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Her yerde 5 Ku GCNLOK SİYASI HALK GAZETESi 

•-' lngi/iz kuuuetleri gine 
q•I 

lc,,ı,t• o şalı bir ua zigette 
ı~ ; ; kahraman<a döğüş. 
'İ.d akut Alman kauuetle
le e hem adetçe faik ıdi-

. ' h · !od em kahramanlıkta ue 
l•r;ktirlıkta İngiliz;lerdPn 
Q/" , kolmadılur. Bınaen~ 
ro{ 1 Girit p>'k tabu ola-l ıtu~lÜ. -!'.·>-lıı I"" . (' . \'AJ,( 'J" ~ ~ıı "-.ıu .. ıhhi .. , -- ---- ---
~ n, on ı>ıı gündür deva.m 
y "li"ıı G•riJ muharebesi t 
tır nı. ayete erm:ş dcmck· ı 
tlııJ Alnıaı:.ar Giride hikıın ol· "nh· Şimdiye kadar "8.lıid ol
t.ın ırrıuz muharebe vak'aları- 1 lil \'il heyecanlısı ve en şiddet- ı 
lr ;rınoen biri olan bu mücade- ı 
c,;" h~r ikı taraf da bıiyük bir 
tna~~et \'e sebat gösterdi. Al- Bir A oastralgalı 
g0ııt -'r hakıkaten hır banka 

lnt'ası bir geçit resminde 

l'\ı •reliler. Donanmadan mah· j -
~ ııı 0ıan bir devletin yalnız /A ..... er·ıka nın 
a/Y•relere istinad ederek bir 11 1 
lin~;.1 , ele geçirebilmeı<i düne ge· ı 
•b:ı > e kadar boş bir hülyadan 
v.atet teliıkki edilebilirdi. Fa· Lo d El 0 0 

1'111 Alnıanlar bu harbin baır n ra çıSl 
hüt~rından itibaren, dilnyar1 T 7 0 

UeuJ ~,,lıay~llenn muntazam hır y a ş ı n g t onda 
'!;,rq •.ııresınde hareket etmek 
ı,~. :." nnkan sahasına çıkabi

IRAKTA1 

Muhasamata 
nihayet verildi 

Ciirit için 

Londra haya
le kapılmıyor 

"'l:• N ne ınaııdırdılar. C h' 'I Al 1 b ğ d i;ı :n·eç darbesi vukua geldi- 8. Winant, hurc ıll n Raşit Ali ile birlikte ltal· man arın u u ur a 

Tiirk'ii 

Bhe hura ~el garda11 ,..ritm ~11liimi1zde, 

H..-,ün ge1li bir gineı dolugor önümüzde. 

Dibıga bilir ba gn-1 çiçekten bajları var. 

U-lltt- ooaltırı, hcgbeU.. dajlan oar .. 

• 
8eı t..,.-ld11 .- er olfa erler •avaşrı, 

Atalan Aiir-rlget fPn de11;.J., aştı ... 

Dönmek ... _, polaltda kab;l .... i bi:i .... için ? 

Ôlmttk oa1- aj'r-da an~ak., dü,iJmrulc .U.:io ? 

* 
Tek miraatır lıi'7riaet kala• Jiind- bn gtt.., 

Ya,amıılc İçİfl lııer er gasla•th lfiingiUöne 

Esemez ga/lcıl gel4 ıreçe- afkamaztkua., 

Nerfttle, 1ııo.,; ~- dlS•ı•iqib korlcamazd•• 1 

Faik Salim Ôzyun 

-= 

\ 

ı: •. ı.ak_rrıan, bunu bir cı. Jı;ınltk te- mahrem bir mesaiını 1 · · T h k uğradıkları zararlar "" ı ı yan e çısı ~ rana açtı 
l\ı·ır t •Hik. Almanlar Norveçe hamil bulunuyormuş kar sayılıyor 
....... ' l'Il kafi den..ccde kuwet Londra, 'S1 (a.a.) - mgills 
hııı, ~-dou klerdi . ve NorveÇ sa- Nevyork, 31 (a.a. ( - B. Wl- matbu&U, balen kal 'l safhasına 
""kJ,. ·111 nasıl elınıle tutabıle· na.nt, bugün, Nevyolrtan Hyde - .,.;...,.;a '-· .. -an Gı'rı·d m .... _ ... _ n.a MoJJi K. M 
"•k· trh? Hele Narvike askPr Park'ta hafta taWini gec;lrmelt- ~-ı;,= hakkında h:';n: JJU.D I aç• 
·~;rı:ık•ım havadisi ilk daki- te olan B. Roosevelt ile bir tel& re kapılmamaktadır J t kib tti) 
hşı,; ınutıaka bir telgraf yan-ı fon muhaveresi yapllll§tu". B. . Tiıneıı gazetesi, ilk defa, ~ arını a e er 

Millt Şef Vergilere Yapılan 
Zamlar Hakkında 

ı,,~;1na . hamlolunmustu. Al- Winant, Roosevelti salı gtlnll ınıııı kayıplannın yan resmi bir 
'•11 <·r-~anı harbiyesi hemen görecektir. B. Winant, bu iki tahminini vermektedir. Alman- Anbn>, 31 (Telefonla) -

:: tn va!nız Almanlara malı- günü raporunu tanzimle geçire- !ar Girid hareki.tında 12 bin Ciimburreiaimi& Milli Şef lnöni 
""" ır kılı k k e her celı:tir. kiıJ kaybetmiijlerdir. Bunlardaıı bugün 19 Mayıs otadına ıe,rif et-
lı.ı·;. dü~ünm:r rI:ı~~i ~le bu 1 (Sonu •)'f• 6 ailtun 

5 ~ yedi 'bini Girid üzerinde ölmüş- ndflerdir. ETYeli teni. müaha-
Maliye Vekaleti tarafından 

~~~;;)1 ~iki de sen,;lerden beri \ • • tür. Adaya cem'an 30 bin kişi kalannı llıkip eclen Cilmhurreiai-
>,.,l ~:r>ıı~ idi. He~ yaln~ a&-1 Bı r hezıme- yani para$tçll ve pl8nörlerle miz, bi.liha.e futbol ıtadmo ıq.if neşredilen mu/assal tehi iğ 
'''J•laukdınıdan degıl sıyası ha- t• t • h . 

1 

nakledslmit asa:.-ı <>Wal< iki fır- etmı.ı~r ..,. ""....,makta ol"" 
'" ,., n a, Alman oropagaııda 1 n arı çesı k& çıkmı~. Hava yolu Ue nak: mlJli küme maçlanDı M71'elmİt-
'latı ~k~us leşkilfıtlan ·lıic bir fır- !edilen bir fırka ve deniz yohı ile ludh. ' be ·nakledilen iki hücum alayı mah· lzmirden gelen Alıay ve Altın-
-.~ h ·~· lmiycrek biitiın Nor· vedilmiştir. ı ordu takımlarile Ankaraıun M..... 
~,1 ;, a nlerini kendi gidi hi,_ 1 1n ı; ""almakta kusur etmemi~- 4 günlük hercümerç giliz - Yunan kayıplan, la- lı:eapor ve Harbiye talnmlan ara-

yaıı edileıniyecek derecede az- .uda yapılan maçlarda Maelte-
l,ı.. fasılası dır. İngilizlerin, ağır teçhiza.tlan - Altayı 3 - 1 ve Harbiye Al-

'"•,... bu Norveç darbesınin • ~--'· eğil' di Bu be t k .,..;: 1gı ınlib:ıhtır ki Girırl m:ı· .,.,..... d · se P en, tan tlDOl'dU)'\l 6 - 2 maiW etmifleıo-
<tsı b 1 Hazı· ran top "'6 kam.yon kayıplan bundan dir. ~•!Jı ctşlayınca, hcrkEcsi ihtı- Roşit Ali G•glO.f evvelki herhangi diğer muhar&- -==-----------

t•be,davranmağa ve bu muha- ı beleıiDdek nden dah kn B 0 ı ~la·~aın fili neticeleri göı.e çarp· Bağda.d, 31 (&.&.) - Ofi: Sa-: i a az o uş - ır cog"" ra ya 
~, ' bas!amadan ~,-vel talı - ( Dunkeck. in tahli)'e9inderı Al- at 18 den itibaren mer'iyete gi- tur. 
~ 'nler - - . manların (Sonıme) ve (Alone) reıı bir mütareke imzalanmıııtJr. G---1 Freyllerg At k ı 
~:;id t,,:~e~~~~enb~k~ nehirleri kıyJarında yerleşmiı Ra§lt Ali Tahranda Londra, 31 (a.a.) - lngiJiz On er ansı 
tjjnu''" Almanlar aleyhinde gö- olan Fransızlara ka,.ı yapbklan Tahran, 31 (&.a.) ~ D. N. B. ,sonu sayfa s aDt"" a do) 

Voırt t (Sonu .. yfo ~ otıtun 1 do) ( Sonu oayfa 6 aütun 4 ft) .-. toplanıyor •k ı' · u. ngiliz kaynaklan ---~=.::!~:...::::::::~::.'.....:....--......:.=.:....:.~.;._:..:....:.;._~:_ , 
~·· ,,.~'":ı~ fırkasının Ciride va- ~le4 ...................... le41e4~-.................... lf R E s M 1 
~:ı,.;.'~~i~a~~d~~~~J:vmıni:~~ Hergelecı· ı·brah·ım _-e AR p-_ oı. ,.~tlpr! de bulunmak lazım - Coğrafya programı ve 

lıaıj. •nku lnr,iligler Yunan .
1 

-----=-------------- TEBLİGLERİ kitapları haKkında 
rj• "'~ ı harbi başlayınca Giri- f E H L f A 1 K A R A kararlar alınacak ''"~.' "'•~lar vı- üsler teşkil et· C H A N P V N ' ' 
r;i baslamışlardı tngilızler 1 İ Almaıı -U tebliği Aııkara, 31 (a.a.) - Coğraf-

Ankaıa, 31 CAA.) - M' 1 
Y.e V.ımletind..oı teblij ... ilmı.- f 
tır: 

1 - F evkalide vaziyet dola
yııile hezı vergilere zam yapıl
rnuına chıir olan 3628 nwnaralı 
kanuna ok olarak Büyük Millet 
Meclisine• kabul huyurnlnwıı o
lan '4040 numaralı kanun 31 m•
yıa 1941 taribindo ner<>lunmuı
tur. Bu kanunla muhtelif ...,,.ııl vo 

reırimlerc zam yapıl.makta ve ba
z.1 Vf"Tgiler ihdas olunmakta.dır . 

.__F_I _K_R.;...;A;...;;.....JI 

Bala'nın 
Köseli' si 

Yazan: Aka Gündüz 
~ı~'~n ehemmiyetini takdir i .:== AHMED N USTA S 1 == Berlln, 31 (a.a.) - Alman ya program ve kitapları ile l 
;>J· L'.11

1
• ·• rle değildiler. Bunu pek ' orduları Baıı kumandanlığının coğrafya terimleri ve Türkiye Geçen gün bizim Bl!A kaza. 

'~ 1 ,, 1''.·r'Yorlar ve Gı·rı'dı'n şı'ddetle tebııgı· ··: sının Köseli köyun·· e gı'ttiın. Çif-• Hergeleci, Koca Yusııfhı Türkiyede ve Pariııt.e karşı ---"• u .... __ eoğratyasınm tetkikinde esas "' •ct"" edilecemni de daha · . ·-'··-'·• Girid ad...,.,..,... ~ lı:ıt'a. te köy düğününe davetliydim. •v .... ıuu-ı,ıya. Hergelecinln hayan ve gil:reşlenm _.........,,muz M. " edil · d tutulacak taksimat ve prensip- o b" -l.'iı;~1 Pn l<'min eyliyorlardı. İn· Sami Karayel'in kBJeınlnden olrnyacakııum. lan, mağlup _mış üşmanı n ır çocugu sünnet, iki genci 
r ı"id•r gafil de avlanmadılar. şarka doğnı takıbe devam ey· ler ürerinde çalışmak üz.ere ! ~öz ettiler. 
' kı/. Alınanlann hücum ede -ı .,,,... y B / --., leıniş ve Kandiya civarında bu- Maarif Vekilliğince bir "coğ - Çocukları meşhur, diplomab 

l tne Yat'iyetle vakıf idiler. ' ~==...,,====a=r=ı=n====a=ş==ı=y==o~r~u=z=== .... == !urum Alman paraşütçüleri ile rafya kongresi .. nin toplanma· !Az üsta sünnet etti. Ak sakallı hı 1,~ Giritte bu kadar uyanık, birleşmiştir. Şarktan llerliyen sına karar verilmiştir. 18.z usta bir yenikel sünnetçidir. 
htikın adar haz.ırltklı olmasına • İtalyan kıt'a.lan ile birleşme, Kongre içtimalanna 6 Hazi- Hoş sohbetlidir. 1Jıtıyac:ı olan· 
~~ı·ı·ei'1ı ıl~n İngiliz ve Yunan eksikliğine hamlettiler. lngiliz 1 müdafaaya azmetmiş koskoca yalnız bir zanı~. meselesidir. la.ra. tavsiye ederim. Nutuk ver· 
ı·~~ enne karşı paraşütler ve kuvvetleri yine adetçe aşağı bir ordu ve bütün bir millet ile ı sonu ••Y 5 autun 7 del ran 1941 Cuma günil saat on meden, boş vaidlerde bulunma-
hUe~"r vasıtasile Almanların bir vaziyette kaldı; 1':ahramane& 1 karşılaşacaklardır. İngilizler i- · · HAR p dörtte başlıyacak, dil ve tarih - dan, rey toplamadan şıp diye 
~afa kıt'alan ~evketmeğe döğüştü. Fakat Alman kuvvet· çin Gint elden gitti, fakat Al- ,__ _, coğrafya Falriilteslndc toplana- sünnet eder. 
larıı dı~ıarı duyulunca dudak- !eri de hem adedtçe fa.ile idiler, ma.nlar için de İngiliz adaları- ' caktır. nti °tf!~: ~~es~~~~ ~:J: 
~ıı~11 bır- iAt:ihza tebessümünün hem kabra.ınanlıkta ve fedakM-- na çıkabilmek ümidi bitti. VAZ.IYET•ı Kon.,._,in tetkik ~e müza -
b,.n' ~anıa!<t için hiçbir se- lıkta tngilizlerden geri kalma· Girit İngilizler için çok mü- .,. - Ben de (Kanbersiz düğün ol-
l:aıı.J oktıı. Para.şlitçillerin bu dılar. Bin&en&leyh Girid pek hımdi . Fakat Girid.i kaybet· ~~ maz. l RÖzilnü yerine getinnelı: 
·•!•- mebzul ve müessir BU- tabii olarak düştü. mek onlar için öldürücü bir ya· ua .. bin aldığı u üzere Kanber oldum. 

. .., k E" Alın--• '--' ııı •' 1 u n ay Alaca fistanlı, tertemiz, süslü 
rj"'nek u_ llanılabilecekleri de- Giridin zaptedilebilmesine ba- ra açına.z. ger ıuuar ._... k .\ı- ki talı . 1 tı ·-··-ak lngiliz" adalarının tah mete uğra.sal.ardı bu onlar için eni seyir öyliUer ciridli genç atlılar. "llnnı mın o unmamış . """"" _ . - belki mühlik olabilirdi. Girld Y Renkli gelin alayı, çalıglar, or· 
b;r ar harp tarihinde yeni ilkeye dllşmliş olduguna bük- l "Yenı' Sabah,, da ta oyunlan, karagöz, davullar, ~ fl;ıfJı metmek yanlış olur. Bunun en :r.aferinin Almanlar için bu ha- YAZAN: 1, &el;~0 1 

a açıyorlar ve başta . kundan ehemmıy· eti ..nktur. ,..~ı. Emeklı" Gen·--' n ırurıın!ar. Seyirciler, davetliler 
~e r ar H te beri · eli büyu·· k dellli Alınanlann şım- .,,., ,,,.- g,.... . ı ~<Vl • arp n '1ln • b' h k bllyllk bir tehlike atlattılar. 1 K veaaıre ... 
L"'ıiııde ar le~ebbüsü daima el - diye kadar böyle ·~~~te Giridin zaptı Alınanları zaf~ Kema oçer Delerli mahorrirlcırimiz- Bunları sonra fotoğraflı ol&-
~ollıı,._ t!:'-ttuıar ve tuttuklarını teşebbüs etmemış 1 r. ~ d Ul " Y: S h rak yazacağım. ~.::"ağa muvaffak oldular. Harbi biran evvel bitirmeğe re glitüremez. Almaıılar bu klf Giritte çarpışmaların deva- en unag eni aba " Bugün için başka ııeyler ııöy· 
dak ~•dan b k mecbur olan Almanlar, eğer başlangıcına kadar İngilizlere mı, takviye ve ikmalin alnp tahrir ailesine intisop <!imiş- !emek istiyorum : 
. it ... aş a Glrid adasın- İngiliz. -~-•---· isti!A kabil kat'l darbeyı· vurmag"a muvaf- alıeetedir t ,'r. Bugünden ı"tı"baren her r;,.; <ngijız ve y --'- ı ........... ~ 

1 
1 gitmesine v . Bir ta- Balayı geçen seneden daha 

. ""ti unan _,.ere- oldugun· a ih"-·' verselerdi fak olamadıkları tak~'--'- harbi -"'· ~ >-annolund • •--~-- ku '""'"" uu"" rafın burada -....., çôkınesini ihı ·-,ci sayfamızda "Tak- iyı·, daha temiz, daha dinamik 
etli ugu """""' v b"ır dakika bile kaybetmezler kaybetmişlerdir. İngilizl" erin i&-1>. oı.... • ıı.. d ·· tı •-~'ği intaç eder. f aü bir yaprak,, &Ütanurı- buldum. Devlet ekipi halka çok 
•t-.~.""'&(Jlt 6' a goze çarp · ve her ~-#-- karmla•iıklan ...,.,; · düıımanı oy•l•mak ve va- I Ahn ı · · · 1 ıı...~."'IU çm ....,..,._., · r , -•n ar, emın ııııe yer eri / h yalan ve birbil'inin öz kardeşi 

j\_•ltı~at. .. _er öezilll em~1 haed~ istihzalann intikamını alırlar- kibü'tyllkkazanmaktır. Giritte çok eıde ettilrten ııonra, hava ııe- u~ J • . ra arını "" uftanın halinde. 
~~~ n ne 6~.,. em ı. dJ. Hatta liyle zannederiz ki, · fedakarlık yapmadan bu ferleri intizamla yapılmıgtır. muayyen günlerinde musa- IBu dikim mevsiminde otuz 
.:.'."Utü uuyllk iş göremedi. Glrid seferi Almanların blltiln maksadJ temin edebildiler. Bi- İngilizlerin de iti.raf ettikleri habelerini ve hikayelerini binden fazla ı;eştt;Ji ağaç dikil-
~ en ınüeesir TO!ll tayya- bütün itnit ve cesaretini kırmış naenaleyh Girid mlidafa.&81 men 1 gibi, artık sayı llstiinlüğü ~ nvkle okuyacağınıza e111in miş. Asıl ilstlinde durduğum 
~- ~~ta113'0rdu. Ve İngilızler- olmak icap eder. Giritte bu ka- fi netice8İDe rağmen İng:llizler 1 

manlara geçmlııtir. İtalyan balanugoruz. nokta sıhhat işleridir. Köseli 

~~ "''-ı yYare yokuı. Hatti dar zayiat veren Almanlar İn- için bosa gitmiş bir fedakarlık kuvvetlerinin de A."'8.nlara bölgesi bir si....:a;~ek ve batak-~-..ı. ,._,_ Girid d da değild. 1 1n il. kudr t· hi BugB.a üstaO.ln ikı11ri sa- ··~ 

lııııcı.-"-•.rare ıneydanlan bulun- nın dehşeti hakkında sarih bir sarsılmamıştır. Nihal zaferin hesabına vaziyette emniyet hifemizdeki fıkrasını "" Ü· biri kurutuhnuş; öteki de kuru-
\~~ bile söylediler. Sonra fikir edinmiş olacaklardJr. Ba- İngilizlerde kalacağı ümidi da- sezmek mümkündür. çilncü sahifemizdeki pazar tulmak üzerre, sıtma mücade-

'r' apı!an .1arnl rl 
lor ,unlardır: 

ı - Kazan\; vf"rgııune yapılan 
~ınlar ; 

a Beyannameye tabi ınü;..eJ-
leAcTin. beyanname usulünü ter
cih etmiş olanlann kazanç vergi

lerınc geçen eene yaıplmış 0J3n 

\'ÜZdl"' S O 2am bir mi~h arttırıl
NtŞ, yi ni yÜzde yüze çıkarılr.11ş

br Bunlnrın 25 lir.:ı olan ruhsat 
( So:ıu sayfa S al.itun l de) 

sıtmanın ve kininin ne olduğu
mı ıyice öı,'reruniş. Eski sıtmalı
lar tedavide, yeni sıtmalıla r 
yok gibi. 

Balalnın mektebi bir park 
içine alınmış. Parlu çocuklar ye
tiştiriyor. Babalan da birer 
Cümhuriyet çocuğu olsalardJ 
bütün B8..lii kasabası bugün bir 
park içinde bulunurdu. Neyse, 
Çocukları yetişiyor, bu da bir 
saadet. Geniş ufuklu bir olıito 
üstünde bulun.an bu gUzel ve 
sulu mı:ınıleket az himmetle ~a
buk ilerler. Tabii sanatoryum. 

Fakat göz değmesin diye bir 
az tenkit edeyim: Köylerinin sa
yıı,;ına göre mektebi az. Hal.buki 
çeşit unsurlu, davarcı bir böl
gedir. Bu bakımdan mektebe 
muhtaçtır. Hattiı Ankaradan 
önce. Mutlaka göze çarpan yer
lerde mektı>p yapılmaz ya. Biraz 
da Bil.l& gibi sapa yerlerde de 
yapılmalı. 

Bu bölgenin araziııi para~ıit 
talimleri için bir haylice müsa
ittir. Hava kurumu hurada bır
takım tedbirler alırsa yaptığı 
güzel işlere en güzelini katın19 
olur. 

Bıilamn Köselisinden mem
nun ve ferahlı döndüm. 

Akdenizde harp oluyormu.,q, 
sonunu İngilizlerin ka>.anaca
ğını bildikten sonra istediği ka
dar olsun. 

Nevyorkta parlak nutuırlar 
veriliyormuş, bana ne? 

Martiniğin Filipine has•lı zar
bı Groenlandın Dakar& taksimi
ne müsavidir. O kadar derın 
matematikten anlama.m. 

Romada bir bal.kon yıkılmış 
ve birkaç nutuk, a.ulı:az altında 
kalmış. Kime ne? 

Hiç, hiç biri umurumda değil. 
Bana Türkiye gerek. Bana Bıil& 
da, Keskinde, Vanda, her taraf. 
ta yapılan güzel işler yeter. E
goizma mı? Evet! Milli egoiz. 
ma ! İki el bir ~ içlndlr. 

ı ta"':'""• a asın giliz adalarına hücum macerası ır. ası g ız e ı ç peyrev oluşundan, AlınanlarLl hk bölgesidir. İki bataklıktan 

'ıci tıı.~. tayyiı.re meydanları- husus orada tamamile hazır, ha ziyade kuvvetlenmlutir. c Sonu aayfa 4 ıDtun 4 d•l soh~tini okuyunuz. lesi adamakıllı çaltşıyoıı:. Halk 
~ değl.l , levazımın vatan topraklannı adım adım Hfuıeybı Clahld YALÇIN ) ...., ________ ,__ '"'"""""""""'""'vvvvvvvvvvvv~~ı:==~====:::=====:=;;-.;:,:·•:=:.:=======: 
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Sayfa : % YENl SABAH 

- .- -----------

l nazınuı 

': (1--_...:.._A_S_K_E_R __ l_B __ H_l_S_L_E_R _ __,i u\TAKYillDJ i1 

1941 de E ' H ERL -- .~ .. ;aYAP-rtA 

ık Sil -~~~~~~~~~~~~~~~~~ı~ı~nB~hKim 

Harp Yo n nme ı as Müstesan Hataya Gidiyor1 -Eı;;ekıer :.::.~=.:. 
Yazan: Bahri ÖZDENiZ ---------, bayat mf kalantor manavlarda. Jdlosuıııı' 

H~reki.h askeriyeye gayri mü
oaü bulunan Juı meveiın.i geçti. 

Bahar glıdi. Yaz geleli. 
Kainat. oıeli yqillikleıiDe bi

rüudü. Dağlar, ovalar şen nwna. 

ıa.sına kaVUftu. 
Bütün canlı mahJ.UJtat inlerin

' den: yeralb yuvalarından c;ılı:IL 

' Li.ltııı bu zavalhlar alı,tıldan ba
va ve oük lineti yer iiotiinde bula

~ madılar. 

' 

Barut ve benxin lı:o!wlaıif.,. 

meşbu ve bomba ve top duman
la ıl dolu bir dünya gördüler. 

j Şa~ırdJa.r. ftinis •e miit.eb~~ 
in.i<l.nl~ra ne olmuttıır diye 90')"

lendilt"t 1 
l3ahann güliaa 111yfiyeler~ zÜıD 

rü! Jl'I sal kırları; yazın denizler~ 
pld.jl rın bıllUri serin suları oe
d en r:ef' esı~ kendi hallerine bıra.
lıl P.ıı t;( diye düşi.indüler ... 

J~ vvelcc biz süt kuzulan.nı. par-

lak bnatlı Jtuıılaıı. kelebekleri ..,_ 
ven ellerde ayni şefkat ve muhab
L•ı ok,..~;·uıları da blmıunışl:lr. 

J1u Uud~gi hayat yerine çok 
ı; · iilıülü bır ikm l<aiın o!.n111-
tur. 

C~erlc,i tazyik edici ağır bir 
hu a. ıe:ı ffüsii iukıtaa uf:ra!3 

lndar i.nı.ahaıri4 uit •e. eaa ı..
lı:ul~.ı hiç de dünyawn tabıi ba
vayl nesımi"'i değiJdir diye mınl

cl ndılar. 

Anp bu değişikliğin ııebep ve 
ıaikı nedir 7 Karde,,Ier, biraz su 
sı:~111"". Kulaklaı ımıza bazı sesler 

c~lnı ck•·edt r. 

1 r rp. l>11rp. harp 1 
Şı nt.!i anl<\"'ıJdı. 

l !. rı>ler bu temiz havaL.rı hoz
mu lar<lır. 

ı uh.oırebrler düny•nıa zümıii-

hücumuna uğnyan ve .evkulceyşi 
değeri müselten1 bulunan ve Os

ma:ılılann yanlış olualı: «Girit 
mevkii daimisİ> tcvsim ettikleri 
bu büyü.lı. adada bu lı:erre cereyan 
eden ıııüdı;. n ka..aidi am~ye
ye benzemiyen harple., tarihin en 

kanlı facia lı:adı-oınrna nam""t 
bulunacak kadar merhametsiz bir 
boğuımadtt. 

Adadaki harp l11nt1 tuhaf ol
duğu kadar büyülı: devi.etlerin leş 
lcilat kudretlerine de umumi hay
ranlık verecek kadar mahirane 
idare edilen çolı: seri aalreri hare
ketler ve ilstad&ne manevralar

<lır. Hava yollarile adaya İndiri

len teçhizatlı muharip paraıütçü
lerin iati.pr edilmiyecelt adetle
rine ve tatbik etti.lderi emsali gay
rimesbulı: tabiye~~ na
zaran ileride daha biyiilı. saha
larda örnek tutulacak muazzam 
bir planın tecıiibeleri ve feda.
karlıkları denilse teo}hisimizin 
isabeti 'Y' • de olur. 

(Girit) in aptwm .abuf ~ 
den ve müteca.uı• .içi-. b;iı,"~k 

uıy iaıa .....ı olan bn ı.-1.ı bava 
ve deniz hamlelerine ısrarla de
vam edilmmani.a ı ' ' M ciedj,.. 

ğimiz gibi muhayyerii!Ulı:ul pro
jelerin zuhuru da müotel," ad de
ğildır. 

itte iki auazzam devletin ça.r
pı- ııJaıil kudtetlrizıdeu ve çe
liklerin, müoacİemderiİıderr hasl 
olan ve uzaklara uçan şerareler
cl.ir kı, yeni yeni y....,..ıar çıkar-

kta ve iwıdakça!Ua: da Yesila 
ve fırıat '~ermektedir. Hem par
lak bir mazi. hem büyük ihtilal 
aünleri yaşaıruş ı...ı- (Girlı) 

C.i illiklt:Tlr.l ve fılızlcrını yak- adasında bugünlerde eııereyan et-

' ~ ıuekte bulwuuı muunbd<>re bir 
ıı~. rt. r. • 

• • ı· 1 ··>-•t ve -· ehemmiyeti mahsusa atfetmeli-
ı es c ı ınsan an sus:u ...... -

len ~ . nıÜ•t>iha~ eylernı,;erdir. dır. ( Giılt acl....ı), müotakbel 

d • h ı· harp - 7 '-elJnin de ı...-. bir Dünya i<lcta bir yanar agı a ı- ~--, 

ne gclmıs ı. Bu (vollcan) dan 
f.ışiuran kıJgın lavların parlflttığı 

(harp ote~İ) seyyal bir halde şim
di hava tahak:'\ları arasından çok 
garip bir tarzda geçerek dağlara 

t pcl'"re ve vadilere dökülmesi 
"e ya.!..ıcı ha.all!c. etrafı ateşe 

v rmcsi ve bu. yangının kolay k.o
lay ll:ônJürulen mcsi dünyayı :µı
'1rlmı~ ve aakcri tenkitkre çığırr 
açmıştır. 

Her ~ salıüıiyetli beya
n:ıt ve klymeth ask.eri mü~;tleat 

math'.J~hınızı dolduTm01tur. Ba
h ;s mcv cumuza 1941 (Girit 
la.ar))i) t.ır~"l bır c'li.al vt: ...ru..e 

teşlı;.ıl ctın,..1· tc-2ir. 

(Gırıl) ada'1nı'1. şimali Al'ri
kanJn en r.ıitnur ve zengin Muıtr 
l..ıtaıilnJn örı&indc tabii bır kalkan 

ve . '-fa. blc>J ve Akden.i:.ılıı 
ni.lıııu ~zıyetinde bulunması ve 

Suc-l lım:ınının dalıi en mük.em-
1 hır c.üu« Lahri:ı olma:n iti

" oarile ehemmiyetini bilıniyeıı 

kim:<e kalmamı~tır. 

Ccımca kiillrtallarının havadan -------, 
Yeni Sabah 

ABONE BEDELİ 
Türkiye Ecnebi 
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TAKVİM 
1 Hnirarı 1941 PAZAR 

5 Cema:r.iyelevvet 1360 
ft M ayıa 1357 

152, Ay 6, Yll: 941 _ Hwr Z1 

ibresi olduğuna hükmedilmelidir. 
Ada, coğrafi bakımdan ııyrı 

ayrı üç küme dağ .W.ileoinden mü 
tqeU.ildir. Bu daila,.., en yülı:.

kği 2469 mıttredir. 
Ovalannın pek el.. buluomMt, 

hn• lıuda iyi \"'rtla.r dahilinde ~ 
'YD meydanlan tesi. edilememesi
ni intac; etmi!tİr. Ayni zamanda 
sarp ve Mcaçh arazinin her nevi 
harp makinelerile .crbe.t han
ki.tı aslcerlye icrasını imkinsız kıl
dığı ,son müaıdemderle anlaşJ
mıştır. (Girit} adaıımm mcsahai 
sathiyesi: 8589 kilometre mu-
rabbaıd•. 

Adal\m uzunluğu 26-0 kilomet
redir. Genişliği bazı mahalde 12 
kilornetre ye en geni.- yeri de 5 5 
kilometredır. 

E.ki zamanlarda bu adanın 
zaptı uzun muhasaralarla kabil 
olmuştuT. 

Ada aekenesi, o umanın ica
dına göre tesirl..:ri az top ve tü
feklerle uzun süren a.bfukalar ve 
hücumlar esna ... nnda çok çetin ve 
yıpratıc.1 harpl~r. mü..c:kül anlar, 
bü)"ük eıcfu mı.ahrumiyetleri: sefa
letler ve luı.ller ııeçirınlştır. Ve 
muhtelif clev~rlerde mahal!i i&
)anlar dahi eksik olmamtşhr. ı 
1-bıı~ oyııad.ığı mühim ihtilaldi 
rollerile maruf Giritli (Ve-Uze
l.,.) • pi.J:ev olaq tarafıarlan dağlı 
Glıit ~lı.ilermin isyanları da meş 
!turdur. 

K;,nh Bal.lı.anlann Makedon-
yası olduğu gibi a.daluıo M.~ke- ı 
ck>nyHı ela ( Ciru) lir. 

İ.te (Girıt) bu derece ıtil.il 
fl!t~J~ri içierJ... ça t1.nm~ ,. 
de!lizin hiddetli ve köpüklü dal 
galarile a!llırlarca kamçılanmış 1 
~elmiştir ~ 1 

Güneı O/ile 

8.J7 4.38 
4.31 12.12 

ikindi 

8.37 
16.11 

lmaak 

Ezani 
Vauti 

(Girit) ın erkek. ladın ve ço
cui:unun sil.&.hı yat3ğının b ında. 
a51fıdır. f>tir,ıhhat, karuıt:tleri mev r 
zun ve yÜrek.lrrİ &l.ğlam G.iı-it ka
dın! rı hayatta oldui;•ı gtbi h-·rp 
hasında d...t erkeklerine nıu~~hir f 

d.ırler . (Girıt) in bizim ıçin sı!in
.. n1ez acı ve hailevi h8.tın. ll C.:a var-.,.,. .. .., VaUı 

" 1 'lfl fi t'.! V•atj 
ı0.34 21.33 2. ~8 Va.Nil -- DiKKAT --
cYeni Satmh> a göndf"n1en yazıJar 

ve evn.k neşredilsin e-:fi!rrı in ıade 
t .,. ve arın .,,..J oolnıar.m. 

d ı dol yı hJÇ bır mC"SUlıyet h-.ıbtıJ 

1669 ı.rıhinde Köprül•j ku
maııd ındalti O.Wan1ı ordusu 
tAr11.findan a<i:l:un ktl\ı r1ı1:;:,dn
da veriten Cyuz bmi) Dl·-·- viz 
..-lı bü · Lo:annuzm lamik
leri orııtla ~ürünı" iir. 

üsk .. dar 1 İaşe Umum Müdür Vekili dün satılacak :!kaas:1uğıınu öğrenince s~ 
Narinliği, rengi, manzarııS' mey anının şehrimize geldi, MüstP-~r na- Ticaret VekAletf bu itibarile bu meyveyi ben flü!İİD 

ta • • -~- h endamlı, cefa.kir, hırçın bir ~s· 
nzımı mına fiyat mürakabe kurslarını ususta Belediyenin dına benzetirim. Piyasaya çıkıl' 

noktai nazarını sordu bile nazlıdır; kendini birdenbit" 

Kabataş meydanı 
da yeni şekilde 

tanzim olunacak 
Üsküdar meydanının tanzimi 

projeleri hazrrlanırlken, Üskü
dar mey+nmın aalıile yakın 

kısmında şarltvari cüze! bir 
kahvehane inşası .kararlaştırıl
mıştı. 

Belediye imar mlidürlüğü kah 
veye ait p!ii.n ve projeleri ikmal 
etmiştir. Projeler yarın belediye 
daimt encümenine tetkik edil -
mek ilsere verilecektir. Encü
men projeleri mUfthlı: buldu -
ğu takdirde kahvenin inşası i- I 
çin derhal faaliyete geçilecek l 
ve inşaab münakasa yoluyla 1 
müteahhide ihale olunacaktır. 

Belediye ayni zamanda Üskü
du ve Kahtaştll Aaya ile Av
rupa ansın.da llir muva.sala 

açarak, An karaya do·· necek Ticaret Vek&leti belediye- öbür meyveler gım tablala~ 
den ekmek meselesine dair yayılarak; küfelen doldurarıı.J• 
bazı sualler sonııuştur. Bu --"'-

Ticaret V ekileti la.ııe Müste-I 
ıan Şefik Soyerin yarın Ha - ı 
taya gideceği haber alınmıştır. r 
Verilen malümata nazaran mii&
~ bu ııeyahatta 1a:ıe teşki
latı ticaret ofiBi umum ;nüdürü 
Ahmet Cemil Coıık refakat e
dettktir. lıfa.him olduğu. üzen 
ticaret ofiBi, iaşe teş.lrilitı namı
na memleket itlıalAt n ihracat 
işleri ile meııguJ. olmaktadır. 1 

Diğer taraftan Tica"'t Veka
leti iaşe mü~teşarlığı umum 
müdür vekili Faruk Sunter ile 
Ticaret Vekaleti teşkilatlandır
ma umum müdür muavini Mah 
mut Seydo dün şehrimize gel -
ınişlerdir. Kendileri Haydarpa
şa istasyonunda İstanbul ihra -
ca.t ba.ş kontrolörü Hurşit Ko
ro! ta.rafından .karşıJan.ını.şıı.r
dır. 

Faruk ile arkadaşı, dttn şeh
ri:mizde bazı temaslarda buhın-

arada ekmekletin 24 saat seplere tıkılarak teşhir etn~ 
bayatladıktan sonra. ııatıı- EVvela ufak değneklerde )'f 

ması hususunda lstanbul vapraklıı.nn arasına gizlenir'. 
beledil"!"inin nolı:tai nazan iDo•ft-h.ı.. deği'I tadımlık gibi mru;lardır. Bu ara-la Faruk, vi- dıı. vekiWt tarafmdan ietim- go .. ~~~ 

lii.yete ~ Valı ve Belediye za<: olunmuştur. 
Reisi Doktor Uıt!i Kırdan zi.. Belediye bütüıı. ba husus-

1 
Tersine. c;evrılen ':ıoş küfe~! 

ya.ret ~tir. !arda kendi no.lı:tai nasannı aralıklarına solrulan lıu yeır 
Mm.taka tican! mildUrlilğün- ~ ~ ,,..Jete larınızlı çıta parça.lan oııuP 

de dün yoipılan l)ir toplantıda j gond~. canlı reklii.m.ıdır. Çocukken tııt" 
yarın açılacak mfira.kabe me .. '-"'•-..nuu••=-••"'"'-•~•'""•"'-'"•'"•'"-"'n'"_,. . .,, .. ,,.,J fandalığma rağmen yine: 
mıırl.arm.a mahawı kurslsr etra- Şehir bando&UDUD - Dalları bllllltı! liye satJlt' 
fnıd<\ göriişmel:ır <-ereyan et - bu çeşni niimunclerini bır ;.fi 

~ir. konserleri gibi alır ve hemen yemeğe ıcı· 
Kur•ları, ysnn saat 9 da, yamazdık; okkaya bincliktrD 

Miisteşa.r Şefik Soyer namına · Şehir bandosunun yu ayları 1.ı) Faruk Sunter açacaktır. Kurs- •içinde -..ı.. ve çocuk ı.... ı....eıe- sonra bile in<ıe !iaplaruıı kU 1 
d ilddei t'Q<n .......,, lnlnr-'• "-• takara.lı:. iki ·"t la ~r a, m . ·um~ muavinle- :rinde halka konseder vereceği- -......- '.. _.., 

rınden Fethi Sezaı, lluhııin Bac, Di yıımua!-ık c:ı..ı.;.. bıuıdoa tem küpe :ııınnını verdirmek ıdrı>'" 
Raşıt Ta.şdur, Osman J'ikret Ar . . ~ _ ~ u t eğle 1 · d dir 
.kun, Sırrı ônemre, ffet Halim sillenne Dogancı.larda başlamış- avu ucu nce enn en . 
Oruz ders vereceklerdir. tır. Sofra başında ikisini, iiı;iil'~ 

Fanı.k yana Aıı,kar.,-a döne- j bir araya getirip, her bi.rinll 
cektir. aşe ınüdür hallmıdazı. biri g;bi nişan koyr 

ra.k muhabbet tecrübeleri ,.,., 
lır. 

merkezi olmasını nuan itibara 1-------------------------- • • 
muavını alara.k her iki tarafta, araba 

vapıırile karşıdan karşıya nakil 
olunacak otomobiller için birer 
otomobil paı:kı yap•cııJı: ve ara
ba. nakil iskelelerini modern bir 
tarzda tanzim edecelrtir. 

Demir yolları 
tarifesi 

Devlet Demiryollan ve· Deniz 
Yollannm yai tarif.eı;i. bugüa
deıı itibarelı mer'iyet: :m.evııilne 
gı.rınalctedK. 

Malfım. olduğu üzere D~ 
,ulları bu tariie ile tenziWlı 
turistik bilatier ihdas etmekte. 
navlun tarifelerini de iskele ba
şına tertipten çıkararak mil ba· 
şına tanzim eylemektedir. 

pemiryolarnını. bugünd.en. iti
harn ta.tbüı mvkihıe giren yeni 
tarifesi i8e Ansdolıı trenleri ile 
Aııadolu banliyösü tarife -
terinde yazlık ihti ııca ei)re 
tanzim edilmiştir. 

Şirketi Hayriyenin yaz tari
fesi ise haziran.da. tatbik mev
kiine girecattir. 

BELED YEDE 

Buz. satışma 
' başlandı 

9ıcaklann birdenbire artma
sı üzerine halk tarafnuLan buza 
karşı gösterilen a.lika artmış -
tir. 

Belediye bu sene buz satışını 
bir m iiteahhide ha.vale etmişti. 
Fakat müteahhit ıı;--ıı~uııta 
ben üz huekete geçuı.aliğinıı
bo>lediye diin ~birde bıız satı 
ııın.ı bizzat yapmış ve müteaa -
hitlen yarından itibaren şehi.rda 
bilfiil buz satışına baıılama.sını 
istemiştir. 

Müteahhit bu talebi yapmadı
ğı takdirde belediye müteahhit 
aleyhinde l<anuni yollara teves-

1 
siil ffiecektir. 

POLiSTE 

iskeleden düşen 
boyacı 

Şehnm.iııinrle otllrall İbrahim 
ile Heybeliadalı Ekrem Olgun; 
Heybeliadada Yıldız caddesinde
Mehmet Kazancıya a.it evin üst 
katının kaplamalarını boyamak 
talarken ür metre ynl<sekliğin
d~ki iskele, birdenbire rökmüıı 
ve ikisi de yere yuvarlanmışlar
dır. Etraftan y.tiı;enler iki bo
yacının hiçbir yara ve bereleri 
olmadığını görerek kendfferine 
"geçmiş olsun!., demekle iktifa 
etmi~lerdir . 

İstanbulda Bir Ölü Ara
nıyor tefrikam1zı koya
madık okuyucularımız-

dan özür dileriz 

ALDIYEDE 

Kansını döğen 

adamın vereceği 

para cezan 

IKTIS!! 7 

İnhisarlar 
kadrosu 

İnhisarlar umum müdürlüğü
nün yeni Jı:adrosıı dün. a.likadar 
lara tebliğ edilmiştir. Yeni kod-

Evvelki geee kendisin9 karşı. ro i~ in!ıiıııı.rlarda iki umum 
gelerelr d5veeekmiR g:ılıi üzeri- müdür mıı.a.vinliği ihdas edil -
ne yÜriiyen karısı Minneti mektedit'. 
dövdüğü · için cürmü meş - Pa1layan gazoz tapası 
hut k.aııunıına tevfikan a:dliyeye Eminönü Atlama.t.aşıııd:ı H 
verilen 1ı(ehmet adında bir şa- sayıda oturan ve- Ankara gaz.oz ı 
lns dün Sult.anabmet üçüncü· fabrikasında çabfan Yakup 
Sll.lh ceaad& uha.keme edil _ gazoz şişeErini doldururken bi-
~;..,.· risi birdenbire patlıyarak. fırlı-
~J~ -

}!elıınediıı karı dövd.. ... yan tapası sol bileğinden. yara-
. . snıı. ugu. · !anmasına. sebebiyet vermiş ve ' 

sabit olanlı: 30 !ıra para. Ce?.a- • hastahaneye kaldınlmıştır. 
sına ıııahkfuniyeti icap etmiş: s· h 
ise de bu hAdiseye 1ı:ıı.rşı. M'm - ır ser OŞUD 

mahkumiyeti 
İki şişe 55 Uk rakı içtikten 

sonra Hamidiye caddesinde ken 

Ticaret V ekileti iaşe Müdür 
Muavini Faruk Sihner, dün Vali 
ve Belediye Reisi Doktor Uıtfi 
'Klrdarı ziyaret etmiştir. Bayı 
Fanık Sümer vali ve belediye 
reisine ııehrim.izde mürllk.al:ıe 
memurları için açılacak kurs 
hakkında ~at vermiştir. 

Francala satışLarı kon-
trol ediliyor 

Beled\Ye ~Ca.ıa için günde 
anca.lı: 20 çuval un vermekte -
dir. Bıınun da 10 çuvıı.h hasta.
hanelere tahsis edilmiş ve diğer 
on çuvalı da ııehı'iıniMeki 4 
fran.ca!a fırını arasında taksim 
olun.muştur. . 

Francala fırınlarında franca
la sabşı belediye tarafından 

kontrol edilecek ve münhasu-an 
hastalara ve ihtiyacı olanlara 
verilmesi temin olunacalrtır. 

Bu şakalara. bazan büyült ııJ)' 
ne bile k&l'Ujlr. Artık ancak .~ 
nıer cildiırin örtebtldiği k~ 
pamıakluının ıırasuıda. bu ftY 

tan meyveden iki tane sııaP' 
rarak yarım asır benlber gel< .' 
ıniş bir hayatm bahar nıev:ıı' 
mini hatırlatan miinalı bil' te
bessümle ömüı- a.ı;kada~ına ~
tır. Seçişte isabet o!İnazsa ıcı1Y 
met kopar. 

- fiii.hi efendi! Benı bırııl< ' 
tın, Şetareti aldın .. 

- Her: zaman bir ınünasebe'' 
sizlik yaparsın. Ara.hı keııdil" 
arkadru; edeceğin.ı ne bileyiJll· 

- Evvellen hiç şaşmaz. ıırP 
beni seçerdiıı. . 

- Evet am .. Zaman ~& 
Her şey değiştı, 

netin sebebiyet verdiği ve ko
cuının üzerine yürüyji.p onu 
tahrik ettiği dikkate alındı. Ve 
cannın üı;te biri indirilerek. 
yinni lira. para. ternıı:ıa. nı.bki
miyetine lrıtn.r verildi. 

disini bilmes bir halde dolaşaın ------------
- Neye değiŞBl.n • 

o kiraz. 

DOnkü ihracat 
Diiııkü ihracatııı yekunu 150 

bin liradır. Bu arada MJSJ.r ve 
Almanya tütün satılmıştır. 

09ınan Çakır ya.ka.lanmı.ş ve 
dtin cürmümeşhut mahkemesi -
ne verilmiştir. 

Yapllan dıınışıuda bu sıı~ 
sabit eörülm:ii4 ve Osman Çakı
rın 50 lir.ı. barıi para eesasınıı. 
mahkfmıiyetiı:ıe lıuar wril~ 
tir. 

- İyiliğe Kemi~-, 
Banndtrmak ist diöi hemşehrisi tarafın

dan soyulan hayir sahibi çöpçü 
Dün nöbetçi mahkemesi o- lonca b'tr de yastığının altı

lan Snltııııahmet üçüncü Sulh na. koyduğu yeleğinin cebine 
cezaya bir hmnzlık va1r'ası gel- 7 di. Bu ciirmütneııl:ıııt hadise- ne baksın . . Uzun zıı.mandır 
sinde hem suçlu, hem de mağ- memlekete göndermek için bi
d\ır çok dıkkata şayan iki tip riktirdiği 17 Urasıaıa yerinde 
bulunuyorlardı. Ve yapılan ,J'tiler esmiyor mu? .. 
hırsızlık ta cidden ibret alma- Sağa bakmış, sola llflkmış, 
ca.k. bir dersti Bu balamdan do- Ali Osmanı da bularoanu.,. Ve 
layı oltu,,Ytıculanmıza ay nen polise- haber vermiş. 
vcriyonu: 

Büyükadada belediye temiz
lik a.ıı:ı.elesinden olan Hamdi 

ötedenberi ıııenıleketine gilııne 
mis ve bura.da. kazandığı para 
il;, geçin.erek yaşamıığa ve bir 
a1jA!a oraya çoluk çocuğuna 
para gön rmeğe batl.amıştır. 

Belediye temizlik amelesi
nin k~ımda yatıp kalkan 
Hamdi bundszı birk.-u; ı:-fin eY
\•el şurada. bunda sersefil ge
:wn ve k · memleketli i olılu-
~nu :ınJ chğı Ali O nı gö

rerek aeımış ve ona: 
- Gel de bari bizim ko~ 

ta. beı\im. ya.nıı:ısda. yat. Allah 
ne vermyRP. dt' yeriz. Bir iş 
bulundya. kadar ba.nn.ırsın o
l'ada. 

Diyert>k Ali Osmanı da o 
akşam ~sa beraber '{ötür
miiştür. 

Yemişler, içmişler, yatmış

lar fakat ııa.bah olup da lı:aJ' -

Bir miiddet sonra Adadan 
kaçarken yakalanan Ali Os
man polisteki ifadesinde lıer 

~i itiraf etmiş vı> parayı 

ııakladığı duvar ko • nu da 
söy!iye!"E'k par:-lar olrlu~ı gi
bi ~rif ettiği yerde bul un -
mustur. 

Hakk.uı.da zabıt tulularıı.k 
adliyeye ve nlibetı;i •i.irmii,
meşhut mahkemesi olan üçün
cü sulh cezaya E~kedi'"n ur
lu dmaı yapılan dııru."lrıa"1D
da hırmzlığını itireF etmi-ı 

fakat ya.şuun küçüklüğü do" 
layısil.e ve şimdiye kadar sa
bılı.al!.l da bulunmadığından bir 
ay hapsine karar verilerek tev 
ki f edilmiştir. 

İyiliğe kemlik edenin. kc."ıdi
si ~ kemlik bu.lmakta gecik
~z. Bu dava ınevzuıı da ada
ı..tin pen e«in<kti sü.rat ve iı;a
beti bir kl're cmhıı isb,.t "tmi~ 
oluyor demektir. 

Kauçuk sanayicilerinin 
toplantısı 

Kauçuk sanayicileri kendi a
ralannda bir encümen ~ş
ıentir. Bu encümen, sanayi bir
liği kauçuk encimıeni namı al -
tmda ka.uçnlrçulann işlerini ted 
Tir edecektir. 

Çay tevziatı 
Flat mürakabe bürosu tara -

fından bakkallar cemiyetinden 
istenen çay tevziatına a.it liste 
hazırlanrak alakadarlara veril
miştir. Çay tevziatı, bundan 
sonra mezkiır liste üzerinden 
yapılacaktır. 

lğrisi, Doğrusu 
Evvelki günkü Akşamda 

"Çorbada tuzumuz,, ba.ş!ıJtiı ya
zıdan: 

"Akabiıı.delıi na.adde, Fuad 
Köprülünün Ahmet Yeseviyi 
tetkik ediyor.,, cümlesi yan
lıştır. Doğru.su: 

"Hemen oruiaıı. sonra gele.u 
maddede Fuad Köprülü Ahmet 
Yeroviyi tekik ediyor~, dur_ 

Yine Akşanıda şöyle biı· baş
lık var: 

"Sahibi bulunan köpekler de 
ba.şıboş ge.zaıniyecekler.,, 

Bunda da ziıfı telif hatası 
var. Doğrusu: 

"Sahipli köpekler !Jsşıboş gez 
diril.miyecekJer.,, dir. 

Dünkü Akşamda "ne demt>l~ 
ne dem.emeli?,. sütununda "el
bise taşımak .. tabirine itiraz e
diliyor ve Fransızcada "giy
m~k.. lügati yoktur deniliyor. 
Fransızcada bu manayı ifade 
etmek için birkaç tabir vardır. 

1 - Habiller, giydirmek 
2 - s'habiller, giyinmek 
3 - Mettre, koymak 
4 - Endosscr, sırtlamak 
:; - Porter, götürmek, taşr

m.a.k. 

- Kiraıı o :uru :ısııoıR. !JI' 
muşmula.ya döadük ... 

Bu şakalar başka meyveıe;:. 
yapılinaz. Meseli sokall:tan r , 

çirilirken baygın koltuı;ile uı~ 
tan kendini haber veren ;.r,,. 
vutköy çileğinde lıi.tıfe kaldı~ 
yan bir ciddiyet vardır. .on oİ' 
vuifesi renıtile, ma.nzarasile ~· 
zi eğlendirmek değil, bodur. ~ 
n.az endamı lremiksız etıle · " 
dece damağımızın ı~v kini tJ 
min etmektir. 

.. ı...ıı 
Meyve ve sebze ile o1G~$ 

oiizellik bahsinde kıraza en s 
me yer verihniştır: Dudak· J' 

'"imdi' t iki' r1; 0 · b' çtrPı .y o uz 'U.&>1l ır ... ı~ 
gösterecek kadar yayvan a~ 
lara ta.m numara veriJitl"" ,,.. 
nğınen "lıii.dem göz, eJına Jnt 
nak. itiraz d\ıdak,, tabiri ~1 

kulıı.nılıyor. . Jı~' 
Kiraza karşı haksız bır il! 

aumet vardır. "Meyvenin al~. 
kiraz,, derler. Ne zaman l!O 

ya gelse: . Ji~' 
- Fazla yemeyin. Şi~kı!l ııi 

verir! ihtarı unutulmaz. 1-J.\,e 
'it'"' kiraz aleyhta.ı:l;ı,rı kend' ~ 

hak venlirmek için onu dıJe ıİ# 
tirıni.şler: "Kiraz, arkaıı;,.ı,r 
dut yetişmese boyıınhlrll'1 

m.a çevirirdim ! dermiş... .ıı 
lfl'f. 

Ahmet Rasim merlı" 
ŞÖ)ic bir fıkra dinlemi~tİJTl· ,., 

.. u;l• 
Sultsl! MahınuL bır ı;llD , ·il'' 

vı. yerken müsahıbi Sait Ji;l 
diye sormuş : 

. . 
- Sait kiraz sever ıni~1. 
- Hayır efendim, se"":;'" 
- O halde ne seversın · 
- İğde severim efendi~· ; 
Kabn kabıığile mini ını;; .,iJ1 

~uvalına benziyen btı . • . ~ 
meyl·e-vi padişah bıJınedI.rı tı"~ 
ırıeralr •tmiıı. A.aratın .,ıf 
durtıı:ıuşlar. Sultan Mıılıill 
iki tane tatmı~. . EJ.tı'gr 

Vıı.k'ayı anlatan Sait 
) e sormuııl:u-: d< ~ 

- Tattıktan son Elhasıl (Gırı:) adası. eski za
mancla ve bu zamanda kan ve 

hi,. ( .lrl~r) olmu~~ur. 
• • .... ,.,.# - • • ' 

l\...~------------------------------...:.---"" 

Bu beş tabirden lisarurrıı7.da
ki taııımak tabirine porter keli
mesi yaklaşır. Kullanılmasında 
lisani bir mahzur ob'rıadığı gibi 
bir şivcs.izlilı; t yoktur. 

~ Ne·diy it~ tuı~! 
rif diye bt-nı ı=nndan 

1 
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!!!_~aıı: JJJURAD SERTOGLU 

d~~a ancak Yanefin kucağında ken
•tte gelebildi. Fakat o )!:adar sarhoş 1 

\ı"e o kadar halsiz idi iri •.. 

Zavallı Kayzer ... 
gerçekten garip r e s •l>ık Prusya Kralı ve Al-

f 7 ••t / ma.-ı_\·.ı. ln1parntoru ha{ .. 
•, . ettllf!:ll •• J meılu ikinci Guillaunıe, ndnU dj 

B 
ilmem dikkat ettiniz m~? · ~<r Kayze• Wi!helm artık ya~-' f mıyor. 82 '~neli.le hayatının ılk 
Fiihreı·'in mı..ı.a.\'in ve ftı k ı nllıll ~hane ziyc.rctJ~Tle, oTt• 

yakın :ırkadaş ı R('y (Heo>s) in kı . ıcı n:i;ıhiş lir hubi ıdar< 
lngilte?'eve tC'ped<:'n iınııc ziya-

1 
ti t-fnıf' · ıe ~t' .:S~n kısmıi1ı d ... odur. 

rPtinin Ü~- tiln<.~cn tamam (17) 1 yurn1n~la ge.;iren ~bık. lmpaTa ... 

1 
Tefrika No. 38 gün geçti ve bıı ı 17) gün zar- ıor. h~r halde bugünkü harbin n<-

' "l'ab 1 fmda m· Alman tayyaı eleri " uey hı·co bı"co , nuıı dogvu ... dugvu lı nyal kı .. ,. l ki ı ticc.ıni öğrenemediği için gözi.i 
~iki a KaıkandeJ.,nden çıktık - Anl.ın,ıyoı·um Benim bil-. Lu?-drayı. ~ıe_de İngiliz tayyar~- ı fl.I , , • ,, • ' H • :,lll ı ar açık ııitml.ftir. Haltikaten bundan 
~ l"ift~t ~onra Petrof amca- ıliğ:ime ~öre Ann .. Rizin kannızı len Berlını bır kert'<'ik olı;uıı zı- lll11sikimizde güfte ile beste - Bir ayağında mesti var' enelki cıhan harbinde en mühin. 
" lıı:ıne v• 0 1! olrl_u. Gun··. =... d..&ildı·ı·. yaJ'et ettı!er. 1 · ' ı b" b ı. ...., .. .-: .. ~ ..4 vd l h / • • A d / l / / R 10 ü oynamış ır at.lamın, unu ""•r ~batmak uzere ıdı. - Canını ım köylüler <le ııel Buna mukabil B~y (Hcss) in) .. .,,g a l şar ' arın tesın 11a o a 1 sar l ıza Beyin ••kip eJen ve n>Ülemmimi oayılan 
~ııg.U a~;::r amcanın _kansı tı.hafsınız? Hi1ü n:t .. .ıdenile."n1c· lı::ıvadan sevahfltinden eV\·el ·~.çt • G •• ı••kı•• A k E ki ,~ l muharebe.rıin netice."'ini görrne-

sil L"'I l'n dı"" ..... ılaR zayı_ f bır ka- dınız" · .. Bı"r nrkf'k'·· bı"r kadıııın hemen her gece L<mdra A.Jn:an ı UUı esı - oz u u maş11 a - s şaraı 1Jrı11uz J ··ı 1 J h . b. 
· "'ltıı..:' ı<er davetlıler cınlan ' "" bombaları altında yanar, kül o- ı' d hl l S f dl h l d nen" ıne•ı unar nzıı; ır '"' u• 
r• 'ian~iıllÜııde Jra~dılar. l>irtilı.te. ka!ınab<n için ınutlaka tur; Berlini yeni keşfedi!,•n ali Ve 0 OT arlDllZ - em a arı Ş8r 1 Brlmtz a lama,. 
"bİ ~.. naya arabadan inmesi !'denmı~ olmaları Hizımgelmez., feveranlı ın~iliz ~balan h:.1- nasıl ner almışlardır? .. Agval' dalında koskoca Şahane bir ma<:'-

~'.~ ~;:-d1ıın etti ve mütebessim l';onra daha ziyade sert bir lacı Mansur pı.ımugı.ı gıbı ali ık ti/ \-. . . 
:<llıliııı r a ,genç kızı oradakilere~ "~sle: bullak ederdi. adauıın işi ne ? Altın kilit altında dildadeler ıH·lt~ka'.rn o ne ;_ahane hır ma7l 

·. 

~~ilaı ~tt., Herkt'S Makedonya - Lfstf<tJ bızi yalnız bırakı- Belki bu bir tesadüflür. La- ı .dı . K.tyzer \~ ı!lıchn l'ayrıka · 
b::«-1 f 0tnı~ının bu geru; ve mz ! kin itiraf etmeli ki, sa.yet tesa- ıt:>dyonun musiki hocalığına 

1 
t<'rennlimile, ahlaı iİ\', \lııtml:l· :,ili m\İn. kata bir ,eLıldL dün~:.-

'Qrır•tı eıaı~ıne hayanlık ve Kadın bu j~.st kal'şısında kork düfse ~er<;ektcn çok garip, battıl. "Hey bico, bico,, dan başlaması y AZAN rile saat tutmara. yınni lıfo~ 1 nın en kuvvetli orduounu tell•<-
. .\ııll<.. ~ akıyordu . tıı. Gözlerini Aımaya ~evirdi. 3lelacayip bir tesadüftür. bir ı;ok dedikoduya ><ebebiyet dakika sürl'11 bu ağır tJt>steniu m>ıvaffak olmuştu. Bu ordu 19 l -4 
~~ ~ık bıı _vaziyet karı;Lqında Geııç kız her şeyden bihaber y:ı- Galiba iki tarai da bomba yerıii. Lehde, aleyhde yazılat' ~ll L u N A y tetabu izaietli güftes;ni ..ıe <li- d•n 1918 < kadar hemen hemen 
~kendi ~!dıguıı hissetti. Bilbas- tıyordu. Sonra hi~bir r_ey söy- yağmuru ile şehir yıkmanın yazıldı. 1 ~ limize çevirelim : bütün bir dünyaya kar .. harp ot-
"'"tıı.-·a ~ı~~<>n epeyce }'.aşlı ohıp lemcden dı~arı . çıktı. ) mamureler harap etmenin ı;ikar - Hazır olunuz. K:ı.Iemini.zi, "Zlimrüdün ~uyun un uıılgaısı- ti. v. tayısız zaferler kazand ı 

~tı hiirnı _ırovanın go~terdıgı Yanef odada yalruz kalınca yol olmadığını anladılar ve bu 1 kağıdınızı elinizde tutunuz. Ka- mn renginden elbisesi boyandı!., Haıt.i Ru.ya İmparaıorluiıu çük· 
tr~,, e. cınu mahcup, edi- ilk iş ohrak kapıyı 8 Urmeledi. hakikati dilı;manlanndaıı evvel g1t yoksa ~igara pak<'tinizin ar-ı !ara sormak İ8terim: Radvo, J Bu zamanda bu radyoda de- ıüiü ,,...,.,n öyle bir aR ha.,ı nl-

\ıı Çift~~tc '.. . Sonra Annaya doğru bir cana- Berlinliler anlamış olacaklar ki, kaııına yazınız. Sonra temize ı t rJ;üler öğretm~k iste- ğil ancak Üniversitede t>kuna - ınu,ıu ~i. Alınanyanın dünyay. 
~ tıılıııuRt nıilkemmel hır ~ofra var gibi ileı·lcdi. Bay (Hess) in birdenbire İs- çekersiniz. Bekliyorum. Hazır ylnce ts.bıatile en kolayınnaıı ı cıık ve izah e<lilecek bir me\-w h;.kim ko•ihvermesine ramak 
~ ıl.nn ·. u. Sofrarun baş sedi- Giınç kızı kucağına alarak ı koçyadaki Lordu göreceği gel- mıı;ınız? gibi uzun uzun ihtar- başlamağn meebnr idi. olabilir. b lmıştı. Bu hakikati harpten son-
ı..;·llaııı aya. tahsis olunmuııtu. karvolaya kadar götürdü. Anna dı :e esrarengız tayyare seya- !ardan sonra çıka çıka ortaya Milli türkülerin içinde de bi· Ark:ıdan f.elen: ra yMrnı, olduğu hatıratının <> 
~ıır Yıu~ bı~ yanında Yanef, ö- ancak 

0 
zaman biraz kendi~iıle hatme katlandı. "Hey bico, b'.co,, gilfteısi atılın- co, bicodan kolayı bulunamazdı. • Sf:!lr eyk: 0 lıillıi,· ı.ıc.ırn< taz~ """"'nki hahriy• birinci lordu o-

ı.~ 9ıtıu~dr, Petrof oturn:uşlar- ..,,lebildi: Bay (Hess. ı. in seyahatffi:i mü- ca hayal kırgınlığına uğnyan- Ayni zamanda unutulmalı ki .frc'lıgi lup 1imdı İnııi'iz Baı,veltili bulu-
b""<l•<>ı te ı\ııııanın biç tanı-, .-- te kı B lini h talık t )ar ~ok oldu. bu musiki ho<'alıgı- yalnı" ls- nLn Winorone Churchill de itiıar 
:'il "' dalı ,,., __ . , ~· 1 a p er n as ısna -v~l~l'tl· a. ?ört ki~i vardı. - n.uın>ın ısen . •uye mırı - .. . . _ Koskoca dağ, ,1oğura do- tanbula has değildir. Eğer öyle ı;ıifteli ikinci be.ole ·~ böyledir. •tmıştir. Bütiın bu m<ıvaffakıyet. 
~-l:h,1~ bınnin yanıba.~da I eandı. !~, şunerakun bediunun kopnı:,mKesı- ,,,,,_bu tav~ı mı çıkardı? de- olsaydı büsbütün ba~ka bir ted- Bir de bun:ı: iN Kayzcr \Vilhelme haklı o!• 
-~,(b' duruyordu. Her halde aYnef Be$inİ mümkün mer- m mı m yonıunuz · a- ~idi. ris usulü tuhılmal< icap ederdi. rak ~ercf verir. 
h·t· ıı: "dam olacaktı. ·~ııe tatlıJ•..+ıra-•· kulagın-a naatimizce bunda merak edile- B. 1 hta 1 dy llft•yi Jtil""'m v!ııpdı.ı ur·d" l. r, « r ~ -'l' ~0" k b" ih ktur T b"" Fakat ben hiç o fikirde deği- ıco a ey r arı ra onıın -..ı._ r' aıncanın karısı bakı· - fıiıldadı. ce ır c et yo : a u o b t"" k"" .. .. . M h d mıka lall('ıri ~"'il • tim. Bico bieo türkiisilnü pek u ur ıısunun yenne a mu 

.... kıer ehkalacte mükemmel ye- - Kim olabilirim? Bewm.. kadarcık• ııalıte teÇiinl~ı . mhazurk. 1 sürükleyici buluyorum. Bu tür- Celaleddin Paşanııı, L<>m'i ve gibı üç dört ağdalı ;.arkıdan 
~ıiıa c· 8.:Girlamış ve sofraya. Yanef! görmek lazımgelir. · kil a ı- küye edilen hücumu da haksız Rahmi Beylerin şı;rkılarını tav sonra: 
''l1ıııu ın.~ınden bir de;;ti şarap' - Bırak beni ve y~nımdaıı kati nerdelivecek bu kadarcık görüyorum. Zaten bizim musiki siye ediyorlar. D<l<leıttkm ezel secıl-f" i><"ri niyi 
l(ı ~tu. git! kamiifliija da müracaat edilme- mizc\e giifle meselesi eserin en Oıılarla beraber bizim bu eski ·""'"'mm 
~~~ı Balkan ı;anıbı, ilk ta· - Seni bıı:akmak mı? Anla- seydi her şey körü körüne par- ehemmiyet verilmiyen losmıdır. ~arlulanmıza bir geçit reami yürük semaııııru yüriittünüz 
-'~• ~ab k nıütevellit ııoğukluğu 1111yorum. Buna sebep ne? mağım gözüne olmaz mı idi? Söylenirken sazda gürliltüye f!~ yaptıralım: mü? Fas:ıl tamam olur. Olur 
1~%r, ~ .~erdi. Şimdi herkes _ Beni bırak Yanef! Tekrar ediyorum: Bütün bun- lir. Bu itibarla bico olmaııile Evvela Türk musikisi öğı:en- ıuıım:ı dinliyerıler de '"tı<lıabı 
~Yor v ~~.P ıle glililyor, konu- " ıar belki bir tesadliften başka Tito olmağın arasında hiç bir mek istiyenlere ekseriya ilk e- keh"f k 
~ ~aıa.ı: ~l<t<len müke~m~I ~~Y - Biricik sevgilim! Güzel birşey cle"ildir. LAkin yine tek- fark yoktur. ser olarak merhum Abdülkadir 

1 
" ny usuna yat~rlar. 

lurı al ~algıcı bu neş eyı bus- ı Annam ! Seni ne kadar sevdiği- rar ediyorum ki her halde çok Bleo türküsü bazılaı~run zaıı· dedenin düyek ıısulile besteledi- • ~ • 
>..rı evlendiriyordu." mi biliyorsun. garip ve manalı bir tesadüf!. nettikleri gibi Çulmrı;e.şme lı&- ği nakış geçilir. GUfteleı·e gelince o fabJl mu. 

"'ha1 .ıı.1 i~tnnk · · büyük" b" 1 - Bırak diyorum. il b te ti"kl · Bu bestenin ı;ılift~~i Wars~a ;\ lıJt .~- ıçın ır A • Cemaleddin Saraçoğla ma aı~nın ora P erı za- ırikisi denilen "klasik., musiki-
41~ ](u goırt.eriyordu. Şarap - Benim karım olacak değil man ~aldırdıkları bir tlirkü de- dır. Bu haldı: ~vvelcmirde şa- ınizde öyle f!,il!telere tesadüf e-
ı,,_l'iliyo~alan birbiri ardı sıra ı mi•ın? ğildir. Unkapanı, KaRımpruıa, kirdin bestevi d<iriıst okuvaoıl· I dilir iri biç bir mana ;tade et-
;ı't ~r • 1iakedonyanın kurtu- - Hayır btrak! Kadıköyde ekmekler Çukun;eşme gibi hamal kahve· mesi için gUfteyl öğrenmesi icap tniyen bico bico onların yanında 
~lhe İııtief_ıne her kaldırlan ka- - Bırakmam Anna! Seni hiç bozuk ç·kıyormuş !erinde besteye uygun bir söz eder. Karakulak suyu gibi hafif ka-
' takte asla kusur etmi- kimse elimden alamaz. bulurlar ve bunwıla iktifa eder- A11ıed .ıe~imi mıh/ulem Jır. M~Mıa o pek beg"enilen Moh 

•. 'fa11~f · Anna 0·zaıman korkunç bir Son günlerde yapılan teftiş- !er. Mesela "bir ayağında mesti Tersem ki azaroş küııed mud Cclwcddin Paşanır.: •· 
;~terdi ~.ı.enç kızın bu hususta iimitsizliğe düştıi. Bnlaru.k gm- lerden ve halkın müteaddit şika var) cUmlesinden F-Onra ikinci den şimdi kim ne anlar ki?! 
~:tıe la.fa tehalükü memnunı - !erile etrafı araştırdı. Fakat-oda yetlerinden Üsküdar ve Kadı - ayağında ne olduğunu Pramağa I Ondan soım1. yin<> ayni ma· Mtr'atl ele ultltı b<.k Al/ahı 

~~e•'h:khıp e<ilyor ve Annanın köv havalisinde ekmeklerin bo- llizum görmezler. IÖbür aya- kıı.mdıı.n Fener Rum patrikhane· '""tt?"Uıı 
·~... bo"'u. Kendisinden ve Yaneften J • d · •) div~ ııo W"" ,. '·-·'- ı • ~ ağız ':" boşaJt.ı.ıımda yeni · ~· - b"t ı t gın 8 nesı var· · ' r - si eski baş miıezzini Zaharya- "'h"" ne "'""'""r o ""'' 0 <>e>ı 

ilııuııd agıza doldurmak hu • başka hiçbir kim.re yoktu. Şiın- -zuk çıktıgı tes 1 0 unmuş ur. Urkü diye bu cümleyi tutturu· diı<in ağır beftesine gecelinı: Terle ıı'üu?fYetı 
lıu 

1 
a :ıceıe ediyordu. di bu C&Jlavarın soluğunu tam Belediye Kadıköy ve Üsküdar Yerirler. Onları alakadaı· ede!' denıldifi 7.aınan göziinilziln ö-

~~~~ltı~kdı v_e yeınek alemi gece yüzünün üstünde hissediyordu: kaymakamlıldanna bu hususta zurna ile davuldan il:arettir. Rengi mt'-liCI dbı Zilmtiiddc11 nüne ayineye bakmağn tevbe 
uıu11 ı.._ogru hızını kaybetti. (Arkası oor) tedbirler almasını emretmiştir. Bicodan memnun olmayan- boyandı eômoai (BOttU sayfa .+ sü.tırn 1 tir) 

~~'?tv ji1 lar dönmüş, vücııtler .., - - - - - - - - - - - - - - ....,.<,.,.... ·- -~ 91 . ~ .. ~ . ~ .. :' ...., . . -. . ' ~ · .. -· ... . ~ ·~ . 
~~f.fi h e tamaınilc dolmuştu. ...:..;u..;w.ı>V.LL.Vıxı>V.LUAL<ıJW., ...U.\L>~ 
~li. s erkes bir köşeye çekil - Daha 11 şubatta, müttefiklere o •11 

• .... , • ,.. ... • • 1 • R 

~ı ~la~ece gayda ı;a.lan çal • kadar dost ve bizimle birlikte 
<li "rka edonya havalarını ar- harbe atılmaya o derece hazır 
Jı..)or v Ya ~almakta devam e- olan Mösyö Venizelos bir fırka 
-.'l;ıık f Petrof amca da ı;aUnk, İngiliz ve bir fırka Fransız as-
ı~,lar~kat .h!'yecanlı 8esile bu kerinin y&J1ında harbe atıl -

~ "-nıı a _ıştırak ediyordu. mak teklifimizi reddetmişti. 
1ıı':tıet ~ bıl" mindere oturm~_ş, Fakat Çanakkale hücumu Yu-
~~ü.. ~hemen yanıbaşına çok nanistanın vaziyetini derhal 
• 1\ ftv;'n ' kız, tahammülil - değiştirdi. Martın ilk giinil A-
~~orct •nde içmiş olduğunu tinadaki İngiliz sefiı i cektiği 
~l\Uy0/\.Zı~a başı fevkalade bir telgrafta Mösyö Vcnizelo-
~ ~ hı ' Utıın vilcudünde bil- sun Gelibolııya üç fırkahk bir 
~ıleri~· halsizlik hissediyordu. Yunan kolordusu göndernıek 
h.~ ?.ıırl \ bıle açmakta büyük teklifinde bulunduğunu haber 
~ı v U ~ekiyordu. O kadar 1 verdi. 
ıiıı1d• ıcte kkendinden ge<;miş bir Hariciye Vekili S•r F..dvard 
ı., eiın/ t i deminden beri Yane- Grey, hilkiımetimizin bu yar-
llı;ı OkJıığ Utnıaırta ve okşamak· dımı memnuniyetle kabul ede-
,?ıı~tı_unun farkına Yarama · ~eğini, fakat İngiliz amiralh-

\~ <ıı~r c ğırun kara yardımı kadar de-
\,~ l•ıl :ok memnundu. Bu niz yardımını görmekten de 
1) !Itır ,'~ bu akşam mubak - memnun olacağını bildirdi. 
1ıqı'l;ı \rı~ .le kendiı;inin olacaktı. Martin üçünde Atinadaki 
~l'tıi, h~nıışti. Beynine vuranı Bntanya ataşemiliteri "Yunan 
~litu a.vva.m duygularını umumi erkanıharbiye.sinin ka 
lıt ""-il~ kamçıiamııı onu tanı ra harekiıtına deniz barekati-

1.cı~ azgın hır hayvan hali- ı ı ... yardım etrn~k kap ettiğin-
~ıı,, UŞtu. de müttefik,, olduğunu telgraf 

':lltı~a 1?Yağa kalktı. Petrof !adı. Yunan karargahı, Geli --.t "-n ·ansına yakla.ştı: bolu yanmadaı;ınııı münteha· 
~i %r. (;a fenalar;mış. Yatmak sıııa dört, beş Yunan fırkası 

tıı, rıı..ct·lla~ı nerede ise götüre- ~ıkarmayı. bunların Maydos 
• l\.~ 1• j tepelerine doğru ilerlemesini 
O:ıq. "<in,.,,, 
~)· lıj tuı"'""" içlel"inde en az diişünüyormu~: 
~.' ~\tı un uıı idi. Derhal içe- "Ü~ miıdafaa hattını elde 
ı""""'- ıı;i.ı; A nnarun odasını bir etmek lazımdır. Fakat Türk -
\ !tJı }e '.len geçirdi, Her ı;eyin !er buradalti ı;ahanın darlığın 
ı..°'<tr~: ;.t•tn. ıe, olup ,,ımadığını d&J1 dolayı kuvvetler yığamı-
.l"'l;ı. ' ı :vacaklnrdır. Eğer ayni 1.aınan 
~i<. !:ire · ' onra Annanın ko- da güzide ııskerler Bulayır 
ili ~Vrı r(k <ınu <:>da.<ına götür- IJıattının şimaline cıkarılarak 
-:~r.ıu e k.,ndilerini takip e· buraya hücum edecek olur -
• bıt~ · O da odaya girdi An- tarsa Türkler Ma..,dos mevzi-''-1: · 'n b h . J Ilı.; ıtıo ır. aJde bir koltuğun terini terke. yahut ricat hat-

~a. i;(-rılınce Petrofun ka- )arının ke~ilmeı<ine mecbur e-
1~ ~- c;, ]( dileceklerdıı·.,, 
~ 'ıi vaıtı:~ekkilr ederız. Ar- Bir adım daha ... 
~- nız hıra kabilirsiniz, 

~ıl,ıı 
" !!.1>ıruı • 

·~ •. '.'ka . 1 

"~hurt ÜO:-;po<lin Yanel'. 
a~~r "da mı ka.laı·akmıuz • 
'il V~r~Z<ıı·Jar gibi bir .;esle 

"~t.. ~- 1 
"" 'e l:ı ~ llaŞacak ne var? 
~~~l:ıı-.'"'nı araıııızıla tehl-

1 

Bu suretle :;imdi yalnız A
\'U8tralya kolordusu ve bütün 
Mısırdaki l:uvvdlcr, kraliyet 
bahriye lat'ah.nnı, bfr Fran
sız fırkası değil n aşağı üç 
kolorduluk bir Yunan kuvve
ti de elimizde idi' Batnında bir 
Rus kolordusu tahas•lit edi -

• 
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İs t n 
İngiltere 
yordu. İngilteredcn 2ll uncu 
fırkayı, diğeı· bir iki fırkayı 
gönderebilirdik. 

Bu kuvvetleri umumi bir 
plan ile harp mıntak:ısına sür
mek sayesinde Gelibolu yaıım 
adasını ve neticede İstaııhulu 
nisandan evvel elde etmeyi 
düşünebilirdik. 

Kulis arkasında Runıanya 
ve Bulgaristan vardı ki bun
lar da l~t anbıılun sukutuna ve 
Türk 1mparatorluğunun yıkı· 
!ışına karşı lakayd kalmamak 
karannda idiler. 

Bir adım daha, bir gayret 
daha ... İstanbul elimize ge<:e -
cek, bütün Balkanlar çaresiz 
ve lı.at'i bir surette bizim sın•· 
fımıza iltihak etmiş nlacak -
!ar. 
Dünyanın sınır merkezlerin

deıı birini' karşı zavıf bir de
niz kuvvetile yapılan teşebbü
sün emin ve seri bir surette 
nasıl şayanı hayret bir vazi
yet ihdas ettiğini, onıı takip e
den feci giinleri hatırlamadan 
evvel, bir liıhza düşünmek la
zım ... 

Müthiş bir darbe 

Fakat işte milthiı; bir clar
hl'"ye maruz kalıyoruz. R11Sya, 
Alman ~eki~ clarbderi altıııda 
mühimmatsızlıklan ve mütte
fiklerile muvasalasızlıktan ı<ar 
ııılarak, geri çekilerek 'bu kat'! 
ve parla!' anla.;rnayı Vl kararı 

el 
eı • e çın 

•• eie em ca er •. 
__ yazan : _ ~~ etmesine hayret edilir ( 1 Bundan sonra martın dör · 

Ço ... rçi düncü günü Fransız banciye 
• ll nezareti bize şu iş'ardıı. bulun-

p du. 
Nakleden • ,'). "Rus hülniimeti tıtanbula 

kareı yapılan seferde her ne 
129 kıymette olursa oL•un Yunan 

i~İıirliğini kabul etmek istemi
yoı. bozmaya vesile oldu. :J Mart

ta Rus hariciye nazın, bizim 
sefirimizc şunları bildirmişti: 

"Rus hükiımeti ileride her
hangi bir ihtilata nıeydaıı ver
mek enciiııesile Yunanıstanın 
Çanakkale harekatına iştira • 
irine cevaz vennemcktcdir.,, 

Rus Hariciye Nazırı Saza
nof şuıılan da ilave etıni~. 

- lmrarator, o gün baııa 
hiçbir bahane ile Yunanistanın 
Çanakkale harekiltına iştiı aki
ni tecviz etmediğini be)an et -
miştir. 

Müthi~ bir iş'ar! .. 
Atinadaki Yunan sefiri de, 

hükumetinden aldığı talimata 
istnaden Yunan müdahalesini 
önlemeğe uğraşıyordu. Hıısusi 
surette Yunan kralı da, hiçbir 
sebep ve bahane ile kıtaatının 
!atanbula girişine mü~aa<lc e
dilemlyeceğinden haberdur e
dilmişti.. Bu vaziyet kar~ısııı
da kansı Alman olan ve Al
man taraftarlığı malfıın bulu
nan Yunan kralının bize karşı 
mub:ısun bir ibtiyathilrlığı mu 

l<'ransız hariciye nezareti İn
giliz ve 1''ransız filolarının kay
dettikleri terakki, onları yalıuz 
Bula~'1r hattını işgal etme!< ü
zere küçük bir askeri müfreze 
ihracından başka hiçbir kara 
kU\"Vetine ihtiyaç göstermek
sizin btanbul önlerine isal e
debi!l'"Ceği. k>anaatindedir. Bun
dan dolayı Ywıaıı askeri işbir
liği faydasız olacaktır. Eğer 
Yunaıı hilkı'.ımeti Çanakkale ha 
rekatına iştirak teklifinde bu
lunuyorsa onun işbirliğinden 
başka noktalarda, Sırbistana 
yardım suretinde istifade olu
nacağı bildirilebilır., , 

Bizim Atinadaki sefirimiz 
ki, daima ıyi haberler almak
ta idi; Yunanistanıu vaziyeti 
hakkmdı bizi tamaın;ıe tl'"miıı 
etti: "Yunanistaııın Sırbistanaı 
yardım etmesin<lc> ı"rar eftnıck, 
Bulgarlar hilcunı etmediği tak
dirde, b!itün Yıınan i~birliği il
ınidini kaybetll"f'"mlz olacaktır. 
Yunan ba~'Vckili bi?.zat böyle 
bir hareketin sevkulceyşi teh
likeleri hakkında umumi erka-

nıharbiyenin <.!dillerini bana an 
lattı.H 

Rw;yaya, Yunanistanın ÇJ\
nakkale harbine ve bütün har· 
be giriı;iııin temin edeceği isti
fadeleri anlatmaya çalıştık. 
Yıınanistana barbe gir<'n;e, 
her çareden, her hal suretin -
den daha mükemmel SırbiRta
na yardım etmek imkanı olıı
cağını, hatta Bulgaıistıına da 
hücum e<lebileceğini, Korfo a· 
dasının bir ilıı olarak elde b1:
lundurulacağını ve bu suretk 
Balkanlarda vaziyctimizin ~af;
lamlaşacağını iliive ettik. 

Ruslar, bizim teminatımu ü
zerine Yunan kralının e\ ve la 
lstanbula f"irnıiyecekıniş «ibi 
göriinec<'ğine, fakat ord~lar 
bir kere lstanbula yaklaştı mı 
kralın fikriııi df'ği~tireceğiııe 
kaildiler. 

Venizelos, bize hararetle ta
raftardı. Memleketinde birçok 
taraftıırları vardı. Son deH~ce 
seviliyordu. Fakat halkın bil
tlln bu te-.<alıüril, Yıuıan aRl<l'"ı'
lerinin birgüıı İ8tanbula gire . 
~kleri ümidine dayanıyordu. 
Şu vaziyeti gördükten sonra 

bütün sinirlerim gevşedl; b~; -
yük bir acı duymaya ba~la -
dım. Büyük bir fırsat elin.iz -
den kaçmak üzere idi. Aklıma 
eski Roma ve onun ta!L'ısizlik
leri geldi. Ayni talihsizlıkler 
~imdi bizim Ü7,eriı:nize çöküyor
du. Hakkın<h o kadar aukh 
sahifeler yazılmış olan eski ta
rih >jİmdi tekerrür ediyordu. 

Bu endişe ve bu ıstıraplar i
.;ınde Hariciye Nazırı Sir Ed
vard Grey'e acı bir mektup 
yazdım: 

"Yarım tedbirler her ııevi 
mahveder ve harbin uzaması 
bir milyon kişinin ölümün<' se
bep olur. Siz cüretkiır ve haşin 
olmaya mecbursunuz. Böyle 
olmak hakkınızdır. iFlorrııu Ça
nakkaleyi yıkmak üzeredir. 
lstanbula yalnız bizim davet 
Ml'"CeğUniz ordular girC'<'ek ve 
bizim o havalide aradığımız 
yalnız mü~terek davanın men
faatleridir. 

(Arkaaı var) 

1 

Kaçırılan tırsat 

F al.at Kavzer Wilhelm krn<lı 
sine hır nevi dünya impara-

tonı unvanını verecek o!an bu f·r
satı kaçırdı. Her biri değerli bireı· 
kumandan olan Hindenburg, Ma
lenzen, LudenJorf, Kayzere bu 
jmp•uatorluk tacını giydiremedi
l'"'T. DöTt senede bin hıT emek. 
bin bir zahmetle elde edilen lop· 
raklar. dört haftada elden çıktı. 
Almanya Vereailleı zincirin~ 'u 
ruldu. H<:ttmetlU imparator da l-\ı 
loındaya iltica etti. 

Tarih ve tekerrür 

A lmanyanın yeniden beJ rıl. 

doğrultnıaeı için aradan bir 
çryTel a~nn Kcçmesi ld.;.-;ımgeld:. 
Hıılcr bü}ük Ahnanyavı yaıd· 
nı:\k için Ka)·zcr Wilhelm' ın der..., 
}erinden İflt:ifade etti. \l r orıun 
düştübrü hatalarda;ı müınkün n1t'r 

lehe sakı.1<1ı. Böylefü.le Alm~ııp. 

nHt.ğlUp olduktan 25 sene so:ır.ı 
:..yni gaye için yeniden mücadel<"
) ~ atılm1:;, yotni tar!h tek.crrlirıf' 

l:...\~lamışbr. 

.J\.n"r.k, acaba 1b70 tarihinin 
r.-ıJ, yokı;a 19 18 taı·ihinin rr.i te 
kt'rrüT ec!ect'r:i henUz 'belli d>!gıJ . 
dı,. 

Zavallı Kayzeı -
Ha!;ımellü İmparatc,r K.eyzt'r \~ ... ı~ 

helme Almanya değil, l>ütun 
A ... rupa, hattô. bütt.in dünya dıır 
geliyordu. Halbuki şimdJ iki met
re uzuulukta bir topra~. nnrçası 
nın her finiye olduğu glbi kP.rı
di~inc df" kafi geldiği hazin bır 
surette tebeyyün etti 

MURAD SERTOGLU 

Belediye cezası verenler 
B<•lroiy<' zabıta taliınatn2111(. 

sine riayet etmedikieri gürü !en 
4 >ı0förle J 2 oto ~ahibi h• kkın· 
da ceza zabıtları tutulm u~ rn 
tramvaydan atlıyan kişiye rl~ 

de peşin birer liralık para cc· 
zası kesilmi~tir. 

Adak mısırı mı; yoksa 
hırsızlık tavı mı ? 

Aii ve kurı;;ı iıımi Gül, a<l ı.ı. 
iki kıpti l<'atihte Kurşunlu ıııed
re.;e cavirında Tavuk hm;ı.dığı 
yapt1klan iddiasile mahk("ıııeye 

VE"rilmışl~r ve üzerlerındc buln
nıın bir uıiktar mısıı· da bu ba . 
rcketlerine bir delil olarak göı;. 

terilmiştir. 

Dün üçüncü sııllı cezada yaf'ıl tan duruşmada suçlu 1smigül r.ıı 

1 
sırlar hakkıııda demiştir ki 

. - Ben bunu adamıştım. Gi;
vercinlere götürüp bir kısmını 
döktüm. Bir kısmını da ru;a;ıya. 
dönüşte verecektim. 

Diyerek iddiayı red ve cerh<t
mi!;tlr. Bunun üzerine mahkeme 
şahitleri dinlE'miş, hiçbirisi l>wı
laııo tavuklara el uzatmad•ğın .. 
dair bir ~ey ~öylE"mediklerindcn 
suçluların beraetine karar ver
ıllistir. 
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Sayfa : -1 

Her ne olursa olsun Yollanın 
Ramide Koca Yusufa karşı mu
vaffa.kiyeUı gUN-. i onun luı.wu- 1 nı yense de, yenmese de üstat 
bir pehlivan olduğunu göster -
ın.i;,tir. 

Molla küçük okka.sie çolak 
kolu iıe umulmadık varlık gös
ternıiştır. Adalı Halil, yenilır 
ynlulu.r adam değildir. Fevka
lade müşkül ve zarplı bir pehli
va.:ı olan Ad:ılıyı meydandan 
çıkarmak her bab::yiği;;ın karı 
değildir. 

Adalıyı, ne deli Murad, ne 
Pomak Mcra.t, ne Cihan pehli
vanı Kara Ahmet, ne d~ Yusuf 
meydıııı<lan çıluıramamıştır. 

Fakat, Molla Adalı ile yaptıf;ı 
üç güreşte de onu kolaylıkla' 
mao iiip etmış ve meydan yerin
de ağlatmıştı. 

168 
Dunu Suyolcu Mehmet pchli-' 

vana sordum; 1 
- U~-ta, HergeJCC ılc Molla 

gilreşselerdi ne olurdu• 
Şöyle bir düşünd'1 \'.} t;u cc

\'abı \'erdi: 
- K:ı.rışık bir gilrc;ı olurdu 

cğluın ... 
Sayolcunuıı 

pehlivanca id . 
Yani, l'luvolcıı 

i~tcmişti: · 

bu cc·.-abı t:ı:'.'1 

şunu demek 

- Bi!inemı-.zd... Bilin mcz .. 
Doğrudur. Her ikisi d~ usta 

pehlivanı!!. Her ilıısi · c- fe\•lrnlıi.
de zeki ve oynaktılar. 

Hulasa· J1,1olla, pehlivan o,, 'u 
pehlivandı: 

• • • 

1 

R.A'lEL 
Niilliyct delikanlının gö:ıü ka

rardı. !{ızın nişanlanacağı erke
ği öldfümeğ•' karar \Trdi. 

Bi~ ramazan gecesi köylü l!a· 
biye merkezindeki cıı.ınic tern · 
vih nıı:mazı kılmağa gitıni.şlcrdi. 

}.!ulla çok dindar \'<.' mütteld 
bir ad:ımdı. Orucundan, nama
zından k:ı.t'iyyfn geri kalmazdı. 

->la th, köylülerle tem vih 
namazına gitmiş '. Kızı nişanla
raı:.k ıstiyen delikanlı da bu cc-, 
maatle beraberdi. 

1 

l'ııkat, ıi.~ık olan delikanlı. fır
sat bu fırsattır, divc kızı niş:ı:n
Jıyac&k delikanlıyı teravih na -
mazmdan çıkarkm öldürmeğel 
k rar vermişti. 

Koca Yusufln boy ölçüşmek 
kolay dcğildır. Koc;;. Yu ur, kı- l.! llan:n köylülerinden biri 
rıcı, ezici b;r !"'hlivandı. 1 bir kıza a:ıı.ktı. Kıza göz koy -

muı;tu. Kızı babıısın<lan ist.emiş
Yusuf ı:ibi bir adama çapraz ti. Babaııı dıı kw vE'rnıemiı;ti. 

Aşık delikanlı, sokakta ve e
liııde tabanca bekliyordu. 1fol!a, 
tcşadi.ifen ni~3Jllanacak deli -

1 ka.nlı ile camiden beraber ~ık
mış yürüyordu. / 

Aşık delikanlı, tabancanın te
tiğini çekti. Niranh delikanlıya 
attı. 

girmek, künte atmak, çaprazın-
dan kurtulmak, kolay iş d~ıl- Kızın babuı: kızını ~a bir 

adama ni4anlamağa karar ,·er -

Fakat, kör kurşun gidip Mol
lanın alnına vurdu. Ve Molla, 
dü~rek öldü. :Lıte :Mollanın Ye 
fıı.tı böyle olmuştur. dir. mi ti. ~ dcllkıınlı kızı almak 

Adalı Halil bile Koca Yusu -1 için birçok .ı;anıJeı·e baş vun.Ju. 
fuJl içinden ~ıkamamıştJr.Bu le- Fakat muvaffak olamadı. 

Alla.h rahmet eylc~in ... " ı" 

- Bitti -
lıcple Molanın giisterdiği mev- ------
cutl.iyet kısa bir zamana ela ait ••HOH•H•H•H•M•M•M•M•1t•1t•to•••M•••••••••••ı4•'4•H•H•MlUH•H•H•M•M•M•1t•1t•1t•ll'•••••M•••••••••ı4•'4l"''"'•HOHIHIHllt 

~;a~~l~=::~:l~-a~I~~ l tü 1 ı·b hO 1 
:~~aJ~:~~~1=~~~:v:ıa:.:~ ınerge eci ra ım 
tan ve güre~ hayatı ı;ok uzun İN 
olan Heıgel i lbrnhimi de say- Clı:....•ı pehlivanı KARA AH ED 
•nak lılıınıdır. O A N 

Hergelecinin güreş hayatı U S T A S 1 L 
'u1ıa değildir. Bat:J><'blıvanlık gü
reı;Ieri senekr doldurur ... 

Hele, Hergcleciııin Kırkpır.a.r 
-;üreşleri ve Pa.ris güreşleri. A
lalı Halil. Rüstem, Istil)YCli Da
vut, Katrancı, Mı;;ırh Halim Pa
·arun ba~ pehlivanı Arap Sait 
le güreşleri ·e buna mlimasil 
Müsabakalan Mollatlan daha 
meraklı ve d~ha canlıdır.. 1 

Hergeleci de, .Molla gibi huif 
1kkada bir adamdı. Fakat, çok 
-;Uzel adeleli bir vücudü vardı. 
Eğer Molla ölmeseydi, Herge

'r.ci ile bir güreş yapsalardı kim 
'>ilır ne olurdu?. 

HERGELECİ İBRAHİM Türk Başpehlivanla· 
rmın en üstatlarından ve mümtazlarından 

KOCA YUSUFUN en çok korktuğu 
pehlivan'ardan biri ve bir türlü ortadan çıka· 

ramadığı bir pehlivandır. 

! HERGELECİ İBRAHİM j 
Adalı Jlalili 11Jeydaaıdııa ka!:ırmU, ve Parisie çetin güftlj

ler yapmış bir pehlhandır. Yanndıuı itiı-etı "\'El 1 SA
BAJf. sütunlannda M. Sami Karayel'in kaleminden okuy&- 1 

i caksu=. &-k!eyiıı.iz ! . 
•••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 

ŞARKILAR, TÜRKÜLER, BESTELER, GÜFTELER 
(B•t tınlı 3 i.in<;ı .. yfı•<I•) kil etmesi avam türkülerine de şarkısı yalnız Bebeği değil i:ı • 

-tm~ pıtırak gibi her tarafı tesir etmiştir. zeUiı bir şahsiyeti de hatırlatır. 
':ıenler ieinde bir kadın gcli,.or Oldukça d.ledıkodu uyandırmış 

• ' Aman rluktor 00-" ıı,,ktor b' k d v~ bu kadını aynaya ba!-tırmak . . ' , ır \Ull' ı ır. 
"lll and vennek, ' Allıılı a.•kt- Derdmı.e bir çare. Güftelerimizde memnun ola. -
ıa!,. dıye yalvannak Iıhım ge- diye feryad edenler ~z rlcğildir. cak bir cihet vardır: Bestekarın 
ı.vor ki buııun kada,r ~anlıksızl * 1 ismi ön sırada geçer .. Güfteyi 
Jir şey olamaz. Çünku kadın yapandan babıs bıle !'dilmez. Ve 1 

•r·in aynaf.lzlık_ en büyük ~ahru- Güftelere semtlerin de t.eeiri za.:u:ıederim ~i bu:uda ~ isabet 1 
"''v~tlir. Bol ahenk Nuıı Beyın oluyor. Mesela: edılir. Çunku bır cogu ancak 
':ıestelediği. beste hatın için yutui~n so •

1 Çeşmi <:<!lwd•ıı ,,,. l«ıtıla r dökfü ğuk, yavan, hay ide •eylerdir. 
Jla.ilcııı bir rıa~lı y.-iro K" • ı•----'-. ag ,..,.,..,..., Bu bakımdan ben hiç bir •ey 
Sirıcırı oldıı pıire pare ' 

, Jftetii de hayli manasız bir 
')zJür. Hele bu büyük beste -
·ir ~stesini güfteye uydurmak 
in o kadar "gay gay,. yapmı~

ır ki nazlı bir yıire mail oldu-
u i~n a ıkın sine~inin pıire piı
·~ olduğunu anlamak mümkün 
leiTildir. 

Bu itıbarla bizim güftelerde 
oyandı!' .. a "figandır,. ı: ''.fi
"!lndır .. a "nihandır., ı ka.fıye 
.ıpıp da list tarafını doldurun• 
.nce giJfk m<'ydana cıkmış o
ur Ondan sonnı.sı bc1ıtekarın 
limmetine k1lmı<tır. 
Anadoluhisarlı bır Rıza Bey 

ardı ki· 
t ;.an J. ı-tar bu :reı:d!J.flaıı beni 
.:ftcsinı bir türlii bcslt'ye uy
uramadığı i ;l!ı d n beni keli -

Ttcsinı ;ki dt'fa tekrara mecbur 
ılmuş ve aıhr•c·':ızı"l lakabı 
'dan beni Rız~ Bey kalmı,' ı 
' o.sız g· tclerdcn birı d~ 

" dur. 
r, rrfü,1 g/,_ • qiı ııi ~- miııc tak 

1 
ı::a~n hicr 1J!an yaranı; />(Ik: 

,.,. ' cd ani ı ıyor ki m!l1'uka 
• · -Jü bir h nır.ulır · ve hli 
;arkıyı itır i~itmc;>. hemen 
• >zlliğün i t k cak e eı; ri hi.
ı olan ynrayı muay~ne 4'.'decek. 

'1usikim zd~ doktorlar da mii-
h ım roller oynamı•lnrclır. Aşk 
~icranlarile perişan ohn &ı,ık 
doktora: 

N,j ft;,ıi(li af$l;a tlah 1(Jr ı·ar 1111 

t1lıl11n ratf·"' • 1 

diye sornr. Yahut: 

Lütfeıı/p, tııbib dhı.1 mc /.:,,!bi11ı 

ue,ıim üylp 

der vt'yahut da: 

Doktor ne İf•11 "alı:>rt. ı alduı 
ek süyll"! 

ı:-!bi mana ız bir ı;uat sorar. 
Doki.orun musikide mevzu teş-

diye rast bir tarkı vardır ki bu 
güzel mesirenin yanında bir 
mezbaha yapılacağını daha o 
zamandan haber vermiştir. ~ 

Arkadan: 

Gulehnı Giıkst"-:J« bir Cıiemi ub 
eyliyelinı ı 

Şarkısı her halılı ayrı ayrı 
oynayan köhne köprıisü, ci.lıed. 
yosunlu kaz1kları, ~ayırın or
tnsına kurule.n mısır kazanile 
~amıır rcr.gi durgun bir nehri 
p_ndıran Göl;sııywıda bir işret 
alemi tasnr eder. "AIE'!Ili alı .. 
ı,., sn içilmiye:ı yegane ülem 
ol ıuğuııu unutmamalı / 

Semtin tes.ri briaz daha ha
fif şarkılarda da Yardır. 

Kalenderde geı beraber ye:elim 

güftesinin sahibi her halde bu 
mesirenin bugünkü h<ılini bilse 
Kal nderi Beyoğlun:ı t:ıhvil et
mekte tereddüd etmezdi. 

1 

.. ıd.alar ııahiU11Je lırk'i1:rwunı 

di)-T mu i ile rand,..\·u vere·1 
ô.şık, mahb lıesınin, hurma bı

yıklı, hilal g3ınkkli, patiska 
şalvarlı hamla !arın t algalar•n 
ü'crindcn uçurdukları iiı; ~ifl. 
piy de il geleceğıni hckliyorn ı 
daha çok zaman gözıi yollarda 
k,ılı!'. Adalar sahi!ind"' l:>eklen~
ceğine iskele guincsund1 ,-apur 
!arı kollamak daha ı<ki:ıine b. r 
i~tir. 

Bir d~: 

Karş1?1akada Izmirin rıiilii 

dıye bir şarkı vardır ki curcuna 
olması itibarile lstaııbulun en 
parlak fa,;ıllarında d ima 111öy
l.;ı.1irdi. 

Cid~lim Bt:bPğP, 

l:::etlıl Ali beve 

ifade etmiyen bico, bicoyn daha 
zevkli bulunyorum. 

Bico aleyhdarları hi~ ~üphe ı' 
siz sürükleyici, cu~u huruşa 
getirici olmak itibarile ban.<ı 
ağırlamalardan yahut köçek 
havalarından bahsed~bilirler. 
Onların da g:iifteleri tahlil edi
lirse hayli gülünç şeyler görü -
Jür. Mesela maşukasının sevda
sile yanan aşık: 

Biilbiil olsam kona da bilsem 
dııllerc 

dıyor. Koskoca adam. Nasred
dın hocanın acemi hlilbiil hika
yesini hatırlatacak acayip bir 
vaziyette ağacın dal•nda tasa\·
vur edil•in. 

1kincı nııora dalın parlaktır. 

Alanı ıUı seni gulen de g11rlıet 
ellen 

Ağacın dalında bülblil olmak 
la gurbet,. seyahat etm~k ara-1 
sında ne münasebet Ya•? Hele 
arkadan gelen mısralur şaheser 
s:ıcma rı!:nunelcrtdir. 

//,;imizi 1'irbir odaya l:ouaal.aı· 
Üst 'mU.;Jrıı dtın lcilit "lıraa!a; 

Cananla odaya konuldukları 

sonra başkalar; ta•afından fist.I 
)erine hem de kıymettar bir nıa 
denden kilit rnrdurmal: değme 
~kıllının kolay kolay hatırına 
gelır şey değildır. lr.'sanm "o
daya kapandıktan sonr;ı anah -
tarı çeviri verin!., diyeceği geli
yor 

Görüliiyor ki saydıf.ım bıı 
münasebetsiz güftelerhı lıep~ıni 
bir kı;lcmde atmak ve ondan 
~onrn her besteyi bico t:cc diye 
söylemek hiç fena olmayacak. 

Zaten radyonun bize ilk ağız
da verdiği dersin asıl nıahiyeti 
de bu olsa gerek! 

... :_ Ulu.tt4y 

i"ENl SABAH 

HARP-VAZiYETi-, 
Harbin aldığı 

• • r P. seyır 

(Eaş tarafı 1 inn M!•fada) 

1ngilnleriıı, ada cenup kıyıla
rına çıkarmadaki güçlükler yü
zünden de, Girit garnizonunu 
muharebenin icaplarına göre, 
besliycmediklcri anlaşılmakta

dır. Bunun diğer sebepleri de 
vardır: 

al Gi ·itte bir kuvvet müsaba
k:u;ına çıkmak, diğer cepheler-· 
deki durum derpiş edilince, mu
vafık mıdır? 

1 

t o 

Si • 
1 

Dut'a tapanlar .. Mecidigekögüne mi J'. 
Mevlanô.kapıga mı? - Dut'un şif sek, 

hassaları neymiş ? ... 
Dut meVb'Ulli gelılı ı:attı. 
Bizim malıalkde her sene böy

le günlerde komşu" aileler ciiın Yazan : BEHİYE 
hassayı lokman 
keşfedemedi. Bir kere 

b) • lısır - Libya sınırlarında, 
mevsimin muhalefetine rağmen, 
müttefikler, mevzii de sayılqa, 
ilerlemeler kaydetmişlerdir; Gi
rit, Lıbyanın ikmal yolu üzerin
de bulunmakla büyük chemmi-

hur ct:maat dut yemeğe gider- ============:::: 
ler. Gün görmilıı yaşlı (hanım
lar) için bu vesile. maziyi lıa
tırl:ıma.ğa yarar. Şöyle konuş

yındir • • ; 
1 - Anıına y ptıı1 hS 

Arkasıııd:ı.n cırl:ık bir kaclın mu bu? 
sesi başını gözünü yara yara 1 - Daha iyi, &mra 1~ 

tuklarını hep işitirim. eski bir şarkıyı okuyor; den olur? 
- lpek böceğindeıı. ,,. 

)'eti haizdir, -
c) Suriye ile çok daha ya

kından ilgili bulunan Kıbrısın 

da takviyesi zaruridir, 
d) Nil ordusunu zafa düııüre- I 

bilecek herhangi bir kuvvet ayır ı 
mada düşünülmiye değer, 

e) Harekat sahası daraldık

ça. zorluklar artar ve zayiat da I 
hele ardı arası kesilmiyen bava 
akınları ııcbeblle, dikkati celbe
debilir, 

f) Almanlar, Ege bölgesinin 
bircok üslerinden taarruz filo
ları kaldırabilirlerken, İngilizler 

Mısır vo Filiııtinden vakit vakit 
uçurdukları filolarla Girit ııe

malarında faaliyete geÇ\ınekte
dirler. 

g) Alınan hava filolan 2000 
kilometrelik bir uçuşla. ~e böl
gesi hava ordu~wıu tak\'iye im
kanını bulmuşlardır. lngilizler 
için Mıaır ordU$Unu anavataıı -ı 
dan ancak Kap yoluyla le -
mek mümkündür. Bu mesa.fe 
13000 mildir. 

h) Mısır ve Girit harekatı sı-1 
rasmda Iraktaki ayaklanmaları 
bastırmak için · mühim bir or
dunun Basra va çıkarılması mee 
buriyüetleri baş göstenni•tir. 
Bu hareki.tın müterafikan. Fi
listin garnizonu da mühim kuv
vetler almıştır, 

Fakat, Girit, bütün bu zor
lukları ezmeye değerdi. Doğu 

Akdeniz emniyetinde Girit, bir 
temel taşıdır, çelik bir kale me
tanetile daima ve daima elde 
bulundurulmalı idi. 

Giritteki kanlı hadiselerin hi
tama doğru yaklaştığını göste-, 
ren alametler belinnektedir. Gi- I 
ridin ziyaı, Süveyş müdafaa 
cephesinde bir rahne açabilir,ı 
bunu gizlemek ne mümklin ! 

Libyada: · ._., · · 

Girit etrafındaki sava.şiar, 

Akdeniz donanmasını uğraşt.ır-1 
mış ve hırpalamıştı. Almanla -1 
rın Sicilya yolile Rommel kuv
vetlerini beslemiş olduklarını ı 
tahmin edebiliriz. Glritte yer - 1 

!eşmek de Sirenaik ordusuna 
imdat göndermeyi temine yarar. İ 
Diğer taraftan, Girit üssü, ls
kenderiye ve SU\·eyşi, doğu Ak-1 
deniz armadalarını tehdit eder. 

1 

Jlabe~istanda: 
- 1 

İngilizler, bu harpte, Habc 

- Komşu hu! Ayol dut ye
meğe gitmiyecek miyi?.? 

- Ya kardeş. Bizimki de dün 
akşam ııöyledi, bu pazar Meci
diyeköyü:ıe gidelim diye. 

- A, üstüme iyilik !'ağlık. 
Ata Mevlfınakapı dururken Me
cidiyeköyüne de gidilir mi imiş? 

Yaşlı (hanımlar) böyle ko -
nuşa dıırsnnlar: mahallenin 
bıçkın er:lı:elcleri lle her nuıl..a 
dünya evine ginneın ia ta.zeleri 
de dutlnkta kısmet evine ha
zırlanmaktadırlar. Dutlu"a gi
dilecek gün, onlar iein fevkala
de bir gündür. O güne malııous 
olmak Ü7.ere yeni rub:ılar g,iyi
lir, takılır, takıştırıJır, kaşlar 

aılnır. rastık, lrnzmatik hep a
lesta! 

Genrlerle yaşlılar. ayrı ayrı 
sebeplerle de olsa, hep dutluğa 
gidilecek günü iple cekerler. 

Nihıtyet mevud gün gelir ça-
tar. Bu ekseriya, bir Pazar gii
nüdür ve öğleden sroradır. Or
talık hafif serinlem~ ım..ıa
yınca kom'° aileler evde ha
zırladıkları nevaleyi ıthp yola 
d" erler. Bir dutıuiıı. uzanan 
yolda ellerinde sepet, koltukta 
çıkın ile gördüğünüz kafileler 
işte hep bu "dut hacılarıdır,. 
Tabir mazur görülsün, zira ba
zı kimseler için dutluğa gitmek 
dini bir ziyarete gitmekten 
fark111zdır. 

Sükiıti adama (dut yemis 
bülbül gibi) derler. Bu &Öz ne
reden cıktı, lisanımızda nasıl 
yer etÜ, bilmiyorum. Hele dut 
yiyen bUlbülüıı küçük dilini yut 
tuğuna dair elimi.sile hi~ bir ve
sika da yoktur. Bilii.kis, gitti -
ğiniz dutluk 111k ve serin ise 
bir çok ku.şların, ziyaretiruz, sa
bah veya aktamın hiizünlü sa
atlerine rastlaınıssa bir cok bül
büllerin sakır şakır öttuğüııü, 
cıvıldadJiını duyarsınız. 

"Sinf'11li B4dpô.re kıldın çeşmi' 
mü;gcinın gibi,, 

Etraftan itirazlar: 
- Y anlı.ş okuyorsun. 
- Yavaj! söylüyorsun, duy 

DIU)'OnJZ. 

- Öldür beni be, yaktın ka-
vurdun! 

El oğlunun: 
(Yaktın kavurdun) 

kadını hiç sormayın. 
dediğı 

• "Ka«Jm ile "'"-8/eacmem ,, 
Zamllı kadın, bütün bu sar

kıntılıklara sesiui cık~rma.dan 

fa..'llı tamamladı. Parsalar veril-
di, iş, tatlıya bağlandı. Fa.kat ~Ü 
kilnet avdet etmiş olmadı. 

Bu aefer de eu..ft.ıın "temen
niler,, duynlmağıı başladı: 

- Konyaluna gü•..el derler! 
- Döktür, döktür, döktür, 

döktür yavrum hey! 

1 
- Şahane gözler' -
Böyle ismi cisıııi al n ııöy

lenen 1Jı8.rkılar da "teganni e
dildi .. , Tekrar dut f.ulı başla -1 
dı. Dut faalı ,ğil, duu iblldet 
başladı. ' 

Yanımuıdaki lııı."rda oturan\ 
yaı,ılı bir r.at, bizim f'<!fradaki, 
erkeklere hitap etti: 

- Dut diyip ı;eçmiyelim. Mü 
barektir. Öyle bir şifai h11.$a 
var ki Lokman Hekim bile kes-
fedemedı. , 

- Hang,i Lokma.ıı.lı kim? Ga- -
z.eteleriıı Lokmanhelcimleri mi? 

- Şakayı bırak canım. Kaç 
tane Lo.ko:ı.anhelı:im \'ar• / 

Ne dıyordum, duttaki şif;ı.i 

Başka bir şey daha var: (Söz 
gümüş ise sükut altındır) feh- 1 \'B51nca hareket etmeslııi bece
remiyen nice kara. biilbülü var 2 
ki dutluğa değila, ziudana gö- 3 
tUrseniz onun ic:in "alem yine ol 4 
&lem, de\Tan yine ol devranı 
dır demek ki duta karşı fazla 1 S 
ileriye gidiyoruz. 6 

1 

1 
1 
1 

1 

1 

1 • 
1 

1 
1 

i 1 

•• 
1 1 

· • ı t• 
I•' •: 

1 ; 1 
- 1 1 .il 1 1 

1 )•i 1 

Eğer dut yinenin ırusması la- 7 
zım gelseydi şu dutluklarda hal- 8 
kın suspus oturması lazım ge- 9 lirdi. Nerde efendim bu saadet? 

Sık dut ağaclarının kaba göl
!'.elerine hasırı serenler, başlı -
yorlar bülbül gibi akı!!1ağa: 

- A kardeş, zeytin yağlı dol-
ll!ayı az yapmışsın . ı 

- C'.anım sağ oı~un 1 

- Dolma yemeden canın ağ 1 

olur mu? 1 
- Başka yemek yok mu? 

Bak irmiğe bizim kız kendi el
c,;;-:ızı ile yaptıydı. 

- llu efendi, zıkkımı fazla 
kaç .rıyornun 

aı 1 •il 
1 1 

1 

• 1 ,. 
D ı 111: 

SoWaıı .'laijar 

1 - Masal. 

•• 
1 

ı• 
'il, 
1 
1 

1 :• -
2 - Müsaade, bir nota. 
3 Malik olmak. 
1 - Farsça su, bir yemek. 
5 - Ağız ağıza. 

G - Erke-k. 
7 - Öl!l"ez. 
R - l'\efrr, hararet \'erır. 

!l - Saıı'at, zeka. 

Yukır.nd&A aşağıya : 

- lpek böceği nasıl Y"" 
- Ne bileyim b.!n • 
- Ne yer? 
- Dut yaprnğı. 
- Ha, demek ki nı ~ -;ıi 

yaprazında bile cevher ıJil' 
- Zannetmem, öyl~ 

tııtt la zatıihnize d~t Y 
yrıneği ta vsiY•' ederctinı· 

- Ne<len? 
- Neden olacak. ,pek 

mak için! 
Şaka kaba ve dikerdi 

tı Erkekler somurttular · 
miz kaçtı. 

Biraz sonra kalktık· 
bil.tnuı.t;a başlaııııı;tı. pııl 
larının altma hila ~~ 
tenteler geriliyordu. ~ 
deki ( lıarumlar ı ~u tc 
tllar. 

- Çocuklar, geı~1« 
da Mevlaoakapıya. ı::;J.# 
şa veya Takyeciy<' ııı 

• maz mı, tll 
Derler ki esnaf i~irıd~ 

hile yapan dntçularnıı>'· ~ 
bazı ltimşeler tanıyorıı~'ı 
iızlan yandığı i~in dU 

ı . b . ,.raıt· a maga tc\· e elmı~'°i,.P' 
lanndaki tablayı, can 
meharet ile ~yarak ~ 
arasından geçen yalı"~• 
~uların şöyle haykı , 
duyarsınız: ıo' / 

Lokma gibi be ıok 
- Bal akıyor bal! 
- Kwm mlibarek!_ ,)il 
Dedikleri bt:'lki dogru 

kat satın aldığınız d '.11$ f1l 
ea ham, y~ilimtrak .. k~ 
ğunu görürSünüz. Niçııı · 
dutı;u size, kaş ile gÖZ • 
b.blanın alt lrntlarındaP ti 
tir. Ve bu onlarda bir: t 
mesleki bir nn 'ane ha1 fcrııı$
miştir. Onlar, mostır~lı. lt 

Sonra dutluğa gı~iı>~ 
Dut<;u ile pazarlık cd>-\ ' 
tediğinden 5 kıırU.'i fat \, 
siniz l:i siw ivi dut verfı ".,/ . . ·.,e 
rayı da alır fakat o, Y' 
ğini okur. 

·ııı" altınd3. 1 Huy canın 
)"8. palım. /. ===-:..:---· 

Baba 1-Iincli ,ı 
Bir kız çocuğunıJ.ı~ 

daha öldürüyor~~· 
1mı it ( H usuşi M u!~.ıJI 

den l - Kandırad~. l.:,;ı. 
hiyesinhı Karalı kti)'illı r 

· b' k' ı ... ıu · garıp ır va a o nı~,- ~ 
köyde ~ yaşında bir klf. ~ 
yolclıı.n geçerken bir tınlı' ,ı> 
nin taarruz ve hüt·urrııt1111 ı~ 

<:f'\.'u 
kalmı.ştır. Zavallı . 11ııı uğrauığım "aşırmış, hl ,,. 
detlc çocuğun kaflsıııJ'. i, 
clw1a kant.dile \'C ;;u.; · · ,_... 
rarak telılıkeli surd'' ı;ı ı 
mu; ve y~ti enler bıı ' , I> 
diden kı.i ük hızı •"'· 

şistanda radikal hareketler yap I 
tılar. İtalyanların Habeşistan -
dan alakalarını kesmek, bir di
ğer yazıda da izah ettiğim gi::ıi, [ 
bir kazançtır. Artık. Wavel, Af
rika hinterlandından emin, Sü
vey§in ·doğu ve batısında yıgı -
naklarmı yapmakla meşgul <ıla

bilir. Hiç deıhlse Vızıl deniz ü
zerinden emin bır ye! ana yur
da \'e Pasifiğe bağlar. 

Iııı.kta: 

Derken bir mlinak s'.I. Aile 
reısi, boyle bir serin ycrd" ka-1 
,fayı tütstilemczse ııtrde tıitsü-1 
lesin! Hanım i!<t.', ele giinc rezil 
olacc.ğız diye korkuyor 1 

1 - Aı;ya<Lı meflıur bir da;; 
2 - Eritmek. 
3 ~an toprak, uısaniyct. 
1 I>irden vernen karar. 

t:ımışhrdır. l1 
'Babadarı l<alma b~0ıdıl 

çe cinayete sebC · 
re 1 

Iraktaki İ8yan hareketleri, Hı, höyle bir yerd~ iı;:oa, sıı-
Rasit Ali \'~ n•kad !ar. n çe- yu }iiz'.lndcn in<;an ele güne 
ki!...ıelerue •ona enni~ de ek- 1 rezil olur mu? Bak•o.11za hcr
t..r. Kral naibinin E:ığdaddıı. !da kes "kafayı çekiyor ... 
re ·i ele almnsı ıçın cok zaman Geçen pazar gii'lü, biz de. bir 
geı;miyeceğıııı zannodiyorum. 

1 

_~ç aile bir olduk ~forıJiyckü-
Burada siikfınun ia<l~•i ve yu e gıttık. ı 

emniyetin te;;isi, kuvvetlerin ı Geçende bir gazetede Mecidi
Filstine doğru kaydırılmasına 1 yeköyünii zevks:z .bulan bir yıHı 
\'e Akdenizden gelecek tehlike- okumu~tum. Be_kı o 7.arnan oy-
yi önlemeye imkan \'erebilir. 1 leydi. Fakat .. şimdi • <h•t çıktı, 

Al 1 G
. 'tt Herkes ne guzel de eglenıvor. 

man arın ırı en •onrıı A. 1 , · • 
S

.. "h e<l- t . gaçların a tında.<ı hasırlnr:ı 
uvcyııe te\'eccu ıp e mıye- . . 

.· · · 'd k t' yan gelınış kadınlar erkcklı ka-
cekl.cnnı •. ~ımdı en es ırmek fileler ortada çihngir ~ofraın, a-
ka bil degıldır. Sıcakların hare- yaklarındaki lii.akal iki rııPna _ 
kata engel teşkil edeceğine da- ra küçük i.~karpinleri çıkuıp 
ir olan kanaatleri motörlü ve hasırın bir tarafına ntrnışl:ır. ,1 

zırhlı orduların değiştirmiyece- Gelsin dut, git..in <lut.. 
ğini söylemek de doğru değil- Öteden bir zurna. $:!.3i gelme-
dir: Birl\z. Uıtizıı.r! . • ğe başladı. 1 

r.. s~l1s1::ı:. l 
G - Ilır l<" ı• · n ismi, eski l.ıir 

t.J<..h. 
7 -- T uV"'ınlıyan . 
<; - ipek kırm..zı. 

9 - Bir yemek, 
ıileti. 

bir ~ift •i 

(Evvelk; bulmacan111 tıılll) 

1 234 56789 

lzmır (Yeni A~ır) 11 
Jcn K"r ,·y~;r~ f. .

1
;

1 
ı:ı' 

ğı.ıJ~ enelki gc ',el• ~ 
:ırns•ırla 1'" r'J.S ın .1 ~' ./ 
bir ~ vga ı,.ıkm•' c~ıı:ıcıı \ 
Aliyi b.ıç-ıkla ikı ycrın rıı • 
rak ağır sur tte yar:ı.IJ 

Hii.ıliı;e şudıır: _,, 
H •rsı• ıı · er iki kardeı; ~~ 'i,ı';jıf 

rek ı;cç vakte ııad3 i1'11 ', 
epeyce sarhoş o!dtıJ; trııı' .p 
da evlerinin yolunu ıo ·r". 
dır. Yolda iki karı.Jest'~~ 
tın bahçe yiizündeıı a -c gt f 
bir münaka~a çıkırııŞ ' ıı'~ ı 
büyüyen bu mıin~ka~,1~tıf/ 
bir kavga kliJıi 11 'fı ıı" l 
Caltit yanınd3 ta~dı\); ~ 
çekerek öz kardeşı ~~· 6~ 
tclıf yrrlerindcn llo • ..J 
yıırahı:ınışlır. . eJ!"' 

Su lu kaı d~ş t~vınf 
tir •. 

•. ,, 
"' '· ı 



.eıJ 

' , 

--- - ~-

'< apılan za nh:r 
hakkıııoa 

~~Bo, 'tl:mfı 1 iııcı BiJ.iffado.) 
i.ıti'eai harçlnn da 50 lııaya 

b edılrniştir. 1 
li,.,. - S.rb..ı me•lek erbabının 
~ nç Vergilerine geçen sene ya

"'" <>l.ın J"ikde 5 O Dm bır 
ı "'ttuıltlUftır. 

Bf r courafya nf s-
P 11nıyoı 

(Baı tarafı l lne\ s;rv" ~ 

kerelo!ri souunda hazırlanacak 

rapc.•a ı;öre • !aar;f \ek.iliği 

coğrafya program ve kitapları. 
1 

terimleri ve tedrısatı hakkında 

Girit için on
dra hayale 
kapılmıyor 

-

e 
A 

(Baı tarafı 1 ir.cl sayfada) 

İran g"aZeteleri, Irak Başvekili 
Ra~it Ali Geylani ile kabinesi a-
zasından b:ız,sının ve birkaç I ,"Baş tarafı 1 ı"r .~rıyfada) 

Harbiye nezareti, Girid ba.şku- Irak subayının İrana gelmiş ol-

• 

eçhu 
ayyareler 

lrlandanın Merkezi 
Dublin'i bombaladılar 

Amiral Darlan 
İngiltereyi 

itham ediyor 

-'J • .l :- ,J 

Resmi Harp 
Tebliğleri 

(Ba§ tarafı 1 inci Ba)lfa</4) 

Dün Alman savaç tayyarele
ri, teşekkürleri, bır kere daha 

düeman kıtaatı tahaşştitlerini 
ve ricat yollanın bombardıman 
ete-işlerdir. Cenup sahilinde İn

giliz kıtalannın geri kalan kı • 
sımlar.nın kaçınağa teşebbüs et-

'ki~ Müteahhıtleriı:ı, ecnebi 
~bı k11mparıya ve acetelf'!

"'trı •e pyri menlwl yaptırıp 
~. •1Yı. ın..ıe1r. ittihaz edenlerin 
L tı •r!Jı 1 

mandanı General Freyberg hak- dukları hakkında resmi bir teb- Paris, 31 (a.a.) - Ofi: 
k d Dublin 31 (a.a.) - Yabancı Amiral o l b - ah irap eden kararlRn :ı.la~aktır. ın aki Alman haberleri ile ali- !iğ neşretmektedir. ar an, u ;;ao , ga-

Maarif Vekili Hasan Ali Yü- kadar olarak ne~retti;,'i tebliğde Teslinı menısimi 
1 

tayyareler saat 22 de Dublin Ü· zetecilere aşağıdaki beyanatta 

tikleri limanlara karşı. bilhaaaa 
mİİe88ir hücumlar yapılmıştır. 

"" tii e l'eçen şene yaıp mq. o-
tıı,ı ~. 50 zam hir mıali art
~ ....... Ve bunların dört lira o
lıı.,/"h'>ı tezlr.eresı harçları 24 j 

şöyle demektedir: zerinde bilyük hava faaliyeti buluıunuştur: 
celin rei.ııliğinde topla.ıı.a.cak o- General Ferey"--g'ı'n 80;; ve Kahire, 31 (a.a.) - Müt.are-

1 
G · h 

""' _,, gö•terdikten sonra reenwıc lan bu kongreye tallın ve ter - salim oldug-u ve kıt'alart ile bır- kc için müzakerelere, dün Ba!!- - 28 Mayısta, saat 13.15 de 
., 1 saati ile 23 den biraz sonra şe-biye heyeti reıs ve azaları ile likte bulunduğunu bildirmekle j dad civarındaki Irak isi kuvvet- İngiliz tayyarelen Ttınusta 

Girid adasının cenubunda, 
Alman savaş tayyarel·~"İ bir İD 

tiliz deniz kuvvetlen teşekkülü· 
ne hii.cum etmlı;ler ve bir de;ıt. 
royeri o derece ciddi hasara uğ-

ıJ a. çıkarılm(4:tır. 
-o,.ı.L, • --'-

lt;rri 
1 

. ~n ve m _ ga.uu.ann~ 
~t~ ar.~ ıradı ü_zerınden vergı 
!f"ı;.., ınö>•ll.,fi:rın vergilerine 

bir fuerine bombaalr at.ınışlar • Genelkurmay Ba~kanlığı, Zi · t memnunuz. . ı lerini.::ı kumandan• subayın be- Sfax limanı üzerinde uçmıış ve 
. 1 · Yuna.o Altımla.n Anıerikada dır. Büyük bir yangın cıkmış -

raat, Tica.ret ve lrtısad Vekıl- ' Londra, 31 (a.a.) _ Kahire- yaz ?ayrakla İngiliz umumi ka-
1 

tır' Bundan başka bir sıra ma- müteaddit bombalar atmıştır. 
lıklerı mumessillerınden başka den Tinles gazete•uı· e bildirildi- rargiihına gehnesindenberi baş- Bu bombalar "Rabelai11,, vapuru 

ratmışlardır ki bu geminin kay
bolduğuna hükmolunabilir. ğaza ve ev yıkılmı,tır. Başk:ı ~lı ltı ·"j.0 • Vapılan yüzde 2 5 zam 

li..,r la 10• Yanı yüzde 50 ye çı-, 
llılftlr 

c -- 11,,' 

şu zatlar.da davet olunmuş!ar-ı g"ine göre, kabin-'~ın· bu"tun" a.- lanmıştır. Bıı Bag-dad belediye na isabet etmifj ve ikisi ağır 
~ yerlerde de müteaddit mağııza. dır: zaların.ı salimen toplamış bulu- reisinin İngiliz büyüke!çisı nez- olmak üzere 12 kişiyi yarala-

Ba,vekı!Uk meteoroloji işleri) nan Yunan Kralı Geor17,es limdı dinde yaptığı teşebbüsü takip et- [ lar harap olmu~ır. mıştır. 

Gavdos ada.sına iltica etmiıı 
olan İngıliz teşekküllerine lıü -
cum edilmiş ve bir işaret istas
yonu tahrip edilmiştir. 

tıl rı zanılar 1941 mali ver- , 
19~ 1 ne de tamılJir. 1 haziran 
lı~ •d l~rihine kadar vCTırilerı kb
~I l r.ıı~ olan rnukellefleı:e yeni 1 
ti ar •Yııca tebliğ edilmiyece
~'4dikl ınilkdleflerin ıalr.sitlerıni 
6~'ll'ı"f f!_rı .•ıruda bu zamları da 

umum müdürü Tevfik Göy - ı lngiltereye ait topraklarda bek- miştir. Bağdad belediye reisi, a· ı İnsanca :.ıayiatın miktarı hır Bıı hususta, hükümet reiai ve 
men, Başvekillik istatistik u- ı !emektedir. 1 silere, nİgiliz askeri kumancan- nüz maliı:m değilse de bir çok filo şefi sıfatiyle hissiyatımı 
mum müdürü eeıa.ı Aybar, la • Kral Yun.ınista.na ve orta lan ile müzakerelere başlama.yı kimselerin enkaz altında kal • alenen bildirmeden evvel, bü • 

Şimal:İj Afrikada. dü§maııın 
Tobruk'tan bir huruç teşebbü
sü geri püskürtülmüştür. Büyük 
bir mühimmat deposu topçu isa 
betine uğramış ve inf'lı'k etmı,,.. 

tir. Pike tayyareleri teııekkülle
ri, Tobruk civarında ha va dafi 
bataryaları mevzilerine hücum 

ta.nDul üıaiversitesı fizik.i cog" - ı şarkta mücadeleye devam eden tavsiye etm~tir. mış olmasından korkulmakta • 
Y k ti dah ıı.kın tün sarih mal'fıınatı elde etme • raf""- o....... prof•so'"rü İbrahim unan uvve erine a Y •-L h" ı- ' '-'- ... ......_. dır. Hücum esnasında. tayyare 

, - "'" ~ bir yerde lıulıınmağı tereih et-ı ...-.- -"' '?' ınıu... - ' ği İngiltereye fikrini bildirmek 
3 e]l' lCAp eder r 

Pıl"n ...__ Hayvanlar vergi<tinc ya-
1~ttıil ):arnlar1a birlıkt.e koyun ve 

1 
~. ;;ın V<rgiıi 60, uftik keçile
~I · lerın0e koyunuııun 30, 
"> /""' 35, mandanın 100, deve 
lı_,.,,J°"'"''•rın 125, al, ~k ve 
aftntı,~tın •eTgl•i de onar kunı.t 

Hakkı, beşeri ve iktısadi coğ - mektedir. Beyrut, 31 (a.a.) - Ofi : Son dafi bataryaları ~iddetli bir 1.- için zamaıı bırakmağı tercih 
rafya ord. profesörü Rüsöw, ı Yunanistana a.it altunlann Al 48 saat içinde Iraktaki vaziyet t.eş a~mışlardır. . 
Türk.iye coğrafy&111 profesörü manlar tarafından zaptedilmedi- süratle Irak ordusıınun aleyhine ÖleaJer ettıın. 

Besım Darkot, umwni coğraf • I ği öğrenilmiştir. Yunanistanın I inkişaf etın~tir. Filistin mo- 1 _ ındra hillrtimeti, B. Edenin 
H • . Ar altıın ihtiya.tları olduğu gibi tö r· kıt' Dublin, 31 ( a.a.) - Cumar -f ağzı ile, bu bombardımanların 

ya doçenti Ahmet ulusı - ı şimdi Nevyorkta bulunmakta-ı r u aları şimdi Ba.ğtlada tesi sabah saatlerinde Dııblinin 1 
del, iktıaııdi coğr&fya. docenti A- dır. yakl•~ışlardır. Bu mm takalar son bombardımanı esııaaında Sfa.x da bır talyan ticaret ve ı etmiıtir. Torpil tayyareleri, ;i· 

19.hla.rt ile düşman kıt'alan t.a· 
h~ütlerine hücum yapmı~tır. 

1 
ur. 

li TevfiJı: Tanoğlu, Ankara dH Londra, 31 (a.a.) - Reutcr' Fırat ve Ramadiy,. nehirlerini 
30 

ile 
40 

arasında öHi vardır. bir !tayan harp gemisinin bu-
ve tarih, co;;...."'·a fakültesi cog· ı Bugün Londrada tebarüz et-1 geçtikten sonra Irak hükiımet lunmasından ve Almanya ile 6'-' Bir boınba, Phönlx parkına dll.t- ed bul d 

"' ıu.._ V era!ct •cT"gİ ine, tiyatro 
" '•nıa t · ı · .. "ki t """ kltlı eeır.1 e!"lne, gumru er, [ 

_ç.._ ögr-etmeni H.aınit Sadi tirildigı"' V""'hile, Giridd~ki va- merkezinin varoşlarına varmış- ner e unursa ora a çarpış-
·-,• .,. müş ve park ...ıreıctörünün e - ınak · ~- d • ıd • Selen, Ankara dil ve tarih - zivet, hir bir yeni haber gelme !ardır. a.zınınw:n ognıuıı O ugu-

Alınan ve İtalyan tayyareleri te 
şek.külleri, düşmanın benzin de
polarına muvaffakiyetli hücum
larda bulurunu,ştur 

-.,, ~11:1.n eTl'a.k.ın mudafaa 
llıtll'l e a.tıl veıai!erin bir mi.eli 

S ~a.pffmı •tn·. 

~lıtı(a ._ uMayyen m("bltlğı havi 
t•far "elcnameleıJe teminat ve 
• eı rn • r h. 1 ı ,, .d •K. tup .ırı, re ın sen~t ~-ll(;f"' . ~, 
l'ınıl\ d ll\ı t•rle: kredi mek.tupla-
lltılrtı anı~"' flesnıi binde ikiye çı
'"'" nı~i resnıi dairelerden ve:ri
"'-<bu I tı2larla porsta ve telgraf ı 

, , vinde pencereleri kırmıştır. ö ledi coğrafya fakülte;ıi doçentleri 1 miş olmasına rağmen, her halde Bu tehdit karşısında iktisat nu 8 Y • 
Cemal Alagöz ve Niyazi Çıtak güçliildüdür. nazırı B. Sesbaui Bağdadı mii- Bu iddia, esassızdır. Enter . 
oğlu, Maarif Vekilliği müfet -! Londranın noktai nazar tıı • dafaaya memur edilmiştir. Bağ· Anı "k L d nasyonal hukuk kaidelerine gö-
tişlerinden Fethi lsföndiyaroğ- \ dur ki, Giriddeki vaziyet ne tarzj dadın içinde muharebe olmama- en anın on ra re, bu muharipler devletin gemi-
lu ve Necmettin Boran ve Cemil [ da tecelli ederse etsin, Girid • sı iı;in dün teşebbüslerde bulu- ı 1 • • v • !eri 24 ııa.at i~in bitaraf limana 
Bora, Galatasaray lisesi müdü-f deki hareketimiz iki bakımdan DulmlU!tUr. :Şu vaziyet ka.rşıııın- e c, ısı aşıngtonda iltie& hakkını daima baimir. Ni 
rii Behçet Gücer, Galatasaray 1 tamamiyle yerinde olmuştur./ da Raşit Ali taraftarı olan na- tekim, halen İspanya linıa.ularııı 
lisesi coğrafya öğretmeni Faik Evvelıi, Almanlara yüksek an· zır yeni vazifesinden çekilmek (&§ taraf• 1 Mci •Y/ad>G) da, Portekiz limanlarında ve ce· 

Bir denizaltı, cem'an 44 bır 

tonilato hacminde 3 dü1man tı· 

caret vapurunıı batırnu.ştır. 

3 kı..ı, 1 ~ il:ın.ın rc:.~mi 2 kuruştan 
•~110, 1 "!" ıblkğ edilmi1. ihale ka
~ttttıı:~ı damga reami bir misli 1 

Jil ~a ~ lır, 20 liraya kadar o- ı 
erı ı l" Ve telgraf havalename
'"""•! ~'"'ı. diğer büttin havale
'."<~' 5 kurıq. bankalar ve tı
t~. ~r~ı ...._,.,unJa t~at iolun~ 

Sabri Dııran, İsta.bul kız öğret· trenman görmüş asker ve hu -, mecburiyetinde kalmıştır. Dün, Wiııant ne götöriiyor! nub! Amerika memleketleri il 
men okulu coğrafya. öğretmeni 1 sus! surette hazırlanmış mal - teşekkül edeıı yeni komite ha· Vaşington, 31 (a.a..) _ A- mantarında Alman ve İtalyan 
Abdülkadir Sadi Kaza.ıcıoğlu, ı zeme zayiatı verdirilmi~tir. Sa- kikatte hükümct merkPzinin kan merika Birleşik devletlerinin gemileri bulunmaktadır. Fakat 
1stanbııl Kabataş llııetıi coğraf _ t niyen, bu ~ka taraflarda va- dökülmeden teslimini temin et- dün Nevyorka gelen Loodra bü- İ~liz kuvvetleri, ne Valansi • 1 
ya öğretmeni Saffet Geytıini, ziyet bir netice vermemizi müm I mek üzere şehrin idaresini eline yükelçisi B. John Winant, aanıl yayı ne de Buenos _ Airesi bom
Galatasaray lisesi coğrafya öğ- kün kıhnışbr. alınış ve yarı a.11keri arap geru;- ı ~a gö:C, Hess hal<k.ında s~- bardıman etmemektedir. Rabe _ 

lik teııkiJB tına silihlannı terke- t rih ve d.o~ ~ı1mat ıle İngil-
retmeni Macit Arda, Kabataş B.. •• k Q - teren.ın acı! ıhtiyaçları hakkında Jaisye gelince, armatörler ve 

Gece, İngilterenin g:ı.rp sahil· 
!erindeki limanlar, muvnffaki -
yetle bombalanmıştır. Billıas•a 
Mcrsey mıntakasında ve Rristol 
kanalı limanları teo;isatında bir 
çok yangın çıkmıştır. 
Düşman. Almanya fuerıne ve 

ya işgal altındaki araziye hü 
cuml&r yapmamı.;tır. 

ltaıyıuı Rt-smi Teobliği 

Roma, 31 (a.a.) - İtalyan 
orduları umıımi k&rargi&hıııın 

350 numaralı tebliği: 

.ı~ J ve lc•lim emirleri 51 
~t~e libi tutulmuş, re:11mi 
'~1lt.r 1 , I verilen kayıt ve lc.a-
"'· ·I J' ·""Q,.!ı\ . ıu asa ve suretleri, nıe-

""U . ' 1 . h 1 ~aı cuLuarı arının ve ın l-

liset!i coğrafya öğretmeni Sıt - UYU eniz derek dağılmak için tebliğat yap• B. Churchill'in ma.hrnm bir me- ticareti bahriye mensupları bu 
· ı mıştır. Anlaşılchğma. ı;öre Bağ- sajın.ı getinınektedir. B. Winant kı Son, Adana Erkek lisesi cog 1 h b' f f '},. dadın sukutu bir saat meselesi- B. Roosevelt ve Cordell Hull gemin.in Fransız ziraatinde kul-

rafya öğretmeni Sabri Düş • ar 1 a Si atı sidir. Dün FaDııjalı'da olan eski 1 ile görüşmelerde bulunduktan 1 !anılacak fosfa.t hamuleai ile 
mez. Şehremini o_rta okul··-müdüı j Naib Abdülilıi.h'ın Cemil Ma-ı sonra birkaç giln içinde Lond- yüklü olduğunu bilnıektedir. 

r ~ ~~ şırk.etlerin~ verılen 
'ıı.ı "~l•rle bu tırketler tara
"'°1eı10 •frad~ veirlen ruhae.tna
trı ~tır te:;rni yıi2de 50 arllırıl-

Londra, 31 (a..a.) - Bismar- f tai' . • k 1 
,;; ve tarih • coğrafya ogret . kın hatırı!maeiyle neticelenen a nın retsligi altında yeni ka- 1 raya dönece tir. Acaba ne için, İngiliz filoııu ve 
meni Hamdi Nıizım Ertek, Ga· harekata. iştirak eden subay ve bineyi teşldl etmeğe çalıştığı sa- ı Amerika. ve Eden'in beyanaıt hıgiliz hava kuvvetleri, yalnız 

1 denız. erıenııın· · bı'ldirdiltlerın' ego" nılmaktaclır. Hükfımet merkezi. Vaşington, 31 (a.a.) - Va - ..._._ k .,,__ . ziosı:nanpaııa orta okulu tarih • .., nwaaya arşı, "•=Sız lıman -

İtalyan hava teı;ekküllcri 31 
J\fayı · gecesi laltada Ve!ctta 
limanının tesisatını yeniden 
bombardıman etmiştir. 

, 6 .:_~ 
~~"'~ ol 1 rnı_.1ı:.,t iÇnde ırnal •· 
~ " _ lastıi. ökç'e. ı.nşon, 
ı.::"'t : çı<rnel.,r l<ilo b .. ına 1 5 
~I tıh.ııı:ı.. verırlliine t.:.bi tu
.. ~•p,~· C.cr.,k meınleket için-r 
' n·~ :ı. ntelı. harıçten itı.aı 

t 1 tr_l!':"'ı.entolara ton başına 
lotihl• . -~" 

\ı 'tin.'• . •ergı.ı •azeau-
ı 'bı ~ .,' ıl>Plı. ıpliiının ıothlü: 1 
, 'il ~~,;;o b.....,a 15 O lı.urwıtan 
ı • lıtıhı·~ çrkarılm,.,tır. Kah....,- 1 
l' \re ç a ver~ıaine kilo b~a 
"'"t ,•Yın istihlak vergisine 40 
) "h' 1 L' ......._ /c Y~pı mı,tır. . .., . 

C''"' tol - Ytin. suaam, ayçıçeırı, 
•I' lUn-... • 1 J. 1 '''lild. 1 ·--.. Pi'muk ve•U ne-t fond' •lerden çıkanlan YaC· 

~ ilt~cı1 ~ı.;, an, tekerleme, bonbon, 
\:"ı. •ki' ı 'llermeli.t, reçel, lo. 
~ _rl,tt!., < t ıte.lc:eri ve em-.li .JC
~t il~ ~-~n İnıal edilen mad.
'·ı !ihtj ~gir muamele 'O'e'l'ıriai 
~. •.•i 'ıtı,I dırıJnu.ı ve bu mad-1 
lı;. il, "> eden sınai mü__.,.. I 1 i~iıl ~amel~ verıisi kanunu
~;'<ı ı;~ lt\adde•inde yazılı top
"· filY•l 'ethane ve miıteahhit
'-1~ ııı....,· tube ve sa~ maiaza-
11 .~•ıııı, ~ele vergisine tabi tu-

o t \t~ · .l ah.in helvasının mua-
0 gı,i ın f' . b k'd• ~"t ......._ Kib . ua tyetı a J ır. 

>, • ııu;d rıtlcrden alınan on 
İIJtul•~~rı! •faa verıı;ıai otuz para
~l ttqtt\ tnı.ş, tütün~ si~ara ve 
bı, ~''tıı,,~ınan müdafaa verıri
lıı.; '"1ı, ~ l>lza k.ilo başın& 
~~ \ı lafa. verwiai vazo- r 

'ı -.... l\t 
~.:~ta.p Ye kartpoetalla-
" '. ~c!J.ı llca.et qya.. örndt
~'-1.ı.,. ~lıaata, t•lıı:rallara 

,.,~ ~ 0 n.c bedellerine. te
~ ~"'ill.tler arası kon\llllla
. İo 1

'- "•rgiıi lı.onulmut
~. 's.ıuı, 
ı, ııı .. l•ııı . İuin bizut oturdu
l;; b'"'ıi,;°~lxı bina ve.rııilerine 
~ ı,.""'1, b~ın altıda birı ve di
"'ti ı.._ .,., lnalann vergilerıne 
~İl Oq. 'tılıitı i, '· L' ' ' 

'Ilı. . llıtid q• uçte "'" nı .. 
\. ı 1'itır, af.,a vergioi vaz ... 

l ~•ıı' 'turJti 
'~• "• in Yeden ecnebi mem 

coğrafya öğretmeni Hayrettin re Alman =hlısı batıncıya ka- ni terkederek şimale doğru gi- şington Star gazetesi, İngiliz !arına ve gemilerine karşı bu 
dar zırhlıya 8 veya 9 torpil isa.- deıı R~t Alinin Musul mmta - 1 hariciye nazırı B. Edenin harp tarzda hareket ediyor? 

Killin, İzmir Kağrafrşıyak~ .. orta; ::~a~~iguş~;~c~ees~Y~ ı;::~z!: l kasında yeni bir mukavemet 1 hedefleri hakkındaki nutkunu Bu, ehemmiyetinin tebarüz 
okulu tarih - co ya ogret - merkezi tesis etmeğe uğraşaca- tasvip ediyor ve diyor iti, 
meni Kemal Batu. larmuş" htur·~.nde toplandık.lan görül- ğı zannedilmektedir. Fakt.t dün 1 ettirilmesi icap eden bir siyasl 

n-,.,_ ,_ _ _,_,ıne. ; ... ,_ ... _,__ • ~a kadar böyle bir nuka.

1 

B. Edenin derpiş ettiği ser - hattı harekettir. Buaun içindir 
ıer~denuuo biri~.:'-, ... ~~ki-: """"' vemet plilnı tanzim edildigın"· e best iktisadi iş birligı"' sistemi ki, beyanatım& şerııitin icap p<imleri de ithal olunmufhır. ~""' 

13 - Kepcjin, şekerden ma- Düşman büyük bir şccaatıe delA.let edecek bir h8dise cere- ı nutkun en al&kalı nokta.ıııclır. ettirdiği geni,lğii venncl< ürere 
mu! med<lcle.ın ve nebııti yağla- harbetıniştir. GöriiDdtiğüne göre yan etmemiştir. Filhakika bü - Bu sulhün iktisadi veçhelerine sizleri buraya topJamıılı lüaum 
nn merr:ılel..et içinde inıal edilmiş Bismarkın subay ve tayfaları ı tün Irak kıt'aları Bağd&d ve geçer barp sonraamda. olduğwı • lu gördüm. 
elan !<istik ökçe, soşon, kaloş ve 

1 

gemilerinin ba.tmıyacağmt, ka- Bura ınıntakala.nnda bulun - dan tamamile uygundur. Bu ""'=====--======...,,. 
çizmelerın, çimentonun, sun 'i i· rada.n imdat göreceklerini son' maktadır ve M.usuluı:ı müdafaa- nazik anlarda İngifu hariciye 
pek ve sun ·ı ipek ipliğıniıı, çay j dakikaya kaı:lac zanntmi§lerdir. . sının imkansıs değilae bile çok 1 
,..,. kahvenin ticaretile iştJgru e- 1 Filhakika kendileirne 200 tay- müşkül olacağı anl•!Jllmaktadır. nıwrının karma.ka.rıflk bir kıt'a. 
denler ve bu maddeleri imalabn- yreden mürekkep bir yardım Ra id A1iııin nereye gittiği da sulhün ne gibi esa.:ılara da
.ı.. iptidai veya tili madde ola- kııvveti gönderilmekte olduğu halrkınş da henüz sarih malfunat yanması llzım geldiğini açıkça 

1 ı bildirilmiştir. Gemi battıktan rak kullanan sınai müe.,,.,... e'., yoktur. Raşid Alinin yabancı • söylemeel cesaret verici bir .,ey 
ıınalıye d ireler.lnce yapılacak ı- sonra sağ kalanların kurt.anı - di 
liinı talı.ip ..ı..n günden itibaren masına devam edilmiştir. Fakat bir memlekete gittiği hakkında- r. 

d ·ı bu ··- ~- cı'varda denizaltıları ki ha"-- -· "·""'·"-'& ne de Eğer gelecelı sulh konferansı 3 ..-., i..-inde, kanunun neşre ı - .,......,,.... .,.,.. ~ ~~ 
·- ., üldüğti haber verildigın-· den bir noktai isti t cl:ı.ıi 31 mayıe 19~ 1 cumartesi gÜ· Beyrııtta teyid edilmemiştir. böyle V naz~1 . na. 

nü sabahı ticarethaae, mağaza, iz gemileri yerlerlıti deilı- Ş t Ras'd Ali "'• iPJadı te _ edecek olW'sa. eraaıl esın en 
ambar ve depolarında, fabriJ.a t. rmeğe mecbur ka.lmıııJarclır. aye ı .,,.., r b·•·•-- dan . tin 

k...,_....-.e m' eebur lmlclı iae kra- büyük •••-••un ıç ap e-ve imalathanelerınde, ,ube Ye a- ~~.. ı 
cente .. e lcomieyoncuları n.,zdin- tannı, sikletini ve bulandulduı hn mevkkini tehdit etmek hiç dilmij o ur. 

Bir Hezimetin 
Tarihçesi 

(Bat tarafı 1 irrcl Ny1ad ' 

taarru2lara kadar, yini 1 hazi
randan 4 haziril:ı akşamına kadar 

harbi günü gününe talıcip imk:in- 1 
sadır. Bu dört gün zarfında F ran
~ızlar daima ricat etmişler. düş

man ela çok büyük bir ihtiyat ve 
t~enni ile F ranaızlar1n terlcettik-<le bulunan kepek, ,elterden ma- yerleri gösteren bir beyannameyi bir zaman bahis mevzuu olamı- •_""!'!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I) 

mul madde ve neb ti yaj, la.tik ruhsat tezkeresi aldıklar ıinhisar- yacağmdan her hald.ı hal Fay. lerinin mütareke talep etmiş 
ölı.c;e. ""'°"' kalot. çizme, çimen- !ar idare.ine vermc-ğe ve yeni lr.11- salı Irakta bıraktığı tahmin oldukları Kahirede teyid edil • ı 
to, aun'i ipek. ve sun'i ipek iplıği, nunla yapılan zamları ödemeie edilınektedir. 

b d 1 31 19 "'1 L- mektedir. Asiler, Irakta her çay ve kahve mevcutlarının lnilt- :m..ec ur ur aı:. nıayıe ...,. :..- Harbin bu aafhasında o bcİar 
tar ve .ildetiai ve bulundulları balunda meYcut olup da beyan· Bununla beraber vaziyetin yerde çarpışmaların nihayet karışık ilerlemeler ve gerilemeler 

leri mevzileri. müstahkem n1e:T-ı 
killeri ve şehirlerle kuabalan 

istila etmişlerdir. 

~erl··ı· go"a•-r-- b;- be}·anı>ameyi name verildiii tariM kadar •- bu -. klı' alın-~ bütün askeri 1 k' b 1 '- · 
, - ~ - u - ~ bulmasını ve mütarekenin re&- o mlJ4tur ı un arı taKıp ve ıc,. bağlı olduklaır varidat clairesin<i hlllllf olan mevad da beyanname• b ld • 

1 3 1 d 1 --'-ıı harekatın nihayet u ugu de- men ı·ıa·n edi!m~;-.ı· ı'ııtemı'•ler •. bit. karilerirnizi sıkar. Ye bu as-vermeğe mecburdur ar. 1 mayıs ye erco una"""' r. mek d..n;ıdı·r. Meml~kettc bı'l - ~-· ,. l 1 b' 
31 1941 t · ~-u 1 k.cri hareketler o ta o sa ır as-194 1 cumart .. i sabahında mev- maya cumar eoı sa- 1 d' 

b h d 250 "il-~-- lıasııa. çölde aiWılı kıtaıann çe- ır. keri ihtısas mecmuasında yer a-cul olup beyanname verildiği la- a ı tuz mevcu u " uuan 

rihe kadar ıatılm" olan mevad az olanlar beyann3me ..ermek te faaliyetiae devam edec:ekleri Raşid Aliııin firarını mütea- labil.ır. Bu iubarlaclır ki Geueral 
da beymmameye ithal adilecck· mecburiyetine tibi değildirler. muhakkak görülmektedir. kıp, dört kişilik bir komitenin (Weygand) ın tabiri veçhile 
tir. 

a - 3 1 mayıs 1 941 cumarteoi 
sabahında kcpeklert..1.:n mamul l 
madde ve nebatl yağ mevcutla.n 
yüzer kilodan~ çimento mevcudu 
5 00 lciloc!an .,.. diğer mevaddan 
olan mevcutları da onar kilodan 
az olanlar, 

b - Muamele vera:is.i kanunu
nun 1 1 ve 1 2 ioci maddeleıi mu
cibince muamele vergi.inden mu
af bulunanlar beyanname vermek 1 

mecburiyetine tabi d..ği.ldirler. 

15 - Stok mevcutlannı kanu- [r 1. cF ransanı:ı son kozunll oynanuş Son iki ay ic;inde a._ siya • clı il B -d d 'd · ni müddeti içinde beyanname ile yar mı e ag a .ın ı aresıni olduğu• (Somme - Aisne) mu-
bild . · ı dinci b ı setinde vuku JıJulan silkinmeler-

1 
5 h 1 umıyen er nez • u una- deruhte etmiş olan BaıtcJad be- haT"eheı;1İnin ba·!langıcı o an a-

ca.lr. mevad u,. beyanname harici den sonra, Abdiililihın Yeni hü- lcdiye reisi, milletin-, mütareke zfran gününe kadar şu veya bu 
zuhur ec!ecek. mevaddın vergileri ktimeti naaıl kuracağını ve bu fokanm ilerleyişi, gerileyt~ıni 1 

"f ,.. azıaeue a na " · husıısta İngiliz noktai nazarmın Y ~ kavd~tmelı.te bir fayda görme-
b '--t f--'- -" b ca'-tır 1 •artları taayyun" eder ·•--z, ı 

16 - Y eniclen muamele verıri. naib Alıdüliliihın Baidada gir - mekı..ytz. , 
sine tabi tutulan şekerden mamul ne olduğunu ve halkll1 vaziyeti mesini ve "Iraka yeniden sulh 5 h5ziıandQıı itibaren bu me-
maddeler ile yajiları ve her türlü ı:wıı.I teliilri edec:eğinı tahmin 

ve istiklillini getirnı~k Ü"r~... rak ve heyecan verici muharebe 1 ıtriyat ve tuvalet maddelerini 11- etmek muş" kül' dür. Halkın tica . · · 
b 1 safhalarını 1ı(ÜnÜ ginüne karılerı-nai müe-Ierden mübayaa e- kı t k·ı ed 1 ir ıükfımet kurmas.nı istedi<Yi-

retle meşgul smını eş ı en ,., miı:e arzc~mekt(' devarr. cdccc-Kiz. denler veya bunlara imalat yaptı- ni bildirmistir. 1 
ranlar 1 ilı.inci.kiinun 1941 tari- leriıı mııhasamata nihoıyet veri 
hinden 3 1 mayıı 1 94 1 tarihine lerek iflere telr.rar 00.lanılına- Bağdaddaki İtalyan ~içi 'i ve 

kadar mühayaaları veya imalat- sın.dan meııud ola.cakları 'imdi
ları 90 bin lirayı geçmiş ise top- den tahmin edilebilir. Fakat bu 
~-cı sa-ıacaldıuıncian 1 haziran 

elçilik memurları da, Raşid Ali 

ile birlikte lrana ka~ını~Jardır. 

Alman tayyarelerinin a\·dı-ti 

--~ 

Tayinler 

Girid adasında Alır.on km· -
vetleri ile sıkı bir is birliği ya
pan İtalyan kıt'aları t~ebi\ tıe 

deflere varmak için hacekat-ı. 

devam etmektedirler. 

İngiliz tayyarelm E!"" de · 
nizinde İtalyanlara ait «ttalann 

bazı mahallerine bomtnıar at · 
mışlardır. Bir dW,mıı byy resı 
hava bataryaları tamfın·lan dii 
şiirülmüştür. 

Şimali Afrikada. Alman ve -1 
talyan tayyareleri İtalyan .n 
tayyarelerinin himayesinde '.?• 
Mayıs günü Tobruktak.ı düşmnr 
tayyare defi bataryalarını bom· 
bardıman etmişlerdir. Alman 
tayyareleri mahsur bulunan 
müstahkem mevki civarındaki 

düoımanın motörlü vesa.!tin.? ta

arnız etmi,ıer ve bombalamıs
lanlır. Bu tayyarcle" '!ar, a -
Matn.ıhun simalinde bliyük bir 
vapura bombalarını isabet ı-ttir 
mişler ve vapuru ağır lıaı<ara 
uğratmışlardır. 

Şark1 Alrikada garnizonla · 
rımız adet~c üstün düşman km 
vetlerinin tazyikine .nukavemef 
etmekt.cdirler. 

ithalat ve ihracat işle
rinde kolaylık 

Ank.ara, 3 1 { Husuai) - Yen 
bır k.arJırn..m,. ile ithalat ve ihra
cat rejimine ait mevcut metinle .. 
rın te""·hic..!ı ve itha.I iı..--ıkiın.laruıın 
t"'aıı ı...Lul edilmi...itr. Bu karor
naıne" ile. Türkiye ile ticaret ve 
tediye anla~.1.3.sınd .. ~ bul ınan 
mernle.kctlerle husu.al tak.as yolu 
veya serbewt dOvWe cerc) o.n e

decek.tJr. Kararıumenin be.tincı 
maddüi 60 ıcrbe• .. dövizler iç.ın 
T akaı Lımiıed Şı:-<eti tarafından 
prİnı tatbık ~dilec.e:ği tasrih edil
mekteCir. 

Tiftik mübayaası 
~~~" t~ olunan etY• ve 
"ıı, l "İtb -tlc-rı tizerınden 

y rt ~i tu~tınde ihracat ver-
' '- ı:- ulrollftur. 

) 't '-"••!» N•ı.-. ~ .nıemleketelrden J 

' ilıu• lletırilen ithaliit ef-ı 
' b,. ~ ltıe~o \·~rgileri matra. 

~ 1<fln ödenen takas 

ı • - Tütün ve mÜ•lı.İrat bayi
ler~ hueuoi amiller, kibrit inhisar 
şirketi acenteleri ve tuz alım sa
tımı ile iıtigal edenler de, maliye 
dairelerince yapılacak ilinı takip 
eden günden itibaren 3 gün içfh
de ;J 1 mayıa f 941 cumartesi günü 
sa.babı ellerinde mevcut tütün, 
siııara ve içlr.ileıle lı.ibrit ve çak
mak. taşlanrun ve tuzların etiket 
fiyatlarına itİ)re nevilerini, mik-

i94 ı U:.ihinden itibaren 39 ıı:ün na mukabil müfrit temayüllü 
zarfıııda, bağlı oldukları varidat gençliğin ve İngiliz aleyhtarı 
dairelerine ite ~lama beyanna- ı •münevverler partisinin muha
mei. Yermek, defterlerini ta.dik lefetiııj de hesaba katmak li -
ettirmek, 31 mayıs 1941 sabahı zımdır. 
mevcut ıtoklannm envanterini 

halya ~ ~ 1rmm .açtı 
Kahire, 31 ( a.a. ı - Irak aşi-

taıı:zim ederek de&..rlerine ıreçır
mek mecburil'erinder'i>ICT, 

Kahire, 31 (a.a.} - Öğrenil-

diğinc göre, Raşid Alinin 1rana 

firarını müteakıp. bir miktar 

Alman tayyaresi lr-.kııı gen çe-

Ankara. 3 1 ( Hu3usi) - Açık 

bulunan üçünciı sınıf adliye m:ü- J 
fctti'!"liklerine başmüddcı muavi
ni Suphi Örs. İzmir İcra muavinıl 
Mehmet Kabakçı, Sofya kiitiplı

ğ1ne merkezden Ziya Tepede?en, 
TicarM \,.ek8.letı İçtica:-et Umum 
f\.-1üdurh.i~ünc c~ıaı Yarman ta
:rln trlilırf l«""rdir. 

Ankara, 3 1 (Hususi) - Tica
ret \'ek&lctinin lüzum gÖl!ltcrece. 
ğ.i atva.I ve mahal!cr<le müsta.5ı, 
eildc }'a bizzat vey.:ı. milli bir miı· 
euebe ile aala.ş:lrak tiftik mübı>< 
y.-.ası. icabıncla lhracı lcararla$1L 
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Yazan: REŞAT HÜSMÜ 

Sana ne yapmı~tım bilmiyo - kendi sesimi gene kenoım ı~. -
nıın. Kalbini kırarak bir hare tim. 
kette mi bulunmuştum? yol·~a Ttkrar hıçkırdım. Ve k~ndinıı 
seni aldatmak nu istemişim ?Ba kaybederek oraya düştüm _ 

f, j• 

b.<3 
b.4!J 
Y.00 
9.30 

12.10 
12.33 
l:t:.4!l 

l:i.(10 

ıı~ııı 

13 .• ,. 

• 

AD YO 
1 ı_:;,:.,.n 1941 

f'n,~rnm ) 
r~ıuzık 

ft_J<Jll!i 

Af uz.ık 
1 

J:.v.rı sarıl 

* 
Pı ogr;HH 

Muı.ık 

Aj.ırıs 

1.uzık 

Konuı;.m:ı 

?l.lu.1.ık 

* 

18.03 Mtiz.ik 
18.ao z raat 

lakv.imi 
18.40 J\IüL.ik 
19.00 J.tlüzki 
lJ.30 
19 45 
2·1.00 
2\ l.5 
:?lt•O 

2 ıO 

Ajans 
!\ftizik 
Konu~ma 

MUzik 
Konu;.,11a 
Mti1Jk 

22 10 /> J<'lns 
22.45 Spor 

23.00 !\-Ii.iı.ik 
na hiç cevap vermeden benden Bayılnuşmıydım bilmiyorum. 
ka~tın. Seni tuta bilmek için ar- Yalnız kafamın içimle hep sm, 

23.25 Kap~ınış dından ko, tum; Ve yakaladım. daima sen vardın. "Gene bir gen ı 18·00 Prr.gram 
yalvardım dınlemedin. Ellerinij bana gelir,, diye bekliyordum. l============= 
tutup öptüm: yüzüme rürdüm.I Yattığım yerden kalktım. Ar,ırl HAl_KEVLr,::;r:=· / 
Aldırmadın. Önünde diz çökerek ağır senin bastığın yerlere basa 

1 
c n 

af dil("(}im. Beni çiğneyerek geG- rak yürüdüm. Bilmem böyle ııel Yabancı dil lıursları 
tin. N'e yapmıştım. sana? Bir kadar gitmiştim. Koru birden bi 
türlü hatırlıyamıyordum. Sen re kayıp oldu. ömime deve di - JJe,,il<tnş lla;kl'\indf'll: 

S ABAR 

T1' tJEL B İ LETLERiNE ZAM 
ıi stanbul elektrik, t ramvay ve t ünel isletme 

tari umum müdürlüğünden : 
3!':!!8 numrı Tı l~a~urıLın 9 uncu 111·.c.l~l"'~inc ilfıve edilen fıkra mucibince 

(1 1H:ıziran/1941) t •. ı.hindeıı ıtib~~ren Tt.inelin birinci mevki Ucretinin (4) 
kuruı,;a ibliığ edHdiği sayın yolculara ililıı olurur. (4238) 

Eti bank umum müdürlüğünden• 
B~•nkan1ızın, 

A •- Ereğli könıi.irlcri i.;.letme~i, Zonf!llld<tk 
B -- Garp liny.tl ·ri ·~L:tınesi, 

C - Mahrukat bürosu 
D - Ereğli könıürleıi üıletınesı, 

Balıkesır, 

Ankara 

ı,:uk ,,.e ihrakiye servi~leri Ankar.ı, tstanbı.ıl.. 

cKaradeniz.ao 
.ızmir, Mersın, Ereğli, 

Yukctrıdaki müessese ve servisleri-::in, taş kömiirü. linyit. kok, Briket ve 
Uıli ın;.tdd. lE-rinin alım ve su11n11ndan 1Utcvell t biiümum me .... c:udat, taa.h
hudat \e ırıatlubatını bütün hukuk ve vCl'aibile yeniden te::;kil ey)~, 

~lahdut nıeıo.'uliyctli 

TÜRKiYE KOMOR SATIŞ VE TEVZi MÜESSESESi 
firmasına devredilmiştir. 

Alfikadarların 1 Haziran 1941 tar;hinden itibaren: 
l - Her cin.i ta.ş kömilrti, kok, bnket ile tali maddeleri için f"OB ola. 

rak yapılacak talf'pler ınu(.-s~e!'enin merke-.tine: 
ADRES: Atatürk bulvarı 21/23,Yenişehir Mübendialer birhii binası. 

1 

kaçıyordun. Yangından kaçan kenlerile dolmuş bır vol çıkıver 1 - Kayıt muamelesi devam 
insanlar gibi kaçıyordun ben •

1 

di. Sen bn yolda gidiyordun. Se- etmektedir. Yemden kaydedi-
dcn. ni kurtaııınak ,senin güzelliğini lecekler pazardan maada her Ank;.ra. 

bo k d kenl · k t k · t" j gün saat ikiden yediye kadar 2 - Llnyıt kömürü için yapılacak müracaaUarın eekisi gibl, 
BulunJu~u'.nuz yer bir koru zara 1 erı yo · e me 1~ ı Evimiz idare memurluğuna liny.tıeri l•letınPıii• Balıkesir. adresine. 

1 
-e:Gerp 

ıdi. 1k!jC a;ö;açlarile, çitlenbekle- yo:dum. Sen, yolun ortasına agırl müracaatları. 3 - Mahalli ihtiyaçlar il• •Taş kömürii, kok kömürü, linyit>, ihraki-
rin yükseldiği bu yuvada bin bir agır fakat kolaylıkla gece bıh - 2 _ Az bilenler; çarşamba yelık kömürler icin o mahaldeki şube veya acentalarımıl.ll clstanbul>, ı.- 1 kusun cıYıltrnı işitiliyordu. Sen, yordun. Dıkenler ayaklarına bat saat 6.30 dan 7.30 a kadar. mir, Zonguldak, Merı;in, Eregli «Karadeniz> de şube ve depolarımız olduğu 
IJkbaharın vedriği güzellikleri- mıyormıydı? Bilmiyo~m. Her 1 3 _Bilenler : Salı ve perşem- gibi muhtelif ışehirleı-de acentalar vardır.> 
çinde benden ayrılı yordun. Bil· halde bana karıp. duydugun nef- be 6 dan 7 ye kadar. 4 - Mahrukat kanunu mucibince evvelco intihap e<lilmiı; v• mukave
sen ııe çok muztariptim. Hayat ret, ayaklannı, vucdunu kanatan 4 _ İkmale kalanlar için: lesi henüz hıtama eı memiş acentalanm ız ile dıiter müstehliklerın Ankara 
yoldaşımın benden nefret etme- dikenJerin acısını duyurmuyor - salı ve perşembe 5 den 6 ya ka-' merkezine. 
sı benim ölümüm demekti. Be - du. ~n, her ~. atı~d":. ~ dar. 1 5 - Taş kömürü. linjit, briket, kok ve tali maddel..-inin thracab ifle-
nimle barıı;san, bana. o gül kır-, ka bır acı ıle ırklliyor,_donuş.un- ı .---------------ıı nne mtit<"lllik bususat içın A:ııkara merkezine 
mızısı dudaklarını bir defa da· de olsnn serbest geçebılmen ıçın 1 yeni neşriyat ) Yukarıdaki adreslere müracaat etmeleri rica olunur. Merkez, ı;ube ve 
ba uzatsan, ne kadar menınun kopardığım dikenlerde senin ka- . . depolarım1Zın telgra! adreelerı: Mahrukat. (3003 - 4257) J 
olacaktım. Evet ben valnız se . nını görüyordum. Onlara bak- Ko'" y ı ============================ 
oin icin ya~ıyordum.'Yasaınam tıkça vüc':'düınün b~!~ damar- Sağlı k bakımından 
ıcin sı>nin varlığın kafiydi. Fa- lan çekıliyor, benlıgımden bır ve Köycülük İstanbul Liseler alım satın\ komis- 1 
kat ben sana ne yapmtstım.? Bir parça _kaybederek bayılıyorum Doktor Muhid<lin Celal Du- ı 
türlü hatırlıyamıyor, senin uzak zannedıyordum, Kaç kere: runun bu kıymetli eseri (Cüm- yonu reisliğinden & 
ia.•manı ağlıyarak seyrediyor -1 - Dur Nili! Beni bekle, bu 1 huriyet Halk Partisi yayını kı-
dum. Hayır .. sen gitm~meliy . yoldan dönmene yardım edeyim c ınoı T• hm.'"t F. M ikta rı ilk Te, Ekolltmenln yapılaca6ı 

d 0 "- ak lavuz kitapları.) serisinin yedin- kuruı k ll• Lire Glln ıOn 
din. Sensiz ben ne yapar ım ; .:ıe diye boğulur gibi oldum. F at ci kitabı oluak intişar etmiştir. 
nin varlı~m benim icin her şey sen hiç birşey işitmiyor, aheste 
ılemekti. Rostıım. Seni gene ko- adımlarla hfila gidiyordun. Bil-ı G Ü N 
runun bir kö$esinde vakalndım. I miyorum, nasıl oldu. Kendimi Siyasi ve edebi haftalık 
Ellerini tutup yalvardım. '!'ek senin yanında buldum. Gene sa- "Gün,, gazetesinin ikinci sayısı 
rar at diledim. Sen bir aldırmı- na yalvardım: 1 zengin münderecatla intişar et-

Reçel 

Tereyağ 

Kılosu 60 5500 

• 190 2500 

248 20/6/1941 Cuma 14 de 

367 > > 14.10 

Zeytin > 36 9950 > > 14.20 

vor. bir kelime bile gÖvlemiyor -
1 

_ Dön bu yoldan, dedim. bu-
•lun. ÖnündP diı röktiim. Elleri- nun sonu uçurumdur. Kendini 
rıi öptüm, ayaklanna kapan-ı mahv<:deceksin. 
dım: 

ınişlir. Tavsiye ederiz. Mangal )r:ömlirü • 7 33000 175 > • 15 de 
1 

il Odun Çekisi 380 924 çeki :16<1 > > 15.15 -
B o R s A Altı yatılı u~enin yukarıda yazılı ihtiyaçlarırun hlzalarında ıWs\erilen 

gün ve saatlerde Beyoglunda Liseler Satın Alma komisyonunda açık ek-
1 31 Mayıs 941 siltmeleri y<ıpılacaktır. l::tteklıler 1941 yılı Ticaret OdaSJ vesikası ve teminat 

Açıl 11 ve kapanı makbuzlarile birhkte belli ( un ve saatte komisyonda bulUJUllaları. Şartna. 

meyi görmek ve teıninat yatırmak istiyenleri.n Gahd.asaray lisesinde komis-

Londra ı Sterlin 5.22 yon kf!tipi.l&ine muracaa tıarı. (3776) 
-

Nıevyork Dolar 30.1725 

• Cenevre :İ9Yiçre: Frc • 9.995 
Atina Drahmi 12.89 Garp Linyitleri işletmesinden: 
Madrıd Pezela ·~.~ 
Yokohama Yen 31.0175 Müessesemizle müşteı:ielr arasında Linyit kömürü satışları hakkında 

Stokholm tsviçre krot 30.98 yapılmı~ olan mukavelelerden mütevellit bilcümle baklnrımızı 1/6/194.1 tııri.1 
Anadol u Demi:ryolu 1, 2 43.25 hinde kurulan ve merkezi Allkarada bulunan cTORK IY E KOMOR SA-

1 
lınanbul Rıhtım firketi, Tlf VE TEVZ i MüE81E8E81:t ne devret.ütlıniz.j ve muşterılerimize 1 

1 Tahvıl 12.45 kariı o1a11 vecibelerimizi de bu nlUmeıeaenin tamamen tekabbül eyledigi 1 

• tıan olunur . (3005) (4259) . 
1 Sarubı: A . Cema•ett i rı Saraçoıj lu 

Beni çıldırtan gülüşünle gül
- Beni bırakma Nili. dedim. dün. Ve dudak büzerek benden 
Bilıneın alışkanlığın tesirimi, kaçtın. Gene bilmiyorum. Bir -

sana bir türlü Nülüfer diyemi · denbire benden nasıl uzaklaşı -
vordum. Fakat. sen benim ma - verdin? Ben sana söz dinletemi
sum yalvarıınmı gene hiçe say- yeceğimi anlayın<·a döndüm. F a
dın. Ve olanca hızınl<ı, yere rar- kat ne tuhaftı . Temizlenen bir 
par gibi iterek elini 'lvucumdan yol ne çabuk ta dikenJenınişti ?. 
ı;ektin. Atıldım. eteklerinden tut Ellerim parçalanarak, binbir 
tum. Sen yiiriiyor, ben. etı>kle- müşkülatla yolduğum dikenler 
rine yapıAmıs yerde siiriikleni- yine birbirine geçmiş yolu kap
yordum. Başım taşlal'a çarpı- lamıştı. Hıçkıra, hıçkıra, arka
vor, her yerim ıuz!J>•ordu. Arı va I ma bakmadan, dikenlerin acısı
tahammül edemez oldum. Fa - nı duya duya yeşilliklerle örtü
kat, senin arın her sey1en büyük 1 lü koruya doğru ilerliyordum. 
tü. Seni kayıp etm<·k kalbime Fakat önilne çıkan bir kuduz 
·bedi bir acı sokacaktı. Nasıl köpeğin seni kovalamasından 

oldu bilmivorıım ! EtPklerini kav kurtulman için geri dönmüş ba
rayan parmaklarım knvvrtini ka na doğru koşmak iiıtiyordun. 
vıll etmis gibi ~cılıverdiler. ~<'n Fakat biraz önceki gibi bu di
elimden kıırtuldun. Ye olanra hı- kenli yolda kolaylıkla yürüye-

Baaıl dığı yer: ( H. Beki r GUraoy la r ve .... 
lstanbul Defterdarlığından: 

-; zınla gene benden kaçtın. K"•u- miyordun. Peşini bırakmıyan 
yordun. Kurt sürüsün., rastla - kııduz köpek bacaklarını ısın -
mış Ceylan e;ibi koşuyordun. Ar-, yor, sen avaz avaz bağırarak 
kandan bag'ırdım. benden imdat istiyordun. tık 

[ 

- &ni bııakma Nili, önce, biraz hırpjllanmanı ve 

ya~ay:ımam ! 
sensiz bundan ders almanı istedim. Ve 

ağır, ağır sana doğru yürüme- • 
ğe basladım. Gene bilmiyoruıxi. I 
Nereden çıktı ? İkinci bir kuduz 
köpek senin yolunu kesmek için 
sana doğru koştuğunu gördüm. 
Sen, ne yapacağını şaşırmış gibi 1 
sendeledin. Arkanı, ön ünü ku -
durmuş köı:ıeltler sarmıştı .Eğer 
bir yakalasalar muhakkak seni 
narçalarlardı. Gene koşmak is
tedim. Adımlanm açılmadı. Kö
peklere bağırmak istedim. Se -
sim çıkmadı. Birden kollarımı 
açtım. Bir kuıı gibi kendimi ha
vada buldum. Ve bir anda seni 
iki kuduz köpeğin arasından 
kurtarıp gene uçtum. Sen kor-

Dedim. Sen hiç bir ><ey duy-, 
mamış gibi ko~mana dP\·am edi 
yordun. Doğruldum. Ellerimi çi
menler arasındaki taşlara daya
yarak kalktım. Üzerim çamur 
içindeydi. Senden ayrılacağıma 
ôlsem diyordum. Ve !!~Pe arkan 
·lan krı•mnk istedim. fakat ko -
şamıyordum. Ayaklarımı zin -
cirle bağlamışlar gibi adımlarım 
açılmıyordu. Baj!',ırmak için ag
T~mı açtım. &>sim ~ıkmadı. ö
.ecektim. H~nı senin kı.ybetmiş 
h!'mde etmfı yeşilliklerle ör -

1 tWü koruda vapayalınız kalmış
•ım. B~ \'eşilik icinde sönen yu 
vamı diişündüm. Ötüsen kuşlara 

Nevlyat Mu.turu: M acıt Çttln 
A . Cem•lettln Saraço§ lu matbaası ) 

Aı;ık olan tebliğ memurlukktrl çii n l.uıe ve orta mektep me:ıwıu olan .. 1rudan ve bir daha benden ay- erkekler_ ~r<;1ıınnda •t.ahsıle d~vem edenlerle 18 yaşından_ kuçü~ ve 35 Yatın~ 1 

nlmaınak i<;in boynuma sarıl -
1 

dan buyuk olanlar kabul edllrne.Uer•. ı6/6/l9tl tıa ri.llino mu"8di! Puarte
mış hem ağlıyor, hem de ben-

1 
si gunü .a•t 14 de lstanbul Universitesi Hukuk Fakülteoi bırinci S>mf den

den af diliyordun. U~arak etrafı haneı.inde muı,abaka imtihanı yapılacakbr. 
yeşilliklerle örtülmüş, içinde bin 1mtıharre girmek istiyenler aşağıda ya2.1J1 ••esikalan h i.mBe-n bir istida 
bir kuşun sesi dolaşan koruya ile 12/6/1941 Perşembe gunü saat 17 ye kadar defterdarlık sicil kalemine 
geldik. Ve sen bana bir yekvü- bizzat muracaat ederek fotoğraflı kobul karb almaları ilin olunur. (4007 
cut gibi ııarıhnış bir tür!U ay- 1 - Tahsil veslkası 
nlmıyor: 2 - Nüfus tezkereGi 

- KorkU.yorum, korkuyo - 3 - Hüsnuhal kit.gıdı •Bu iki vesika imtihanı kaz.ananlardan büabare 
nıın, diyordun. Seni kollanında ahnacaktır. 
sıkıyor, gül kırmızısına benzi - · 4 - Sıhhat raporu 
ven dudaklarını öpüyor: 1 5 - 4, 5 x 6 eb'adıoda iki iotoğrat 

- Korkma Nili, diye teselli e- = = ==:;::===============::-----=-= 
diyorum, yanında ben varken, ı 
ve o dikenli vollara sapmadık· 
tan sonra kuduz köpekler seni 1 
bulamazlar. İnsan , hayat yolun
da bircok kuduz köpeklere r ast
gelir. Fakat, onlardan kendisini 
kurtarmasını bilenler için kor
ku yoktur ... 

Bef;at HtlSN1) 

lstanbul Defterdarlıgından a 
arturw.aıeına dair 1 1 - Şeker ve glikozdan alı nan lstilılAk vergiı;IHin 

olan kanun 31/5/1941 tarihinde noşredıilmiıtir. 

2 - Bu kan unla: 
A ) Glikozun alım ve sabmı ile ift.iıaı edenler. 
B ) Glıkozu imalAtmda iptidai veya taıt madde olarak, 

müesseseler, 
'kullanan sınai 

kızıyor, onlann dalclan dala ..... mm••••••••••••••••••••••Plii ·.ıçranıa'aıına di~ gıcırd~tıyor - ~· 
edild·-· .. .. · 3 / 1 K anunun neşr ıgı gu.nwı yanı 1 5/941 Cumartesi gününün saba. 

hında ticarethane, majaza, depo, anbar, fabrika ve ima1Athanelernide şu- f 

be, acenıe ve komısyoncuları nezdinde ve sair yerlerde bulunan stokların 
cins, mi~tar ve sikletini ve bulundukları yerleri gösterir bir beyanna- j 
meyi kanunun neşredildiği gtinü takipeden günün akşamına kadar bağb ol
dukları varidat dairesine vermete mecburdu rlar. Ancak kanunun neşrini 
takip eden gün Pa:ıar gününe tesadüf ettiği cüıeUe beyannamenin 2/6/ 9411 
tarihine muaadıl Pazarleoi günU akşamına kadar Galata Bahkpazarında 
Muamele ve tstibllk vergileri Merkez Tahakkuk t11besı Şeflgiine Beykoz, 1 
Sarıyer, Bakırköy ve Adalar kazalarındaki m ükelleflerin de bu kaz.a1ar Mal- 1 

lnildürlüklerlne tevdi edilmesi rnzımdır. 

TÜRKiYE CÜMHURIYETI 

ZİRAAT BANKASI 
Kuruluf larihl: 1888. - Serm07eoi: 100.000.000 Tlirlı: llrUı. Şube v• • 

Ajana adedi: 2911 

Z1r•t ve Tlearf her nev i b•nka muameleler\. 
Para blrlktlrcnlero 28800 ll raı ikramiye veriyor 

~ :--- -
-------------- . 

ı r--.- .. .-· 11 

-=-~~ 
İstanbul Deft e rdar hV..nda n : .,. 
1- Fevkalade vaziyet doJay1!'ile bazı vergl ve resimlere _. jdf' 

sına dair olan 3828 sayılı \'e li/5/1941 taribU kanuna ek kflll' 
3/5/1941 tarıhinde neşredilmiştir. 

2 - Bu kanunla 9.şağıda_ 3 nı..ımarah bendin A, B, C ~ 
yazılı maddel~r muamele vcrgısi ve E fıkrasındaki maddeler lsttbJO. ~ 
gisine tlıbi tutulmuş ve F, G, H fık1'81armdalti maddelerkı tst!hllll< ,,-r 
leri de arttırılmıştır. Bu maddelerin: 

A) Alım ve satımı ile işt.Jgaı edcı ler 
B) Bu maddeleri inıet~tında iptidai veya taıı madde oeirak ~ 

sınai müesseseler 

Bu maddelerden kanunun neşredildi~i günün yani 31/&/1941 eunı~ 
gününün sabahında ticarethane, n1ağaıa, fabrika, imaıtıth::ınt ambal' ;,, 
de::...,ı:ırında şube, acente ve komhiyorıculan nezdinde Yeya sair yecJ ~ 
bulunan stoklarının cuısıni, mikt.aruu, ı:-ikletini ve bulundukları yerlef'1 , 

il.linın yapıldığının ertesi ~ünden itibaren üç gilo zarfında bir b«1~ 
me He Galat.1 Ba1ıkpa7- 1 .,.ında Muamele ve istihJa.k ffl'gi.leri Merk~ı 0-
hakkuk şeflifjne, Beykoz, Sarıyer, Balarköy ve Adal.a.r ku.alaı·ındaki ~ 
kelle!ler de bu kazalar Malmüd.ürlilklerine btldlrmete mecburdurJar. (S ,. 
lardan sınai müesseseler ka'lununun neşri tarihinde imali tekemmül .etı"~ 
mil halde bulunan mevaddı beyannamelerine iptidai madde haliJ"1 
mik.d['r ve sikletlerine göre dercedeceklerdir.) 

3 - Beyanname ile bild'ril-cc1" maddeler a,.atıda gösterilmiştir. 

A) Kepek J-
B) Yerli nebati mahbullerin tasir ve tasfiyesinden istih..c;al olunan ~ 

lar (Zeytin yağı, susam yağı. ay çiçcgi yağı, rapisa, keten, bezir ve 
yağları gibi) eı 

C) Şekerden memleket içinde imal ohınan maddeler (Lo!rnm, f.~ 
şekerı, Bonbon, Ka.remelfi, Reçel, MarrneJitt, Fundan, Jile şekcn, Sckcrl d'ft 

§Urup ve emsa1i, terk:binde 3 50 den faz.la şekeri muhtevi olup şinı ~ 
kadar muamele verrr n1..1cn muaf bulunan maddeler), (Tahin helvası 
yanname ile ihbar mecburiyetine Wbi değildir.) 

D) Lastik çizme. Şoson, k.aloş, ökçe. t'-i 
E) Gümrük ithalat tarıfes1nın 469/ A;ı pozi6yoolarına giren het il 

çimento. 1 
F) Gümrük ithal:lt tarifeainin 129/B, 132/B pozisyonhırına giren ~ 

ipek ve sun'1 ipek ipliği. 

G) Her nevi kahve (Gümriü: tarife numarası 208! 
H) Her nevi çay (Gümrük tarife nwnarusı 213) , 

)<!11'·~ 
4 - :~ru:.ıd~ 2 numaralı bentte yaz.ı.lı şahıs ve ıt\ÜessMe~~rden . O(l:ıf'ı 

nun neşrı gununun sabahında kepek, yağ, şeker mevcudu yuzcr kıl ,., 
lAstik ökce, şosoo, kaloş, çizme, sun't ipek: ve sun'i ipek ipligi, 'cahve 3" 
çay mevcudu onar kilodan, çimento m~vcudu 500 kilodan az olanlarla fi 
sayılı muamele vergisi kanununun aş&tıda 5 numaralı bentte ynZJ.lı 11rtP" 
12 inci maddeleri mucibince muamele vergisinden muaf bulunanlar brY 
name vermek mecbw·iyetine tlbi detildirler. ıfi' 

5 - 3843 sayıl1 muaınele vergiBi kanununun 11 inci madde:-;i n1udb :'il 
muameJe vergU;inden n1u~! olanlar ayni evde ı kamet eden ailesı er,-~dı ,~ 
birlikte münhasıran ikametgfth dahilinde icra edilmek ve muh:ıı rik )(U\ıJ 
kullanılmamak ve hariçten alacağı işçi beşi ıcçmemek şarlilc iplik. Jı!'J. ı(' 
örtü çorap ve mensucat gibi örgU ve dokuma i~lerile dantela ve rı11k 1 :;ıcı" 
ri hasırcılık ve sepençilık ınanıuıatı. ip ve urgan imaıau ile istilltıl 
lerdir. t ti· 

Mezkiır kanunun 12 nic:i maddesile muamele vergisinden .,~u;,ıl tı.lbl~ 
muş ol&nlar da dogrud;ııı doğruya veya bilva:iiıta yalnız bil· mü,.,t.-ri tı~' .. .,. 
imaHit yapınayan ve bst.hdar.:ı ettıil,i i..-i sayı~ı müesseı:;e ~ahibi 1C! ılJfzıntıiı' 
lışsın calışmasln) dahil olınak üzere be~i t.ecavü7. etnüyen ve IT'U1 ·1rrik }ç. f1' · 
vet kullananlarda muhal'rik kuvveti iki beygiri gecıniyen küçi.ik srıf1·'t fi~ 
esseselerdir. Bu müı-~e.'l"ler, mahallt v11ridat deirelerinden veı-iln•İ"' oiıttı 
afiyet karnelerini haiz ol~nlardır. ıırıır 

6 - Husus! n1üskirat amilleri ite Jütün ve mlk:kirat bayileri \ot 
1
.,a:r 

nun neşredıldiği 31/5/1941 Cwnartr:!'li gününün sabahında ticarethane. •"' 
ğaza, fabrika, imalittluıne, anbar ve dePolarında .şube ve acenteleri ,-e '" 
misyonları nezdinde bu1urıan her nevi s:,f:!ara ve tüliıiı1 (erıfi)"e-1" 
tömbeki de dahil) ve ralr·,··:.ınyak, konyrık, ve İlkör. şıııi\tl,ıt' 
:ra. viski, cin, votka. şar::ıplarla kibrit ve ı;akınak ta~larının etiket hY~ 
na göre clnı, nevi ve nukt.lrhırını bu ililnın yapıldığının ert~ı guJLl f ' 
itibaren üç gün zarfında bir beyanname i}(' ruhsilt tezkeresini :.ıldık1Brı 
hisarlar idaresine bildirn1e,ğe n1ecburdurlar. "· · 

J'I" 
7 - Kibrit İnhisarı t~letmc şirketi acenteleri de kanunun ııc:ıı'i t.J ıi 

de ellerinde mevcut kibritlerle ç~kmak taşlarının nıiktarını ki!ZJ btl ~I 
yapıldı.,ğırıın ertesi gününden itibaren üç gün ic;;nde bulundukl~rı rrııt 
İnhisarlar ldareslne bildireceklerdir. (Kibrit inhisarı lı,;letıne şjrkrt..ı1t, ~ 

" olup acentalar nezdinde emaneten bulunduğu kayıt ve Vbikul.ırla 
edlien kibritler beyannamelere ithal cdHıniyec('ktir.) rti' 

8 - Tuz al}m ve satımı ile m€Şi(Ul olan hakiki ve hükn;i ~hıd" " 
bu kanunun neşredildiği 3'/5/1941 Cumartesi gtinü sabahı ctleril\Je ıJC 
kilod.ün fazla tuz buluna,ıJar da o tarihte mafaza, anbar \·e dl"pO ı13 
şube, acente ve komisyoncuları n,.zdinde veı;air yerlerde bulunun tU~ 
cins ve miktarlarını ve bulundukları yerleri bu ilitnın yaptldıııının _ tı:ıll · 
gününden jtibaren üc gün içinde bir beyanname ile bulundukt:ırı rıtô 
İnhisarlar idaresine bildireceklerdir. . - 1eı 

9 - Bu nanın yukarlki bentlerinde gMek mahalli \ltMlidat dıllıe 'f 
gerekse Jnhisar idarelerine verilmesJ ınecburi olduğU tasrih ediJeıı bt 

,ı. 

nameleri müddeti içinde vermiyen veya me\·cuUarını bey:ınııan• ~ct' · 
lıilcl noksan geç.irenlerden bc-yannamesini vermecHkleri Yeya noks:v1 

leri maddelerin vergi~i beş kat fazlasile tahsil edilecektir. 
Alt\kadarlarca bilinmek üzere ilıin olunW'. 

N OT : il'' 
1 - Verilecek bey<.ınnamel erin blk ve silintiden arı olarak ",t 

veya mürekkepli kaleınle normal eb'addaki kağıtlara yazılma::.:ı e 
daki nümuneye göre t..anı:iın edilmesine bilhas!;a dikkat "bJun.111~1lıtı 1.r 

Beyanname nömunesi 
Muamel~ ve İbtihl:lk Vergileri ?t1erkez Taha~ Jlt uk Şefligine 

(Veyahut ....................... MalrnüdürliL't" ıne) 

isim : .............................. ... tsi : ......... - ...... ....... ı 
Muvazzah adresi : ...................... Beyanname. _ \'el'ıldıgı tD 1 ılı 

Mevcut stokların M evcut stokları r -~ ı</ 
bulundukları ma. ı ı • 1 ıı P. ~ 
haller ······--·-····· Ci nsi Mikdarı · Slkletl _ı__-.::ıtt:"" 

Müesseseme ait ticarethane, mağaza fabrika, .. imnlfithane, ııntı ~~fi'' 
ş_ube acentelerimle komisyoncularım neLdinde ve sair yerl·.rdc rııı:" 
neşri tarihi olan 31/5/1941 Cumartesi günü sabahıt1-da me\-cut btı 1~1d 
vergUıine tabi maddelerin yukarıda müfrC'~ati1e gösteı-ilı 11-? 

bil<Uririm. 
Pul \·e •\ 

·h·r 11 
Müessese sa 1 1ı tıı;~ 

H ilviyet \'e iı11 

. J",J' 
11 - Mükelleflerce Muaınele ve lstih liık vergilerine müteaUilC f1 J1 

edilecl'k hususat hakkında beyanname verme müdd<:tinin hitarnırıd:t1Jil 
Galata Balıkpazarında Muamele ve tstihl<ik vergileri Müdt.Jf93pıJ ' 
Merkez Tahakkuk şubesi Şefliğine ya bizzD:t veya 41799, 41"217, 4 t.ıillr· : 
maralara telefonla müracaat etmek sur_ctilc iktiza_ eden izahat n1.JJ1

9 ,.~_,J' 

ıfum. l\!iimkün olsa onları, birer 
bırer tutup tüylerini yolarak öl 
dürecektim. Ah ... Hayat ne ka-

1 
dar acıydı. İnsan en neşeli zama
nında gülemeyince böyle acı - 1 
lı anlarda kendini nasıl teselli 
eder? Sen gitmiştin. Ağlamak
tan yonılan gözlerim artık seni 
görmiyorl:ı.rdı Yalnız üzerinde
ki kırmızılı robun sana ne güzel 
yakıştığını dü•ünüyorr'lum. Ar
tık, siyah saçlarına parma.kla
~ımı tarak yapamıyacak, meh -
tapsız kış gl'cclerine benziyen 
:;özlerine uzun uzun bakamıya-
nktım. O incecik belini ve yü

"İirken ıki tarafa sallanan vü • f 
cudunun kı\'Tılışını göremiye - ' 
cektim. O, çalı Bülbüllerini an -
dıran sesini artık işitemiyecek, 1 
Gül kırmızısına benziyen dudak 
annı öpemiyecektim. Ah.. bir 

·,;rimizdcn çok uzaktık. Dünya -
la yapa yalnız kaldığımı zan e
ııyordum. Bilsen ne ağladım, ne 
;öz yaşı döktlim, ne kadar hıç -
•rd1m. Göz ya<larım gözlerirn- J 
en akıyor, va11aklı:trıma, bir 
ıkın kayb<oluşu gibi yavaş 

111 - Hususi mtibkirat Bmillerile, tutiin ve mtiskirat bayUer~~r J!Tıf 
inhisarları itletıne şirketi acentelerinin kullan~cakları beyannaıne .r1 •" ~ 
sarları idaresince tnbı ve ihzar edilınl:;;tir. A.mi1 1 bayi ve acentctcrı'.ctile 

1 
dar semtlcrd:ki i~arlar satış depclaı .. ından tedarik ctn1ek ::ıtJ~- 4 

4 - 31/5/lM l günUnUn sabahında ellerinde yüz kilodıoın az glikoz bu- beyannamclerı tanzım ve tevd i ctmelerı l8zımd1r. (4249)~ 

3 - Glikozu imaJ~tında iptidai veya taU madde olarak kuHanan sınai 
miieaeselerden tnaksad, bu maddelerden çikolata, Tahin helvası, Lokum, 
Fondan, Şekttleme, Karame!A, Akide şekeri, Bonbon. Marmalflt. Re~ı \·e 
emsali maddeleri imal edenlerdir. Sınai müessese tabiri de 384.3 No. lı Mua- 1 

m ele vergisi kanununun beşinci maddesinde tarif edilen nr('ıesseseleti ifa
de eder. 

_..avas )\l\ar'ar.Jyordu. 

- 4 "ili k-enı ö!ciürüyor~un; 
D'ye tekrar ba.i:•rdım. F:ı.kat, 

Zlr;at &ııkaau.Ja kw-noacalJ \-·c ihbursı:ı tasarrU! hesablarında ı=ıı 
az :>O lirası bulu.ıanlara senede -t de1'a çekilecek kur'a He aşağı~ 
plAna göre ikram:ye dc:ığu ... 'q(•aıct:!"· 

• acl • d 1.000 Liralık 4.000 L~ra 

4 
4 

40 

• 
• 
• 

500 

250 
100 

• 
• 
• 

2.000 

1.000 

4 000 

• 
• 
• 

100 aded IO Lltallk 

120 
ıoo 

• 
• 

40 
20 

• • • 
DiKKAT: Hesaplarındaki pataW>o bir sene içinde 50 liradan a,;agı 

dÜJ!Tllyenlere ikramiye çıktitı tak41Jrde '31. 20 fazla:ıiyle verlle<ekUr. 

K ur'alar eenede dört defa µı Mart, 11 Hazlıaıı, 11 Ey
lül ve 11 Birincikiimın tıı.r ~lıl~rinde çekllooektir. 

•• 

lunanlar beyanname vermeğe mecbur değildirler. - · - - - --- -

5 - Müddeü içinde bevanname vermiyen veya meYcutlar101 beyan- Eti b k h k b •• dafl: 
namelerinde noksan gösterenlere beyanname.i \·erilmiyen veya nol<san an m o TU af U r (}Slln .0, ,, ( 
gösterilen mevad ic;in tarholunacak vergi. beş kat faı.Jasile tahsıl edilecetUr. Müesı:ıe:;emizle mü~t~riler arasında yapılmı~ ohın n1uka\·eıcıeı \1 !», · 

Allkadarlarca bilinmek üzere ilıln olunur. (4248) tevellit bilcün1le haklarıınıl.l l /6/l94ltarihinde kurulan ve rner:.- .. 'ı. 31 111 ·, 
da bulunan «Türkiye kömür satış ve tf'vzi mü~esPsi • ne de\·r~ttı ef1 ıe" 

1 mü~tcrilerimizc kar~ı olan vecibelcrimızi de bu mtıessesenin t~ro 111 
'/ 

Zayi f fi'- DOK T O R go 1 ~, :eöi i iıan olunur. c3co6l c42ooy~ 
Teldrdağıııda 159 uncu ala- " --- - , 

~birinci taburu !>irinci böl~-! Tevfil: Al~if 1.:-, :şıL Eregv li könıürleri i~letmesi11defl• 
gunden almış old:ıgua:n terhıs Dahili Haat.a hklar M ütchaaaı•ı ,/ Y' . ·rıl. 
tezkeremi zayı· ettim. Yenisini Mü~c:e!':emizle müşteriler ara~ ında Taş kömürü, kok kcııı\t , rt Bey o61u Parm•kk• p ı ima m ao - ı teL .t. 

a)acagıın.. dan eskisinin hükmil ve tali maddelerinin ~atışları hakkında yapılınış olan ınuku,·<· e .ı.- ı ,., - kak n u m ara 28, pazardan maada r 
yoktur. uat 14 • 18 e kadııır. tevelut bilcUmle hakl~ırımızı l/6/1941 tarihhıdc kurul"11 \"C' ın"1ıı:ı::'S~' 

Gebzenin .A.dınJı köyünden Gece mDracaatlar ı da kabu l rnda buLna,1 cTÜRKIVE KÖMÜR SATIŞ VE T~VZI MOES-~"" 
820 doğumlu Ali Oğhı edlllr. Tel'efon: 48906. dcvrt:tho.mi..:i \'e ınuştcrilerimiz.c ki<r~l ol~n \('1.:ibt. 1 "'J ı..IG bU,,.:;8) 

"-·- Köydog-du •ı lı 1
4
• VOl.U(WJ nin inmrımcn t('kabbül eylediF, n. n oıunurJ 1 3001) 


