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çöRÇIL 

Giride 
indiri~en 

para süt~~ 
7,000 kışı 
olduğu 

SURiVEDE /Kazanç, hayvanlar vergisi, veraset ve intikal vergisi, mua-
. . . k nso- mele, .da.hili isl~hlak ve ncikliye vergilerine zamlar yapılacak 
lngıhz O ,\nkars, .?1 (\AKIT) - Gei;cn se. heyetine acvkolunarak mUzakere.Jerino vergisi, dabıll ıstıhlAk vcrgilcrind<'n 

1 1 k 1 ne olduğu gibi bu ııene de bazı vergi· ba§lanacakttr. bazıları, nakliye vcrgtslnc birer mfk• os u arı lere za.m yaprlınası hakkmdak.f ka· Bu l~ylhalarla kazanç vergi& ba§ta tar um yapılmaktadır. 
nun ı~yihatarmm alA.kadaT encUmcn· olmak Uurc hayvanlar verglal, vera. ı\nkara, 21 (\' \UIT) _ Muvau• 

kap ati 1d1 Jcroo mllzakcresi ikmal cdilmi§Ur. set ve intikal vcrgiAi, bazı muafiyeUe· nciumumlye kanun Jtı.yihaat bugün 
önümüzdeki günlerde Mecllıı umum! rin kaJdınlmaaı dolayıslyle muamele D S I •• 

ı evamı a . .,, su. 6 ii11 l 

Verilen bir habere göre 

Hür Fransızlar 
Suriyeye girdi 
şam, fH (A.A.) - suriycde. 

ki İngiliz konsolosluklan. Fran- I 
sız makamlarının talimatına t.ev. 
fik~n. kapılannı ka.pamıJ!ardrr. 
Şam tngiliz konsolos}~ ~~ 
murlan, Şamt cumartesı . gumı 
tcrketmişlerdir. Mcml~et~ ter
kedcn fngilir.lere, . Hin~ 
yeyahut C"..en~ ~kaya grtm~ 
teri tavsiye edılmiştir. Esaslı r -
giliz müesseseleri. ~&; faa 1• 

yetlerini tatil eylemışlerdir. 
(])e1xzmı Sa. j ri- 3 tle) PETEN 

Yuksek Ziraat Enstitüsü mezunları 
diplomalarını aldılar 

Mezunlar ve birincilerin isim
lerini neşrediyoruz 

A~ 21 (A.A.) - Ytlksc.k 
Ziraat cnst.itiisünde bugün seçkin 
bir da.veUi kütlesi huzunında ya· 

1 
pılan bir törenle bu yıl mc>zun olan 

. gmıçll"re diplomalan verilmiştir. 
Davetliler a.rasmda. Ziraat Ve. 

kili Muhli8 F..rkmen, Milli Müda
J fa.a Vekilcti veteriner işleri dai

resi TeiıRi Gl. Musl&fa Bengi, Zira· 
at Vokileti ileri gclenlcıi, Anka... 

ra Ziraat teşkilatı men. uplan VC'· 

ter-iner ve ziraat birlik Yı:> c~ıyet 
azalan ile digor mul'sseseler er
k8.nı bulunuyordu. 

.Merasim, naat 10,30 da 1 •ıklsi.1 
Marşı ile haşlamış ve vııks<'k zi 
aa.t c-nstltüsü rektörii Surc-yya 
Gencan'm lıiabcsiyle açılmışır. 

(Devamı Sa. 4 afi. 5 do) 

Almanlarla HABEŞiSTANDA Fransanın 
Amerika sefıri 

niçin anlaştı? 4 General 
Manıal diyor 'ki: f9.0Utr 

ltalyan esir 
edildi 

Amerika bize ne 
yapabilir ve biz 

.ıona ne Y!~b!~! Küire, f1 ( A.A.) - ~iz 
umumi Jcarargah.mi:n t.ebliği: 

Libya'da, Tobruk'da. vaziyet. 
te ruç bir deği§iklikyokt.ur. Sol
hım m.mtakasmda. motörlü ke. 
§ifkollanmız, :yeniden diişmanı 
şiddetli arette Jmpalamışlar. 

Fransız 
gemilerinin 

mürakabesini 
protesto etti 

'' Fransız mılleti arasına 
nifak sokmaya matuf 
teşebbüsler akamete 

mahkOmdur ,, 
dır. Mütarekenin 18 inci 

liabeşiManda.. DVk d·Aıoetc, 1 maddesine göre Alman-
refalcatinde ~ general ve bir 1 1 h ·· 1 · · miktar yüksek kunnay subayı ı ar ava us enmızden 
olduğu halde, Amibe. -Alagi mın. istifade 

Harp ve harp edebiyatının bu. en gozel eseri, buyuk 
vatanperver Namık Kemaı_ın _ö_ım_ez_bi .... r ~es~er~id~ir~ 

takasındaki bütün teçhizatın tev d b"l ki d" 
diinden sonra, dün teslim olmuş- e e 1 ece er ır 
tur. Bu mıntakadaki muharebe Vaşington, 21 (A. A.) - Fra.n-
esnasında ve müteakiben alman sız snfirl H<'..nry Heye, Bir104!Jt 
esirlerin miktan 18 bin ile 19 bin I Amerika linuuılar:mda bulunan 
arasındadır. (Devamı Sa. 4 sü. s de) 

lstanbul çöpleri kız kulesinin önüne dökülüyormuş 
Günlerin Peşinden: 

Yok olan millt 
kıymetler 

Hüseyin Cahit Yalçın Yedi Güne 
yazdığı bir makalede t.anzimat ne 
Türkiyede başhyan garpçılık ha· 
reketinin neticesi olarak evleri· 
mizdcki bir çok eşya tiplerinin 
kaybolmasından dolayı müteessir 
görünüyor; Sa18lıa.ttin Refiğin bu 
türlü eşyadan bazılarmı A vnıpa 
memleketlerinde bularak memle. 
kete getirdiği zaman büyük gllm· 
rük resmi vermiş olduğunu bay· 
retle kaydettikten sonra. bu gil:ıi 
eşyanın devlet teşkilatı ile top· 
Ianması 1Azıın geldiğine işaret e· 

diyor. 
Hu\8.~ muhterem üst.at "Garp 

çıhk hareketinin tatbikatında bazı 
milli kıymetleri öldüren yaıılış. 
lıklar oldu" demek istiyor. Eğer 
hakikaten kaybolan bu şeyler mil· 
U birer kıymet ise sa.dece onlann 
b&kiyelerini dünyanın dört köşe 
sinde aramak ki:fi olmasa gerek. 
o kıymetleri yaratan eski Türk 
san'atlarmt yeniden canlandınna'k 
çıı.reeini aramak daha doğru de. 
ğil midir! 



n llAYIS 1Ml 

Radyo üazetes• Harp makines:nın ilk kurulduQu diyar: GiRiD 
81rld llarltl 

sonra Surlyedeki tayyare rMIJ· 

nm ani•-• icabı olduğunu bil- C!-1..rin anahtarlannı teslim eden kumand•na danlarıru Almanlara vermeli.. 296 sene evvel 1 
Girit adaemın iegali için yapı. dirmıttir:"~ d ld ~ 

izlan 
cumhu 

yet oluf teşebbüs günün en heyecanlı lneilizler Viı:;j hükimıetinin nasıl zapta ,. •. giimiq kupalarla nefia Girid Saram aunulda... 
rini tefkil edıyor. lılilıver tayyare mevtlanİarmı bombardL 

ynaltı "" bu,.,crüne kadar malO- man etmiş ve bu suretle gergin. ee ••• 2 ••• e• ••••••• 2 ••• 2 •••• , , ••••• e •• e • ., ........ 2 ••• e •••• e ••• 0 ............. 1.-.1ıa tı (A.A.) -

t vermemistir. tik büsbütün artmıştır. Bir müddet önce, Glrtd adumm tar J&pdauftı. ld baldana a.111r1,.. dakl LAllU nctıom. ~ 
Londra mdyo:runun bildirdiği. Diğer taraftan Amerikanın 1 umumi taı11ı1nc1en babaetmlttlm- Ci- nıe Jtnııd top ile.......,,,.~ ment.Jeuun 11 _,... 
göre Almanlar, Yunan harbini bir hareketi gözönlnde tutula- rtd, bufün, bQtb dOD:pama gGsQDG Yazan: Bodrmnlv 1mr11m ft 1ıantla dola tam ı.tıkmtnı lllll'" ~ 

sfiye ettikten eonra ada.lan rak Vişf hUkQmeti Dakar te kend1ttne çeke" bir adadır. AJmanJar JdL Kü Gftıtan 1111 lllftrllllD ,_. landa• DNltmU'lla l&U' d 
thederek diğer h:ızırhklara Martinik adalannm korunması. !larp tarlbinde mt.ıl g6ı1llmemlf bir Niyazi Ahmet ıaııa ıeoeblleoell bdal' a-tlU- til'.ııl btldlrlntftlr:__~.-..ıf 
vam etmişlerdır na teşeöbüa etm;şt.ir. atılt11a burayı tetlıebnef'9 çalJpyorlar. A,nca ba duftrlan hat.a dol-le Daıılmarkadaki ~~ 
hıgilızlf"r bunu k~federek llOn Fran!!ızlar, diğer taraftan AL. Bu lllltunda olruJ9Calmm ftlıa da nn bel1Ddla de Jtrm1 auı ,_,... da Bar-UDplr• Tldeadl _......,"" 

anlarda Yunanistandaki tay- mantarla bir iktısadi anlqma. ea taruwı cm •:recanıı bir ..tbuldlr. ıeçeblllrdL ~eadek OD ... ma dlrla.. marka guete8inlD t/111 
m"vdanlannı t-ombardıman yapmışlardır. Almanya, Fran- Ylrml bef .ene mukavemet eden ada, cakamız. BOUm lfl ben Jt.pae&tnn. lllfnde. 19tmlf Ud ma .....,,.,.... nıull.:LblriDe atfen~ 1..-! 

işlerdir. Binaenaleyh Giride Anın Avnıradaki bütünlüğünü Tllrk donannwıı tara.tmdan namı ff· Yeniçeriler yaklqıyorlardı. IÇalenlD idi. I>enla tarafında buhmaD tenane rlzlanda bWcQmetlnlD --.. ~ 
pıhn taarruz, tn-;-iıizler için temin edecektir. İtalya da Sa. &;al edUmtıttr?.. etratmda tek dllfman askeri ~k. kuqun ne 6rtGHl tdl. Buruma yirmi aıctıtmı " balık_ a!' _ __.. 
r eUrpriz teşkil etmemlşrir. vua' ve Nisden ~ş. Yu. Tam ytrmt bet yı1 dren 1caftb m010fdu. Tam kale &ıune geUDalftl, oo mahzen " tnıraJu ftl'dl. kCJDtr.Jl etmekte ~ 
Alm nvanm nuannda Girit gt>Rlavvıtnm toprakları ile tat. blr werın bJk&yealDden bir parça._ Bir vücut tırıadt •e eonra korınınç btr Omıanlı ordma Retmo Jcapmm J'rll mJftlı'. Gene meüGr 

atbi, Balkan l:ıar"-inin bir deva.. mfn edilmistir. vakaya geçmeden vakanm «ahile· 11etseıo etl'&tl .aretı. Venedik labltl, mak totn KolltaDUıa ldHMıl4•tn Jcarp- partamentcı.umm bJe8da • 
an baı '.a bir ~ey dcğıldir. Bulgar r.ıuvosunun '\"erdiği ve lllndeu, Glritteıı kısaca bahsedelim: cephant>yl ateılemlftl Bet ytı~ muııa. amd& altı topluk 1ılr batarfa kmmur ka lttibadl .tatGlllDD ~ 
nl:ır di.in 1.500 paraşütçü şimdiye kadar tevit edilmiyen Oe:ı!fUtt dOJNS. uzunıutu otus alb ctm etrafa tııkıran taflara kanvtL tu. llubuan.nrn on "9d1nel rftnG em te katar Yerdi~" fab& 

~ .. ~ .. n sonra bugUn deha gentı bir habere gl\re. Almanlv, tkl mD olan bu ada. Yanan burateıermlD Kaıe rr•uhalızlnn da onıann araaw· Cezayir gemlai ne imdat geldiği ga- j ancak harpta 8Cllld .,. 
teeebl:ttl'slere dev:ı.m etmişlerdir. milyon F.ransız esir:ni aeri>eat befllt.fr Btsaneye göre, buraya daydı. rtlldU. Gemiler. Suda Umaımada de. tesllm etmtı bul~ 

Almanlar evveli parqiltçtl in- b~lanbr. "Jılent Memleket.. dezl!'l'dt, .Madenci. Buraom r.nptmdaa sonra ııetaıen ka· mlrlemek için i.tlbkt.aılarm •tefi &J- tedir. 
• SURhPY.' VE ır.n'"R Uk burada icat edildi. "-""D mtırekk,.p lan dOnanma tmdan geçtuer. Ttırk toplan durma· A.)tnl muhabir tslaDda yortar. Yf're inen pa.~tçtı.. ıır.. nu .... ıt_ bir 111 

1 aret verek tayyarelerin in_ FRANSIZLAR Krzrak1a &Tlamak, bayvanı terbiye Han:,-a llmanma gtr-dt. Muhasara top. dan ateı pil kllr.tl ·ordu. Aya Dlmltrl sunun Uç saat lllırell 
ini temin edivor!ard!. İngiliz lngilizlcr Suriyedeki Pramaz etmek. tapratı ekmek, tık defa bımıd!! ll\rı tıe 'btltlla mtlhlmmat aahDe çıka- latlhkbnnm aı • cok mablraae bir 

vosuna ,.,.öre diln ve bvcrfln \~"~htnnm VJ~f 'hU~etintn si. ~Mtt. nemt1' Dk defll lııaTada "!da.. rıldı. Koetantln tepem tıaerlne metris !IUreUe konen . ı m burayı ba.a,a 
fride yedi bin askf" tndırilmfol yaSt"tinfl' t!b; o1m:ıd klannT, ka. """ tızerln"8 d&.81d11. kdJC:" m~~'!P ter "çılacaktı. rd1ı. B~k bir ı rı· k rç:ldı 13-Jra· 
sahitıerden C'rırn'!'t. mı~tır. ~arak !ncrtliz c.rdt'lfll'n" fltilıak ıık defa harada .,.pıldl. Rarıı ma1rt· mı. §&tıre ,ırmek ı~ yol oı~caktJ. ra_ 
Almanlar Giridfn muhtelif ettiklerini bfldirmektedtr. nesi 1'urada ktmıJdtt, jlmanllttJr oyun· Haııyıı Jraleatnm nasd mftd11f• edil· kat •raynl"UI bOc ım bir rrt ce ,-ermedi 

Lo-..:a-..:a.- bt"ldin"ldı"&öne ...ıc- tan. -'ti" tık defa bnrada tnmna -- ınekte c.lduğuna kuaca lpret edelim: Bunun Ozerlne tktnct bir llt&m daba erine asker indirdikleri içtn uuna.wuı ır;• ,.. ..... .,, ,. 3 -r K ı .. , bl ı ı tı -'-d .. _. top 
mır "rı---ız 1---·etıen· Su..a.- rakıan Gserble --eh. a 0 .. er r n D ze, ... • Yuuu açıla!'&k btrlncıatııden çok JınıvvetU yakalamak öyle kolar 1" ... -_. au•v' .ı.•~r.., J-· buhm & .. , bu.ı. ı• _.. , .... H 

1'lir. Maamafih Girittıek ginnişlerdir. Hllr Framıl lata• Gb1d, •1111 amanda .,..... m .. _ • 4 y.... ,.... e çernım 51"•· er bir bllcum• da.ha glri!"!Jdt. J!tmun da 
anan halkmm ya.rdmım:ı maz.. larmm miktan ve ne gibi şartlar heplerln JraJftAlı lclL Btr amantat' et'· lırtlhk'lmm arkaamda, har birinde on bir faydul görtllmedl. Dtl§man yılma

olmazlarsa Almanların mu. alında Suriyeye Mfrmiş oldukJan kek " im ~- arumcla brdtft· bet ~ bulunan dokqz tı:ı.bya n.rdı. dan mlldafaa ediyordu. 

b_._ btlfnmeme:ı..6.a.a:-. ea 'llll9ude _..__. m.lruk bunda SeUeriD önllade ve arkumda dolma 1645 yllr attr A~stoe gilnU, Yeni· 
lak olacakları şüphelidir. euuz; n.~ --

Girit ve KlbrJB Almanlatın eli- AMERİKA. VE FRANSA. icat edllmlf, 1ıla 1ılr stmmttn u-11 l fm olnmvn ''cuna bal1adıtı bir U-
aeçmedfkçe. Filistin ve Surl Bir İngiliz pmtealııiD Nev. lliMllr ll9p 1ımlıda ,...,..._ tıdı b0t'1n kuVTetlyle gerdlfl ya~ 
e harek!t yapmak kolay ol yorktan haber aldığına göre, • • • Da kar Manya kll'e' rt ~e fırlattı. Bu k&._ 

. Bunun içindir ki Al- Amerika. Frt.mn •• Alman an.. tıtta dUıma.'la ttuııım otmaıaı-r blJdlrt-
ar harp tarihinde mfstf ge. 18(fmasında.n çok mitteessir ol- EflanellrlDclln tul& .......,_Jllll. " llyordu. J.l'aka.t hlç bir cevap ftrllmc· 

llUD1emitJ" bir ~ girift.. m111tur. Ve Amerika, her ay leM Jdmda O.Mir aıtanatınm hak k 1 n da dl. Ayni ,un. muusam bir llllcuma 
• Franllayıt ~ndermeJdıe olduiu deli pe11p" Draldm. bıa ada:rı tee- geçtıdl. Top n.tqlerl dt1§man ııtperlerl 

'n-~ hük" A-·et· • - "ka t ikı· va:nn" a...J;..:1 ... y _ ..... u .. ı -' aL be~ bnr ~ '" orclaJQ in. v blelerl berlllde kara btT bal1lt 
... ... wu 1• .n.w.ert ~- r- "'"5..... .ıaıuau W§-. kettL l'alcat ....... - mGddet .... . Ruzvelt icabında feda- dalpat brraktyordu Serdar· 

yapılan ~şebbüslerden llllfbr. renta tatlMdllwlbd bllm110l'da. Bil' ki.rhklar yapılacağını - Hncumıarm ~ ıe~tyecek. 
ıeoe ufakta Olrld ........... eerdar söyledi I>npnanı ancak bu 11Uretse l1Ddıralılll· 
Yuaf Jl-.a ........ ,_...rbd J&lr• v.....-. ıı (A.A.) _ ltallmt rlz. Diyordu. 
tırdı. ıuetecUer ıa.feraMmda Dakardan Blnncı hUcumu lklnci8l takip ettl 

nk JUqtddarl .,.,. ...... fi" lllP.haetmiftlf'. Retstomnhur kendlabı. Büytl'k za.1at verlll;porda. Fakat bu. DONKO MECLiS TOPLANTISI 
kardı. Buraya lalJdm olaa VenedOdl. dea Dltkar .... ıeaı !Jakk•Dda aonılan na ratmen d!l:,maua htç blr ,ey hla

bkanl, eı (A.A.) - BUyük 1 ZUUb8ibw kaydın bütün diier ile. 1er1n 1rara1ıoı uıerı.t yalralandL ae- bir naıe !Dftratçdllt'a karfl bir ihtar 11etur11medl. 
et Meclisi bugl1n Refet ca- retli memurlara da ._,.,ilini te.. oe Hanya nsertne yllrilndtl '" abab te'!!illDde tefalr ec11Ja 111 ma.tebsl -. - Btıcum dunluJt.Cak. Kaleler ı..-

n baekanlJjmda toplan- miıı edecek tedbirlerin yakmde OldufıS ftkiı Mtizı teıpeler Wal .... ft1m11Ur. llm oluncaya kadar htlcum.. Ol'daDuD 
ır. almaalt ftmidini hfıar eylemle. edlldL Düara arp tldblr1er &lmdfll tak- parutur ol.muttu. 

Cellenin açılmaamı mUtealop tir. llu)'Anm bina uaatu:da çenal tıç dlnla ~- idi' m..... ~ Bu lıOcumıar deftm ederllea ı.t.aa-
• 1941 mali yılı bütçesinin Keclia yim ~ cmrt naOdlll"t1ıu9t "'1anan 1dlcft 1111' ~ 1*l baldul imdat l9t.eDdL 

. edilmit olduiumi ...rı Uveb mlilsa. c!&k~EI . İ ~~.. ............. • ... MlktOI --· ....... 
ine pazam.-s ~ ... n q ana. ra a ve 4'ıi ıstasyonunda.n • za ediliyordu. YuAUf P8t'& askerle lerl ytJBu. ~IYfB. ~..R atett e.ıtm~ 

bildirerek malt yıl başlan. rana kldilf'Mtmıme a.M~. alill• plaD&la ~~.k ~ w.ıtm olma11 .. 11Dl-
a k!!a bir anan kalchit el- lu inşatma tahsis edJlmek ve ae- muya .ancaıı 1ıe11 AJunet Pata tıe •• .. •• u 7 daJal' " t..um 'bayratmı eaa " 111&1-

e bO .. N! mtızalereeinin de9L nelik fam ve ikramiye tutan TurmJe Suoü S.Jl .AJuM& Bq Y' Bir~ "Dma clemMIDI de 1anna doJnm1llmamak .-rtl1te Qe1ı-
mlkldetince her gUn aut ı• yOm. ,edi ve ltfbart k.,metl her nlçel'llede 1llllıQa pldlM' • mc ka· tster. 
top!anılmam, yalımı ~ Ye sene on beş milvon liravı ~- le)'l kolayca aptettu.r. Gtlnet do- blllrls, aJma elem.mi de!" bbL DllpnaJl ordulla 1mmaae1aıı l8brtD 
unla alakadar !Ayihalarm memek ve virmiaer .enede itfa tartcea. llılncıl ...,,_ dıılrtl ~ =· bir • ..,..,_.. cew.p .., analıtauanm tıllll1IM pldtll ftldt, 

rUtUJmeaı ve rmın:uneye bat- edilmek sartlyle 315 mfl.,on Ura. JOl'Wdr. Buramn muhafdr Te'Mdlk _mı. ele 1lenlr, Jıdru da! b87Dk bir m.eru1m1e lcarplaDdL Qa. 
maddelerin alınmaması tek· hk tahvil ihracı. AP.lcer ve ıdikoz. •'lıltl •JMl10 KQ1llpıd, ldD bir ıra.. Bir kellme ne ld tllrlll yurl- dlrda gtlmtlf Jcupe1arta Otrldtn nen. 
ebulumnuş ve kabul olun- dan alman ietihlftk ~inin retJe andsa...-t ......,.,..... 11111- malı, ne ld tlrltl ok1lmDalı. (Kl· fU'&plan ikram ecUJclL 'O'o ~ • 

aıstur. 111"ff11"Tlmuı, çıkarılacak mikta:ı ,.,.-da. ll'.a1,.et1ıle elldr .....U: ftlZ) dlyen yerl~r olclubnu blll. gemlBI telillm olanlarm f!DUllll aldı. 
Meclıs, bulldan eonra. Mkeri 25 milvon Jiravı ~emek ibıerP - Beplnla .,... ,.ma. Bir tanem. riz; fakat :tellnlelerimhl'n yar.1· Ertea ,.on kamlar ... oe>ctılclar fkt 
ak~ usulttne. ve hariciye ta9arnıf bonoları Dıracma ait lanllldam•mn. ma " e,tenmeatnde «mı~ ı. ..... halinde yollara dtdı:nlfj9l'di. 
etı teekillt kanunun& alt kanun llvihalarmtn da biKnci A.akerlerden 1111' b4:1 ltlrU etU: taııbulda kökHl olan ailelerin dili· Ke bfr k&dm, ne 1ııtr (!Oenk. ne 1ılr 

un lavihalan ile dahiliye mttzaterelerini ~. - Nuıl o-...,.....,.& Ya t.ıim o- dir. BmıJara .oraraak: ihtiyar mcttndl 
urla.rmdaft bir kanmm taıh "-4'er.tla. cuma 1rl1nft toptana. 1aJlm. 1A mOdafu edelbn. - Klres clememeH, 1dru de.. Han:vanm teuat. ı.tuıbuld& tıç gtın 

· sinlerine ait kanunun ikin~i calrtU'. - Bayır .. Sis biç 1111' ıe~ )'llltm.,a· mel1. diyeoeklerdlr. Uç gece bUyilk ,eıiuklerle JcuUulandL 
Wtl:kei'nin. ordu aUbaylan he. 

n terfiine alt kanunun iL 
eli maddesinin ( e) flkramım 

tJliflıti0ri0lmesi ve inbisariai u • 
mildilrUltll tqkillt kadro
mtıtedair kanun layilıala

ikincı m11zakereterhıl yap. 
ve kabul evtemietfr. 

tonuncu kanun Jlytbumm 
4Mma91nda söz alan Ziya 
Etili, kanwıun mUake. 

• Mll88lnda ehemmiyeti RÖL 
karmJll:Mr menua tema. • 
f'ni in.ret ederek nmmun 

n i maddesi!1ln bir f:ıkrasm
t ·~rhı kanununun dör. 
atı maddeeintn mftmyyeJ (z) 

hUIPnil bu kanunun netJ.. 
den 80nra atmacak veva bu 

ten e- nnMlarhı f!V. 

1t rılckmda hıt-
oTun • avdı urPrinde önr
ve devlet. memurl;ın hak. 

il .fllı4i• War. tatbllL~·· 

-45-
- Blru c&'Ulmek ~ 
- Pek memnun kabnm. Bu ar-

sa bendt de ~
- Bett• .. 
- J'üat ben d&t buıÇukta Bn· 

ytlbdaya ıftm.efe meo'burmn. 
- O halde cf&otte lllsl Adald 

iakeleıııinde bekliyeceğjm. 
- Peki ... ortlv'ftr ... 
Bet on ~ ecma tel9toD, 

fakat çekingen bir lle8le yine be
Dl ~'1: 

- Alo! .. Fikret! 
- Mefktre! 
- Yanlış olmaam efenctim 'h 
- Hayır, benbn.. Mebruke aisl 

c;aimiı nu., 
- Evet ... 
- Gitmeyiniz! 
- saz verdim. 
- Gitmeyiniz! 
- Mutlaka -;tdeceflm. 
- Ah 8Ue gitmeytnls diyorum: 

gitmeyiniz, wtemiyora:m. 

·- -- -- ... _ -- ----- -

- Oltenm*. "fllllhm ctellldl. 
- ŞimdlT 
- IJmdl ·TUlf-.W..adr ..... ! 
- Vulfeald yapmıs Gyle iM .• 

hbt ..... 9ald; tlaktl ftltUm 
udır. 

- Sormak ı.ti~ Jı:l tanı. 
madıfııuz. ...... .,. eNtlnnı bil
med.lğinis 1a1r ma. bu mektubu na
aıl yudm.lsT DünyaUD Jaaacl mü
temMdin memleietlnde .bdmlara 
böyle hitap edilir! 

86yledl? •• 
Zavallı beclbUt kal hk nazlı 

beriar kalbine dokunmuşum! O. 
nuıı bir genç doktonı, kendi haa
tabğmı tedavi ederken sevdlltni 
Keıtkftre buıa ~ Llkhı 
bu ııevdaya k&1'll doktor llkayttı; 
Mebru.kenin meyus qkmda hl.ç 
bir Umidba Daft )'Okta. Dedim ki: 

- Hayır... fpttlm ! 
- Şuna emin olunuz ki Fikret 

- Uidn orur da me ait de- B.y, ben klmM71 me'YJIU"flm Se-
fildir. lleriye puyomuıu, Si&. vecet bir Jdmee bnlunadn. Kem 
den ~ .llteınıfe medMlr olr leketbllde mlllener mmedllea 
oatım. ll'telder alıWt " tıe141&yeoe o a.. 

- Yanmıda ftl'lla derlg etmem dar dtndur ki... ' 
efeadlm. Art* bana mtıe&aae - Dektor ifltm.tn! .• 
bu1'1Nr ._ımuı" Diyerek Ri1ldlm. •eaa balie 

- Sis lde cğleniyonıunus. kızdı. .• llliplıem bir illttkamette 
l'akat ben ~ .u değUim; bil- balmı aallJyarak: 
diğbıiz kı ' r lelllim. SM. - Peki Ke&are! •. deli. Saııl
münevver bh . t tanıdıgım foın yen diyoıau.nm ki: "Bb:iıı• rujla· 
bulaaea konUf"l\a& --- b ırava mrzia Keflıc6re Ça va.buDet yok. 
çallrdim, IBUb-. olamnak ~ln tur. COınkil Ke&Ore beni ıaevme· 
değil! m'ııtlr, ve sovemes! O halde mil· 

AAl>l idi. Gealniyor, eupau'o -~betimiıs de :un et.el'dl. felL 

1carfı » reyıe. 

a - blandaam '* 
ra1c \dan " J)enlmaı' .. 
nne btr naip taybl 
eden kan.r auntlDbı de 
wı ocllldltml yuqor. 

#-DJm..~ ~ ..... 
-.mwı..tl Cl~ tflDıl! !.· 
~Q~~-v. 
JMW.llPilc ~. 

~ezi!!i blt!r.!"'m.ıpr-
- ~ ftl'dlm, p!eceltm, adi 

yl5 Jıleflr&re ban:ım ! 
Mabadı ne idi!... Kim bilir .•• 

DMM ora19 gittiğim aman za.. 
yrf, ft Jdlollk Mebrukeyt brtlm· 
ela balchD. Nezaketin lcaplarmı 
ifa,. ftldt bbadı; uablyetle 
beni ka1'1111ıdr: ve Ut e&stl bu ~ 
d•: 

- Pardolı Mebruke .humao. 
fendi; dülayalWI. hanp miltemed
din bir memleketinde kadmler, 
lreDdflerbae alt oJauyan Jtlere 
bGfle oeeuruae b.nprlar! lld ld
linJD anmna llrer1er? 

ve balınyordu. Ada~ a gldenl ıc l uğra.yaca« bendim. Ve o. 
dmap bbl 110 ti ~lanlı. St ı lCt~tullCaktl.,. ı=-= ... ======~::::=;~ 
t:r.amda, bir lnv..n ! ~ı teeek. Bu flkrlllkill 1UIJI olwp _.., 

Mektubunun bu ,...ı. al-( 
cbm. 

- Ben tH ODU bir Ufta tnel 
vermfttim. 

- Bilmiyorum. 811, poet"ae. 
ye bugil uğradık; Jıleftereye bir 
mektup 'f'rdlt r; açtı, l&l'fnı J.çin• 
den bR " da bir ntflktu tıktı: ._ 
hem~ ?ile giSrilllmek lttedb,, 

- Siz dlnU~ 
evli ıt'11 m.Wala..T 

- .- bunu sol"lllafa kelld!
nllde 1ılr llaıt ..,,._ ...,._ 

... net!.. BlllllQw JllllQ'd-.• 

- MellrAre bula Jıııa•ıam: n 
aftedltl'D'1ır. Omaa ıuı,atı, &tlıııl, 
•alıtl bwe m.vnmedr. Oma 
kurtanalk bnlm •• bir ~ 
borcwlw, 

- Bu ftkrlnlsl takdir edlyormD. 
hat bıtilaap •ttiiiDD bebalıe 

b•lrlrmdekl fllnttlll -·-· .llltedm .............. Nft ... 
dlllalaT .. 

- B.,ı.r. -- 41111 • .,...... 
alnkl 

- Sis, nereden dQdua? 

-~· - Slıdn d1ıt bir bMwıia. 67le 
bir Jmı ..... taauw efendim f 

- Sabüat "'9Jm. ~
drr! 

- Bu, ltalık .. =tı hol bir fikir 
•e .. 89! 

JdU etıalttl: bJr ell .ıyıtlannd cbjmı lıtlmıem. l'abt -. ulra.. 'ı=------~~ 
bir poJfa, dıGrt IÖml ierlclen blai da.-• IUllllUUD.11 dfıllaDı1lm_ 
~l An sıra llebnkeabı ,.,.., Un11119' &f• MM'•• 
tamdıfı k!.ztar onu selAmh)'Orlar; ~ lılr erke'1e PaiP ........ 
Jaka.trm1 ~; ve taaoalp- daim ~ D katmadı. 
l&rle ne oldufmna llClll'U)'IQl'lanll. - İlte artık ~ ~ 

ŞimdJ lfebruke, nı~ı--...a ellrtir ••• Dnam ecBvlz! 
parçalar alarü blr 1llb ~ - Sau.. ~- td: ·
)'Ulllll •klalu *1-el•d .... il- ....... llltflul ..... --· 
rer okumağa ve onlar ha&ida. Olnkll ben ~ tallldıt uu- rl)'•• 
bendea izahat tatemefe bqfa- tam•m. )lefktre ile. ba habıs 1 ==========~ auıtı: habretltd lD ~ ile ...sr ı: 

- JDvvell, ~·: "' ea.ıe.: edE!Wyen1ı bdlrr Ylbe• ,. ...... 
11ise ba.km-:z: ''Eğer insan, sev- rurdur •• , 
mek ve aevıaenaek Jnwuawada kal Ba bttpta.ld ftkrlnls f efen-
blu JaAldm-. ats tUçin aevdlnis~ cim! •• 
Sev1Jm.ed1iinbl •• Mil ll9'dbıtJ K"1d: b\ll'Uft.Wdu; Ulli)'eml 
yecc~lzi blldfflnls akle, niçin l 1 : ~ rlnde pyet tedft 
el'an aevlyornnua T" Ben timi " pik OC* maaa1ı bil' lldtaJla ate. 
llM'lltiıı •.• IMmu flll e M"""~- mi !il ,,_,...._ V•• f~,,. .. .,.,,.., '=====e==~ 



ühim Şehir Bandosu 
"" afhas l"·ı ·ı ç k b ·tnı!;:~. ":~· .... ~''"" ,.,_ Halk p a1 arı e ocu ah-

b.;' l."tı•'\ 1k.: 1 Lnm.lız i ııpa· 1 • d k k ~~~~;~;;::·,;: !ı!': ı çe erın e onser verece 
· lfab~ r lmzanıyor de· ! Şehir bandosunun yaz mevsi- konserlerde klasik ve milli par. 
~tlııııen ~ inin ıtalyn.n mi faaliyetini tes'bit etmek ürere ~ar çalınacaktır. Bando, aynı 

1 
11
daraa_...

1 

~lenmc i l\lı· toplanan ko:ınisyon bir program zamanda halk plajlarında hafta. 
lfıtde 

00 
usu unda bllylilc hazırlamıştır ı>rogramn. göre, da iki gün, ~uk baiıçclerinde 

lt~• <>r bir h::di cdi • t h-~ftd · ·· öğ ~ ... Yn.n ~nn.·vou - . r. bando hazirandan itibarett ha • w.·w. a tlç gun ·· leden sonra 
!I bild' crlnın tes- .km kala!'oalık bulunduihı maha.1- yarımşar saat devam etmek Uze-

A ı-~ ırcn Jı:ıbc.rlcrin t:> re n .. :;..;;t_. k } ek} ~·4.1.lllan ıı:ı.raşütçülerinln ]erde haftanın muayyen ~an. l'ı.u~...-. ·onser er verce cr-
Cbft illa nkınlnn da bildirili ıarında konserler yerecektir. Bu dir. 

l'll:ıJıJ ııdasma ynpı]:ıcnJ( b~ 
llılıtaı Yet Uiba.riJo iki fiO' 

' l>~ ()(ilicblllr: 
~~ali. iUtcüJer \-n..<ııtasllc :ı.-
~ \~ ~ il tarz ıopcy müşkü
'Q~ er. 
te .... 0L1eıı 

b.. •11en d Pa.rnşütcüler iner 
,,'1"\'Mı 0 hazır • 'ı.ıer hare lanırus mahal· 

llltıv kete g~cr. Eu 
Bartıarı ~laloyet içlıı daha 
l<ial:ı.rrıı tfrn eder. Adalar 
~~Ylaı :arı b~zıln.nnm Is· 
t.~ •r:ın hiidisclcr n~ 
eıel'fn ınahalli halktan ba. 
~ işgal 'iru\'\'ctlcrinl 

... O!nınsı <llkknte lavık· .,, had • 
!:t e(l::

0 
Gl~t o.dasında dB 

b.:i< hare ikinci ihtimale 
~U!ıl11 kete gcçilml~ ol· 

r,lti~ure h cdlleblllr. Jinngi ih· 

~
t il(! ar<:Itct ('4:Jillrsc edil 

asına • ~ • 
~ij],--.' ,.0 )apılan tanrrıı· 
~ ~ CQınııJıiycti Akdeniz 
1 lııldsar reyan ed<'n mnha-Se bir }{ cyrini göstcnııek 
~ı- '~eti 'nrdır. 
~· '<ldıgı Ü ~ '::ıaıd g ndcnbcri A\·-

~·· ~n ccnulıa. do<;rtı in. 
he bfitu Zlg tıı:ı.rruznndan· 

"!Iıı.ı ıaı:: ı;ıhleti ile ccncp 
llı 1>nt."tıt P etmektedir. Po· 
~ undan sonra garbi 
~~Iha~ ceplıcnin gerisin· 
~~~e i:t ilkbahar günlo-
,:"lij. n:..mnln.nu ccnubuna 

%den· 
nı ~ ve Afrika cep. 

er1tc.7J halini :ı.lmıs 
llG\ • Afrikndn ,·e Ak

~an ~ ~en lınrp inldş."lf 
ıa~·'aıııa Clkl de yeni &ürpriz. 
."'aıı lı:tndn-
~ ltı J\I • !lla ınanya ile ) aı>t ığı 
. ~ ~ı.:•n '-funulü bazı talı· 
~ 'tt:ı a n 'erecek mahiyet· 

11 
l1i 'ad Alnınn~ a ) akb~

l e~ a bUyU't< bir inirll 
~ht· 'itir. -

::') "-
1 n 1ic<' i olarak A· 

"~ı I' ~ 1 'e raucrız Uslerlni 
~"llııletı~t~:uıtfa: üzerinde 

. ı ı\.trnıı. bır mc\'ld olan 
~il ~' nlnrdnn C\'\'Cl isti· 

• ıs::--~~ı üm bar-~ ın kündiır. 
g'ı.n bin Afrfündn bu.· 

ti~~ lcın d:ı~ <l:ıhn t'ennb:l. 
• Csı ihtimal ılolılli. 

"-"il itti J\t ru,ıı. 
'" l'h.1 tılı1 ' e AluJcnlz nıu· 

RO ENLERLE YENi BiR PET OL 
ANLAŞMASI YAPTIK 

Bükreşteki heyetimiz döndü 
Romenleri earamızda yeni bir 

petrol n.nlaş:ması yapılmıştır. 
verilen mn.Ifunata nazaran, 

Romenler, petrol ofisinin biltiin 
dileklerini kfunilen karşılıyacak
lardır. Anla...~an~n .tafsilatı h~ 
nüz neşredilmcmıştır. :Maam.af ıh 
ibu anlaşmanın mübadele sıst~
mine uygun olduğu zannedil-

mektedir. 

Yanllş ilaç 
içen kadın 

Dün hastahanede öldü 
Beyoğ-tunda oturan Ynnh-o ~-
Sofiyan dün iştn.h nacı yerıne 

zı ' · · Iar i yanlış lbir iUi.ç ıçmış, ~cı -
çinde kaldırıldığı .Ber,oglu ~as.. 
tahanesinde ölınU.-.tilr· Sofı~-a. 
nın cesedini ;muayene eden adlıye 
doktoru. nıorga kal.dırıima.sma 
lilzUIIl görınü§, tahkıkata baş. 
ıannııştır· 

=-------~o-~-------
K asım paşa .. Hasköy 

yolu yapılıyor 
Taksimde Mete caddesi asfalt, 

!I--'~öv yolu da 
:Kaemıpaşa - ~ • • edil 
makaden ~ olarak ınşa -. k __ ,. vcrilıniş, hazırlık. 
mesıne ıı.ı -
ıara ooşlanın~-· __ _ 

in;attan menedilen 
· ıniınarlar . 

Şehrin muhtelif scıntlennde 
. d rı.ınsntsız duvar 

birkac ibına a. • ~ ·ı bir se-
in Ccıen }iüseytn l{fıJnl il n:1ınüddetle inşa.attan mcned -
ıniştir. Haronynn, 

Mimar Antu\:aı1 :tl e 
al

. "'o""°'h-adıs de m zem • pan ıs .ı. • "' t.-n S<r"i ·e kömi.ir tozu ka.rtŞ u;· ., ... 

Bir nıüddettcnberi Bükreşlc 
!bulunan heyetimiz de, müzake
reler intaç edildiği için memle
ketimize dönmüştür. Bu heyet, 
ia§e miisteşa.rltğI petrol ofisi u. 
mum müdürü Talha Sabuncu ile 
Nejad'dan milrekkeptfr· 
Yakında mübadeleye ~lana. 

caktır. 

1 Bostancı yo
lundaki kaza 
Şoför Osman iki sene 
hap~e mahkilm oldu 
Bir müddet evvel Bostancı yo. 

lunda bir kaza olmuş ve !Kadı. 
köy itfaiyesinin pompa kamyo.. 
nunda şoförlük yapan Osman a
dında birisi, kamyonu devirerek 
seııuı.attinlc Hasan adında iki it
faiye neferinin ölümüne, 4 itfai. 
ye neferinin ağrr, lbir çoğunun 
da lhafif surette yaralanmasına 
sebe'biyet vermişti. 

Kazadan sonra suçlu olarak i. 
kinci ağrr ceza mahkcmesi.oo ve. 
rilen Osmanm muhakemesi dUn 
bitirilmiş ve 2 sene müddetle 
hapis, 200 lira. da para cezaSl ö
demiye mahktlın ediJ~rdir. 

Bir kıza tecavüz eden 
terzi mahkôm oldu 

Eyiipte oturan ve terzilik ya· 
pan Halil Kfunil adında birisi, 
Kadriye adında !bir kJzI yanma. 
çırak olarak alınış ve lbir gün ır
~na geçerek kirletmiştir. 

Birinci ağır ceza mahkemesi. 
ne verilen Halil Klmil dün lbiti. 
riJen muhakeınESİ sonunda 6 ay 
roüddetle hapse malıkftm edil. 
miştir. 

1 Basın mensuplarına r ;;;::::~~--::::::--=
3

.:.=...'~' A::_KIT:..__:
22

~1\IA~YIS~
10

~
41

:__ 
Tilrk Basın Birliği bt.anbul murta. ............. ~~--:....-....-.:ı:;.;;..~_:. • 

knm nclsllğtnden: 
ı - BnBm Blrllğl !Jmtaka kongre. 

st 7 rıazlrnn 1911 cumartesi günU sa
at ıs 80 da Eminönü Halltevl aaıo 
nunda. toplan:ı.cnktır. Birlik azas~ 
o gün o saatte kODgrcmlzo gelmeleri-

ni rtc:ı ederiz. 
2 - Basın mensuptan nrnsınd:ı ö

lüm vuırnunda ynrdımln§n1n m:ıken 
dlyle tınslıyan ~ebbUs mll ... bct neu: 
ee vennL,tır. Merkez heyetimizin ha· 
zırladrğı mulravcle Anknrndnkl Bn_ 
sm mensupları tıırafındıın fmznlnn
mış V.! tştlrAk etmek 1stiyenlere inı· 
znlatılmnsı i<;ln mukavcıenamelcrden 
bir miktarı da buraya g!inder!lmlşUr. 

:Mukavelenin esası blr (llUın vuku_ 
und.ı. cen:ızcnln k:ı.ldın'mnst ve geri. 
de kn•ruıJaro tı.cil bir yardım ynpıl· 
mnBl km bir lira vermekten ibarettir. 

:Mu",(:ı.veıenamelcr ve buna. b:ığh 01. 
mıı.sr ııı.zım gelen matbu mektuplıır
d:ın gazete ve mccmun idare memur
ıanna yetecek kndar brmlnlmıştır. 
.Mukavclenamcnln arkasında tıtırak 
ş:ırtlan yazılıdır. 

Birliğin gerek asli ve gerek yar
dımcı ıızası ile fillen gazete ve mcc. 
muatard:ı. devıımlı bir şeklide çah~
mnktn olup bu işi meslek it Uhnz et.
mi§ bulunduğu baldo vaziyetleri Bir
lik kanununun hUkUmlcrl dış:ndn kcl
mış ol:ın bUUln memurlar ve nt61yc 
§O!lc:i bu mukaveleye iştirtlk edebi· 

Urler. 
15 ha.ı:tmn 1941 tarihine kadar im

zalı mukavelelerlle buna bağlt m"k· 
tupıan gelmiş ve birer Uralı:k yar. 
dımlan 1g Bankam merkezinde nçıl· 

mı§ olan 2381 numarnlı hesab:ı yatı. 
nldığt onlaşıl~ olanlann ndlan ilk 
dC\.'TCnl!ı yıırdım Ustcslnc ya.zılnenktrr. 

Basm mensubu arka.da§lanmızm bu 
muka\•elclerdcn blrerfnt kendi Jdanı 
memurıarmda.n. orada knlmamışs:ı 
rnmta!cıı merkezinden almnlnrmr ve 
pullnysp inu:nlııdıktan sonrn para Uc 
birlikte Ankarnya yollamalannı rlcn 
cder!Z. 

Bu )'Qrdım parası yckünunun kul· 
tanıtmasına gcçindon lhUyaç hasıl oJ. 
mnsı pek temcnnl edilmekle beraber 
bcrbnrıgf mOcssi! bir hAdlsc lmrşısm· 
d3 kllfi derecede yardıma hazırlaruı.
mnmı:ş olmnnm ıztırnbmı çekmemek 
içln mukaveleye i§tlrllkde acele edıl
mcslni hatırlatmayı bir meslek vazı. 

fest blllrl.z. 

ilkokul inşaatı için 
200.000 lira harcanacak 

Şehrin muhtelif seıntierindo 
inşa edilecek olan ilk okul bina.. 
ları için bütçeye 200 bin lira talı.. 
sisat h"'Onmuştur. 

Okullann hangi semtlerde ya
pılacağı ilk tahsil çağma gcİen 
çocuklnn teg'bit için. yapılan sa
yım neticclerla. göre kararlaşt.ı
:rılaca.ktır. 

Zincirlikuyu mezarlığı 
Zincirlikuyu mezarlığının nok

san kalan kısımlnrmın inşasmn 
haziranda ba~Janacaktll'. Bu ~ 
foin bütçeye 15 bin lira konmuş. 
tur-

<'-r 
.. B •• : ~ gündür, ortalıkta banı:ı 

B<?.zı:rı dolaşmıya lba."?ladt. Yer. 
yuz~e bu giirel ümit aydmlıC:'l
run ıl~ damlası, Hes'in 1ngılte
reye mmeısiylc damladı sa.nıyo 
rom. ' • 
. O iniı:ı et.rafındaki tefsirler i. 

çınde hakikatin kendisini bul 
mak. l:olay değil. Hele bu nokta: 
ya dnyan~rak, hüküm yollarına 
cıkmak bır hayli garip olur. 

..Barış ihtıyacı, bugün bütün 
dunynnuı derdidir Buna ·· h 
Y

o" H rk . şup e 
n.· • e es, harbe en uzak vcr-

1C:: bılc! ~~u. ate-. denizinin yakıp 
~ul cttigı, ınsnn emeğinin mah. 
'\:Oluşu karşısında vicdan azabı 
duyuyor. 
.~onra. harpten uzak olmak, 

m~t..~tlerı, ynlnrz manevi acılara 
?lışurn:ıek.lc kalmıyor. Bugünkli 
ıktısadı sıstem, mesafeler üstü. 
n? kur.ulmuş bir ağdır. Bu ağın 
bır telı koparsa, büyük d .. bil . . . unya 

nl'esını~ hır tara.fı, inme has. 
talıgına ugrar. 

Mc;lcniyet,. ihtiyaçları çoğalt
m_~· msa~ bıI?- dertli bir mahlük 
h..ıhnc getırmıştir. Bugünkü in
~ı:ıınr, körle kötürüm gibi kn.. 
bılıyetledni 'birleştirdikten 'son.. 
~·. ancn.k ihtiyaçlarını karşılıya_ 
~ı~ıyorlar. Böyle. olan, bu şartlar 
ıçınde yaşıyan bır dünyada harp 
elI>:tte. ynlJ?IZ boğuşanların bir 
fela.ketı halınde kalmaz. Istırabı 
yoksulluğu etrafa, uzaklara, pek 
uzaklara yayar. 

. Baı;ş sözünlin, birdenbire bil
yUk hır ~uzla ülkeden ülkeye u
!~ması, ışt.c bu yüzdendir. Harp 
1kı scneden'beri sürüyor. Fakat 
ona hazırlanış. çok daha rekidir 
~u. k~!1dağı tutuşturmak gaye~ 
sını .gudenler, ortada hiç lbir 
tehlıke yokken, memleketlerini 
hn.ı:ı>. :r;;tırabı, harp mahrumiyet.. 
l~rı ıc~~ sokmuşlar, vatan ve. 
rımle:ının yüzde yetmişini, hep 
bu ugurda harcamışlardı. 

~vet, ağızlarda barış sözleri 
dolaşıyor· Bu, özlenen lbir haya· 

!in çağrıltı:ııdır. 
Kavu§wruaK istenen emeller 

baza.ıı L.Onmı sayıklamalara. sd: 
rill.ler. 
~ Bu;?tin, "barış" dan çok uza.. 
~z. haıaln~a hüklım suren zıh. 
nı) etler ~~. meden, tek taraflı 
lm~r-Otlerın. wk kanallı fikır a 
kı l'l!iın, b!.r k't elde toplan: 
mış mıı!ct mı.delerinin temelleri 
yılnlmndan bnrış bir hakikat 
olamaz. 

Evet, .hıırp dJnyayı yüzlerce 
sene gerıyc atıyor. Belki bu yüz
lerce yıllık gu ı cyiş, binlerce 
yıllık. ~ir çckııntü J1alini alacak. 
Bu gıbı h 0 lkr l.arşısındn lınrbi 
durd~rmalt, nld:ı en ya.km bir 
tedbır gibi görünür. 

l<"akat bu ış de öyle kolaylıkla 
~~:ııamaz. Bu muharebe, ge. 
lışıguzel he. hangi bir hudut 
~a.vgası de 1ıl, bir ölüm dirim bo 
'b'U m9:5ıdır. Bir tnraf. cansız ye
re serılmeden, ote:.Ci taraf elin: 
den silii.hı hırakamnz. ' 
Bu~Un hiç Rü~hrsiz her iki ta

~·a.f da çek~iklcri acılo.rm altında 
ınlcmektcdır. Frknt dic:lerini sı 
kııcaklar. Dayanmıya. calumcak: 
Jar. Baynmanın a uğr<>ı:ınn insan 
!ar gibi son damla g-üçleri 1j har: 
cam"dan dfc:mi\ereklerclir. 

. Eğer bu harp, böyle yarıda 
bıtecek olsaydı, "Milnih" de iıoıin 
pürüzleri ayi:dn.nır, ortada kan 
döktürecek bir sebep bırnh,l
mazdL 

Hayır, şimdi sulh <''amnz. 
Çünkü davnlar bitmemiştir.Kuv 
v~tlar ~enmemiş, ihtirasla,;_ 
dınmemıştır. Tamtersine kinler 
hı!1çlar alabi~d· ~ine bilPnmiş,' 
mılyonlnr. mılyonlann kanma 
susamuıtır. Hic böyle Partlo.r i • 
çinde, bu türlii kanlı innmclar ve 
duygulr.r Ustilnde bar ... ın bevnz 
ve lckcsız snıayı lnırulf!bilir ~1i? 
Boşub"' unn. limitlere d ;'"mi;ye 
lim. Önllmilzde pnrlak barw u: 
fukları değil. yıldırım \.iiklii kap 
kara bulutlarla kapalı b;r c- ın 
var. kinde bomha p tlayı l:ırı 
kan arıitısı ve fervatlnr f'•nlı~ 
ynn korkunç bir entYİn ... Kim bu 
nu di.i~meden n"ı.rfa. bnıışı onu~ 
muzaffer kılıcı ya7~cak. 

Ha1;,7.ı Süha GEZGiN 

Gıda maddeleri yapan ve sa anıar 
:Teftiş kadrosu başlanacak, her on beş günde ~ır 
takviye edildi defa da neticeler raporla bcledı. 

Gıda maddeleri yapan ve sa. i:. teftiş heyetine bild~ilecek. 
tan mUessosclerin bu husustaki 
temi.ilik kaidelerine riayet et· 
medikleri belediyeye yapılan şi
k:lyeUerden anlaşılmıştır. 

Buna sebep de belediye zabı • 
tasının bunlan sıkı surette tef. 
ti.ş etmek ic;in, kadrosunun ek. 
sık olmasıdır· Kadro yeniden 
takviye edildiği gibi, teftiş isleri 
için de csa.c;lı ibir program :. ha
zırlanacaktır. Bu progrıım sU
rntle ikmbal edilerek tatbikine 

Sinemaların kontrolu 
Sincmalarm yapılmakta o!an 

sıhhi kontrollerine devam cdil
me!:t dir. Marmara, HfüU ve 
Milli sinemalar haddinden fazla 
mü;Iteri aldıltlann<lan hakların.. 
da zolnt tutulmuştur. 

h-.:•ııa dalııı ı•ntcr<'.snn 
~ 6nhıt , .: rl'or. oıncağrmı:ı .~1uı-

) ~ıu aynı şekilde lbırer sene 
~rog ..,..~cıına çarpılmış. 
ısten men ~ 
18.rd·r. 

_ss-
,-----------------.-.ı·.----.., ıa.r~ hareketsiz kalmış olacak .. 

En'ar ve maceralarla dolu zabıta romanı Zihnım duracak ve kalbim atnu-yacak! .. Oh, ne büyük saadet! •• 

~ · ı ~ ~·~ lı.. P · yango 
v Udurlüğünde 
e~l\e ı .... . . 
t tntıbı İrfan 

t ~kif edildi 
~ ~b~l'Qc ~illi Piyango
~ lQaliye §~ınde tetkikler 
~~ııaıe tesad~üfet~leri . bir 
t.~ <>l etınışlerdir. 

,,,..._-Uııduğuna _ .• 
"fııı,f~e '.kat· 1 .gore suus. 
~~ ıp erınden Irfan 
~ Z-1.~ılnuşbr. İrfan, 

~lııt }'oJ ard~ zimmetine 
Lb l' l> uyJa ıki lbin liraya 
l{f».... aı-a l'J'O • • 
~~en i t ı-,"cırnustir. :tr. 
~ Qe ad]~ en el çektirilmiş 
ti~~ ;r:.c sevkcdilerek 

~\lştuı- nnliğince tev. 
04 • 

s~~ 2 Uııayrs 1021 

sun. H f .. avza 
ltııendiferi 

tıııı:-:aa~ . 
""llYcy şınıendücri isUh· 

~ ~a c b:ı~ıanm111tır. 
ı~ \" ğ-ı dva 
~~e tel<elen ttnda. ihzar edile_ 
'~t "~kaı in tlunırt için .AD· 

l ta1 eund n bin altı yüz 
~!nı p Cdllnıı Ur. 

'°e etldlf<'r ....... ~ 
%:_" "-tıkar heyeti Rnmsunıı 
"'~tır ncıan tnUmntı m.nh· . 

NSI'lCE 
Benedik Masson'un kiyoUn. 

3.~ tetkikat ıne. 
le Jtop:ırılan ·~-· trb talebe.Sine 
ra}t}ISI gen~ oır ,:ı., ---lQbUil 

·Urken zabıta ,.... ~ verı . ln...n~ devaın-'nd ara,.cdınna ıı.ı~·- . c~ e nrınedik'in evinde hiç 
edi)'OrdU. P" --"'mTı:l.. canavar 
ıb. y ouluncuı ...... •-.ı• 
ır ~ all h ratındn. hatıra 

ad a.nı za v ı ay :ırakınI ~!arak bir tek nıek~~ b ihı·~ .. ~ 
ektup, J{ı:u:>•ıne "" · 

tJ. Bu ın 1 ledi"i cinayetlerın 
yazılmıştı. ş t:" rdrğınt g&s-
bir canavar ruhu ~u!bu içli 
teren bu adamın ll1 
aşk kcliıneleriyle cıoıuydku.tı w bu 

. ,,. .. 550nun bıra gı 
.aenedılt ,lUO dikkat kıs.. 
ınektırbun en şaşanı 
ını şu cumlelerdı: vazi ctinıi 

·•J{ristin. benll!1. . Y' • 

yalnız seıı anlıyab~Jırsın.. ~nııno~ scnı scvınış • 
yegane hatam ö~Une geçil. 
nıam. Ne yapatyıınn es'•ri olmuştum· 

b'r kuv·ve ı . nıez ı .. her şeyi yaptun· şı.ın. 
Ernr<'ttın, . . egwcr CDlre-

d
. ··ı··me gıdıyorunı, ı 0 u . ı... ııalin1lc de her 

d 
_,,,.,,n vıne 1/1.l • 

., e' :""' .J abi)ccek \in7jy~tterun .. 
~eyı. raç taraftAll }3enedılc :Mas-

Dıge ..• ~· nıewrlıkta bir çu. 
sonun go' ... 1 ihtiyar :Norbe· 
kura <Tömiıhrrkcn ' '·u·· rük' 
. ~ diiklcii.nIOda '\ e .1\ :ıı 

rın ı:ı.aatçı b:. ilk bir facia cerc
evinde de uy 
yan ediyoedu. ta.maınen :sene· 
•. Muhakem:ı!e·hinc şehadc~ c~ 
cııl< MaSSon ~ e dönen IJ{rıstın 
t.ikten sonra. evın · ·nde sarsıl -

A !b' '--·"rail 1çı asabı ı: u~ oa.ş1amıŞ ve ya-
mıya. ~ııyn~-a. O günden ~~ 
ta~ .gı:r~Ürlü dUretenıeınıştı. 
ı~ın. ölüınilne doğnıdan 
Ga.brıelın ed'I Ma.sson ıncsul 
doğruYa Ben 1 < 
tutuluyorducd. 'k ıııassonun cvin
Eğer :sen ı ""' 

Kanlı 
Yazan: Gaaton Löru 

de o müthiş manzara. ile ka.rşı
la§IP o vakayı takip eden hadi. 
selerle vakit geçimıemiş olsalar. 
dı zavallı gü7.el Gabriel de ölüm· 
den kurtulurdu. 

Jn.km iki gün için yanından 
ayrııması Ga.brielin ölmesine ki. 
fi gclmif;ili. 

Jak bu büyük işe girerken 
Kristinin arzularına tamamen 
riayet etmiye ve ihtiyar Norbe· 
rin sözünden çıkmmtya karar 
vermişti. Binaenaleyh Kristin 
güzel Gabrielin ölümünden Jakı 
mesut tutamıyordu. 

Gabrielin ölümü Kristin üze
rinde çok müthiş bir tesir yap. 
mıştı. Genç kız ancak bir gün 
yaşadı ve biribirini takip eden 
müthi.5 hadiseler sinirlerini fev
kalade bozduğundan Gabrielin 
ölUmünün ertesi günil kendi ca. 
nma kıydı. 

Gabrielin ihtiyar Norberin e-
vine girdiğini kimse görnıesişti· 
Cenazesinin çıktığını da lcimse
nin görm~esi ıaznndı. Bunun 
için de lüzumlu tertibat almmL5. 
tı. Jıık ile ihtiyar Norber icin 
Gabrielin ölüsünü ortadan yok 
emek bir şey değildi. Esasen e
bedi hayatı temin tecrübeleriyle 
:zavallı güzel G&.brielin vücudu. 
nun iç lcısmı hemen tamamen bo. 
şaltılmış ve yakılmu;tı. Binaen. 
aleyh vücudundan kalan parça. 
lamı da aynı şekı1de yakılma,şı, 

e e 
Çeviren: M. ACAR 

gayetle kolaydı. Hem Gabricli 
Jak1a ihtiynr No11berin imal et
miş oldukları müthi.2 fınnda 
)anan ilk ceset olmıyacaktL Bun 
dan evvel tccriibelerine kurban 
verdikleri yedi kadın da aynı ~ 
k:ıdc bu fırında yanmıştı. 

Benedik M.asson ile güzel Kris
tinin ölUmleri aynı güne rasth. 
yordu. Binaenaleyh Benedik'in 
genç kıza hitaben bıraktığı mek. 
tup kendisine verilemedi. Ancak 
z::ı.brta Bcnedik'in bıraktığı bu 
vedft mektubundalô ifadeye ve 
bilhassa ''Emrettin ynptun'' söz
lerine dayanarak tahkikatını de. 
rinle.<jtirmi' \'e Kristini istiçvap 
etmek ve evini aramak üzere 
ihtiyar Norbcrin evine gelindiği 
zaman ccna?.e ile karşılaşılmıştı .. 
Tabii bu vaziyet karşısında za
bıta her ne kadar "Cnç kızı isti~
vap edememisse de evi aramak. 
tan geri kalmamı5 ve o zaman 
Kris~nin bıraktığı uzun mektup 
ellenne geı:erek, n.ylr.rcJıınberi 
bütün bir memleketi alakadar e
den hadiselerin diiP,iimiinU çöz. 
ıniye muvaffak olmuşlardı. 

Krlstinin bırakbğı uzun mek· 
tupta §Unları yazıyordu: 

"İki scnedenberi oynadrğım 
komedinin cezasını kendi kendi. 
rnc vereoe:!im. Belki bir saat 
sonra 'bu satrrları yazan parmak 

Artık dursun bu kafam. Şimdiye 
ks;.d~ hallbi iyilik için çalıştı ki.. 
ButUn hayatımı gözden geciri.. 
yorum. hep kan .. Hep kan .• Da· 
ha on sekiz, on dokuz yaşında.. 
yun, fakat yaptıklarım kendim
den çok büyük.. 

Bugüne kadar sabrettim ro 
lümü mükemmelen yaptım'. F~
kat artık yapabilecek miyim? 
Hayı; .. Sahne yıkılıyor! Artist
ler bırer birer ölüyor .. 

nk kurban Benedik Masson 
oldu. sinirlerine ku~ gitti ~ 
valh .• 

Onunla iki buçuk sene evvel 
böyle mi anlaşmıştık .. Hata etti. 
Neden küçük Ani'nin vücudunu 
yaktı.. ~~le b": ameliyenin ya
pılması ıçın genış tesisata ihti 
yaç olduğunu bilmiyor muydu? • 

Manmafih, Benedik'in ho.tıra 
smı hürmetle anmak lazım · 
Müttefiklerim içi.1de en vefakfu:; 
odur • 
~ lki sene evvel metresi oldu
g'!.m zaman çılgına dönmüı=tü. 
Vucudumu. ona vermiştim. F~ 
~~t ı:ıukabılinde tecrUbclcrimiz 
ıçın laznn olan vücutları o bize 
wrcce.1<ti .. 

22.5.1941 
7.SS llıı.fif 19.00 Dcrdlcşroo 

prognım ~ti 

'1.45 AJ. n 19.15 ... 
8.00 llnfif prog· orl( tr:ıs. 

rnmm 19.80 Ajans 

devamı 10.45 1 urttmı 

8.80 i'~ in 811!1tl !>CSlcr 

12.ss Fru.ıl 20.IG Radyo 

arla' n 
g:ıuıtOO 

12.41' AJ:ın 
!?0.45 l'Jynno 

ıs.oo Knn,1k 
sololan 

21.00 nıcmlcl.ct 
progrnm 

ıs.ı 5 F'n.,ıt 
po tası 

:ırk11nn 
21.10 S~llml 

Türküler 
ıs.so \nn ık 21.25 ~an'ntkür-

pro~nınım lıı:ı:mız 
t'!'"Jamı konD'JU! or 

18.0S r sıJ rmzı 21.4') S"llf'>nl 
18.~0 Zim t "rl.e tmsı 

t .. lniml "2.ı:IO AJ 'U 

18.40 Cnz 22.45 1>"11!'1 

orltoııtnı!IJ l\JUılğt 

> 
Perşembe/ Cuma 
22 MAvıs 23 avıs 

~ 
c:ı r.e.~hır: '?51 Itc.Cıbır: 20 
ı- Hmr: l7 Hrzrr: 18 

UU!Jllcı ' ı..a tı r.z.ıın \ llftll~ r.um 
•lınl';tn 

ti ,. 1).37 9.11 ~80 O.O!) 

Or•ıa ıs.ıo ~ .... 18.10 •l.44 
ıı l• ıll 17.09 8.42 l'l'.09 8.42 
Altşıım 2'.1.20 12.00 20.27 12.00 
1:"ot ı 22.10 1.31 H.%1 1.55 
lnı11nl; :us 7.0% 8.27 '7.00 . 

Ba:_bamla J ak, çılgınca bir te- 1 
şeb~usc beni alet etmişlerdi.. E. 
bcdı hayatı bulacaklardı... Yir. 1 
mi dört saatlik ölüleri diriltec.ck
lerdi. Ancak, bunun için elimiz
de tetkikat yapacak mevzu yok. 
tu. lşe başladığımız gündenberi 
Benidik'in yaptığı bu yardım; 

1 
asla inkiır edemem .. 

(Deuamıuar) --~~----~~~~~~ 
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Yüksek Ziraat ç .. rrçil 
1 

Q, -4 

Enstitüsü mezun arı ~a 
dıman etmiş olan düşman bu bom-
bard..nı:.- bütün gUn sürdürmüş - ] rak kuvvetleri 

__. , 
' 11 h " . 
~ra~< arui 

tür. Dun sabalı erkenden yeniden ~ngiJi::Jerden esir 
l.on:Jra, 21 (A.A.) - Giride hrı;a hücum edilıni§ ve parnıütcüler in- a tm151 ar 

hücumı1 buı;Unde de ;ım etdecekt'r. d. il · · B' • A - • ~ .. 

Paris gazeteleri 
Sulh teklif 
ediyorlar 

(Baş taraf• 1 incide) Hes hakkiP. r 
Rektör hi:ıbesine, Muzaffer hi.ir b. o·· yıe111ı~O ır mıştır. il&hıre pl<.Uıörler ve r.ı-ynı<, :.:ı vı .. A.) - :?3 numaralı 

ırakat vaziyete tanınmiyle h !' l~!m bu- asker nakliye tayyareleri kulla • Irak tebliği: 
ıunulduğu salRhiye:ttar ka.:vnıı:<tan bil mlmıştır. Garp cephesinde, plşda.rlanmız. 

dlri1mektedlr. , Paraşütçillerin bazısının Yeni 1 Hııhbanlye mmtakasında dt.lşmaııla 

ve ınlisiakil va.tıımm1::m, müstak. ~r şey s ttt im. 

Asg.u1 b~ _dlıııman tırka8mm takri. Zelanda muhare,be ıiniformasmı la ter.ıa'.Ja girmiş ve düşmana ağır zııyl· 
ıı--·1 ıOOl kışınln Giril barekutına ı.~. bis b11lundug;u söylenmiştir Fa - dl 1 ti M ha be de am et 

Lon1.ra, 21 (A.A.) - Nev. 
yorktan bildirildiğine göre, Va -
şington resmi mahfillerinin dü· 
§üncesı, nazilerin kontrolü altın
daki Faris matbuntı tarafından 
başlanan sulh taarruzunun ve 
a.yru zamanda. He:ısin İskoçya.ya 
kaçışının, Almanyada nihai za • 
fere itimadın silinmekte olduğu· 
nun ciddi emarelerini teşkil et • 
tiği merkezindedir. Bilhassa. şu 
keyfiyet manidar telikki olun • 
maktadır: 

bel Eaa.det ıı c rve t ve şoref ordu- 1 b dl1ll ;"illl 
sunu vUcu<'le getirr~f'k gençlerin' "l\Te zaman eı. ete . ~at 
içnide ayn b.i.ı.• bölük teşkil ede- 1 ~ • • : le: yaı•Y .ddi t~ 

' • · at ver rrn ~ r. u re , v • 
ır .:ik ~ttiği sıı.Nlmaltladtr. Vnziycte • kat bu, Almanlar tarafından tck- cek olan Genç arkadaşlara bugiln ... us.um:ı.ca . ·rof'P' fl?ndi 

şahadetnamclerini tevzi etmekle 1 gelece~vimi bılı111 ..,,1~ ,ti ~lar ı1akim lıulıınııtduğu her paıaşütçlınfın 1 zip eclilıniş ve Almanlar, bu Uni -
\'e tıs.va yoluyııı nakledtımış nııkerln 1 formanın yf'1İ tip bir muharebe 
..emiz • mmi,ı olduğu derııek dc~ildır . tini.forması olduğunu söylemişler • 

me1<tedlr. 
Cenup cephesinde, mahallf h:ılkm 

takviyeı;i ile kııvvetıeriıntz. Basra ve 
Alşuayaba üzerine topçu ateşine de
vam etmı,ur. MUtemmJrn maıt:ımat, 

Alşuayabada bir tngillz subayı ile 10 
İngiliz as:<crinin öldUği.inU teyid eyle
mektedir. Mülteciler, çekilmek mec· 
burly~tlnde kalan c\Uşmanm kayıpla. 
rının çok bUyUk olduğun söylemekte--

yüksek ziraat enstitllle'l'inin pek > - ı::~~f 1eı; z 
~esna bir zevk duymaltt.a oldu Lonch.., :u (A.ı\~il c}itÇ"' .p lı;.)·Je 
gunu jfade ederek başl.aım:ş ve ka.mıı.rasmda, bSŞVC s0~6" lttırı na,kn Almnn kıtaı .... rı naltll~·e tay_ dir. 
933 senesinde kurulan ve 934 se- bakında. birçok suaJl~ Jllebıı' '.# ~ b. 

;ı.arcıcrınln Gırıtte yer<' i:lmeleriııoen 
rvvel dtişürülmUş olduğu ı:oanıımııktı>-
dır. 

KııMrt', 21 (A.A.) - Glrid Uzernı. 
ne paz;ırtesi gunU yapılan şiddetli 

bir aav'I b'.lmbardımanından sonra 
dlln l)a.şlıyan Alman taarnızu beklen-
mekte ıdi . General Freybergin başlrn 
mandi:!.'llığıa tayini ve ada mUclnfaasr. 
nm tav.v!yezi mUttefiklerln ba.zırhk. 

larmı gôsteron aıametlerdi. 
G!r11 kıt:ıyn yakm bulunması sebe 

bile füşman için çok bUyUk bir teh. 
1it te;ılr i' etmektecllr Fakat zaptı çok 
mUşkUIC.Ur. Deniz kuvv"tinden mah. 

rum elan Almanya ancak havadan 
nakledl!P.cek kıtelarla hareket etmesi 
tcabedı>r. Adı:ı.da tnlş sa.baları yoktur 
ve ıt.r.ı.zl çok dağlıktır. Bu hal !!le Al. 
manyayı para,utc:'ilerle iş görmek 
zarur?tlnde bırakıyor. Elverişli oımı. 
yarı anızlye daha koıayııkla tneb!Jen 
pllnörlerin kullanılması bek1enmedllt 
bir tedMr olm1L7sa da müdafiler ga -
rn avıanmamışlardır. İngiliz ve mut. 
tıcftk kuvvetleri adanın müdafaasma 
muhvip girit dağlılarmdan mUzahe_ 
nt ~rmcktedirıer. Cesur şeflerin lru 

manı:h . .smda başlıca kama ve kılıçla 

mOsellA.h olan bu dagblar çeteler ha
linde to,kntlandınlmışlardı:r. Ve mu.. 
Wu n IBtlbbarat hlzmeU lçin çok 
m1lhlm bir kuvvet te,kil etmektedir. 
Jer. Kfidat!Jer dlln öğle vakti vaziyete 
bA.kim bulunuyorlardı. ve yeni tafsl. 
lA.t gellI!clye kadar Uk muharebeler 
hakkmc!a fazlıı. hiçbir fCY söylenemez. 
Bununla beraber, Yunanıstanda ve 
Rodoırta ki Alman Uslerin!ıı yakmlı:tı 

dfl§mana kıtaat naklJyeleri, bombar. 
dıman ve avcı tayyareleri vasıtasUe 
ta&n"'lZUna fasılasız devam imkA.nmı 
verecektir. 

AIMANYANJN VERDl~t 
MALtlMA.T 

Berlln. Zl (A.A.) - Q:i: 

Giritte harekl\tm AJman bqlruman
danlr~mm pl~nlıı.rt mucibince devam 
ctme:Cte oldultu bildirilmektedir. Ra. 
ten şid Jetli bir muharebe devam et
mekt!.'dir. Birkaç saate kadar resmt 
bir beyanat neşreflitmem bekleniyor. 

İNOIJ.tz tJNlFORl\tASI 
Londra, 21 (A.A.) - SalAlılyettnr 

bir kaynaktan ö~enlldlğine gör~, Gi· 
rltteıtı Britanya ordusu kumandam, 
muha!!TTTllarmm llnl!ormasını giymiş 
olnn llUşmC\n ru;kPrlerine kal'Ş't tut&_ 
ı:akları hattT harekette tam saJtl.hlyet-
teri ?ıalz bulımmaktai'!Tl". !'hntldığmıt 

J!,'Öre, Yunııniııtanda vuk•ıbulduğu tan:
da, yeni Zeland:ı. ilnlfrırma!<l ile esir 
edilm•ş Alman askerler!, pek mubte_ 
mel oıa.rak, al~kııdar m'.'llıl{emeye ve
rilecek ve suc;lu olduktan ınıbut bu· 
Jur:ıa mahkftm edileceklerdir. İngiliz 
kumandanlığmm, b\ınlan hemen der_ 
bal kurşuna dizdirmek hakkım kul
lanaeattı t:?hmln edilmemektedir. BO· 
yUk mlkdarda Almıı.n askerinin Girit_ 
te esir edilmiş olduğuna inanmak için 
bUtUn ~ebenler> mevcuttuh. 

Ç()RçlLtNB EYANATI 

Londm, 21 (A.A.) - Avam Kama
ra~t bu~ln t.oplanır toplanmaz başve
kil Girittekl vaziyete dııtr aldığı son 
haberleri bildirmiştir. 

Ba..'ivekll Çörçll ncllmle şunları aöy 
Tf\mJştlr: 

- Sııdn koyunda havıı. yolu ile nak_ 
!edilen kıtalF\r dUn saat 16140 dıı yeni 
hücumlar yapmışlardır. Takriben 3000 
kişi yere inmişse de saat 18.30 da bun 
larm btlyUk bir kısmı esir edilmiş ve
ya ISldUrillmllq bıılunuyordu. Çl\rprş· 

mala.r dcv:ım etmi" vr ııaıı t 21 de va_ 
T.fv .. t~ hllltfm oldu~ımuz bildirilmiş· 

tir. Hflcum Stuka pike bom°t'ardmıen 
tayyareler! tnrıı.fmdan yanrlmış ve 
bunlaı-t Messerscilmltt tayynrrler il<' 
pll1nörler ve paraşUtr-Uler ta kip et
mlı;tlr. T{rınill•ra ve Regu m•rtakeln 
nnıla !lRra0 n•.r1UPrln hfletımu saat 
17.30 de ba<ılnmıştır. Bıınôan başkıı 

asker nıık'"ıi"TJ pı:-lt çok tayyare de 
yere !nmlqtir. Bunların birçoihJ pıır-

Yere inişleı, bilhassa, aıianın 

garp tarafıua yapılm~tır. Esa -
sen tarihte de bu taraf dalına a
daya hudut yolunu tc..'}kil eylemiş
tir. I<' akat Kandiyede de bazı yere 
iniı:ıler olmuştur. 

Sanılclığma göre, hava yolu ile dlr 
getirilen asgari bi.r düşman fırka. Tayyareler imiz. dUşman üsleri ttze
sı, yani takribeın yedi bin kişi ha- rinde keşif uçuşları yapmış ve Slnel· 
rekılta qtirfık etmişti?'. deban tayyare meydaııtnı muvaffaki_ 

Londrada kaydedildiğine göre, yelle bombardıman etmiştir. _Burada. 
hava yolu jJc nakledilen bir Alınan 1 birçok kl&li yaralanmış ve bUyi,lk md~
fırkası, normal surette yalnız pa- clI has:ı.r ika olunmu~tur. Tayyarelen
ıaşütclileri ihtiva etmemektedir. miz düşman teşekkUllerint ınltralyöz 
Şurası da kaydedilmektedir ki, a teşlne tutmuş ve aıtrr kayıplar ver
bundan evvel, Almanlar hava yolu d!nntştir. Blltun !rak tayyar~lert, 1ls_ 
ile naklouunan bir fırka i.hraç et· ! terine dönml1ştUr. 
tikleri zaman, hareıı:a.t iki gün ,--------A----.. --
sürmüştür. Havai~~ n~!edilen,_bir F ransanın merıxa 
Alınan fırkası, bılındıgıne gore, 
mutad Uç piyade alayı yerine iki sef 1. rı• piyade alarmdan müre!ltep bulun. 
maktadır. H:ı.va yolu ile na.kledi -
len bir fırka, başka bakımdan da 
noı-ınal bir fırkadan az çok küçük
tür. Son haberlere göre, bu fırka
ya bir topc;u alayı da dahildir ve 
bu alayda yedi buçukluk 24 top 
vardır. 

Hava yolu ile naklolunan bil" fır. 
kada, 37 milimetrelik toplarla mü 
cehhez bir tank dafi taburu vardır 
ve her alayda bir mitralyöz bölüğU 
bulunmaktadır. Hava yolu ile nak 
!olunan bir fırkanm en esaslı ba -
riz vasfr. diğer kttalardan çok da
ha büyük nisbette subay ve er
başı bulunmasıdır. 

Almanlar, bil" fırkayı Mkil için 
takriben 250 tayyare kullanmakta 
ve tayyareler, üç veya dört ayrı 

sefer yapmaktadır. 
Almnnlarm kullandığı usul şu 

olsa gerektir: Evvela paraşütcü • 
ler gönderilmektedir. Eğer bunlar 
hedeflerinde muvaffak olurlarsa., 
asker nakliye tayyarelerine işa -
retler vermekte ve hava yolu ile 
nakledilen askerler yere inmeğe 
başlamaktadır. 

.........- (Baş tarafı 1 incide) 
Fransız gem.ileri üzerinde Ameri
ka makamatı tarafından yapılmak~ 
ta olan murakabeye karşı harici.
ye nazm Hull nezdinde protesto. 
da bulunmuştur. Röyterin muha. • 
birine göre, seflr, Hull ile murı .. 
katı akabinde şu beyanatı vermi~· 
tir: 
"- Hull ile Birleşik Ame'rika.

nın Fransa hakkmdaki noktal na.
zarını münakaşa ettim. Fransada 
balen cereyan etmekte olan hA. -
diseler ve bilhassa Fransız - Al -
man işbirliğinde elde edilen te • 
rak:kiler hakkında Birleşik Ameri· 
kadaki aksülamellerden hUkUıne .. 
tim !:Ok mtitehayylrdir. Miltare • 
kenin 18 inci maddesi bütttn Fran. 
sız tayyare tınlerinln Alınan ve 1-
talyan kontrolu altında bulunma • 
smı amirdir. Mütareke ahkAmı 
mucibince Alınan tayyareleri St!• 
riye tayyare meydanlarma iner·. 
lirler. Bu nokt& unutulmuş gibi 
görülmektedir. Fransız milletl a.
rasma nifak soknı:ık içi.n yapılan 
teşebbüs akamete mahkfundur. 
Bir tek Fransa vardır ve olacak .. 
trr. O da Mareşal Peten tarafın. 
dan idare edilen Fransadır . ., 

Aanodlo ajıuısmnı notu: 
1'll'ıt::ı.mke anlaşn:ıasm.n1 12 icl ma.dı. 

desinin metni fudur: 
"IDçblr l"rarunz tayyart'$l toprağl. 

ur terketmtyeoolttlr. Tayyare meydan 
lnı-t Alman ve İtalyan kontrolil altın.. 
da huiundurıılaca.ktl1'. tşgaJ altrnda. 
bulıınnııynıı biltiin rnmtakalarda.lci ya
bancı tayyareler Alman mııkamlon.. 
na te~Jlın edlleeeklerdtr • ., 

Parıs matıbua.tmm. Ruzveltin 
tava.ı:;sutt& bulunması hakkında 
ileri sür<iüğii fikirler, eğer Ame 
rika Birleşik devletleri harbe 
nıhayet vermeğe te§ebbüs etmez 
se yakında harbe sürüklenecek -
!erdir. 

Taranda açrk tehditlerle mü
terafik bulunmaktadır. Sanıldı • 
ğına göre, bu tarzı muhakeme, 
Amerikan yardrmmm gelmesin
deki süratten dolayı Berlinde ar 
ta.n sıkıntıdan ve Alınan ma.ğliL 
biyetinin mutlak surette icap 
ettiği hakkındaki kanaatin A -
merika Birleşik devletlerinde u
m wnileşmesinden mülhemdir. 

ı-ihver devletlerinin içinde bu 
lunduğu srkmtmm diğer bir e -
maresi de, Çin • Japon anlaş • 
mazlığmda bir Amerikan ta'V8S'" 
autu ihtimalini derpiş eden telg -
rafları Japon sansürleri tarafm· 
dan çekilmesine miisaade olun -
masıdır. Şu cihet de teba.ri.iz et
tirilmektedir ki eğer Japonya, 
Alman zaferinin meşkO.kiyetinin 
gittikçe arttığını naz.arı itibara 
aldııh zaman, Japon zimamdar. 
lan, Amerika. Birleşik devletle • 
rinin teskini ve Çinle sulh yap • 
mağı araştrrmakta tereddüt et· 
miyeceklerdir. ÇUnkU muha.~"ima 
ta devam ederek Almanyanm 
çökmesi ile bilab.ara bUtUn ka • 
zandıklanm kaybetmekten ise, 
bu takdirde mihveri terk eyli • 
yerek askeri muvaffa:krvetleri • 
nin milhim bir kl5ınmt kurtara.. 
bilmek ümidleri olacaktır· 

PETEN 

n.ııei.nden bugüne kadar ziraat, ve· Bllho.ssa muhatazalt 'tı'l't.~111·;; ~ 
t.eriner orman ta.bil ilimler ve zt- ezelim.le Hes'in, .Allllıuıı . ..ıttlll ._,. ((a,, 

• • de ge di!,...ıııtlr~ , • 
raat sanatları fe.k.Ulte!';!rinden mtl 1 malQmatı dahllin ıxıcll ı.ı 1/ ~· 
rekkep ola.n mUeaeesenin sekiz se 1 edilip edilmedl.(;lnl bil \f!IPıı. 1 ~~: 
ne zarfından memlekc t c934mezun Ba.§vekll verdiği ce ') r1 l~cı-ı 
vermiş ve kuruluştanberi burada demi,tır ki: tJC)~ttll' "1 ar 
Uçü ecnebi olmak tınere 36 gen· Hes hakkında hell::Uını· '~ t~lallln 
cin doktora ve 3 gencin de ha.bili- ıunacak vaziyette d ~ v:; :ı,ı nıı 
tas yon mesaisi verdikleri ve şim... man beyanatta buıu:ı bıPI~ / ~ ~ 
diye kadar 307 çeşit neşriyat ya.- geleceğimi de katiyeJJ gııs ~ ~ .er iş 
pılm~ş olduğunu tebarüz ettirmiş.. Halen b!ldlgi.ıııe gört'r r ~ '1.-J' ~ ~d 
lerdir. muamelesi görmektedl eıe Y'p" ;a d ~ 

Bu .iza.hattan sonra MilU birlik, bir esire yapılan ıxıuııın Ctd 
millf emniyet, millt iklsa.t saJıala.. tır. l.ıı· en 
rında Büyük Atatiir.kiin. ve onun Ilı !atı 
yorulmaz arkadaşı aziz Milli Şefi- ha%' ~~le 
tnlz, mmr varbğımız için tesbit et- 1 o o mı·ıyon lb...e:. e 
tikleri dllsturlardan bahsederek 1 ,,·.:;u.ı 

mesleki ve milli ödevleri hakkın_ b kafi a ~~ b' 
da yeni mezunlara kıymetli tav - onosu çı . e~d 
siyelerde bulunmuşlar ve Ziraat fı J 1(-' ı:ıa 
Vekili Muhlis Erkmen müessese - (Ba.J taro ~I' "=!il() 
ye karşı gösterdikleri hususi ali.. ~ıı ~ er 
katarını, şükranla kaydetmişler - umumt heyete sevk01 fi' gÖc 
di= ra dağ:tılmışttr. ~ ... ııt· .!! '((:~ ,..,.~ 
Nutukların bitmesinden sonra Ltl.yiha. esa.<ılarıD8 go;9~ı ~ ,;' t:tıır"' 

mezun olan 137 talebeye diploma- çesinc dahil daireleri.il so1 '~ " ~arı 
larm ve mükafatların tevziine baş ma!lrafınrı lcfn S09,75~tf I' ~ ~'\1: 
lanmıştır. Bi1·inci, ikinci ve üçüxı. sat verilmiş ve bU rıı ıJtf bellzj 
cü derecede mezun olanlara hatıra. tık olarak 309,748,00l V-, '( cı Ol 
olmak üzere birer saat hediye e- tahmin edilmiştir. os~.;ı fy{:fı . 
dilmiştir. mu mııli yılı tc;ınde sSf' "' c ·~ 

YUksf'k Zira.at Enstittisil Veteriner kıuıı ile olan Jıazfne ııe ~t ~ 
ve ziraat kısımlarmdan derece alarak maada kısa vadeli ıı.vs»Bvt ı1' . 
çıkmı§ olan gençler şunlardrr: rtıcr ~kt ve kO~dınll- ,yı ,s' 

Veteriner kmmmdan: Namık Buba. yıl vadf'll hazine bOll;ııJ111l P 
raltlar birinci, Mustafa Peker ikinci Maliye VeklU mezun ~rt ~ 
ve Mesadet Pekin ttçllnc\1. cak hususi kanunların tt t 

Zir.ı.at kısmından: KA.zım Bayrak- yetler he.rlç otmak ıııe$11 ı~ 
tar birinci, Kemal Yüksel fülnci ve bulunacak hazine bOııol eıı:tl~· I' 
muba.rrem özsuyolcu UçllDcU. lirayı tecavU7. cdeınıyect, (.~ 

Enstitünün muhtelit şubelerinden Maliye Veklilettnce nl~_.srf 
bu yıl mezun olan gen!:ler.imlZ §\Ul" topra't tevzi koınlSYo 1°1_ r7 .. 

lardır: za ve fen memurların!\ ıt~~ol"' 
Ziraat Fakültesinden: riyle birlikte vazi!etell11J;S1l:.ıe.i Vehbi Mengüç, Recep Boztok, Ce· Junduk!an müddetle xtı <"'". 

mil Emre, Fuat Batur, Hamit öztan, ıycsi & zere Myahat ye'\'f!l ~1' <( 
Arif Dinamit, Ferdl Germen, Burho.. :Milli ve ınctnlk eJ11:

1 
fil•l' 

1 nettin Ac&r, Mustafa. Gürsel, tıhaml tış talrtit ve bedclterlJJ> ıJJ!~ . 
Londra, 21 (A.A.) - Ta.yms Tannverim, Hızır Nurtkoğlu, Sadet- ınlycnlerln bu borc;JDJ1ııit'~ 

gazetesi, "Vişi ile Bertin 81'8.S!D. tin Derin. Servet Arrer. Talip Alpars· ltanıı.nu hUkUmleri d ,•ıf 
da.ki paza:rlık,. başlığı altında Va- lan, İsmail Ergtlmenç, Orhan Ortac. olunacaktır. cib st~ 
şingt.on muhabirinden aldığı bir Enved Ankan, HUBamettin Anıl, Naz· nu~a encUmcnl ınuuııf' 1 f' ~ la~ 
telgrafı neşretmektedir. Tayms mi Gürdal, Müşerref öztllzün, Muhar. yihasında bugUnkll d .... J!ııııılt ~Uerı· 
muha.biri, bu telgrafında, son Hit- rem ö~uyolcu, Nebih Aybar, Numan temas etmekte ve ç,,- ~ tııı:ı, ...... 
ler • Darlan anlaşmalan şeraiti_ Unma.n, Ali Tlmuçln. Kft..znn Uluçam, söylemektedir: ~ / ~ • ı-::'Il 
nin ne ola.bileceğini bildirmekte- Emine Ausan, NAzmı DemlrgUc;, Ccv- 1 ,11~ r/' ~ · 
dir. Sanıldığına göre, Almanlar, det Güc;IU, Hüseyin Önen, Salih Kişi, "1089 tarlhlnd<' ı=ıd\r ~ ~ ·~ı 
şeratinin ne ola.bileceğini bildir- Şevket Sipahi. Muharrem Ttzer, Hl· tlln mil'ctlertn IJ,-tıS!ldf ,.-,,, tır~le 
mektedir. Sanıldığına göre, AL ıle.yet Oktan, Kemal Ytıksel, Me~t :'l~tlrtl il7.erlnde aı.tslt~1 ,-ı~ ~"',. ~!il f>. 

manla'r, Tulon ve Mnrsilya liman- Oalamon, Şerı>f tnankur, Mustafa hfıll laılma.ımcı , ." tı:lll" r.J'.ııtı ~ ~t e 
larını ve Suriye üslerini kullan- Soylu. Fe••ıml özgen, Ali Kemal Du· timiz de bu ~ırıcrdefl r ~ ...ı ~ \"."' al. 

..+n n lJt' .ıPV'__"v $1.'t • mayı talep et.m.işlerdlr. Buna mu- rak, Mesut ören, Şevket ôzberk, RA_ nu~trr. Bir tanı•... bir ııı- <' :f'ıa 

Kahire, 21 (A.A.) - Kahire 
askeri mahfillerine göıe, Alman 
paraşütçülednin, 20 mayısta 
saa.t 2 de Giritte ilk indikleri iki 
nokta Suda koyu ile Mıelemi mev 
kiidir. Suda koyu, Yunanistanm 
istilasmdanberi şarki Akdeniz. 
deki İngiliz deniz üslerinin .:m 
mühimlerinden biri olmuştur. 
MelemitJe milhim bir tayyare 
meydanı vardır. Paraş~tçüler 
bir gün devam eden kesif bir 
bombardımandan sonra inmiş. 
lerdir. Bunları müteakıp diğer 
paraşütçüler Hanya ile KanclL 
yaya ve Suda koyunun şimalin
deki yarım adaya inmi~lerdir. 

kabil, bir buçuk milyon Frusız esi. zrm Eayraktar, Mehmet RC§a.t Atıl, tlhsaı~tından miihlrJ1 rcıJrrt".! .. ~ ~ l..ı 
Suriyede rl iadG olumıcak ve Paris yenidc.n Ahmet Tma:r:ay. t 1Aı. dl lbttyaçlarma ruıs ~ ç, ,#~ ı,...~ ~ 

hilkfunet merkezi olacaktı:r. Bir tahdit ve nJt"JI~ .111~ ıJ J ~ıraı 
"d ) habere göre, amı·raı Dar1--a, tn- Veteriner Fakültesinden: tan ablııu ve 111nns.1' .. ~il rF. tı.:-lla. Saat 6,30 da bombardıman he

men hemen fasılasız bir surette 
devam ediyordu. Daha sonra di. 
ğer kıtalar aynı suretle KandL 
yaya ve Retma'ya inmiı:ılerdir. 

Kahire asken maıhfilleri ol. 
dukca ~iddetli muhareıbeler ce
reyan etmekte bulunduğu, fakat 
Yeni Zelanda üniformaqı taı:-ı
yan paraşütcülerin pek <'Ok ol. 
ması dolayu~iyle vaziyetin olduk. 
-ça \ u.zuh suz olduğ·unu beyan 

(Baş tarafı 1 incı e ~ l s :ıı 1"" "~ ,'ıe 
tereye karşı harekete geçmeğe Re'!>U Duruııan, Mehmet Dem r. • a- <'mnlyet.sl:ıUğl yt'!zli11M ı0ııır: ~~lli 

Londra. 21 ( A.A.) - Musta.. ka.rar verirse, "Avrupa amirali., fa ôzgtıder, Ahmet GUran, Ömer Biiğ· ruz kaldıih giiı;Jlilder aır' ..ıtl rı,\ıbı~. 
kil Fransız aJ·ansma Surive hu- u llm · d ct·ı....,;., rün, Arrıl Gürsel, SUlcyman Unaı, tb- -•ınrı.n _..il' 'il 

J nvanınm ver esı va e ı .... """"i. ne hini ıthnlılc ... ....ı;.... , .... 
dudundan gelen bir telgrafa gö. tir rahim Dursun, Enver Aktaş, Selim df>n hf'fl'!on "1izde ,.ıııyc )~ .~ı: "' 
re, hür Fran.sız kuvvetleri, Suri· Amerikada bildirildiğine göre, a. Şener, Hasan Kansoy. Sabahattin ııan hnmle ~uuııııtır... ~' l!I le ... 
yeye girmişlerdir. Bu telgrafın mira! Leahy mareşal Petene Ruz- Göktan, ömer Şener, Niyazı Açıkgöz, so!l>f.l rı... İll'la. 
ilaveten bildirdiğine göre, Suri. veltin beyanatım ibl8.ğ ettiği 7..a- ı AU ölmez, Saori Oruc;, Sait Abuşoğ_ Mnı:batııda bund11%1 ~~f.:ıı ~"'il. to 
yedeki Fransız krtlarmda müşa_ man, mareşal §unlan söylem.iştir: ıu, Kema.l Da.mar, Vecihi YUce, Mltat ne vergilere yapılllfl eııııJ:l ~ ~tıtt.I" 
hede edilen şiddetli aksülamel Nihayet Ruzvelt Amerikadan ı Çetıııer, Ahmet Atlı, Mw.ııffer Unar. bi sebeplerden nerl g dt i_,ş(. ~r 
emareleri, hür Frar.sızlara, bel- bizim için ne yapabilir ve biz ona ı Sabahat GUndllz, Namık Buharalılar, I lunmnkta ve bu sen~ .p.r.t o1.J' ~ t 
ki de müzaheret ,görecekleri iL ne yapabiliriz? Siyasetimiz, k!'ta Paktze Göktürk, MUkcrrem Koça, E- re yapTfn.cak zıurıla . flllJO 

c.tır.ektedirler. 
Bugi1nkü h~disdcr 

malUmat yokhr. 

midini vermektedir. Baıhis mcv- siya.setidir ve Almanlar krtaya ha· min Unan , Sabahattin Yozgat, Yusuf beplerden neşet ettığ'ı ~ 
hakkında zuu olan hür Fra.nsrz kıtalarmm kimdir. Orduya malik bulunulma- Eralp, Halil Sayman, Mesa.bet Tekin, tadır. tı6tJ, 

miktarı ve ne gibi şerait içinde dığı zaman, yalnrz o da bir tek Ahmet Arıılanlr, Musta.t:ı Peker>. Sa- BUd cümeol, tı!~ ~ııl 

Oc lngiliz may n 
tarama gernısi 
Bir Alman tayyaresi 

düsürdüler 
Lo'tdra. :?1 (A.A.) - Amirallik dl'. 

fl"eıılnin tebll~i: 

Pa7.'.lrteslyl salrya bağlıyan gece 
Tranlo, Casveı, ve Stella Leonls adır. 
daki İngiliz mayn tarama gemileri 
!ngnterenin doğu sahili açıklnrınrla 

Hcinkel 111 tiplncle bir Alman tayya. • 
resi dllsürmU~lerdlr. Alman tayyaresl 

Suriyeye girmiş olduğu bilin. mitralyözsüz on bin kişilik bir p<>- babattin Ertuğruı, Enver Ersoy, Sıt· ~ en t ennilerde ıııı ~ 
memektedir. Us ile blr şey yap!lama.z. Diğer kı Yalvaç, Vahap Karakaıy, Ahmet nunda ıu:1 etımr ..e1<1'.111ııtı oli'.ı 

• t aftan tis k 1 f ô maa§ ~ e ticre e .; . li! ,,, . Londra, et ( A.A.) - Surıye ar • era am.p armdaki bir Dernirel, Emin Bayl{al. Şere zen, ikla11l bt\ ... cııı • 
hududundan milstakil Fransız buçuk milyon genci düşünmek lA... Sadettin Turgay. Rcnep GUven, Ya_ mühim blr mtı=cıı ııııJV ... rl~t)l?ı* 

dır be · 'f . .Ak hUkQmetço ih r· l'lııfl•· _,J •-j ajansma gelen bir telf,!'afa göre znn ve nım vazı em onları bu şa.r özen, !Bmıtil Ersoy, Fikret m'. ,, droıarıtı V''.f; 
maruf bir allba.yın kumanda.sın. kamplardan kurtarmaktır. Hüseyin KUçUk, Zlya Blr!<an. Nun teıJk.11 .t ve k:Jd.tğilll ve rıl,11 f.e / 
da ·bulunan bir Fransız alayının Tayms muhabiı'i, mareşalin, ar- Barla!S, Orhan Turtln, Bahattin Tun· mesı ~zım g Jcll.tttl bUfleı;te ff' 
Suriyeye girmiş olan hür Fran- zusu ile hiç bir zaman İngilizlerle çay mmdan bu barc an ctttl t ,.e 
SIZ kuvvetlerine iltihak ettig~ine çaı-prşmıyacağmı da söylemiş ol- o~ınan FakUlteainden: levlid edeceğinf_~,. rıft1$)1l ,J 

duı:;.,,., bildirmektedi . sözlerle mnzba....,...-- ı:/'11 emareler va.r<iır. ,.,~u r. o an Eşit Faik Atayurt ŞOkrli ııı' Y 

BUHRAN BAŞLADI Deyli Teleg:nı.fm neşrettiği btr T k:;1 Maclt ~Ulçtlr HUsey~ Ç.ıltk, tedlr: bil~.- ,.ı: ~+ 
Beyrut, 21 ( A.A.) _ Guriye. ha.bere göre, Vlşt maltamlan eğer e h ' Erd gll. İ~rts Şimtk A:vnl "Son ı;ör. olııralt t...rıll~~;/ 

de çıkan "Şark" gazetesi Bey- İngiltere Suriye tayyare meydan· ::n:. .A.. e;ethl Ri'bll.r, A!f~n Be- tın en bilytıır ıoıt!Jt~;~ ıı~~ 
rotta büyük bir ekmek srkmtısı ~armı bombbardmıanda devam e. ya.zkurt. Ahmet Aksoyer, Mehmet Bi- zllct.li N'.h~rııı;ı ~: eıı ~,-ı.t~e··.,1 
oldu~unu yazmaktadır. Halk sa. er:se, mec uren mukabele bilml- il K tı Ali Erdoğan Ba dn umumı ı;lyasc ıııe t-A ıı"'.ıl 
babları erkenden frrınla.rın ö • sil tedbirle.ri alınacağını söyle • ner, Tevf t u ;Y· l s • Sadİ ve emnh·t!tll bir 1f<'ıd :1 ıı~- I 

çalanr.m;hr. daha evvel Princess TI:lizRb.::tlı mayn 
nıiştir. ki Knsaklıgil, ecm nnyer, ııldu..;.,ı bnkk[lldıÜ' ııeeı' .. !/ J 

nünd3 topl:mmaktadır. Son giitı- Ertoğan Mahir Er1sbo, Abdurrıı.hman te ıs• rr.llli '~~ lfr .r7,, 
Muhnrchel"rln gltUkı;e art:ı.n bir gemisl!lin nteşlne maruz katmıştır. l~rde ekme!c fiyatları yüzde otuz Erek~. Nizami Akava, Muvaffak Soy- tlml:l.I Wıar '':ete ~ fııl ~ 

nis:betinde yükselmi?tir. Zamzam vapuru lu, All 'O'nlUsoy, Baki Acar, ?,i[("hmet sarsk:'m::; 
1;1~ ı1\rJJlıP "~ıı ' şlddE'tle de'\-'all'lma intlz9.!' etmek la- Gemiler!mlzde ne hasar, ne de in. 

zıındır. 

tnq-ili;ı: llnlformıı.sr He yere inen Al. 
manıarm huk11ku dUvel kaidelerine 
göre muamele görUp gl:lrmlyeceklf'ri 

san 7."Yiatr yoktur. Ekmek temini işinde görülen Fa.b.rettln Al erten. H1lseyln Ol(> 
0 rn !' • olil11 6f " 

fopiltera üzerinde sui ida.re~~n dolayı bütUn şehir. Lonıtra, zı (A.A.) - lngi.Jt.z behrL. Yaı~ Nızamettı.n !.car, Fikret GU- hlld.111f>lerıt'! nıntıııı!ll .. ~~~ 
- ]erde hiikfunete şik~yette bulu- ye nezaretinin tebliğine göre 19 mayıa 1 Ar ' Ni t K rimoıtlu Ah· «>tml:'k imkl\nsrTJığı cbl1' fi\ ...ti I 
hava faatl.yetı• ta biten haitada !ngiUz filosu 40.000 1 le?', Alt Ereıı, T ~. peı y'evlut ve Acil oımıyan ~ ~11ıırıt' ~~ 1 1 nulmuştur. • __ ,,.. ı •·• met Eğemen, cvı " a aıı, il ~rı .... -"' t'v'' ~ I .... 

hakkında bir mPbmı tarafınd:on soru- MEYDA?\TI.AR ...,.,.,.. ... toluk sekiz dti§nıan gem ..... 'il«- Erden Nail Eren, şın.a.sı len her turl tJIBrv· 11 'il ltu 
lan bir sunle cevap 'l'"TC'l C6~11. Al· Londra., 21 (A.A..) - Hava ve dahi_. BO}.{BARDIMAN EDİLDİ ~. Akdenlzde bir dU§llıan torpido Erel, Mesut V '

1 
kılınısı Iü:r.uınunıı ~~'-./ ~l~~-

vnnıar•n Ycnı .Zel"nda tınlforması '\'lY ll emniyet nezaretlennirı tebliği: muhribini hasara. u~atmı§, 8000 ton Akalp, Orhan uta· vecibe addeylt'dlk- JJ'll~~ç:eJI ~~ ~ıı: 
olklerlnl tev1t etmi" f'lltııt bu va .. iye• Bu ~ece di.lşmanın bU;-ı.1lk Britanyn IIayfa, f1 ( A.A.) - Su.d;ııe luk bl..r ıUebl de batı:rmt§tır. az olsa da. nnuıtnl si tını' pi~ .J ~!tb , 
hakkmdn klfi derecede mnıtımat sa- Uzerinde faal!yetl kUc;i.lk mU{yasta • Filistin hududundan buraya su11, millJmk ve "~erde" P:t· \."'ti\ 
bibi olmadT~ irin bu humıata mah::ılli olmu~tuı·. naıılıca hUcum cenup !ıahill ' gelen bir he.bere göre, Amerika. her verildiği zam.an ln~iliz ve v AK l'T' /.. lf'rdeı:ı veya t~cıelt~ et~ ıtt~~ tP'il s~ 
ma.k>ımlnra bir dereceye k;o.dar takdir Uzeritıe tevcih edilmiştir. Bn3kıı yer- hlarla İn3ilizlerin Suriyeden ay- Hür Fra.naız tayyareciJl)rinin IAdme:ve rJwl11111 Y ~tfV 1 sı4J' \ '=~ 
'hakkt bıraltaca(!'nn s5ytl'mi tir. le::-e az m•ktıırda bomba atıımıştır. 1 nlmaları devan:ı etmektedir. rakip olduğu İtııgili.z ta.yyareleri ABONE ve blltUn l!'JlcrtnıJ7Aİ~US11ı;ıııııJll ~j ~''-t l'zt 

N"rclc-rc l•1:1iler Cenul.ıi G:ı.Ide bir yerle doğu İngiltere Bunlar Filistine geçiyorlar. bu hava meydanlarındaki Al- OLUNUZ tının bAlclm ol~ ıı,, tıı 
I,ondra, 21 (A,A.) - Röyter: j sinde ı!i/ter trlr yerde bir miktar bıı. Son iki gUn içinde Palmir w man tayya.relerini bombalamış.. nfj pahıtttı'ı)ınA.cıın~ 
Londrava ~elen bo.b"rlere göre, ı ı>ar ve rıek az miktarda zayiat kayde. Şam hava meydanlanna yeni 1 lar w mezkO.r meydanlarda. yan. temenni etmeldo 

19 mayxsta Girldi havadan bombar dllnıi;Jtir. 1 Alman tayyarelerinin geldiği ba.. gınlu çtkarm.ışla.rdır. .-eriyoruz., 
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...,.tlar atarak Ja6ltı dende ,a.. 
,. oaJ'lld& u,n- 1Q'llUl ara
dlflal'llllll .,.._ kanftdU'. 1rmldllD 
1anl .......... ~ 11111 .. 
taralı: türar' ca1llS JaıttmD. KOfl"*lı: • 
tu 90lıA)'Ol'dmL 

TK1'8I' 8lkls GD taM lradar 1ılr f8'1 
,.ır&laJa'bllJDlltlllL lhr ,.at.llDl ptl· 
~ ena. cllUrdllderlm dll&n ..
..,.,....,.. ,...... yatarak dlpn flr1& 

malanU mani olma,a ~rdam. 
.&IUlc her elllM PCll'ıllba Mra. 

.. o k.aclal' uablyetle tutu)Wdllln ld, 
~ lhtımal boJDUll• llıaf&ra• 
catımı ...,.ut diba .....,. kaldl8l· 
Dl Gldtırecelfml 8 k1mdaa PGlrmlfllr 
l&DU'llD .. 
.. ..ıer cm lı111Dal 1&all Upatırkea 

lılr f.ı&ket dü& oldu: 
On \ıeti birden vaveylllar kopar&" 

rak " uçarak ~ra gltWer. IDO blJ' 
.. , olm&JIU3 ctbl öbGr ubdqJ&l'llllll 
arumda ~tle ot••••IP- bafJa. 
cidar- 1ftn pkQ& pUr 1wl yoktu. 
Qddırae&ktlm. TakaUm k..umtfU. 

.,ı. ... 1ılNf' be ...... 8$Um• 

- koflllRla utık bllllln ,.,art& Tla
tup ~ birer blrer at.- lı:o-
paruma pldL .. ,.....,.... PF. 
...... llaft ~ 1IUnJan 
-' ............... Düa tt1c ıon· 
dla lrbndlDak ........ wrdı.. Tam 
.......... dQpMk ...... idim ki, llG-
totler 8l'MIDdaa ~ pek 111 ta 
ıudltQD kalakabalaf' çalmdı. Rcmra, 
GU un c:ayırda takla!ar tıp blr 
yavık ıtbl yuvarı na k bana doğru 
plditlftl s&'dQılL,. 

BeniDl ~ Te tlmttma ftlilleU. 
mi sGrmDI olaaak ld, o el& cfddllelll. 
ônll1D .. J&bp JUftl'l&DJD&lllll lılr ço 
caktuk olclulUDu anlamll gl1ıl .mart· 
aiD1 llf!kti, kencn.&ıle çeki dlllllll ftrdL 
ftdDıt daldU lca)br& ...... 
parmakl&:iyle taraJ&l'&k arlcaJ& attı 
.,. .-n. daha ... 7dlflk bir sQIOP 
IUDlan 80Jtedi: 

• 

çobanı 
- Hep mil~ delDlnCleDbr 

l'L. llüallln Dl ,.peea11 ...... Biç 

blSJle WNI' bbw ctdılr al '* b9lar 
.... , Onua 1tolayı ftl'. 

- Nudt dl1't ı.yret ft ....... ........... 
u ... QSWI, aJunak llaslan bl1e dlllt.. 

..._ lı&lrtınealr kadar ~ 

..a: 
- Bu bdar \uta ~ 1löp llaf& 

c;dnllr mı T N&b.. IJO)'le.. .... ella 
JU}ardall bir dd taMIDl delaekle 
tıntlmbe btalmL. ,. .... ,..,.. -
Ule ~ .oreılm.. Obllteri llOJUD· 
Sar l'IM baıııann U'Jcuma dtlferler .. 
IDo J'Glıl}madlm. lqlMdaa ...... Jdl.. 
muçtlderlae ctdeıtar. · 

ll&klk&t.a ODUD dedllbl1 yaptdc. 
Btr ..._ '8tOA r'.oatanma. telldlt 
lerbn• ratm• bir tDrlü- suyu t.rbt· 
ml,.n ..ı•tm bayvanlar blrblrlerl1h 
,ant ~e karaya atılarak &atı 
müze kattJtıma: bir lk1 kazın ar 
8llDda uaun beyaz • muntuam bir 
kuJruk yapma•'& haflamıf ardı. Son 
lrU içeri slrdlll aman alaca karan· 
ilk da ...... 'balmlQOl'd\I. 

Bil b&dlleden ...,. ilk defa olartlk 

~k ÇinpD41 lmı ~mde e. 
~c 1ca1anc1ı. o da bu. bir .. , 
~tmmla ftrdllt IUfUI' ,adilden 
blllllm karpmda ebemm179tJt bir in 
aft olclDIWlU aalalllqtı. Bunu 1lıa ft 
lrMaa 8Clm'&ld bareketlerblde ....... 
görQvo!'dUm.. 

Ar "' arkadq Olm114tu S&blble-
)'iD Jf llı • dQğl d ~ kalkmak ft r
blrimiZl lönnek için erkllldea. bem.a 
kulardıul blras ..... lııla de ıa&all 
m.- celdl1Jordu1L amun.,. beraber 
ondan eriten kallan&k b&U 1dç nulp 
olmaDUf ıtbl idi. Her bllnpmda mnm 
amarı ı;a,.... c1o1ra 1Df1ad1tml KG. 
a1bwdwu-

Temizlik ameleleftna 
yemek verilecek 

Belediye teaimlik .......... 
ücretlerinden maada aynca • 
bah ve akpm yemeli de wrmt. 
ye karar vermiş ve bu il idil 
317,740 lira tahsiAt a~ 
Yemek verilme itine blrkat at· 
ne kadar baflanacaktlr. 
Duvardan dü,en çocUk. 

r lcUda.rda Bqrett:lılg&'ftl 
m lleeinde 21 ~ ca. 
r n 1 · h · adında l>irisinin U 
yaşmdald oflu Hayrettin. din 
balı~ duvarm berinde OJ· 
Dm'ftft ılıtnueneainl b.,.... 
rek ' metre yölaıektm d"• .. 
ttir. Muhtelif ~ ,.._ 
•anm .. ba',.m '* mlc1a t ı nta. 
baneJe kaldmlDIJflbr. • 
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üniversitedeki kız 
talebeler 

Askerlik işleri 
Emlnönti Yerli Atıl. ş. sinden: 

( 

\. BANK _K_Av_ıP_L._AR_) ,.ı---· SUME 
..., ... 

Kızılay Hastabakıcı 
kursuna yazıldılar 

1 - 2 haziran 941 günü yedek su. 
bay ve askeri memur ve sanatkA.rla
rın senelik yoklamaları başlıyacaktır. 
Ve bu yoklama 20 haziran 941 günü 
nihayet bulmuş olacaktır. 

2 - Her yedek subay yoklamaya 
bizzat gelmek mecburiyetindedir. Ge. 
lirken nüfus cUzdanr, askerl hizmet 
vesik<.ı.lrım. sıhhi subaylarda diploma 
ve lhtU.as vesikalarlle birlikte ~ubeye 
geleceklerdir . 

3 - Ahvali sıhhiyeler! dolayuılle 

Ankara Merkez kumandanlığı inzl· 
bat AmiriJğinden aldxtrm asker-ilk 
tezkeremi zayl ettim. Yenisi:~ alaca- ı 
ğımd·u eskisinin bUkmti yoktur. 

S19 t.evellütlü Ali Osman oğlu 

03vut. Küçükpazar Yavuz Sinan 
Mahalleel Ka7.a11cılar soka.k No-
nıara: 67. (85902) 

• * ~ 

Yerli Mallar PaZarları 
Müessesesi Müdürlüğünden: 

~~ 
- ıll dafre.sıtd8 "' Banlcalarmıız pamuklu ve yUnlü mamul!tmm mağazalarmnzca. toptan sat:I§mdan can usı er ııı?:: 

fade ede:cek olan 1.1.940 taı:1hinden evvel müesses toptancı ve perakendecilçrin 61T8.ya kaydedilmek n~tıll 
ve:Jikalartyle 31.5.941 tarihine kadar mağazalarmuza bizzat veya. t.ahriren müracaat etmeleri ve bU 
ra vaki olacak yeni müracaatıarm Jca bul edılmJyeceği nan olunur. 

Üniversite tıp dekanı kemal A
Uy dün akşam Ankaraya gitmiş -
tir. Üniversite trp fakUtlesinin 
4 ve 5 inci emrflarmda okuyan ve 
gönüllü hastabakıcı olmak üzere 
müracaat eden tayanla.ra dünden 
itibaren Kızılay hemşireler mek_ 
tebinde kurs ~ılm:ştır. Kursa 52 
talebe devam etmek!edir. 

ı;ıubeye gelem!yecek derecede hasta 
olanlar bulunursa, bunlar (mahalli 
hük~ıuet tabibinden alacakları muııad 
dak raporu gönderecekler! taahhütlü 
mektu':ıa bağlanarRk ve şubede kayrt 
lı bwunduğu defter sıra numaraamı 

bildirmek suretile f!Ubeye gönderecek.. 
dir. 

Kadıköyden almış olduğum nüfus 
k!ğıdmı ile 2617 srra numaralı tekaüt 
maaş cl\zdanmu zayi ettim. Yenisini 
aıaca~rndan eskisinin hükmü yoktur. 

Balırfye t.ekaütterindcn Kemal Bil 
(85893) 

• ..... 11m1D'11 .. a. .................... ~ ....... am:111111 .. am• 
Mecidiyeköyil 

hastahanesi 
Mecidiyeköyünde bir milyon li

ra ııarfiyle inşasına karar verilen 
hastahane için bu yrl.kl bütçeye de 
300 bin lira konmuştur. Yeni ila
ve ile hastane içlıı 600 bin lira 
tahsis edilmiş bulunmaktadır. Ge. 
lecek yrl 300 bin lira ayr:lacak ve 
1943 ten iti.haren inşaata başlana
caktrr. 

Ticaret Ofisine 
alınacak memurlar 

4 - ~ube mmtakaaı haricinde o.. 
lupta yoklamalarını yaptıracak olan. 
lar istenilen vesaiki bir dilekçe ile bu.. 
lundukları mahallin şube başkanlığı. 
na mUracaat ve yahut taahhütlü mek 
tupla şubeye göndereceklerdir. Vesa
ik (HaltercUmesi, terhis tezkere su. 
reti. r.üfus kütüğünde kayıtlı olduğu 
mahalle cilt ve sayfa numaralarmı) 

bildireCP.klerdir. 

••:ıf. 
İstanbul Bahriye kumandanlığın~ 

dan :ılmış olduğum askerllk tezkere· 
mi zayi ettim. Yrnisini alacağımdan 
eskJsin!.n hükmO yoktur. 

!nl tevellütlü İnebolulu Mehmet 
Mahir. (3589-1.) 

*. * Umum1 harpte Yağkapanı iskelPSİ· 
ne b'l..ğlı 90 No.lı mavna ile aııker1 hlz · 
metinıı~ bulunduğumdan 459 sayrlı 

vesaiti nakliye kanunu murlblnce sa. 
bık Kıhnçall askerl şu'hesinden al· 
mış c-lduğum askeri tecfl 1·esikasını 

zayi f'ttim. Yenisini alncağnndan f'S· 

kisin!n hUkmU olmadığı 11'1.n olunur. 

I ·~ ~ ~ ................. ~ 
-K · 'f t ,... ~ 

r~\PARA ~ \ HAYA. T T ARIŞININ 
DİREKSİYONU DUR 

İaşe müsteşarhğı ticaret ofisine 
yeniden memur alınacaktır. Bu 
memurlar, müsabaka imtihanına 

ta.hl tutulmuşla.rdrr. İmtihanın 
bugiln şehrinıiroe yapılması mu. 
karerdir. 

Umumi bahçelere giren 
tasmalı köpekler 

5 - Yoklamaya gelmiyenler veya 
usulüne tevfikan mektupla yapttrmr. 
yanlar 1076 sayılı kanunun madde.ı 

mahs•ısuna göre 50 lira ceza.ya tabi 
tutulacaklardır. 

6 - Bu yoklamalarda aşağıdaki 

vesaik aıııllarile birlikte ve tasdiksiz 
olarak beraberlerinde bulunduracak. 
tardır. A - Terhis tezkeresi, tekaüt 
emri, VP diğer askert vesaik, B - NU.. 
fwı cUzdanı, 2 ger fotoğraf, umumi 
ahvali sıhhiye raporu, C - MUben~ 

kimyagerlerin hangi şubelerde ihtisaı:r .. 
lan bulunduğu (ıru. elektrik, yol, in.. 
~t,) gibi vesikalar. 

GaJat3 Vağkapanmda 2 ııaydı 

kahvede Hatrpveli ot;ıu Mustafa 
oğlu Mehmet Tozkupa.ran l S12 

(85897) 

• ~ * 

1, T. tŞ BANKASI 

Küçük tasarruf 

hesapları 1941 

ikramiye plônı 

,, 
1-----

Şehrin muhtelif semtlerindeki 
umumt bahçeleri süs köpeklerinin 
kirlettkileri ve çiçekleri de harap 
ettikleri görtilmtiştür. Bu gibi kö
peklerin imhasma karar verilmiş. 
tir. Tasmalı olan köpekler de bu
ralarda görüldüğü ta.kdirde öldil -
rUleceklerdir. 

Bursa Çekirge askerlik şubesinden 
aldılı'un askerlik tezkeremi ve nüfus 
kA.ğıdın!I zayi ettim. Yenisini alac<ı· 

ğımdan eskisinin hlikmü yoktur. 

Yıldızda Fidanlık 

'I - Her ırubay mahalll emniyet ft. 
mirll~den !otoğ?'aflt ve ta..cıdikD bir 
ikamet senedi getirecektir. 

8 - Her 8Ulif için tayin edilen glln
Şehrin bahçelerine verilmek U. terde yoklamaya. gelmesine riayet et. 

zere Yıldızda bil" fidanlik tesis e· mest u3n olunur. 
dilmiştir. F~anlığm muntazam su- 9 _ 2 Haziran pazartesi gUDündP-n 
rette ağ~ yetiştirmesi için fenn! 1 hazi mba a.k§amma kadar· 
bir usul tatbik edile?ektir. Bu h~ 1 hütun ~=~blb, harita, eczacı, k~ 
susta bahçeler mliteha.ss:sı bir 
program hazırlamaktadır. 

Kuzu etlerinin fiyatı 
Fiyat murakabe ko:mi.'!yonu, bu

gün öğleden sonl"a. toplıuıacakt.Ir. 

Bu toplantrda kuzu eti fyiatıarı. nni tetkik" edileceği söylenmek
tedir. Murakabe komisyonu, kuzu 
etlerinde daha fazla bir ucuzluk 
t.e:ınin mal-sadı ile satışlara meşru 
yüzdeler koyacaktır. , 

Dünkü ihracatımız 
Dünkü lhracatrn yekfınu 222 bin 

liradır. Bu meyanda dün, Macaris
tan ve !talyaya deri, İngilte"reye ' 
av derisi, Romanyaya zeytin, no
hut, !sviı;re~ fındık satılınıştır. 

Altın Fiyatı 
Dün. bir altının fiyatı 27 lira 40 

kuru.şt.ur. 
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tırı svn.ıaı ıtJ bnrt·ıı uıuı "a vrıuıs 
ftn<lll t(; 1. ;;ayı;> ıHrıl!I ~IJ ı<Uru~ 
Jort1tınctı ~l>tüa ı. ~uıcı vt 
ıcıırıcncıt ~ . oı.rı rıcınt '· (')aşın 
vanı Kesmece tı llracıu 

lfüyuK. ~oa 1evıwı.1ı ıuı.şeı. 
~enktı illi.~ veren.ıert: ıyrı ııyn uı 

ıırmeıer yapılır t:tesmı ılArılli.rtıı 
ilintim saur 51 Kuruştur 

nrart l\lahl.\ ı-u.- C Hnuyıu> 
f( U1:1lk ll!l.nlar 

1:3tı lt-ta fü. ıo Je ı ıı.sı ttb ll<. 
1erası 65 1t1rı 1etası 7f' ve ?il 

1efa.~ı 15<J Kuru~tı~r 

Göz Hekimi 

Dr. Murat R. Aydın 

ya.ger, veteriner, levazım, subaylar, 
10 - 5 ha.ziran perşerbe gününden 

'I cumartesi akşamma kadar: Topçu, 
l!lçme, ışıldak. hesap ve muamele m~. 
murlan, sllvari, nakliye, lstibkA.b, 
subayla~ • ı.. 

11 - 8 haziran güDUnden ıı çar. 
,amtrt «ününe kadar: Dişçi. ıanayii 
harp. deniz. jandarma., muhabere, oto, 
hava, demtryol, ırubaylan. 

12 - 12 haziran perşembe günUn. 
den 14 cumartesi gününe kadar: De. 
mirci, ma klntst, kamacı, marangoz. 
imam. ııaraÇ, mimar. mızıka, adli mu. 
şavir, mühendis, tüfekçi, asker:l muaı.. 

lim. 
13 - 16 haziran pazartesi gUnUn

den 19 perşembe gününe kadar: Pi
yade subayla?'. 

14 - 20 haziran cuma günU general 
\'e kurmaylar. 

Öğretmenlerip talim 
siciUeri hazıdanıyor 
Orta tedrisat öğretmenlerinin l 

bir yıllık çalışmaları etrafında 

her sene tanzim edil~n tali;n ~L I 
cilleri bu yıl da tanzim edılmış
tir. Öğreıtmenin çalışması hak
kında okul direktörü rn: talea. 
smdan sonra maarif müdiirlüğü 
de kanaatini ilave edecektir. 

Dün sicillerin tanzimine baş_ 
lanmıştır. 

Siciller kısa bir zamanda ta
mamlanarak maarif vekaletine 
gönderilecektir. 

Metresini öldüren polis 
mahkUm oldu 

Bir müddet evvel Kasımpaşa-
da, metresi Fatmayı ta~anca ile 

1 
öldüren polis memurlarından 
Hayrinin muhakemesi dün ikin<:i 

1 ağı~ ceza mahkemesince bitiril-
miştir. 

1 Mahkeme, maznunun iddia et. 
1 tiği gibi, kadının, Hayri kendi:::L 
\ ni tabanca ile korkutmak ister. 

ken kazara öldüğiinü ka:bul et
miş ve Hayriyi iki sene müddet
le hapSe mahkU.m etmiştir. 
Bir «:ocuk boğuluyordu 

Orhan acında bir ~cuk, dün 
Unkapanmda,. deniz kenarında. 
ki bir erik ağacına çıkmış, • erik 
koparırken t'lÜvazenesini kaybe.. 
derek denize dü.,,c;müştür. 

Çocuk bir hayli su yutup bo
ğulmak üzereyken yetişenler ta
rafmd:ın kurtarılmış v~ baygın 
bi.ı ha'de Beyoğlu hastahanesine 
kaldırılmıştır. 

Sehremin\ Halkevi 
· kütüohanesi 

Şcııremlnl Halli.evinden: 

Beyotht Parmakkapı, iman Mlkak 
No. 1, Tel: 41:5/i! 

Evimiz kiltuphanesi Pazar günle_ 
1' rinden maada her gün öğ'leden evvel 

~-·••••••••••• .. I 1 12 ye ve öğleoon sonra H-20 ye 
ka.d:ı?' &Ç?k bulunduğu ilA.n olunur. 

sn tevf'lltitlü Süleyman oğlu Ha. 
s:ı.n Şeonok'}&I". 

Unkapıanı Zeyrek <".Bildtott.l Orta
~nare soka~ 2 numaralı hane
de liman idaresinde bekçi. 

il ,, 

" 

(35899) 

BP.yoğlu Kılıçal! y:ıbancı askerlil< 
gubesinden 929 da aldığım terhis tez 
keremi zayi et.Um. Yenisini alacağnn 
dan e3kisinin hUkmü yoktur. 

Clball 1'ııktiplii cadd~ 12 No. 
Ri7A"nln SarI'flU köyünden Köc;e 
oğullarından Erunıllah otlu Ab-
durrahman. (35901) 

••:t. 
Beyoğlu MalmU<!llrlUg11nde kullan

dığtm ma&§ tatbik mühürümü zayi 
ettim; Ttmlatnl aı4c.ıtmd~ •l[klalnln 
hUkmll yoktur. 

S.ıitfie Gfuisa (16900) 

Beyoğlu Halk Sineması 
Bugün ıııaat 11 de, :;ece 8 de: S Bll· 

,,11z film birdı-n: 
1 - At.e, Kraliçesi. (Türkçe). 
2 -TaytUn "Jorj Bankrof., ava.otur 
S - Sifüh,ör Kovboylar. 

Birinci sınıf 
mütehassıs doktor 

NURi ·BELLER 
st:oo.tR ve RUU nASTALIKL4.J: 

•'.;!İDELER : 4' Şubat, 2 Mayıs 
1 Ağustos, S IkincıteııriD 

ta.rib1erinde yapılır. 

J 941 ikramiyeleri 
t acıet 2000 L.lxk = 2000.-Linı 
a • lOOO • .. aooo.- .. 

• 
• 
• 
• 
• .. 

750 • 
150(} • 

250 • 
100 .. 

l50 .. 
20 .. 

-1500.- • 
= 2000.- .. 
= 2uv0.- • 
... 31500.- .. 
-= 4000.- .. 
= 6000.- .. 

Beşiktaş Sulh tem. Memurluğundan: 
941/350 1 
Bir alacağın temini istifası lÇin 

ta.hl:r hacze almlp pare.ya ~mHl_ 
ne ka:ar verilen 6 lft.mbalı Rady() ve 
3 tlmbalt e.vizenin 29.15.941 perşeml5e 
günü ~ııat 9 dan saat 11 e kadar Tak
sim ~bide karşısında ~ No.lı evde pa
raya çevrilecektir. Yüzde yetmiş be- ı 
şini 'Ju\madığı takdirde ikinci adır_ 
ması 6.6.041 Cuma günü aynı verde 
ve aym saatte en çol: artın.mı ihalesi 1 
lcra ediJec<ıktir. Bilumum masraflar 

1 
alıcıya aittir. Taliplerin yevmi mcz· 
kftr ve saatte mahallinde hıızxr bnlun
durul<.ı.cak memuruna mti:a""~t 0 yle· 
meleri nan olunur. (l'il56) 

~;prıc11wııw-•••ı.m:·i::llCSı:ııE~:s~•s ~ 1 

1 Çocıık Bf'klmi 

Ahmet Akkovunlu 

1 
l'akatm Tallmhanf' Pala• No 4 

Pa7.ardao maada ber~ ._~ l~ 

Ankara. Caddesl No. 71 t.en '-"""' Tı-lpfnn «lt'ı'7 
M·ıeyene saatleri: 115 den itibar~ • 

s= *"Sie l 

Türkiye Cumhuri}ef 
AKTt F 

.vlerkez 

Kıt11& ı 

Altu.. &Lfi Kilogram 72.603,913 
Banknot . • • • • • 
Ufakltk . • • 

Oabildeld Muhııblrler ı 
l'Urk L!rası . • • 

Harl~tckJ Huhablrll'r : 
l..ltın Saf1 Kilogram 12 7~ 
Altına t.ı.tıvW lcabU aerbeat ao· 
vizıer . 
Diğeı dövizler ve borçlu Kllring 
baklyeıert . • • • 

Baı.lne Tr..bvillert ; 
Deruhte eduen enakı aakd!Y• 
karşılıS'J 

Kanunun 6 • 8 mllddelerıne tevfl· 
kan Hazine te.ra!ındaıı d.ld 
tedlyat . • • 

Senedaı ( iı:z:dam ı 
l'lcarl Senedat • • 

f 
l .. 

!Abam ve tabvll1t cöZdanı : 
l)enıhte ecm~n evrab ·nakdi· 
yenin karşılığı esham H 

ta.bYiJa.t itibar! luymeUe 
Serbetl1 l!;Abam ve TabYilAt ı 

Avaaslar: 
Altm n dö'riz Qzerine a-.an1 . 
I'&hrtıAt üzerine avamı . 

• 
• 

Hazineye kısa Yad a-.ana . • 
Hıtzineye S850 No. kanuna f6nt 
~ilan aıtm karşılıklı &Tl.DJI • 

Hl8sedarlar • • • 
Muhtellt • • • • e • • 

• 

.. 

102.123 212,58 
6.905.2415,50 

650.896.30 

409.52E.50 

17.896.227,46 

46.1641577.41 

158. 748.563,-

21.253.171,-

274.915 229,69 

46.153.823,93 

7.926.6115.34 

4.741,69 
7.808.7ll2,-
5.411.000.-

139.684 926,75 

Ura 

109.679 354,38 

400.52.5,50 

64.060.804,87 

137.495.392,-

:.:!74.915.229,69 

54.080.439,27 

152.909.390,4-4 

4.500.000,-
9.863.105,87 

807.913.242.02 

VAK iT matbaası 
Kitap kısmzlıı genideP 

açmıştıt • 
tanzım edip 

Kitap, mecmua, 
Tabiler ""'"''"~ -

Sa!ıibi: ASIM US 
Uınum neşrivat1 idare eden: 

Devlet Demiryoıt rı ve Umarı~ 
i ı tme Umum idaresi ilanl ~ 

(C 
M .hammen bede!• W.000 \ F.lll bın) Ura o an klavuz, rs.YbB r1tl 

3.7.19;; Perşembe ~flnt saat 115 S<ı d~ kapalı zarf wru!U ile ..uıl'' 
blna.smdr. 3atın alınaca ı<•lr. ııı~ 

Bu !~ gırmek lstıyerJerln 375C (Üçbin yediyliz elli) Iirıılllı f}1' 

teminat ıie kanunur tay:n ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı glltl 
a kadar k0mısyor re:siig•ne vcrı....,~lerl IA.zrmı!ı;-. . de 5' 

1 .Şaıtnanıeler :;wn kU?'U~a AJı!ta:u ve Hayı.::ırpaş:ı vezneleriJI (,sı 
tadır. 

* • • . .. rJ' 
Muhnmıre:ı '!)( erli !iltli lira olan muhtelif eb'attn ve miıctıırl~ 

ka abdcshane ta'jı tptJrııelen), banyo alafrııng~ abdeshanc su ., 
mııJdırı;.qı bide. yo=cu dgonla:ına mahııu.s pcrselen musıul< tll~rf" 
abrle~lııme ııu hazınesı. porsele!l ıdra, Jık ve mtısluk taşları tç!IJ >'°'~ 
gi'bı ~ k:ıl"l'l" malzPme :->0.5.941 Cuma günti s:>:,t (J" ın be:te ıııı fS\Y 
Gar tlı:ı.ıtJ• aalıılindek ' 1'omlsy.ın tarafından kap .... zarf usuıue 
r~~ ~ 

Bu işe gırmd: ıstıyet:lerin 3S7 lira 53 !;:u·u~ıult ınuvald<at • .ru ~ 
nu."l.un tay;n ctt:jtl '-"N::ı{alnrla tei<I flcr!.ni mut.tevi zarflar!Jll ıır -~ 
(Hı rın drı:-Jc k:vi'lr Komisyon Reisliğine ve·melert ıa.zundıJ°· ,.ıılY 

Bu işr ıı.it :tartno.mtier Komi!ıyıına:ı.n pa:-ıı.sız olarak dağıtı~51oS 

Bank as• 17 / 5 / 
P.ASIF. 

Sf'nr.llve 
lhtiyaı akfeaf ı 

<\d1 ve tevliaıace . 

H~usJ • • • 
• 
• 

• 
• 

• 
• 

l'devt1Jdek1 Banknntlar ı 
l)erubt.e edıJeıı e'r?'Qlu oakrifye 
Kıınuôun e • 8 ind maddeJertne 
terlikan Hııztne tarafından Y&ld 

~ed!yat . 
Deruhte edilen evı-alc ııa.kdiy• 

tamamen &ltm alera.k 
•U.veten tecıavUle 7azedlle11 
tteeskont mukabili ll.a.Yeteıı teda. 
yazed. • 

Hazineye yap:•.,n altm k~lrklı 
a-.an.a mukabili 3902 No.lJ kanun 
mucibince 
ı:edllen • 

llil.Teten tedavtııe Ta-

UEVDUATS 
Tftrk Uruı: 

Altm: san KilOg'nlJD 

• • • • 
'• 

877,150 

S8l50 No. kanuna göre Hll%1ııeye 

açılan avaı:ı.s mukabill teTdi olu
ııa.n altınlar: 

Sltl Kilogram 65.541,930 
Oövb TaMhOdatı: 

A.ltma ta.hYill kabil dOvirJa • • 
Diğer dö'l'lzler ve alacaldl Kll· 
o'.ng bakiyeleri • • • • • • 
lılütel.U. • • • • • • • 

19 ıı 

7.822 019.l!:! 
6.000.000,-

153.748 .. 56.'l.-

21.253.171.-

137.495.392, 

17.000.000.-

250.000.000,-

101.000.000.-

62.963.212,29 
1.233.782,03 

7S.12Utii,90 

..-
U.53.5.943.07 


