın yerlerinde Çünkü Suriyede hangi tar af 

Gürültüler arasında bir "YlÜd- manlar hesabına askeri veya si
det Haşim Beyin ne söylediği du- yas1 casusluk edenlerle 29 nisan 
yulmuyor, sonra yine ortalık sü- 1 36 tarihli hıyaneti vataniye kanu
kunet bu hır gibi oluyor. 1 nunun muhtevi olduğu mevacidan 

- Mü!!aade buyurunuz, eöyli- dola_yı m~znunu aleyh bulunan)~-. 
yeceğim. Ben burada karşınızda rı~ ~.crayı !11~ha~eı;n~ --:e tenfm 
tefahür etmiyorum. Burada, me· huku~ salahı~etı, lstıklal m:ıhke
busların araııında bu meseleyi bi- melen tcşekkul eden mıntakalar
len üç Efendi vardır S'mdi iki da mehakimi mezkureye veril~ 
üç teklifim var kabu.l ~dcr~eniz miştir. Elyevm Bidayet mahke
hazırım ..• yoks~ natıkaperd;zlık- melerind_e derdesti rüyet bulunan 
la bu ku··ra""de . ş·· 1 mevad, istiklal mahekimine dev-

~u n. « oy e asarım, d'l' B' h . . 

Bu maksatla son zamanlarda ha
riçten memleketimize gelen 30 ve 1 O 
bin çuvallık iki parti kahvenin O
fisçe satın alınmasına karar veril
miştir. 

Bu kahvelerden 30 bin euvallık 
parti Brezilya Kahve şirketine a~t
tir. Şirket müdürü Ankaraya gıl
miştir. 

Haber verilclili:'lle göre, Ofis, kah
ve ithalatçılnrına yüzde 4 kaT ile 
mübayaa tekliflnoe bulunmu~tur. 

Vilayette ı -böyle keserim> demek marifet re ı ı.p ıday~t me .akımı tarafın-
değildir dan mtaç edılccektır.> Kazalardaki 

Simdi hang· · bana refakat Konya !llebusu Refik Bey, bu l 
· ınız ktTı ı ·kn hk 1 • • memur ar edecekse, hemen İ!lrnİni ~ıazdır· te 1 1 e,. ~tı .a m~ eme. en~ı 

sın l Vallahilazim bu iş böyle te- yalnız fıranlerı takıp '!den hır J • ı· n • ı· • J s t a n bula 
mizlenir baska yol kt r mahkeme olmaktan kurtararak, ,,, .., ,,, 
bunun 1. · · • · u yo u Milli Mücadelenin bekçisi, koru- gelmigecekler 

Nihayet Reis müdahale etmek yucusu yapmıftı. Kazalarda ve şubelerdeki mü-
mecbUTiyetinde kalıyor: Bu it bittikten soma, artık bu hd 

Rober Kolejde dün diploma 
yapıldı • • 

merasımı 

mahkemeleri kurmaktan başka dürlüklerde müsta em memur-
- Sadede Hişim Beyi. Sa· yapılacak bir şey kalmıyordu. Ev- lardan bir kısmının kendi arzula- Dün Amerikan Erkek Kolejinde {rek talebelere gunlan aöylem1ştir: 

det dahilinde söylemezseniz me- velce altı mebus ekseriyet kaza- rile merkeze gelmekte olduklan diploma tevzi merasimi yapılmış ve j - Şimdilik mektebi muvaffakı-
ned~e~m 1 .,.0··ru""ldu"'~u"nden, badema am.irle_- merasimde Amerika sefareti erkanı, "ette bitirdiniz. F<>kat unutmayın ki 

--~ 6 ' • narak zaten intihap edilmiş bulu- ı<> :; " • 
-Peki efendim . . ' Sadede dö- nuyordu. Gerı' kalan on l1eş me- !"inden izin almadı~c;.<'. resmı hır mektebin tedris heyetile talebe ve- önünüzde koca bir hayat mektebinin 

· d' k D l k l tileri hazır bulunmuşlardır. devresi açıldı.> 
nuyorum ve ıyorum i: ahili bus da vakıa aeç.ı'lmişti amma, iş için dahi o sa mer eze geme- M . 1 t"klaı ·1 b l 
fesadın amili ve müessiri :>lan el- mel eri tebligv edilmiştir. erasıme s ı .. ~arşı e . aş a~-ı Bwıdan sonra mektebin ııpor, ah-

ı bunlardan bir kısmı, yanı onu mış ve bunu .muteakıben dıre~tor Hik ve sınıf birincilerine mükafatlar 
ı~rin asıl kökünü, yani stanbul- (heyeti celile bizi bu hizmetten Hilafında hareket edecek o- Dr. Walter Wrıgbt tarafından Turk- tevzi edildikten sonra mezun tale· 
dakilerin vücudü habaseti alı'.idu- affetsin) diye istifa etmitılerdi. lanlar şiddetle cezalandırılacak • çe ve İngilizce bir nutuk had edil- beye diplomaları veı·ilmiştir. 
nu ortadan kaldırmak lazımdır. Reis, bu ,ekilde istifalarını veren- tır. miştir. Direktör Dr. Wright sözünü 
Hatta bunun için mahremane bir merasimde bulunmak üzere Ankara-
k k b 1 ki lerden bazılarının istifalarını geri "f dan <>elen Ordu mebusu Selim Sırrı 

Bu sene mektepten 26 genç mezun 
olmuştur. Bunlar, makine, yol ve 
elektrik mühendisleri kısmından me
zun talebelerdir. Edebiyat kolu 5 

anunun a u ünü te if ederim. aldıklarını bı'ldirdikten •onra bu Maarı t e t .. 
Ç "' Tareana bırakmıştu. 

orum mebusu Haşim Bey al- meselem kökünden halledebil-
kı 1 d J • B •• ., t ) • Selim Sırrı f!ık sık alkışlanan nut-

ş ar ortaııın a kürsüden İniyor. mek için: aşogre men erın kunda mÜe.<ıseseye karşı duygusunu mezun VE'rmiştir. 
Biraz sonra ise, Konya mebu- - Şimdi bütün istifaların ka- } t anlatmış ve müessesenin 30 SPneden- Meraı:;imdeıı sonra davetliler ha-

su Refik Beyin teklifi, encümen- bul edilmiyerek, kendilerine tek- top an ısı !>eri gördüğil hizmetlerden Lahsecle- zırlanan büfede izaz edilmişlerdir. 
de aldığı yeni ,eklile ortava ge· rar beyanı itimat edilip v ... zife- Dün, başöğretmen ve maarif =========- -================== 
liyor. istiklal mahkemelerinin asıl !erine devamları için meseleyi re- memurları bir toplantı yaparak, Vali beyanatta 
çehresini gösteren bu maddeyi yinize arzediyorum. yakında açılacak talbe kamplan, bulun u 
a_y_n_e_n_b_u_r_a_y_a_a_lı_y_o_ru_m_: ____ ~--------.:..(D_cv.:..;a __ m_ı:....:,v.:.:.fJlr) çocuk bahçeleri, tatil kunılan et-

~~~=====~==~ı lktıaat haberleri: rafında görüşmeler yapmışlar ~e Un, f azlasile vardır = ---------- bu huausta bazı kararlar vermı§-

!!.~~-~.,,.!.'f:.~ Almanlar, lzmirden ~r~oKuL öGRETMENLERl 

Dorn şatosunun incir alıyorlar SEYAHAT EDEBİLECE:\:LER 
İlkokul öğretmenleri, tatil ay-

(J fftoi 4'11ı.i/ıdın d•vam) ı verilen unu, bu gibi hasis men -
«- Pasif korunma tecrübesi faatler uğuruna elden çıkaran fı

günü, tedbirli bulunmak arzusile rıncılar şiddetle takip edilmek
fazla ekmek almak istiyen halkın tcdir. Yapılmakta olan tahkikat 
tatmini için üç günlük unun bü- bu açıkgözleri derhal meydana 
tün fırınlara tevziini lüzumlu gör çıkaracaktır. 

ma hpuSU lzmirden gelen haberlerden, larında istedikleri yerlere gidebi-
Almanların İzmird.cn 3SO bin li- lc-ceklerdir. Dün bu hu:!Usta Ma-

Pe yami SAFA ralık incir alacaklan anlaşı!mış- arif Müdürlüğüne tebliğat yapıt
tır. Bu hususta tam bir anlaşmıya mıştır. 

clesi, Prusya an'anesine, bü
yük F rederic ve Bismarck po
litikasına sadıktır. Öyleyse ni
çin? 

Çünkü pancermanizm an'a
neıinde birleten Kayzer ve 
Hitler Almanycıları, klasik Al
man emperyalizminin devam 
ettirilmesi bahsinde biribirin
den şiddetli ayn hr. 18 70 den 
sonra kemalini bulan ııanayiile 
Jngıliz endüstriyalizmine reka
bet ve İngiliz emperyalizmi
nin on dokuzuncu a11cdaki 
modelini taklit etmek istiyen 
Kayzer Almanyaaı, Nazi mü
tefekkirlerinin daima 9iddetli 
tenkidine uğramıştu. Almanya 
bugün İngiliz olaun, Alman ol
sun o emperyalizme karft har
bediyor. Artık 1885 den sonra 
Afrikanın garbında olduğu gi
bi bir İngiliz Livingstone'u bir 
Alman Kari Peters'in takip ve 
taklit etmesine imkan yoktur. 
Hitler Almanyasını, Kayzer 
Almanyaaının devamı sananlar, 
yirmi senedir Nazileri kendi.si
ne düşman eden bu emperya
lizm tipinin Almanyada iflat 
ettiğinden haberi olmıyanlar
dır: Hakikatte. Hitler doğdu
ğu gün. Kayzer ölmüştü. 

varılmıştır. Ayrıca Almanlar, yi- GUmrUkler V eklllnln 
ne İzmirden olmak Üzere 350 bin 

dük. lstanbulda çıkan günlük ek
mek miktarında bir değişiklik ol

FRANCALA MESELESİ 
liralık bir parti incir daha satın lelklklerl mamıştır. Bu üç giinlük fazlalı - Son verilen kararla adetleri 

ğın, tedbirli davranarak fazla ek- dörde indfrilmiş bulunan fr.'.!nca
mek almak iııtiyen vatandaşlan- la fırınlarından ba21Sı fazla istek 
mızın ihtiyaçlarını da karşılıya- karşısında kalıı:ı.ca miifterilerden 
cağı tabiidir. doktor raporu istemişlerdir. Vali 

almak istemektedirler. 

İzmir pİyaııasında mevcut 300 
ton hurda incirin de Almanlar ta· 
rafından iyi fiyatlarla satın alına
cağı aöylenmektedir. 

AL TIN Fi YA nARI 

Altın fiyatları düşmiye başla
mıştır. Dün bir altının fiyatı 26 
lira .40 kınuş idi. 

TÜRK ... İSVEÇ 
ANLAŞMASI 

Ankarac!an bildirildiğine göre, 
bir müddettenbcri müzakeresi 
devam eden Türk - İsveç ticaret 
muahedesinde tam bir anlaımıya 
varılmıştır. Anlaşma, pek yakın
da imzalanacaktır. 

DÜNKÜ iHRACATIMIZ 
Dünkü ihracatın yekUnu 120 

bin liradır. İtalyaya balık, Filiati
ne yer fıstığı, MısL~a tütün satıl
mıştır. 

Y A NGIN 

Dün akıam üst;U Ga.latada tram
vay yolu üzerindeki bir binada yan
gın çıkm~ ve tamamen yandıktan 
sonra söndüriilmüı:ıtür. 

Gümrük ve İnhisarlar Vekili Raif 
Karadeniz, dün sabah İnhisarlar 
umum ml:idürJüğüne gideı·ek kadro 
ve idare işlerile alakadar olmuştur. 

Vekil öğleden sonra da Gümrük 
Muhafaza Başmüdürlüğüne gitmiş
tir. Raif Karadeniz bugün tekrar 
fnhisarlarda meşgul olacaktır. 

TUberkUloz cemiye
tinin toplantısı 

Tfiberküloz cemiyeti dün, Etibba 
Odasında senelik toplnntısım yapmış 
tır. Toplantıda muhtelif tecrübeler
den bahsedilmiş, Pnomotorakıı tecla
visinde kullanılabilecek şekilde, da· 
hilde imal edilmJş bir filet de dok
torlara gösterllmi~tlr. 

Yurdun pek az yerinde tatbik 
edilmekte olan bu tedavi tarzının 
tamimi için alınacak tedbirler gö
rüşülmü,tür. 

lhllsap resmi 
· ahnmıyacak 

hayvanlar 

ve Bell'dıye Reisinin, Ankaradaki 
Bu itibarla eskiden olduğu gi- temaslıırı esnasında, francala sa-

bi ekmek sıkıntısı mevzuubahs tışını sadece hastanelere inhisar 
değildir. Maamafih habersiz ya- ettirmek hususunda bir teklifte 
pıl acağı bildirilen pasif korunma hulum~rağı da söylenmekted ir. 
tecrübesi için halkın fimdiden Di',c?r taraftan francala imalini 
fazla telaş göstermesine mahal i.str.kJerile aralarındaki dört mes
yoktur. Çünkü tecrübe, nihayet ~ekdaşlanna bırakmış bulunan 
bir kaç aaat devam edip bitece~ francala fırın ı sahipleri, Beledi -
ğine göre hayatın normal seyri yeye mu"' t d k k k · racaa e ere e me ı -
bozulmıyacaktır.:t mal etm k · t diki · · b"ld' · ı e ıs e ermı ı ırmış-

Diğer taraftan, balkın ihtiyat- lerdiT. Bunlann istekleri de tel
kar hareketinden doğan teha- kik edilmektedir. 
cümle beraber, Toprak Mahsul- , VALİ ANK ARA y A GİTTi 
leri Ofisinden ayın yedisine ka - . 
dar olan un ihtiyaçlarını almış Vali ve Belediye Reisi Liitfi 
bulunan fırınlardan bazılarının. 1 Kırdar, dün akşamki trenle An-

f l ı_• k d'l b 1 h j karaya hareket etmiştir. az a ~ar as ı e u un arı mu -
l"f 1 d tt ki .. l 1 Vali beraberinde, tchircilik te ı yer er e sa ı arı soy en- .. . . . 

d M 
1
• ld v mutehassısı Prostun bıtırmış ol • 

mekte ir. a um o ugu üzere duğu lstanbula ait nazım imar 
Ordu ihtiyacı için, mükellefiyet bir çuval un ekmek olarak eatıl- ı· I d b b 

k 
· · d "h · k · P an arını a era er götürmüs-

anununa ıstına en cı etı as erı- d w kd" d 1 l k tıl · 
1 h 1 ah. I ıgı ta ır e , un o ara sa - tür. Ankarada üç gün kalacak o· yece a ınan ayvan arın s ıp e- w • • • • 

rinden bundan böyle ihtisap res- dıgı takdırde ıse 3 !ıra kar bırak- , lan Vali, diğer muhtelif mesele-
mi alınmaması alakadarlara bil- ı maktaddr. Halkın ihtiyacını te~ !er etrafında da alakadarlarla te-
dirilmiştir. min maksadile kendilerine ucuz masta bulunacaktır. 

yolun geçtiği bir köşede saklanmış- iyice yerleŞip burasını kara , de
tır. Hasan Te Bellus biraz beklemiş- niz ve bava hld'dıetleri için üs
ler ve 1;onra yoldan ~eçen asker mü- sülbareke o larak kullanmaya 
tekaitlerinden Ali Fuadın üzerine mukted ir oluna, harbin ;ıarktaki 
atılarak cebinden cüzdanını ve 11 safhasına bakinı olacaktır. Bu
a<let de tayyare piyango biletini nun için Alrnanyanın, Maı---·1 
zorla alarak sıvışmışlardır. .,..... 

Pctain hükumetine mütaJ'eke ah-
Bilahare tahkikat sonunda Hasan karnını hafifletmek ve sulh lıak

ve Belkıs yakalanmışlar ve derhal 
adliyeye verilmişlerdir. Suçlular kında vaadler ve ihtimal temi -
ikinci sulh ecza mahkemesinde sor- netta bulanmak auretile ynphğı 
guya çekilmiş ve kısmen suçlarını müsaadelerle elde etmiye rnuvaf
krar etmişlerdir. fak olduğu ba,lıca kazanç, Suri-

Neticede Hasan tevkif olunmoş, ye kapılarının kendisine açılmı!I 
Belkıs hakkındaki tahkikatın da olmasıdır. Suriyede Almanlar 
gayrl mevkuf olarak devamına ka- yerle~ebildikleri takdirde Kerkük 
rar verilmiştir. havalisine atmlf olduklan koUa

Belediyedeı 

Altıyol ağzındaki 
istimlak 

Kadıköyünde Altıyolağzını ge
nişletmek ve burayı rountazam bir 
meydan haline .koymak üzere ha
zırlanmış olan plana tev fikan, 
mevcut binaların istimlaki işi et
rafındaki muamele iknıal edil

rıru büsbütün kuvvetlendirecek -
lerdir. 

Neticede Bağdat ve Basraya 
kadar inerek İngilterenin kontro
lü albndaki petrol havznlanm el
lerine geçirdikten başka Hind Ok 
yanasanda yerle,mi;ı olacaklar
dır. Bundan sonra Hind denizle
rinde İngilizlerin huzur ve emni
yeti tabiatile kaybolacaktır. 

Diğer taTaftan Alman ordula
n 'Ve han kuvvetleri F ilistini ge• 
çerek Süveyf kanalını farktan da 
tehd it etmeyi ve neticede Kızılmiştir. 

Yakında bu binaların 
masına başlanacaktır. 

yıktınl- denize de inmeyi düşünmekte
dirler. 

ELiNDE KAZMı'\ VE 
K ÜREK BULUNANLARIN 

BEY AN NAMESi 

KoorJinasyon Heyeti kararile 
ellerinde mua}"Vf'n miktarda kaz
ma, küı ek ve diğer nafıa aleti bu
lunanların verdikleri beyanname
ler, dün vilayette Vali Muavini 
Ahmet Kınık'ın riyasetinde topla
nan bir heyet tarafından tetkik 
ve tesb!t olunmuştur. Heyet ayrı
ca, resmi dairelerden bu 5.letlere 
olan ihtiyacı tesbit eden listeleri 
de tetkik etmiştir. 

Beyanname vermiş olanların, 
bu aletleri teslim etme~i etra
fında da bir karar alınmıştır. 

Y APILı'\CAK YOLLAR 

lngiltere, hu tehlikeleri vakit 
ve zamanile önlemek için Suri
yeyi ~gal etmeyi tasmim etmit 
görünüyor. fngı1terenin resmi va
sıtası olan Reuter ajansı, Suriye
nin işgalinin zaruri bulunduğunu 
iki gün evvel haber vermhti. 

Şimdi İngiliz makamlan da 
Soriyenin zaph çat'esinin bulun
duğunu teyit ediyorlar. Amerika
lılara göre. Suriyenİn İfgali der• 
hal baslamak üzeredir. 

lngiİtere bu m~kül h.e~ı~.a.i:ta, 
Mareşal Pctain hükümetine isyan 
eden General De Caulle'ün ta -
nı.ftarlanndan da istifade etmeyi 
düşiinmü, ıöriinüyor. 

Bu Generalin prktaki mümes
sili General Catreux karargahı· 
nı Hayfada kanmı? bulunuyor. 
İngılterenin askeri ve siyasi bü

Em inönü ve Y enicami arka- tün hazırlıklan. Suriye üzerine 
sındaki cı-;ki kuşçuların bulundu- İngilizlerin bütün muavin kuv
ğu sahanın temizliği sona erdiğin- vetlenle bİJ'lik:te bir hareket ya
den, burada vamlacak olan yol pacaklarma fÜphe bırakmamak -
ve otomobil parkının inşasına ya- tadır. 
kında başlanacalttır. Fransa biikiımeti de bunu l'D-

Bundan başka, Taşkışladan lamıt olmalıdır ki V ichyde kabi· 
D olmabahçcye inen yolun yapıl- ne üst üste toplanmaktadır. İncri· 
ması için de 6000 lira ayrılmıştır. lizler yalnn Suriye üzerine de
Çarşamba ve Y enikapı semtle - ğil, ayni zaman da Tunus beylij"i 
rindeki yolların da inpsı yakın- üzerine d e bir hareket yapmayı 
da baılıyacaktrr. tasmim etmiş görünüyorlar. Çün• __ :._ _________ kü A.kdenizde h arp, aıtık b ir 

Hem ıaçlu, hem kuma rbaz, hayat, memat boğu:ııma111 feklini 

laem katil bir Ermem abm,tır. 
Akdenizin en hakim n m ü· 

kemmel limanı Bizerta, Soriye
deki Halep ve Şam hava mey
danlan gı'bi Almanhtnn eline 
diiftiilrten aonra, fngı1iz donan
masının bu d enizd e bannması 
güç olacalcbr. Fransa hükUmeti, 
gerek Suriyeyi, gerek Tunusu so
nuna kadar milıdafaa etmeyi taı· 
minı ebnİf ıörüniiyor. 

9 H D•Y• mahküm oldu 

Pangaluda o turan Artin adın
da biri, bir gece kansı. kendisini, 
eve pa::ı vermediği ve kumar oy
nadığı için eve almayınca, kızmış 
ve o 2ece bir kahvede sabahlıya
rak karısı Hayganuş sokağa çıkın 
ca üzerine atılarak kadını muhte
lif yerlerinden ağır surette yara
lamıştı. 

Öldi.irmiye teşebbüs suçu ile 
yakalanarak biriuci ağırceza mah
kemesine verilen Artinin muha
kemesi dün bitirilmiş ve 18 sene 
hapse mahkum edilmiştir. Aııcak 
kansının, kendisini eve almama
ııı tahfif sebebi addedilerek cezası 
9 sene 9 aya indirilmiştir. Artin 
ayrıca kansına da l 00 lira tazmi
nat verecektir. 

Muharrem Feyzi TOGAY 

Yolcu salonları 
Şehrimizde üçe baliğ olan yol

cu salonları bundan böyle numa• 
ra ile anılacaktır. Sirkecideki sa. 
!on ( 1 ) , Calatada yeni salon 
( 2), e.k.i aalon iae ( 3) ile numa
ralandırılmışlardır. 
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- Anladım! dedi, Nejad. 
- Anladın mı? Söyle bakayım, 

nedir? 
- Evleniyoruz! 
Belkıs Nejadı kucaklıyarak bağır

dı: 
- Bı·avo! Ne zeka! 
- Hunu anlamıya ahmak olmak 

mini değildir. 
- Niçin, ruhum? 

Perizacl kadehini kaldll'dı. Öteki- Gece yansından evvel ayrıldı. - Çünkü bana bundan başka ve-
ler de onu taklit ettiler. Nejad şarn- Neşeliydi. Bir daha, bütün ömrunde, ı rilebilecek hiçbir müjde ;\·oktur ve 
bını lçeı·ken gülüyor ve kendi kendi- Bclkısa karşı yapılacak iftiralan sen bunu pek iyi billrsin. 
ne, bu kadının her şeye rnğmen çok daha büyük bir şiddeUe reddetmiye - Ah, şeytan! 
rıevimli ve keyif ehli olduğunu dü- karar veriyordu. ı - Babandan telgraf mı geldi? 
vünüyordu. Ertesi akşam, Belkıs da muayene- - Hayır! İçimden telgraf geldi. 

Belkıııa bir l!lessJzUk çökmü~ti. hnney~. çok neşell gcldJ. Sonra, çok t Öyle istiyorum, anladın mı? Resmen 
Fakat Peı1zad o kadar ne~el.l. hıki\-ı şıktı. Ustü~i:le yepyeni ve harikula- de senin olmak istiyorum. Ben ba
yeler nnJatmıyn lmlşadı ki ıkısıni de de gtizel hır rob vardı. l\Iantosunu bacığımm gönlünü yapuını. Ona bu 
kntıltarak güldürüyordu. çıkaıı'!ığı zamnn Nejndın karşısına Safiyenin edepsizliğini yazsam kafi. 

YMnekten sonra da havat konuıt- Lir bebek eazibesilc ~ıkmıştı. Biraz Bana hak verir. 
tular. Nejad bu defa Peıizadın ge- sonra onun dizlerinin üstüne oturdu: Nejad Belkısı kollarının fistünde 
ce yatısı da.vetini kabul etmemiıtt. - Bu akpm beni eğ-lendir, olmaz tutup vere indirerek aya~a kalktı: 
Belkıs da yengeıılnin ısarına hara- mı? diyordu, çünkü sana bir müj- - Öyleyse hemen adamınıa emir 
ı·eUe jştlrak etmiyordu. deıu var. veı·eyim, muameleye ba~asın. 

- Haydi. 
Nejad, hayalının büyük sevinçle

rinden birile telefona doğru bridlyor
du. Hehberi açtı. l:liı: yazıhanenin 
numarasını ararken telefon çalmış
tı. 

Nejad, aleti eline alır almaz Sa
fJyenln sesini tammıştı. Eir kelime 
ııöyJemeden, olanca şiddetile telefo
nu kapadı. Belkısa bakarak, dişleri
nin anısından fırlayan bir ıslık ha
linde: 

- Safiye! dedi. 
- Anladım. 

- Bak! Edepsiz kan, en mesut 
hamlemJn karşısına nas-ıl dlkı1iyor ! 
Sanki senin burada olcluğunn haber 
alınış; sanki ne konuştuğumuzu bi
liyor; sanki muameleye başlanması 
emrini vernı!'k için telefona gittiği
mi de biliyordu. Tam zamanında yo· 
!umu kesiyor. İyi etmedim mi ka
padı~ıma? 

- Hakaret etmeliydin 
- Ya! ... 

Nejııd durdu ve teesııürle ilave e~ 
ti: 

- Ah ... Keşke ... Ben onunla bir 
daha konuşmıyacağımı sana vaadet
tlğim lçln tt!lefonu kapadım. 

- Yine telefon eder, görürsün. 
- Zannetmem. O katlar şiddetle 

kapadım ki anlamıştır. Eminim. 
Belkıs güldü: 
- Anlamnsmm ne ehemmiyeti 

var! dedi, yüzsüzdür, yine ... 
Sözllnii bitiı-meden Lelefon çaldı. 

Nejad liletl eline alırken, Be1kısın 
yüzüne: cDfnlc bak, neler söyl!yece
ği111 ! ~ der gibi baktı. 

Safi yenin sesi: 
- Nejad heyi i!ltiyornm, diyori:lu. 
Nejad anlamamış gibi sordu: 
- Kimsiniz? 
- Ben, Safiye. Nejad bey siz mi-

siniz? 
- Evet, beııirt\. Demin sesinizi 

duyar duymaz, pis bir şeye Clokun
muş gibi tclefoııu elimden attım. 
Fakat şimdi o iğrenç sesinlzı:len ku-

Juğımın zarını nasıl temizliyeceğlnı? 
- Nejad bey, rica ederim, ben si

zi daima terbiyeli bir adam olarak 
tanıdını. , 

- Evet, ben bfitün terbiyeli ve 
namuslu zannettiğim insanlara kar
şı terbiyeliyim. Fakat bu kanaatimi 
suiistimal edenlere karşı değil. 

- Eyvah ... Nejad bey ... Siz ınah-
volmuşsunuz. , 

- Mahvolmuş muyum? 
- Hem de nasıl! ... Sizde bir dnm-

la akıl kalmamış. Bir uçunıma ko
şuyorsımuz siz. Gözleriniz bağlı si
zin. Kızmam, acırım size. Çfinkü asıl 
şimdi sizin yanınızda oturan kannın 
suratına tükürmek lazımdır. 

Telefon knpnndı. 
Nejad şa,ırm:ş, elleri titriyor ve 

gözlerinde büyük öfkeler köpürüyor
du. 

Belkıs ayağa kalktı ve sordu: 
- Ne diyor? 
Nejad anlattı. 

(Devtımı va.,.) 

/tidal; hem oücuda, hem 

ruha •rhlaat ve kemal veı en 
tabii bir reç.etedir. 

-Siiıme Sö.1lernden 

İtidal, orta yolu tutmaktır. Mc
scli'i musrif olnııyan, fakat aynı 
derecede clmrillkten de uzak olnn 
insıın, itidal sahibidir. Yahut o
burltıktan uzak olnn, fakat kendi
ni aç da bıralanıyan insan, yine 
itidal sahlbıdir. İtldnl kendini 
muzır ve tehlikeli ifrntlArdan ve 
tefritlerden sakınmaktır. İfrat da 
tefrit de iki zararlı müntehadır. 

İkisi de tehlikelidir. Bunlardan 
çekinen ve koı·unan jnsan, hem vü
cudünü, hem ruhunu kurtarır. Ve 
bunların hem sıhhatini, hem ke
malini temin eder. Tutulacak yol
ların en saf1am1, en iyisi, en ra
hatı, itidal yoludur. 



~ 5 Haziran 

644 rakamının 
verdiği ilham 

Ca%etemi:t.i takip eden okuyu· 
cular, befinci ıahif emizin son sü· 
tunundak.i ufak bir hususiyet el• 
bet dik1'at etmi,lerdir. Tasviri Ef. 
kar, harbi. tünü gününe takip e
der. Bugün ,u sahnan okurken, 
oraya bir göz atacak . olursanız 
harbin 644 üncü gününü idrak et
rnif olduğumuzu da anlıyacaksı· 
nız. 

Tüyleriniz ürperirdi 

644 gün, dile kolay değil mi? 
Bu ber hanesinde ayn bir 1stırap 
ve eleme ifaret eden kocaman 
raka~an harbin • batında size 
bahsedilmit obaydı, tüyleriniz 
diken diken olur ve 644 rakamı 
zihninizde uzaya uzaya sece uy• 
kunuzu kaçU'lrdı. 

644 gün, dünya ytizünde her 
an bir yenilik ve sürpriz yar~ta• 
rak g~ti. Bu 644 gün zarfında 
hütün dünya bir an rahat nefes 
alnıadı. Bu 644 günde herkes ye
ni bir hadisenin f8.fırtıcı tesirine 
tnaruz kalmamak için, işini gücü
nü bıraktı, ve kafasını binbir ih
timal ile yordu durdu, istikbal 
endi,esi 644 göndür hiç bu kadar 
kesif bir surette benliğimizi dol
durmadı. 

Bir zamanlar Himalayanın zir
vesine hrmanmak istİyen seyya
hın ayak tırnağının ıöküldüğiine 
Üzülen biiler, ,imdi tümen tümen 
İnsanlann ölüp gittiklerine aldı· 

"' etmn olduk. 

Bıktık '"andık 

644 sündür dünya buhrannu 
uzaktan seyretmemize rağmen, 
(harp, pike, bombardıman, ~ev• 
2:İe çekilme, hücum, zayiat ••• ılh) 
feldindeki sözlerden gına getir
dik. Biraz iç açacak baberleret 
hiru fante:z.ixe tetneyiz. Ondan 
dolayıdll' k1, yorgun ruhlar bi
raz dinlenmek için, bir genç t•
İrler davası, yahut müskwati me· 
nedelim mi, etmiyelim mi? l>ah
ıi üzerinde uzun uzun konu,uyor
lar, ve yine onun içindir ki Şairi 
azam Abdülhak Hamidin verese
ıi arasında doğan bir dava, gü
rültülü akisler uyatlırıyor. 

Sinirlerine hakim olan, 

zuferi kazanacaktır 

- ı--i.'1cı.t ne olursa ol· un, bu kötü 
t"Unlere intı .. ':utlr ederek sinir zaafı 
na düşmiyect:k olaıı • .!:o.ıdır ki, so
!'unda parsayı toplıyacaki.Z.'"\raır. 
insanlar duygularında izafi \p. iı: 
ta.lam tesirlere tabi oldukları için, 
biz de bu iı.afiyet kanununun hü
kümlerine uyarak kendimizi bir 
az daha sıkıntıya alıftırahm. Ar· 
tık kadınlanmız incecik çoraplar· 
dan vazgeçsinler, altlan tah~ ~
yal<kabı moda oluversin!. lhtı· 
Yaçlarımı:z.ı tahdit edelim. Bun· 
dan hem milli servet kazanacak, 
bern bizlerin harp içinde çalı,ma 
hırsımız artacak, hem de mali 
servetimiz harap olmıyacakhr. 

Kalkın, ey ehli vatan 

644 gündür devam eden harp, 
daha t'S441 gün devam edebilir, 
bütün dünya lcanh bi.r ~iotma
nu:a iç.inde bocalarken, bıze t~r~
tüp eden bir vazife var: Çıftçı
rnwe memurumuzla, kanmızla, 
erk~• gencimmle, ihtiyarı
hıızla ~me ve kalklnma mü
cadelesine hwıla, idealle, tau· 
ıupla hız vermek!. 

Motsut ~ulh günlerinin uyulırla
lıa rehavetine gömülmeden, hep 
hirden elb'irliiUe, mü-tahsil ve 
tnü.te~ ayni gaye etrafında 
biri ~umumi menf~tin icap 
ettirdiii pyTetİ ıöaterehm. 

Hulasa . 'biraz rub değistirelim 
v~ ekmek kavgas1ncla eski O.· 
nıanb lmparatorlujundan mev
!'tıs bigi.neliğimi:z.i değil, asrın İs· 
tediği yırtıcılait kullanalım!. 

c. a. 

Bir katil çocuk 
3 seneye 

mahkum oldu 
Şilenin Kumbaba mevkiinde 

Çobanlık yapan Ahmet Gül a
dında 1 7 yaşlarında bir çocuk, 
bir miiddet evvel bir alacak me
selesi \-ÜZÜ:ıden yine çobanlık ya. 
Pan Tevfik adında birisini bıçak
lıyarak öldürmüştiiı. 

Yakayı müteakıp yakalanarak 
birinci ağırceza mahkemesine ve
ri'en Ahmet Gülün muhakemesi 
diin bitirilmiş, suçu sabit görüle
~~~ evvela 16 seneye, fakat Tev
f~&ın kendisine hücum etmesi tah· 
ıf sebebi addedilerek sonra 12 
~en__eye ve nibayct yaşı küçük ol

Ugundan da 3 seneye mahkum 
~dilıni§tir. 

.... . ... ~ . l&-f•l~li!M:li!l!~Uil 1 

Yeni bir kararname 

TASVİRİ EFKAR 

,-----=---~~-~----~---------------L _D~_e_v_l e_~ l_e_r_a_ra_s_ı_lıa_k __ J 
Harp kaidel • 

erı 
-2-

Sahife: 3 ~ 

Hırvati·standa 

MAÇEK 
nezaret 
altında Buğday, yulaf arpa, çavdar .... ..;;;.. ...... .-.................................................... ... 

ve mısır fiyatlanm 
Muharebe esnasında iki tarafın hürmet etmiye mecbur 
oldukları kaideler nelerdir ? - Bir yerin açık şehir ilanı 
neyi tazammun eder ? - Tatbikatta nasıl yapılıyor? 

Yugoslavya ile 
teşriki mesai etmiş 

olan Hırvatlar 
muhakeme ediliyor 

hükOmet yeniden tespit etti -------
1ıI h n l~ri Ofüdnlıı iştiga1 mC"\"'ZUla- yedi ·ıllilyet barldnde kalan digcr 

A k ra 4 (Hususi) - Toprnk 1 Mardin vilayetlerinde kilosu 7,75, bu 

3 su d bulunan bugday, çavdar, vilayet haricinde knlan diğer vilii
rı arasın ·alaf mübayaa yerlerine ve Hiyctll'rde 6, arpa, Seyhan İçel, An
;[P~ ;e ~~arına ait 2/14711 ve buğ. talya ve Hatay vilayctleı-incle beyaz 
il ya . ar •darın tan;ı;im satışlarına cins 5,75, siyah ve çakır 5,50, bu dört ;y .,)~4~~; sayılı kararnameler ili~- vil.tYet harlclnıle kalan diğer vili· 
a ~ıİ . nlıırın yerine Toprak O- yctlcrde G,25 ve li; yulaf bilıinıum 
~~. n~ı~·1 •0 1 mevzuları arıısınıı son- vilılyetlerıle u,60, mahlut, yukarda 
ııs~n l!iiti;

8
1 edilen mısır ve mahlfı- adı geçl'n yedi vilayette 62,5, diğer 

ra and ·~rva etmek uzerc yeni bir vilayetlerde 6,75, mısır, Sam~un vi. 
tunu a 1 1hn•ırlanmıştır. layetindc 7;25, Bolu, Kocncli, Ba~ 
kararname -

~ !yete giren bu knrarna- Jıkesir, Çanakkale, Teklr<lnğ, Kıı k-Bugun mer f 
g~re buf<lny Seyhan, çel, An- lareli ve Ediı-nede 7 kuruştan nıüba-

meye 0 t Edirne yııa edilecektir. 
talya Hatay, Gazi An ep, ' 

I !!:!•~.e!IC91-----

Ha vagazı işçilerine 
hükumet hak verdi 

--------·-
ettiği Şirketin kar 

yevmiyelere zam 
-----

tespit edildi, 
yapılacak 

H susi nıuhabh-imiz- ı Bu ihtilafı hal için İstnnhul Va-
Ankaraf 4 (b ~ Havagnzı Şirketi iM Lutfi Kır<ların riyasetinde top

den) - stan_1u a zam yapılmaktan !anan büyük hakem kurumu şirketin 
işçileri, :ıneınuı erkrıımiye verildiğınl hcı:aplannı tetkik etmiş ve bu mücs
başka her se;e kendilerine de zııın sesenln zarar değil; kür ettiğınl gö. 
ileri sürere 1 tenıişlcr ve esbabı rerek ameleyi haklı bulmuştur. 

1nıasını 5 kA tt • i 1 yapı 
1 

k şirketin ar e ıg n Hakenı kurumu muhtelif nisbet-
mucibe o ara 
•ı . sürmü~Ierdl. d' d b lcr dairesinde i~çilcre um yapılması 
1 erı ' ettiği id ıasın n u-

Şirket zara~ anaemnlllı, ve icap edeceğine dair karar vernıiş ve 
lunarak. bu ~ıhe;~r~le işçile: ara- ikt1~at Vekaleti de bu kararı tasdlk 
bunun üzc!lnb göstermiştir. etmiştir. 
smda ihtilaf ıış..:...-------~-------

Afman ıktısat heyeti- ! ydllye Vekiletl ceza 
nln Japonyadakl evlerı umum 

fa a il Ye ti mUdUrlUğU 
• 4 (f\.A.· - Yarı resmi bir Ankara 4 (Huı-u~i ) - Açık olan 

Bcrlın bildiriliyor: Adlive Vekaleti yiiz lira maaşlı c .... ~ 
mcmbndıın Wohltat'ın riynsctı al- 1 ve tcvkı~ evleri umum müdilrluı;une 

l\ffisteşıır b 1 ııekııen lıra maaşlı birinci sınıf ad-
tmdıı u:ı:ııkşarkta u unan Alman liyc mufctti,ı Bnha Arıkan tayin 

t tıcyetlııln faaliyeti hakkında edilmiştır 
"kusn · 
~erıınin sıııııhiyern m~htıııerıne ce- Emedde bir cinayet 

haberlere gör<?, "ohltat'ın )lap· 
len ter Japon - Alman iktısadi !-m:c'I 4 (Hususi} - Kuı.amızın 
tığt iş b k d 1 Gokngaç köyunden Alı :\lehmct ıs
mfinnscbctlcri a ımın an buyuk bir mimle bıı·isi, Arslanı kııma ile ağır 
chcrı1ll1~Yeti haizdir. Projenin geniş- SUl'l'tte yıırıılıımıştır. 

1 .. ~ ebcbile heyet bir miiddct daha lladlsc)e Aı-slanın, hayvnnlnrının 
••., ·••ı ..ı,.vnnı .ı k . Alt Mchın~dın tnrlıı ınrlıın g'C'çmclr.rı · · " eııecc tır. Bu mesai 
ıneqaısıne -~•dı •. ,, selıcp oınıu~ ur. 
şimdiki halde " i)ct bır eekıldc iıı- dl de çekirge 

k r '\a A.. Mar n 
kişaf clme tN ır. , k R 1 

B _. '•i a ı Macar a,Yh-. ..ıe t ... • ~-· 
•..ı Mardin (Husus ) - .:ıuny,:uen 

ltalyan Krah tarını n· hudutıarımııa ucı.:un hnıiııd .. çckırtre 
dan kabul edlldf "urülcrl gclmıyc başlnnııştır. Çckır

nr en fnzla Cizre mıntaknsıııa 

Roma 4 (A.A.) - Ste!aııı ajan- ~ın t.nıektedırl. 
~ ~\'.'.. ge en Seyhan mmtakası 

;:ındnn: Ş~hnm : 1 Sadettin Sarıkaya bu 
Kapitolu zlyare tettiktcn sonra mücadele reı.~. 2.- ·apınış ve ıcap eden 

l\Iacar hükumet reisi Quırııınl sn.,.n- husust:ı tctkıkat ~ .. lllilmiııti Çeki 
tedbirlere tevessül eo °" ~· r-

;yına gidcf(!k KTal tarafından kabul ccJerin, hududo yakın • koylerdeki 
olunmuştur. Bardossy ile ht!~etin mahsulıita bir zarar vernıcrneleri 
diğer aznsı bundan oıırn Hral tnra- icin vıliY~timız :r.iraat mild(irü hu
fından öğle yemeğine ahkouulmuş. dut boy~daki koy'Jeri dolaşr.rak la-

zım gelen tertibatı aldırmaktadrr. 
lardır. ..__........ ••• ·-···· ......... , .... . -----·--··-·· ---·-··----_.·--· 

S :ıvaşçılann dlişmana ıar:ır 1 bih t.-dilccek filllerdir T lmık ımkan- ı Ru ıtlbarla sıı:1:aşçıJar. mümkün 
vennt!k için 1 tc<llkl ı1 ,ası- lunn çc>ğalm:urı bu h';.7 u ta de!!ışık· oıdu •u kadar faz.la malU'.llle t:ıbrJp 

talurı kullanmakt.ıı .wrbest ulınadık· tik _yapılmUlnı ıcıap ettirmez. n etmıy t lışacaktır. Fabnkalan, ıı
Jarına 25 mayıs tanhtı Tasvırdc çt- numı zcbırlemek. tc;olım olmuş bulu· tclyelen ı~ )aramaz bir hale koy-
kan yazımızda iııaret cunışıTh. Harı; - - - mak ıçin fııaii)et sarfedecckhr. Bu 
baJlhöş, alabildığıne ) akıp yıkım, )'A v a z a n : oolsrm sarih h:ıklnrıdır. Mes ley• bu 
ıntayıp öldüren bfr bcığuşma dcğıl 1 bakımriaıı mutalca Pdcrsek mudafaa 
uiı-. Harp, nizam altına alm11 ,, lıtr N i h at Eri m cdılmı)cn 'ehırlcrıle bulunnn mnlzc-
~nııcadeledir. Bunun boylc olmnımıı Ankaı:a Hııkuk f akülteıi rr.e dcpolunnııı ve fabrıkaların, ae-
ıns:ıni mülahazalara borçluj'\lZ. Ynl· Ama.e Doçenti ı kcrı bakımdan ehcnımlyetı ol:ın he-
nız savaşçıların harp vu~ıtaıaı ıııı - • - • -· dcflerın bonıbar<lımnnlaıla tahrıb1ni 
kullanmaktaki ııerbestileı 1111 uıtıdıı rınıı &AV!!tt<Çı:ı: 1 'Jl<lul'l1ıek, ışkenu YllP. j rr .. •şı u .rörnıemız ıcap eder. Ancak 
ederken idealizmj Nk ılel'lye götür· mak, ~eıcf '" tıaysıyei ılc telıfJ kabı! 1 bu lıomlıardımanlnr yapılırken esus 
memiye de dikkat eylemek lı:np eder. olmıyan desiı;clt re başvurnı11k ı:ıhl µrerıs!p unutulmamalıdır: Lüzumsuz 
Zira hıırbJ goze alını~ olan devlet, hıırekeUer. hlçbır uımarı ve tuçbır l ıstır~plar Levllt etmekten knçııınınk. 
kendi varlığı ve ıstıkliılı \CYD ken· )ercıe nıeşı-u gorulem .. z. ! l;icnırll'nn 11:ell~ı güzel yailgln ve ın
disınce bu derecede ehemmıy~tlı gö- Son ı.-ün!erdr. Gırit harekatı eımn· Clhlk t>oınbnlurı yab'tnurıı altında bı
rülcn bir mak!lat 1çın allahu a:ınlmı~· sında Alman pnrnşOtçlilıırlnın 'r'cııl ralnlrnaııını nncnk mukabele bılmisil 
tır. Kendi rnukaclıJcratını ııı:ırın ede- Zelanda a<kcrlcnnın. onıtornıa&ını nıeşrıı kılabılir. Sivil hedefleri bom· 
cek olan bir mucı.dc.lede muztı!fer ol· gıynıış olarak tndıklerı lşıoa '!ı~ılml~· bnlıııuıyıı ilk başlıynn tarafın, mağ
mak için kullanacağı va111tıılan s~· I ti~ Eğer bbyle bır hnrckct bakıkııt< n j lüp olduğu tnkdlrde maddi ve mane
ını?kte ınüııkülpesent olnmmıya mey- ı \'akı olnıu~ olsaydı, yukarıda r. ncı vi ml'sullyetı, gnliblyet halinde ise 
lcdccl'ktlr. mııddcdo ı:ıkredılen hnl ile kar~ıln~ıl- cıhıın efkiirı umumiye 1 ve tarih kar. 

Bu itibarla harp hukuku- m~ cılurdu. Düşmnn llnlfoı ıııasını şıı1ında manevi mcsuliyeti bliytik o-
nun umumı: kaldelenni U!sbıt eden g1ymek. barv kaıdelerln~ aylmıdır. lıu·aktır •. Mııııum çocukların, kndın
muahcdelcr, günun umumt ıcllikkl Bu unıfonııa tle vakaln?an t.avaşç~ lıırın ve gayrimuharlplerin tkamct
ııınde~ pek fazla oıaklaşmarr.alıdır. lııı.rp estrı nıuamelea.ı cormez. Yôııı gahlnnnı bir cehennem haline koy
Meı:ela umum1yctle her yenı ıcat e- harp esırlerınin mazhar o!d?ku hak nıakta, mınnurcleri harabeye çcvir-
dllı:ın harp vasıtası ev\'cli dı·hşet ve lardan ıstlfad\l edcmt2. Gorüluyor ki mckte, uerb&r bir kin ve hiddetin tat
nefrct!e kaı·şılanmış, fnkat bılihare LahPy mukavel~inln kuyduı,ru. bu nılnlııden başka ne menfaat vardır? 

. hu !!ilaha da o zamana kadar kulJ:ı· oıemuutyetın mu~yy1dcsJ lccndınrlc llu bnreketler halkın ve hükumetin 
nılanlara nlışıldıı1"ı kadar alışılıtığı mevcuttur. İşaa edilen bu haberı Al· ınuknvemetıni earsmak ~öyle dursun, 
görülmiıştür. Değişmıyec~k olan e- marılıırın ne Kadaı- bu} ük bır ıı;abl- bılıiluı ıstikual fçtn \Ok vahtm neti
sas prensip şudur: İnsani duygnlnr· yetle tekzip eyledikleri hatırlanırı;a, .:eler doğurucak olnn yeni yaralar nçı 
la harbin icaplarını telif etmek, lü- harp halınde dahl devletlerarnsı bak yor, yeni kınler }aratıyor. Hiçbir su. 
zumsuz ıstıraplara sebcbıyet verme· kaidelerine riayetsızl1kten çektnıJd ı:l en olmıynn bıçare anaların, babaların 
mek. anlaşılır. yavrulnrın fecl bir şekilde can ver-

işte bu pren . t tlh 1 k Mfidafaa cdilmlyen (yani açık o ıli.1.!lnl goren bir evliidın, bir kıırdc-
sıp en am a ara · 

1899 ve 1907 LAh k elci 1 d lnn) ~chırlenn, köylerin, tkamctgab. şln, bir ananın veya bir babanın knl-a ey mu av er n " . 
kullnnılmaRı m 1 b lar ve)'a bınaların herhangi bır vıı. binde bombardımanların faiU olan-. emnu o an arp vaı11. 
talan tesbit edilırken çok ôlçülü ha· sıtıı ~e bombardımanı ı·e huralara lıırıı kar~ı ayanacak kin ve nefrcU 
reket olunmu~t K h bl 1 k tecavuz yasaktır. Hurada nçık şehir- kolay anutulamıyncak bombardı-.. ur. ara ıır n n n- d 
nun ve team 11 . • ilik dö t den ne anlıışılncn~ tıllkkmdn b1rnz man an mOteesslr olan sanat eser-

u erıno mutea ı ı ı d ,;.1 h 
numaralı muk 1 •

1 
iznhnt vcrellm: Hl39 harbl baı:lıl•a- t'r nın 11n:e ece" ıırnp manzara 

menin 2.ı .. ~ve e:ye bag 1 nıza~ııdıa- lıdanbııri açık vehirlerin bombnrdı- bu kil'f daima tazeliyecektlr. 
' uncu nıaddet1ınde aşııgı a-

ki hareketi . • manı meselesi ııık sık hnhı;e mevzu l.Cıhey nizamnamesinin 27 nci 
er meı <'dılmı~tır: olmaktadır. Parts Hukuk Fakülte· ıııaddcsl dini iiyi1'lere, sanata, 11-

1. - Zehir veya zehirli riliihlar ı;lndc harpten bir •\!Ile •vvel ol,uttu· mı mc~aiyc, içtima ynrdım ınü. 
kullanılması; ğu d<:ı-slerıle, tannıııııe hukukçu Bns- e sesclerınc tahsi~ edilen blna-

2. - Diişman millete veyn <rrdııya dev Lllt nıudaf llll Pdılnıil•en şchı l şoy- lntln tarihi abidelerin, hnstancle
nıensup şahı~ların ihnnct ıuretllo öl- le tarif etnıı~tlr: fıf ıdajaa edU ı yen rin, hastaların, ynrahlann toplu o
dürtilnıesl veya yarnlımması; şeho. 11avaşçınm mukaı e.nete n cırtız larak bulunduğu yerlerin • ayni za-

8. -- Siliihlannı ındinni~ vcytt kcn ko.lmcıksuın girebfLectıH S<'hirdfr. J manda askeri maksatlarla kullnnıl-
disinı müdafnn imkanı k:ılmnılığı içın Uoyle btr şebnn bombardıman edil- m:ıdıklan takdirde - bombardıınnn 
teslim olan düşmanın uldıirıılıucsı ve mcsinc hacet yoktur. Zıra nvnşçı edilmesini menetmiştir. Ynkarıdn sa
ya yaralanması; knrşısmdakı mukıwemeUcn kırınca yılan yerlere hususi işaretler kona-

4. - i\lağlUplnra havntlarının bn düşman toprağını ışgal edecektir. Bu rnk kolııyc~ tefriki müm'kün k.ılı~~-
ğışlanmıyacnğinın Uan edılmcro; ışgıd hiçbir muk~veme le karşılaşma- cak ve bu ışareUer dfişmana bildın-

5. - Lüzumsuz ı tırapl ~ ebehi- yınea herhangi biı ııcllrın bomb 1 dı- lecekllr. 
yet verecek silablann, merınıleıiu -;e manin tahribı 10zunıııuı bir haı·ckct· Blı- şehrin veya mahallin hücum 
ya sair mndılelerın kullanılınnsı: ten ıb:ıret kalacaktır. Bu mutalna bu ılc zaptı halinde dahi yağma ettiril-

6 - .Muzakerecılcre mah us bayın- ı:fink!l harp fçın zayıf bir ıddıadır. nıesl ync:aktır. Lahey mukavelesinin 
l?ın. dt1şmnnın bayrağının, a k rı nın- l\ltıhtercnı profesônın de işaret etti· bu hükmll bugOn biziın için pek tnbll 
mctlerıııln üniforma ının ve Kızılııyo iı;ı ı:rıtıı zııınnnımız harpleri ı,ırtık bir olan lıir vaziyeti tesblt eder gibi 
m:ıhsus işaretlerin kull ınılmn. ı; ııınl7.<·mc hnrbı hnllni ıılmıştır. Çarpı- gvrünürse de, dnha on dokuzuncu a-

7 - Harbin icnplnrı elzem ı:ılma- şnn tn:ınnlnrdıın ziyade .nalzı:ımelcr- sırda Vnttel, G. F. de l\lartcns gıbi 
clıkça, dıişııınn ınallnnnın tahribı ve- ılır. \'i\7. bınlerce aıık rl eınr edin mnı uf nıücJliflerlıı hücum ile znpte
ya uıusncleı·csi; eğer duşmanınızın ellnrlckl tank "~ dllmış şehrin yağma edilmesine ce· 

8
· - Karşı tnrnf vntnndaşlarının tayyare ınıktan sizin el!nızd k•nrl il vaı vcı·dikleri düşünülünce, ka) dcdl

haklnı ının ve davalarının sukut etti. bırk:ıç mısli fazla ıııc hnrbt z.ıfrrle len tcrnkkınln chcmmiyot1 anlaşılır. 
ğlni, talık olunduğunu 1:eya kabul nelleı:ılendınnck ümldı sızln lçın pek Fılhnkikn bugfinkü medcni)et ac
edllemıye<"cğlni iliin etınek. Za} ıftır. Rınnenaleyh hı:ılıhazır hnrp- viye ı g6zonündc tutulursn husust 

. 
9

· - Savaşçılnrdan bırl tarr.fınrlan lerınde ınııanı oldujZ'u kad:ır ona m • ş ıhısların mnllannın nskerler tnrıı
dığer taraf vatandaşlarının kendi kine vn ınnlzemc yetiştiren fnhrıkıı fından zorla ellcrınden alınması de
nıcmleketlerine tevcih eılllmlş olan ve atel:iclrrl de harhc faydalı olnmı- nıek olan yağma, herhangi bir hay. 
harp harekeUcrinc iştirak ı~ın zor- yncak hale koym:ık lizınıdır. :Ra har- dutluk hareketinden aynlnmaz. Bl
lanmnı-ı; böyle bir hareket. •lüşman hın bot:"ıı=.ıma. bıı harbin, malzeme ve nacnnleyh yağmnya mini ohnıyan 
vatandaşı olan hsm harpten evvel Gozler:ımız önfinde cer~;yan eden ce· sava çı, devleUcrnrası hak bakımın-

_..__ dan bir suç işlemiş olur. o savaşçı hizmetinde ~alıvmış !:>ulun- tJn lıoğuşma bu harbin aı ...... cme ve 
ması hnlindo dahi meınnudnr. m:ı-klıJe fnıkıyet1ru cm son olıırıık e- . Hnrp hukukunun diğer k&idelc.rl· 

Görülüyor kı menedıleo bu J nrc- nde totmıya ınuvafftlk olaeak tarıı- nın tetkikine gelecek yazılarımızda 
ketler, her zaman ve her yerde lıü- / fın ga.lebes<ile b1tecejpn1 1 pat etmek· I deYnm edeceğiz. 
tüıı medeni mılletler tnrnfından tak· 1 tedir. Dr. Nilıot ERIU 

==-:-SEVGi llAKIŞLARI - -w--• Yazan: Sadi GÜ rr =:=: .. Hikaye 
ü li1 ]işi takip ettiler. lşte, dallarım _bir- Onların anneleri de, babaları da Pamak anne eoz kırptı. Guzin Çl\J>- nerlccn cche.nncnı azapları duyuyor-

- Do!ru Güzin, fakat başl<a t r blnne keneUiyen sık ynprnltlı ıkı el- Bayan Nezihe ıdi. Çok küçukk n kıın kın bır gulüşlc ezbcrlenmış bır cuın- du. Fakat, neye yarnr ki ..• 
de hareket etmeme artık lmlaın ~~-o~~ ma ağacı. Henüz > uvasındıın ba ını sesiz kalan IIlkmetl, ı 'czıhe tc~'Ze le oku~u. Trenden solgun inen Hikmeti, yor
Hiç ~elli .. etnwden, uzak b r ko.~ uzatmış ya'\'?'U kuşlara benzlycn mi- hımn~esine almış, .beş yıl, gonlunde - K~sa a~rılıklar, artl:ıımdnn g • ı:un nnıın genç ku:, bahçede yalnız 
çekılir, sılınlrım. t nlcik meynlarile dudak duda a ö- taşıdığı evlat se\'gıslnl ona n-ımıştf. len sev:ınçlerı beslerler. kalıncn, bir çocuk ncş'esile onun boy-

- Seni bütün samimı~ctımle e- ....,rlar B 1 ra da k ndisine ila aylık Hikmet, yemeğ kadar, kederinı U· nuna atıldı ve nişanlısının ya~ı &OZ· 
""'-'ikl · i nntıror P uJ·- • ır yı son ' t bil Yal t d ı~-' min ederim ki, SÖY'•'-"" erın ar ~ Gfuı.inin hıçkırıkları boguk bir o1c- bır kız b:ırnkarak ölen k'ocaımı, bu ~utmuş u c. nız, y:ı ma an ev- une kendisini durdurduğunıı görun-

ve kabw edı;orum. Sana ~ kad c- 1 süruf;c benzedi. Başı genç crk~ın bü k scrlnçle adeta unutur g:ibl ol- vel: ıınnc onlaTı salonda yulnız bı- ce put gibi donakaldı. 
bağlıyım ki ve seni o kadar ıçt n s l ..-ırne dilştü llıkmetln b"liküt d yu O l rı hiç ayrılmıyacnk olan rnktığı zııman Güzmin y_ıuuıkhtrının Neler söylüyordu bu adam~ .Alla-- l nnnIT ve h~-- • u e.. muştu. n ıı ' 1 1 - l i bu 
''1yorum k'i ne SQS cst:n ı ·bı . rinlcşti. Göğsü, denize kulaçlarla da- bir çift dıre bfi~·ütmüş, okutmuş ve ~ev a ev yanması ve bPQZ er ~ın • bım?! ..• Ne!. Bir kadın mı?. Ey, S<Jn-
benim<>erlm. Yıılmz, bunu, enin gı J hlr ndamın gogsü gibi . d bankadaki parn.sının :rnnı· gulanmıı ı, onun da boğa%1nı kuı uttu. rn, sonra!... Kötü, çok kotü "C'-'lCl'. 

tcmız ve an • IÇCl' en Hıkmetin • . Prt k aJ k ,. " 
bir in anın, tanıdığım en . bi sıloştı. Gözleri yandı. lldsi de el G. i ·nkinl de eldemcyı ımnal et. ! , csı brun, aon ampaua ç ar en Okudu •u but klt.ııplar gozunün ö-
mert bir erk ğln lApab11 c~ıni ç ıı.arlanndan ynpılan takın it dma na ,uz nı kompartımanın loş uğunda oirbirıle ınfındcn geçiyor, Sıbbı"e Müzesinde 

ııııro et al!> .. a 111 a- memışti J "k ·rt d d k ı ·ı " aitlıma gctiremcsdim, 1l ~··kesik ki çiçek t.aı·hının yeşil kcu.mrıa yı- J k · ·cnk dolu bir sabah, köş- >'nnııı~~ '\~ıı ~ a 
1 

sos ~ksl~ er:Blk gor<lüğü çirkin resimler ifıiller gilıi 
Genç kıı hem sö)lG~or, ıe r•ıldılar. •1 ve 1 

• tak "C'klindel, el- - ıtt g n !fl 1 conece ın, • dillerini çıkıırarıık t>ü}fiyor ve hepsi 
ı1 Ynnyana " k ccrcsınden. " t' ., hıçkırıklarla sarsılıyor n. 1 un nıınuet, gözlerini yakan ılık! ~ un ;pen ııJtında onları duduk me •·· Hlkmctın baeında toplnnıyorJnrdı ... 

yürOyorlardı. Hikmet onun. ıu ı . arasından tam bir yıl ö ™ ıg~n ına ağııçlannın b" genç kız coşkun- - Bıraktıfım gıbi bul cağım Gü· Dlr tarafı •,;ilrümüş yaı"nlı bir 11· 
1 dini bir mu· ,. nec_.' goru- d d T. ..ı>rfinCO ır . ' 

dan kopan hıçkırık an. . _.. rordu. )' me ayni takın altını d' u abn ı;v koşarak Rigolctto· ~ın. ·· t'lz buyfıyor, buyüyor ve kocaman bir 
• J d dlnlıyon•U· ş· di ~ ü d < n ı ı- l ~ ·ıe plyano)'ll • • ~ k siki gibi vecd ,ç n e . doldu· Ier. • ım g.,6s n e yıışlarla w uı,-ı • ıamıııtı. çu ur olup Hikmetin başını yt tacak 

Nüansli bir yeşillik göl rlııı b nı bu gölgeli yüzün tnzeliğı . anan yu çıılmıytı b:ış • k' h ü İşte, dort ay sonra dunmuş ve Gü- gibi oluyordu 
ru~ordu Dallıırı, kundağrnclıın il~~~ rünmiyeıı, i'nkat hissolu~ao ~il; go· I Bu çılgın sevinç, sc ız ~y, c:~ "t,ı" ılnı bıraktığı gibı bulduğuna iman Hik ~·iı d.. G!iz 1 
çıkarmı~ bir bebek ıazcllgile lg "":ı;.. bir bUl,'11 gibi tn içine si n 1 a:1"ıltıcı şiddetini biraz daha ar ıraı:n il r ctrniştı... Fakat kendisi? ... Oh, d 11- h mck' d ot nndnn S ~işen k kın 

1 1 ~kHi ~ a~ ki ,, nm ştı On- ...... 1 • de bu şen yo\·aı n s- k fb• 1 d 

1 

nvuı:ı n nr aşı ı. u ı e ~a n in· 
siyen tomurcuk n a > -ı;lJ r, bir !ar,. se ı ay Suren lnlmmnıı bi; sev- knsırgn muın ' rece - ı .o ~yor u . . rını uğdu, g ğ ünü ıslattı. 1 te iki 
!arına b:lkıyorlar. Açılan ı;~ e •il· ginın ateşini ilk olarak . tünden e ti. . Huln g ı;sundc: sc~ ız, s • z sar- ' .. 

kı l ğilc onların ü tline km altında dudak! ışte bu tıı· Hlknıet eve bırnz dar- sılan kumru! başı derın bır vgi \6 snattır de, dahn clurgun bir du u· 
a~ı\e ~'R .b? ı A> nklarının ıı!tınd~ ç~- karıştırmışlardı arından kanlanna Dir Akş:ıınşlrkctten kendisini dört snygı ıle okşadı \"e düşunda. nuşle knrnr veınıiye çalışıl vrdıı. Hlk 
mış er gı ı ...• ., bah'"cnlo den hk en· · gnn döndü. d Judakl bir fUb nin ıs· M '-'e g·ıt'' ,

1
• ı·n u- u·n · . . met, eli iç b lı etmeden uzak lıir ko-

t.ırdayan ve ... .. 1 'u' or... "° .y. • • l Ann o . , .. ., w n ~ cu nvı ıçın- ktr ·ı ,._. i - J in .. -ı ktırnlu bir yo u - • bol Gfizinin nnncsi "'}) ay ıç n, ctmişlerdı. Du, heın de idı. Şerefine içkilı hır toplantı ya- ş ye çc ıp fil mcceı,;ın > soy ey .cc 
~e gomu en U cş1n1n kı:ı:ıllıgı, 1 • .,. arca· ~· k lahınn nıcn,ıır tlcclcncccktl. Sıkın- 1 k"tl k d ırenç k z, hemen knçncak korku ılc 
işte .ak~nm g nnlıı halinde ak ctkt re!~ taraçasında ikindi knhvaJt ı' oş un de bir terfii~ ~eh•wecnnln ııoran bu Pl~lm~şt,. gOeç va ı bcirel· ·ah nfr <laııse-1 koluna sıkı sıkı sanldı. 
alevlı bır mcş 1 tar:.ıftn, ·a< ı- pnrlnrkc.n ~arrnaklannı 

2 

1 a1rııbıı ya- sebcbını .• ., • ' ı mı ı. gece, r ,aç .a t.:ı evve • . . . 
k ·kü nnccrel ri. So k lı Slk tıran ikı çıft "'in·ı mi . ı çe c ulaş- tısmın • Jı""ıı, kötu haberi ver- tnnı ıp gezinti ve toplantıla <ln srn1- Guzln, kedc1 ini bir lıurgu gıbı bn-ro~ n P~ 1 n bn ım · ... n 11 ·k· ilı '\'lif 15 • • ' b 1 ,,..,;: dü b 
f b. Juvnrı [{nı ıra •ıı tığı· bezle ııilmişti o eli 1 c sabunlu 1 1 sevg . ' .. ·dil· Hemr.n, gıtmıycce- ııntısinl kn:ı:alldığı F'nhircnin ol""ın ra, 111 n ı~· ne bvm ve aşını knldı-
e ır 1 bir kumıış > • er çok ı çckın•) 01 k t ı· 1 ı,· '" k u g .. l · d · ko\'tı çan•ların. d mnvi be- çın çırpınışlarla ı:; lı znınan, hır- nı ye da rklcnıe ' ıışı c, ır ve haris 'iicuılile içkinin t ıı i ara- rnrıı on 11 oz erme crın, derin 

ve b;nzh·eıı aıalıklaı ı.n nııBırnz sağ u~ğln pn~ lnşılml\~ arıl uk~ell lıır be- ı:,..ı knrar.ıı~ı . boş:ıittı. Fnk:ıt, scb p smdn kendini ka~lı den Hikmet er- lınktı. Du vlicuttc yegane temiz kn
n:klerlc 

0

goz al sn dcııı~İ~lııi tamam. mişlerdi. Zaman ~n~ a ınu~ndcle et- nefeste ıçını düşüncesini 0~ lenıiyC' tesi s:ılınh ı;üzcl kadının kudu; rlu- lan ° lkl yeşil yuvnrlnğın örlfılcrlni 
~ara!til, ııatıçeni!1n g::1~1u: yığınlannı öğliterek, beyaz b" egtrınenı, günlı•ı·I anlıı,ıl~nca,ııdıın Güzinin ipek eli du- daklannın 1 ntcşilc uyanm;ştı. Aradan ~li, içli optii .. onu elinden ç~kerek, 
ıamak i~ın, göğu dan billur sütun!- zinin annesinin ır toz hnli'1de Gü- vnkit kalın kapandı: on b~ ı,rün geçmeden, dcli gibi. dok- bır abla şefkatıle söylendi: 
yere serip: ortasın, 0 nihnyet işte o bu eller birbiı·tnsaçlarına ı;erptlkce, daklarınıı ~ı ... e JI!kınct, inanır mı- torn koşan genç adam, acı hnkikııtın - Ynnn doktora beraber ı,-ideriz 

del havu:ı:... h b e tutun n· nzu '" · Ç 1 ü lI"km t ' le en ayet u takın lt muş, ve ni- - ıç 5e,fndım. un• sen karşısında, blr çocuk gibi hunı;ur hün 1. c , unncm hiçbir şey bilme"in. 
tak·:· et ırldllr gıbi durdu. Başını bir yıl önce· an~ ındn, bundnn tam sın, birSZ d• be" biç çıılı~mıyorum. cur ağlnmıştı. G<'Cc, lşıklı bir sabahla ba )ayıp, 

:tııkX c,fiSinln ıslak bakışlrın d.a. rcr varlık oİarn~Y~~· !e inanan bi- bur:ıda ~kcn dü~" bazırlıgımı mfi- Vuc\ldündcn daha çok ruhunu o- kızıl bir akşamla biten bu bir yıllık 
kaldır · arı• d•Jre çizen bu yükse t. l ınışlardı. ırbıl'lcrinc sığın- Durt n) da _,.ırıtarıın. yan bu yaı;l ile. Güzhıln ynııına do· günü; )'avaş yavn~ yutuyordu. 
havada Y kcmmelen ta-

Kudus 4 (A.A.) - Ortn§arktaki 
Hırvat m. fillerlnde öğrcnildıglnc 
gôrc, bir nıuddcttcnbcrl kendısındcn 
haber alınamıy n ve oldüğu zannc
dılc.n KoJ lfi Pnrtıs1 lidc.n .Mrıçek, 
Kup~nlç'dc nezaret altındn bulun
durnlm:ıkLııdır_ 

Partinin reis munvini Koşutiç de 
tevkif edllmiştır. 

Son günlerde Hırvclist.anıla 4 hu
susi Mkeri mahkeme teşkil eailmış
tir. nu mnhkcmel r şimdı kuklıı hu
kCımetc karşı c.'lnnyct suçile mevkuf 
bulunan birçok kimseleri nmhnkMllO 
etmı>ktedir. nu cCinnyı:ıt> Yugoslav
~·a Krnllığınn karşı sadııkattır. 

Batavia' da 

Mühim ticari 
müzakereler 
yapılıyor 

Japon gazetelerinin 
Holanda Hlndlstanı 

alayhlndekl nefrlyatı 
Tokyo, 4 (A.A.) - Japon 

aözcüsü, ga:zetec:ilerle yaphğı gÖ· 
rüşmedc, Bataviadaki müzakere• 
lerin mühim bir safhaya yak
laşmakta o1duğunu bildirmi~tir. 

Japon matbuatının tiddetli 
nefrİyab 

Tokyo, 4 (A.A.) Ho~i 
Şimbun ve Miyako Şimbun gaze
teleri, Bataviadn cereyan eden 
iktısadi müzakereler esnasında 
şarki Holanda Hindistanı makam 
lan tarafından takip edilen has• 
mane duruma karşı snbırsızlau-, 
makta '\'c Japonyanın artık k~ 
rarsız · usetini terkederek Ba • 
taviaya arşı ciddi tedbirler al• 
masmı istemektedirlet. 

Miyako Şimbun gazetesi Ja • 
pon hükumetinin, geçen hazi .. an• 
daki Alman taarruzundan istif • 
de ettiğini, azimsiz ve zayıf bir 
aiyaset takip edildiğini ileri sü
terek ithamda bulunuyor ve Ho
landn müstemlekesinin şımd A
mcrikndan muzaheret görerek 
l:uvvetlendiğini ı.e Amerikanın 
Çine yardım etmesi ve Asya ye• 
ni nizamını tanımaması karp • 
sında Jııponyanın kat'i mahiyet
te siyasi bir taanuz yapması lii
zımgeldiğini yazıyor. 

Japon - Çin 
muhasamatı 

Japonlar, mühim bir 
galibiyet kazandılar 

Cunkfng yeniden 
hava hUcumwtt1 

maruz kaldı, 200 
kadar ölU var 

Şanghay, 4 (A.A.) - Japon 
ordusu özcüsü demiştir ki: 

Japon kuvvetled, Şansi eyale
tinde Çunking hükumeti merkez 
ordusunun mümtaz kıtalanna 
karşı bir muvaffnkıyet kazandık
lannı bildirmi11lerdir. Şansi mıo
takaıındaki Çin kuvvetleri 18 
tümen, yani ceman 150.000 kiti 
olarak tahmin cdilmcktcdır, 
Tcmiıleme hardcetleri de,am 

etmektedir. Bu harekat h meıa 
hemen bitmi~ gibidir. Şansi ml~ 
takasında ölen Çinlilerin miktari 
40.000 dir. 20.000 Çinli de esir 
alınmıştır. Firarilerin mH.tarı 6~ 
bini bulmuştur, 

Çinliler de dün ayni mmtaka
dn Japonlara kar~ bir zafer ka· 
uındıklarını bildirmişkrdir. 

Japon tayyareleri Çunkingİ 
tekrar bombaladılar 

Çunking, 4 (A.A.) - Uni
tcd: 

Japon bombardıman tayyare• 
leri, Çunkingc şiddetli bir hü • 
cum yapmışlnrdır. Ölü miktan 
200 kadar tahmin edilmektedir. 
Bu Takanı, bu senenin en yüksek 
zayiat rakamıdır. İngiliz Elçiliği• 
ne ve F ran ız konsolosluğuna 
bombalar is"nbet etmistir. 

Bulgar meclisinde 
bütçe müzakereleri 

Sofya 4 (A.A.) - öı:,-r .ıildlğine 
göre mcbu an meclisi bir kmmuzdnn 
31 kimınuevvcl dcvrcsınc nit butçe
yi gorü~mck üzere haziran sonunda 
veya ağu tos baQında fevkalade bır 
içtima nkdedecektlr. Maliye Neure. 
ti bütçeyi haıırlamıya ibaılamıştır. 
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Dünkü ve bugünkü 

futbol hakemleri 
1 

1 2 3 4 s ' 7 8 9 10 

5 

Hakemin bir otoritesi olmak lazım; oyuncunun '•-+-•-r-ı-;.•~--...-....-ro-t--r-ı 
te$iri altında kal an oe hareket serbestisini 
kaybeden hakemler, ancak spora /enalık ederler 

Yazan: Selim Nafiz 
~ 

Pek eski sencl re gitmiyeccğim. 
Bir zamanlar, futbol maı;larıml2 bu
günkünden daha fazl seyi~i cclbc
derdı. O vakitler, sah da mnç idare 
edecek hakemlerimizin eoyundukJan
na ender tcs düf edilirdi. Bnzılan 
tıokak clblscsıle sııhnya çıkar, bir 
fmmıı ayağına bir lfuıtlk ayakkabı ge 
çlrir, az da olsa icap eden kıyafete 
girerek maç idnre edenler de bulu
nurdu. 

O zamanlar yan hakemleri yoklu. 
Oı la hakemi tayin edilen zat, saha· 
da Jiıalettayin iki çocuk bulur, bun
ları kendine yardımcı olarak kulla
nırdı. Yan hakemliğine ( !) ekseriya 
)alınayak, başı kabak küçük çocuk
lar talıp olurlardı. Orta hakemin bü
tun hü nüniyctine rağmen bu kü
çükler mutlaka klüpçü idiler. 

Sahada ellerinden geldiği, akılları
nın yettibri kadar, tuttukları klübü 
iltizam ederlerdi: Ceplerinden çıkar
dıklan, cllcrlndeki mendili kuh sal
lıırlar, kah sallamazlardı. 

Eb"Cr, herhangi bir taraftan yan 
hakemlerine itirnz vuku bulursa, der
hal değiştirilir ve yerine itiraz eden 
takımın tayin edeceği yeni bir yan 
hakemi ( !) konurdu. 

Biçare orta hakem!, gözden bir 
eey kaçırmak korkusile sahada dur
madan koşar, oyunculardan daha zi
yade yorulurdu. 

4 ır: 41 

Yine o zamanlar, kıymetli bir klü
bümüzün birinci futbol taklmı )cap
tanı, ayni Eamanda İstanbul Futbol 
Ajanlığı vazifesini goruyordu. Maç
lan idare edecek hakemler Ajan ta
rafından tesblt ediliyordu. 
Ajanın oynadığı takımm maçında, 

amatör l'Uhlu hakem, bir falso yap
mamıık ve her türlü dedikodudan 
kendisini kurtarmak için çekingen 
ve hiis nıı bir tavırla oyunu idare 
etmlye cahşırdı. 

Biz o zamanlar lıenüz küçüktük. 
Aklımızın pek ermediği bu usulü 
kendi kendimize tenkit eder eğer A
janın kaptan bulunduğu ta m diğer 
bir maçını başka bir hakemin idare
sinde oynar gurdüfümüz vakit şöyle 
hükm derdik: 

Hakem, Ajana takılan çelmeye 
karşı liıkayıt kaldı, işte bugünkfi ma
çı idare edemiyor. .. ~ 

Aradan on sene geçti. Bugün, oyu
mı bir hakem değil, üç hakem idaro 
ediyor. 

Hakemi tayin eden Futbol Ajnnı 
veya komite azalan, futbol oynıımı
yor. Hakemler lualettııyin değil, kurs 
gom1ilş kim elcrdcn cçlllyor. On se
ne evvelki ile bugünkü hakemlik ara
sındaki fark m:ıalc ef biıincinin lc
hındo. 
He~ yi g rmiye muktedir olmıynn 

ve sahada yalnız ha ına hüküm ver· 
m' c m bur olan on sene evvelki 
hak m, seyirciler tarafından bugün
k hakemler kadar protc-to r·dllmi
Y rdu. 

On ne evvelki hakem, bugünkü 
hak mler gıbı b zı futbolcülerın ku
manda ına riayet et 1 i kadar, ken
di nl yin ed n f l l O ajanın te
fl ri altında kalınıyordu. 

On e YV l h k me da;yak atıl-
madı. On ene cVTcl b k mln yüzüne 
ku ulmadı. On s ne CYV l hakeme bı
çıık çekilmcdı, kufrcdilmedi. 

Fakat yine on ene evvel, hakem 
ı;ahadan oyuncu ile kolkola çıkmı
yor, münakşa etmiy•,r, beraber içip 
cğlcnınlyor, şakalaşmıyordu. 

"'"'. 
Şehrimizde geçen hafta yapılan 

Milli küme mnçlnnna avdet edelim. 
Birinci maçın hakemi, ofsayt gör
medi, kasdım atılan tekmelere Jiika
yıt kaldı. Sahada pchlivnnhk eden o
yuncuya lazım elen cezayı vermedi. 
Olmıyan penalbyı hediye etti. Ve ni
hayet geııç ve amatör ruhlu bir ta· 
kımı hakctmedfğl farklı mıı •lüblyete 
sfirültledi. Bu kimse hakemlik bilml-

yona nh ya niçin çıl, nhyor?. Bl· 
liyorsıı niçin muvaffak olamıyor?. 

Kendi i bu mnçı cHakkllc ıdare ot. 
tim, diyorsa lnanınm. 

Soldan 5ağa t10 fi karıdan aşağı: 

1 - Uzak Doğada l..'1JVVetli bir dev 

let (Muhtelif ndalar üzerindedir) -

••• Atmaktan emir. 2 - Dort tarafı su 
İkinci maçta, en ufak bir h di e, olan toprağa • Elbiseler ilzcrindeld 

en basit bir scyirclnln protesto ni-
dası duyulmarlı. Çilnkü hakem maçı kir. 3 - Dövmek, dayak atmak, 4 -

gflzcl idare etti. İlk yapılan gayrini- Oyalamaktan emir - İhtiyar kadın, 
zami harekete liıkayıt kalmadı, ihtar 5 - Şarkılarda ayni mısralnrı tck
verdl. İkinci hattiyı tekrarlıyan oyun- rarlaına. 6 - Ecdat • Ilir harf. 7-
cuyu dışarı atmakta gecikmedi. Boy- Eline geçiren boynuna tnksın. 8 -
lece maç bir saat sesi işitilebilecek Olmaz mı! • Sürtıtll. 9 _ Akmıyan 
kadar sessiz, fakat heyec.ınlı cere-
yan etti. değil - Geee sabaha karşı yağım su. . "'"' 

Futbolüm!lz düşüyor, can çekişi-
yor, diye gazete sutunlarında feryat 
edenlere fllk sık te~adilf ediyoruz. A
cabn, hakikaten günden güne düşen 
futbolümüzde hakemlerimizin hi se
teri yok mu?. 

Hakemlerimiz her maçtıı görülen 
otorite noksanlarını tamamlamadık
ça, ne futbolOmüz bu keşmekeşten, 
ne de onlar fermanlı oyuncuların e
linde oyuncak olmaktan kurtulabilc
ceklerdlr. 

10 - Kaı·ides - Birdenbire • 

4 

5 

haUedilmlt 

Profesyonel gUre,ıer 6 
Öniımüzdeki pazar.. giin!l şehrimiz- 7 1--+--F=ıı-=·f-::'-!-=-=f·-:-J 

de büyük profcs~·onel serbest güreş 
müsabakaları yapılacaktır. 

Bu güreşler arasında bilhassa Ka
ra Ali ile "ki milli takım antrenörü 
PelUnen'nln karşılaşmasile, Mersinli 1 
Ahmedin Müluyimle )apacağı müsa
bakalar vardır. 

Blr sene evvel Ankarada yapılan 
musabnkalardan birinde eski antre
nör Pcllinenin Kara Aliyi ·bir da-

1 LAN 
941/16 

kika gı'bl çok kısa bir zamanda mağ- Sultanahmet Ilirincl Sulh Hllkuk 
Hip etmesi bu müsabakanın ehemmi- Mabkenıeslnden: 
yetini bir kat daha arttırmııktadır. 

Acaba bu pazar günü yapılacak Emine ve Recep Sabri ve Kadriye 
olan bu müsabakada Kara Ali eski ve Firdcvsin şnyinn ve müştereken 
antrenörün sırtını yere getirebilecek mutasarrıf oldukları İstanbul Çarşı 
ın1 ! mahallesinin Kalpakçılnrbaşı cacltle 

Banu ancak pazar gilnü yapılacak ve sokağında eski ve yeni ( 44) kapı 
olan maç meydana çıkaracaktır. (378) kütiık ve (6) pafta ve (2733) 
H~r iki ~ehli~anı~ bu müsabaka-, ada ve (2) parsel numaralı dükkanın 

sı buyük hır alaka ıle beklenmekte- izalei şüyuu zımnında füruhtu takar
dlr. rür ederek mfiznycdeye vazolunmuş-

Günfin ikinci mühim müsalıakftsı ı tur. Heveti umumiyeslnfn kıymeti 
da ~!ersinli Ahmetle rırnıa;imin ya- muhnm~enesi (3800) tiç bin ııcklz yüz 
pacagı karşılaşmadır. Bu ka~ılaşma ., liradır. Birinci açık arttırması 26/6/ 
bilhassa bundan yirmi gun evvel 1941 tarihim! müsndif pervcmbe gü
Bursada yapılan müsabakanın re- nü saat ondan on alt1ya kadar icra 
vanşı olacaktır. _ • olunacaktır. Kıymeti muhammencsi-

0 zaman Ahmet Mulaylmfn sırtını • " d t 1 be · • b ld ğ tnk · u · f nın yuz e ve m ş şını u u u -
tam 85 dakıkada yere ge. rmış, a- dirde o gil-n ihalei kat'iyyesi yapıla-
kat hakem heyeti evvela bu tuşu kt B 1 d ğ •-kd' d n ,.r l" • ~10 ca ır. u ma ı ı .... ır c en so 
savmamış sonra .,,n nyımi mng P •- hhlidü b k' k ı k ü 

dd tm• t' arttırnnın .. ,a a ı n m:ı -
a e ış ır. ·· üdd ti tc d·t P.cllle-

fştc bu pnzat' yapılacak olan bu zere on cun m e e m 1 

(i hakalnr bir kat daha ehemmi- rek ikinci açık arttırması 7 /7 /1941 
m sn i . .. d'f rt 1 ...n " yet ke'>hetmektedlr. Bakalım kim tar hınc mu a ı paza es ~ .. nu s.ı-
kazanacak! at ondan on altıya kadar ıcra kılı-

nacak ve o gün en çok arttırann iha

BUGUNKU PROGRAM 

7.30 Program 
7 .33 l\I üzik 
7.45 Haberler 
8.00 Müzik 

S.''0 Evin saati 

* 12.30 Program 
12.33 Şarkılar 
12.46 Hnlıcı-icr 
13.00 Mfizlk 
13.16 Müzik 
13.30 Müzik 

* 18.00 Progınm 
18.03 Fa ıl sazı 

18.30 Konuııma 
18.40 Orkestra 
19.00 Konu,ma 
11).15 Orkestra 
l!l.30 Haberler 
10.45 Müzik 
20.15 Radro gaz. 
20.4ö Muzik 
21.00 Konuşma 
21.10 Müzik 
21.25 Konuşma 
21.40 Orkestra 
22.30 Haberler 
22.4(; l\lilzlk 

23.25 KaP'IJıe 

KONFERANS 
Prof. Halide Edip tarafından 

(Türk kadınının milli vazifeleri 
ve gönüllü hııstabakıcılık) mev
zuu hakkında 5 hnzirnn perşem
be günü akşamı snnt 1 7.30 dn 
Eminönü Halk vlncle bir konfe-

le edilecektir. ipotek sahibi nlaeak
lılarla diğer nltıkaclıırların isbu gay
rimenkul üzerindeki haklarını husu
sile faiz ve masrafa dair olıın iddia
larını evr kı musbilelerile on boş 
gün içinde bildirmeleri Hizımdır. Ak
si halde haklaı ı tapu slcillcrile s:ıbit 
olmadıkça satış bedelinin pn)·laşma
sından hariç kalacaklardır. l\lüt ra
klm bil"ımum vergi! r borçları nls
betinde hl clarlarn ve delliliye ve 
Vakıflar kanunu mucibince verilme i 
liızım gelen l irmi s nclık taviz be
dell ve ihale pulu ve tapu masrafla
rı mfişteri)c aitUr. Satış peşin pa
ra ıle "fe tapu ka~dı mucibince ve İc
ra ve f fl&s kanununa tevf"kan lcra 
edilir. Arttırma şartnamesi 1 bu ilfın 
tnrlhlnden itibaren mahkeme divan
hanesine talik kılınmıştır. Tnlip o
lanların kıymeti muhammcnesinln 
yüzde yedi buçu'hı nisbetinde pey 
akçesini lıimıllen o gün ve saatte İs
tanbul Sultıınahm Ue Tapu blnıısı

nın lt katında dair-el ma~Stı"ında 
Sult nahmet Binnci Sulh Hukuk 
lihkeıncsl Başkitabclin go /16 nu-

Büyük ca us romanı: st Nakleden: Cim. Mim ................................................ 
Jki sant kndar yürüdüm... Yoruldum. Bir 

hendeğin içine girdim. Biraz istirahat ettim. Ne
rede olduğumu tesbit edemiyordum. Çünkü mın· 
takanın isimlerini bilmiyordum. Haritamı yine 
önüme serdim, anz.:lara baktım, pusulamı çı
l ardım, cihet tayin ettikten sonra kafamı sema
ya kaldırdım, yıldızlardan yardım istedim, ufak 
mnskeli fenerimi yaktım. T es bit ettiğim mevkie 

öre daha hayli yolum vardı... Kalktım, yine 
karanlıklara gömüldüm, ve serseri ynhudi roma
nını hafız mda canlandmırak yürümiye koyul
dum Uzakta ufak bir köy göründü. Yolumu de· 
w ı tırdim, köyün açığından geçtim. Bir mandra
nın c..varınd bir çob:ı.n, gocuğuna büzülmü., u
) uyordu. 

U)'andırdım. Almun ca yolu sordum. O, gece 

. .............................................. . 
yarı ı bir kadın görmüş olmanın heyecanile Ü -

mitlenirken Almancayı duyunca, hazırol vıı.ziye

tine geçti... Yarım yamalak, bir şeyler anlattı. 
Eline biraz para sıkıştırdım. Sevinçle yüzüme 
baktı ... 

O sırada mühim bir şey tasarladım: Çobann 

Alman olmnd ğımı itiraf edecektim ve kendisin

den yardım istiyecektim .•• Eğer Almanlara ca

susluk edecek olursa dn öldürecektim. Yarısı 

ipret, yarısı Almanca, yansı Fnınsızca: 

- Ben, dedim, Rumanyaya geçmek i tiyo· 

rum. Alman değilimi Bana rehbeılik et. 

Delikanlının gözleri güldü. Derhnl kabul et

ti ••• Ve sordu: 

s Haziran 

• , l ·. • • .. • .. • #.. 

bu~~ 
Sabah, öğle ve akşam her yemekten 

Hakiki dostum tavsiyesi 

sonra günde 3 defa 

DİŞ MACUNILE FIRÇALA YINIZ. 

Yurdda ittifak haline gelen bu kanaati tesise 
niçin ve nasll muvaffak oldu ? 

Çünkü cS A N İ N> fn terkibi 
yüksek bir kimya şaheseridir. 

Çünkü bütün cS A N i N> kul
lananların dişleri temiz, sağlam ve 
güzeldir. 

Çüııkii cS A N İ N> emıııılsiz 
rağhcti dolay1sile hiç stok yapma-

dıt'I için mütemadiyen taze piyasaya 
çıkar. 

Çünkü cS A N İ N> diğer ma
cuıılnra nazaran çok ucuzdur. 

Artık bütün bunlardıın sonra 
cS A N İ N> kullaııan on Linlcı·ce 
kişinin ne kndnr haklı olduğunu nn
lnnınk kolayla~ır. 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten 
sonra günde 3 defa 

1 LA. N 1 LAN 
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Sultanahınet; .Birinci Sulh Hukuk 
Sultanahmet Birinci Sulh Hukuk 

Mahkemesinden: 
Mahkemesinden: / 

· K ta t' N t '<ll Emine ve Koslnniln ~astoridl ve 

l~mı1ne ve R os nSınb . ~ n . ve floğos Nişanyan ve Recep Sabri ve 
A aett ıı ve eccp a rıııın ı,ıayıan . " 
ve miiştereken mutasat•rıf oldukları Zeyid ve Fatmanın şaymn ve

1 
ıııuş-

1 b 1 ç h il 1 · K 1 k terekeıı mutagarnf oldukları slnıı-
slan u arşı nıa 8 e~ ııın a ı>~. - bul Çıır~ı mahallesinin Kalpakçılar-

çılarbaşı catlde ve sokagııı<la Uuyuk- b k • d ki · (''5) ve · · (74 ) nşı so ·agın a e:-; ve yeııı ., 
çarşı derununda eski ve yenı (97- :kapı (254) ada vo 140 parsel 
kapt ve (2?22)_ ada. ve. (~) parsel ve (2817) kütük numaralı kurgir 
numara!; dukkanın ızn:eı şuyuu zını- dükkanın izalei şüyuu zımnında fü. 
nında furuhtu takan-ur ederek mli- ruhtu takarrür ederek müza~cdı-ye 
ımyedeye vazolunmuş.tur. Heyeti u: vaz(llunmu!<tur. Heyeti umumiye 1-
mumiyesı:ıin blkıy.mk~tı .~ulllıamdmcnn~ı nin ltıymctİ. muhamnıenesi (3200) üç 
(~200) durt n 1 1 Y~Z ra ır. ~- bin iki yüz liradır. Birinci açık art
rınci açık arttırma ı ~G/G/941 tarı- t "6/G/1941 tarihine müsarif 
hı - d'f b nO at ırması .. 

ne musa ı perşcın c .gu perşembe günü saat ondan on altıya 
ondan on altıya kadar ıcı a ?luna- kadar icra olunacaktır. Kıymeti nıu
cnktır. Kıymeti nıuhammeııcsinın yüz h • 1 fi 1 t · be ı · . . amıncnesın n y Zl e ye mış ~ nı 

d: y~tmi~. beşııı~. bulduğu takdırde o buldu"!t! takıliıTe o gün ihalt>l kat-
~tun ıhaleı kat. ıyyesl yapılacaktır. . .g 

1 
kt B 1 d - t k 

Bulmadığı takdirde en son arttıraııın dı~ydesı yapı aca ıtrt. u mat ı~rıhh~d!l-
- .. ır e en son aı ıranın na u taahhüdü baki kalıııuk uzere on gun . _ . 

"dd l cl't d"l k ik' · k bakı kalmak uzere on gün müddet-mu el e tcnı ı e ı ere ·ıııcı açı . . . 
7r 1941 t ·!hl ·· dit le temdit edilerek ıkıncı açık al'ttır-

nrttırma.sı .. ' l nı d ııe mu~~ n ması 717/1941 tarihine mli aıif pa· 
pııznrtı:sı gunu saa on an on & ıy. zartesi ünü saat ondan on nltı~·n 
kaclar ıcra kılınacak ve o giin en çok k 1 i g k 1 k ru ı 
nrttırnna ilıal edllccc•ktir. tpotek sn- nıar cr~h ı1 ınadc~l vket~ gi nt~nkÇO{ 

·• k 1 arttırana ı n e e ı ece ır. po c sn· 
hibi alacaklılarla dıger al daı arın h b' 1 ki 1 1 dl~ l"k d 1 · · d k' ı kl ı ı n nca ı ara ger a n a :ır arın 
t-bu gayrınıenkul üzcrııı ı ı · nn- • b · k 1 ·· · d ki h ki ' f • f d 1 ış u gayrımen ·u uz ıın e a arı-
m hu u ile aız 'l:C' ma ırı n a ı 1 f d 
1, 'dd. ı k mü b'thl rı'le nı, hususlle faz ve masra a ır o-o an ı ıa arını evra ı ı " l • 1 k b ı 11 

on beş gün içinde bildirme! ı l.lzım- lan bıddl~. a~n.ı d cvb~aıd·ı mul :tl" r e 
dır. Aksi halde hnkları taılU lcılk- on eş g~n ıç n c ı ırme crı ~zım
ril sabit olmarlıkça satış bedelinin dır. Ak~ı halldedhkal.lan tapbu dılillle· 
pa)ltışma melon haıiç kalacnkl rdır: rılc sabıt 0 ma 1 ça satış c n n 
Mutcrakinı bilumum vcı ller b~rçla- pnylasmns ntl.an hariç kal:ıc, klardır. 

ı b t . d h' d fora , dellali- Muteraklm b lUmum vergi r, borçln-
n n s e ın e ı r . b d h' d 1 d ı· 

BUyUk röportaj : 2 AH Enver TOKSOY 

KARA YILAN 
Fıransız işgal kuvvetlerinin kumandanı 
Gazi Antep t e çocuklara ş eh er 
dağıtmak istemiş, fak at şekerler 
kendisine iade edilmişti. 

Gazi Antep kahramanlarının bir kısmı, yarının 
kahramanlarile bir arada 

A 1 dı Molla idi. Kara Yılan birılar~ kadar gıren ve vcr~ırdlği a~iın 
sı ;ürk aşiretinin reisi olan 'ba- t?yıaUn du9nıanın .kuvveı ~ıın Vl) c-
d k ı b' öhretti 1111 snr n Kara ) ılan, luırıçt ki bu 

bnsın an onn a ma ır . • 'hizmetlerınd n sonra ç tesıle b rl k-
Ymtsever, kahran::m ve dırayc~ı le Gazi An p kavg sına katılmış 

lılr Anadolu genclydı. Ondaki mıllı- ve Çınarlı cephcclnde insan gucümin 
yet nşkı çok derindi. Ne zaman bir dı ında sa•nlacak kahıamalıkl ır 
memleket meselesi görüşülse ilgile- ıtô ı mi ur: Ne ~azık ki, Sam k 
nir, yurdu için .söylenen her soz onu, pc t 'ITll unda gene u in c 1.ı. 
alikndnr ederdi. d tl r go terdi!i bir sırada k lh n 

l\laraş ve Gazi Antebin dilşman t eden bir serserı kurşun bu 
taıafından i •nli yüreginde, kapa~- koç ) t "•ıtın gözlerlnı hayata kap t
maz bir yara açmıştı. Bu hab rın n ı tır. 
kendisıne vıırdığı gun Molla da et- J(am Yılanın öliımu butün kalbi r. 
raftan topladığı çetelerle duşmanı d 'n bh )ara açmış \ Ga l An-
t pclcmck uzcrc Maraş 3olunu tut- plıl ri giınlerl' a"latmı r. Knra-
ınucı bulunuyordu. \ lan, h Ik türkülerine, adı g•" t"ek 

~Iolla ccsaıetin timsali nddolun a knda iinlu b'r kahramandı. Mfü~a
~cridir.' Ondaki cürct \"I! atılganlık raa lh mizdc şerefli bir me\·ki iŞ• 
her kahı umanın karı <l ğildi. En gal ~' y bu mümtaz. kahram rıın 
lıuyük tehlikeler karşısında blle tı:k yfık k 'h lırası kalblcnmlzde cbc-
lıiı-nn sarsılmamış, başladığını behe- ıtlycn ya 1\ ııcnktır. .. " . 
ıııehnl başarmıştır. Korkağı ve kor· Afü meçhul bir Türk ko~l~ unün 
kıık olıluğuna inandığı düşnınnı kan· Kıı ı a Yıl n için yazdığı şu turküyıı 
cık sayar ve bu çeşit insanlarla yhz beraber okuyalım: 
yüze gelıııcktm çekinirdi. ]\arcı l'ılan eler ki, gel, ot -ak ( L) 
Okumuş değıldi. Fakat, zekası mu- J. lis 'Jlolları dan k ile gr ı ,.k 

hataplarını hnyrnn bı,·n.kac:ık nis- 1) 1 unm admı b t be.tırak 
bette eşsiz 'c alim geçinen düşman rurıı1 çcttlonm Atı tep o ııd r. 
erkiınıharbi~·esinln takdirlerini eel
bedccek derecede yüksekti. Onun 
~ aptığı çevirme ve baskııılarla ayni 
duenıan knç clcfa dağılmış, sayısız 

telefat verınI,U. 
Kara Yılan memleket mfid:Uaasma 

koştuğu zaman henüz tcşekkuller 
resmilcşmemi~tl bile. Kar ve ya •· 
muru hiçe sayarak kışın en soğuk 
Lir gilnünde kır ntına binmiş ve aziz 
, urdunu kancık çizmell'rinden l.ur
tnrmak için gcl'eyi g\rtıclüze knrıştır
ıuışlı. Kara Yılan.n 1.ınhudırlı!rı düt 
manı ürküt,nuştü. l\Ialyetln<lı.ki si· 
lahlılıır'n birlikte bugün laraş ~cı
lunu tutarak oraya erzak ve ınuhim
ml\ göturen duşmnn kollat mı t p -
li~or, ertesi gun başka b'r s ml 
ı' çerek Gazi Antep yolunda t ıtib:ıt 
alıyoı du. 

19 İkincikiinun 1920 ! .. I~arnbı

At cı b. ıniş. (!l iııd dizgin 
Gmligi rt'fll ede hiç olma:: bo O ın 
Çeteler içinde Yı!cu ım a·um 
\'urun Tıırk U§ağı tıan il\ gunud r. 

Y lan bey ot rmtı va:ı 11cızıt1or 

KB a ıl ajjcı U$kflr di:' or 
ıı• lla beyim kolordular bozııyor 
l. 1 un A karaya gitti l?ılan bey 

(D 

·m, 

n 

yıkh cıvmında dola 'll kt:ı olaıı Mol-' ~ ~=~==-========-==== 
İa, Gnzl Antep 1 t kametine! n bir = 
erzak knfılc ınin k n lil ı ine d •ru 

lm kte oldu ronu urdu. Yuzl ıc 
rnb ve a keıd n mute kkll Lulu 

rı n k ilı-nin m·· t vlilerc ıııt odu-
k 

C he i ~oktu. 
ye ve Vakıflar kanunu mu llıincc ve. rı nı et n e nı· ara ~ . ı-

·ı 1 ı· 1 , irmi n Uk •a- ye ve v loflar kanunu mucıbıncc ve-n me azım ge en ,, ... • sl - 1 • 1 ik ta 
vız b deli ve ihnle pulu Vf' tnpu mas- t·~lmeb_., •:.zım ~h 

1
n yırml s e fi • - Sılih b şına! ... 

fl Ü t ı 'tt'. Satı pC'ş'n vız •-c· ·ıı ve ı e p u ma ııı an rn a11 m ş er ye aı ır. • . 
pnnı ile ve tapu kaydı mucibince ve m ştr ı'l}"C aıtttr. Sa~ış J>C ın para ıle Aınclan beş dnkikn ya geçti, ya 

•f'~me<ll. An ızın nçılan bir at ş 
p rvrısızca yüı üyen duşmanı şıı kına 
çevırdi. Oyle k: bu şa kınlıgın t 'ri 
altında ateş nçmak imkanını bil 
bulamadılar. Bırkaçı subay olmak 

ı l·rı- k t \•f kıın ı ve o'npu kıt' dı muc b nce 'YC İl'1'8 ve cra ve u nnununn e l'· • • . . • 
d·ı· Artt rt n n • fRbU ,, nas ~an ununa tevfikan ıern edılır. 

ı·a e ı ır. ırnıa şa 11 m ı Y Arttırımı şartname i işbu ilin tarl· 
iliin tarihinden itibaren mıılıkenıe dl- hinden itibaren mahkeme divanhnne
vııııhanesine talik kılınmıştır. Talip 1 sine tnlik kılııımı tır. Talip ol:mlnrın 
olanlann kıymeti n1uhnn1menesinln kıymeti muhammcnec:ınin yfizde ye
yiitdc yedi buçul';-u nisbetinde pey dl buçuğu nisbetfnde p y akçe 'ni hli
akçesinl hiımilen o gün v atte is- milen o v.ün 'e ı:aatt 1 t bul Sul
lanbnl Sulbıhnlımel'l Tapu b naınnın rmhmdfi'e Tnpu binasının art ka-

üzeı e but un duşn n kuvvetleri imha 
ve çok nıuhim miklaıdaki erz:ık d 
1 Unam edildi. 

alt bbndn dalrci nıah"n ınt1n Snl
tnnahmct Binncl Slılh Hukuk Mn'fı
lı:emesi BaşTtilabelin 941/17 numara 
ne mu~eaUnn ılnn olunur. 

bniin dairci mnhsu sınan Sultanah
mct Bırlnci Sulh Jfulcuk ahkemc

!!i Ba ldlııbci"n 941/10 mmıııra ile 
rr.ü?'l1c:ıatfan ilan olunur. 

Daha ziyade sevindi... Dur, bekle gil>i bir 
işaret yaptı ••• Mnndrayt\ kndar ko tu. Elmde bır 
bohça ile geldi. Bunda Leh köylü kadınının d
biseleri vaıdı. Ben derhal değiştim. Başka bir 
kadın hayvanlara baktı, bann yiyecek verdi, ve 
biz çobanla bu sefer şoseden ayrılamk ormanla
ra girdik. Kestirme yollradnn yürumiye başl-n
dık .•• Çoban yolda mütemadiyen Almanlara kü· 
fürler snvuruyor, (Yaşasın lngilizler) diye öy
leniyordu. iki saat daha yol aldık ve ben yoru
lunca bir ağaç kütüğünün üzerine oturduk. Ço
bana sigara verdim. Biraz peynir ekmek yedik ..• 
T crmosumda sıcak çny vındı, birer çay içtik ve 
yine yollandık. Ben hududu gece geçmek isti
yordum. Onun için hududa yakın bir yerde gÜ· 

nümüzü geçirme°'iz lazımdı ... Sabahleyin saat 

beşte hududa üç kilometre mesafede bir orrnan

lıw ın içine gelmi,tik. Çoban, (akşama kadar bu

rada kal lım, dedi 1) • Bir hendeği çalı ve çırpı 

ile örttü, nazarlardan mnhfuz bir yer yapb. Biz 

de içine girdik, otu: uk. Sabaha kadar yürümüş 

olduğum için fevkalH.de yorulmuştum. Uykusuz

luk ta çökmüştü. Fakat çobana tam munasile 

Çobana: 

- Üyuynlım, dcdım 1 
o. yorgı:ınh w•nnun mükllfatıni istiyordu .•• 

Herhangi hir tehlıkeYi önlemek ve kazaya u"'ra
madan hududu geçmek için bu tehlıkeyi zaten 
göze atm şt m. Elımi boynuna do1adım. Üst ol
clu ve böylece uyuduk. Uyandığım zaman cnat 
on bir buçuk olmuştu. Butun vüc•Jdümde l:mk
lık ve eziklik duyuyordum. Ö~e yemeğimizi bi
raz reçel ve peksimetle geçi tirdik. O, omı nın 
içinde dolaştı, biraz su getirdi. Termo:ı -muzu 
doldurduk ve akşama kadar hendeğin içi~e 

bekledik. 

Gece saat on birde tel rnr yola çıktık. Or
mnndan çıktığımız zaman Rumanya hudut kule
leri ileride gözüküyordu. Şimdi maksat, knrnn
lıktan istifade ederek kimseye görünmeden bu 
huduttnn geçmekti. 

Çobanln öpüştüm, vedala,tım. O, beni ar

kadnn gözlerile takip ederken, ince bir toprak 

çöküntüsünün içinde ileriledim. Hudut taşlarına 

150 metre kadar kalmıştı. Yere yattım ve sürüne 

sürüne Rumen topraklarımı girdim. 
(Deı:ıımı var) 



s 

Ac aba y en• 
neler hazırhyorıar? 

( B~ldna cü11ttm) 

larını tatlrlmak için fU anda çok 
ıizli tuttuiu bir ıardD'. 8'1 busuata 
timd iye kadar hu türlü ihtimal
ler ilei aürüldü. GiriJirı, K.bnsa, 
Suriyeye, lra.ka, Fru.tine ve Mı
ııra tecavüz için beaamak ittihaz 
edileceği ıöylendi. Almanlann 
kendilerine ıelince o nlar, cephe-
lerini buralara ka ... tar fatemiyerek 
uzattıklannı iddia ettiler. 

Bu yekdiierine zıt tahminler 
ve iddialara mukabil yegane mu
hakkak oL.n ,ey, Cirit i.stllisının 
kat'i bir n~ice değil, ancak kat'i 
netice yolun~a bir merhaleden 
ibaret bulunduğudur. 

İtte bu defa M. Hitler ile M. 
Musaolini ( Brenner) ~e bilhassa 
bu rnerhale~en sonraki kaei he
defi tayin için m:.iu'.kere etmit 
olacaklardır. Daha cfoğrusu M. 
Hitler, bundan sonra yapmayı ta
savvur etliği i,ler hakkında M. 
Mussoliniy<ı ya malumat veyahut 
talimat vermişti:-. Çünkü harbin 
tİrndiye kadar cereyan eden sa
fahatı, böyle büyük iılerde İtal
yanın herhangi bir re}•İ, bir planı 
olmadığını ve yalnız Almanyanın 
arkasından gitmekle il.tifa ettiği
ni göstel'lt'?İştir. 

Almanya ise, yukarıd;ı da de
diğimiz veçhile şimdi artık bu 
harl;in, yani kendi mukadJerah
nın dönüm noktasına gelmi,tir. 
Cirit istilasından ::or..ra girişeceği 
hareket, herhangi i::tikamette, her 
kime karşı olursa olsun, kat'i ma· 
hiyette olmak iktiza eder. Bren
ner mülakatı bakkındA iki gündür 
çok kat'lşık tahmmle:- yürütülü
yor. Bir taraftan yeni taa~ 
planlarının hazırlandığından bah-
5edilirken, diğer taraftan da M. 
Hitlerin A vrupaya umumi bir sulh 
'Vereceği söyleniyor. Hatta dün 
son gelen haberlerde Türkiyenin 
'Vaziyetinin bile ( Brennt:r) deki 
ıörüpnelere esas olduğu büJirili
Yor. Bizce bu bi;ib;nni tutmaz, 
Yekdiğerine zıt tahminlerle zihin 
Yormakta hiçbir layda yoktur. 
Muhakkak olan ıey, kat'i hadisa
tın arifesinde olduğumuzdan 
ilQ mes'ul devlet adamının da bu 
kat'i hadisatın son hazırlıktan ü
z rinde fikir müd .. vclesi yaprn;.ı 
bulunmalanndan ibarettir. 

TASVİRi EFKAR 

················································ 
Birkaç ay evvel 

.,Ankaraya gelen 
G enL~ral Marshall • 
Başkumandaia· .t:ll!-1'!... 

(1 inci ıaJıif edcn detı.:1m) 

olduğu h kkında bir ıarahat yok 
tur. ~ 4 nisan kendisinin Orta
şark işleri mütehassısı sıfntile di
ğer murahhaslarla hirJjkte Tür
kiye Genelkurmnyile Ankarada 
Yaptığı görüşmelerden Mısıra av
deti tarihine tesadüf etmektedir. 

Vazifesi yerinin gizli tutulma
sı, Generali 1928 den 1932 ye 
kadar sefaret ataşcmiliteri sıfati
le Berlinde bulunduğu için Al -
rnanlann Generalin usul ve telak 
kileri hakkında malumat sahibi 
olmaları düşüncesine atfedilmek 
tcdir. General Manhall'in, har -
bin muayyen bazı inkişafları vu· 
kubulduğu takdirde faaliyete ge
çecek bir makama tayin t•dilmi, 
olması ihtimal dahilindedir. 5 4 
l-'atmda olan General Mushall 
orduda en çok lisana vak.f olan 
askerdir ve sekiz lisana vakıf bu
lunmaktadır. 

Vinant'ın 
esrarengiz 
seyahati 

(1 fncf ıdf/edne d"°"') 

Roosevelt, Winantla ıörüttü 
Vaşington, 4 (A.A.) - Roo. 

ıevelt, Londradan gelen Ameri
ka sefiri Winant ile görüşerek 
lngilteredcki vaziyet ve İngiliz 
hükiımetinin noktai nnzan hak· 
kında izahat almıştır. Reisicürn
hur, Winantı öğle yemeğine alı· 
koymuş, yemekte icar ve iare 
kanununu tatbika memur Hop
kins de hazır bulunmuştur. 

Müteakiben Roosevelt Malıye 
Nazırını ve Atlantik Amerikan 
deniz kuvvetleri Başkumandanı 
Amiral Kingi ve imal5.t vçfi Hud. 
&onu kabul ederek görüşmÜ'jlÜr. 

Winantın, nazan dikkati 
celbeden çanta11 

Vaşington, 4 (A.A.) - Wi
llant, Riy seticümbur earayma 
gelirken koltuğuadn evrakla do
lu bir çantn bulunduğu nazarı 
dikkati çekmiştir. 

Elçi. Anreriknnm çok geç 
kalmasından korkuyor 

Nevyork, 4 (A.A.) - Wi
~rıt dn, Harbiye ve Bahriye Na
z1"-n gibi, Roosevcltin nihayet 
.::ı:kctc g~c.lı: kaı.nnı vere"c~ 
it.._ d~n ~phe etmcm,.hcdir. Fa-

t çolc geç kaJmuından kork -
~t•dır. 

Suriye harp 
sahnesi oluyor 

... 

·(1 iMi ıahif '"'" dı11ıtım) 
Londra radyosu da, Ge?.:~a~ 

D e Gaulle'ün Filistine geldıgı~ı 
bild irmektedir. Buraya cHur 
Fransız> kuvvetlerinin toplıındı
ğl ve hunların harekata hazır ol· 
dukları haber veriliyor. 

haktaki hıırekatın bitmesi üze· 
rine, lngilizlerin en aşağı ~ • 3 
.. 1 • Surivede faalıyette 

tumen en " 
bulunmak üzere, serbest kalmış-

V i chy'de 
hummalı 
faaliyet 

1 Kayzer Vilhelm 
dün öldü 

(Birhıct •hifftln d1tıcua) 
paratorunun ölüm haberi bundan 

(1 Cncf ıcıhıfıdın dffcnt) b k ir aç gün evvel verilmiş, fakat 
gandfn da iştirakile yapılan içti- bilahare tekzip edilmişti. 
malan ve Suriye hadiselerinin in Kayzerin dün aal>ah öldüğü 
kişafını tetkik. ederek Franaanın resmen bildirilmekedir. 
müatemlekc imparatorluğunu 
kendi silahlarile müdafaa edece· Tedfin merasimi pazartesi aiinü 
ğini yazmaktadır. yapılacak 

Vichy müzakereleri Suriyeyi Doorn, 4 (A.A.) _ O.N.B. : 
bir Jngiliz hücumuna karşı mü - Sabık imparatorun tedfin me-
dafaa etmek için icap eden as - rasımı pazartesi sabahı Doorn 
keri ve siyasi tedbirleri teabit ey şatosunun kilisesindeki bahçede 

tır.0.v taraftan bazı ecnebi lemek maksadile yapılmakt.ıdır. yapıla<:aktır. Müteveffanın vasi· 
ıger 'S · muh Yakınşarkta İngilizler bir takım yeti mucibince merasim çok sade 

kaynaklara göre. urryeye, k 'İ entrikalar çevirdikleri cihetle ve pek mahdut miktarda zevatın 
telif yollardan, bir tümen teş ~ 
edecek kadar Alman er ve. zabı- Fransa lakayıt bir vaziyette lca- ı iştirakile yapılacaktır. Bununla 
. ) . f Halen Surıyede, lamazdı. Bugün yalnız Fransa· beraber Almanyadan bazı heyet 
~ ge mışo~rdusu için' hazıtlanmış ya ait olanı müdafaa bahiı mev- !erin gelmesine intizar edilmek • 

ıransız .. h. miktarda silah ve zuu değildir. Fakat ayni zaman- tedir. 
o an mu ım d - d d h h h ·· 

l 
d mevcut ol ugun an, a emen emen er gun yapı· K • ti • 

ma zcme e 5 · de bu- lan lngiliz tahriklerine nihayet . ayzerm ıon ıaa erı 
ı_ h l'h rda urıye B l gerer. a ı azı ki' bir cevap vermek mevzuub11hs- er ın, 4 (A.A.) - Doorn 

k bilahare na ıyc d D 
lunan, gere se, . .

1 
k olıın Al ur. an .N.B. ajansına gelen bir 

tayyarelerile getırtı ece 1 Vaşington hükumeti ve bil - telgrafta eski Kayzerin son eaat-
1 bu silah ve ma . l h 

man kıta arının k F'l" · hassa Roosevelt bilmelidir ki. eri akkında tafsilat verilmek • 
zeme ile teçhi7 edil ere. 

1 !ıstı~ Avrupa milletlerinin tesanüdü tedir. 
.. . .... mel~ri muhteme go 
uzerıne yuru gittikçe daha sıkı bir hole gel - Hafta sonunda hastanın sıhhi 
Tülmektedir. . . mekteclir. Franııa bu tesanüt çer- vaziyetinde vukubulan bir salüh 

J. ·ı·zler •ırf bunun ıçtn, Su: · d h'l' d k' k"" · K · ngı ı • .. l "d h 1 yı çevesı a ı ın c ı mev ·ıını gün- ayzerın tamamen iyileşec~ı ü -
. b' n evve mu a a e d .. 1 l L d .d .. rıyeye ır n . •. 1.. en gune sıığ nm aştırmaı;ta ır. ımı .mı vermişti. fakat dün gece 

lüzumlu acldettiklerinı ıoy uyor - Marepl Pctain, Amcrikn vazıyet sarih bir surette fennlnş-
lar. • . I t EJçisile gÖrÜflÜ tı. Eski Kayzer ölürken karısı 

lnı;ilizlerin Suriye~ı ışga e • Vichy, 4 (A.A.) - Mareşnl 1 Prenses. Hermione,. kızı Düşes 

r Ahmet Haşim ihtifali ı 

.r1.ıımet Hnşimin üçüncü öllim yı ldönQmü munasebetile dün, şairin 
Eyüptcki kabri başında bir ihtifal yapılmıştır. Saat 15 de Halkcvindc 
toplanan kalabalık bir grup bir çelenkle beraber mezara gitmişler ve 
llalkevi reisi Şahap Efe ve Salih Şükrü Aktay tarafından birer kısa 
hıtabede bulunulmuı ve bir "enç kız merhumun bazı şfülerini okumuş
tur. ................................................................................................ 

Londradakl Amerika 
deniz taş esi intihar 

etti 

Mısır kabinesi 
istifa etti 
(Btri"lai ıohiftdn. dııvam) 

Vaşington 4 (AA.) - Bah- Vefd partisinin hala kabine dı • 
riye Nezareti, Amerikanın Lon- şında kalması katiyen bir harici 
dra deniz ataşesi muavini bınbaşı siyaset meselesi değil, fakat sırf 
\Valter Raymond Jonesin intihar dahili siyaset meselesidir. Filha
ettiğini bildirmiştir. kika Vefd, milli hükümete İştir -

J ones şimali lrlanda limanla
rından birinde bulunan bir gemi
de knsatura ile kendini öldür-

mek istemelerine bır sebep te. . b 1 Brunswıck p L . ok yakın bulunan Kıb· Pctain ugün Amerika Birleşik F . • torunu ıcns oıs müştür. 
burayda Ç mu"d ... faası kaygusu- Devletleri Büyük Elçisi Amiral erdınand, Prenses Henrietıe ile Adi. hk"k d" b l 
ns a nsının " 1 5 Uhy'yi kabul etmiştir. Görüşme- Prens François Jozephin kansı ı ta ı ata un aş anmış-

ki kabulden evvel, umumi seçim 
istemektedir. Halbuki diğer pnr
tiler seçimin harp zamanında şa
yanı arzu olmadığı fikrindedırler. 

Hükumeti daha ziyade geniş • 
letmek fikri Kahirede umumi -
yet~e iyi karşılnnmaktadır. dur Çünkü. eğer AlmK~nbar ;· de Amiral Darlan da hazır bu • ve torunlarından diğer biri ha· tır. 

. ·. · al ederlerse, ı rıs a zır bul d ----------------------·------rıy~yı ı~g ·ıA edilmek tehlikesine lunmuştur. unuyor u. 
daıma ıstı a (A k - En yakın akrabalarından bir 
maruz bulunııcakUt. n ara Hitler- ussolini kısmı. hafta sonunda hastnnın 
radyosu)• · vaziyeti düzelerek kalkmak ar • 

Almanlar Lazkiyeye
1
bir zırhla mülakatında zusunu gösterdiği zaman Doorn-

fırka çıkamuf ar <ı inei tohifltlm ılftcm' dan ayrılmışlardı. 
Londra, 4 (A.A.) -VC?ehn~rdal Avrupada aalh llinı meseleıl Kayzerin bayati 

d gelir gelmez ıc Y e İtalyan hududu, 4 (A.A.) - B l' 
Weygankabincsinin bir kaç defa er ın, 4 (A.A.) - Vefatı 
Fransız l son derece Brennerde görüşülen meseleler D.N.B. ajansı tarafından bildiril
ard arda top anması. . t" hakkında salahiyettar mahfme - m .. iş olan Almanyanın son hü-

dd d'len Surıye vazıye ı- . uh f ·ı.ı . k . k d nazik a e 1 
.... 1 k d' Al • rm m a aza ettı11. erı etumıyete um arı imparator ikinci Vil-

le alfıkadar g~r~ m~ ~·dır. La . rağmen mülakatın esaslı hatlan belm, 27 ikincikanun 1859 da 
man kuvvetlerınınk~ımd 1 

en . 1 z. belirmektedir. Bu hususta Cor- doğmuştur. Babası Prens Guil
kiyeye geldiği hHa 

1~ La şak~ın ar rierc della Serra gazetesinin bir laume, valjdesi İnniltere kraliç'esi 
1 ktadır atta az ıyeye k 1 • ~ 'd V'k . .. do aşma · 1 . t b' ma a caı manı ardır ı torıanın kızı Prenses Viktoria 

k lan kuvvet erın am ır B . • d V'lh 1 
çı a{' f ka olduğu söylenmiştir. u gazete bılhassa diyor ki: ır. ı em 1877 den 1879 a 
zırh ı ı~adar bu şayia doğru ad- ı Her şey gösteriyor ki bu mü- kadar Bonn Üniversitesinde hu
Hd ed'lneiyorsa dıı en hassas nokta liıkat, iki devlet şefi arasında kuk ve siyasi bilgiler tahsil et • 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü lıanlan 

1 - 120 ......... Eytam 5/6/941 Perşembe 
1 - 75 ......... Tekaüt 6/6/941 Cuma 

121 - ve daha yukarı eytam 7 /6/941 Cumartesi 
76- ve daha yukan tekaüt J 9/6/941 Pazartesi 

Vakıflar idareleri veznesinden maaş nlan tekaüt ve eytamın 
üç aylıkları yukarıda yazılı tarihlerde hizalarındnki sıra numa-
ralarına göre verilecektit. (4320) 

Üniversite Rektörlüğünden: 
Fakültelerle diş tababeti ve eczacı mektepleri son sınıf talebesinin 

a<:kerlik ikmal imtihanları 6 Haziran 1941 tarihinde başlıyacnk, 16 Ha
ziran akşamı sona erecektir. 

Alakndarlann talim taburu komutanlığına müracaatları. (4267) 
e \: nııntaka olduğunda ŞÜp· vukubulmuş mülakatların en e - miştir. 1882 ye kadar imparator-

nhın edilmemektedir. hemmiyetlisi olmuştur. Bu müla- luk muhafızları birinci piyade a- 1 L A N 
e ·zı b .... k 'nk' f] kat, mutad askeri görüşmelerin tayında yüzbaşı rütbesile bölük lst. Lv. Amirli"'gi Harici 9411ıs 
fngilı er, uyu 1 ışa. ara çerç · · k d ' K kumandanlığı yapmıştır. Sultnnahmet Birinci Sulh Hukuk 

intizar ediyorlar ~v:sı~~ geçme te ır. ıta Vilhelmin büyük babası birin- Asker"ı Kıtaatı ·ıla.Anları sulhunu ılan etmek suretile as _ Hakımliginden: 

Sahife : s c 91 

Dünya harbi 
64tnc81(8D 

lnglllz tebllDI 
Kahire 4 (A.A.) - Ortaıark İn· 

gfila unıumJ kararsilhının tıebliti: 
Libyada n.ziyl'tte bir değiıiklik 

olmamıııtır. 

Habeşistanda İngiliz subaylarının 
kumnndasındaki H~ cengiTerleri 
tarafındaD işgal edilen Debarecb'dc 
kanlı çarpışmalar olmu:ıtur. İtalyan
lar tarafındnn lki defa geri alınan 
şehir ıılmdi elimizde btilunmaktadır. 
D!Jşmanın bu mıntakndaki tazyiki 
cenubtn da hissedilmektedir. Göller 
muhnrcbcsinde şimdiye kndnr alınan 
esirler eeman 5772 ttalyanla 12,010 
Afrikalıya baliğ olmaktadır. Ayrıca 
büyllk miktarda ganalm alınmışbr. 
Bunlar arasında 14 tnnk, 7 zırhlı 
otomobil ve 85 top vardır. Bn mınta
kadn ileri yürüyüşümüz devam edi
yor. 

Irnkta kıtnlarımız Musulu işgal 
etmişlerdir. Bağdııtt.n 2 ha:r.iranda 
zuhur eden ciddi knrgnşahklar üze
rine Irak hükOmcti dfin örfi idare 
ilan etmiş \'C n avişi inde cyl,,rniştir. 

Alman tebu- ı 
llcrlin 4 (A.A.) - 3 hnzlnın t.n

rihli askeri teblığ: 
Donanma ve havn kuvvetleri ma

yıs n~ında da BJ)uk Britanya) 
karşı Ucaret harbine mu,affakiyct
le dcrnm ctmışleıdir. Mayıs ayı zar
fında du man 746 bin ton kaybet
miştir. Dunuıı 479 bin tonu deniz.'ll
tılar, 215 b'n tonu dn hnvn kuvvet
leri ve geri kalan kısmı da dığer 
harp gemileri taıafından batınlmıŞ
tır. Ma~ iııl rdcn mütevellit düşman 
znyiatl bu h sabn dahil değildir. 

Dün ve dün gece hnvıı kuvvetleri, 
ı ku\VcUi himaye altında sefer eden 
kafılclcrc yapılan bn kınlar esnasın
da İngiltercııin doYru sahili civarın
da ccman 21100 tonluk beş vn_pur 
batırmı ve dP<>r beş şilebi de ciddi 
surette hn nrn uv•ratmışlardır. 

U:ı:un mesafe bombardıman tayya
releri Faroe adalarının garbinde bir 
ticaret vapuruna bombalarla hücum 
etmişlerdir. Vapura isnbct kayde
dilmiştir. 

Bundnn başka, Tyne ve Humbcd 
mansablannda kfiin Iim:ın tesisatı da 
bombardıman edilmiştir. 

Dün geee duşman garbi ve ııtmalt 
Almırnyanın muhtelif y<>rlcrine de 
yanırın ve infllak bomlı:ılan atmıştır. 
Rlrkaç tayyare de B<>rlin üzerinde 
uçmn!;kır. Ölü ''e yaralı 1Uban1e 
nisbe~n zayiat rnrılır. Birknç mes-
1.cıı hasara uv•ramı tır. A keıi \eva 
iktısadi mnhiyett<> hn ar yoktur. Ge
ce nvcıları ve hava dafl bataryaları 
3 İngiliz tayvnresi dü ürmüşlerdir. 

Lon.dra, 4 (AA.) - Efkan keri hadiselerde bir inkişaf kay- ci Guillaum 9 mart 1888 de ve- Emine ile Kostantin Nnstridi'nin 
urnumıye ya K~çük Asyada, ya- detmek mevzuubııhııtn. fat etmiştir. Ağu bir hastalıkla Ahır tamiratı yaptırılacaktır. şayian ve müştereken mutasarrıf ol-
hut Mısır - Libya hududunda musab olan Veliahd, uçuncü Keşif bedeli 521925 lira temina- dukları İstanbul Çarşı m hnllesinin 

Girit adn ındnkl muha beler cs
ııruıında, son he plnrn göre ek': 
binden fazla İngiliz ile tak iben 
dört bin Yuı nnlı esir edılm· tir. 
Birç k tank ve topla mühim miktar
da nıOhimmat, t chizat ve gıda n ad. 
deleri ntırıam edilmiştir. k Romnda çık n Tribuna gaze -büyük in işaflarn intizar etmek- lesi diyor ki: Fredrick adile tnhtn çıkmışsn da tı 4042 lira 50 kuruştur. Kapalı Kalpakçılar sokağında <' ki ve yeni 

ıedir. Bunun sebebi de Giritteki yüz gün sonra kanserden ölmüş- zarfla eksiltmesi El/6/941 pazar- 127 kapı 254 ndn ve 136 pnrse1 nu-
. l . cMülLkat esnnsınd Mihv..,rin tür mnralı karglr dukkıının izal~i fÜ}'UU 

üslerıu manların eline gcçmı' nihai zaferi kaznnmnsına irııizor Bunun üzerine Prens Vilhelm tcsi günü saat 15 te An.karada zımnında filruhtu takarrur ederek 
bulunma!lı :;_,, etmeksizin kıta aulhünün imk&n- 15 haziran 1688 de Almanya im M. M. V. Satınalma Komisyo- müzay<'dcyc vnzolunmuştur. Heyeti 

Suriye ve Fasa A'ı!~nhululü lan tetkik edildiğini zannettire - paratoru olmuştur. nunda yapılacaktır. Keşif ve uınuınıycs.inln kıymeti muhommenesi 
ter· cek sebepler vardır.> imparator ikinci Vilhelm, sal- şartnamesi 265 kuruşa Komis- (4G08) dort bin altı yilz sekiz liradır. 

Londra, 4 (AA) - eu il ~ Mussolini ile rabıtaları malum tanatı esnasında. 1 O mart 1890 yondan alınır. Taliplerin ihale Birinci açık nrttırması 2G/6, !141 t:ı-
Londrada şu cihet kaydet' · olan Giornale d'ltalin, Brenner- "h' d f rihine musadif perşembe günu saat 

. k" v· h h"k'"- ..: ının d b k tarı ın e isti a eden Prens Bis- saatinden bir saat evvel Komis-
mekteclır ı ıc Y u u nı:r. e ir ço meseleler arasında marktan sonra bir çok Bnşvek·ıı ondan on altıyn kndar icra olunacak-
Fransız imparatorluğunu ya ·• Avrupanın ihya ve kalkınması d yona teklif rnektuplarile kanuni tır. Kıymeti muh:ımmencslnin yüzde 

d f 1. v· h ' 1 • . d 1 eğiştirmiştir. General Capıive vesikalarını vermeleri. (2394- yetmi!I "A•ini bulduğu takdirde o nün 
başına mü a aa .. aran, ıc Y nın Tlese esının e görüşü müş oldu- 1980 dan 1894 e kadar, Prens . ~ b 

Ahnan turistlerinin, teknisyenle· ~ t-~. kabul ediyor. 3793) 1 ihalcl kat'Jyycsl yapılacaktır. Bulma-

r.ını"n ve tayyarecilerinin Suriye gunt. c· Hohenlahe 1894 den 1900 e ka- ••• dıh tııkdırdc en son ıırttıranın taııb-
k 

Kont'• ınnonun org.anı olnn dar, Prens de Blovv 1900 den lOO OOO ~-·ı gv et' k l hUdQ bild knlmak üzere on gfin mild-
ve Fasa geniş mi yasta slzması- Telegrafo g:;zetesi diyor ki: 1909 k d B h H · ~ı 0 . sı ır 1 apa 1 detlc temdit edilerek ikinci ııçık art-
na müsaade ettiği uzun bir bdev- ,.Jı k l vvez la909a dara,n 19ett 7myaen~·ad~lr-. zarfla eksıltmıye konmuştur. İ. ı tırması 717 /1941 tarihine nıüsndıf 

B cBrenneTde .. nan arar ar, ,. .. /6/9 . . 
reden sonra alınmıştır. u sc dp- hadisatın inkişafın'cl'.1 hayati bir Mihaelis ve Kont Herling 191 7 halesi 9 41 pazartesi giınü sa- pazartcs.1 gfinQ saat ondan on altıya 
ten dola}'l. iyi haber alan Lon ra ehemmiyeti haizdir.t de, Prens Max de Bade ise 1918 at 15 te G€liboluda eski şube bi- kadar icra kılınacak ve o gün en çok 
mahfilleri, Fransızların, impara - N de hep ikinci Vilhelm zamanın- nasındaki Askeri Satınalma Ko- arttııana ihıılc edilecektir. İpotek 
torluklarında dahili vaziyete ha- Corriere della Serrenınk ev. da Ba•vekillik etmişlerdir. misyonunda yapılacaktır. 't'ah- sahl~i nlacaklılarla diğer ?liikn?arla-
kim bulunmadıklarını bildirmek· yorlt muhabiri de divor i: Y • b d 1. 41 OOO 1. ·ık t . · nn ışbu gayrimenkul üzenndekı hak-

B. ı 'k 1 O ikinciteşrin 1918 de salta· mm e e 1 1 ıra, ı emı- tarını huswtlle faiz ve mnsrafa dair 
t d' Brenner mülakatının ır eşı · d T r ı · k 
e ır. Al Amerı'kacla derin akisleri olacak- nat çöktüğü sırada Kayzer Vil- nah 3075 lıra ır. a ıp erın a- olan iddialarını evrakı müsbltelerile 

Suriyeye küçük mikyasta - helm Holandada Mamerongene nuni vesikalarile teklif mekhp- on bc:oş gün içlnde bildirmeleri liizım-
man ihraçla~··f h~bert.v-il~ dy~i tır.Havas • Telemondial ~uhııbi- iltica etmiş ve orada 28 ikinciteş- }arını ihale saatinden bir saat dır. Aksi hnldc hakları tapu sicille-
zamana tesa u e en ıc Y e - rinde saltanattan feragat beyan- evvel Komisyona vermeleri. rile sabit olmadıkça sntıo bedeUnln 
larasyonu, Fransız imparatorlu· ri şöyle bitiriyor: 1 1 d h · k l kl d 

k
. A k namesini imzft amışlır. (2426 _ 3938) . pay aşmasın an arıç ·a aca nr ır. 

- Al k I" it na cTabiidir ı, vrupa ıtası ü-gunun man ontro u a 1 Jh .. M'h Sabık imparatoT Almanyadan Müterakim bilumum vergiler borçla. 
geçmesini gösteren emarelerd.en zerinde au ün tesısı 1 ver için ••• n nlsbetindc hissednrlarn ve oellAll-

bugünkü harbin müşkülatını 8 • ayrıldıktan sonra Holandıı asıl- 288,000 kilo sığıreti alınacak-
endişe eden Fransızları tntmıne zaltmıyacaktır.:t zadelerine ait Doorn atosuna / ye ve Vakıflar kanunu mucıblnee ve-
matuf telakki edilmektedir. 'h tır. Kapalı zarfla eksiltmesi 10 rilml'.'SI !hım gcll'.'n l;rmi '3enelik tn-

l B t yerleşmi.. ve nı ayet oradıı öl • 6/941 salı gu·· nü saat 10 da Trab- viz bedeli ve ihnle pulu ve tapu mas-
ncrlliz ta••aPelerl eyra • J M • t · 

• 11 ran • acartS an müştiır. zonda Askeri Satınalma ı<omis- rnflıın müotcriye attır. Satış peşin 
laücum ettllerr ~...;...~~~~~~~~~~:"'"'::!!!'! para ile ve tapu kaydı rnncıblncc " 

f • j sının d ti k h d ı d stluk ve :ıı k yonunda yapılacaktır. Tutarı Vichy, 4 (A.A.) - o 1 aJS n os u mua e esı· dedilmiş o an o a ·em muıı- ['cra ve İfl"s 1·-nununa tevfiknn lc-
biıd ı ·ı· bombar- dd k ·· h ı 86.400 lira·, ilk teminntı :>570 li- " "" irdliine göre, 4 nıırı ız k den hcdcainin musa a nus n nn bugün rn edilir: Arttnmn şartnameııi işbu 
dıman tayyaresi bu sabah er en Tahran, 4 (A.A.) - D.N.B. : Hariciye Nezaretinde te ti edilmiş.. radır. Taliplerin kanuni vesika- ilnıı tarihinden itibaren mnhkeme 
Beyruta hilcum etmiştir. p~I ~: İran lle Macaristan arasında ak. tır. larile teklif mektuplarını ihale dıvanhnneslnc tnllk kılınmıştır. Tıı-
polanna bombalar atılmıştır. Bır • -~ saatinden bir saat evvel Komis- llp olanların kıymeti muhnaıınene i-

. bazı bina· r 
poya isabet vakı1 o1Fmuş ~~subayı ile Breslav Tu""rk köşesi 1 yona vermeleri. (2428 _ 3940) nin yflzde yedi buçuğu nisbetinde pey 
!ar yanmıştır. B r rans 1 Sergisinde c ••• akçesini hamilen o gün ve eııntto ts-
bir Fransız eri yaralnnınışb~·........ tanbul Sultnnahmette Tapu binas1-
···a·""•.•••M· .. ··.···M•••"e"'c'"'ı'ı;•5•"l;·n de Beherine tahmin edilen fiyatı nın alt kntındn dairei mahsuııasında 350 lira olan 70 adet balye ma• 

J kinesi kapalı zarfla eksiltmeye Sultnnnhmct Birinci Sulh Hukuk 
(1 inci ıalı.ifedıtı de~-a. ':-k Mahkemesi Başkitnbetine 941/18 nu-

d - konmuştur. İlk teminatı 1837 lira 
matıu• batında yapılacak egışı • O I ma'."tl tle mürncnatlal'ı i15.n olunur. 

nra - S kuruştur. halesi 11 /6/941 
lik ile Türkiye - Aldmf~yae rnü- çarşamba günü saat 1 1 de An· 
ınndaki ticari m~ba e ei;~ teati karndn M. M. V. Satınalmn Ko-

eünü saat 16 da İzmitte Askeri 
Satınalma Komisyonunda yapı. 
lacaktır. Tahmin bedeli 195.000 
lira, ilk teminatı 14.625 liıadır. 
Tnüµlerin kanuni ve.sikalı:ırile 
teklif mektuplarını ihale saatin
den bir saat evvel Komisyona 

tednir hususi an nşr_ı:ıaki e • ltnl- misyonunda ynpılacaktır. Tolip-
olun~n notalarla, !uf ni~ 111uahe- !erin kanuni vesiknlarile teklif 
yda tıcaret ve d~~~n:enit notanın mektuplarını iho.le saatinden bir 

esinin tem ı ın Uiyiha· saat evvel Komisyona vermele-
tasdiki hakkında~i tnnu~rini ya· ri. (2446 - 4038) 
!arının birinci muza. e~e 

k 
· eylemıştır. para tasvıp 

1
. • • bu-

M.11 Mec. ısının 
Büyük ı et birinci mü-

günkü toplantısında lduğu ka • 
1 . . yaprnıtı o k' zakerc erı.nı dn Tür ıye -

nun lnyihalnn ın;;:::; 4 ve 1 O şu-
R Ya arasın d"l . uman . d teati c ı mış 
bat 941 tıırihın ed'kinc ait ka -

t lann tns ı 
olan no a . k·n kanununun 

ili "baJlilc ıs 
nun yı dd 'nin ~·e pasaport rna esı 
39 uncu onuncu ;maddesinin 
kanunun~ k un Hiyıhaları da 
ııtniline aıt dan 
bul·ınrnaktnY1 ı. k toplantısını 

1 
.. r..c!"C pa 

Me<: uı. .. . aC' ktır. 
nırtrsı gunıı )l'P 

rleı lın Büflll. :El . 
ıedcnin buzu ·ı C<ınlı Irfurev G.
Bre. lav ıınnayrı c açılan beynelmilel 

h'lnda T·· k 
ııuııdn hilhnssa lik" ur pavyo-
ıı z ~ c lif •ki hrı orlcrlnılz, halılıı11-

e ız teşhir edilmiştiı. 

resimler ı.ergt<!e en mu
'I' nkardaki '"J Kemalettin Kum
vaffıık otnııış f·ı~d:ın teehlr cdı nı•ş 

1 ıarıı. 
bnracı aı çe nıah ulatını gli::ı· 
T• rk manıulııt 
teı 01cktedir. 

• •• vermeleri. (2470-4243) 
l 085 ton meşe odunu kapalı ••• 

zaTfln eksiltmiye konmuştur. İha- 200,000 kilo sığır eti alınacak-
lesi 20 6 941 günü saat i 6 da tır. Knpalı zarfla eksiltmesi 
Gclibolu<la eski şube binıısırıclnki 2 7 6 941 cuma günü saat 16 
asken satın alma komisyonundn da Kay'!eride Askeri Satınalmn 
yapıleıcaktır. Taliplerin kanuni Kcm·,,·nııunda ynpılacnktır. Tnh 
vcsikalarile teklif mektupı rını min bc-!eli 50.000 lii-n, ilk teıni
ihale saatinden bir sn tenci ko- nalı 3750 liradır. TdiplNin ka
rni yona vnmderi. Tahm:n be- nuni vesik. lnrile teklif ın .. kıup
deli 21, iOO lira, ilk teminatı !arını ihale sadtinden bir saat 
1628 liradır. ( 24 72 - 4245) evv .. J Komisyona VNmderi. 

••• Şartı:uımcııi Ankara, lstanbul Lv. 
321l0 ton balyalı kuru ot ka· A · l'kl • S mırı en aunalma Komisyon-

palı z.arflıı. eksiltmt<ye konmuş- larrnd& da görülebi!ir. 
1 tur. lhale ı 2316 941 pazartesi ı ( 10--4317) 

ı,uftwaffc, dün E scx kontlut"ll· 
nun ve cenubi f ngllt .-enin sanayi 
t slsatını bombnrdımnn etmiııtir. 

)1 uharebc t.wynr<'lerf, cvvell..i ıre
cc Orkncy ndalnrının lmnli garbl
sinde dört bin tonluk bir gemi (}ze
rinde CC\"C!lfınlnr ynpmışlar ve İskoç· 
yanın şlmnl sahilleri nçıklarında iki 
bilylik nakliye gemisini hasara u~•

ratmışlardır. 

3 baz!rnn gecesi torpil tnyyarcleri 
büyfık bir İngiliz harp J?emisine isa
betli endahUar yapmışlardır. 

Dün gece Alman tayyareleri, Hull 
limanını ve cenubu prkf İnglli:ı: &n
hlllcrlndekl limanlar tesisntım mües
sir surette bombardıman etmişlerdir. 

Şlmalt A frikada Tobruk 6nünne 
her iki taraf topçusunun fevkalade 
faaliyeti görülmüştür. Pike Alm:ı.n 
tayyarelerile tahrip tnyyarclerl, bir 
çolc defnlnr, 2 h:ıziran tarihinde Tob. 
ruk etrafındaki asken hedeflere hil
cum etmişlerdir Bir nakliye gemisl 
tahrip edilm1t1 ve İngilizlerin b'r 
tayyare dnfi batnrynsına i nbctU 
endahtlar ynpılmıştır. 

29 mayıstan 3 hazirana kadar İn
gilizler, 20 tayyare kaybetmişlcrd"r. 
Ayni devre esnasında Almanlaı·ın 
zayiah l O tn:,·ynreden ilıarcttir. 

ltalyan tebliğ i 
Roma 4 ( A.A.) - İtalyan orı'luln

n umumt knrnrgfihının 3G4 numar:ı. 
lıtblli: 

DC!n gııcc tnn·nr<>lerimiz, Malta 
adn ının tnv,nre limonlarım bom._ 
bnrdıman etnıışlerdir. 

Şimali A frikndn Tobruk tlssilne 
karşı hnva bombnrdımnnlnn tecdit 
edilmiştir. I.tmaıvlakl bntarvnl rıı 
ve dcmlrll bulunnn gemilcrr is~b tlrr 
vaki olmustur. Bir vapurda yan"ın 
çıkmı tır. Tohrukun ş:ıı·kında h-cu. 
ma uğnyan di r bir vapurda d 
yangın çık nlmıştır. Sol'um hnv -
ında nvcı ta~ nr l<>rtmiz, d ı .,. .n 

Hurrlcan tipind ki iki t:ına-

dil-.ürm l rdir. T rpid Jn
rımızın endahtı ile dü ar. n hlr 
bombardıman tayyaresi du urulmüş
tür. S mayı gece i düıpnan Bi11ı:a. 

zir karşı bir hava akını ynpmı tır. 

Şarki Afrikndn g:ımizonlnnm zla 
seyyar kolla mız, 'h r nokt:ıda anu
dana muknvl.'m t ctmiye ve yoru1mak 
b'lmiycn :f'aal:yet gd termiye devam 
ebn ktc>dir. Calin ve S'damo mmta
k ında Omo-Bott 
de topçu f ar~e ı 

İTİZAR - (1\tii b:ıkamızda li
kilnt kazanan kant rinıiı) i yazımı
zm çokluğondan dn'ayı tmıt<ın der. 
cederncd ı .. ÖSur c? lrn1. 



Ankara Okulları Satınalma Komlsyo'1undan: 
En:akın ad 

1 Ekmek 
Koyun etı 
Sı,•tr eti 
2 Dana ctı 
Kuzu eti 
Koyun boôrelcyağı 

a 3adeynj.h 
l\uru soğan 
ince tuz 
Pastırma 

Salça 
Kuru fa uha 
Patates 
Ihlamur 
Çay 
Nohut 
Barbunya fasulyasi 
Bulgur 
Vıınilya 

Kuru sarmll!ak 
4 Karabibc-r 
Kırmızıbiber 

Kara mercimek 
Kırmızı mercimek 
Kimyon 
Kakao 
Konserve sebzıt 
Kuru bamya 
'Börülce 

mktarı 

325000 kı;:. 

81JOOO > 
26000 , 
5000 , 

15500 > 
2200 , 

36700 > 
421100 , 
12100 > 

520 , 
3450 > 

16400 , 
44r.oo , 

28 , 
300 , 

7 50 > 
885() , 
r.750 , 
541 pak. 
720 kg. 
(i4 , 
40 , 

3500 , 
1400 , 

16 > 
75 , 

3370 kutu 
400 kg. 

16(10 , 

Şeftali komposto 
Soda 

(kons.) 1100 kutu 
!?0100 kg. 

Kuru bezd~e 
Zencefil 
Tartın 
Kahve çekilmiş 
Salep 
L1mon tuzu 

Hıyar 
Dolmalık biber 
Sıvri biber 
Taze yaprak 
'Havuç 
Ispanak 
Semlzot\l 
Domates 
Taze soğan 
laydano7. 

Dereotu 
Nane 
Patlıcan 
Ayşekadın fasulya 
Çalı fasulya 
Dolmalık kabak 
6 Limon 
Taze baınya 
Kereviz 
Lahana 
Prasa 
Balkabağı 
Taze balda 
Yeşil sıılata 
Marul 
Pancar 
Kıı.mıbabar 
Ycrclması 

Taze bezelye 
Enginar 
Taze sarmısalı: 
Kırmızı turp 

6 Toz şeker 
Kesme vcker 

F,lma 
rmut 

Zerdali 
Portakal 
Taze üzüın 
7 Şeftali 
Taze kayın 
AJft 
Çilek 
Kiraa 
Vişne 
Taze erik 
Kavun 
Karpuz 
Taıe incir 

S Kok köıadrl 
Kıriplı körullrt 

Süt 
9 Yoğurt. 
Kaymak 

Beyaz peynir 
10 Kaıar peynUI 

11. Pirinç 
12. Sabun 
Çamfıstık 
Ku~üzümli 

lCuru kayısı 
Ceviz içl 
Badem iç[ 
Fındık i('I 
13. Koro brlinı 
Kuru erik 
Xuru incir 
Bal 
Reçel 
B~dııy 

(i50 , 
ıo , 
10 , 
50 , 
2ı; , 
.(;? , 

15600 tane 
fı800 kg. 
1400 > 
1000 , 
4950 > 
19400 > 
6100 , 

28400 , 
2&00 , 

2 800 deın 
10000 > 
4400 , 

30000 kg 
23100 , 

4fi50 , 
20100 , 
73000 tane 
8250 kg. 
3500 > 

14000 , 
19000 , 

7000 , 
8300 > 
8800 tane 
9100 , 
910 kg. 

6600 > 
1500 > 
1100 > 
8000 tane 
G30 dem. 

8050 , 

48100 kg. 
156o0 , 

12670 , 
6700 , 
1870 • 

48000 tane 
14400 kır. 
3580 • 
2400 > 
5850 • 
2450 • 
2350 , 
8300 > 
41CO > 

189fi0 • 
14400 > 

500 > 

25460 k.:. 
81000 , 

810 , 

11400 > 
4050 • 

36700 > 
22850 > 

455 > 
ıtOO > 

1600 > 
lG?.O > 
ll-25 
390 , 

'1700 , 
~450 , 
1800 > 

2GO > 
1900 , 

1125" 

Tcıl. miı i f i11at 

12 
55 
46 

50 
55 
70 

160 
8 
8 

80 
30 
30 
10 

140 
700 
lB 
20 
17 
10 
50 

180 
40 
j!j 

20 
Aoo 
850 
;5 

120 
2G 
85 
14 
30 

350 
350 
201i 
350 
300 

4 
16 
15 
20 
10 
10 
15 
12 
l! 

2 
2 
2 

15 
18 
14 
14 
6 

'30 
16 
R ., 
6 

16 

' 6 
6 

1R 
5 

16 
12 
1 
1 

48 
62 

60 
45 
!5 

5 
20 
35 
46 
20 
40 
30 
80 
18 
7 
'1 

40 

l800 
2175 

20 
26 

lGO 

60 
100 

40 
45 

100 
40 

110 
50 

125 • 
70 
45 
40 
40 

150 

65 
20 

Tutarı 
ı /(. 

39000 00 
4 tl50 00 
11700 00 
2ö00 00 
8525 00 
1&40 00 

'13215 00 

65050 00 
3432 00 

968 00 

416 00 
10:15 00 
4920 00 
4450 00 

39 20 
2100 00 
1413 00 
1770 00 
1147 50 

54 10 
~60 00 
115 20 

16 00 
625 00 
2~0 00 

16 00 
262 50 

2527 50 
4. o 00 
3i5 uo 
935 00 

2814 00 
l 95 oo 
35 00 
35 00 

102 60 
94 50 

126 00 

810.f9 00 

624 00 
ıoss rıo 
210 00 
200 00 
495 00 

1940 00 

7li5 00 
8408 00 

800 00 
[i76 00 
200 00 

88 00 
4500 00 
411"i8 00 
651 00 

2814 00 
8650 00 
975 00 
625 00 

1120 00 
1330 00 
420 00 

1245 00 
352 00 
546 00 

45 60 
1008 00 

75 00 
165 00 
9GO 00 

6 80 
30 60 

8-'4'10 30 

20688 00 
8112 00 

18800 00 
6335 00 
3015 00 
467 fiO 

2400 00 
2880 00 
1263 00 
1080 00 
1170 00 
980 00 
705 00 
990 00 
738 00 

1826 50 
1008 00 
200 00 

64648 00 

132916 00 
7068 75 

139984 't5 

50:,2 00 
7760 Oo 
496 00 

13388 00 
6840 00 
4050 00 -10890 00 

14G80 00 
10282 50 

455 00 
lGO 00 

1760 00 
810 00 
406 25 
273 00 

2115 00 
980 00 
620 00 
890 00 

1235 00 

225 00 

63!9 t5 

ilk teminatı 
L. K. S. 

2926 

6ıl9l 12.60 

4128 75 

2327 92.60 

2586 27.25 

2160 00 

1841 11 

10498 86.62.GO 

1000 85 

816 7S 

1101 00 
771 18.76 

699 69.3750 

ihale 
Giiıı ı,•c saafi 

16/ 6/1941 9 

lG/ G/1941 9.30 

16/G/1941 10 

16/6/1941 ıo.so 

17/6/1941 9 

17/6/1941 9.30 

17/6/1941 11. 

1'1/6/1941 10.30 

17/6/1941 J1 

17/6/1941 11.30 

18/6/1941 9 
lS/6/1941 9.30 

18/6/1941 10 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 31 - 5 - 941 vaziyeti 
A K T l F P A S t F Lira ·==u=r=a== Lira Lira 

/(asa: 
Altın: Safi Kllo&Taıu 72.604,SlS 
Banknot 
Ufakhk • , •• 

Dahildelci Muhabirler: 
Türk Llruı 

Hariçteki Muhabirler: 
Altın: Safi Kllovam 12.937.317 
Alhna tahvlll kabil ıerbeat 

dövizler. • • • 
Dlfer dCivl:der H borçlu 
kllrlng bakiyeleri . • • 

Ha:.zine tahvilleri: 
Deruhte edilen evrakı nak· 
diye kar,1lıtı • • • 
Kanunun 6 - 8 inci maddelerine 
tevfikan Haıı:lne tarahn-:la11 
vakJ tedlyat 

Senedat cüzdanı: 
Tlcart senetler • • • 

E•ham ve tahvilat cüzdanı: 

I Deruhte edilen evrakı nalc· 

A diyenin kar,ılıf1 eaham ve 

l tat.vlllt lltıbarl kıymetle 1 

B - Serbest eaham n tahvlllt: 

Avan•lar: 
Altın ve dövh: üzerine avaaı 

1' ahvlllt {berin• avans 
Ha:r:lneye kısa vadeli avant 
Haııineye 38SO No.lu kanunp göre 
açılan albn karttlıkh avau 

h i .. edarlar : 

102 124 OS5 03 
8.763 591 so 

613489.SO 

489.693.2S 

t8,197.S70.87 

45.005. 928.5() 

\SS.748 563.-

2l.253.171.-

275 848.922.19 

46.145.3.83.93 

7.927.71841 

4.741.69 
7 .808. 722. -

158.684.926. 75 

111.soı 139.0ı ........ 1 
63.203.299.4ll1 

1 
137 .495.392.-, 

. 1 
.,. ........... 1 

St,073,102.S4 

166.498.390.44 
c.soo.ooo.-
9.819.463 Ol 

Snmaye: • • • • 
ihtiyat akcesi: 

Adı ve fevkalld• 
Husuı1 • , • · • 
1edauüldelti Banknotlar: 

Deruhde edtlea evrakı nakdl1e 
Kanunun 6·11 inci maddelerine 
tevfikan Hadne tarafında• 

wakl tedl1at 
Deruhdo edilen evrakı nak· 
diye baklyui 
Kar,ılı§ı tamamen altın olar•" 
lliveten tedavüle vnedlle" • 
Reesko1't muJ,ablll Ulveten te· 
davüle vazedilen • 
Hazineye yapılan alhıı kartılıldı 
avana mukablll 3902 No, lı kaauıa 
mucibince IJivetıa tadavllle va• 
re dilen 

MEVDUAT: 
Türk Hrası 
Alhn: Safi Klloırtaıa 877.tSO 

S8SO No.lu kanuaa ıröre hazineye 
açılan avanı mu.kablll tevdi 0:11• 

nan albnlar: 
Safi Klg. SS.S41,930 
Döviz taallhüdatı: 
Alt1&1a tah.UI kabil dövlıler 

Diğer dövlıler ve ah.calW kll· 
rlnır baluyeıerl • , , 
Muhtelif • , • , , 

1.822.019 ıs 
6 00()000 -

lSS.748.563.-

21.253 171.-

137.495.392.-

17 .000.000. -

250.000.000. -· 

109.000.000.-

61.121.5~4 ~o 
l.233 782 03 

711.124. 167. 90 

25 6S7 959.24 

15,()0l).OOO. -

13,H2.019, 15 

513.495.392.-

89,961.326.!S 

78.124. 167.90 

23.6S7. 9S9.24 
l09.368.?i37.18 

Muhtelif 
Yelccin 823.429 401 7~ Yelltin 

lıkonto haddi •/. 4. albn Ozerine anna •;, 3 1 Temmuz 1933 tarihinden itibaren: 

1123.429.401.70 

Muknrıı:ı 
Kesme makurna 
Gıılliu; 
Arpa şehriye 
'l'el şchriyo 

14. İrmık 
Kuskus 
Plrinçunu 
Nişastıı 

Haı·nl'Ot 

'l'nı hııııa 

15. Zeytinyağı 
lG. Yuınurln 
l\lcı;eodunu 
17. Gürgen odunu 
Çıra 
l\Jcşe kömürü 

U"kuınru balığı 
Kefal balığı 
Torik balığı 
18. Mercan balığı 
Kılıç balığı 

Pnlanıut balığı 
Kulkıın balığı 
Levrek balığı 

19. İyi su 
Buz 

20. Tnvuk 
Hindi 

21. Gazyağ'ı 
Benzin 

22. Tereyağı 
Koyun karaciğeri 
Koyun işkemhcsi 

23. Koyun beyni 
Paçn 
Sığır lşkembe!i 

Yassı kadayıf 
24. Ekmek kadayıfı 
Tel kadayıfı 

25. Zeytin tanesi 
Tahan helva~'ll 
2li. Taban 
Pekme-ı 

Sirke 
27. Karışık tureu 
Salamuı· yaprak 

7GfıO > 
.!200 > 

,ifiO > 
l•ıH) > 
42;; > 

2200 , 
1000 , 
82:i > 

1060 > 
ı:ıo > 

{;50 > 

14.,50 > 
290000 tane 
22000ll kg. 
::5!i0flll > 

1900 , 
24100 > 

:1GOO > 
2050 > 
1G2ö tane 
!!00 kg. 

1350 , 
4r;r;o tane 
rn:.o , 

JuO > 

42250 tC'ııeke 
r.25 kg. 

5%0 tano 
24[i0 > 

l!!O teneke 
1020 , 

2100 kır . 
6Gli0 taıut 
1200 , 

2300 , 
13800 , 

800 , 

SlfiO kg. 
800 çiU 

1090 kg. 

7900 , 
!l050 > 
1600 > 
1700 > 

4500 > 
2500 > 
1330 > 

36 
36 

l:!O 
:.ıG 
38 
~5 

35 
GO 
50 
70 
r.o 

TO 
3 
2.50 
2.50 
7.50 
7 

50 
GO 
50 

100 
80 
16 
50 

120 

l!! .50 
5 

8• 
200 

422.50 
5:12.50 

180 
25 
10 

15 
3 

50 

30 
35 
40 

45 
60 

60 
80 

20 
60 
36 

2660 00 
770 00 
fıGO 00 

:.ıır> 00 
161 50 
770 00 
3:;0 00 
495 00 
5~0 00 
91 00 

275 00 

7077 60 

ıoısı; oo 
8700 00 
5500 00 
8875 00 

142 50 
1708 00 

,_ 
J(jNJ!5 50 

1750 00 

1230 00 
812 60 
200 00 
ıo o oo 

G82 50 
975 00 
420 00 

'1150 00 
6281 26 

31 25 

6Slf 50 
4280 00 
4900 00 

9180 00 
607 00 

54~1 60 

5!138 50 
3780 00 
1662 50 
120 00 

345 00 
414 00 
400 00 

t941 50 
1645 00 
280 00 
436 00 

ff61 00 
3555 00 
1880 00 
900 00 
510 00 

8E40 00 
900 00 

1500 00 

465 50 

1885 60 

53~ 81.25 

768 87.60 
G5.. 50 

1216 !ıl.25 

636 25 

398 43.76 

688 50 

445 38.75 

283 60 

220 61.25 

169 157.50 

2.2,6 62.60 

g43 00 

21' 91.26 

18/6/1941 11 

19/6/1941 9 
19/6/lHl 9.30 

19/6/1941 10 

19/6/1041 10.80 

19/6/1941 11 

19/6/1941 11.80 

20/6/1941 D. 

20161190 e.ao 

20/6/1941 10 

• 20/6/1941 10.so 

20/6/1941 11 

20/6/1941 11.80 

eoıeııe•ı ıı.cs 

ı - Yukarıda adlan yazılı yiyecek ve yakacak ihtiyaç mkitarı ekılltme ıart:ruımesine röre Kemieyo• 
numuza bağlı okullar namma parti parti kapalı zarf ve açık eksiltme surctile münakasaya konulmuı ve her 
partinin teminat miktarile ihale tarih ve saatleri kal'fılarına yazılmııtır. 

2 - lluhnmmen bedeli beş bin liradan aşnğı olan partner açık eksiltme suretile ihale edilecektir. 
8 - İstekliler partiyi teşkil eden erzakm hcrbirine ayn nyn fiyat teklif edeceklerdir. Heyeti umuml· 

yesi Ozcrinden yapılacak tenzfüith teklifler kabul edilmiyecektir. 
4 ,_ Her maddo için teklif edilecek fiyat behemehal muhammen bedelden aşıı.ğt olacaktır. 
5 - Eksiltme .Ankarada Bölge Sanat Okulunda toplanacak Komisyon huzurunda belli glln ve saatlnrda 

yaııılncaktır. 
G - Eksiltmeye girebileceklerin 1941 yılı Ticaret Odası ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncll maddele

rine göro ellerinde bulunan belgelerle, ticarethane adına işe gireccklel'in işbu kanunda yazılı şartlar içinde 
Noterlikten alınan vckflletname ile Komisyona başvurmnlan. 

7 - Kupalı zarf eksilt.meleı inde istekliJerin yukarıda adı yazılı ka nunn uyITTJn olmak üzere kapalı zarf 
mektuplanna istenilen belg11lcr ve tcminnt makbuzunu veya Banka mektuplarını koymak suretflc mllh!lr 
mumu ile kapamak şartile ve zarfluın üzerine tekliflerin hangi işe ait olduğunu ve kanuni ikamctglihlıınnı 
yaznrak belli gün ve snatlardan önce makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri litzımdır. Belli 
gün ve saattan sonraki teklifler kabul edilemez. Teminatların eksiltme saatlarındnn daha önce Ankara O
kullar Muhasebec11iğine yatırılması lazımdır. 

8 - Eksiltme şartnamelerini gönnek fstiycnlcr Anknradn Okullar Muhascbecilib'1nıle Komisyon katibi-
ne ba~vurablfüler. (2979) (4193) 

fT I YATROLARI 
BOSTANCI iSKELE PARKI 

Yazlık tiyatro kısmı açılışı şere• 
fine 5 haziran perşembe akşamı 
Cnğaloğlu Çif tesaraylar parkı 

Yazlık tiyatro kısmı açılışı şerc• 
fine, 1 haziran cumartesi nkşamı 
maruf film rejisörü VE.DA T 

ÜRFl'nin büyük eseri 
K A N it!... 3 perde, (T emri.le. 
etld Darülbedayı ve \ııtanbul 
Operetile Yeni Sahne anaatkar
larınd~!'. rntiteşekkil büyük bir 

grup iştirak edecektir.) 

lr~~"~-~~1 
Lendre 1 St•ll• i. 2t 
Ne.,.rll 

CeaeYr• 

Atlaa 
llatlrfl 

Yokola• 
Stokho\, 

lot Dolar 

110 in. Pr. 

lot Draı..a 
100 P.,.U 
100 v •• 
100 ineç kr 

152. 20 

30.202S 

12,9S7S 

S1 1575 
30. 74S 

ESHAM VE TAHViLAT 

lkramlyell ,.Uade J 19l1Erıanl -.
Erııaal yUadeS lkramlyelll9JJ 19.28 
SıY•• • Era11r•• l -.-

2 -.-' -.-4 -.-
J -.-. -.-' -.-

" ti 

• , .. • • • 
• • 
" " A-dola l•. Yohı MU. ...... t -.-

Aaadoha Daalryolu 1, O -.- · 
ftlrk borcıa 1, il, lll -.-
lıtaalaı..S Rıhh• Şirketi -,-
T. C. Merkea BankHı 110.75 
Ttlrklye ı, Bankuı laaauı .. -.-

nıorsa harici altın fiy!Ef 
Rqadl7e 16 Lir• ti Kf. 
Ka ha Betlblrllk 114 • - ,. 
Klllç• altıa pa• S .. 27 .. 

Hadraa ı Perı•mbe 

1560 H. 5 US7 Cemaıılel Ruaa1 
••• •l lla11a 

' 2S 
Qlla: f~ ttınr S1 

Eıut Vuat1 
,_ D. i. D. 

Olaet ,y a.nakU loa ~tos tt 
Otı· I04 ss 01 12 
~ .. 3517 12 
Akta• 12 00 l20 51 
Y&UI io2 01 'l2 S7 
la nll (Yan•kO lo6 85 Ol 12 

................................................ 
Taaviri Efkir 

Nfiuan (S) Kuraıtar 

1 Ab Ş al i 1 Tllrklye Harlı 
one er t için ~ 

Senelik ............ 1'00 Kr. 2700 Jtl;ı 
Altı aylık ............ 760 > 1'150 • 
\tç aylık ............ 400 • 800 • 
8ir aylık ............ 160 > )'Oktv. 
DİKKAT: 

Dercoh:nmıyıın evrak iade olunmaı. 
------'"-·-

Saiıibi: Z. 'J'. EBÜZZIYA 
Uqriy .. ~ lıllldilrll: C. BABAN 

8aııldıiı 7er: Jlo&NM EBO•zlYA 

• 


