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Giride yeni 
Alman kuv· 

. vetleri indirildi 

15 Ml\rttan itibaren opıanac:ık u --

ponıa:-m her 25 adediRe ~ t· J 
"\AKIT OUl'l""UOl'LARI Kt!TtJ• 

HANT.. l,, ser. inden Ş~HtN REJ .. 

Romnr.mın 8 bUyUn: forması hediye eoıı ce ti t r. _J 

Amiral 
Darlan 

~lmanya ile yapılan 
muznkereler hakkında 

beyanatta bulundu 

Ki RIS 
Yeni ingiliz kuvv&t

ı lerile takviye edildi 
· $iddeHi muharebelerde 

!ngilizler 1 DA LAN 
Bır çok 

Londra, 25 """°.A.) - Kıbnstald 

lng,tız J,ılal rı son zamanlarda, maan 
ve ı.echlzat bakımlarından takviye e. 
dilmiş \e hlUA da daha ziyade takYi 
ye edllmckt bulunmu tur. • 

esir 
1
Harptenevvel-
, kı FranS-ayı 

Kablrcden Taymlse gelen bir teıg 
rafa gore, mc\ cut İngiliz ve Kıbrıat; 
g rnlzonlanı. ku\·vetll bir Anzak ıa 
tası da llA'ie cdilml~Ur. • 

al~lar şiddetle 
tenkit etti 

suriveden 
Fransızlara iltihak 
edenler çoğahyor 

Kan diye 
ve Resrno 
Almanlar tarafından 

işgal edilmişken 
geri alındı 

Nakliye 

Atina elçimiz ·radyo 
ile davet ediliyor 

Yunanislandada kalmış elçilik· erkim 
için 29 Mayısta Ankara vapur gidecek 
Ankıtıra, 23 (HUJJVBİ) .-: A~i- Va~ur 29 mayıs pc~mıbe 

. tayyareleri 
Yere inerken 
·parçalanıyor 

Kahire, 2S ( A.A.) _; Girit 
muharebesi heniU: harp sisi ile 
muhat olmakla beraber Kahire. 
deki müşahitler halihazırdaki 
vaziyetten memnuniyetsizlik gös 
termemektedirler. 

tık paraşütçülerin süratle tc. 
miztenmesi üzerine Almanların 
bidayette temin ettiklerini ya. 
pa.madıklan zannedilmekte '~ 
Alman başkumandanlığı tebliğ -
Jerindeki sükut da bu hali teyit 

nada TUrkiye OUyUk elç181 EniS günü !.stanbuldan hareket ede • 
Akaygenle bUyiik elçilik me. ~ktir; :V~P~ emniyetle se· 

la.rDU ve ailelerini getirmek y&Jıati ıçın İngiltere. Almanya :=:e denizYolla.rmın ,Ankar& va ve ltalya .hükQınetlerine li.zm\ 
puru t.ahsis~ir. ı gelen tebligat yapılacaktır. (DGnanıı Sa. lı sii. 1 de) 

...._,:-" Yen ası <ıtra. 
"""'"'- Akdeniz, t.ütttn ya::.u Afrika \'e Söven ... ;:.;aeı.erdl 

larm JJbyadaıı 
..__~ıklan taarruz 
ı.:-llOIUIH§, ve Rahefls

'fehl ~ ziyade mub. 
~ .. ı:nı., olsaydı belki Gi· 
ı ..:~ tısın ha\·adan 1sttıisı 
~ ~ tedbirlere miinı· 
~~)' lnıazdı. Bugön.t1e şl· 

il & gönderilen Alman 
hlr te~VVetleri Mısır budu· ......_'ilken bir ,-aziyete 
~oluyor. Her ne palıa.-

etıtı()stın ha\'a yolu Ue ol 
~le en Afrlkaya yardım 
Sİe rl aranıyor. Şimdi 
16.,~de ,.e havalannda-

enıı, gar:lp ,.e kan· 

""tt!lrbıct maouı budur. 
o~ yapdan taarruz 

·~ •ı.ınn hem Afrlkadaki T ş ~tı: ~: RUZVEL 
~istem dablllnde ~ ~arıa Kıbrıs, ~n. Salı günü Ocakba•ı 

lerbı IH&ll altma al- usahabeıinde 
~ e yol açılacak· ı m 1 
~ '::ıııe.= = Mühim şey er 
~~ Akdenlze motör- • k 
~*~b• -~~:. söyllyece 
~ lleyyaJı kıyafetinde (AA-) - R~elt. 

ı..._'!öndermekte olaıı va.,ıngtoıı• SS "'tabeD radYoda ıı6y :--auaıı ..ı1nU nıiJlete ıu ,. ni tıoara Akde- saU & - il baf1 muaaJıabUI 
t ~cı:- neler yapa· ııyeceği; beııanııttır· Bu mnaa. 
~ tiz • dlln ya tın H mayıata pananı•-
~ erbıe yapılan ta- ııabe. auzvel da .Oyıtyecetl not. 

..._ ba tara.fa )nl\"vet r{ken konferansın ak•- ... _,QDI. ol -....ra Lib k&1Dl oıac ... · - • ~k Ya hududundan ıcuıı yrrlne nutuk, bicblr' .ebeP 
'b- f.ertt iç.hı yapı~ duğo nr.ere bil dakikada teldl' e. 

' 4-P gibi teWdd göııterıımed•n 8:dYO il• ~ 
- llinıQJJ tlkrimfzce bu, d1lD11fÖ- Re~ek nzere PaJS&lllerl • 
~ t1 olan bir hare. nutkUJlU dJDl aaraya davet 
~ette görmelttlr. ken dlpıoınatıarl ~ v,..mgtondald 
~ Ue Akdenbe oıuııın~· Bil ileri ııtırcioıtl bir 
~r; Almanya ise bazt ml1§8ldUeriD cSewet 
~ IU Ue Akdenlzin tikrlJl aıı eok dOıru ol~ tııatııe 

ı.. ;ı1Q'sa tnglllz do· etınekte idi. Bil mu::' ll0Jll'09 kiti. 
eaJzdekl lılldmi· öre tali1ı edi)en nu , yetil bUJ'llU 

~lıtleceğinl, Girit ~-ın. AJJO' adal=~ll içble al • 
ı..ı.....,,:. _zaptetmeJde ve ııattA ı:>akarl da tike de teflllldD. 

11.k" a. ~ cdeeelfnl mal< ı;uretifle Atıan 
• .,.._ 1a ·-....-ıa Girit harbi- ~ktl-Aı..ıı~~- ı...10z d den saıı gtıııll söyllcek-~ ııı;• onan- ş· dl ausveıtın Jt 099 

hlldmlyetl ile illl oıda bir eınare bulm& • 
eu Akdeniz ha- lcri ~.DeVO"" Sa· .. aiJ.. 6 da) 
~ &rasmda bir mil· : 
~lir. 
~Din donaıumun 
~ olınaıııma rağ-
~rl De Glrldln ye 
~ eıd YunanlfJ1a· .._en. clalaa ziyade in· 

...,_ tlıerl8 tr 

Başlayan ye~i tefrikalarımız 

KAN öJ E: 
Malı.ti.sarası 

Bliyük Va&aa Şairi Nimlk Kemil, Ksrujo !Uubasaruı adlı et1oriııln her 
deVlrde. dünya clorduk~ olmJUDBlllftl lırtlyordu. Çtinkli; Kanlje Muhaaanuıı, 
TDrk tarllıJnln pııll aayfalannda&l blrldlr. Oradaki ,\'aknl&r, battan aona ka.· 
dal' yalım Türke c1eiu, bütün lntanhl• gurur verecel<, düşmıuılan bile •Ytı 
uo etlltecek Jı.adar parlaktır. ~Amtk KemAI, ~un içindir ki, Kanlje.muba
aaısunıa menu bakmımdan öbmıS bir eııer olduı.'Ulla uıanmıııtı. Buna kendi 
raJmJU1 bwraD yatan ateflnl ete btnuf, ...eri ölmez blr Abide balhle P. 
örmlPL VAKiT, "Kanije Huhaııanuıı..1111, okuyul'Ularma yalın bot nklt 
~k Mr roman cd.vak verady<>r. "Kanljl',, de, vatan ııevgtslnln mukacl· 
de9 ımaııını ltariknl!dc lıeJeeanh "takalar arumda bulacak, ef!Crin büyöııü 
tçlnde Ntmdl Kemlli bir dalla aMC&k, vatan için 008Ur olmaıım, ~'atan için 

5ımea1R ınlftUrD• en c-h mı..tlt"l'lyle gl~lz. 

Casus Tayyareciler 
Bav• karlılnbİ elm iye lalAır ;taı.ılmıya.n bir .alba8Du.' lıaklld vak:ala.ra 

19Unadea "<lASU8 TA YY Allıl:CİLJCB.. t.efrlkamnda ooı.cakamız. Bava 
JaarP)erlll1D en ~..,.h vakalan. f~· zl.hlİılPre durgu ıbık verecek 
~ ı.tfaD llOftA kadar· l'UrUkleyicl bir vaka olan yeni ıefrlkanuz, 

....., edllblY&'hDID en ~Ulel'lılr eautdfr, 

Renkli Haritamız 
Bu ilalb' unuekte olduluır.DZ Ye oku;t-a,:ularoııızm bü.) ük bir alAka 

Jle '8ldlJ ~ renkli barltııımtn lıaıön de 90D uyfannzda ~rlvonız. 

Günlerin P"fÜl'l_erıt: · 

BIYDk 
açlık yllı 
19'1 Avrupa için ya.lnJz ikin. 

ci ar harp yılı değil. aym za.. 
manda büyük açlık yılı olacak. 
br. ÇUnkü bütün latayı içeti· 
sine alacak surette genişliyen 
harp ab•mda zirai istihsal 
faaliyeti geçen senelere niabet. 
le çok azalmıltır. Sonra İngiliz 
a.blukUJnm hariçten gıda gir. 
meaine mini olmak yolunda.ki 
tesiri Amerikanın aldığı 8011 
vaziyet üzerine artmıttn'. 

EIMeD kendi kendini geniş 

sulh senelerinde bile zıraı ıs. 
tih8alitı ile geçindiremiyen Av
rupanın böyle bir vaziyete düş. 
tükteiı sonra uğrıyacağı açlık 
f eliketinin ne olacağı kolay 
a!11aşılır. Bilhassa Romanya gi. 
bı Avn@3Jlln zirai istihsal ba. 
kınım.dan en verimli bir mem. 
leketi hatp yüzü görmediği hal
de daha bugünden açlık buh. 
ranları içerisine diişmüş olursa .. 

Basan Kumçays 

izmirde .Zelzele 
l7.mlr, :eli, (V • .UUT) - &aat 22,52 

de lzuıirde kısa suren bir z lzele ol_ 

muşt>1r. Zelzelenin Sl'bcbl cenuptan 

ılmalc doğru idi. i. ısar yoktur , 

Amiral Darlan 

\'i!>I, 28 (A.A.) - Başvekil mu 
~vlni. amiral Darlan 'bugünkü öğle 
~erı rad~oda şu nut.ku ırat l-mı tir: e 

Frnn utlar. 
Şeflrııız Mar!'ı::al PE1lcn Hıtlerin 

davc>tınc kc>ndisinin rlzssile i<:ahel 
dtig nı 'C' Almnn dl' Jet rC'lsi il 
ya1ıtıgım gorili menin gerek hüı;.Q. 
~C't g<'rPk kr>nd"si t.arafmda~ı ta.s 
vıp <'dıldıgıni sızC' dalın C'V\ <'l söy
lemış bulunuyor. Hitı •r benden 

( Dcuamı Sa. 4 sü. f de) 

Kahire, 28 (A.A.) - Suı;y run 
n P rlak kumandan! nndan biri 
v~ maruf Çerkez 1 j:, onunun baru-
51 olan all>ın SollC't'n n Sun~ e 
hududunu g~l'C'rck ,anında bulu. 
nan gü:, a bır miktar Fr ıU 
birlikte Filıstinc gitmek tize..: 
1'~rdilne girdıgı te-:ı it cebimi tir 

Alb&y Sollct. hUr Fransızlara' il
tihak edeceğim bildirPn "e Vı 1 
ıhükfunetinin Irak asılPnno 8 lı'ih 
vermek siyasetini ızhar ve takbih 
e~en bir beyanname n r tmi§. 
trr. 

Franaa ile Amerib 
arasında 

Posta kesildi 

hangi müesseselerin bono
lara para yatıracakları 

tesbit edildi 
Ankara, U (Vakit) - Yüme l lar taraf . 

bel'! faizli hazine tahvilleri İlU'a.cJ- • ından temın olunan :mute-
na dair layiha Meclis ruznameainc :~ı~ :Cımayclı t şe~llerc 3659 
alındı. I.ilyihamn encümenlerde . :ı. , ant?1a tabi mu sscseler, ve 
aldığı son şekle göre banka ve ::~ azh şı'rketlere ait tekaüt san 
. k ti . n ve tcka.Ut ve yardım 

şır e enn e.yırmakt.a olduktan clıklan &ieyt>cckleri tf'k san
kaTŞılrklar ve ihtiyatlar muka.bi 1 veya t."'"""i t ailt aylığı r d ri1m .. - ....... na ma ve yapmag-a ın e V(' ek uzcrc Maliye Ve- bur oldukl d mec 
lailetince yUzde beş faizli' altı l 'd an yar ımlara ve nor • . ve - ma ı are masraflarına W . 
şar aylık fıuz kuponlannı muhtevi ı milt-
hazinC' tahvılll'ıi ihraç l'dilecekU ~rdan fazla paralarını bu tahvil. 
Umumi vı>ya mülhak ı...ı.... :Ur. ere yatırma~a mecbu lululacak
.d · """"e c lardır 
ı arc edılcn daiM'lerc husUBi idare . 
ve beledlyelC're ve .sermay081 bun· (Devamı Sa . .4 mı. 4 te) 

Piyasaya mühim mikdarda kahve geldi 
r---........... --~-~!!"-"""'.,_...,.......,,.:.- Gazetelerden 

- IJeleone ıene ağııımun t..dı k ·m N taC ohut.la arpa~a ne l'Vi ah§Dllllılll. 



u Hava meydanı lngilizlcrdedir. 

1 ad n .ı 'Cazatesı 1 binaları ellerine geçirmı~lerdır. 
İngilizler avcı ta-y varfl~rini 

_ ...... =ıa-. ..... ..::::==-.... -~--- Giritten geri ce ~m·. · ı r. Bu· 

y vacılığında 
vese ebleri m·vet --~-~ 

Giritte askeri harekat etra. 
fında esrar perdesi henüz kal. 
dırılnu~ değildir. Almanya bu. 
gün geç vakte kadar ketumJu
iunu mulıaf~ cı-nı:~tir. 

Londra radyosu hava ve de. 
niz kuvvetleri arasında tarihin 
en mühim denız harbuıin ecre. 
yan etmekte olduğunu bildiri. 
yor. 

Giritte harekat şöyle baŞa 
nuştır: 

Almanlar pazartesi günü sid. 
detli hava hücumlan yapmış.. 
lar, ertesi gün 1500 paraşütçü 
atmı~lardır. Bunları planörlerle 
gelen askerler trudp etmiştir. 
Almanlar deniz yolile de asker 
çıkaı.wrya t(;ŞEilihüs etmişlerdir. 

Hücn...,.. botlnı ile yapılan bu 
te _bbfü muvaffak olamayınca, 
torpito\ar himaresinde ihraca 
te~ bbüs etm!.<;l<>rdir. 

30 gemılik bir kafile Giride 
yaklasırken hafif 1nO'iliz kuvvet· 
lerı t:a..-afından yalrnlanmış. şL 
male dogru kaçmai?<ı mecbur 
edilmişlerdır. 

lnn<lra radyosu bugtln deniz 
yoliyle Giride lıiı;bir asker gel. 
mediğini bildirmiştır. Almanlar, 
havn.da.n yaptıkları taarruilan 
şu ü-ç noktaya tevcih etmişler
dir· 

Kandiye, Resınu, Maleıni. ln. 
giJizlere göre, Rı>msu taa.rnıztı 
defe~ilmi tir. Yalnız Almanlar 
Malemi tnyy:ı.'"C mcydanmı elle. 
rine gedrme~e muvaıfiak olmuş 
Jardır. Kandiyede Almanlar bazı 

na se 'P de Gır lll , ,· ·1ıt tay. 
yarl meydanı olm l\:ı .... uıı. 

Mama;. 'h lngılız layyaıcJC'rı 
Mı .. n Jan tann uza d ·vnru ede
bilecekl rdır. Corçil ha \'fi hi! l<ı· 
miyet•nın Alır .ı • r 0 olduğ">ınu ltalvan hava sa-ıayiinin teknik na.nlılara karşı ilk anlarda mu-
itiraf e~~tu. 'c ınrn bal~ımmdan geıi olmadı- vaffak olan İtalyan hücum tay-

Yunan kralının hala Gır"tf' ğını söyli) cuılıriz.. Tayyare ve Ya.zan: yareciliği bu cepheye İngiliz av. 
olduğu bu1!Un g-ele, ha:bcrle"d 'r motör fabnkalarmın hasılası l.o.- cılı>!"ınm gelmesi il.zerine hareket 
anlaşılmıştır. 1 riçten bır yardım beklemedt:.n T • A. sahalarını bırakmışlar ve hava 

ttaly"" ord"""""U beslıyecek ev hakimiyetini lngı'liz t.a'">arecileri Almanlar eğer Girıdı elleı e 1 ..... ..._.._.. · ·" 
geçirirlerse Ege denizını İl1gılız saftadır. U<-· culuk aleminde SÜ. ele almışlardır. Arnavutluktaki 
!ere kapamış olacaklardır. Girıt rat ve ntıfa rekorlarının bulu.. mahdut tayyare meydanlarının 
ten sonra Almanların Kıbrısı nuşu da bu havacılık sanayiinin karşıladılar. Çünkü hıgiliz pilot. tal"ii n •• "licesi olarak fazla bir 
da ele geçirmcğe "2'ıc;acakları pek de boş olmadıl:rını gösterir. larınm altındaki müdafaa. tayya. hnrcket göstermediği sanılan t. 
muhakkaktır. Motörcülük ltaıyada az çok ıoleriııin sürati saatte altı yüz talyan tayyareciliği Afrika sah-

ısnUY.t~IJE 'A7JYE'J' nıııva.tfnk olmuştur. Rekor tay- kilometre, silahlan fazla ve oy. nesinde de durgun kalmıştır. 
Suriyede vaziyetin hııyli ka.. ~rareciliğinc hizmet eden büyül>: naktı. İtalyanların kaproni av Bugtin için Habeşistan ve Af. 

nşık olduğu gelen haberlerden takatli motörlerin b3şmda ge- tayyareleri ise saatte i1d yilz ki- rikada bulunan lt~lyan ta.yya.re. 
anlaşılıyor. Suriyede bazı l<'rnn. len Fiat 2800 bcygıriil· olanı lometreye bel bağlıyan vnsıta- cilerinin hareketlerine ve faali. 
817ıar hür•Fr..,ncıız kuvvetlerine dtinyanm en hafif motörüdür. lardı. Almanlar karşısında. sü.. . retıerine dair hiçıbir haber veril. 
iltiha~ etmişlerdir. Bunlar ma· Beynelmilel tayyare S{'rgisinde ratli ve oynak hava muharebele. memcktedir. Bütün yüküyle bu 
iyetlerirubki yerli kıtalnıla Fi. O"Öze çarpan bu kudretli motör rine alışını~ olan lngiliz pilotları cepheye ehemmiyet vcnn~i ica
listine geçmişlerdir. Filistin _ Su ~dcoo dok-uz yüz kilo ağırlığın. ağır aksak bir hava muharebe. beden mihvercilerin mütekabil 
riyc hududunda bazı tahşidat dadır ve benzerlerinden yüme sinde güçlilk çekmişlerdir. Bu 1- yardımları sayesinde Afrika cep 
yapıldığından yüksek komiser otuz <!aha hafiftir .. Bu motöriin talyan akım Taymis halicinden hesi Alınan ve l ııgiliz tayyareci
dı> icap eden tedbirleri almıştır. aüır bombardnnan tayyareleri ileri gidememiş ve sekiz tayya.- leri:ıin çarpışmalarına sahne ol. 

IRAl\TA ü~rinde tecrübe edilmemiş ol. resini bırakarak geri dönmüşler. maktadır. Bu hareketsizlik ve 
1rako. lngilizlcr asker getirme masına sebep, tek motörden zi. dir .. Maltaya yapılan bir iki a.. sessizlikte m\1eqsir vcgfine sebe.. 

ğc devam ediyorlar. !rnk vazi· y de çok motfülü ağır 1 ayyare. kın hiç de verimli olmamrştır. bin. İtalyan tayyarelerinin evsaf 
yetinin tasfiyesi için yakında lere İtalyanın vermiş olduğu e- Arnavutluk cephesinde Yu. mmdan hasım tayyarecilii;~nden 
ciddi te~cbbüse girişileceb'İ bil. hemmiyet gösterilcbilır. fübariyle ve 1>İlah kudreti bakı. 
dirilmektedir. lşte Almanlar bu I ltnlyanın sahilleri failadır· e· d .., • ·ı çok geri bulunduğu göst.erilebi-
maksatla bir an evvel Arap D.,niz üse.ri boldur ve denebilir, ır . ügınecı 1 e lir. 
memleketlenne yaklaşmak isti. ki Akdeı1izin ortasında ve kuş. Teknik ve in,.c;aatm müsait o-
yorlar. lraltlılar tarafından za.p- bakıru vaziyette bulunmaktadır. çırag\J 1 tevk·ıt olundu luşuna karşılrk !':011 dört heŞ r"'. 
tıcdılen l{nlluca flehri fogilızler Bu hal deniz tayynreciliginin in. ne zarfınd<ı elindeki bol malze. 
tarafından tekrar alınmıştır. kişafma vesile olmuş ve fakat me ile va bu malzemenin verdiği 
AMtnı\L DAıtLA.:SIN nEYA:N"ATI donanmıya tayy:ı .. .-e gemisi 115.ve.. Ciia ihtikarı yapan evsafta kanaat etınek mecburi. 

Amiral Darlan beyanatta. bu_ sinden .. ar.fı nn.zar ettirmiştir. 1- bir isi d e a dliyeye yeti, İtalyanın sayıca fazla bi-
lunmm1, Fı-ruısızlan Petenin et. talvnn donanmasmm elinde çok verildi le olsa sürat, siliı.h ve hareket 
ratında toplanm1ya davet <!tnıis· eski ve yıprc.r.mı~ lbir harp ge- bo kabiliyeti gibi eVS3f itibariyle 

· ed'I k d Marpu""ularda, üğme, n. 
tir. Dar'an J;"'ransanrn mag~lfıp nıisind"n tadıl ı ere mey ana ~:>' • hasımlarından geri kalmasına · · cuk vesaire sat.an H~nsa ıle çı-olduğunu unutmamalarını, hat. getirilmiş bir tayyare gemısı v~ 0 amil olmuştur· 

siS!rçarşı·sının ttı. Alman,,ıanm li'ransavı. hari. <lır. Gerek sfüUılanrun zayıflıgı rağı Koço. 30 veya 4 par2:'?- Yüzlerce av tavyat'('Sini, bin. 
il ; " " h l · satılması la..'1Dıgclen kadın elbı. t3dan silecek sı.ılh şartlnn tek· ve gcrnkso tayyare aınu esı ve lerce cok motörlü bombardmıan 

h " i S · • lıf edebilece!!ını mare:::!l.1 Pctc. geminin ağır aksaklığı bu va.sı. Felerinde kullanılan boncukları silahlarını bir hamlede venile-a Oa 1 ;"'ı ~ tı· 1 d cüzü 1 kuruş.'\ sat.ıı't ş, her oosi de. . 
• d 't · nin sulh şa.rtto.rını ha.:fifletmiyc tanın sün ı o an cnaruna yakalanarak OLın asliye ikinci m~k. günün si: ratine, siHlh ihti. 

Müzelerle belediye çalır-.trğrnı söylemiştir. tamlariyle ış birlıği y:ı.pıııasına ceza mahkemesi ta.rafından tev. yacma, kıvraklık kab.ıiyetine uy· 

ara6ındı... ihtı.la"' f var Darlan i~irliğinin mahiyeti mani olmaktadır. kı·f olunmuc:lardır. durarak cepheyi beslemek ve he. 
a. hakkında sarih bir söz söyleme. Coğrafi vaziyeti, fabrik.al~ "' le bugun" Un buhranlı zamanında 

,.. 1 ·ı k · · tı ı d Fer:menecilerde G<:>m.ala ismin •• T'UI'Çarşısma verı ece yem micı, yalnız Fransız donanması· mevcudiyeti ve ınşaa n ı erı e bu i._ bütün aJtınlarrnı vatrrmak 
r~tr. L'. '-'t tm I •• bel d" ._,, 1 •1·~· • deki cilanın ki!OSllnU 400 kunt. l>"" .l qoıul "'"3 ... ı l c ıw..-re e 1• mn lngiltereye karşı kullanıl. oluşu talyan tayyarecı ıgının zarureti QOk güçtür. Modem si-
ye ve müzelerden seçilen bir 

1 ması haberini tel=ip etmistir. inkişafına. yardım edecek mühim şa satacakken SOO kuruşa satan 18.hlar elde etmesi ba.k.mımdan 
hevet, bizzat mahal1inde tetldk. tTALl ADA GIDı\ zonLuGu fırsatlardı. Bu fırsattan istifade Protaromidis ihtikfu' suçilc ad· İtalya havacılığı geç kal-
ı r'ne ®)c.mıştır. 1talyada gıdai vaziyet gi:ttık· eden Mareşal Balbo, İtalyan liyeye verilmiştir. mıştır. Mihvere d:ıhil dev. 

Alman netire.ieı.; göre, rapor çe zorlıuı~aktadır. Bu sene hu. tayyareciliğini hızlandırmış ve 1 et ı eri n h im m et i ol-
tanzim edilmiq ve M.aar!f Veka., lbubat zeriyatı vüzde 30 az ol· bir iki büyük tesebbüsle, Atlan- Dünkü ihracatımız madan bu güçlUktcn kurtulması 
letine gö~ rilı:ıir;tir. mu ur. Bunun .wbebi, erkekle. tıği iki defa üstüste geçmek gibi Dünkü ihracatın yek6nu 279 bin da kabil görUlemez. :Yalruz, elde. 
R~p rda. Beledi~·e ile u~e. rin silah altına alınını~ olmçıla· cidderı muvaffak olan bir hare- lira idi. Bu arada dün I<"ilistine ki hantal mevcudu yeni bir tip 

lerın nokt:;i nazarl:ın ayrı · yrı I rıdır. Sun'i gübrenin olmaması, ketle dünra efkilrı umumiyesini tutun, Romanya.ya balık, İsviçre· tayyare ile takviye etmek ihti
merl~ezd<ıdiı. Beledıye, ~en. motörlü vasıtaları işletecek ben. üzerine çekmişti. Fakat Balbo. ye tiftik, Macaristana del"i sabl- mali dü.şilnillebilir. Bu da mem. 
de ho.l ~1arak Mısrrçal'§ISI. W?· zinin no!-csa.nlığı yüzünden bu nun bava nezaretinden ayrılma- nuştır. leket müdafaası için lüzumlu bir 
dınlık ıbir ~.el:lc !:.:;numak ıçın. sene mahsul vuroe 50 cu ola· smdan sonra İtalyan havacılığı gayrettir . Bu noksanı tamamla... 
yeniden pen:rreJer açı1 a<'ak, ' caktır. w da yükselt!lı hızını kaybetmiş Ne dem&H ? mak keyfiyeti hiç bir zaman ha-
mcvcu~ :b:ı.zı dmarlar aa deli. , KARADA \'AZiY~ ve son Avrupa haI'bine girerken va.da ilslünllik kurmak fırsatını 
ne~ktır. . Tdbruk ve Sollum 'a karşılık elindeki malzemenin demode bir - (Silleymantye camU) doğru mu· veremez. Çok kuvvetle tahmine. 

lms.. a muhtaç olan bu lbına • lı bazı hareketler olmnktadır. hale girmiş bulunduğunu hiç de dur? dilebilir ki, İtalya için bu harpte 
nın mciın.fazası ancak bu şekil. Fnkat en mühimmi Mih\er dUşUnmemi. ti. Bu hal ··~at llk (Cam\') kelimesi o kadar tUrkçcleş_ hava hakimiyeti uzaklaşmıştır. 
de 1!n.b!l olabilecektir. Halbuki kurvvctlerinin İngilizler karı;ısın. defa Londra Ü?.crinc tcvcihecıilen mlştlr td, mUtemmlm ekini camı kell- Çünkü böyl~ bir hlkimivet an
MU.Z.:.' r .1d~~:i, bu noktai na· da. siper kazmalandır. Her iki sekSt!n tayya:reHk bir ltalyn.n a- mcsın•n sonu blr s03Siz harfle bitiyor- cak tek nik vasrtalarm yiilarek ev. 
zara .ııwıaJif narcı, t ederek o, ""-.f lb:Uyilk hareketlerden ka· kıniyle meydana çılanıştrr. mtı§ gibi yı:ızmak yanıl§tlr. saf a.rzetmesi ve bu çeşit silahın 
bur n olduğu g'ti muhaf~- çınmaktndırlar. !tnlvanlnr ellisi bombardıman (Camiye gtttı>. (Caminin içinde) bol olarak kullanılmasına bağ-
s.m ve nac~-ıle~·h.pencere!~nn 1 Sıcak arttığından Libyada ha. ve otuzu avcı olmak üzere sek. misallerini her gtın işitiriz.. Şu halde lrdır. Bövle bir varlık da bir se. 
açılın~~ ım .ı.c.n surmektedır.. rekata son verilmiştir. Ta son· sen tayyare ile Londraya taa-- Türkçe tcrkiblerde CSllleymanıye ca.· nenin, iki senen=n çerrevesine 

B ledıye b·nayı muhafaza ı . lbahara kadar bü\'ük harekat ruz ettiler. İngiliz avcıları bu 1- mil) d~memell. (SUleymanJye camlsi) sTadmla.cak bir hare~et değildir. 
çi!1 kendi rlc'l,.,ım tntb=kte ısrar yaprlamaz . • talyan akmmı büyük müşkülatla demcıL Zaman ve sermaye ister· .• 
g~.:+~nnrktedır. 

1 

11!!!!!2~:::!:~!!!!!!!~!!!!~~!!!:!!~!!!!:~~~~!!!!~~!!!!!!!!!~!!!!!!!!!~~---'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!~~ Rapor üzerinde Vck5.lct tara.. 
fmdan :k::.t'i knrar verilecek ve - 4 7 - - Mühim bir şey söyliyecek-
Belediyeyi de ha:~rdar edecek. , tim, Saat ikide döneceğim; o es· 
tir. Mefkure beni sevdi mi idi?.. nada burada bulunur musunuz? 

----o Nefsime knrş: hJsled'ğim nihayet. - Hn · r ! 
efz ademi itimadın altında mağliıp Siması. sargıla"lII cltmdan ta.-

İngiliz hmunda ve makhur ezilen hodbinllğim, şan tentürdlyodun h:-2ta renkleri 
ihtikar yaur;ıış hazan böyle bir sual hayknı:iı. o ile daha ziyade sarnrml§tı. Ga:ile-

A vram acim.Ja oir fabrikatör zaman, aşknnu.nı bUtiln tarihini rl, ne kadar uykusuz gcıeclerin 
kendisine 8 liraya mal olan beş ba...,uı.n ha.5a teC'mmıil eder; mc-k- - meçhul sebP.pleri ile daha r.lyade 
nihayet on liraya f :.ması la7mı tuplarını yeniden okur; harel:fı- "' . siyahtı. Boynunda, görünmez, ka· 
gelen 100 kilo tn~iliz tuzunu tındaki ifadeleri, man-ıları dilşil- Y8Zlln: HAYOAP Jll aıu:. ,,.,, tJ bir şey, onu bütUn vücudile be-
16 lira.ya satı .. :'· asliye ikinci nürdUnı. Ve bu müliıhauıl::.r, dai· iken şimdi sUküti; aynn.nm üade- _ Biz, en sonra çıkalon. raber rlöndür'Jyordu. ltira~ kabul 
cez mahkeınc<ne verilmiştir. ma şu netice) c gelirdi: Mefkure sine göre, b8.§TI11da görünen be· Diye rica ettim; sonra. düşün- etmfyen blr katiyc~lcı ona: 

Dün Avrn.:mn mu11akemesi nslii. sevmedi! yaz sn;larln, ihtiyar bir adam ol- dUm ki: - Hayır: 
~·tirUmiş, maı"!ıkemc lrendisini Ailemin ve cşyamnı ad:ıya nak- muştum. Çocuğuma hitap ederken - O, en evvel çıkardı.. Dedi;ıinı vakit bu sözde, fırtı· 
25 lira pa~ cc-..asına maıhkOın il, beni g:;.ııcrc" yoran ve başlrn gülliyordum. Uykum azdı, Biraz İskele üzerinde müthiş bir ka- nah gün n.. sö) 1 "diği : 
etmış ve m:ıP~"'!lsım da bir ı:ıcy!er Jilşlindürmcyen bir meşgn- devamlı mütalca ve tetebbü ya- labıılık vardı. Vapur, yolcusunv. - AdlyB! 
!hafta müddetle kJT .. tMiştır. le o!du. ZutE>n refikam la ~üz ylize prunıyordum. Daha ziyade vlicu- çıkardıktan sonra bu kalabalığı a- Kelimesinin aC'lığı vardı. Ve o, 

_ --o-- 1 geldiğim nndcı, günahımın bu fo. dil yoran, snnıa.n ve sonra ölU gi- lrp te1tra.r adalara dönecekti. benim 
0 

gU ona vel'dlğim cevap.. 
Arkadnnnu yaraladı dakar kadm için yiirc:;imden ta- bl yatıran işlere, çalııımala.ra muh· Onln m arasında açıl:ın ince la, titriyen kirpiklerinde iki dam. 
Ahmet ve Dcrv·~ aı:iında. ikı ııan bipay{in hır muhabbc!i oradan taçt"JII. A ad:ı hiç gczıniyordum; yoldan milıjkUıtı.tJa r çiliyordu. la yaşla n'lukabel~ etti; ve: 

söküp atamamış olduğunu anla· yUreğim1e bir ölüye tesadüf edi- HCl'keş çıkt!; §lmcll eşyayı taşıma· 
ark~rla • eıv"

1

ki gece Cibali:le tnn B uh bb tt t kd" vermek heleram vardı. Tra başladılar. O :ı:aman biz de - Peki... 
mı•'lıt"'lif m""hanc':?rd>..ı içip sar. m·ş · u m n c c n ır, b Dcd1• O zaman ben: 
"' ld ktan" k- şUkran, ve merhamet büyük mev- RRci ile 1.stnnbuln indiğimiz bir kalktrk, bileti verip parmaklığın _ Gelcce~m . 

1 t1aoıse , eı 

Deniz kuvveti 
hava kuvıısti 1111 

Alman paraşütçU!crinit.,. 
tc bUyük fedakarlıklar 
yiat mukabilinde ~ 
ile Hanya ve Suda 
bazı yerlerde kısmen 
ları ve bazı tayY~ eti 
iarını cfü.rinc ge<;ırdıkl 
şılıyor. tngiiızler ~~ınrtl 
r tlrntlc gerı nla.m~ 
nın vaziyeti süphesız ·~ 

fügilizler. ıazik vazıda 
şüren cihet yalnız ad~e 
tayyare meydanın~. \ 
mekten ibaret degıldi o.iars 
lar Yunanistan iıe ad rda 
ettikten 6onra b~ralıı ,;Jı'ıf 
çok tayyare Uslenne abil 
muşlardır. Buna nıuk art 
lizlerin elle.rinde ta)')'tşte 
danı pek a.zalmJ6Ur ;nı 
çilin sözlerinde.n ~ 
göre, lngilizleritl en 
kmtısı budur: J{~ 
tayyarelcrini ku11 ~ ni ,.t 
dan bulunmaması. ya _., 
lunup meydan oıınaın 
a.dasında.n lngiliz &'~ndll:· 
}erinin çekilmesi bun~n tJJt 
na mukabil Ingilizlerı ' 
tUnlüğü var ki ~~ ds. 
de h arp gcmiteıının 
İtalyan deniz silahl~ 
le mukayese ka':nıl edıt' • 
ccdc kuvvctr olm~: 1 · retle Girit ha~ı .,ı\l 
deniz hakirni_y tı ılc ., 
hava hfiltlmiycti ar a:.or 
ınilcadele ç:!ldini aıı~·o · 
delenin neticesi deni\ 
nin mi, yoksa hava nbili' 
mi harbde daha. ~it. 
!:Y~~ 

Fiyat Murak 
teşkilatına 

Yeniden 60 rned"' 
alınacak 

Fiyat murakabe t~ 
nldc.n 60 kadar mcınur . 

lhtikAr he.rcketıerinill 
nya azalmasına. rağınC~ 
fiya.t murokn.ba t.eŞJcil6. 

6
,_ 

yos1ni faydadan bo.li g 
Yeni memurlar kU~ 

tulacaklar , kuı"Sta mu'' ~ 
lar, haremdeki dereceıe 
maaş alacaklardır. ~ 1 

Fiyat murakabe kU 
ziranda başlı:yacaktır. ::i• 
Ankarnda iaşe mnste 
murakabe mildUrlUğüne 
et.mele~ 

AlmanyaY 

Eekişehlr V.ııl'sl olup 
dola;,'ıslle bir müddettir ,,,t 
ted:ıvl i~ln izinli bulun&" 
Yaşın, iyile~lştlr. Bugnn ~ 
baııına gtdc~kUr. Kctıd • 
olııun derlr.. 

.u()o(J 0 u sonra ·avgaya kiler tutuyordu. Sonııı kI?.Im? Onu glin, vapurda, haftnlardnnbcıi Hk kaprsmd...n çıktık; o dakikada idi, 6 ' 

başlamı"-1ardır. nasıl hıı.sretli ve doymaz bir mu- defa olnra. ondan bahsettim. Ka- izdihamın UstUnde dolaşan gözle. Dedim vo başka bir şey söyl{!- ı 
!Ki ıVO'a csnıı.:;:ıntla Ahmet, <;I. habbetle s~viıordum ! Bu iki sev- dıköy önünden geçerken: rim, kiııenin yanında uzun boyu meden beni bekliyen Rncirun ya-

kardı"h brrzjı i!e Dervişi sırtın gili vücut nrasmdıı geçen zamnıı- - Hain memleket! ve sapsan §imıısiyle onu buldu!. nma gittim. 
dan at·• r:;.ırette yarnlain!Ftır. lnr, dü5ürcelerlm beni yalnız bu· Dıyc .,l)ylenmiştim. Raci: B.ıra:ia ne arıyordu? .. Beni mi ----------
Derviş Cerr~'lna.şa hasta'lesi - Iamwor·, tnhrip edcmi·.vordu. BU- - Kabahat sende. dedi. B<>n bckli~·ordu? Hayır! Çünkü bu va- Dl Ne ~du ?.. 1 k 1 :L. J J ye somu. Onn ya an söyle· 

ne yatmlmm, .A hmct ·an ı ·ııı - tU:ı nrkado.cıler•m, hatta Takdirle sana. bu Lse kalbini karu brma purlıı inec~ğimi b1lmezdi. O hal- dim: 
çağı ile b:rrn~~e ynkalannıışt:r. Servetle, bana Mefkureden bah- demiştim, de? .. Başka işi, başka beklediği _ Saydım: 

-<> ı •otmemek için ittüak ctm'ş gibi- - Mümkün müydt\? olmal·ydı? .. Artık bu, bana ait de- _Pek iyi yaptm!.. 
}\'!işad'!r geldi dlr. Y~lnız ?enim, ha~ata ve reha- - Cok tecrübeslz.'lin! ğildı. Racinin yanmda l~:ıydanc 

Yeni n ...,,,..,1(\1rntlınte Irlşa- ya dognı gıden h~hmc- bakarak - Hlc t cıUbem yok. yUrlidüm. Köprli brı;ında Raclden aynlrp 
dır gelmi 1ır1nr da pl- bir gUn Ctvktor mnsPı·rctle demi5· - Simdı nnsılsın? Fa.kat o dn kımıldamış, bana <loğ yazıhaneme geldim. o giln biç 
yasava ç· 1 ti ki: - Hiç! ru gelmeğe başlaır.ıştı; o istika· çalıı::amndmı, onu al!etmemiştim, 

Ala. p• • - Kurtuldun, Fikret! Dedim, ve yine o tarafa dön- mette ki, köprliye çıkan merdive- fakat o kadnr basta, o kadar muz-
ıı.Ul .. ıy.:ı.ı dtm. lçiınde artık ölmt>k ist.ıyen ne geld'g iz zaman o da yanunda tnrip görrr:eğe ta.hammUlüm yok. 

Dün <le bir nlt nın fl'Yatl 27 lirn - 12 - bir bitkinlik vnrdr. Vapur Haydar- bulunuyoıclu. Dedi ki: tu. O, çok kederliydi; bu elemle-
20 dnuı.ı.ı:;tu. paşayı geçiyordu. Glizel bir nisan - Rahn.tsız ettim. Bir daldkn rin ha.kiki sebebini bilmek istiyor-

C am a<".ar ren Teltrnr nileme, dostlarıma, V(' gtinil idi. Raci: sizi görmek istiyoTdum. dum. Ben miydim?.. Oh, hayır ... 
yaralandı işlerime, yani insanlığıma avdet Artık wwt! dedi. Hak. hiç Simnsr incelmi§, sarannıetı; ba- Ve bunu dUşlinerck odamda g<'zi· 

Fatihte, İtfaiye c.:ı.ddes'ndo 6 etHm. seni arayıp sordu mu? Eminim. şında ve boynunda sargılar var- ni•!:en, birdenbire aynada.ki ak. 
'lrtıda o t\j ...n .t.ıılsıı admdn bi· Her gün, oğle vapuru ile 1stan. s niıı üıotiine beş on sı>vdnlı de- dı; k")·arcu n.lcl1i.de idi. Soğuk bir simle ka-rşı kareıya geldim; ma-

risl, diln od m•n cnmmı açarken, bul:ı ln:yordwn; yazıhaneye gidi- ğiştirmişt~r ! tavırl:ı: vun çerçeve li o milcellii. 88.tıhta, 
pencı>re dO,rni.:41 "'' c:ı.m ktnlnrak yor, koşuyor, çalıı~ıyo'rdum. Yalnız - Ah, onu blriio bir kerecik - 1şte görünUz! dedhn. bir ihtiyar gö.mtlştnm ve hemen 

A!.'lantn pnrmr tı~':"I 1. ",n!ıJtr. Ya h'Ulıı., halimde bl de~lşlklik oldu- görsem! - Burnda değil, şimdi değll. kaçtım •.• 
ra1t ıı.drun tedavi altmn alnımıştır. ğunu söylüyorlardı; evvelce ı:ıen Köprüye geldiğimiz zaman: - Ne yapmak istiyorsunuz? (IJevamı oor) 
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gozı e . . .. .. 
rnilletleri Uç surgun cezası 

Üsküdar 
frenk tepesi 
10.000 ağaçlı bir koru 

haline getirilecek 
Aileler de sucf udur 

' Btltiln dilnkU gazeteler, 1stanb-.:lun tcnhı bir .scmtinı.Ic difü:Ulen genç kız 

Temyizce tasdik edildi 
Suçlular Eskişehire sürüldüler 

Topkapı mezarlıftmm ağaçlan. 
ma işinedevam edilmektedir. Şu
bat ayında dikilen ağaçların mü. 
him bir kısmı tutmuştur. 

k.ınından bı.Jıscdlyor:arJı. Cinayetın. bir polis tarıı.fmdan işlenmiş oI.ınaaı, 
heyecanı artwra:ı bir S(:Lcptir. 

"Kanun., ~. onlı.rda can.t.anır.ış g1Srmck isteriz. Dottruluk ve temizllğta 
d~mda kaluıca, po:ıs, }·a.faınızda bır ze!zc!c tesiri bırakır. 

1''aknt vakıuım l.endiai de ı;crı,;t.klen pc!~ acıklı. Henliz ağzı süt kolka.n 
biı' yanunı..:ı kbrpc \ Jcudilnll, ..ıolt•ız mllimt?trclik nltı kurııunla delik d4lflk 
görm.·k, vlcdaulara ast ~ahlanı,ı ·a~· vnlyoı·. 

Milli Koıımma. kan~11Ill!' 
muhalif olan BUÇlarm asiıye ı. 
kinci ceza malıkeı:nesiııe ve~ 
mesindenberi. dört muhıt:.ek_ir 
hakkmda ~ cezası veril-
~. . . 

Bunlardan üç tanesı ~yız 1 

mahkemesi tarafmda.n tasdik .e: 
dilmiş ve nişadır muhtekın 
Babkpaza.rında Maksudiy~ h3;
nmda tacir Marko Paruk ıle pil 

muhtekirleri Baruh Gaibay ve 
ve kardeşi Yako Gaıbay kendi. 
!erinden !beş yüa liralık para 
cezası tahsil olunarak EskişehL 
re sürülmüşlerdir. 
Diğer sürgün mahkfunu je18... 

tin muhtekiri Raşit Sevil hak.. 
kmdaki karar henüz tasdik o. 
ıunınamışt.ır. Raşit Sevil 750 
lira para ve iiç sene de sürgün 
cezasına. malıkiım edilmiştir. 

Haziranda dikilecek a.ağçlarla 
Topkapı ağaçlı bir koru haline 
Lh.ra~ edilmiş olacaktır. 

Bundan başka Usküdardaki 
Frenk tepesi de ağaçlanacaktır. 
Buradaki arazi istimlak edilerek 
ağaçlanacak kısmı genişletile
cektir. 
Burası 10.000 ağaçlı bir koru 

haline gelecektir. 
- ---<>--

Ekmek bu sabahtan iti
baren 20 para ucuzf adı 

Sürpagop 
mezarhğı 

.İnşaat planı Vali tara
fından kabul edildi 

Sü.rp Agop mezarlığına ait 
evvelce hazırlanan üç plan vali 
tarafından tetkik edilmiş- ve pla 
nm biri kabul edilmiştir. 

.. . 'b· n ekmek, ts. ı ya satrlacaktır. 
Bugunde~ ıtı arek d g50 Francala vaziyeti de ayrıca 

tanbul, tzmir, t1n ~ıra Fırın tetkik edilmektedir. Şehrin muh 
gram olarak sa 1 aca · • telif semtlerinde bulıınan 26 
lara tebligat yap~lmtcytk~~IS~da francala fırını tahdit edilecek.. 

Plan Daimi Encümenden ge. 
çerek tasdik olunmu.ştur. Dağ. 
cılık klübünün yanından Sipahi 
ocağına kadar imtidat eden 
tramvay yolu kenarında 16 a
partmıa.n yapılacak, apartmıan • 
larm ön cepheleri sütunlu, arka 
cepheleri yeşillik olacaktır. 

Ekmek bu vazıye " . 
2Q para ucuzhyarak 12,10 para tır. .. 

Kepek 
fiyatları arttı 

Süt veren hayvan 
sahipleri beled?yeye 

müracaat ettıler 
Son zamanlarda ihra~at ınad. 

del . . fiyatlarında bır tezar 
.. e~rüimektedir. Bir çuval 

yut go 
350 

ıruruştan 530 kuruşa 
kepek S"'t veren hayvanla.. 
fırlamış~buı:ıakta hayvan sa
ra kepe ::~ıM•l"t.a d"'çar olmak-biplen m~ ..... a u 

ta.dırlar. ·p1 · belediyeye 
Hayvan sahi erı . pek 

mUracaat ederek. ~n ke 
vaziyeti t:.emin edildikte~ sonra 
. t ılmasI ve fıyatıarm 
lhraca yap . · · temişleniir 
kontrol edilmesını lS • 

Haydarpafa Gar bilferi 
cezalandırıldı 

büfesinin 
HaydarP&:~a gar ) etiketile 

"Halis Çamlıca suyu . ind ki 
sattığı şişele.r ~~ak etlk~ 
!er tahlil edılınış vv örülmüş 
evsafı haiz oiznadıgI g • 

tür. büfesi sahiıbi 
Haydarpa.5a gar büfesi 

ile !l~ydarpaşa 00;:1':fa sattığı 
sa.hı.hl de açık b.ldirir etiketi 

evsafını 1 
suyun v , dolayı ~ezalan. 
kopardıgnıuan 
drrtlınıştır. A~ı· muhtelif suç.. 

Bundan b~~a . . er de ayrı ay. 
Jar ışlıyen 20 şo 0 t 
rı cezaya çarpılınış rr. 

Polisin yarala
dığı kız öldü 

Katil aranıyor 
lki gün evvel Fatihte Ha.cx 

Üveys ınahallesinde eski nişan. 
lısı 15 yaşındaki Hayrüruıi.sayi 
öldüren ve kızın arkadaşı ter. 
likçi Şevkinin 14 yaşındaki kızı 
Şükranı da Hayriinnisa. zanniy • 
le yara.hyan polis Ali Cemil öz. 
demir, dün de bütün aramalara 
rağmen ele geçirilememiştir. 

Kendisini:l bir aralık ölü ola 
rak ele geçirildiğine dair ibir 
şayia çıkmışsa da bunun aslı 
olmadığı anlaşılmıştır. 
Diğer taraftan haıber aldı~ 

mıza göre, yaralanarak Ha.seki 
hastanesine yatırılan Şükran, 
dün sabah aldığı yaraların tesi. 
rile ölmüştür. Bu .suretle "Ha_ 
cı Uveys mahallesi cinayetine 
bir kız daha kurban gitmiştir.,, 
Şükranın cesedi adliye dok

toru Enver Karan tarafından 
muayene edilmiş ve defnine ruh 
sat verilmiştir. 

Buz sabşı mukavelesi 
imzalandı 

Buz sat~mr üzerine alacak o. 
lan müteahhidin muknvelesi dai 
mi eneli-nen tarafından tasdik c. 
dilmiştir. 
Müteahhit 'buzu şehrin her ye. 

rinde bulunduracaktır. Buzun 
kilosu 100 para olacaktır. 

Yeşillik Harbiyede EmlAk 
caddesinin arkasına kadar uza.. 
nacaktır. 

Ankara Müddeiumumisi 
şehrimizde 

Ankara müddeiumumisi Ce. 
mil Altay, bir müddet kalmak 
üzere mczunen şehrimize gel. 
.miştir. 

Bahçeler yaz tarifeleri 
Bahçe ve mesire yeri gibi 

yazlık eğlence yerlerine ait ta • 
rifeler tcnzim edilmektedir. 
Haziranın ilk haftasında tari. 

feler mevkii mer'iyete geçecek. 
tir. 
Y ollann sulanma İşleri 

Alemdar, Kumkapı, Beyazıt 
nahiyelerindeki t:emizlik amele. 
ainin her gün -muntazam suret. 
te çöp almak üzere evlere uğ. 
ranıalan tem.in edileoektir. Ay. 
nı zamanda sokaklarda arözöz. 
!erle suJanacaktir. Bundan baş • 
ka ayrıca Vefa, Feyziye cadde. 
sile, Yüksek öğretmen Okulu 
caddesi sulama çevresi içine a
lınmıştır. 

Belediye teftişleri 
Belediye teftişlerinin daha ve

rimli neticeler vermesi için na. 
biye ve kazalarda belediye İ8le
riyle meşgul olacak yeni teşkilat 
vücuda getirileecğini yazmıştık. 
Teşkilat faaliyete geçmiştir. Be. 
tediye talimatnamesi te."fkilatta 
çalışacak polislere dağıtılmıştır. 

Vakanı.t. ili< tesırı büdur. Fnlcat &cuıın gönlUmllzdekl mcak sızı.sı, dlıün
C<', knfa !şlc mt!ğc bak'lıyor. Fikre geçişin de lrr.ndlne gtire bir i§kence.sı var. 

Evllıdlar:ru, hayatın en btiyı.lk hlıdisesintl tcslım eden ana, baba, §8111&_ 
cak bl. gal,etıe güzleıinl kapamı;ı&r. önlerine ilk çıkan kısmet.in, hiç bir 
noktasını tetkikt lüzum görmenJş..t"r. 

İnsan, kedlslr.in yavrusunu b!,c her isteyene veremez. İsteyenin. §ef
kat!rıl, h!lyvan sevgh;lni sorup ö/i'TP.nir. Polis, her ııeyden evvel, varlığı dev
let ı:ıc:llerlntl l;ağı:ınlll!ti bir va.:irlı:t.rr. 

Her yu ba!'!Jnd:ı, !'.Uk!ımete ferdi ve içtimaı d;ınımunu bildirir. Kızlanm 
l.ııtlyeıı, nışanıanaıı tir polis haıt.un:la köklü ve do~ haber almıı.ktan da.ha 
kolay ne olabilir! .M.tr keze bq "'urealar, emniyet Aınlr:crini görseler, dflek· 
lenne kn vuşa biiır!t>rdi. Arltada9bl'1Jl& da peltAl!I. sorablllrlerdi. 

Bunların biç birini yapmnmı~ıar. vazltclerinl unutmuşlar, evlAd sevg1sl_ 
nln icap ettJrdlği endi~elcrd~n +.amamJyle UZclk kalnu~lar. Bu kadar ihmal· 
den sonra, tırtık ba~a. ttılenlere kaza maza d<'melt dUpedllz milnıuıebetaizllk 
olur. 

Ne gariptir k!, yJne bu kanii !'l\berl veren gazetelerde, :ta.bit elblsest gt· 
~n bir sahtel<f.ırın, .oP•Pr.buıda tam yirmJ gfklz kızla nı,anlandığuu, eğlcn
dığinl, ailt'lerlnl dolaııd~ığuu lılldlnm satırlar da okuduk. 

Bu yirmi ııekiz nı,anıanışta, y!ımJ Bekiz aUenln suçu var. 
B•mlarn bakarak, flllla b!!lonet;:nek mecburtyetlndcyl%, b!rçok aDeler, 

1nt.ık satar gibi kız koca;rc veriyo·ıa:-. Belki evlenmenin gUçleştlğt, yuva lm 
nışlarmm bUyUk iedakltrıılc sayıldığl gflnlc:-ı'J• olmamız, kız babalarnu baa,; 
daha ııabırlı olml!.ğ's. :"evkedlyor. rrakat sabırlılık, adamı k6rlilğe ve sağırlı#& 
ııllrliklemez a ... 

Bari ııu !elAketıer, otekllertn.1 ibret ola .e başka tclAketıere set çekse. 
DAKKI Stl'aA GEZGiN 

/ GONDEN GONE 1 

Yazla beraber gelen 
bir dert 

B ir dostum vardır. Yaz me?
simi girip haziran ayı yak

laştığı zaman, kendislııi bir hti
zündür sarar... Sebebini, kolay 
kolay tahmin edeme?.Siniz: Sivri· 
si.Dek enditeai değildir. Misafir 
baskını korkusu değildir. Pllj, 
mesire, gezinti ve herhangi bir 
mevsim eğlencesi:ıin açaıblleceğt 
büyük masraf kapılan d<"ğildJr._ 
Dostum, evinin hemen yam
bqmdaki bahvcde, haziran a)'l
nm i:irmesile beraber açılacak o
lan yaddıc sinemaya tıslllllr. 

Bu arkadaşın derdine bJraıı 
için iştirak edelim: Siz hiç, Yat 
1ık sinema yanında bir evde o
turdunuz mu? Yahut karşmm
da ? •• İçin.izden belki. şöyle diye
cekler bulunur: "Fena mı! .. her 
gece, odanızda, ferah ferah, pi
jıınıa.nız içinde kurularak, kana
penizin Ustilndeıı, bedava sinema 
seyredersiniz... Mllzlk dhı.lersi
nlz. Hiç olmazsa bütçenizde, kil
çllk bir tasamıf temin etmiş ~ 
lursunuz .. " 

Evet, nazariyeniz, bir bakıma. 
doğru! Fakat bir akşam, ikl ak
şam, üç akşam, dört akşam hep 
aynı filmle karşı karşıya bulun. 

mağı dU§ilnün!.. Haydi filme bale 
madmız, pencerenizi kapattınız.. 
Ya güıiiltüsii ! ... Hele fraı.sızca. 
ingilizce veya almanca, bir film 
olduğunu tasavvur ediniz. Bu dil 
lerden birini aıılamad:ğmIZJ far -
zedecek olunıa.k, gece yanlarma 
kadar, fan, fin, fon .•. Kafaruz kim 
bilir ne hale girer, gözleriniz dö
ner, odanızdan fırlareını:z. Fakat 
seslar, sizi korkunç, efsanevi bıi:r 
nldl gibi, eofalardan sofalara, o.. 
dalardan odalara takip ederek 
§rJgma c:Mıiıdltrtlr ••• B.:<yle bJr er 
de oturme.k felı\keUne uğrayan 
iıısana nasıl acımazsınız! 

Dostum, gağü:J geçirerek dert 
yandı: 

- Yazlık sinemalara krıımşu 
evlerde oturmağa mah:kfUJı olan· 
lar için yalnız, bir kurtuluş yolu 
var: Bu sinemaların sessiz olma
s~ ! .. Fakat bu re.fer de, "sessiz 
sıncma,, lann taammüm etmelli.· 
nl istem~ oluyorum ki buna da 
asri gençlerin kızarak, İbana "ge~ 
rJ adam,, demelerinden korkuyo.. 
rum. 
Haklı !Jf.ldiyete ne deııJr? 

HİKMET 1'IVNIB 

-1-11~· 
· .. .. Sultan Mehmet 

' Ne va.kit ki üçünctl A bil 
Eğri (1) k3:1e~i~i aldı kve:ts~ön. 
tün kuvvetını kıra~ sınır ıboyla· 
dü: Birkaç yıllar 1sıanıın Ekmekçi Ah. 

' TURK TARiHiNiN 1 
BiR KAHRAMANUK 

DESTANI 

ğırşmağa başladılar. 
Serdar ..i ekrem, zati kadirbilir in

san olduğu gibi, hele Tiryaki Hasan 
Paşanın fevkalade akıllılığına ve ça. 
lrşkanlığına eskidenıberi vurgundu. 
Böyle akıl ermez büyük bir zaferle 
gelişini ise İslrunın üstiln geleceğine 
hayırlı bir işaret sayarak rahmetli 
~yi her işinde kendi aaz:ışmanı biL 
dı. Ve ilk müşaverede (Est:.ergon) (8) 
kalesi üzerine yürümek arzusunda 
bulunduğunu söyledi. Rahmetli Hasan 
Paşa dedi ki: 

rı Satırcı Mehmet .ı>~:~ı·zıer elinde 
·ı · beCerll\D 

met Faşa gwı Eğrw i zaferinin elde 
kaldıktan sonra paınad lbrahim 
cdilınesine se:be100~an l600 de, ü~ü 
Paşayı (2), T w getirerek orduya 
defa sadraza.Dl}~tti. . . 
serdar ('başbug) yürekli, fıkrı 

lbrahim p~şa, _..ıT" millet yo. 
tl . devletıne SUUJ.A• ktan ku we ı, . · uzerine alına 

!unda hic bır şeyı h: .... wıetli bir za.L 
J ·-.,.;ıı::.ken ve ı.u.u ... 

çekinmez, dov-... ulara.k Satırcı Paşan~n 
u; bir yolunu ~ A}ıDlet paş~ hapıs 
idam, EJanekçıerdirdi. oniudalti kat:· 
He cezaI3;11nı .v Kö rülüzade rahmetli 
şrkhğı gıderdi· P n "lsliın oniusu 
Fazıl ,Ahmet . paşuu da baŞ!>Uğ ister, 

Yenilmez; lak.ın başın Bü)iik sözünü 
1..ncıı ıstemez.,, ı..n .... 

haydut ~ . tam bir adalet, •. ~ 
vürütmek ıçın 1 di.ifıman uzerıne 
• ı..· ~: ..... trk a . 
ba!'lka ıvır w:J""' 

"'rüdil. . rahIJletli serdar. 
yu Herkes bil~ kiımanıaroa' koca or. 
\rkta bulund~ 1 asker gerek top 

k nızamı ' · · · dunun gere . d n biç birlSI a. 
ıa (~cve~d) ~~~n ~uğda.ym~ el uzat7 
balirun bır ba.!P österilmeyınce, Y'E'.?1 

madr. Myle, kan g 'bile yıldırmak guç 
yaşındaki çocuklardı bu dirliği ele ge -

b . -wıan a. ....ı:w• za 
sayılan tr - ın verw~. ~e. 
tirinceye )ta.dar ~~ırsızlık ettigı ıçın 
yalnız bir devecıyı _......,!'lktan ibaret. 

· · havuduna. ~ 
devesının . 
ti. . . wlı JdmS;l~r:ın 

Paşa.. bu, ~~·~arın gidişı ıle 
ululuğu, ham!yet 

1 
.. ~ıriiyünce, ~~a. 

d".,wı!'ln Uz.erille ;r-- lan IJristıyan 
U;;ıou--· a.klanmJŞ O w. • 

bulunan ve a~ kılıcının şimŞeg:ı1~ 
tebearun hepsı . . yayılan sesını 

da.Ietırun .• 1, uy· görmeden, a ta.' • === duydun ye 
"Semi'n.8. v~ a n;adJlar. 
duka. oeva.bile kari 

"' 

Ordu, (Osek) (3) kalesine 'farınca., 
serdar hamiyetinin ve dini bütünlüğü
nün mükafatı olarak Alla.hm bir im. 
dadına erdi ki o da meşhur kahraman 
Tiryaki Hasan Paşanın orduya gelme. 
sidir. 

Hasan Paşa o zaman Bu.din (4) 
eyalc-tinden açıkta kalnı~. (Peçuy) 
şehrine çekilmişti ; hatta k?ndi h~l~ 
tercümesi olarak meşhur şaır Faızı 
(5) yazdığı kitapta kendi.sile olan sev. 
gisinden ve konuşmalarından söz açar 
da der ki: 

Rahmetli İbrahim Paşanın ser. 
darlığı zı:ı.mamnaa, Peçuydan kalkıp. 
karşılamaya gitmesini tavsiye etmi~ 
tim. Ralımetli Paşa : 

_ Ben sizin gibi Çelebi değilim . 
tsıamm serdarına, elimi, kohunu sal. 
tıvaral{ gidemem. Bir fırsat çrkSm, 
ağaıarımm hiç__ olmazsa her . parmağı. 
na bir esir bı:.glryalmı, o vakıt serdar. 
la buluşmağa yü.zfun olur . ., 

Cevabını verdı. 
Rahmetli. Tiryaki ise de, <'Vliya sıra. 

smda. bilinen bir zattı. Söylediği lakırdı 
keramet gibi çıktı. Kanije J.halisi 
birdüziye yol kesmeyi, uii;a~klar; yer· 
den adam kapmayı iş edmmış hır ta. 
knn lanetlemelerdi. Yine bir defa da 
(Purnuar) (6) palanga..cımı yalit~lnrı. 
nı b1z Paşa ile konuşurken agaları 
haber verdiler. Rahmetli, lıemen: 

- :t~e çelebi! Paşayi karşılama. 
nm şimdi zamanı geldi. Cennet iste
yen benimle bera·~er ~d~r. Dünyayı 
kendine cennet etmek ıstıyen ya bu.. 
rada kalır, ya seroar.İ ekremj karşL 
Iamıya kO§ar, yahut zevki ne ise onu 

_______________J 
yapar.,, 

Dedi; yerinden kalktı, &deti U7.ere 
inandığı adamlanndan birine kendini 
bir kalın iple sardrrdI. Biz de arkası. 
na düştük. Düşman üzerine ılgar et. 
tik. Gazi Paşanın yanındakiler to. 
pu topu kendinin yirmi dört gedik 
ağası ve onların birer, ikişer (zobu) 
larile bu fakirin (yani Faizi'nin) bir 
kaç çokadarmdan ve bir de Peçuy şeh. 
rinin hareketimizi işiten yirmi kadar 
delikanlısı idi. Kanijeliler ise, azdan 
az, on bin kişiyi bulurdu ve iyice ke
simlenirse ondan da çoktular. 

Düşmana (Dırava) (7) yakınla.. 
rmda yetiştik. Rahmetlinin kerameti 
meydana ç:ktı: Bu bir avuç askerle 
o kadar mel'unu öyle darmada~ et. 
tik ki her birimiz ellerimizin parmak. 
lan sayısınca onar esir tuttuk. Yal. 
nız Paşanın esiri yirmiydi. Latife ede. 
rek yanma vardını: 

- Sözünüz çıkmadı; sizin esirler 
ondan fazla! dedim. 

- Benim ayaklarım da sizin gi'bi 
celebilcrin eli kada.r kavga eder, bu. 
yurdular. 

Rahmetli, muharebesinde ne kadar 
bahadrrsa, konuşmasında da o kadar 
şakacıydı. 

Süphanallah! .. O kadar azlık bir 
fırlrnyken, herbirimiz atımızın ard 
eğer kaşında on esir bağlryarak bir 
lslam debdebesi ile serdar ordsuna 
vardığmıız zaman, İslam askeri se. 
vinçlerinin çokluğundan adeta kendi. 
lerLTtden geçti)er: Mü'minlerin adeti o. 
lan tekbir yerine. düşmanın düşkün. 
lüğünü göstermek İçin °y{Uıl! .. ,, ça.. 

- Allah kolay getirsin; fakat her 
işi!ı güç tarafı düşünülmeli de ona göre 
davranılmalıdır. 

Estergon üııerine yönelinirse Ka.. 
nije (9) halkı gelir, bu köprüleri bo. 
zar. Ve Allah göstermesin, şayet dö. 
nüş lıizım olursa İslam askeri kırılır 
Bari şundilik (Bobofça) (10) kalesinİ 
fethedelim. 

(Devamı 1Jt1T) 

(1) Egcr, Budapeştenın ıso kilometre §1· 
maı <ioğusundaılır. 

(2) TUrb'!si, Şehuıde camii yanmda, cadde 
ilzı!rirıdcdir, 9 Muharrem 1010: 10 Temmuz 
ıacı tarihinde Bclgradda ölmU:itUr. 

·(8ı Esz6k Drava nchrlnln satında ve neh· 
rin Tunaye. K:ı.vuştuğu yere yakm bir gehlr. 

l4) Buda. Pc~tenln bir yanı. 
(5) 11031 - 1021) ölmU~tllr; Zinclrllkuyu

d.ıkı mezarllkta giimUIUdUr. 
(6) CMuhaçı a yak.on. 
(7) Drave Avusturyadn bir nehir. T!rolUn 

doğumndan çıkar, Hırvatıstanla lsıavcnyayı 

Ma.~a,.i:.tand'lll ayırır, Vnradlr lle ösek ıehlr
l<:ri ıÇtnden ı::eçerek Tunnya knvu§Ur. 

'(8) Eszterı;om Buda'nm 4!5 kilometre §1· ' 
w.al l'.atısmd'l, Gran nehrinin Tunaya kavug
tuğu yerded!r. 

(9) Kan'SZıı Macaristanm Zale blrlgeslnde, 
P<>~ecfen V1yanaya giden demlryoldım Ag
ram - ZağT'eo §Ube!lnln ayrıldığı yerde bir 
§"'hir. 

t10) Siketvar'dan bir konak lçerde. 

• 



KIT 24 llA YIS 1941 

Amiral 
Darlan 

iztr. ir d,,, bir in/ i/ô.k'Amerikadan _gelen' 
.. • (;; tayyarelerın 
Uç kişinin yaralanmasma ilk 

Giride yeni 
Alman kuv

vetleri çıkarddı 
(Baş tarafı 1 ıncıde) 

3Clen mahi) ette telakki edilmek. 
.cdir. 

Umwniyet itibarile Alman 
t.a:biyeai b dayette çok çetin 
darbe indirmek ve darbeyi çok 
bilyilk bir tuyikle devam ettir. 
mekti. Brita.n)·alılarla Ywıanlı. 
lar ilk Alman darbesine çok 
fiddetli mukavemet etmişler ve 
şimdi de bun:.ı takip eden darbe
lere mukatele etmektedirler. 

(B"f tarafı 1 incide) 
filomuzun teslimini iatemedı ve 
herkesten ziyade lngtllzler bilir 
ki donanmayı kimseye teslim et· 
miyecetım. Alman devlet rcts1 
benden hiç blr mtıstı>mleke t:oı:r 
rağınr da istemedi. Bundan başka 
Jng.iltereye hrp Ulnmı da talep 

sebep oldu 
.lzmlr, il (VAKiT) - Keçeciler 1 H&ll1 oflu OmerlD 1&l'UI afa'dlr. 

mevkllnde ırilAhçı Hattmm dükkAnm· D1fer Mustafa ftl Rqlt ottu Jılelıme
da kapsul imaline mahawı bir madde din yaralan batlttlr. 

muvaffakiyeti I ~<i!,·~ 
de Bombaya gel9D 

Kalllre, il (AA.) - Htıcum bom. grupu arasmda. 
bardıman t&yyarut ol&D Mart.en llıfa_ de bulunmaktadD'· 
ıwgeleam.9 AmerUwl tananıert ilk u. Ltbyadakl ~ 
defa olarak paa.r gtlDQ, Kapozzo ka. edllmt,U. Bu geıea 

BUWn mesele Almanlarm a. 
daya mütemadiyen asker atma. 
ğa daha ne kadar de am edebi. 
leocklerinin tavinindedir. Yere 
dtllen veya ağ&,çıara takıJan 
tayya.relenle pek çok Alman öl 
mlittllr. 

KahıNI, 13 ( A.A.) - Orta 
prk umumi karargthmm bu
gilnkil te!>liğı: 

Libyada: Tobnık ve Sonum 
bölgelerinde devrıyelıerimiz faa. 
liyetlerine devam etmişlerdir. 

Ha.beşistand : Göller muhare. 
be8i memnuniyeti mucip bir ~
kilde inkişaf etmektedir. 

tratta: Kıtalarmıız Salleje 
flhrinin kenar mahallelerine 
muvakkaten girmeğe muvaffak 
olan dilşmanm mukabil hUcum.· 
lan ınuvalfaJnyet1ıe kmlmıe. 20 
dayla 90 erba.ş eair edilmiştir. 

Giritte: DUn blltUn gUn R~a, 
dUmnan tarafından bir taraftan 
~erle, diğer taraftan 
havadan nakledilen askerlerle 
Jeniden kıtaat indirmek için 
mwuınida.De bir gayretle yapı. 
lan elddetll htıcumlara ahne 
olmu,tur. 

DUpum mırvakJraten Kandi. 
J8 ve Reamoda tutunmala mu
ftftak olm'Qlll& da llddetli lll1n 
.. mulıanbeferinden llOlll'8 Al. 
men lllMrwlerl imha edilmif 
,. timdi bu iki mevkide de n.. 
Jı1Jet memnuniyet vericidir. 

DOn gQndQs Melemede maka 
1ıl taamınmus kmnen mllftf· 
füıyatle tetevvbv etmit. fakat 
daha aonra dtıtman bu bBlgeye 
8dlılm miktarda takvi19 kuv. 
wet1eri lndlrmefe muvaffak al. 
•llltm'-Bueklt .,.... etm ..... 

Alman zayiatı da gösterecek-
Ur kiı Brftanya ve imparatorluk 
laivvetleri hiçbir zaman bu k&. 
dlr gbel c16YUlmemiftir. 

K'andiya ~n:!e Yunan 
lata1an da pek bUvUk bir kah. 
nmanldda d&vnlmUtlerdlr. 

&alalre, il <A.A.> - Girit ft• 
*8tl haldanda be)'Bllatt& bulu • 
DD 8*erl l8mt1 tımılan 115yle
mlftlr: 

Jle eme barla olmak llsere aı.. 
!itte iller heyeti am1Bldye8t lU -
liulle l1t bltmtıttr. lfddetU mlllı&
Nbeler devam emektedir • 

....... il (AA.) - MJter ~ • 
- Küln bUftlll muhabiri bDdlrl. 
JWt 

1'tıllıa Tuuımtm tecava. etttlt 
... Olrtdln dattı kadmlan De ı.mt. 
J& -tahmnm ovalı Jredmlen Ta. 
- la'lllDdu bir lladm ., tef)dU 

- .... de almlflardL 'imdi. sil • 
....._. llMlfbar lıa Otı1cD1 cOrMs 
Jılldillı.r 1Uft)an etnfmda DGbet bek 

... ilk " .Almaa puqlltçalerlnl 
~. 

.Almu lalcuma Glı14lp BuJa De 
~ arumdald e b1abahk mm. 
......... tınclll edllJiılttlr. Bu Od ... 
Jdl" -uldı: dallar arumdan ıecea 
~ bir '*Ulobll :rotu be bir blrlne 
'11911rdu". Bu Ol'ID&DJık mnıtaka para. 
lltc'P.erba rtztmımeıdlle ~lı mtıalt 
'lıalunm~. 

UDDllAlmC KAll&.UIANUGI 
llülte, il (AA.) - Ka:ılrede gece 

Oll'ltteld ftlllJete tamamll• bWm 
1ılllunaJdulu b!ldlrllmlftir. Aaker 
MJOedea tanaıWr ,.... laerka 
JU'OU)Ddıfmdu blrÇok nut, dalle 
IU'P'IJIUla lıqJ•madan &lmtlflerd!r. 
.Almanlar, durmada bombardıman et 

-- " CU'Pllllla flddeUe dnam eJlemektedlr. 
tawJUa &ftl tananlerbd Oldtt.a 

Pli fl)dlm9'1 ~. 
... mama Jquss taarrusu baft 

........... Kmrdu A1manlanD OlrL 
de ... .... bal'ekltı tıalerlal tef. 
idi eden ta)')'&N ıne)'duılarma bqı 
..... .,ılllaekt.edlr. 

.A.'YCI tanaı'eler!Dl Glrltta Otkmek 
..... Olrltte ,..ınıs pek - miktarda 
.... tqldltb laaft •)'dam baJunm•. 

-~~. 
....... Wlllld llANZAM 

lrurcalanırken lnflllk vukubulmUf, Uç ı Zabıta, tahkikat ıapmaJdacbr. 
ltlf1 ya.ralanmııtır, 

Ptmedi. Zaten bunu niçln istesin? 
fhrbe yalnız bqlıyan Almanya 
bu mllcadeleyi herhangi bir dev
letler ztımreshıe lral'll yalnız bqı. 
na bitirmek iktldar.nı da kendisin
de buluyor ~rütmemls 98DUin· 
da Franaız blltthmanhğmdan her
hangi bir feragat başta balda mev 
suu olmamıştır. 

Orta mektep öğretmenleri 
ı..a etratmd•kf dtlpDaD mevsllerlnin lmak n--

wbay o ....... -
bombartfnnanmda ku11amlmıltn'. rbıden mQrekkepU.. 

Fransa takip ettiği yolu ser
bestçe 1Dtlhap et:mi§11'. Hal ve is
ikbalt milııhuıran tendi elindedir. 
Fraua kendi iaedlği sulha kavu
tacak ve Avnıpanın tanzimi işinde 
bir.zat hazırladığı mevkii alacak -
br. 
Unutmayınız kJ FraMa, kendi 

tarihinin on korkunç hezımetine 
uğramıştır. Bazı kimseler bunu 
unut~r gibi görUnUyorlar. Avnıpa
dakt Franan: topraklarının beste 
llçUnl\n işgal altm~a bulunduğunu 
ve bir buçuk milyon esir verdiği
mizi habrda tutmak !Azmıdır. Bu 
mağU~biyete mazide lrtiklp etti
ğlmlz hatalar sebep olmuştur. 919 
dan 939 kadar :rlmamdarlarmıızla 
teşrif mecllsfmlz hata UstUne ha· 
ta işlemişler ve yabancı mcn!aat
lerln mtldafaaın cihetine gitmiş -
!erdir. Yine onlardır ki bisi kU~Uk 
Avrupa milletlerinin hlmlsi vazi
yetine aokmuşlar, fakat böyle bir 
varifenln lf)laı için elzem olan si
JAlu imal etmek kudretini göatc~ 
memltlerdlr. BuDdaD batU mem
leket! ancak mGdafaaya yanyacak 
bir Ol"da ile techfs etmltle?dlr. 
Hartıl u muaen ne de maddeten 
lıaarhyamamıf olduktan halde zl
mamdarlanm.m ~ l1b etmlt
lenllr. 

15 Temmuza kadar mezun olacak, 
isledikleri yere gidebileceklerdir 

Maarif Vekilliği orta tedrisat 
öğretmenlerinin izin vaziyetleri 
etrafmda allkadarlara yeni ıbir 
emir göndermi~tir. 

Bu emre ~öre, orta okul öğ
retmenleri bugünden itibaren 
15 temmuza kadar bulundukları 
vilayetlerden ayrılarak lY..ı.Şka 
vilayetlere gidebilec lcrdir. 

Yalmz idare itile IDelPl o. 
lan direktör ve muavinler bu 
müsaadeden istifade edemiye. 
cekler, vazifeleri baemda bulu. 
nacakla.rdır. 

Öğrendiğimiz.? göre ilk okul 
erkek ~tmenleri de bu ka
yıttan istifade edeceklerdir. 

Uört amele kezzapla yandı 
DUn akşam üzeri Sirkeci nh.. 

tımında feci bir kaza olmuş ve 
birisi ağır olmak üzere dört ki. 
§İ yaralanmıştır. 

Kaza şudur: 
Yahya kaptanm idare!!indeki 

motör<len Antalya anbarma ait 
olan ve Bulgaristandan geti
rilen kezzaplar Sirkeci nhtımm 
dan boşaltılırkc.n, bunlardan 
lOO kiloluk iki damacananm 
bağlı bulunduğu kanca motörUn 
kapağına takılımt. damacanalar 
lmrtulmuetur. 

Damacanalardan bir taneai 
~ nhtımda bulunan ame. 
leden lıluatafanm üzerine, dfğe. 
ri de bir amele gtııPUDUD yanı. 

na dilşmilftUr. 
Yusuf, başında kınlan dama. 

canadan dökUlen kezzaplaria ta
mamen JSl&nm.13 elbieelerl kö. 
milr haline gelmie, vUcudu da 
yanmıştır. 

Nuri ve Mehmet adında iki 
amele de kınlan diğer damaca. 
nalardan sıçrayan kezapl&rla 
yanmışlardır. 

Yaralan alır olan Ymaıf, 
baypı bir halde Oernhpqa 
hutaneeille yatırdmıf, cUjerle. 
rinin de ya..""&lan ll&rlhmltn'. 

Tahkikata mllddelamumlllk el 
ilıoymUf, JU'llldar adll,e dokto. 
ra Bnver KU'D taraıhndu 
muayene edlJmlttir. 

Tomaho Ameriku &YCI tayyareleri 
de ~ olarak ~ Alman ta:r • 
79relertne brtı bank.ete pçmJfttr. 

Taymla gazetesinin Kahire muha.. 
lılıt diyor ki: 

"Ba Amerikan ~eri bQtUn 
tabmlnlerl geçen nettceler verm1ftlr." 

Amerika Harbiye 
Nazınna göre 

Denizlerin 
serbesti si 

ihlal edilmiştir 
Vatla~ U (A.A.) - Gaze

teciler t:oplantmmda .as alan har
biye nazın St.im8on bitaraflık ka
nunlarmm Amerika iıçln mukaddea 
bir an'ane olan deıılzlerln llel'best
!lğl preulpbıi ıJıW ettiğini 8Ô7 .. 
lemiftir. 

Sthnaon fUD)an ili.ve et.mJetir: 
Bu beyanatı harbiye nazın • 

faWe deltll. bir fert atfatile hwsu
al mahiyette olarak yapıyonım. 
Ben bu kanuna her .zaman muha
Ut kaldım ve bunun denizlerde zor 
luklar çıb.racaimı gok eneldeıa 
eöyledfm. 

Fransa 
Komonizm tehlikesi 

karŞ1S1ndadır 0 l9IDQ]d m•'Htlerlmlsbl bo
mlm•• .. ftllta1ara malik oldu
tıı Jaalde bube devam etmek »
_.. tüat uınatte yalnm kao-
.... dllbea bir hll:k6metfn acsl 
uticelbl4e4lr ki marep1 J'rann 
.ıueı.m muJı:adderatım iadeye 
w l8refJI bir mtıtareke talebine 
davet ecBJdl. 

...... ıren., • (A. A.) 

Neşredilen koordinasyon kararları h.ı~:-9~ == 
ille komtlnbm tehJfkeabae marm Yol ınşaatı malzemesi hakkında ~ tebutbı ettlmek bu 

1 tıehlikeden aoıa11 hallan nuan verilecek beyanname er dikkatini e&lbetmektedlr. 
1MO ~ pUp devlet 

4'11 ....... ~---zebillr ve 'Fransııyı dllnya barıta • 
aıııdaıt lflebDlrdl. J'akat bunu yap
madı. 19U mayıamda muzaffer 
clevtat, l'nnaD haktmletl De mtı· 
sakereye ıldlmell Jı:abaJ ettt. ft
blrUll elUllUD kararlqtmhml ol
dutu llontıO milllltatmdanbert 
l'raua., etaJi ne bu lllyasete de
vam arnamıda oldufunu gtleter • 
mkJtlr. Alman devlet relalnl, mağ-
16blyetln blae JUkledllt neticeleri 
ve mltareke prtlannT m.ıibn ol-

Yol tnpatma ınaUwı aJ&t q ede
nb bulUD&D hUkml ftl bakUd 1ler 
alwn blr hafta urfmda ftliltklen 
be71lnname vermete mecbur tutan 

::!'1.:;~eh=tı:21~~ ~:: İzmir mUslahsiline 
~=aı::s =:nı~,.:n ~ saldan göz taşları 
9UllD lltlkball cereyan etmekte o- AUara. ıs fVakrt) - İzmir 
1aa mUzüerelere akı bir surette incir llztlm tarım ab] toop~ratJt· 
lıalbdır. l'rama lola yqamak '" leı1 tarafından yılıbqmdan 19 mar 
Blmekten blriDl terdh mevzuu ba· ta kadar mllataballe yap11nı11 olan 
htatlr. Jıılarepl lle ht1kdmet yr 'l· gftzt&Şt satı§lannda tatbik edil -
mak t*kım tenlı etmltlerdlr. mte fiyatlara bUlhıre teablt edil 

~ bran .......... Bildi., Guete, tomlnfllllli llUtlrmü 
.._.. ......... nıı•• '«112•18'rtlt' -....~ılıt!ıaa 

titirat etmesini Fransızlara tav • 
OD adetten tu1a kuma, kuma llye etmektedir. 

apı, lrQrek ve klrelr -.P. 1ıal,a.. ._.;. _________ _ 

~~-=·k~= Ruzvelt 
pam!ık 1ıaraba C"Ull. .,_ • .._ 
kalmlılmda balut çekici., lmü•.. (S.,,.. 1. ...,,., 
demir tel ara'buı, üpp el uaball, N, la~ ,._. ..-dan tara. 
aıeıamum çadu', Nafta Vekaleti lıaa. flDdaD )'&Pdu 1ıılltt1D beJ'mıaUar, dllr.
lan deten ._.._... atacütlr. lratıe tıaJdp olUlllllÜtUll'. au.v.ıtm 

Bal~an harbinde 
ltalya 57 .636 kilometre 

arazi zaptetti 
...... • (A.A.) - ltefud .. -

lmdaıı: 

BaJ1ran l8fed ., .. ld1ometre ... 
ıablıaı ı•lllll'•de '* UUlnla ltal : 
,..ıar tarafmdu Wall ... Duaa,.tıl 
... Jrtedlr • 

_.. IODJdl autlammı tok •lbba ola. 
calmda berke9 mtltteftktlr. 
su.- u. AlbaJ ..... lılta • 

n.lbk kaaunum.- b1dlnJmulİU taJe. 
1ıedeD beyanatlan, 1ıu nokta llArlade 
pek mulalk olarak nazarı dlkbU ceı • 
betmlft,1r • .RunelUD de llu tanda ... 
ıuatta buhmmul ldm.le1l laayrete 
~kUr • 

VMlfemia pyet uıilıUr. l'are- mı. bulunan 20 kJJ'l'Qfluk ftyat &
..U. mlll! bJJmıma lelnde benim rumdaki farlı ahılara iade olu -
yaptıfım gibi bfltiln gtleblzle ta. naca!rtır. Bu h...ıül koordlllu- Bil &mi 8lldlMI a4a1an De Karf11, 
takip etmellalnlz. Dllltlncelerimfz- :roaı karan neerolunmqtar. .,. lılaro, ttaka, JCefakmJ'll, ... tıl 

Am1ra1 Nlmtts, mOldm h_,. u • 
keıt vuffeler g&wcek Jıuwıl 1ıtılnet. 
len Jnımımda edecek mlktuJ Psrt 
mua;nen TlliamlnDllder tlldul llak • 
imada beyanatta 1ıaJ1mmuttm'. KUi. 
H uur, dla, la beJU&tm 1ıltaraftık 

lrallUIUI De aMpdap ba111Ddala -
rlDI ileri .anntlflerdlr. .. . • ... . "--de n haretetlerfmlzde onun ve adalan " mtoU. Ilı* epJetlerlıJI. ,a = .:-..::=...=::. =ı: Kredi ile ipek kozası =-==:--.w= !:: 

_m_•_Jı_m_._________ Alakan, u (VAK.iT) - DotrudaD lanaı. IAıblana .,al•Unl. Kutu&. ... 
332 milvon dolarlık lak. Kıl'bar " DeJDlge mmtakalarmı 

Rt*mt, diplomatik .. ~ 
1ı1taa v~ lmldlllerl .. 1laDr. 
lntlal' laa11nde41r, "Geal btDelll" 
blhn811 V....,_..,. bUStlD ftDeD me 
aedllmlf 1ılr bn.. ole•- " 1ler 
kuba ita ~ bDıynu...aa P1 

Yabancı 

Bir 
idam 

ı h dotr.ıya m01tall8flden ipek koBaal mO ve DllL&J.t Karadall llaU.. etmeııı. _ bir ta.yyare yapı yor bayaası lçbi Tlearet Ve' Jeti emrine 
\'Afaacıo.. 11 CAA.) - Amertlwa ta!J.tı edllmlf elan kredi ne yapıla· dlr. ret etlnetllM ......, SUW. Alba7 ------:-c. 

laarblye ......U. llt.•I0.000 dolar eak mUba,raata tavs119 edUecek mı. Bu mmtablarm dflJ9a 1 mDım 
laymetbıde -tır bombardUDall ta1 • easeselere klrla ne! ceıeneeek mua- 18218 ldfldlr. ftpJ edU• &opraldarm 
,.,..ıen lnfUl lOID lld mukavele ak • mele er ı~ JOzde iki ntebetlnde ko- IDeabaal SlcDJa, Sonlb ft tudla. 
detm:,ıtu. IDll:von nrllmulne dair lloordlD&IJoa ,. adıı!armm ..... • wlaalm 

Bu muka........_ lllrllll. Kallfor_ karan neıredtlmlfUr. mua4l'd& 
111,ada Ban_ '*lo'da Couohmoaloada 
Deuırtu Alreraft fabrlkalan u. ,.. 
pdmqtut. Blrlnol IDUkaveJe 111.MO 000 
doJaritk. IJrlaoltl, lOl.IS0.000 dolar • 
lıktır. 

Ba tananllrı latlktmetla JUdmd.. 
le lnp edllınlf olu 19111 fabrlblar. 
da :raı»ıJacaktlr. 

naw,e tanareıerUe doludur. 
Paroawwa AJmu tQ7arelerbdD 

ankul Alman asJr.ertert tarafmdaD 

b811lk bir aGratte lcaldm'lmakta "" 
bu llP'9t1• lıa ukeıt meJdUI baf1ra 
tanveler.n dnamlı dalplar balla. 
de mavaaıamna ~lamaktadlr. 

T a ,, 1 a r • motanert dalma 

Bergama da 
bir kadın yandı 
hnur, U (AA.) - Berpnıada Ka. 

..raktuetı ldSytlnde TO 1&flDda 'OmmD· 
'llu, eYhıde çıkan bir JUPI aetice
.ande yanmak auntlyte &lmO,Ull'. 

Beden Terbiyesi 
Jayib&aı 

Allbra, il (AA.) - ... ,...... 

,.a umum m&dOrlOIO t.fldl&t bn
llUllda yapılacak tadDlen 4alP kanuB 
l&yllıuı Jleclll nımamestn• almlDll. 

barekat ~ blmalıta ... lm'etle 
ulrert4ma iM)'~ çıkar ~ ,._ .... 
ıd uftrter almalr ban 'l'1maalıltaa 
barelrat etme~.edll'. 

Harekat 1ı1t1n,... dnam etmek Muğla P. T. T. 
tec1tr. murakibliii 

Ceee. ~ s1J8 ftfeldlrll9 .S,. Mutia P. T. T. KlldnitQG llltlra· 

Hazine bonolan 
(ll"f fGN/t t İllOllll) 

lleıdr6r .....tddar, ..... wmne
rl temtn edemlfeoelderl IUıl ... 
hl19t ft tekli - .. olma ol8aa 
Jılc bir muamelede kallrwıp • 
~. Ba tah'Vllltrl• larM ha4 
dt mewmı ba1m mebaltlln tıııtl1 -
- ettlll mlktlr tl• lllllbn'et 
Olacüm. Buka •• ll*etllfJa ~ 
)'lrdıtlan b.rllMdar " Datlyat ak· 
ceıert m1*abfHJUla eııetnde ,_. 
• ... bubae 1-o'an " dllv 
aenkal ıa,meu. ....,. Jrauua 
...... tarDUa4ea lllbNea " &JL 
ltlacle ba Jeai tllmD8le tılbc1ll 
ecllleclktlr. !bnıo olauü ,_ 

lfelra " Aalnl Jllmltll tanfladall 
,.,ıı.. ~ aatıedip, lııa bil • 
•• tılıvok ıdJabdelıtl ....ı olal'llk 
kalmaktMll'. 

RelaieumhUl'Ull bahriye _ Anlr•"" 
~onuna mesajı ç E ............ (AA.) - ...... , ... __ 

Amertb Blıteflk cımeaert .....,. 
_.,_..,... Nlll Allllıra1 ı.cra ı&a. 
......... mektupta ....... ...,.. 
~ 

"Dlabr lflilll laa1r1nnda .t.-nıa 
...... 1ılr m-.ı ........ rn.. 
tim 'lllddullmıdul dp1&JI ....... . 

...... - ...... da1aa ..,_ 
tlCıal'9& ............ mllll ftltllmm 
lglD llQaU 'bir elaemlJtıtl Mis lıahm.. 
~. BaJatl lllfatmr tloaHt do .. ..,,. .. _ ·-~tH 1ılP .,.,..._ 

-~....,.~-
Je ................. delD. la8r 
...... Cıtarais ,. ................... . ............ ~ .... . 
ım • ,..._. ' =ta JnaD uo • ...... . 

111111 ...,.. --" -... .... T..a Dllıoala t.ıdt .._ Juatosded 11-....:,.....::.:_...-~4~ 

.............. _. tatıu.lı • ··-~.-..~~ 
4ar biler 1111'üa llurfulduta ft la. 1dblttlM latanbul P. '1'. T. malauelıe
,ats dODanmı- fl0'*""3rlle •1- t emıt stwt muuı memura Ballt 
tm1*bir. 1 Uada MOmt-. 

talavUleda talıaa __. --
yerlae Jbıltt bet tu.I 'butıH 1o
IJOIU ftl'flecüttr. Tlllnlllede ta
klerl ve iN fallleıta tedl) $• 

.Utealllk e'1'lık " "'80. -............ ~ .... , .. ..... -- w tılf•'blıllltıe ...... 
tp;ım s, ı ......, 1ıeı " m s1, 
'9 ............... . .......... 



~=:::::::;:;;;:;::=:===========~·====~,,YcniNqriyal: 
Küçük çocuklarda zeki. 
muayeneleri (Testler) 

ıraunıar: PrOf. Dr. Ollartottfı 9Waler 

~ -1-
A ~ ~ <>hıtu f(-Jnde topome 
ı~ ~ cbdın, yerden• toz 
i L~, cı._ tt«rar bav yukan tır

~""' tr, Yillmeldi ve birden· 
\..~.j Çe e d~erek tekerlekleri 
~ daıı"1ildi, tçhıdeddnln başı 

' 

1ıı...tlhb d dU., gidiyordu .. Fa.knt! 
L.'lllı Unıan, bir bomba pnt

# ~Iran soo her şcyı de: 
~ ca~· Tayyare ynnn devri
~ ~t -~ gökten mnvlmtrnk 
~' llı: kaymağa bn§lııdı .• 
~ ... 'h-tıd 111 içlndeıı siyah bı r 
."\ eııı 1• İki Uç takla. a.tt.ılctan 
hıtde:'en tutulup çekilmiş 
•~bı:ı bire durakladı ve beynz 

(! iPe,• 
1ı •• ıc Pnrlaklığiyle göze 
11e" 
rtı\'a.~ı döne kıvnla, kıı.)ıı· 
~tee llarak toprakla tokuı;· 
~,"'~kaya kucnltlnştı, ale~ 
~·· ll Ynaştı.. Tnyyııre yok 
-~ il eccl dldlımır>sinden 

.... : reun ey, !llmdJ iki ynnn sal... :ıuıı ~Uvnkları kadnr nk bir 
• ~ Ulttan ini 1 vC' uç ta. 

Ulan haya tın &C'\'İnci 

Prof. Dr. llJ1depl'd lletatt 
Çfıvl~'I\: Prof. Dr. ~f!t 8Allll SoyMI 

Bu kitabın mevzuunu tqkll ed n 
ı - 6 ya§lanna. alt tcklmUI t ıU l'I, 

. ~ nıısrl ıktıi'.;'1 tekO.mUl pmkotoji!lne dalr yaptlıı.n \ t· 
Nereden geldiği ve t ~iye· klknt.ın ncUcesl olan busus'i bir ıdate. 

boIJI olnuyaD bir para§ll 11 d mi taın·ir etmekte ve bu testin hedef 
ilana sallana mey an dl lendi. Ve tıa lndı Ar- \'C imknnla.nnı izah eylemekte r. 

ortasına doğru ialii yavaş ef ·· ~ Ayrıca mctodla.r haılnde t.ftn7.lm e-
:r.ı-•·ı "'rfni derin n es d tık çıı.; LA ar >"' Cambuın göğ. dilen tcııtıcrln kullanılma tam 11 

malanı brrnknıl§tı .. l a\'uçluk Spek mufa99alan nnı:ıtılmı,tır. Doktorlar 
sUııe yapışrk olan !n bm.;ka. yllrlıin dan başka öA"rtmcnlerl, ana ve babayı 
paraşütü ~ondhdn • :ı.n \'C arka· a!Akaaar eden bu eser, eocul< zckbı 
lik bir kütle) c hc>ec t Yanma 1 hnkkında bir kıymet takdirlndo o!ıcm· 
srndıın da zevk ~~;~mı S.."U" mlyel'.i noktalan ve bu yolda Jrullanı, 
koştum •• gazetecll Jı>r sonı)Ol'- , lacnk uırullPrl ~az:lh bir eklld g&ı· 

1 rdı Bir slarU şe) 
m~ a •• tenntl>tedlr. 
Jardı: . b . bu numara· , Kitap JiS ı;ayfadıın ibaret olup ıçtn· 

- Ne \'akıtt~n crı 1 de 50 rrslm ve muhtelif cetuJler mev· 
yı yapıyon:ıunut .. 1 l euttur. Fiyatı 22Ci kunış. :Maarif mnt~ 

n duymadınız mı· d bssıımıo ve ı.tanıiC VckıUl(t. _ Heveca f'ni 1>arurn :ı 
- panışütıc ntlayışnırz y yavm.,vlcrlnde ııatıımaktadrr. . ... .. 

mi~ , 
_. Kn • dpfa ntladı~z · • Kara Elmas 
- Kar yaşınd~mız .. Zonguldak Halkevlnln neşrcttiftl bu 

Evli misiniz . • k ~ı 1 ....... muanın 4 - 5 ıncl snyrlnn - " ı d uklu · vn. ,.. tt' ... ~ 
Mavi gözlcrinclek a~~iiUU c.am da cıkmr,tır. J.leemuanın llq~'tlZlCJIU 

vaş yavnfi kny1x~lan p rulanlnı n ' şair l hçet Kem'l Çağlardır. 
ba2,.'l dikkat etu.rn. o. so gul Ji'tı BU 1!~\'Jda .Aşılc Oınerln de :Mehmet 
ccv:ıp y tlştlrnlf'kl<' ~:n r~'rksız c:lı?ln d;atanı ıı61ı mıuızumcsl vardır . 
kat rC'ııgi limon sar:ınnnı ne' olur- Mecmuayı okuyucull\nmıza tav8lye 
bır haldeydi.. H.cycd~aöü::lkliği ge· ,.e m'l!lzumedl'n bir ki\ kıta nnldedl 

ı n rengf nın ,,..,. 
sıı o su • . derC'ccslnl, sır· voruz: 

Sp o r 
.........-..-. .... _.. ..... ,,,. .... -...-.-.. ......... --

Beşiktaf - latanbulspor 
lzmire gitti 

BeflkU., ve :tatanbulap<>r takımları 
<1yunculan dlln aabe.b lımıtre hareket 
ctml§lcrdir. ŞebrtmlEd" ııon yaptıkta. 
n maı;:ıarda lzmlrlllcr Jsuuıbulspor 
karpsmda muvaffak olm~lar Ye bir· 
takım galibiyet. diğer! de beraberlik 
knznnmıııtı. 

lzmlrdc bu hafta lstnnbulsporun ı 

yapacağı maçlann hayli cntcr<'~-ın o 
la.cağı umulmaktadır. 

tzmlrlUerin. kendi ııah!ltRrındn oy ı 
nayacaklan tçln yine gUz~ı nctl<'el r 
ım tart beklenebilir. 

----0---

Bugün ve yarmki 
maçlar 

ı .. tanbul Futbol Ajanlığından: 
U Mnyıs OnmRrttı!!I gtlnU ynpı!sı("lıl. 

Mınf Krımc nuu,:lan 
Eltfll STADI: 
S:ıat JIS.80: Fenerbahçc • Demir· 

llJ>Or. Hakem: Sclllmt. Yan hakem: 
Ferichın • Şckip. 1 

$..'l t 17.SO da: Galntnıınray Genç· 
ıcr. Hakem: Şazi Tezcan. Yan hakem· 
Necdet Muzaffer. 

tıs l;:vıs ra7.&r gUnü yaplla<".ak 
MllH KUme mn!;'IBn 

FJ1: f!ltBAllÇE STADI: 
SaAt Ui.80 da: Galatasaray· Demir· 

por. Hakem: Samih Duran. Yon ha 
m : şazı _ Nlba t. 

5 - VAKiT ~ MAYi& lNJ. 

........................ iılill ... ı~--........ 
'I' raıye 1;aaıa111'11etı 

ZiRAA T. BANK ASI 
tarihi: 1888. - ~nıa)'e:>ı.1W\ıt.IU.UUU1urk J..ını.sı 

;;ut>e \C ıaıı..: adedı: 26b 
lıroı ve ııcurı ıer mn ban/la muomeıeım. 

.. 
Pıu• t>ırtktırenJerc tıU«>O llnı ııcr ınl)'C vertyw • 

ınıro tısl"llll .. uuıe nra caaa rnıı ıı to • .., 'IU 

~ ~ ouıunıuıJara ~o~ • oere Pl<lleoelı llur ıı lir ~ac-ıdak:I 
ı;.ıllna ı:ore ıxrıımıyt dağrt1l!lrl' I t.ır ' 

• Mli"<.1 l,Ufttı liralık 1.00<• llnı 101' MIOO o llr&lık 6.000 Ure 

• • 6cXı • .e.ooo • . ı ııc to •.ıtOfl • 
• "•O • ı .ooo • ı ffO •o s.ıoc • 

t(I 10 ' t.000 • 

DIK.KA 1 Hesaptarmoaın peralaı rııı !ICDC ICl.DOe 60 Ur&<lıuı ~· 
~mıyenıer. kramıye çıJtt.ıg. r.ıuuurO• ~ ıc tkuuıvı" .. ertı~ ttı 

r{Cf1 r: ll ~tart. 11 Raztraıı 11 ~•Ol U Bltfnctklnuo tar:lhle. 
rın ,,. vapıln ~h ''e da;~i. Ekin ınrlaları bu 

, •ç~'611lanıyor ve yer yer 
'ıılal'd h Ye ile boyanıyordu. 

çırdiği tchJıkı>nln k h•nezıon da . .Af!ı10r1{ 1 fmdıı na.bra \'tlnJ)Or 

tındaki dilz cyıız co~ kadar il· ı öldıi (IM111'1t-rl lçlrridtı dunıyor 
son manasını anla;: b n sorcıum.. Gölilm hr-r tnnıftn onu anvor 
çıktı •. Son bir su& tln>f \'<' bugün ~ l•rnn ~zfmıdrn olnı. 3't!tlştr. 

Saat 17.80 dn: Fenerbahçc • G ne: 
ıer. Hakem: Babaettln tnuöz, Yan l•••••••••••••••••••..a•••-••••• 
hıtkem. Halit Galip • Mubtar. 

&'ott~ Ut.riycn dizlerim, kn
~no r-ı'll. çırpınan yilrcgim 

- Bu ktv;:ıncı a ' ' BMJI ıınlınl\n Tlh1< obnal• gt>rek! 
tekrarlı> ca" mı mu:... "n.ı;l·a gtdf'n , ·ar mı cenge gfilerel• 'l 

ile ka tahıı tu ki .. nP. tdtremc· 
'ı kaıtatıno.ları. ne do gır· 
ilci~ r>a ttıı~tı. Koııtum .. Tııyya-

Gözlerimden tc. ' c ı,ıım ~ ııttAJı: 
Yilz,,.mt• baktı... lın lı ki be· ' fnulc, tnn"Bre ı ' ·OrCkt 

üsürnU anlam:.Ş 0 a ) 
c?ss f a döl'dil .. Vo h y Cl\· uuııaı bunun teki yeti lr. 

\~ıı~la ~Utlo atlryan uçucu. 
' rı Yere değerken ya.nı

rum tam mı 1 hnldc cO~'ftP U on l%f 
tam ge<'IJleır.~ b r Kl\\~nm u6tMı, baflll ~ 

Q •• 

eÇnıış olsun arkadaş.. bir 

nı rd" . TUT1< kuırınntlı\nı )iirliU'ıl biti, 
\•e ı:~eksruı bir oldu .. Yarmılısa· lledl mi " rııtant."r gijl'f' rtm sizi,,'! 

~tıe 
- '"' -..{ltU.ıoll hazır ),... l otı!'ır• 

ate kadar p:ırnçw ·"llı na. Hırrmf7.I' kfmln CI ıu ~ • 

~:'"t içindeyim,, Gözler'· 
~~0~u:n.. İpek paraşll· 

ı Pi tılrnaga çalu ım bu ııo
.~Uplot~~ gözlerinde gülüş 
"'~ l'ilztıınc bakaıil:cn o. 
~.. kadar ha)~ tte oldu

t.. 'l' "0 turn ~ e,~lttı ... 
Ilı- 'lfe r ederim arlmda.§ ... 

'\,Cla~an l§f11e bakıyor. Dahn 
\.~ıtıı ~Yorum.. Çocukluk 

llııt 
11 

lan bu bavıtcı gencin 
' l1i!t atılıyorum Onun dıı i:d 
1eıı:ı.tııiı:~en kurlulm.~. a.rtık 
;ız ~tur .. Uzun uzun kok· 
~~~ h 'Su ı .şmııda geçen 
ltdf·~i nsı l'ti vrı .. 

ıtr·:ıl\n Yı habC'r vem1ek 
'ı\~ıı rostahanesine doğru 
tl.:ıııe~l'tı ·orum : 

c ~ havacı oldun ha! .. ; .... 
~ bir dıı~ ı dım fnkıı t srniıı 
~ t.ayJ ci ~lacnıi' .. ,ı dü 

J ,,, •• J\nlıı.t baiaımı filmdi 
:l•t.. Old11' 
,.,!l iki .. 
~r lıc•ıc' 11 n sallıyor .. 

~ilk b ıız dostum .. Bir 

MtUngi.u sonun• z• ,, 
cağım .. • bl atla 'I a i tlrlık 
raşüUU toplu ~ 

edeccfln_t.. --'-lu.cıU.. Biraz ev. 
YUrii~U.. u_.. aonı\lld he· 

velkl Ur.!_c:_k~~ln=nu duydum. 
yeca.na n""f) up 

•.• . nar~t v para-
Şuna inan ""' ı~ 1 boyecnn 

~tcUIUk end r d~'U ~C\ktodir •• 
ve psanı i~~ boŞluğa dol:"nl 
Bı.ıı metre bl uçuvermek, ço
deni%e d tar gı ördilğilnıtl1: 
cuklult zıınıanl:ı~: :UvarJanmıı· 
rUyalann uçurum dalın. az korku· 
sahnelerindC"J1 ~zl~rimizi açıabll. 
Jud•.r. Orads g · rıneden u· 

• ib" i nasıl urpc 
memiZ, ız sfikuneteı kavuştu-

kloc:tırır ve ,..ı. 
Zil -.. ki kul"ŞUll parçası ı;• 
nırsa. boŞlu ~. '.'llra8maa da pa· 
bi v:zlıyarak ı~ b('nzcr rnba·w· ,...,ak ınsanı 
raııU a-.-· · 0ı.nıaz bir z<N • 
ta ve fa.kat doyunt ·aır 

ıığo. killi .. 
ı:c kn\-u!jturm (De-.;o.mı var) 

d:,l'a İ~l'. ın 'e onCiJn F<ınra 
P:,-e ~ '0

1
° •ııı nız •• dıyor. POS. 

t Y<ırt•z.. • • • na muhtaç 
~ .ıı. "' Birhıcı nevı u. 1 d. ? 

,uçıı~-~: ı, 'au•.. ! olan esnaf kım er ır. 
"· lnrcıı.. SPrçolcr, kır- ı . ndc Paznr yolunda 82 nu· 
ll~·o"kbabnınr "" lmrtnllıtr KtıdıkoyU ·vufkti .. ı, kndı:ylCı'l 

• r n ,ı 1 t'l tııer, " Tufan 
4 s· ' ı.. Ben do bu he· mnr . ne 85 numıırtıd'.l 

"inclı•r uvınak istfvor· 1 Hakkı Cırld t ederek bir ay· " ınnr ... cıuı 
nı \'ererek 1 gazewınıze birinci ne\'l un 

-ı kendilerine Bir 
ba.<ıvur· d.ı:ıl>-:? 'kAyet ettller 

•• A .. ~ Lk lı.r k\ zı;!a"ı.:er. verıııneıi'~i.ndeD § Tonrak :Mahsul· 
cı.tz 1 lD eye Jcadsr 

1 
.ır .. V u arımı hürmetle se· aya .,el c un verfyomıuş. 

Ut Ol " hı:>ınr-u İı>r ba la- ıcrl Ofıı::I kendUcrin~z.ıatr işini ba§ka_ 
ar11 sc un te11 k 
ı bir pnıa:-Ut kur- su "Ilfitsse dilcrl gibi birço 

Jt Ir edin"e ken t. ılenH z in kard~.. }'lrın:ı devr ve kad!lyi!~Her un l\la-
' iıı~!8~nnııı. boşlukta sil· tatlıcı. yutttac.ı 
~Clarr nı.n, C'vlrııin tıırlala- 'J1amağll bnşııımışıar ri 
illt"" ı J n"'o • klnrı hilkOmeUn bir nc11 
._.;-ıd1n k -,. n oyuncn ~n zurr'\nlnrd:ı k ~bl iktrsadi 
t:tııı b nyı~Jnıı seyrelme. · 1 kahul etme o• 

!'\... .• ," llcrnc-~ııı.. ~lmıek tıp dbirtcr aldığı ma· 
~~~•·k ~" ıhl!yaU bazı u ttc alınan tedbire 
~ h P::ı.ı·aşütlı> atlamak ·~ U mi sure • 0 'ııl!i ?, C!~·(!cnn1ı vo hoı> bir ııev ıuındur. ınu ez .Ancak hUk . 

" - " b" Cfty diyem . ' t ve a.Jt 8' kimse ır r tedbirin b zı san a 
,'lılı .. <~a Ufak bir ıır.dine an· metçc aıman men iŞBiZ bını_ • ~ ... n ıı. babını uuıın 
t1ıat ..... nn çok önceydi .. Blr mcsıe:• er ımadığnıı blllyoruz 
t:._ "' ışf nhlYl'tte o -ft..t•· 
~b tıırnsında blr panı- ı,acak ro k rrancaıac• ve .ı---
'll~ı. a~ ıcı Uamrntmı. Bu Qnun ic:ln blftO atmakta oıdı•k· 

- .}' • •. ·l nevi un ,_ m 
"'e 1.,.r&.(lılı, s 11 sa,..h, mavi cıınrm bınnc diğer bir ,.m 
~-q~ ~ ~~~w ~r ti"'" €dy uçuşta düz boynz ıarı Jll('V )'llr~neı ve 
.ıtı~.- en b'r hnva camhıızı 1 uı.nt-ı.11dııki ıauıcr, -uhtnO olduk 
h "'ll s · cinsten ·~ 

%4 !\lanı; 921 

Sehremaneti 
aleyhine da va 

ti tarafındnn :Mahmut. 
Şehremanc da in§& edilen bnrakalar 

Pıı.§1\ çfU115Ul atı hoşnut etıneml3Ur. 
burndald esn esnafı blrincl hukuk 
:Mahmutpıı.şa t cl!ercJ< ıeh· 

hk ~esine mUracttB 
ma c al ·""ine bir dgva !'kame et· 
rcmancU e"-
mtşlcrdtr. 

- 24.5.1941 
7.88 llaflf 

program 

'ö.41\ Ajan• 
8.00 H!!.ftf 

prognını 

s.so :Evin saati 
1 s.SS Türkçe 

plMd11r 

JS.45 ~Jan• 
1(.00 Rl)-nsctl<'ııın 

bur banı105U 

14.45 TOrk~ 
pllldar 

t6.0fl J)aO!I 

mllz.I~ 

JS.OS J{ansık 
Türk nıUzlğl 
propmı 

ıs.so zınınt 
takvimi 

JS.40 Caz 

orkestr&IQ 
19 oo )(onu rna 
J9.J5 Olu.. 

orkestJ"IM!1 

J9.SO Ajarut 
J!l.45 çttte f1t.11ıl 
20.15 Ra.(!)O 

G:ır.c-tesl 

20.415 Sotllml 
;arkılM 

:21.00 l\lt mkık~ 
postMI 

21.10 nınıe,icl 
l!ı1ekterl 

21.40 OUnlin 
01rnwlı Jf'rl 

21.55 ı::alon 

22.so AJıın~ 
22. ll'i Sıılon 

or'k~traııı 

Beyoğlu Halk Sinemast 
t 11 de ge<ın 8 de: S Bil· 

Boı;lin &an ' 

1ıım birden: 
yUı: At~ Krallı.-1· (TtlrlcQC)• 

1 - ..... -tun "JorI n:ırıı~ror,, ıwontur 
ı- ·.ın3 

S - Sllfih iir J{o\ bô) l:ı r. 

·I p cumartesı azar - 24 Mey1s 25 Mayıs 

Galatasarayın yeni 
antrenörü 

Gatcıtaıınrny KıilbU bir lngUlz nn. 
ıren6rU getirterek takımını çalrotır
mağn bll§lamı§tır'. 

y nl antrenörlerinden San • Kn" 
mızılılarm Azami fstlfade edecekleri 

ıllpbes!zd.lr. 

Yakalanan esrarcı 
ve eroinciler 

Evvelki gün, emniyet direk. 
törlUğU müteferrika ner.aretıha • 
nesinde bulunan eroinman Ah
met Akı adında birisine, dostu 
Beyoğlunda Yeşilcami sokağın. 
dn. 28 numara.da oturan Hristo 
ktzJ Sofiya eroin vermek ister
ken yakala.nmıştır. 

Bundnn başka Balatta oturan 
sabıkalılardan Ahmet eroin sa. 
tarken ya.ka.lannuş, evinde ~pı. 
lan araştırmada da Nadide Oz
can isminde bir kadın üç paket 
eroinle tutulmuştur. Bunlardan 
eroin almıya gelen Celil ile ibun. 
Jara eroini satan Ahmet Etyan 
da yakalaıunışlardır. 

Şişlide Turan Yağ fabrikasın 
da çalışan Hn.mdi Din9baş ero. 
in ve esrar Jrullnndığmdan, K~
ragUınrükte Karaba.j mahallcsın 
de Kuyuluçtlouaz sokakta J:Iik. 
met Bnşeğmere 7 paket eroınlc, 
Bcşiktaşta Yenimahallede Yıldız 
caddesinde 34 numarada oturan 
Ekrem l~ık esrar içtiğindan, 
Bayram soknğmda 28 numarada 
sabıkalılardan Bekir Klzıl eroin 
sattığından, Galat.ada Arapc.'l.
miinde Mahmudiya caddesındc 
260 numarada Cemal Algün es.. 
rariçtiğinden, Şehre.'llininde U>. 
rahim Çavuş mahallesin?e Hak 
kı Yenciler 10 paket eroınle ya. 
kalnnmışlar ve adliyeye veril. 
mi17lcrdir. ----o----
Camekanı parçalayan 

otomobil 
l!:vvelki a.k.58Jll., Galatnda Voy 

vodıı caddes!nde bir otomobil 
bir dUkkfuıın vitrinine girmiş, 
burasını parçalamış ve ıbir ada. 
mm da ayaklarını ezmir;tir. Ka. 
za şöyle olmuştur: 

11' le. ll1nrifeti, nz sUmtlc ~ tçtl"dn a;>'lll bırnkrlmnıanna 
lral>(•ı;Y~arenln allına. sarkt· İarı undan mahrum ıns san'nt ve nıcs· 
~ Vt' ı<!rind~ hareketler akıl t•rnleZ. Jtnngi CinS un )."\lllaTIIl''\:tn 

~ llı(l.}cı:-:ıunda da ııarnr'l- tek erbebı b!rin~u~ ıscilır hCP~ı bok· 
~ hıırııa o~tnsına atlamaktı. mı•lı!nC ,.c ıncc muaınelo yapıırnası 
(; ~ llt r. iç n d e organizetöl'. k•nd:1 ayni suretl~ bir yanıı111Jk vnr
J,tı be& br Ucrl't, !)öyle böyle ı tablld'!'. 1şin ıçın ckanıınrın nıtıı<adnr 

Fehmi adında bir şoförün ı. 
dnrı:ısinde olan taksi, Karaköy. 
den ~ işhanere doğru çıkarken, 
Zair Ziya sokağının başında 
:mi olarak bir kamyonla karşı. 
laşınŞ.ır. 

ne.ahır: %'? ne.Ahır: 28 Şoför kamyona çarpmamak i. 
nmr: 19 nmr: ıo çin direksiyonu fazlaca sola kır 

mış ve frenleri sıkıştırmıştır. 
Fakat frenler birdenbire yandı • 

uıuueı \'aıt::ıeı ~.am v-1 ~ ğından arabayı durdurmnk milin 

~··· lrn kudar bir şı>y sa ssıtılllYCttar ma ıah etmcıcrlnl rica 
ıı il ~\:lld' oıaro.k tctldk ve ıR 

.üneilo ı;.s~ 9•08 5,s.,1 o.oo 1 kiln olmamış, otome1bil b':ı ca
2
d
0
• 

11 de iizcriııdeki Panayotıı. tut 
oğıc ıs.ıı .,us ıs.ıı 4

•
4
Z ı numaralı elektrik mas1azasmın 

btalllan l!!lnf ilk clcfn gördü· ederiz. "'*"" 
(; tı- trarı :rn~e\:~au iıstünde dola-

jktnııı n.09 8.4 I 17•09 8
·
40 vıtrinıno bindirmiştir. 

Atqaıo 20;2s 12.00 2o.z9 12•00 
1 Çarpma çok şiddetli olmuş. 

~ l'ıiıı .. l\u ". u~"rı•l:lt• peı ende 
4el'e Çuk eııliml yutacak 

~~ it>ç~an göstcl'dim, ken· 
~~~ •• ~el kadar da hnyr~t 
·:r\tt il dön ~ cıunhaz trapezın 
, ~ tQlt k dU, dolaştı, b~ıu;ağ'ı 
\~ tra olta oallandı ve b!r
ı 'a l'lıv PeZden kurtularak 
""'-~ ":rııuıdı .. Meydan otrıı· 
''il 1taı Uç >"il?. t- 1.,i ., • ., ı,..,11. 

b~tlar lllh, ine 
ıt- •• lial:k '~l ltıda tehlikt.dcn inil. 

• ~bıaıt ıeçtver"n bu 7.avallı· 
'tatı lı:ın &anki haZTrlanmış.. 

"• bir lllue1ze oklu .. 

.. de kasapların, '\'ubu 22.22 ı.5s 22•21 ı.ı>a otomobil bir and.1 camları ve 
OrtakoY dıkları yok. lnıııak s.ı~ us us 6

•
65 çerçeveleri par~alayarak içeri 

narkt saY ı girmiştir. Bu esnada yaya kal -
oınıyucııL-ın;nrı.· drrnnmdan g~n Yenişehirde 

f.akö'do otunın IJ)ClctUbU Kalyoncu sokağında 10 numa. 
Or ~- .. inden dün lfU k• } k 

dan ıı. T ... 5 T eşvikiyede ıra ı ralı evde oturan Murat adında 
a.ıdık: koıniBYonu..,un Kr apartman ibiri de ot-Omobilin altında kal. 

Fiyat )ı{QrtLJtabe Jdlosuna 65 kuru§ Tt-!!vlkiyede KO.ğıthnne caddesinde- m1ş, iki bacağı ezilmiştir. Hfı. 
vırcıl< koyun etinin ı 1r 1:ı1 ,. ., • • ıınınd:ı '.i numaralı (ka diseyi mUteakip şoför yakalan. 
r ' • ı ' ;1. "ullaııı"ııı tıc~ odalı d lr• ırıc:;tır \la.:r~~·l']a vukuıı c-clı>n 

.... l • aııyo· 1 ıorifc1ıl. n ., kd 500 lı 
tl.ı.z '" ~ o(76l kuruştan 1 eh .. cn tıyaUa klralıktır. Knpıcıya ı zarar ve 1.ıyan mı an · ı 
ranıar eU b 

1 
rill dlklc•t nazartarm • mnraeaat. ~ kadar tahmin edilmektedir. 

ruı;. teaP eden e ne dlleriJD. 
çeJanenl.zl saygı 

/stanbul 5 inci icra Memurluğundan: 
Wl/lllllj 

Pıınnyula lJun ııt)unıı maa:ıı .• rnt (BOOJ lırn vcrm ge borçlu ~kacneton 
ogıu Tnnn§ın mıilic.u:.. o.ı.:p 120041 'cıJı ka.nun hUkmUnc tcıvflkan vazıycd ~ 
taı:cilrl kıymet munmeles• yaptırıtarak taınamuıa (2300) lira kıymet. tnkdir 
odUt-n BUyOkndad:ı lfcşrutiyct ınıılıallcsind Doğanbey caddesinde eski ıı, 
;vrnl :•7 No.lı gayri ml'LkuıUn 2lıl ~88od (l'.i2) b188cslnlo (2004) No.h kanun 
bilk.milnc göre paroyn tevrllme3lıı" karar v rllml§Ur. 

Gayri menkul lnpuca kütük Jl!a, pafta 26, aaa 18f, parsel 7 numaraya 
ltayıtlıaıı. 

«A1·nı u.l.'ôk.l, L: MczkCir ı; yr. mCDkuı bahçeli iki .luıUı ııh§ap hane 
oıup ı r.zlcOr lıaııı:yı' Jıçedcn z.-ır.ın katırın on bruıamnklı mozayık l<llJtlr 
duvar korkuluklu ını:nıinnlc çı;tJIJ• Zemini çini bir bruı maklıktan çlft katır 
ah~p knprdan glrillr 

~.•: llN !\AT: ~c nınl muşıımb cam kAn bölmeli bır .so!ada kar§ılıklı 
dört oda vem \CUt ~amekt\nın ı.•kasmdn .onradan ilAV' ufak bir mutfak 'ft 
alafranga b\r hcl v~· !'W:. taraf(akı odadıuı bahçeye çıkılır kapı vard.ır. 

HODUUM l~A'l' : Zemin kattaki snhn.nlığın altından glrlUr, zcm1ni ~ 

nıcııto ı:aplı hır tcşlıkUl. umlni çinl bh" oda. bir kllu, bir held ve zemini çini 
ve kömUrlUğU havi 'tır nıutfak vardır. 

HMtÇt:: Cephem l. gir du\ .• hzerlne ücmir parmaklıklı ve diğer cihet· 
lerl kii,f:iı' yıkık duvıırlP tahdit cdilm!§ içinde b r kuyu v bir incir ve bir ki· 
raz ve birkaç me)\'ll Jtdtınr ile çtı;ııl: mevcuttur. 

IJl\ll l\11 E\'~AI ı: Gayri menkUl bodnım kntı klı.gir zenıin katı nhşaptır. 
J•:.Uaır bır surette tfımir cdilmeaılşıır. lçerde elektrik vnrıdr. Suyu yoktur. 

lçerdc hlSS•'Oar \"P alneaklıil Pmı:ıyuta otunnnktadır. 

m ·mmu: ·rap;,ı ı &)dı gtb!dlr. 
SAHi\!51: Tamam~ (821) metre oup ı:ıundan 70~ M. % mlltebakllıf 

b:ıhı;cuır. 

Ki\ l\lt;'.li · Ga) n ıncnkuliln l>ulwıduğu :mevki lakclcyc olıı.n uzaklığı e.m_ 
Unc nazaran eılım sat.m fiyat.arı gBzönllnde tutularak ehlivukuf taratın 

dan tamamına ,Wı;O) lıra ktyme; takdir edllnılşUr. 
lglıu ga)T' rn(lllktılUn artlının prtnarıeBl 28.ri.Dil tarihinden ı!.Ubanm 

fl 1 fl{l5 No il<' lstanbu beşinci Jcrn d:ılrc.sinln muayyen numnramnda ber
ke ın görel.ıllm<'.sl ıçl•ı ı c.ıktır. JIAnc.11 yn.zılı oınnlnrdıın :fazla mııJOınat almak 
IJılly ııl r işbu şaruuımcycı \'e 41/>0D:S dosya No. sile m muryetimlze mU· 
ru.caat ~melidir. 

2 Arttırm&)i.\ J tır k 1çın y.ıı.nrda )..tZllı kıymel:ln 'O 7,5 nısbetindc 
p«y sltÇt:SI veya rnıllt l•1r bankanın teminat mektubunu tevdi edecektir. 
ıMrdıie J241. 

3 - lpotel sciıııt. alacaldılurıı~ diğer u.Ifıkndnrlarm ve irtifak bakl&rı 
sahıpl('rlnln ga~·rı m<'ı lrul ti?.crlmıckl haklarmı hususile faiz \'C masrafa dair 
oıcın 1ddlalnnnı !ı,bu llıin tarihin 1 n lUbnren ll'i glln içinde evrakı m\labllele. 
rlylo b\Tlll.lc m .r.urty,timlzcı blldu ı eri icap eder. Aksi halde haklan tapu 
ıılcılll i o ımblt c•Inıacı .... a s tış bc:l •.ının payl31m:ı .ndruı hariç kalırlar. 

.. GliStrıJ.en ı;lı.d_ arttrrm:ıy .. J§Urblt cd nı r arttırma ınrtnamealnı 
oltwııu v IUı:umlu :ıı ICımatı nln· ,. bun! n tamamen luı.bul etml§ ad ve 
itibar olunurıur 

6 - U yrlınenkul lı.ü.9U :.r.ıılıın..ı l::iah gllnt.ı saat .14.16 ya kadar Jı; 
t.ııabuı ll lncl !cra mı: nurluğunJ ı U d rn bağınldıktnn sonra en çok art 
tırnnlL .hn." c-dlllı .,;~ hauıır ki, urttırıncı ocdell gnyrı. menkul için taJımir. 
odllmlş olnl' kıymcUr. ı:n nz rt,, 7 ı tnı bulmak ~e s:ı.tıv ıstlyenln alacağına rtı 
hanı l'll m uığtt lılııcaklılnı o .ı,.a.y. menkul he temin edilmiş tııe bu suretle 
rUçhllll'ı oları nıacaı<ıarı-:. mecm•ı mtl.ın fcızla o1mıı.k ve bundan ba§kıı paraya 
çovlnnt Ve p:ı.yın dı '1Tlf• mMrnfinrını tcc:ı.vUz etmek §llrttır. Şııyct böyle bir 
bcd~ı teldlt cdılmczı>:ı en çok nrttul!.nın tc:ı.hnUdU b!lkl kalmak üzere arttır 
m:ı. 10 gUn duhn t(lmf t cdılcrl'k :n.c 941 tnrıhlne lCJJ:ı.dllfcn Cuma gllnll 11ant 
1<& : JG yn kacJıır JaUlnbu1 Bı>şln•:J lcrn memurluğuna arttırma bedeli ııalı 
lııUycnın nınca~ınıı ~uı;hı:ı.nı ol.ll au.enldılıı.··n mecmuunclan tcızlıı. olıruıl< ,., 
bunüan b3fkr pnry çevirme ve P> Qftırma masr&flannı tecavüz etmek §ar 
tıı ıı en çol\ arttırcınu ı'lcı<. edlllr. Böyle tnzıa bir bedelle alıcı çıkmazsa ihnl 
1ııpıııruı.z ve 1ıutııı t&let.,1 dilııcr. 

G - Gayri mu.ıtı .. k ndıs• l ı le olun rı lumse dcrnıı.ı veya vcrileı 

nıU!ılct !rinde parayı vermeze n le karan fcsholunnrak kcndlslndeıı evvc• 
en yUksek teklifte b'Jıur.ıuı kim ıs~ nrzetml§ olduğu Uc-delle almağa razı olur 
sa ona. rnz: olmaz vey \ bulunlJl.lJT.:ın hemen 7 gUn milddC'tlC nrtt.Jrıruıyn çı 
karılıp en çok arttJrann Uınle ed ıır lkl ihale aı-nsındnkl fark ve geçen gün 
l"r 1c;ln % ~ ten hrsap oıun A'llt r ve diğer zararlar aynen hilkme haccı 
knlmaksızın mcrnı:::-.y<''trı., l c •nt tah ıı olunur. tMa.ddc 188). 

7 - Alıcı nrttırnı,ı b 1 ' < ırd o ı 1k yalnı7. tapu :ferağ harcını 2t 

cnellk '\'Ulnf tavlı> ""•idin 't' ır r pullannı \ rmeğe mecburdur 

MUtcrııktın vergiler, touvır .. • \ tanzifa:. ve dcll llyc resmlııden mut 
vclllt bckdlyc rllııumu ,.c mllt • ~lrn vnkı:f icarcsı nlıcıyn ıı.ıt olmayıp art 
Urmn bt'Clcıfndeıı tenzil olunur. lı;.n. gnyrl menkul hl&scsl yukarda göırterllen 
tırlhte 1stanbulda l!e~Jncl lcr.:ı Mtmurluğu odasında işbu illln \'C gflstcrtlen 
nı tt r.na fi3T1nnı~es dntı,..sindcı E"hincağr llD.n olunur. (8!S922 \ 

-------------------------
Otel yapılmaya elver~şli 

kırahk bina 
Ankara caddeslnlrı .. n.utcber ye.rinde fo\•kaınao 

\"adar \'O aydınlık bir blnn kimhkbr. 
\'"'''" ....... ,.f •• ,.ı f•h'""""""""•t'l'' nııin\etıtıt. . ---...__~ 
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\ KAYIPLAR ________ ) 

23 üncü topçu alayı, biriuci tabur
dan aldığım ve Afyonkarahiaar asker_ 
lik şubesinde kayıtlı terhis tezkeremi 
zayi etUm. Yenisini alacağımdan es
kisinin hUkmU yoktur. 

Afyon Karahlq·,,. ""avu, ma"A""""I 
Ç<>ban oğullarından 08man oğlu 

Abdullah Çavu,. 812. 

• "'* 
ElAzrğ 17 inci fırka merkez hasta

hanesinden almııı olduğum askeı1 ve
l!lfk'amr zayi ettim. Yenisini alacağım_ 
dan <lsklsinin hUkmü yoktur. 

tneboln: Kazası Çatal Zeytin ~ 
hlyesl Merkn kartyeıılnden Esa.t 
bey ofla 818 t.evemıtm Htıse.vin. 

(35927) 

"' • :1f. 

Maltepe Piyade atış ~~ktebinden 

aldıt?r.ı terhis tezkeremi zayi ettim. 
Yenisini alıı.cağnndan eskisinin hUk
mQ yo!<tur. 

Mulltafa. o~lu Mustafa Kartal~ 
tnf!bom: srn. (S~9H) 

,. :(. 

Rlza Askerlik şubesinden aın•ğım 

terhis tezkenml kıtvbettlm. Yenlslnl 
aıaca~mdan esld•'rıin hUkmü yoktur. 1 

'Rb:'."Dln OnMMere kövl\n1"'n Sl2 
do~mlu Sabit olı;lu t)"m"11 
Kabataıı. (81'9'?1) 

• • • 
Rize askerlik Atıbeslnden ald•ğım 

terbta tezke:emı kr"'h"ttlm. Ye.."'~in! 

alaca~dan el!klRln!n 11111<mt1 voktnr. 
Rl7.,nln <:nt.:ı.!:lcre kö ... ITnd"'n R20 
do~mlo Sl'Th f'lT'111nnndım r,~-'!t

m3t oğln R•f-+ O"at. (8"9'!)) 

• * * 1925 ve 19~5 da r.:> t.,•r.a askerlfk 
krtamc!an aırl•"'ı'm ıı <ı"" .. 'llt tı:-:-:ker<'!Di 

zayi ettim; ye.., ı~ı·1! "ı ' tı :tnc"i!ı.m"'"ı 

eskfcrl"lh htl'·m•ı --oı~tırr. 

A"rc!I: ~.Iurrı.t. (3"!)17' 

Har.ıvııı Ll5Cırt.nClt'::t 17 ) !J1G d:ı nl_ 
dığ'Im fiil!! No.IT tnsdilrn"mc::nin ::: ..... ,. 
inden, yeni~'ni "! :ı.ca "·ımd"!l epkt<ılnln 

mute~r o1m.,rlr~·ııı l l'ı.n ederi!"! . 
1111 Ne<>d!'t tl \"'T. C":itr.!5) 

$ $~ 

SS7 taı-lhlnde E vUp ıı~kl'rli'< pııbe

slnd"''1 alm1<1 rı1 l•ı "·u:n tor'ı• -ı tc~kcre

ml blr ny evvel n: ~-4r,, {:'C' lL~':":ı rı::a. 

!'&deniz vapuru:ıtlıı za•rf et~lm. Yeni
lllnl a1n•a11: !çln mt\mr-~tte bnıunnca· 

fnn. 
HanUnftnde A~ İl'rnhll!' 1cll"ndı 
Yl'nmd-~ F,l'orfro~ o,l;'n ı .. ~"\in. 

312. (SW?:>) 1 
••• 

Trabzon llman idaremnden aldıfrm 

v·K•,.ı;"'"' (F 
R U 5 YA oTiJ.sKe11o' 

-lH D ~ T 
<D O( ~ /A -~ Q.J § lU 

VAKiT 1 

BÜyOI< 
AVUSTRALYA Koyu 

iSTANBUL DEFTERDARLIGINDAN: 941 
Beşiktaş, Beyoğlu, Üsküdar, Eyüp, Eminönü, Kadıköy, Fatih kazalan Malmüdürlüklerinin Haziran 941 ili Ağuıtol 

TARİHİ: 

3/6/ 941 
4 .... 
5 .. " 
6 ,, " 
7 ,, .. 
9 " .. 

Salı 
Çarşamba 

Perşembe 
Cuma 
Cumartf' si 
Pazartesi 

(3) aylık tekaüt ve yetim maaşları tediye cedvelidir. 
Beşiktaş Malmüdörlüğünden: Beyoğlu Malmüdürlüğünden: tJsküda.r Malmüdürlüğünden 

Millkiye yetim Askeri yetim Mülkiye yetim Askeri yetim Mülkiye yetim Askeri yetiın 
ve tekalütıeri ve te'ka.ütleri ve tekalütleri ve tci<a.ütleri ' 'e teka.lütleri ' 'e te".ı:aUtlerl 

1- 150 1- 350 1- 200 1- 600 Ü- 300 1- 600 
151-350 351- 700 201- 550 601-1200 301- 600 601-1200 
351-500 701- 1000 551- 800 1201-1800 601- 900 1201-1800 
501-650 1001-1300 801-1050 1801-2400 901-1200 1801-2400 
651--800 1301-1600 1051-1300 2401-3000 1201-1500 2401-3000 
801- na. 1601- na. 1301- na 3001- na. 1501- na 3001- na. 

Eyüb Malmüdürliiğiin~e~tlll' 
Mülk:lye yetim A8ke~ •11~ 
ve teka.lütleri ,.e te~ !00 

1- 40 ı-,,oo 
01_ .. 

. 41- 80 1 ~ 
81-1'.:!0 201~ 

121-160 40 1~ 
161- ua 5oı u• 

6()1-

. ::.w;ndeıı 
Eminönü Malmüdürlüğünden: Fatih Malınüdürlüğün<len: Birinci ~: İkinci gişe: Kııdköy Malmüdürln'->7 ,-etJll! 

TAR t H t Birinci gişe: 2, ncl gişe Askeri yetim Askeri yetim Mülkiye yetim • .ı~ı.e~tlt~ 
l\lülkiye yetim 1\skeri yetim Askeri yetim Mülkiye yetim ve tekaütleri ve tekaütleri ,.e tekalütleri H~ t 
ve tekaJütleri ,.o follil.ütlerl ,·e tekalütleri 'c tc"naütleri "110 

ı- """" 3/ 6 / 941 Salı 1- 400 1- 400 2801-3100 1-1000 1-1000 4501-5000 1- 400 ııvv 
4 ., ,, Çarı:amba 401- 800 401- 800 3101-3400 1001-1750 1001-2250 5001-5500 401-1000 501-1ı;Ol' 
5 ,, ,, Perşembe 801-1200 801-1200 3401-3550 1751-2500 2251-3000 5501--6000 1001-1400 ııoı-21CO 
6 ,, ,. Cuma 1201-1600 1201-1600 3551-3700 2501- 3000 3001-35CO 6001-6250 1401-1800 1601-?600 
7 ,. ,, Cumartesi 1601- 2000 1601-2000 3701-3800 3001-3500 3501-4000 6251--6500 1801-2200 2101-"i!B 
9 ,, ,. Pazartesi 2C-01-2800 2001-2800 3801-4000 3501- ila 4001--450-0 6501- ila 2201- ila 2601-veriıe• 

1 - Zat maaşları sahipleri nin muayyen günlerde gişelere müıacaatla maaşlarını almaları lıl znndır. Aksj takdirde istihkakları umumi tedlyattan sonr8 
eelrlir. ,-ediıle 

2 -Tediyata sabahleyin saat dokuzdan itibaren başlanacak ve on ikiye kadar devam edecektir. Ve öğleden sonra saat (13,30) da tekrar başlanarak (17) on · ~ 
nihayet bulacaktır. ~ 

3 - Maaşların· Emtak Ban kasından alacak olan zat maaşları sahiplerinin cüzdanlarınm malmü dUrlliklerince vizesine lüzum yok tur. Bunlar doğrudan dO 
bankaya müracaatla istikrazatta bulunabileceklerdir. 

Dr. Şükrü Mehmet 
Cureba naııtahancsl cıld "°' :ı:.Ub · 

revt i;astalılılart sabık 3ekhn pa. 
• "~"::ıi r ırqamlJa ve cuma ;ı.ınıerl 

2 del' 5 e kadar, Beyoğlu !stiklfı 

ı caddesi, .No. 99 Tel: 409!6 

6* EM Rf"i'i'f?.-rB t( r a9 

SEL L2!2EEE&!EP 

Birıncı sınıt 
mt;tch ss s dol-tor 

NURI BELLE 
.ilMR ''" lUtff H:\SJ'AUK L \J' 

Ankara Caddes: No. 71 

M:ıi'yene .ıaatıeri: 15 den iUban ı 

M WWJSC l>U ~ 

Sa!1ib1 : ASIM US 
8:ısıldığ'ı ver : VAI<IT lll cıtf a.cı:.Q 

Urııtı!"ı r"ı=ırıvoı ı ıdare edr n : 
0"fıh 41ımrf cı,..,,..,.,,o . ----

209 sicil numaralı reislik şalıadetna_ 
memi zayi ettim. Yen1sini o.laca~
dan E:ekislnln htil•mU yolttur . 

Çeşme Mc:·ııanı ~9'! numaralı 

kahvede Göreli llMan Kara. All 
no. 

Muhammen kıymeti 
Lira Kumş 

1190 00 

2506 00 

00 

1000 00 

300 00 

1000 00 

Teminatı 

Lira Kurnıt 

314 

194 

41 

75 

22 

75 

25 

70 

10 

Boğazlr.lnde Bi\vi!'kderede ve Cadde. 
sinde vaki eski 16 yeni 29 sayılı La.
biyer oteli namile maruf sahllhane 
arsası. 

Eski J\.yaspaşa yeni Ömer Avni ma
ha!lesmde eski Beşir. yeni EmP~tar 
sokn '\'ında vtı.ki eski l, yeni 5 aayılı 
ahfa'P t-V. 

~aıat.'lt:a YenlrAmi maha'lemnde 'kur
fUDlU banda üst katında (22) sayılı 

oda 

00 Boğazıçlnde Sarıyerde Dere sokağmda 
eski 100 - 100/1, veni 56 sayılı ah_ 

şap ev 

50 Boğaziclnde Boyacıköyünde Reşitpa· 

şa mahnlleslnln Mektep sokağında es· 
kl 1. m'.;kerrer veni R4 sayılı ahşap ev. 

00 HMköyde Keçeci Piri mahallesinin 
ÇöpJU:{ sokağında eski 4 mUkerrer, 
yeni 12-14 sayılı ah~ap iki ev. 

Yıı'karc!r yazılı ~&.'-:-; menıtı••l-::rin mli'klyel.leri p .. şln para ile sattlmak 
U.zere 15 gUn nılidde~!f. açık ar'· •, nınya konulmuştur 

lhal\!lert 29.rJ.941 Perşembe :;üııU saat on beştedir. İşt.eklilertn Vakıf 

Akar ve Mahl~Uer kalemine mü:-.•ceatian. (3715) 

' 
1,rı O~vlet Demiryolları ve Lirrı3r8rı 

işletme Umum idaresi ilan i 
\'t ~I 

M~hammerı bede!• üv.000 • b111i bın) lira oıan kıavuz, raY~8rsd• 
3.7.19<!, Perşembe gilnt saat 15 s<ı tl& kap&lt zarf usuıu Ue J.:JJ .,.v:i 
binasında satın alınacaKi.Jr. it ~il ;J 

Bı.:. iş gtrmek Lstıyeı:.!erln 3750 (Üçblıı yedlytlz elli) lirall s&'t 
temınat ii~ kanunur tay.n ettiği vesikalan ve tekliflerlnJ aynı go.ıı / 
a kadar k<ımısyor re'..f!l!ğ•ne v~ı ı.:ı~leri lAzımdu-. de ~JJ 

Şartnameler 20" kuruşa Antta.Ta ve Haycarpaşa vezne~"('/ 
tadır. ~~ 

Akhisar Belediyesinden : ~ ~ 
llııev'l Miktarı f'1. .M ~ fi 

Kg. Ura Kurut TUf.8ol'I f6'ı. ~ 
Mo~orin 

Kuru buhar silindir yağı 
Lokomobil yattıama. yağı 
Diz-?! silindir yağı 
Dizel yağlama yağı 

65700 13 ,,,. -
1277 60 61° ff 
1277 
1725 
1100 

35 
35 

60' (fJ 

~ 
YF.Ktl'N \ıot~ 

1 - Akbt.~ar clt.klı ik fabrL!.c.ısınm bir yıilik lbUya.cı 01:,.ı1 ~ 
sair ya~lar yukarda ~lduğu gibi !alktan ~e muhammen !!ya / 

kapalı zarf usulıyle <:kslltmeye çıkat'tlml§bT. ııeıedi1' ~•P 
2 - Eknlıtmc 5.6.94l Pel'§embe gUnU saat 15 te ~ ~.ı. 

meuinde yapılacaktn-. "'7 yedJ ~~ 
S - Eksiltmeye rırmek istıyuoerin mutıs.mmen bedelin l~;; 

nlsbetınae muval,ktıt tcminatla-ı l!f' esaa tekllt kapalı ı:nektuP~..,M 
ni tarif veÇh.ile tanzim ve muayyuı ihale sııatinden bir ~~ : , fil'-. 
bele~~e ~,ııcUI?~·~a~tlne ven1Jne't i~ol~ ~ 


