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l'ELEIONı 20'ı91 

Her Yerde 6 ICmut ~ 

eygand Fransız başkumandani ·oldu 
lngiliz başvekilinin dön 

gece söylediği nutuk 
"Almanyanın bütün kuvvetini sürdü
ğü ve bütün kozunu , oynadığı harb 

lehimize inkişaf edecektir.,, 
'~Düşmanı yenmek için daha fazla tayyare, 
tank, top ve cebhaneye ihtiyacımız vardır,, 

. --
Almanlar Parİ•e 
130 kilometre 

';;ı;~iÜ,Ükwifa,i;bi;ftu~; 9 MBvıs :;:;'~:eyişi her 
nasll satmak istemişlerdi? ~ay_,ramı cebhede durduruldu 
Almanya nevmidiye düştükçe Türkiyeden 

ı ~ Yeni imtiyazlar ikram ediyordu 
•2an: HÜSEYiN OAJ-llD VALQIN 

' ~ Batv~ -;. BuWJe x .. S \1. Sturmer tarafmdllll, miit
~ neMlndekf Hm .... 
~tamim 

4lL 3116 Tepinealü 1916 
... ~ bazı memleketler matmıatı 

gfıya Rusya ile Almanya 
Dıilnferid bir sulh akti 

~. Ur.erinde '\>81Jam11 olu giz• 
ll .. ~re dair neşredilen P.· 

, _ · lnusirrane devamlan dolayı
.. ~ hWtumetince meçhul kahna· 
~yoktur. HWd\met bu 
~ tayiaJ.ann ancak dftpuın 

• ~~ fayda verdiklerini ga
ft ,, 81lrette beyan etmeyi vazi-

~ kahraman müttefikleriyle 
\4 a1n1ma kabul etmez 'bir itti-

'~ bulunuyor, bir mtrıferid 
~l.llli düeümnek göyle dannm, 
~ eleıe, mil§terek d()emana 
"'~.:.. terecıdüd etmeden, kat'! ate
-.._~ lll.üca.dele edecektir. Hiç bir 

.. ~entrikası Rusyanın 8&1'811 -
'tt ~ geveetemiyecelrtir. Bu 

-.; hyet geni§ bir surette neşr ve 
-!.:.'>u telgra.fname muhteviyatı-

' ~de saWıiyettar bulunduğu
~n::tin ıttdaına anetmeğe 

~Bas~-: il. 
~ li taralmdan, Harie1ye Nazan 

• l'aJuowsky'ye telgraf: 
Numara: 867. 

"·- - 6/ 19 ki.nunuaıd 1916 
~~tam'm telgrafı: Burada· 
~~a. Alman muhitlerinden 
~ ~ edilen malfmıata g6re, Vi-
~~ teki Arna.wtıuk ona el· 
~ ... ~yYa bey, samimi muhavere-
~~da, Almanyanm hangi 
~la sulh akdetmeğe hazır ol

bı~~ bildiği iddiasında buhmmUI 
t)"'lları şu suretle anlatmışbr: 
~ ~çikanın ihyası ve ilga). edil

~~' 1'1181z viliyetlerinin iadesi; 
,.._ Lebis~ Galiçyadan 

~ Lehistanın bazı parça· 
~ Btrıııeybı Cahid Y.&LÇIN 
~ (&mu S tillcide) 

i.:~ 
sahasında · 

~~ ıöpartaJmıızuı s .... ,... 
~--l&Jfamada~ 
•rı---------WLı/..L.A-Jl.Lf-

Dün bütün yurd gençlik 
bayramını muhtetem 
merasimle kutluladı 

o 
(Yazısı 2 inci aayfada) 

lngiliz tayyareleri Bremen 
ve Hamburgdaki Alman 

benzin depolannı 
P.hava ettiler 

it• .... 
4-_.l;-~.....,.~u;;;-~,.~~: · lforbu 

cumhur bu aktam Wey-
gandı MillT MUdafa genel 
kurmay batkan1 ve tı.re
klt sahneleri heyeti umu• 
mlyesinin başkumandant 
tayin eden bir kararname 
imza etmiftlr, 

Bu tayin batvekllette B. 
R•ynaud ile MIH"etal P•· 
tain ve general Weygancl 
arasında yapllan bir içti- . _ . ~ ~·-
ma n•ticnlnd• yaprlm19tlr. :Y• l'ı zm ~ a= nl Wt>ypni Kmrdald .... 

Düpnan kJtaahna ve aüpn.an tara,.. 
fından ~ edilen bölgelerde hayati 

(Sonu S iiJM6le) 

~E.ml'r·~·16aüi'iah .... 2r 
Mayısta geliyor 

AMara. 11 (Hmuıd lıluaabirimizden)-ı MADDE 1 - Türkiye dpbmncte tm.ı 
BOtçe endlmenl yeni muamele vergi.il edilen maddelerle yabancı memlılketlercll 
~ m6zakeresinc başlaınlltır. Ka - imal edilib TUrkiyeye ithal oluDan madıı. 
-.ı aldılı son ıelrll ructur: ( Bnou 5 iMi uytadal 

SABAHTAN SABAHA: 

=~r~9 (ur=Havaa Ajansı Bir hamaset farkı 
Kudllstek:i Türkiye, İran ve Irak 

konsoıosıan bugün öğle yemeğinde Eski Türk denizcilerinin düşman gemilerine saldı
Başvekilin misafiri olmuşlar ve Emtr 
AbduJJahın 23 Mayısa. Türkiyeye l'lfile bugünkü Alman paraşütçülerini mukayese 
yapacağı ziyarete aid tefeniiat tea
bit edilmi§tir. 

--0-

Amerlkanln Balkanlarda 
deniz ata9esi 

Kahire, 19 (A.A.) - Havas ajamı 
bildiriyor: 

Amerika hükfuneti yakında Ya • 
kın Şark ve Balkanlar için bir deaia 
atagesi tayin edecektir. Bu ataoe 
Türkiyede oturacak ve zaman ı:a .. 
man Doğu Akdenizinin muhtelif 
memleketlerinde seyahat edecektir. 

19 Mayıs 
Piyangosunda 
Kazanan numaralar ... 
ikinci aahifemizdedir 

Elht4e ,,.ıanle, tile IHıluı•, galuul •n çolc iki iiç arlcadaJile Üpn•• 
.,,,._.. otlagan Tiirk , ... icilerirıi• feıl•lcirlıjın• emul golclar 

[Y !6'D8I il inci de ı 



layla: 1 
22!2!S 

~SAN :----~=- SABBAH 
-29- Yazan: AYJlAN ATIS 

Faltretltlin Razi sabaha kaTfl müd~ 
hiı acılar arasında can verdi 

Şahalleadin; bir heybe dolusu da 
çekiç, tahlıl §lşeleri ve saire getirmiş
ti. Heybesini üstadın önüne koydu. 

ll"aJıreddlD Razi ile Jmmıltular. 
Ü tad muhtelif şuallerle misa.f'ırini 
imtihandan geçtrdi. Hayli maliimatı 
ve teerilloıli olaıju anlqdıJıordu. 
Şabatdıitin: 

- Üstadını! diyordu. Ben sakalı
mıl madeni haa olan albmu bulmak 
ve yapmak ıçm aga?ttmı. Oımriim1m. 
35 yılını bu lmausta harcadım. FWJı 
ve kelamdaki şöhretiniz gibi kimya 
.ınerakuuz da lsfohana kadar geldi 
A ıka Ba,ğdad uzak değildir, derler: 
•esleiIDUll lŞı)Qyım.. Herat da bana 
k m u evı kadar yakın geldi. Tecrü
belennizden faydalanmak ve eğer 

d gelirse Si faydalı olmak 
" ıç·n buraya kadar geldım. 

-Alakanıza çok teşel{kür ederim. 
Sızden istifade edecegınıi umuyo
rum. 
Ş&habedainle hrcddin Rasi U• 

zan v yorucu t.eerub lere giriştiler. 
Enttikleri, dondurduktan bir çok 
maddeterfn neşrettikleri muhtelif 
gazlar ikısinin de gozlerini yormuş 
'c Fahreddin Ra ıı.ın gdzlenni boz. 
mu tu bile .. Bana r imen üstad 
mühım paralar ayırarak tecrübeleri
ne devam etti. Bır ar hk parası a
za1ınışt:ı. Bir Türk htikUmdarına 

ikraz tt:iğl parayı bile istedi. Mühım 
bır yeldirı tutan bu para da albn ü
mitleri anumıda enyıp gitmişti. 0-
ğullannm ve gelinlennin paralarını 
8al"l ma.denla keşti ugrunda havaya 
i 'Vurmuştu.. Eter serv ti müsaid 
olsaych bu miahamt yal pe§IDde da· 
hıı ltoşacalrtL Onu sevenler: 

- Üst.d! diyorlardı. Siz sarayda 
su arayaa llU- swsuza benziyorsunuz. 
San altının peflllden koştukça ve 
ona vakla ... cfbi oldukça o sizden u
u.kla yor. Bir gün dizlerinizin me
calı k ilecıek, düfecekainiz . Bundan. 
vaz. .mriohtlt ıtui, Ebubekir Razi • 
nıa hal terctbneeini çok iyi biliyor • 
du. O kimya utnmda gozlerini adam 
a1allı bomduktaa sonra ~ ... ır+ .... ..w. • .-;.. 
dönm.Uştil. - ......... . 

Üstad da bir güıı elindeki potayı 
yere tırlatarak kırdı. Ve Şahabed
d.ine: 

- Arbdaf, dedi. Bütün dikkati • 
mı. 2eklmı, 1181'Vetimi bu uğurda har
cadım. Bir çıc>k miflrW1eri ayduılat. 
makta, önüine kuvvetli meşale tu
tan ze~ tru r.ifiri ka:raıWk mevzu. 
da ate böceği • kadar oı.uı belli 
tenvir etmedi. 

Ö.iimdeld pota lunJdarmı ayağiy• 
le slikterı 80ftnl. 

-Artıll bu l'1 barakalım! Eğer-bu
nun keşfi mukadd r olsaydı, ben bu 
müşkülü muhakkak yenerdim 
dedi. Ve kiltıiphanesine, dersine dön~ 
du. 

Şahabecidin emekdar bir dost gibi 
ll'&hreddin Radnın yanında Jı:ahm3• 
tı. Şahabeddin güzel yemek yap
masını bildiği ıçin arasıra mutfağa 
girer ve üstada lsfahan yemekleri 
yapardı. 

Bir gOn ka\'llftnalı bir pılivla nar 
h fı yaptı. Pilav lengcrinin u tüne 
an bir toz serpti Bu tozdan hoşafa 
d karıştırdı. Akşam yemeğinden 
b s t evvel F hreddin Razirılıi 
ya ın girerek. 

- üstadını. laf ıandan birisi gel-

1':. 
YenlSahah 

T r ye Ecnebi 

•~N LIK Totoo Kuruı 
IS ~YLHC 750 • • 3 AYLllC 400 • • 1 AYLIK t50 • aoo • 

mi§... Kervansarayda bekltyomıuş .. 
Mtlsaadenizle bu aksam oraya gide
ceğim .. Belki geç gelirim. Nar ho§a· 
tına ba_yıbnm ama .•• biraz ayırdım • 
Ben de sonra yerim, dedi ve ayrıldı. 
Ostacı akşam yemeğini iştiha ile ye
di. Yata nam•am kıldıktan sonra, 
mideeincle fenabk hiseetmiye bqta.. 
dı. Dudakları, tırnakları morarmış -
tı. Horozlar öt.erken mit.hiş lav· 
ranmalar içinde hayata gözleritıi ıca
pamqtı. 

Erte8l glbı doktorlar cesedi mua
yene ettiler. Zehi.Plemne teşhisi koy
dular • .Muazzam bir cemaat cenaz.e 
nam•sını kıldıktan sonra onu vasiy,e
ti üzerine Herattaki kendi evine göm
düler. (•) 

Cenaze meruiminde Ş8habeddin 
yoktu. O ak§3Indan Herab tcrket -
mi ve Alamut kalesinin yolunu tut
nı~. Şahnbeddiıı bır Bl.tmJ feclt\iSJ 

ıidi. Büyük meclisin, FahredJın n.a
zi ha.kluııdaki ölüm brarın\ ycıme 
getirmi ti. (Devamı var] 

( • ) Atıbarül ulema biallllllril llti.· 
kema. Sayfa 191. 

Bir vergi ve döviz 
kaçakçıhğı 

Zabıta, yeni bır doviz "e vergi ka· 
cakçıhgı hidisesın'n tahkikatına el 
koymuştur. Ögrendiğimize göre b\l 
hadise dur: 

Şarki ';l'Urkistanlı Abdurrahim 
Ahunbay, 935 senesinde İstanbul& 
gelmiş, 938 senesinde Tilrlc tabiıy& 
tine Birmiş, bundan sonra Çarşıka -
pl<la, iki apartıman yaptınp "Tilrkia
tan YUV&Bl,, isimli bır de kıraathane 
aÇl!ll§tır. Abdurrahim, geçen sene 
Bınclista.na gıtmif, giderken, burada 
bütunan Hindistanb ve Türkistanlı 

bir kaç kltbıtn oradaki alac•lrlanm 
almak u.ıte vek&lt;~
Tilrkistanda bu paralan aldıktan 
sonra Bincliatandaıı f ula miktarda 
çay alarak memleketimir.e getirmİf • 
tir. 
Abdumıhimin memleketimm:Jeld 

Çay İtbalitçılan Birliğine dahil ol
madığı laalde • suretle akreditif 
temin ederek çay aldığı tahkik olu • 
nunca, ba suretle hareket ettiği, son
ra, aynca döviz ve takas da temin 
edip bu paralan ve mallan HiadUl
tana götftrdilğft, bu suretle, döv:bl 
kaçakçılığı yaptığı ve Türk Parası 
Koroma kanununa muhalif hareket
te bulunduğu gibi, yapbğı çay tica
retine ait vergiyi de kaçırdığı anla
lllımtbr. 

Abdurrahimin Çarşıkapıda otur
duğu apartunanda evııeun gece ya
pılan aramada, iki ay evvel Hindis
tanda momleketi · ..... u..ı. mu.e a~aeıı ha -
bersiz olarak beraber getirdiği 200 
1ngıliz lirası da bulunmuştur. 

Abdürrahim Ayhunbay, bugftn, 
d6vız ve vergi kaçakçıhgı suçlariyle 
adliyeye verılecektir. 

Ankara, 19 (A.i.) - Ebedi Şef 
Atatürkün 21 yıl önce Samsuna a
yak bastığı glinUn yıldönümü, Spor 
ve Gençlik bayramı bugün en içten 
tezahüratla yurdumuzun her köşesin 
de kutlanmıştır. 

Ankara, bu gUzel yıldönümünU ve 
bayramı b'8ide daha dünden hazır

lallmış bulunuyordu. Blitün şehir 

baştaııbaşa milli renklerle ve blitün 
ana yollar bu yıldönümünün büyük 
manasını canlandıran dövizlerle 
süslenmişti. 

Ebedi Şef Atatürkün Samsunda 
kan.ya çıktlğı anda, saat tam 1 de 
21 pare top ablmalt suretiyle bu 
Jrudsal günün kutlanmnsmn başlan
ın ve fabrikalar, lokomotifler birer 
dakıka düdüklerini çalarak bu ta
rihi anı selılmlamışlardır. 

Ve b\1 andan itibaren Türkkuşu ı 
tayyareleri Ankara tist:Unde uÇU§la- 1 
ra başla.m13 ve büyün günün manası
m tebarüz eWren vecizeleri havi 
matbu kağıtlar atını lar.dır. 

S t 8 (- te orta, li ve yük ek 
olmllala spor klüpl~rinln bira· 
nılım ilınden murckkeb bir heyet, 
Atatürkün Etnograf ya müzesindeki 
muvakkııt kabrini ziyaretle çelenk 
koyınu lar ve Ebedi Şefin manevf 
huzurunda eğilmişlerdir. 

Bunu müteakıb okul talebeleri, 
sporcular, SamBun Pazarından hare
ketle Çocuk Sarayı • A.nafarfalar 
caddeleri yoliyle Ulus meydanına: 

gelerek Zafer Anıdına çelenk koy
mQflar ve ibideyi selamladıktan 

sonra yürtiyü§lerine devam ederek 
Bilytlk Millet Meclisi önünden Ak· 
köprü yoluyla 19 Mayıs stadına gir
Jl).işl~rd~. 

. Sa4.~J9 da Reisicumhur Milli Şef 
an.: .tQ ~....... ,,. • · - -w. .,,,,, ..... 

~flk l5WJet Kecıtsi Reisi Abaulhalik 
Renda, Bqvekll Dr. Refik Saydam 
ve Vekiller olduğu halde stadı doldu
ran tO'OOO e yakın halkın sUrekli al
lntlan arumda tribtine l8l"8f ver • 
m.iflerdir. 

Bu aarada alay, başta Cumhurreia
liği bandosu ve bayraktarları olduğu 
halde stadyomun şeref kulesi alb.n
daki kapıd&ıı stadyoma girerek yU
riiyü§e gepıi§tir. 

Stadı çeft'ele)'len binle11oe hallau 
devamlı alJutlan arasında ~ 
g_engier, ..... tribünü önünden 
geçerken. MilU Şefi selimJamıwar 

ve .sabada llıeQ.dilerine aynlaıı yerleri 
ifl&l~. 

GeçMJ re-niniu bitifiDden sonra 
mugıhnıu. iştiraki71e hep bir ağız
dan lstiklil marşı söylenmiı ve .Ma
arif Vekili Basan Ali Yücel, &Oyle
diği nutukla Spor ve Gençlik bayra
llllDl açm•etır. 

Bir kız talebe de gençlik namına 
hitabede bulwımut ve sahayı dol -
dll1'81l gençHJr: tU.rk :olusu ve onun 
aziz ve Büylk Şefi lnönu adına and 

( 
içmiş 'Ve hep bir ağuda "dağ başını 

Radyo Programı ) duman alınl§,, türkUsti söylenmiştir. 
~-~20~5ii.l..,9t0-·P-A.;;ZA;.:RTESI:.;..;;;.;,;;.;;_--' MenJrimin bu kısmı bittikten son

ra ilkönce kız talebeler ve müteaki-
12.30 Pro r m \ c memleket saat ayarı. 
12.35 Ajans ve m t orolojl haberleri. ben erkek talebeler ve onu takiben 
18 :00 Pro m \ e m ı t t ayan. Gui Terbiye Enstitüsü talebeleri 
18 30 M · Rııdyo oaz orkstraaı (Şet: öğretmenlttinin kumandalariyle çok 

1b m ô r). beğeni~ ve takdirle takıb- olunan 
19 10 M le: Saz m. 
,., .. 

1 
nl Ru beden harelretlert yapmı .. • .. ...:ı·-. Bu ,..... a r. X , Vecahe, Ce9det ~uu 

Kozan. arada milli elbi eler giymiş genç 
19.30 M lk: Halk kız ve erkelerimiz milli oyunlar oy-
A.zlze Toz m ve dl Ya er Ataman. namışlardır. 

19 45 hl ı:ıer;at a:yan, ajana ve M~plilerimizin spor tezahürat-
larını Milli Piyango idaı-e heyeti 
rem Niluıd Ali Üçüncünün söyledi
ıği bir nutukla Afilli Piyangonun ~ 

panış. 

1 N. Se:Jhun, Fahri Ko
lızodclin Okte. 

n, Maiumı4 JCa. 

uml terbiye ve 

kilmesi takib eylemiştir. 

l4illf Piyango kelidesinden sonra 
da harbiye okulu, onde okul mw:ika.
• olduğu halde sahaya gelmiş ve 
beden ter~ hareketleri göııtemıi§
lerdir. 

Milli Şef İnönü, bwiu miltealdb 
halkın COPun tezhilrleri arasında 
staddana~. 

Bundan sonra polis koleji, lıarbt,. 
okula, eiyMI bi)güer okulu, Jıinat 

enstitüsU talebeleri tarafmdan g&J
teriler yapılınJI, beden terbiyesi An· 
kara bölgMt tara:fııMla.u. JDBda~a ve 
ku'palar 'fll'llm18tir. 

Maarif VekiHptn Natlm 
19 May Gençlık bayramı dun bütiln 

yurdda coŞkun tezahüratla kutlanmıştır. 
M rif Vekili H n Ali Yücel, bugün 

19 Mnyı stadında soylediği aşağıdaki 

nutku ile gençlik \C spor bayramını aç -
mıştır. 

- Bilyük Türk milleü \·e onun ;yuce 
Mılll Şeti, 

1940 yılının 19 Mayıs Gençlik ve Spor 
bayramıuı bllt\ln memlek-ette ve yuksek 
huzurunuzda ıyorum . 

19 M • Samsun.. Mu a!a Kemal •• 
d L 

tl~l Türk 
kadar yaya

Y rum ve he-
y0rum· 

b yramırw: kut-

--o--
19 Mayıs Spor ve Gençlik Bay

ramı münasebetiyle bu bayram şcrc
fıne Milli Piyango tarafından tertib 
olunan ve bUyük bir rağbet gören 
hususi piyango dün Ankarada, 
Fransadan yeni getirilen son sistem 
otomatik kürelerle çekılmiştir. Keşi
deye piyango umum nıüdürü tarafın
dan söylenen nutukla bat1•nml§br. 

Bu keşidede ku.anan numralan 
aynnen veriyoruz: 

.Numara 
10407 
42972 

117397 
162683 
126360 
175929 

92017 

Lira 
50.000 
10.000 

5000 
25{)0 

2500 
2500 
2500 

Bunlardan maada llUIDaralarının 

aonlan: 
Numara Lira 
2668 oıanlar 1000 

483 " 100 
76 ,, 10 
1 " 3 
1 " 2 

Bu suretle sonları (1) le bıten bi-
letler hem 3 er, hem de 2 şer lira 
kazanmışlardır. 

Piyango Tallhlilf'.ri 
50000 lira kazanan 10407 num lı 

bilet Ankarada ve İzmirde saWm -
tır. Bu bıletin Ankarada saWan par
çasma ~sabct eden 25.000 lira i mi
ni vermek istemeyen bir polis memu
runa çıkmıştır. 5000 lira isabet eden 
biletlerden 4&219 İstlmbtilda ve E
dimede, 117397 nunıataıı bılct İs· 
tanbulda ve 'Bafra.da satilıi:uştır. 

2500 lira ısabet eden 92017 numa· 
ra1ı bilet . ~zrumda '\ e Kon yada, 
126360 numara Ankarada 162683 
J:stanbulda ve Samsunda 175929 da 
.A:nkarada ve Adapazannda satılmış
tır. Son dört rakamı 2268 olup biner 
lira kazanan 20 bilet.~ ı....t~ 
lnıı t.-uır, l kendenın, El&ıUğ, Mer-
zifon, Diyarbakır, Ankara, İzmir, 
Bafra, Zile, Hendek, Malatya ve 
yurdun diğer kıamılannda satılmıt
tır. 

Bundan sonra Vali ve Beledıye Reisi 
Doktor LQtfi Kırdar söz aımıı ve stadda 
luwrlanan kürsüye çıkarak bır çok yerle
rinde sık sak kesilerek şkldetle alkışlanan 
bir nutuk llÖ)'le:mifUr. Vali ve BeledJ7e 
Belal nutkunda ezdbnJıe dem tir ki 

c- Aziz V• muhterem. tstanbullul r 
muinin karanlıklarma kadar ~an ~ 
'8n ve şerefie dolu olan Türk tarihinin 
pek mübarek bir tünilıril kutlamak n 
burada toplantnıs bulun~ Bul(ln 
vatan çocukları şu dakikada C buriyeti
mizin kurulUIUllu hazırJ.u-an kütsı im n 
Karadeniz sahiller nde, Smuıund ilk bu-
7ilk panlu.ile eöüert kamqtırm olduğu 
19 lıl87IS aziz hatıruuu 1ebdl edıyor ar. 

19 Mayıs merhalesinden ba lıyan mu • 
um ve mukaddes m"Pınin• mılli muka
vemetin hamlclerıle dolu nıh ku\-vct run 
eseridir.> 

Vali ve Belediye Reisi bunu muteektb 
19 Ma)"lSUl tarihimizdeki bilJ'(ik kıyın tı
ni tebarilz ettirmı, ve bunu kendil ne 
medyun olduğumuz Atatürk \'e t et 
tnönU'ne sonsuz minnetlerini bıld rdildcn 
ıonra demiştir ki: 

c- Muhtelif güçlüklere rabnen bu ık 
1stanbul atad)"Omunun Dolmabahce<fe ha
zırlanan yerde temelatma merasimini bu
gün öilcden sonra 7apab imek 'f rsaıa nı-
hayet hasıl oldu. Bu feyuli de 19 
yıs nUne t ( tmesın ı 

Ui ll Y ek Yuıwrıaa.Kl 
n ıürzel bır 

addediyorum. Bu 
i nde 19 Mayıs şe 1 k 

Valinin çok ı ... ,~ .. uı;a. 
teakıb Uruver te 

Blr"letlk • Amer1kııda. daha do 
tll'lllt ve cınıubf Am~nkwdlı ~ 
yenin Avrup• herlti k...,...ncıa ald 
ylr dikkate ıayan bir man:rara a 
tedll'. Bu 18t kamet, •arlh aureM ffl 

fıklel'in lehıne olan tiıl' veçhe glSıt 
ve nuı llltlllı nı tıkblh eyleMekteıl 

Filhakika, Hıtllanda ile Belç kllY1 

ruz keyfıyetl üarine Arjant n re 
hul'u, memleketın mudafaas n ,,, /. 
kan teırlkl mesa a çerçevesı ~ 
«medeniyet hududu• nutı Mll9 ,..t 
tinda bulunduı)unu beyan etM F r. 
tik Amerika hariciye Mkreterl e. 
Hull de, bir 111111 kongrede hal h-' 
zlyetln n• tekU lrae ederse ets n "' 
ıenn nlhat galebeyi ıldı edecek ti 
kında bir kanaatı Mhlb oldutı.ın• 
etmlftlr. Ve nihayet Uruı~Y tı kO 
tepbbUıU ile bUtUn cenubl Amer tef' 
hurrelalerl ile blrlet k Amerıka d9ı 
lotllloının takblh1 itine 9lrlfflll'I 

Bu r..-nt vHlyetlera ve ayn 
matbuatta to ..... üm eylemei• 
ve harb lehinde gllrünen ıtef" ~ 
narak Amerika kıt'aeında o tt 
yen b r endlte ve mOttefıkler e ,,... 
ve menfaat bTrl O n n ınlq ld O 
teren bir kanaat glSrGlmetcted r • .,
lotllA keyfiyetler , Amerikada 
kanın uptındanbal'I ter-üın .
tafı datı. z yade t•rl eylem 
b n batlangıcın~a Amerlkada h 
h a, muttoflklenı um mi b r se 
Amerlkının haklk menfaatler ,.. 
euretta yabancı bir ltıtllifa ı 

hınu•undahl bir irade ile teuh 
du. ... 

Bu telAkkl ıtmdlye kadar b t 
nununun muhar b ere, yan 
kolaylık göatere ek b r .. kil ,... 
ne b I' mini tetk 1 ett • Netıce e; 

kalılar" harbe f lan g rmek atılfl 
Fiıkat Danlm81'kanın iatilu nd• 
dl elerln anı tahavv Jler gö.-te ell 
akıllar.ın11 yel'left rme6• b ....... 
Z ra Groenıand adaın Amer k•" r-"' 
dan 'maduddur. Ve Alnuın a 111 

Amer kada, ı m 
temadi hlr lnk pf 
ve harbe b r in e 
dojirt.ı yUrüyol'. 



'.Jaıtiı: 
t.wmz nııoMftUI mtatan a,m • • 

manda Alman kuvv t erme ceı:the

dee de hücum tat:mektedirler 

•• ..... Tallrih l'.dllıa .... 

Paris 19 (A .) - Belçikada 
mitef"ık kuvvetlennuı al'ZUl&rifle ve 
ı,.kitith bir suretı yaptıkları geri 
~e hareketi esnaamcla hilhasaa 
Zelanda adalarında çok mühim talı • 
nb ha ketleri ~ Bu~ 
mflttefik kunretleriıı kısmı kiillile
rie iltihak etmekte olan Hollanda 
kıtaatı, bütJiıt aüel'I ve bahri tesisat 
w m:Umle bil~ lima· 
amdaki tellfııt ile- beuiD ~ 
ft tersaneleri tallrib etmillerdir. 
BUtüıı hava .,.., m•e•ı müttefik ara· 

·~. 

mit ve Mlılrla 1lidid.e ııi14k!ıaele ..., 
vam etmektedirler 
~,_ .. ,.mr 
Bertin. 19 (A.A ) - Bitler tara

fmdn imza edilen bir kararname 
Belçika hududunda k8ia Eupen, 
Kalmedy \'e Moreaent 'böfgeterım 
AJmanyaya llbakııetmetedir Bu 
mmtakalar Ren !ayetlerine Abi ~ 
laeAlardır. 

D. . B. J&llSI B Bitlerin A· 
YUtu.ryadaki Nazt pa.rtiaiDia eaki 
tefi olan Seyaa lnquart'ı Hollandada 
iegal edilen mmtakı••na komiserli
ğine taym etmıt oldugunu bildir
mektedir. 

aır ~ ı ndenberl Aman taarraa 
•11 eu et • cl9rbeter l'ta ttih lllrielilll*lr. 
Faktıt 14ı1 Mlft kaydetmek rnün..nt ellır 

kt dutm•n n ~ er .,çrama ............. 
kendiei ı;ln ı tt kçe milfkül ve eli• bir 
fek t 19makta, l11ına mukab ı derhal yape
la11 Franeı1: mukabil h c mfarı Oaarlne 

tankı.,. n açt D tffflt •"'" ıenıt1ıtı -•· 
Maktadır 

tur..,n da it ıı..... kaytletmek ioalt 
eder k , A atatt orıi.,..ttun ıundlkl la..le
y ille ika de ve F a"11z Arfflt'feri1tde 
taarruı:un lk ı n er zarf nda bapnıtı 
llerlemele •raa ftda h ç b r benı:eylı yok· 

Diğer cihett n Kusolini ,......, 
zafenne kaai değildir. DUQeDin lim
dilik siyuetinde cesrı br dMflittilr 
taaavvur etmediği intıöaı 1talpn 
hükUmet merkezuıde gellişlem-. 
dir. Fakat İtalyanın buginkü hattı 
hUeketi, Alplnrdaki Fransız kıta&
tmı hareketaıs bırakmakta. Yalaa 
Şarktaki Weygud ve Wavel 0$ · 
larmı tutmakta ve tnınizfilosuJlu ck 
Akdenizde Alert halinde ~· 
maırtadır. 
o.tıe.19........_W 

Bel ikada bir ma1ıa 19 (A.A.)
.Alman tayyarelen um l'l e~ 

aıye bağhyan ~ ııe cumartesi aa • 
bahı Osteude ı bombard m&D etmif· 
lerdir ......................... 
Londra 19 .A.> - İngiliz istihba 
rat nazırı D f Cooper, dün ~ 
radyoda oöylediği • tukta Franaada 
cereyan etm kte olan büyük mJlhare. 
den bahsederek demiftir ki; 

- Gelen haber artı~1annı sab!rslz 
lllda bek yom Ba'lııeriwi derin bir 
edile içinde fakat ayni wne'Mta 
81HU-4iı' itj«uwjia IMı:lrliyoruz. Bu 

ahllM'liıf illrı: '~ m'pıı L il 
...... ;_ .... ıdlııiaa ..... 

Dl t ..... ,e koymut olmamdlr. Ba 
muharebeyi kazanabilir veya kaJb&. 
debiliriz Fakat kaybettiğimiz takdir
de harbi kaybetmil olma,.a. Abıa
ya iae muharebeyi kaybettiji taJrıdir. 
de harbi kaybecleoektir. Nuilena ile· 
tidar me kiiDe pçm.eeiııdea enet de 
sonra da yJğdJja muaaam. lmnwtleri 
bu muharebeye aUrmüa olma=• 
--- de hudur. 

Almuya, rulette kep ..... '9Ja 
hepliai Jraybetaaeğe ...... es. 
1* ıauw. - 'blt8lı ., .... ,. 
ortaya .... Bu k&J'Dlkllr, ...... -
...- kr Ullaı' 1!1 fMlıi lfD1a 

Bundan ba&ka ..ıthi.Tetli lqiUz mala· 
filleri l'ramız ordusuna ve inalllz hava 
ku etı.rine aJD1 iıimadı l&termelde 
berdevamdır. ltıliltere kra1ı dilnkii me
njmla tnani& ~ düpnana 
olm Q81b10io.a müttıertk zaferini iki kat 
JllUbafrkak IWe ---ta olduiUmt bil· 
41rmlltlr 

M.11.u&YA TIOAl'Ot Taoatt•LEl't 
ALIV01' 

,., ,.,.,,. ı İllOİ«) 
lanadaa mU.t.aldl bir J..ebilt;aa kf'al.. 
hjmıa t8lldll; 3) Dollrlcmba ve Ber
Jlıı ile fstan'bal &l'l8Dl4a bir irtibat 
temini için Sırb ara"alndea bir mm
taıranın ~ tati; 4) sar. 
biateaıa .lhJUI ve Olllf BWpriatana 
t.erkecleceii kulvara mubbil, &. 
Dada \'& Arna'fttlukta tavisat veri). 

meal; CS) Aravu~ 1ı1r Jaamı l· 
tab'a1I tatınine ;varayaca)r:br. A.~ 
turya. kalya De ...... dojruya 
alllbrat& Pflecektir; 8) Rusya 
Jermen(atenm, lep1 etmif olduja )a. 

lllD1atull muhtar vU&yet Slfatiyle 
muhafua eclecet ve ~ ı
randa i11al ettiği aruiden taviat 
verilecektir. Bu suretle Orta Asp
ya J•khlmıt olaeakbr; .latubal 
ile Baj .,,.: '$&~ ..... tıt\'ı: IJretl 

....... ,,.·~·- W' ----..,_ blaeak w hhld•1·~ J ,., ,., ,.. 
lalacattlr; 7) llmr, ....... lt&
kimlyeti albnda b1acak ft Balife;ıe 
bl'll Trablmprbda .. ecfi1ndt 0-

luı 181'&itiıa ayni l8l'Ait iciDde 1MIJu. 
nacaktlr; 8) Almaap lııltln mO. 
temıeteıerJal iltiı'da4 8llılcitltir. 

8Urena beye ...., .Almanya bu 
~ 8IUk clltU:•aır+ mtfua 
ve teıairi altında teklif .u,.r ti bu 
da :Yakulaarkta falkiJlıti elde etmek· 

- ilaanttir. 

Numara: Z'I 
21 a-Wtli 4: Şubat 1917 

Şabal. 

~ CIİ'ta elgjai Bi8ov, bu sabah 
Ml'M lllfarethwye geldi. ftomada 
bllhmııllllCam 811'8'1& kendiaiy1e dos
tane m'aıNbetleria o'mufba. ııu.. 
)'&)'& bl\I hud.ucllaa bir merbutiJet 
izhar edQordu. A""MJaya aatllchk• 
tan. ..... .,.,. p\neğe blJmnt 

ol•·-+-~~~ 
etm•Ujlm ...... BalpriltamD 
RU8)'&1a karii hia9iyatl ela bndiaf. 
Din ...._ hialiptl sllli delilmediii· 
nl, iatiibalia bwm teyld .MerAığinl 
cevaben bildirdi. Almanyaııuı Rusya 
De, 80Jl clerece faydalı eartıarıa mtbl· 
ferid bir suUı akdetmeJi istedijim 
zt.tı d99'letlerille ~ arzetmtmi 
....... riea ... içhi ..... 
Avn ...,., ,,...,._da Blw et-
d. 

Bu IU'tiM'2 tu=ık icm bir merak 
eeerl ~ l'abt, .... .,.. 
mn Karadeamı1en yabm lıllilll tica· 
retimUe dejil, berri ve ba1art kuY
vetlerlmble de aetblat bir geoit ga.. 

l'llltl ... -- verdiğini bana 
iaha mlıllriat ,a.t.erdi. Bmıdan 
balb, 11ı1 Almaa laltUmeti, ne kea· 
eli hilkaaeti tarafmdUı g6Dderlltn8-
mil ....... 11, Wli teMid e4ebDecek 
...... ..- 111111 lqWt icfn km
• tııMllllJle.......,. ...,.., Çlbiidi.,. .,...., a&'lalte......., 
Ak••• •• ıa•ı tne'ltlarBe 
d8a.J• 1ııQlint ~ ....... ,] '! 



isviçre rd 
4,5 Milyonluk olan bu mil et bir Aı
man hücumuna karşı oyabilir mi? 

B8.yUk harlı meydanlarına giden ır 

•Dteaddit ıstik~erden ıeıı .ktwtir- ı Yazan : 
me ~kolayını tay.me m mur Alman ,.. 
.-kAnıharbiyeai gene muhtelif .nok- B .ı. • O . ..:ı_ • 
1taJarda ve haBSaten lsviçreıetrafın- QflTf ..ZGeftl:Z 
-c1a bugünlerde .aonda.j ameliyesine 
l>a lamı tır. 

)6üttefikl rle •Jmaalaı:uı son 
b talihlerinı garlxla -paylapca.kla

., ani ıldıktan sonra karşuıuzda iki 
•iıhim hedef tcbdlür -etmi tir. 

Aıl an ol'dularmm '.kara yo
lu da n ehemmiyetli siklet ve :mu
ııka n t merkezi olan Fransadır. 

D eri d iza.,.c:urı Jolunda Bü_yük 
111ak ak ezeli 
muhasebe .zauı -
dir. 

Bir gün, oğlunun her gUn ya 
ziyaret esnru ınaa. onu elinden tuta
ra kendı odasın götürdu. 

Buraya .Altayı flk defa olarak so
bıyordu. 

Duva.nn tam ortas.uıda, karşıki 
pencerelerdeıı ,gelen ışıkla, iyice 
&6rüneıı bir .leYha bulunuyordu. Bu 
levhada Per:fhaıı büyük ve sevım
li g&derlyıe kencUlerme bakıy<>.» gi-
1'iydf. 
Tamnmıe bir J"fljSllmm y pmı§ ol

ilıttu bııı resimde Perihanın siması 
w gWeri aanki 08Dh imiş ~bi duru
J!Oldu. 

:Ye)Wi: 

- İlte .... Altay! dedi. Bak, 
ne kadar güy.eI ve mütebeösim, ge
M•ieme .aövl.ıwf jpg pi o ölme -

devletler gibi te-lıhatına germi ver
Jni§tir ve mukadderatuu silah ba.
llllda beklemektedir. 

Bu wretle umumi seferberliğini 

yapmağa m~bur kalan lsviçrenin, 
ea~ed ltalyanın da .Almanya lehine 
ve mUttefıkler a.leyhiDe .harbe i§Üra.

-ki halinde en kolay ileri hareket ve 
önlerindeki zayıf minialar dolayıııfle 
!Alman muhariblerme bir köprü vazi
fem g rmesi vardır. 

M amııfih İE içrenin müdafaa az.. 
mi ınhidaın eden devletlerin he_pein
den ilstlin dahi olsa :büyük mUttefik
lenn şu 'Sırada gıriştikleri haysiyet 
ve haynt mücadelesi sırasında ls
vic;renın k ba ına Alınan seline mu 
.kavenıUi büyük fedaki.rlığı ve maal
esef fazla nüf u;:; uyjatım intaç .ede
cektir. 

e, evm 

Oğlunu, an ...... ~ ... 
ğu fiknne a 
baba: 

- E\ t, di) e ce\r..,b \lCI eli . 
Altay, su hcl \e garib bir tavır

la: 
- Aı nem mi? diJe tekr so.ı fo. 

Metin ile Slire\ ~:mm aıuı · gibi 
"? .mı. 

- Ne dedin"' Sö.) lediklerinden bir 
teY anlamadım.. 

iöylemek istemediği 
c :-ahın .ne ·ı-

reme
!Z 

ve henüz taammüm etmemiş; yalnız 
tatbiklennden sonra ısimleri iıud !ip 
eserlere geçmemı.ş, nevı ve hnmetlcd 
henüz muhteri devlete münhasır si
lihlarla yapılan yenı hamlelerin as
kerlikte husule getirdikleri i.nkılit.ır 
lar ve mevzii mııvnffakıyetler velev 
bir defa ôlsun tatbık edilmek ımki.ıu 
bulunmuş olsa dahi büyük tesirler 
göstermekten hali kalmadı.klan gö
rülmüştür. 

:Meseli Almanların son zamanlar
da clenızlerde kullandıltlan mHma.
tıslı mayn kurbanları ne büyük ol 
muştur. Bir muddet sonra bu tesir 
mukabil tertıblc kesredilmiştir. 

Gene Almaıilann Hollanda :ve ::Bel
çikaya büyük mıkyasta indirdiltleri 
ıparaşiitçUlerin ordu gerilerinde yaır 
tıkları marifetler bu kabil yeni u
sUlerdir. Bu usul, henüz -cihan ordu
lanrun bir kaçmaa hali rrevactadır • 
Hollanda, makıilemizae 'bahsettiği

miz gibi hava lıikimiyeti devrinde 
Hollandamn eeki sistem su baskın
lan para etmemiştir. İşte yeni taar
ruz aIWıJariyJe ?e bikir usullerle 
~ gUnde Hollanda ordusunun yüz 
bin askerinin hakihel8.ke .erilmesi 
ve bakiye üc yüz bininin de teslime 
mecbur kalmaları keyfiyeti eski 
aevkwceyş ve t.abye kaidelerini hü
kümsüz bırakmıştır. 

Yıkılmak istenen bir 
san at 1lbidesi 

metrelerce 
semalardn 

heybetli ke-

1 P r müfetf ~ r RPşid 
Tankut oz nda 

D <' :ll mu cttiş Kadırliye hareket bu
yurmuslardır. 

EMiN KURTOCLU 
---ıı»ııc--

X zan ıköylerinde 
Feci .bir cinayet 

Kozan (Hu.sual) - Kozanın SerkanU 
:nahiyesinin Kızıl Höyuk mevkünde, don 
kişi bir Aydınlı çadırı bastılar, ve bir ka
.dını öldurtliller ..• 

Hadi en n tafsllAtı udur: 
Kozanın Cumhuriyet malı esinde otu

ran ve uzun yıllardan beri hapı: hanede 
yatan ve l.ı r milddet C\ vcl tahliye ~ilen 
lbrahim oğlu Ahmed; esa n tufeyli bayat 
y ma[.11 kendisine bir '\iaz..ıfe edındiğin

'Clen hap ten çıkınca p:ırasız.lık buhranı 

ıeçl.rd.iğmden 1eWisi için çareler düşunil
yor. Çok yakın akrabası olan ve Kw1 Ho
yilkte oturan Aydınlı Sankeçili aşiretin
den San Osmanın ve Fatma adlarındaki 
phısların p:ırnb olduğunu ötedenberi bil
di nden bunlardan bir mikdar para ko -
parmak evdasına duşuyor. Bu itin yalnız 
baaanlam~acağını hisseden akraba du1-
manı; kendisine uygun üç arkadaş teda
rikini de teminde gU~luk çekmiyor. 

Euldugu kada larına, (Kızılh yu de 
otur:ın kraban O n v.e Fatm 
mindcki &ahıslarda bir yasbk dolu u para 
vnr gidelim şunlardan alalım) diye dil dö
kfi.> or. Ahmcdin sozunc inanan uç arka
dat; ıl hlannı alarak Kı hoyüğe gidi -

d ı :.bumak işinde -de J(Sylc va-

t al.ıyo . Ahmed, çadırın 
~ soygun lşiril idare. ede
i de çadırlııra yakla~ar:ık ka-

y g ü.rdiklerini ve eşyayı gormek 

adıra 20 metre uzakta oldugunu 
ve bu &Uretle iifal edecek

leri erke kri tam 20 metre gotürunoe 
ba lıyac klar biri bu balL-uıanların ba -

nobetç diier .ilds1 de ~dırla ı ta
ba .;cadınları tazy ederek b y tık 

par yı b 1 <:aklar. lfte bu sur tlc v e 

tn im eden soyguncular filiyat salın na 
,. yorlıır. Kadınlar tazyık edıliyor fer
yadlar ~or. 

feryadı i§iten ve bira evvel 
eymanm b ğlandığını go en 

No: 50 
O kadar böbürlenme.. Seni de 

, bcnım ısınım Kar ~ 

la yener, dedı. 

mukabele etti: 
öyle kolaylık-

. ,. . 
Ertesi sabah Molla, Filizle eş ol

du. Beyler Adalıyı tutuyorlardı. 

Knt'iyyen Mollayı..Adalıyaeş ver
mek istemiyorlardı. lıfebatlan, be.§
ka. idi. 

Mollayı çogara getirmek, bu suret
le meydandan ~armaktı. Zavallı 
Molla, yalnız başma güreıpyordu .. 

Nihayet, bin bir fmJdak ~ -
diler. GUreşi berabere bıraktırarak 
başı dört pehlivan beyiutnde taksim 
ettirdiler .. 

ZavaJlı Molla, kimseıilzliği dolayı

aiylc hasımlarına bir fl1Y yapamadan 
meydandan çekildi. 

lşte, bu, Çolak Molla, blWıare iki 
defa iddialı güreş yaparak mağlfib 
etti. Ve, meydanda ağlattl. • 

Gene bu, Molla, Koca Yusufu, Ra
mi giireşinde şak küntesiyle a§lnp 
omuz üstUne bozuk diieürdü. 

Şimdi, okuyuculanm, Koca Yusu
fun, ve Adalının a._yanm anlamlŞ bu
lunuyorlar. 

Aliçonun karşısına çıkan Adalı 

ile Koca Yusufun anumıdakı farkı da 
göstermiş bulundum. 

Bazı okuyııculanmın Faris güre
li ara.sına. .Mollayı soktoğumdan do
la~ memnun olmadıklarını gördüm. 

Fakat, ekseri okuyucularım, Mol
lanın menakibini yazdığund:ın dolayı 
memnun oldular. 

Sırası geldiği zaman AdtJı Hali -
linin, Mollanın, başlı başına gi.ir~e -
rini yazacağım .. 

Şimdi, gelelim, Koca Yusufla, Hcr
gelecinin Paris gürefiııe .. 

Fransızlar, trunamiyJc Hergeleci 
tbrahım tarafını iltizam edı)orlardı. 
Koca Yusufun taraftarı y ktu. 

Çünkü, Koca Yusuf, Fransız as 
lanlannı teker teker, mağlub etmi -
ti. Binaenaleyh, seyircilerm hemen 
Jwmıı izamını I•'ranuzlar te kil ecli
yorou. Ecnebiler ekalliyette ıdilcr. 

Hele, giıreşi seyre gelmı olan 
Fransız başpehlivanları Kom Yusu
fıın mağlfıbiyetını bekliyorlardı. 

Koca Yusuf, Hcrgeleciyı oyunla 
bir punduna getirerek yenemiyecc
ğini bild ği i in iRi zora dokmü.ştü. 

Zaten, Koca Yusufla, HergelerJ 
İbrahimin güreşlerı hep bö~ e zor o
yı,mlariyle almu.c1, neticede galib, 
mağliib belli olmıyarak iki taraf 
birbirine girerek k vga ile neti len
mişti. 

Koca Yusuf, ha mmı oyunla boza
ınıyordu. Çünkü, İbrahim pehlıvan 
tistadı iı?.amdı. Onun Türk güresi
ne tatbik ettiği oyunlar ve oyunlara 
karşı manevrası ve multah t hJike
si maruftu. 

Hergeleci, kım enın bılmediği o
yunları icad etti i gibı herke ·n bildi
ği yemci ve kat i neticeli oyunları da 
mukabil oyunlarla sıfıra indirmiş 

bir pehlivandı. 

Herhangi bir pehlivan ~ ~. yüz 
emin -0ldu6'11 ve k. ti netict>\ı almak
ta te~düt etmedıfu bir o. unu knt
iyen H rgeleciye tatbik em zdi. 
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Bu sebeble Koca Yusuf, Herplecinia 
oyunlanııdaıı k~ 

Koea Yu Uf, hamnını boyandunık
Jarla boğarak, iru!'t kapanJJe emrek, 
kemanede sı vazlıyantk iflilum kelk 
mek, ondan sonra ölüSUnü mağUlb 
eylemek tabiyesini kullanı,orclu. 

Yusuf, Hergeleci ile Paris güre .. 
einde de yukarıda saydığım gür~ 
taktiğini kııJlanmı§tı. Başka da çare 
yoktu. 

Bergelecı, okkasız olmakla "bera-
ber levend gıbi kavi adaleli bir peh
livandı. Sonra, fevkaJide tetik ve 
çabuktu. Kanariıri geldiği zaman ze
kisile hiç bır §eyi kaçırmazdı. 

Yani, Hergeleci dinamit gibi bır: 
pehlivandı. Onunla güı ese çıkan peh
livanlar nasıl güreş uyduracaklarını 
gaşınrlardı. 

Hergelecı hasmını muhakkak u
rette kendı güreş tabıy ı içine alır
dı. Onun güreR tabi.> e ini bozmak. 
müşküldti. 

Koca Yu uf da muthi~ ve n dır 
yaradılmı pehlivanlaı dan oldll{,'ıı ı
hetle Hergclecinin ne dcreced mu
him bir uzuv olduğunu bilirdi. 

İşte; Yu uf, hasmının güreş tabı
yesini bommıyacağını bir kaç lt ı e 
yaptığı gı.ireslcrle bildıği için i. i zo
ra döküyordu. 

Yani, H~rgelecinin gu eş tab e
sini, Yusuf, zorile, okk ·ıc bozı ga 
çalışıyordu. 

Yusuf, H rgeleciyi cak :zor 
zusile ve kilo fnrkil k rşısınd.; hı

tabiliyord . 
Yoksa, H "eleci alam göz 

-nıaz.. tek elde maglfıb edi n dı. 

Şurada sırası gelm.İIJ ık okuy 
rıma gayet enteresan olan u v 
anlatayım: 

Bir gliıı Cılınn pehliv. ııı Kara Ah
med, ustası olıuı He l iye i n , n 
yaparlarken unları O) m· tiı 

- Usta. sıkı tuta m .. he de 
ycnmecesine sıkı dut ! . 

J, 
T· 

o-

Kara :Ahmed, ..Herg ı t _ 
• nin nesı 'ar. nesi yol bılıyordu Bu 

sebeb~ u ,ııa m \dan okunu tu. 

Hr rg J ı. Kara Ahm dın tek ıne 

cevab ve• l: 
- -Peki ı n b<•!. Af rın, A cd 

be!. 
Ahmed böL · leni) oı du: 

- U!ta .. ni ba Jmsı yenen .... 
cünkü, oyu rlarını b lmez .• f, t, 
ben biliı im .. 

ukabe t-

1 nan be! E-
larsan a bir zu 

n 

B iki kendi oyunuyla yenı ı dü c- a-
bilir di. 

bu ndu nı da! 

rı 
.J 

ında § ı muhavere 

m ur] 



20 llll1S 1940 
!P!! 

Y ·muamele vergisi kanun 
layihasının son şekli 

Oldl .,,,..,. 1 i**J 
Mlerden bankaların. bankerlerin ve si
IDl"ta şlrkıetlerınin bllılmwn mwımelele

IMdıiın lııar lıılilılnDU yasık ~ ..... -
linde mpamele vergısi alınır. 

MADDE 2 - Türkiye dabüiAde imal 
edilen maddelerin: 

I) Smlıl müesseseler; 
il) .... ... ..ı.rı. inUıllt ysptara 

._...,.. .._ ftiwe •• ma&ııılıNtidler; 
JR) aııı.. .... llll'dlm ~ bua -

ı.nıı ııı,.tı _... v~ saa, :mqazalarm
._ dcıılı ta doğruya 'e.J1l komı..,oncu. 
..._, ... •....._Urann Mlldile mal 
.._ toptlıııln tkarethane ve ınilteahhld -
llır; 

IY' I ft il ...... il fıkralarda~ ... 
lırlilJet1emr ~ ve perakende sat&t fa• 
pan fil.Jal, şube ve sntış mağaza1-ı; 

V) :W. ı.-ew fıkrada yıml& nıüır.ellef -
lelin t°'*8a tilyal, ~be ve •atıf mala
zaı.tt. 

tarafı dan t.llmi muamele verg· ıne il
illdtı'. 

MADDE 3 - ikinci maddede yazılı Y•
lerftlı ~ mMlan depo , ambar 'e :ma.
taza nna w.i etmeden doğrudan doj
rul tan w t..l1m eden \'eya ettiren 
topt es ta.rethane ve müteahhldleriaı 

teslı tı da muamele vergisine tabıdir. 
iki :ıu4denin ili işarcW fı a ında 

Ukelleflerle bunlara a · d toptaoo 
tily ube ve satı nzalan, bır tak:
vım ) ılı içınde sın ı mucsseesdcn veya 
bun :ül~ pbe ve 1&Uş malazaların -

naa malların durtte birinden razı.. 

95 sa,yılı kanunun eki mel mad
de inin bı aumırr lt 'fı a11ında )"ftllı mfi
te hhidler kasdedilm r. 

Bu takvım yılı içinde hem sın:ıI rnues
~ ~ macl e vererek mamuldt 
~aptı hem de sınai csel le bun-
ları• ~ 511be veya ların-
dan 1 alant.ı ıçln ot n hesa• 
bınd yaptır*ı \'e a m ıulclt be-
dellerinJft: :.ıecmuu nauırı d le te alımr. 

Bu addede y:ız.W toyıt ncıl rm \ e · 
mUte h'b.ıdlerln sın 1, mu lcre ipti
dai m dde vererek y ptırdıkl rı veya 
sınaı mtieısaeselerle bu 1 rın fılyal ~be 

veya satıe mağaza1Mınd:tn aklılı:lan ma
mul t harielnde, baflcıı m11hallerdcn aldılıı: 

lan mnmulAt otuıı l:Jla liranın hesabında 
da'\ l cdılmez. 

MADDE • - Af-tıda yı.&ilı Jrıamul 
m dd leı'lll ı.u.ı ıa mele \ ergısınd• 
mu t nadır. 

l ) H kfunetin teklifi ayn.?n racı devlet 
inh nda bulunan m ddeler (1nh sar 
id relHllCe lıııa maddeler. için ımal edıleo 

\ e yn satılnnyan zarf! r dahıl) 
2 - Şeker ve glik (teker :fabrik la-

rın<'a er satışı iç.ın al olunan \ e ayn 
aatılı y n zarflu- dalı 1) 

3 - Havapa ve e ktrlk 
4 - D niz, kara vıe ha a harb tcçhlza

tuıda adud olup e! d t ra!ı dan ısU
m koo uııen memnu \ esaıı ve mal
zerr.e 

5 - Harb gaz mn ke i 
6 - T~e. balon ve her neTi h va 

«e 1 1 pllınörler ve bunların ba ka yer
lem ull rulması m m ,un olrnıyan ye-
d ~ parçal ı · 

uharlı, motörlıl yel tenlı gcmıler, 
otnılar, kayı andnl, kik, :ıla

vna ve her n vi b hrı m klb 

8 - Duba köprü, h r nevi dwnbaz, is

\'e n 

i, şat vesaire g bı eşya nakline 
deruz \ ıtal rı, sahib ' nçlcr. ta-
rı ve dubaları, sahih dolc ve 

12 Takim veya te if edılmiıı \ eya 
to h 1 ne .,..Urihnış erli H! iekmoi& 
.Ut t eyalı. ıaıde,.ag yofurt, peynir, t>.. 
hk ko erv• kınlnu \eya toz llaline 
cettr ı flD, kavrulmuı ve,-a dövülmüt 
katnoı_. uzun m04det muhafazası mümldiA 
olnny ve etaldıjl ,ıerde ltıtlhlAld mutlıd 
bl 1 :r:ı:receıtı - icsek ıuddelerl, .. 
llbek pt'11&i1Hı1, ...,.,,_ J"8IDi --- lali-

ı..nbnak üzere 1Dl hdlle •ethihneluidD 
ezilmif veya kırılmıt hububat " lılakli • 
yat. melas, prına, kepek, 

11 - Temizlmmll ve iflenmlt bnr8ak, 
14-Bilılmum maden cevberhırt ve tat

lar, kok ve sömikok (lstihr~, izabe w 
tasfbe dolayısiJe), 

15 - Ber türlü soba (elektrik ve hava
.- ........... hariç), Jtütab7• Upi ve üze
n ft!dın ve nakışlarla ilJeDnlif vaao, ta -
bllk, ..._ •• enl88li çini mamulAtl, 

19 - Ş.tc: habSI, klliml ve keçeııi, 
1'I - J:czahanelerde bnal edilfb pera

-... .... k satılan ilAçlar, 
il - Vergiye tAbl olmıyan V9J8 mua
mele~ ödenm~ bulunan nebaU, hay
ftlll ... :madeni :raAlarm, an ve aı..mıe
rtn brqtmlınası suretıle vücude ptfrl -
len mahlütlar, 

18 - Ağaç rmcle ta1afı. bltilmil k-
te (bo:ramnıt. katran vealr kim,..vl aa-
7ilere betırılmJI, readelemnit. oluk ... 
1Amba llÇl]mıf olmamak prtile) yol ve 
)'SIJI ilıpetında kuıı.amak 8zere ihzar 
edilmll *"1ar ve hnrc;lar. 

• - Odun :ırenwcu, 
21 - Bir kilogramı ammt dört bin met.
~ ~en kaskam lplUderile blr kllo
gr..a mımnl üç bin ınecre,.ı seçı:ni)'eD 

Stra7h1ran iplikleri. 
22 - Her türlll tuiSa ,,. ~ 
21 - &8bun (CUvalet ..wnu hariç). 
2t - Kasket, 
24 - Şahmerdan, 
28 -Tıbbi ve kpmçtysr! mOdalıutr!ar, 

dit maaam, 8UYU "tozu (bbbt ve ispeo
çiymt lllGstabzar rubatnamesini haiz ol
salar dmbi aç bo,.ası, losyon ve 8lıyu. eam
puvaıı ve biriyaııfuı, krem, pomad, ruj, 
pudra. tırnak boyası ve dl~ ı, JcozmatUı: 
duzcua, ııünne ve emsali ıtriyat ve tuva
let levazmu, bu muatıyctten istifade ede
mezler.) 

t}~ F..ı 
Jliikclle/ oo Teklif Mah.all.i 

MADDE JI - Smal mOeaeıııelerle 111-
yal, tabe wı sabt m ll7.Bları, toptancı tı

carettuıneler ve mOteahhtdler muamele 
vercfsitııi ödemekle mükelletttıt... Mua
mele vıe satış şartlan bu mükellefi"9tl 
delfştinne&. 

MADDR 17 - Sınai mtıeııseselerin wr
llsl lma1in yapıldıtı, müteahhidlerin wi-
gısl yanbaneWiDJn. d ğ• mükellefleriıl 
~ ergfsJ de toptancı tleaıdlane, 1ilyal, IU
be, abl matnzanm kA1ll bulunduiu ma
hal varidat d resince tar'!wlunur. 

Dönlönd .... 
'VergWn. Motr<.M ~ Niabcti 

MADDE 18 - tmalAt vergisinin mat
rahı: 

Jl) x.ndi hamına :laallt 3'1111911 smd 
mD ı ı ı m içla 1esl1m edilen ma-.ı1 

maddıınin satıf bedelidir. 
B) A fıkruında yuı1I milsm elenleı 

iptldal 11\8ddesl blıtkalanm ald olarak 
yapılan mamul~t ile altına maddede ya-
2llı aeki8nde lsttmü ....,. btlh1lk edilen 
v~ fDya). fllbe. -tııt matıww v.,.. 
komla,om"-"a IBnder.Den ıaamulltın veql 
matram. :müessesenin ltendf he98blna yııp
tıtı lllOmaill mamulAtın emsal satı& be
delicllr. Ema1 satıt bedeli,i JptkW madde
si blıeblarma aut olarak yapılan imaltt 
ile alimcı maddede ymW tıekillerde lltf
mal ~ iBtUıllk edllm mamu'lltm teslim 
edildii'i ~ idnct. k1, mti..-senln rnüım
sili __.ı•tııun vabid satlf :tiyatlamwı 
vaaat:islae alr• taayyOn eden bedeldir. 
l\füuuunin o ay içinde, mümasili ma .. 
ınullU. telima&I bulnnnwhll takdirde 
vwtbdıa hesabında t•Vmllb mevcud • 
Ben ~ ftbid _,, ~u.ı .... tutu -
lur. 

(A.) BeJ •me UAlll 
MADM 2S - Sımıt nre..cseler, bir a7 

lçlmWd tesllmatma ert.11 ayın 15 inci gll
nü akşamına kadar ........ :ra%1lı ma16-
mab havi bır beyaııneme ile balh olduk
lan vmidat daireüe Wldit ... mecbur
durlar. 

Bu bepnnanıeye 1elı1bıi olUDD malm 
clna ve mn'i (tubaft3'e ve 111anltatura 81-
yasında nevılerin ıa.terUmesine Malf7e 
Vekaletince m'isaade eıUJebillr) mlkdt.-1, 
ıww"i iUbMfle 82mnl ve aqnrl vabid sa
tış fl7at.. •t11 bedelinin tutan (iptidai 
madchlıl MPalarma akl olarak yapılan 
rn111DuJMaa. altına maddede ya%1lı şekD
lerde ist1maı1 ve utlhlAk edilen veyahud 
filysl, fUbe. satış malazaa ve19 kornis -
yoncuan gönderilen mmnu?.Atta emsal 
satış bedelinin tutan) varsa her cins veya 
nev'e aiıd iptidai madde tenzilAb, muamele 
vergüıl mikdarı, J)Clln ve venımye satı,ıar
la satılmak üzere fil,yallere. 511belere, sa
tı.ş matazaıanna veya komisyonculara 
ıoitderUenıer .ayrı ayn aösterilmek sure
tile dercolunur. 

18 i11c1 maddenin D fıkrasında yazılı il
ler için, be,annamcde, bir ay içinde yapı
lan illerin :nev"i ve mlkdan her nevi ife 
ald azami ve asgari vahid ücretle ımal 

Yukandald farklarda yazılı sınat mu8-
seBeler harkınde kalan mu cllefier ao 
uncu madde muciblnce tutmağa mecbur 
oldukları emtia ithalAt ve ibrucat detteri
run ltballt ve ihracat hesablarmm bir 
takYim MIM!Si ıt barile senelik yek6nlarmı 
ücreti tutan ve muamele vergi · a&ıterlllr. 
ve seçen ameden mUdevver mal •ıoklarlle 
yeııi MDe,J'e devredilen mal toklannuı 
cins, mikdar ve maliyet fiyatlarını goste
ren bir beyannameyi aid olduiu takvim 
sıenesl 90DUDdan itibuea lkl 117 itinde 
b:ılh olduklan varidat dairesinde -..me
ie mecburdurlar. Beyaanamede, ar.ı aııu.. 
ten olan stok mallann neflleriabı • ~
nea l&terilrneai. 

(B) Gatlrii Vellsi U... 
MADD& 17 - :lıçl ..,_ ,,. rnullaa le 

kunC bamundan ~ ..... ..._ 
lan wl 'll0111111ihrdm IDOe•111e IMıilıl 
...... .-.u ................ 

ws ==-

SABAHTAN SABA iA 

Bir hamaset farkı 

A
kna.nların binlerce paraşüt

~üyii aulh zamal\Jllda hWJU

m bir talim ve terbiyeye tabi tuttuk
ları ve harbin bu dokuzuncu ayında, 
bilh•s&& Hollanda işgalinde sabaya 
silrdlikleri mallımdur. Nereden ge
line gelain, hangi tarafa aid oluna, 
olsun kahramanlığı takdır temek ll
zımdır. 

Şilphe yok ki paraşütle düşman 
topragma inmek, orada silihh, bom
bah hareketlere girmek bir kahra • 
mantıktır. ÇilnkU bu suretle harb, 
cephede ve batta tayyarede harbet
mekten farklıdır. Daha tayyareden 
inerken ve havada bir matinel1 tti· 
fek at.etiyle can vermek~ var, in -
dikten IOD.r& parçalamnak ta vv ... 
Fakat itte o kadar.. Yani bu yeni 
u.ul cesaret harbinde ölüm yüzde 
yt1z göze alınmıt değildir. Sebebi: 

Şt1pbe yok ki Alman paraşütçüleri 
cephenin çok gerisine ve çok hali 
yerlere iniyorlardı. Binaenaleyh bu
ralarda maklııeli tüfek ve hatta tü
fek atetlne manız kalmak tehlikesi 
pek udı. !ndikleıi topraklarda m• 
deni İllS8nlann topraklan idi. Mu· 
vaffak olamıyarak teslim olan veya 
yakalanan paraşütçüler için nihayet 
esir olmak ve harbin sonuna kadar 
bir esir kampında yan gelib otur
maktan başka hiç bir tehlike yoktu. 
AllDanyada haftada yarım kilo ek
mek, cUnde bır banım yağ ve et 
,..tne İngllterede veya Fransada 
mUkemm l tayınlara sahip olmak ü
~ bir Alınan paraşütçüsü için ca
zi.b bile olsa gerektir. 

Her ne bal ille, biz bütün bwılara 
raPıen Alman paııMJUtçtllerinha ce
saretini ve f edaklrbğım kabul edi • 
yonm. Ancak bwıu Alman milleti ve 
J'Uhreri llbi mübalağaya da mUaald 
bulmuyorus. Çünkü tarih, harb u
blannda yüzlerce ve binlerte fedai, 
tam fedai, yam bir daha geriye dlSn
JJDemeii, ölmegt göze alarak giden 
bbramanlan çok kaydetmiştir. 

BwlJanıı başında Türk denizcileri 
gelil'. Ka17onlarmdan, düşman ku· 
manda gmillerlne atlayıp, ,.W 
mancınıkla atılıp tek başına, yahu$ 
ttç bet arkadqiyle birlikte koca bir 
gemi içine saldıran, palalarım sıyınp 
gemidekileri çil yavrusuna döndüren
lerin kahramanlığını ve f edaki.rlığını 
du,tlnüııOz. 

Bir Tllrk gemisi, düşman gemisi 
tarafmdan mahmnzlpnmak teblik& 
ili karşıamda kalınca üç bef diliftl' 
gemici hemen ayrılıyor, düşman g& 
misine atıhyorlar, milthi§ bir bo -
ğuşna sonunda can ftriyor; fakat 
bu panik sonunda dttlman gemisini 
.. ~ ÖffbD yilJde 
J9a gtime ahnmadan böyle bir hare
kete imkan yoktur. Ttırk tarihi ~ 
Da blll& buna bemer bam91iyat ile 
cloludar 'ft zi1ırettii1miz fedaJrArh .. 
ğm ve kaJaramaDhğuı emsalini he. 
DÜZ hiç bir yalaancı tamı brM 
IDİIÜI'· ___ ,,,.,. __ _ 

IJBllIZUIUJ• 1 -

Bir araba vapurunun 
makinesi bozuldu 
Şirketi Hayriyenin 26 numaralı 

motarl "Slhulet,, araba ftplN • 
nua db Sarayburmmda •elrinemi 
bomlarak •ulanıı cereyuana kapıl
lllllt lodos fırtınası da o1duğ1ID4aa 
bir müddet d.tlpl•r herinde boca
layıp dprm111, diğer bir lirket vapura 
gelerek araba vapurunu.çekip Sirke
ci araba vapuru iMeleame gtitanntlft
tUr. .... 
Mu-Unl dan Ronevelt' e 

cevap verdi 
Roma, 19 (AA.) - KuaoHni, Roa

eevelt 1-afmdaJl lrendisine gön
derilea ..,..ja. llugtla cevab vermi§
tir. Bu oe.abm muhumya.tı hakkm
da higbir mal6mat yoktur. 

onu ve muharrik kuvvet kullananlarda 
muharrik kuvveti de beş bey&iri geçml -
yenler ile lllUbarrlk kuvveti 10 beygiri 
~ vaı.iz ve elekli deifrmenlerin 
ve 10 nuncu maddenin 5 inci :fıkrasında 
yuıh ~ llU'tlanaı babı: olmıyan 
valSliz ve eleladz ve muhan-i>: tuvveU ıe 
beygire kadar olan değırmenlerln sahiblerl 
fstedlklerl dinie vergileri götürü ola-
rak tah rllir. Bu maddedek1 llCi 
tabiri 12 ı maddede Jadı fa}uaları ifa
de eder 

12 iDci maddenın (A) ve (B) fıkralarında 
7azılı mf.\-.eler hakkında götürü ver
gi usuH1 tatbik edllmez. 

Götürü """ taıebleri takvim yılı ba
fUUl kadar 7Ul n. varidat dairesine bll
clirllir ve talebi tlıllllt eda mail J'IWm 
HlbarataUIMıt ...... 

19 Mayıs bayramı 
(Raş tarafı 2 ncide) 

ye Reisi Doktor Lütrı Kıı dar ~ autlm 
söyl m ş \ e ıılkı,,"1anmı tır. 

Aziz Türk gençlıg , senin len n1e 
anıl n bu buyük bayramımızda, 1111 ter~ 
yıldonumilnde sana mah u.~ en ktymcUı 
mektcblerden bır:ınin temelini atmakla 
duydu,ı:um derin inşirnhı zleılme bnşlar

kcn bildlnnelı:: lhtl)'ııcını b ssedıyoruın. 
Bu inşirahın sizlere asri blr ııt:ıdyom 

:r.tpmak üzere bir aene evvel veni )tftl 
vadi yerine getirebilmek için karşılaştı -
iımız muıküllıni izaleye muvııtiak ol:ırak 
vadımi tahakkuk etUrebllccck vaziyete 
gelmiş bulund\llUmdan blr k t d ha art
mıştır. 

Milli Şefimiz mdyomun nasıl telAkld 
ve tarif edilmek llzım cld ğtnt IU veciz 
ctlmlclerle ifade buyurmu lardır: 

(Turklycyi idare edenler stadyomu en 
kıymetli mekteb gıbi her yerde kurma~ 
talı acaklardır. Türldycnln i tıkbalinl 
ld re edecek olan genç n ll açık havada 
açık meydanlarda yeti~cc ktir.) 

B gii2el ıehre Vnli 'c Belediye Reisi 
olar k ı ldltfın zaman, Mılll Şefımiz Bil
yt k ınonll nün stadyoml r hakkındaki 
ir d alın~ bır memur ,~c bir vatanda' sı• 
fa le ı tanbul ıençll ınin de n rl bir 
stada ne kadar muhtaç oldugunu ilk 
gUnlerdc takcllr etmiştim.> 

Valı ve Be1edlye Rclsi bunu muteakıb 
stadın kurulması için yenilen gilçlukleri 
zıkrctmiş ve demiştir ki: 
._ A len sporcu olan bir mılletln ço -

cukl:ın ımz. Ecdadımı:. uımanlarındald 
sporların ne bilYUk mert beterine erişmiş 
olduklarım ve vatana ne kadar 1 yık bu
lunduklannı serhacllerde kılıç llıy ak 
ııt ko tur rak, rakibi )cncrck 1 b t etmlş
lerdır. Sizlerm de modern sporlara bu fen
ni stada vatana llyık o duğunuı.u göste
rece bır a kla çalı§acatı ı a ım nun var
dır.> 

V linin nutkundan rn s 'ylcncn bir 
çok utuklarda Dolm b ı çc s.tamnın c -
lternm yetl tebaruz etti 'e st dın ın
i<lSl iç n ~t aoat.er nl re te,,cklnil' c
dllmi tir. 

Bunu müteakıb, da .. A., ..... ~ Bed('tl Ter-
bıycsi G nel Direktör! u ı bul Bölge
• t rafınd:ın Park otelde b I yaı.t ve -
rlm r. 

D\in y.,.._ ~ Kttşa(llar 
19 Mayıs Spor ve Gen 11 baJraını do-

la ile dfin vilAyct h ı el bilinde 
bir tok telnel atma '\ C I 

ruimleri yapıbnıttır. 
Yalovanın Kirada e T oprü köyle -

rinde inşaaUarı ikmal olun. n ıki koy oku
lunun da temelerl atWn r. 
Balıkbdaki Rum hast ı n ne konu -

lan At tOrk bil9Ul de d tıledeı sonra 
me- ı. açı1J1Mlbr. 

htiJı llalke~ S,.. Bayram 
Diln l'at b Halkevi tarn!ından 19 Mayıs 

Spot- , c Gençlik bayrnmı münasebetıle 

tertıb edılcn mwıabı:ıkal muvaffakb'elle 
neticelenmlşUr. 

1lk olarak sabah saat 1 da yapılan bi
siklet müsabakası 5e ldl mS. üzerinden 
:Jllpalmışlı.r ve DU n.tleeler elde edilmlt -
tir: 

I -Süleymantyeden Haralıımbo 
il Kalespordan Janpol 
ın Suleymanlyeden A op. 
Öj!leden aonra Karagümrükte başlamak 

Ozere Edlrnekapı - Topkapı - Aksara:r -
l'atlb olmak tlaere tertıp edilen mukav~ 
met kQIUSU 111 ııetk9,yl vermifUr. 

I Adnan D. P. 'rt 
Il Adnan ölı:-a 27 .33 

m Cavad S. S. 27.52 
Bu Ddncf 81Q' Jaareketinden 9CllU'a fut

bol mosaJ>aıraıen NtJadı. 15 .., dakika
dan ikl devre olmak üzere ve yenilena 
çıkmaa fll?'liı. yapalaıı bıa musabakalarda 
ilk ınatı Akımpor - Fatih Balkevi oyna. 
41. ve J'aUh Ballre9t bu maçı 2 - e ka -
9IKl.a. 
Bwıdan soma Darüfiaf ka meunları -

J)avudpap oynadılar ve ancak onar da
kikalık temdldin 30uunaa DaruHa!aka 
bir eoI atarak müsabakayı kazandı. Bı -
rinci maçın galibi Halke\ i ile Kar8't(lm
rUk' oynadı. 

BU maçta colr tazel oynıyan 1'atlb Hatt 
9Vi JDMÜHHÜf 1 • 0 yenildi. 

W'lna1i ~ m..,.ııwı ile Jtma
glııutllr cıpadı. Çak IOul bir oyun çı -
kanın DarOfıafaka mezunları takımı o
JUIUID birinci 4t!n'eSinde b r eoı atarak 
dlllne7l bir ı-o bitintL lkincl devrede bir 
Pik pi ftrsatJarı kaçınnalnna ratmen 
dalla bl1dm ~ maçtan pllb çık
tdar ve ortaya lmnuJan kupa:rı aldılar. Bu 
maçı k lüuıl idare eden Etret Mutlu 
ya teteklr6r -- p1lb tak tebrik ede
riz. 

Şlll BallrlM Bayranu Nasıl 
Te&'id Etti! 

19 Mayıs spor bayramını bu sene Ş '1i 
Halke\•i KAğıdbane koyundc tes'id et -
miştır. Diln sabab Helke i ünden b re
ket eden otobüslerle Hal evi spor temsil 
kollnrile köycülük vubel ri m nmblan 
Kflğıdhaneye gitmişler, ~ kadar 
muhtelif spor hareketleri \ e m abalcnları 

yapmışlardır. Aynca bir a meydan tem
sıli 'ermişlerdir. Spor hareketlerine Kıl -
gıdhane gençleri de iftirak etm{J ve bay
lece iki taraf çok ıllzçl v t ~ -
lerdir. 

Galatasan.y Voleybol Şampıy.u 
Bolge voleyvo7 fatnp yo lu için fi-

nale kalmış olan Galatasaray Ue Beyl be
yi arasında iki hatta e\'V l bir müsabaka 
yspılacak iken Beylerbeyi gelem mesi 
üzerine Galatasaray tam on I1An edll
mış, takat Sarı - Kırmızı takım bu üm; a
nı m~ ka:r.anarak almak i nniştl. 

:Bu ıUbarla Galatasaray ile Be
arasında dün bir lcarşılaşm. ynpıl 

Beylerbeyi cltlıa • aaoa gelmed 
Galatasar87 z z 'c a obnut ve lllQClu 
llad•mn taMI .... -.ı' · dek~ ... ...... 

''Yeni Sabah,, ın büyük röportajı 

İlk Türk Petrol 
Mıntakasına doğru 

Batman çayını •alla ıeçİf 
("Yeni Sabah,, ın aureU mahsuaada yeni petrol mtntaka· 
sına glndermit olduOu muharriri Sabih At.çam yazıyor.) 

-S-
Kuııbkh ild ihtiyar dağ silsilesi 

anuımda akan Batman çaymın g& 

çit noktam, eel bulunınu bir filem.. 
Vakıa coğrafya, Batmana, çay W. 

mini veriyor. Fakat, onun kabara ıt.. 
bara, deli deli akan sulan Dk:Jeye re
kabet edecek kadar afkm Ye tqlmı,, 

Batman çayının sağ ahilinde, Dı.. 

yarbalnr • Irak hattnın inşaat mer
kezlerinden biri var. Orada mola ver
dik. 
Kıyıda bir köy usanıyor - ki P.. 

mendifer buradan geçecek , Muas • 
zam bir demir köprünlln ytlz metre 
arayla kunılan ayaklan, bu mınta
kaların inki~m sembollze eden bl· 
rer i§aret imi ler gibı yükseliyor. 

Sol tarafımızda bir dağ yolu kıvrı
la Jnvrıla aşağıya iniyor. Toprağı, 

ee!ler §e!'ha ettha oym\lf.. Karşı sa
hile geçecek olan nakil vasıtaları, 

burada sıra bekliyor, sonra ağır a
ğır ağır, sallana sallana hareket .. 
debilmek için yolculanm, hatti ica
bında ytikleriııi bile tahliye ediyor
lar. 

Lakin, bUtün bu ihtiyati tedbirler 
ile, kamyonların devrilmemesi ga
rantiye aJınm11 değildir! Şoförün U· 

f at bır c:likkataizligi, fizikteki ınüv .. 
zene kanununa aykın netice verebile
cek kUçticük bir direksiyon kır
ması korkunç bır kazaya derhal s& 

beb' olabilir! 
Bu heyecanlı saluıeleri, otomobili

mizi nöbete koyduktan sonra, dtk 
bir yamaçt4 açılan kır kahvesinden 
:seyretmeğe başladık. 1'te. bir kam
yon! Sıruı gelmif, sallana sallana, 
kıyıya varm&la çahtıyor ve maki
neye hayabnı, nudqMlderatma teslim 
eden §O("dr de muhakkak ki ter dö-
'JM;.., ' _ .. ,,or. 

Bırazda, safasım sürdüğümüz ma
hut kır kahft8fnden bahsedeyim: 

Sudan bir baraka, tenekeden bir 
ocak, o.tkah fincanJar ve camılerde 
Kuranıkerim konan .rahlenin ben
seri acayıp iskemleler .. 

Yalnız, hepimize, yorgunluğumwıu 
unutturan bazı sebebler var: Peyzaj, 
harik\llide güzel •• AJlli zamanda, ci
var halkının 111ilırla BObıJpııbklan 
içiade, ıenit bir :muhabbet aalkaaı ile 
çevrilmiş bulu.auyoruz. Ahali ile ya.
kından temulan olan intaat başmü
dür muavini Bay LUtfi Tümeıie öm
rilnilıı tam 50 aeneeiDi Şark vilayet
Jeriılde geçiren doktor Bq İbrahim 
Batunoğlu, bu muhabbet •rmaşık
lanmn bahçıyaalan gibi. 

Fakat, ne yazık ki sohbetimize fu
l& devam ec1emedik. Batman çayını 
a,mak n®eti bise gelmif idi. Helil
lagmajı andıran bir tekilde arkadq
lara veda ettik. BiW. hu.wd idare
flİllin "Sefinei Nuh,, lanaa binmeğe 
hazır olduk! 

Bu sandallar, yahud mavnalar, ya
Jmt da Mlapuryalar, sallar - çUnJdl 
anlara ftl'ebllecü bahri bir llltılah 
bulamıyorum! - ile 8ey8hat, hiç bir 
yaratıcı muhayyikmia tuavvur ede
miyeceli kadar prib ve heyecanlı -
dır. Düz bir sal dil!f(lııünUs, kenarta
mıa arkadan öne doğru yHJrselecek 
tarzda, tahtalar iJe kaplayum ve ba 
acayip dckonı bir d mama burnu 
illve ederek şelııllendtrtııiz! .. "Sefi
nei Nuh , Jann daracık baş güverte
leri de var. 

Kaptan, sırtında beyaz entari ve 
yelek "olduğu lınlde, azametle orada 
ayakta duruyor ve cllndclti kocaman 
kürekle dümen yapıyor. Arkada da 
upuzun ve hendeseye dargın iki kü
rek var. Bunların her birine üçer 
hamlacı asılıyor ve birbırlerini ga.y -
rcte getinn k için avu avaz b gn
yorlar: 

"-Yallah! yallan! yallah! .. ., 
Fakat, "Scfineı Nuh , lar, değil 

böy~ altı hamla ııun, h tti yüz ham
l:ıcın.ın yallahı ile de yürüyecek nes
nelt:r değil ! 

Ammn, oaun da çaresini bulmuş
lar: Batman çayının ta yukansın
dan iplerle çekil-- çekıle sığlıktan 

lmrtanlaa "Sefınei Huh,. lar, bir 
yandan alnnb ile a ağıya düşüyorlar, 
bir yandan ela bamlac lann: 

"-Yallah!,, 
lariyle kaqa 8Ülile 111apyorı.r 

Li.kin, 'Batman çayı, her zaman in· 
laflı değil! Bul günler coşuyor, ve 
telmlleri )1izler'09 metre usaklara 
llÜrWdÜJOC. o ........ "7allah,, Cl .. 

ıar, yedek çeb geb bulan geçıt 
notta.sına getll'tyorlar. Yalnız, ye .. 
det safalannı, Boiaziçınde gördüğıi 
mür. gibi zannetmeyin.. Tayf&larda, 
saten ne pantalon var, ne de bıldiğl· 
miz şekilde don! önlerini ve ark:ıla· 
nnı birer mUsellesi bezle gizli) erek 
"setri avret,, düsturunu yerme getır
mifler ! Böylece, Batmanın i ine da .. 
byorlar, elleriyle yakaladıktan ipe a· 
.WOyarlar ve bu ameliyeler tam bır 
saat sttrttyor ! 
Sabeh~ybı albda ba§la) an mi.ına· 

kale, ak§&Dl üstü on eeki7.de payd s 
ediliyor. Ara yerdekı oğle tatilini de 
hesaba katana.k, koca gftnde bir du
züne kamyon Batman :yıru ya go
çiyor, ya geçmiyor! Tabıi hav nın 
mOsaid olması da §art! Gen kalan
lar da, 0 Sabnn sonu seli.mettir!,, 
deyip kJyda sabahliyorlar ... 

Bız Batman sahıl ne geldığımız 

zaman, "Sef"ınei Nuh,, lardaıı biri he
metı h reket etmiş bulunuyordu. La· 
kin, nöbet yeri kalabalık olmadığı 
için, mesud bir tesadüf ile, iki saat 
sonra sıramız gelmişti! Geçıt yerina 
indik .. Odunlar ile, kıyı ve "Sefincı 
Nuh,, un arasını doldurdular. 

Otomobil, içeriye g rdı, nrk da.n 
da biz .. 

Kaptan, bütün vakar \"e cW ) ti 
ile: 

''- Haydi!,, 
Kumandasını verdi. Gemimiz, ip

lerle açıga çekildi, sığlıktan kurtarıl
dı. Bu ı§i bitiren tayfalar, hemen i e
nye atladllar, küreklere asıldılar ve 
başladı "yallah!,. lar ... 

Nihayet, allana, sallana, "Seimei 
Nuh,, un içine dolan sulan endişe ile 
seyrede ede karşı sahile varabildik. 
~ya evevll bizim çıkmamız li -
zımdı; teamül mucıb nce, sonra da 
otomobil!. 

Fakat, "Sefinei Nuh, karaya o· 
twınuş, arkası kat'iyyen sahile rum 
pa etroiyordu. Aradaki mesafeyi de 
atlamağa imkln yoktu. Acaba, pa
çaları mı sıvayacağız? diye düşiın -
dilin! Bereket versin, "yallah!,. cılar 
imdada yeti§tilcr. Bahşiş koparmak 
ümidiyle, Jlef 'eli ve teleişh bir halde, 
heplmisi kurbanlık koyunlar gibı 
mrtladılar! Böylece karaya ayak bas
tık! 

IAkin, maceramız, bu kadarla kal
mıyordu! .Aa ileri, Batmanın diğer 
kolamı qmak ica.b deiyordu. Su, az 
i8e, oradan otomobil geçebilıyordu! 
Ya, kabarmışsa? .. O vakit, felaket 
itti! Çünkü, biz, gene kurbanlık ko
yunlar gibi sırtlanıp götüri.ılcbılirdik ! 
Fakat otomobili, deveye hendek at
latır gibi aşıramazdık ka ! ! .. 

İşte, bu büyük meselenin halli için 
toför, enine boyuna tedkilrler yapb. 
Bir jeoloğ gibi dikkat ve ihtimamla 
geçit yerini muayene etti. Nihayet, 
suyun az olduğuna karar vermi o
labr gibi aamunudık ya!!. 

11
- Yallah!,, ı bastı!. 

G&derimiz ileride, kuma saplannıalC 
korkusu içinde yilreklerımiz oynaya 
oynaya ve kar§l sahılc ulaşmak i ·n 
arayerdeki mesa!enm aaııt.imetrele?"i
ni bile hesaplaya hesaplaya mevud 
toprağa kavu tuk!. 

Ve tekrar ycmye il tarlarlann or
tasında yol almağa b'lllJl'llUli1'. 

Ak a.m, yavaş ya or -
du. Artık Siird vilayetinin hudut-
ları içinde ilerliyorduk. t )ıfay-

muru boğazına vn.rm trol n-
daj kulesini görcbllm k ı n c..ıümiız. 

de daha ne kadar k ti' r var
dı .. Hedefimize uJapns.k maka.adiyle 
sabırsızlanıyor, yaz g~ıtl rmden a· 
nzasız ılerleyen obmobılıcuzın bır 
kuş gıbi uçmlSUll · yorduk sankı .• 

Bir müddet sonra, .fsırıetpaşa kop
rüsilnu geçtik. Kop ün enteresan 
bir tarihçesa var: Ona Milli Şef ln
önünlin 1933 aeneeınde Şarka yapbğı 
seyahat eaumda OlundJğU 
içın bu ismi, balk vermiş. 

Meraııfnw4w ve kendi keııdlaıf ya
pılan bu ad koyma hi'"ceei.._ bu 
Jriiçuk lleVli ve saygı tesahU1119den 
derin, büyilk minalar aezdirg " .. 



Bayta: 1 

POLiSTE: 

Bir çocuk ezildi 
Cihangirde ttalyan hastahanesi karşı

mıda cami içinde oturan İbrahim adın -
daki çocuk, tophanede. vatman Mehme
.nn idaresindeki 117 numaralı tramvayla 
ıı>lım kenarında duran bir taksi otomobili 
mas:ında sıkışıp kalarak vücudünün nıuh
teru yerlerinden ehcmmi)'eUi surette ya
nLmmış, Beyoğlu hastahanesine kaldı -
ıılm~tır. 

Yaralama 
Feriköyündc Karaca sokağında 55 numa 

n.da oturan berber Mchmed zabımya mü
racaatla, Kurtuluşta oturan Hüsnü tara
tmdan pazar yerinde arafarmdaki bir a
bcak meselesinden dolayı testere ile bo~ 
mmdan yaralandığını iddia etmiş, Hüsnü 
,,.Ulanarak tahkikata başlanmıştır. 

V angm başlangıcı 
Beyoğlunda Rumeli caddesinde 28 nu

llUıralı evin üst katmda bava gazi muslu
ltmun açık kalmasından yayılan gazın 

parlamasile yangın çıkınış, itfaiye tara -
6ndan derhal yetişilerek söndürülmüştür. 

ml Çakı ile yaralama 
StlleymanJyede oturan Halid, araların

da cıkan kavgada, Beyazıdda Cami soka
lmda oturan Mehmedi çakı ile kalçasın -
dan ehemmiyeUi ırurcUe yaralam~tır. Ya
ralı Cerrahpaşa bsthnesine ltldırılmı~ Ha
lid yakalanarak tahkikata başlanmıJtır. 

rramvay cammdan yaralandı 
Yezı1iehirde oturan Harviko, Şişhane -

*n 509 numaralı va:m.anın idaremıdeki 
fnm"Ya binmiş, vatmanın birdenbire 
JaptJlı eiddetli frenden tramvayın kapuı:ı
:aa ~ camın kınlmuile l:larviko 
...tıteljf 7erlerinden ~ş. 1edavi
li J'8pılm.$r. Vatman hakkında tahkika
ta baslanmıştır. 

Duvardan dU9tO 
Tabimde yıkılan Tabim kŞ.asmda 

P1ıııan ameleden MevlOd, çalışbğı duvar
.... düserek y(lztl.ndeıı yaralanml§, tedad 
dma alınnuştu-. 

Kamyon çarpll 
.Edirnekapıda Mı.sır tarlasmda oturaıı 

P5r 1.srnaWn idaresindeki kamyon ke -
nstecller caddesinden ıeçıerken Hüseyin 
-tJu Vahaba çarparak yüzünden yaralan
muına sebeb olmuş, yaralı hastahaneye 
bldınlnıış, aoför yakalamnıftır. 

taşla yaralandı 
1tsldidarda Selfımi Ali mahallesinde otu

nın Mığmhcı. kardeşi Mi.sak, taş atarak 
lııajpndan yaralamıştır. Yaralının tedavisi 
Jmlll)mış, Misak ,.akalanmı§tır. 

Bursa belediye reisinin 
tetkikleri 

Bw-sa. (Hususi) - Belediye reisimiz a
'l"&lkat Sadık Tahsin Arsal bugün bera -
iminde belediye baş doktoru Şefik LiiW 
tılıluiu halde Çekirgeye ciderek birer W
IW kaplıca ve otelleri gemıJiUr. 

Kaplıca ve otel sahiblerl yeni belediye 
ft!sinin bu teftiıinden Te otellere karp. 
Pierditi alfindan memnuu olmuşlar; 
mbhl bakımdan icap edelı DıOkaanlaruı flı:
lll&li için kendilerine Terilecek. malfunat 
~e çalışacaklannı b~lerdir. 

Bu sene Gehrimizin b<ltün otel ve kap
llalanıun geçen ııenelere nazaran daha gQ 
m ve sıhhi şartlan ihtiva e~e ~
IP]lnaktadır. 
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SOLDAN SAGA: 
1 - Bir memleket - Bir renk. 
2 - Işık verir - Kuşlar yapar. 
3 - tle - Feryad. 
4 - Bir ne\•i yanıcı g~ - Bir JWZ seb-

zesi. 
5 - Yemek - Kôr. 
6 - Avrupada bir nehir - Nehirlerde 

kullanılır. 

7 - Yapmak - Al!imeti farika. 
8 - Onikiadndan biıi • Bir nota. 
9 - isim - Bir renk - Bir nota. 

10 - Mevcud - Derece. 

YUKARIDAN AŞAÔ.IYA: 
1- Bir kadın ismi - Bir yem.ek. 
2 - Bir nevi et - Gözden çıkarma. 
3 - Rlyaziyede kullanılır - Bir remiz • 

Ufak tefek şeyler satar. 
4 - Şair - Fransızca ckemik>. 
5 - Islaklık. - Kısa zaman - Bir nevi 

rüzk.Ar. 
8 - Bir zaman. 
7 - Kadınlar bakmayı sev.- - aıdala. • 
8 - Meşhur bir ~ehir. 
9 - Yakalamak - Bir nota. 

10 - Bir nota - Küçük gemilerin tamir 

YENİ SABAH 

F O S F A R S O L, Karun en~ kısmı olan Jarmm yuvarlacıkJarı tueliyerek çoğalta. Tattı iştah Wnin 
eder. Vü.cwle devamlı gençlik, dindik verir .. Sinirleri eanlsndımrak asabi bohraıılan, uykusuzluğu giderir. llu
ıımid tnıabazla.rda, barsak tanMBiJnde, Dfo, Grip, Zatfi;;~ Sıtma aekabatleıiDde, Bel gevf6kllğl ve ademi ik· 

tidarda. ve kilo alın.akta şayanı hapd fa.ydalar temin edı!ır. 

FOS FARS OL 'ün: Diğer r.atlba kuvvet §1J1'11bJa.nnı!sa ftstthıfüğö DEVAMLI BİR SURETrE KAN, KUY· 
Y.ET, İŞTİHA TEMİN ETMESl '"'D lmlla.nanlarda bile tııeirini derhal gös~rmesidir... , 

Sıhhat VeMWintn resmi müsa.adesini lıUzıllr. Her eczanede bulmm:r. 

Üniversite RektörlüğUdden : 
Ceza hukuku, tktısad; ispençiyarl kimya, Umuml Fizik, Romanoloji, Tmk ede

biyatı tarihi, Umumi Türkiye tar.ihi, Hayatı ve Tıbbi kimya, Mikrobiyoloji, gımal :nz.. 
yoloji, sinir hnstalıkları doçentlikleri açıktır. Namzetlerin yabancı dil imti.ban1arı 3 
birinclteşrin 1940 perşembe günü yapılacaktır. isteklilerin sıhhat raporu ve 5 ikıtairaf, 
nüfus tez.keresi örneği ve ilini hüviyetini gösteren fişlerile (Fişler tt'd.ris işJeri kale
minden istenecektir) 16 eylfıl 1940 tarihine kadar rektörlüğe müracataları. ((088) Emlak ve Eytam Bankasından: 11~1~0• 

.... 

Euı No. VER 1 

1150 Beyoğlg,. Kamer hatun mab. Ir
mak lllılı:ak Es. 23. 

1 

1339 BeyoiJu, Yerrlıehlr mnb. Dereho
yu ve Kasap sokak ·Es. 81, "k"e. 6 

1512 Em.in&di. K.um:kapı Şehsuvar mab. 
Kadırp Jlmanı cad. Es. 126, Ye. 
146, taJ -. ada 1114, parsel ~ 

1584 Yeşi.lkö7. Şevketiye mah. Dimitrl 
çıkmaD KIL G 

1'162 Kadıka7, C:lfe:rağa n:ıab. Es. Ce-

1689 

1753 

1787 

1923 

1989 

1943 

1860 

•• 1 

viz, Ye. K.abukluceviz sokak Es. 
80 Mük.. Y~ 46, taj 46, ada 150, 
par. 34 
Bey~ EL Büseyino.ğa, Y c. Ko
ca tepe lllllb... Ferid.iye soknk Es. 94, 
Ye. 108. taJ 108, ada 326, par, 15 

Beyoğlu. Pa.Qgaltı, Es. Hacı Mi
.h.ıık Ye. Razi.f Bey sokak Es. 4, 
Ye. lf. taj lf. 
Uııküdar, Kuzguncuk Es. Çiçek 
Ye. Babce IOkak Es. Ye. 9 
EminönD. Alemdar mab. Yerebç.
tan Malt ıı:s. 2, 'lle. 10, 12, taj 
10, ıı 
üslı:üdar. fadlye eski Yenisokak 
Yeni ~ hatun ve Müneccim 
sokak Bt.. 1, taj 9 

Kıymeti Nevi Meaahaaı Depoz.ıt:G 

71.- Arsa 71.25 l\U 

5-i.- Arsa 27. M2 

20.- Ilnrab kireç- 80 M2 
hane ve oda-
nın 4/168 H. 

32.- Arsa 31.59 M2 

2503.- Bahçeli ah- 138.60 M2 
aab ev. 

811.- Evin 3/8 his 104.90 M2 

4810.- Aparb.mıının 156.13 M2 
1/6 His . 

11.- Arsa 54.57 M2 

4732.- DükMnı 264.50 M2 
müşternil ev 

111.- Dükkanın 34.48 M2 
1/2 H. 

2149.- Arsanın 21490 M2 
1/2 H. 

26.- Ana 21.50 M2 

l·UC 

ıo.SO 

4.-

500.ec 

162.2' 

96:1.-

2.2L 

9~6..f( 

22.2l 

429.8'1 

5jC 

edildlkleri yer. J. 
[Evvelki gllnka ~m Ml.Zij 

2132 

"Oskücbr. Selimi Ali Çarnlıcanın 
tcac:u;,. ad. uki 30, yeni H 
Eaki Da Kas.un, ye. Yalı rnah. 
»ı. Yala Bcıstaııı derunu, Ye. 
Kwnal .ak !'..!. 106, Ye. 207, 
1.aj 2071 .ı. 140, par. C6 
Emirı&ıft BQrikçarşı Yağlıkı:ıla.r 

ıokalı: la. M, Ye. 22, t:ıj 22 ada 
2!12 pnı:J. ,., 

1"13.-. Kargir dükkA- l.2.50 M2 34.6 
nın 57321 

ı 

2 
5 
~ 
s 
6 
7 
8 
9 

10 

ı 2 3 4 s 6 7 s 9 ıo 
1 S V t Ç R ETi t~ 
sl•KA•vl~L1 
T 8!M t IK ı • DIA L 
A K •ı• AILlKIA N • N A F 1 LIE • v • • BI t IA T •• ç E H • UIDllC T EIV A T o R 
LE H 1 M • R • L E ,_ ••AB EIS S Er.• 
SOKAKj9IRAK 

LORENZ ve TEFAG 
RADYOLARI SATIN MUŞTERt -

LER1NE 
Makinelerinizin btitün yedek par

çaları ve arzu ettiğiniz, piyasada 
meveu.du bulunmıyan biliimum ye
dek limbaların ve makhıelerinizin 

her ttirın tamiratı için yalnız 1stan
bulda Sirkecide Horasancıya.n Jwmı
da 25 No. 
SADE'ITİN SöNMEZ -

M1HAL LOGOT1'IS 
!Prketine mil.racaatmızı memnuni -
yetle karşılarız. MUesseBemizin. baş
ka. yerde ~besi yoktur. Tel: 20412. 

KA.NzVIC 
Gör.imi yakmaz, su ile çıkma:ı, kirpikleri dökmez. Terkibindeki Muu:. 
HIN cevheri sayesinde tJrpikleri ])esler ve uzatır. S.lyah., Ji.civerd. lnımı:8J, 
Yeoil na.lderlıdn baklf)tald füsnnkir culbe6i ,,ayanı bayretUr. 

INGILIZ KANZUK ECZA.NESt - BEYOOLU - İS'.l.'ANlllJL 

1 Devlet Demiryolları İlcinları : .1 
Hububat va un nakliyatına tenzilat 
Hububat un n eliler sahirelere mahsus 1 No. lu tarife illerinden holıınM .,,. 

\ID nakJJyatma ayrıca teımilit yapılıDlftzr. 
Tarifenin buı mfioasebetlere a.id ücretleri ckğifti.rilmiştir. 
Bu hU8\IStak:i tarue 18/6/1940 tarlhmden itibaren tatbik edilecelıtir. ftır.19 taf.. 

aillt içbı iata;yunlara mürtıcaat edilmelidir. l23St) ..-r) 

21~ 

2114 

2188 

2253 

2278 

2:ı81 

. 
2296 

Beyoğlg. Cukur cuma mah. Tar
laba§a ad.. F.a. 170, 170 mük. 210 
Ye. 18' 112. taj 180, ada 360, 
par ıs. 
Haska,. 'ftıqucu mab. Es. Kum-
barahme Malı; Ye. Kumbaraha
ne cad. k 27, 29, taj 29 
Eminön6 JIO;p'Okçarsı Ağa sokak 
eski, 7ml <lf. taj 44, ada 2737, 
par. 11. 
Kuzgunmlt tcadiye cad. Bakkal 
Bereketll aak Es. 80, 82, Ye. 9, 
68, diiklin '8, ev 9. 
Beykoz Papbabçe mah. Es. Kili
se, Ye. Şelddlfk cad. Es. 23 
Beykoı Kavakdere cad. Beykoz 
mescidi dak Es. 73, 75, Ye. 61, 
63, taj 81,, 13 Mescld sokak 2 
Beyoj:hı Eır. Hüseyin ağa, Ye. Bül-
bül mab. Es. Sultançeşme Arn::ı
vut ('1kmlı:D ve Taksim çeşmesi 
sokak F.a. I, 22, Ye. 26, taj 26, ada 
571, Pli' 4 

2287 Beyoflu. Yasin Hüseyin Ef. Ye. 
KalyOlllU Kulluğu mah. Emtn ca
mi sokak ı:a. 15, 65 mült. Ye. 73, 
73, taj n. 7~ ada 452, par. o&O 

W8 J'atih Unbpımı Kasap Demirhan 
mah. F& Uııkapanı sokak, Ye. 
Unkas- aıı. 98, lOO, taj 98, lOO, 

• !' .' ada lMO. panel 4 

-2 
ıao ttsldldar BuJcurlu Küçük Çamlıca 

ırokak a. u. Ye. 7, 9 
294 Büyübclıt. lle$J"Utiyet mah. Çam

lıbcl. Kftkep Bey sokak, Ye. 7, 
ada ıst. par. e 

20076 Sedef adası. 
714 Uskiidar kadiye mah. Müneccim 

bası sokak 58, 58 taj 58 
715 trsküdu, SelAmi Ali ef. mah. Es. 

Andonati. Ye. Trablus sokak Es. 
21, Ye. 11. taj 31. 

742 Fatih Sofular rnah, Yeşiltekke 

sokak Es. ta. Ye. 72, taj 72, paf. 
170, ada 1063, parsel 6 

757 Fatih Molla Hiisrev malı. Es. V~ 
fa, Ye. Himmetdede ve Aküpa
şn sokak: F.ır. 74, Ye. 102, Pat 171, 
ada 964-, parsel 3 

'158 Fatih, llalla Hüsrev Es. Vefa, Ye. 
Himmet ve Akit paşa sokak: Es. 
7'1, Ye. 102/1, pal. 171, ada 962, 
parsel 11. 

769 Emln?nfi Dayabatun mnh. Ku
rumlu han alt kat Es. 12, Ye. 14, 
par. 87, ada 260, par. 43. 

832 Fatih Aks:ıray Guraba Hüseyin 
ağa m.ah. Ç:mgıraklı bostan sokak 
Es. 30, Ye. 32, taj 22, p:ıf. 183, 
ada 896, parrel 3 

1505 Faf.ih, Aksaray Katib Kasım Ye. 
Yalı r.ıah. Es. L.mga bostanı Ye. 
Katib Kasım bostanı sokak E.ç. 
12, Ye. 12. 82/1, taj 12, pal, 210 
ada llUJ, par. 37 

228096 H. 
800.- Arsa 80 M2 160.-

380.-

H.-

1069.-

31.-

285.-

206.-

600.-

2112.-

871.-

571.-

10000.-
375.-

100.-

157.-

C2o&.-

Arsa 190 M2 

Arsanın 1.75 M2 
3/12 H. 

Maa dük- 77 M2 
kAn ev 

Çalılık 1836.60 M2 
1/12 H. 
Dükkllru 81.58 M2 
ıniiştemil ha-
nenin 2/3 H . 
II:ırub kar- 58.75 M2 
gir ev 

Maa dük- 50 M2 
kan kargir 
ev 1/2 H. 

Ustünde o- 266 M2 
dalan olan 2 dük-
k5nın 2/4 H. 

Arsa 2737.50 M2 

Arsa 571 M2 

Voll mahalli 
Ev 1/4 H. 

Harab ev 

Arsa 78.50 M2 

Arsa 312 M2 

78.-

2.SC 

213.8( 

!)1.-

120.-

422.M' 

li4.20 

la.z~ 

2000.-
75.-

::!O.-

3U< 

J'.!4.8( 

e70.- Arsa 810 M2 13!.--

100.- K5rgir oda 20.-

375.- Evin 1/2 H. 104 

809.- Bo~nın 2802 M2 161.8~ 
2464/3840 H. 

-
Yuk&rı.da adRSJ ve tafsilatı yazılı gayrimenkullerden (1) numara altında göste

rilenler peşin para ile, (2) numara altında gösterilenler seldz taksitte a"ı1ı:: arttırJ1'18 

suret.ile satılıı.caktır. 
:thale 23/:./;wJ Perşembe günü saat ondadır. Müzayede sıı·asmda verilen bede! 

mukadder kıymc.ti geçtiği takdirde talibJerin depozitolannı % 20 rus~tinde tezyiC 
~lemalerl ve milldlr kullananların mUhürlcrinl noterden t::u:dik ettirmeleri rnzımdlr 

lsteklilerin pe,- akçesi, nüfus tez.keresi ve üç kıta vesikalık. fotoğrafla birliltt 
bildbilen gCn ve ;:a_,!_e &ubemlz emld1!,.::,rvisinc milracaatlım. (3771 )-

Sabfbi: Ahın~-CamruooilinSARAÇÖCLU 
Netriyat lfiıditril: Macid ÇETİN Ra6ıldığı yer: (Yeni Sabı>..h Matbaası 

-aı 
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