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CTumartesi 

Eden'in 
beyanatı 

1103 

Af· 
"••ı ıdster Eden milletler 

" Q • b" 1 h te.I; lf ır iğinden ba -
Yor 

•"4.ı 1 •oıgal düzenden ve 
ette11, L 

ltaillet• oahsedigor, her 
J_ 111 ilctı'--d• h •. . tin -.. 6 lı .... ı urnye -

tı .. 0 •edigor. Bütiin bu 
"'"ar d de .0 &ua a Alman mil-

ilaına/ edilme111işlir. 

1 tıgiltere Hariciye Nazı
diı.ı ~- lılansion Ho~ 
~te 1rad ettiği nutukta 
.... ~ Bayan bazı noktalar 
~an· ~ &len harbin ne 
~ b' Yet bulacağı hak
~ · ır tahınin yapmıyor. 
~ d~Ye kadar mee'ul ln
~ bahıte t-~lar~ ne &am8.D 
t..l' Uıu ~ etmişlerse har
~ar tenkve çok çetin olacağını 
~ rar izah etmi31erdir 
~usu' nihai zaferin 1n~ 
~ d ~aflndan kazanılaea-
~ aır · :ııı}orıarw l§aretierde de bulu-
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'.BOTCE MüZAKERELERI, 
.._ ____ -- - --a.----------

D ün Meclis iki celsede mül., 
hak bütçeleri tetkik etti 

. . -
inhisarlar, Hava yollan, Orman, P. T. 1. 

Beden terbiyesi bütceleri ltabul edil i 
~-----·-'~--

ftl!.üzakereler saat 21 e kadaı· siir ij 
Ankara, 30 (Telefonla) - Şefimizin ağzından çıktı~ı it in 

n f tin saat 14 de toplanan B. devlet progııımına girmiş olnn 
~' Heclisi iki celse aktederek alkol derecesi hakkında nt lap 
hl ılhak bütçe müzakerekrin tı? Bu eksikmiş gibi basımıza 
ı>aat 21 e kadar devam etmiş- bir de votka çıktı ve kadınlar a 
tir. rasında t.aammiim ett i. Ayrıca 

Bugünkü toplanbda Devlet Bomonti şirketiyle Ve! alet n-
Havayollan, hudut '\'e sahiller, (Sonu ı::ayfa5 sut 
İnhisarlar, orman, posta. telgraf ----- - - - ---
ve telefon, Devlet Demiryolları ~ 

~= ~~~j~~~~~tç~~~t!~ ~ M ö l L il\ Ş E f 
lUğü .teş.kılat kanununu ve büt- U _ 
çesini ~abul etmiştir. Ayrıca -
Milli Müdafaa Vekaleti kara 
kumu bütçesi için de 83 milyon 
liralık fevk.alide tahsisat ka
bul edilmiştir. 

~. li · .M.eecla gene Mr. 
~ arbıye Nazın olduğu 
~ a, harbin müdafaa ile 
~ >&.rruYa.cağuu söyledikten 
~ -ıe~Pa kıt.asında Alınan-1 
ııı:... ~n baı.~ bir tecavUzl hare. 
d:_ ~ ~tnıiş ve İngiltere
~ ~aye uğrunda hazırlan· 
ı..:. ~biııla~tı. Son nutkun
~, bir . 1f:me tarzı hakkında 
~ ~al bildiriyor. Al
i~ nteıt . ası gibi katı ve 
""'l.11.a.ııı 

0 
anizınanın, mahiyeti 

l&.tıJ 80 pml meyanında Ameriblllula el koychaldan 

Amerika 'trak mu- l 
harekete kavemeti 

İnhisarlar Umum 
MüdOrlOğO 

inhisarlar umum mudürhi-
1 ğti bütçesi görilşillürken başta 

---· j Ziya C'~vher olmak ilzere Maz.-

G 
• • tt har Müfit ve- Bayan Türkan la 

Mecliste meşo JI 
oldular va halK 
tarafında~ hJra

retle alkışlandılar 
:t:_~ 1~~velden hiç bir 
~""1 ko , birdenbire kı
tıitt. v .;bi1 olduğunu anlab -
tiı....i~1 ı: ~manyanm dahili 

Eden'in ~ 1 r 1 e 1 bir çok mebuslar yüksek dere.-
. celi alkolün §lddetle aleyhinde Ankara 30 (Te!<>f~Pla) -

bulunmuşlar ve yeni nesil bu be- Reisic:ümhur İsmet İnönü 

t;ıı "'e infisah neticesinde, 
:"'1 de çök'ttt!.si milm-

u söylüyor. Bu bir 

1 

geçiyor kırıhyor 
son 

1 
vaziyet 

beyanatı iyi değil 
b~ ümitten mi ibaret-

~' :.:~:v~~f eı':t DaııizJlevi ( NOflllb I rak lnıD11BllerftJ)ll ODnyada derin İS- .tiimanların KIUUll· 
~~ ffua.J?elmcmiş olsa idi d• ) d ~ k ld llolllan 11_,,,,,;tlllt- f Rdmfı 11611' De Sada 
~~ .:.:~~:~~!·~.:-:i':"'t.eık': ıe ye e eı onu uıffllzler karıısında er uya 1 limanlarını zaptM-
liı-~arl•tjltı ~dece bir hitabet müflkiJl durumda mtş olmalan 
U:ı· fi' ~klınue tefsir edilcbi- Müsadere edilen ge - v DOnya matbuatı bu nu-ı 
l\riin~ l~k~t. Hess vak'asının miler mürettebatı bi.r Raşid Ali kaçtı tukla mAC.oul. lngiliz ga-ı muhtemeldir 
~1 1tıdan . g1}ız makamları ta- .. --re 

111 11 tılı·ti serıl~n esrar perdesi kaleye sevkedildiler Ankara <Rad10 gueteei) - zeteterinin mOtalaatart Londra, 30 Ca.a.) - Lotidra-
ı}: ild ,• tahrık etmemek kabil İngiliz radyosu Ingilizlerin Bağ- da eali.hiyetli kaynalttan öğr~ 
~~t 1 "' •çin, böyle bir ruhi ----- dada on ~ yaklaıJtık - ı:dldifine göre Giriddeki vazi-
;~. ·~de. yaşadığımız dakika- Vaşington, 30 (a.a.) - Lond- Jarmı söylemektedirter. lngID. Loadra, 30 (a.a.) - Balllca yette eaWı yoktur. Ada ile mu-
... ~ıı "g· tı~·ılız Hariciye Nazı- ra radyosu bu sabah pı haberi )er aym· •m•nda '.Buradan da aabeh gazeteleri bat maka'eebı- harebe "";. .. ım.ıe yapılm-'L.4--dır 
~~hh~~ır.ından mühim, fakat vermiştir: iki koldan fiıaale doğru ilerli- de Edenin dün söylediği nutku ve Loncka~---m11h~bak-

11'~ <l.t t.ıozler işidirsek iki Senato dün, hükcı.te, Bir• yoıiar. Alman tayyareleri Mu- bahia mevzuu ederek hariciye kında dahi haber gelmemiştir. 
'~"eti asında bır irtibat mev- şik Amerika linfanlannda atıl sulda toplanmJf)ardır. lnlrta DUU1lllB R.ooae9eltin nutukla - Buna binaen Almanlann Suda 

ı... lr 
1 

ınıl diiFiincbiliyoruz. duran 80 gemiye el koymak sa- bulunan Almanlar Başvekil nnda.ki fikir hürriyetine ait körfezini ve Kan..+n.ayı t•'"'l 
~ 

1 1 
_ıa.rıcıye nazırının arap l&hiyetini veren kanun projesi Raşid Ali Geylaniyi Muaula da- görüş btrliğine işaret ediyorlar. ve umumiyet itibarlle yeni'"'~-

'),.r- \tctd ıakJtında da müphem ni tasdik edilmek ibere Riyaseti vet etımişlerse de Geylini bu da· r F.Jdenin harp sonn dünyasının ralrkfler elde ettikleri hakkında 
~t t..._ıı:~nc tesadüf ediyoruz. Cümhur sarayına göndermiştir. vete icabet etmemiştir. Alman- yeniden teşldlltlandınbnuı hak ki iddialan ne tekzip ne de te-

lldan kurtulmak için bilhassa bugün öğleden sonra Me<:lis 
rakı derecesinin indirilmesi tek- binasına gelerek k~ıı·lilcrinc 
lifindto bulun.muşlardır. mahsus dairede bir müddet 
Kadınlar arasında taam- meşgul_ ol~uşlardır. . . .. 

.. . . . Mechs bınasında R"'ı~ıcuın 
mum eden bır ıçkı l burun forsunu gören munz- ı 
Ziya Gevher bu tneseleden zam halk Jrütlesi l\f(' ıu~ 

baheederken §Öyl~ demiştir ~ önünü do1durınuş '\'P ılilr 
- Milli ~imiz ..senelik nu- ı Şefimiz Me .. lis biP sını ter-

tUklRPmda allrol.. derecelerinin kede· t'n kenfü!<'rirıi ran-
~i teh!lir buyurm':'ş- ı dan Jtfloıjlamışlaı dır. ' 
la.rdı. Vekile aoruyorum: Milli ~,..~.~~---

.Vergi Z mi 
Damga r esmi 
nuna yapılan 

~ .. an u-
•• ~ 1:1 

i~ave_er 

~· "ev,clü ı k · tikl"li Bu gemiler icabında satın alına- ların Giridi, lraka atlamak için j Jrm daki projelerini tasvip edi- yit edilebilir. Fakat umumi bir 
Ilı~ :1-1l• t · ra ın ıs a • bilecekler, kiralanabilecekler orlar "e ~l f,l ngı!teı enin fena bir ve yahut musa" dere olunabı'le .1, basamak yapmak istemelerine Y' Dail.y -aı·ı ~ ki : §ekilde bu iddialann doğru ol . Hükfanet, fevkalade ~hval o·o ı . 

fıQ btıtıcıalllad ıgını temin eyliyor mukabil t.iıgilider Irak işini - '"3"" madığmı aX..•lemek ~"'in sebep . üzere kanuni mahiyrıt aln-1şlır. 
(o.._ " kl a· b' hall !_. _ _ _ ı. <"'-nu .. yf• s •ltt4ın 11 -'- ) ~3 " layısile bazı vergı· ''e resırn· lere 1 H · d 't"b 

lı-..~··ıe:,,..:ıı'' z.a. ten kimse ~üphe ce er ır. 1 ıran evvel etmek w~. - ....., yoktur. Tıpkı bunun gı'bi ltaJ . azıra.n an ı ı ar<!n cnmg~ 
·•ı o.y ç :' l' ld ~ ü b · ted' ı • • • • • • ,... __ ._.._..._._. zam yapılması husu!'lıında yeni ıesm· k d ı d •· ı.:ı \'{ t•·n· 

1 
unkü Iraka istiklfı- Ma um o ugu zere u gemı· ır er. yanJarın kıtaat ibra•' ettikleri · 

1 anuııun a yap ~ıı e~ ı-"' t " · ı d Fr ı ·ın ·ıizl daha · did n- - 1 " ~ kararlar vonnicı ve bu karar · <>ı'klı" kler hakkı d k · ı · · ~ı (:re,., k ııgıltcrc>dir. Irak ln- er arasın a ansız arm meş- gı er şun en ~g- R E S M hakkındaki iddiaları da doğru ,. ~ .,, n a ar1 c ı ımı1.e 
" " a h d · d · (N die) d ..ıı-k- b tıs ... ı .. - xıı lar meclisden geçerek 1 Hnzi - kısa bı'r ı'zahat ''er::m .; f d ı .,,"lbı 

1 
rı~ı bir can düşma- ur enız evı orman e ~"' a ına varın...,... ve a- olabilir. Fakat bunların pek a.r e~ • ay a ı "''ll l r k bul -•·t d .. · ön) rind k-'- b randan itibaren tatbik Ollınmak bulduk (Sonu aayf 5 · ·t 1 d ) 111.-f'rl.'tıı Ol, c et <>tmedikçe ln - unm~ a ır. ...mıye e e so llA mu a- - e A R P --=:--- miktarda olması muhtemeldir. =========~:;;;...,:~:;;;::;;:::':::;:~·=:.,:u:u:.:n=:e: 

~::ı ·tlf.t bu ıstiklfile dokun- Vaşington, 30 (a.a.) - Ayan rebeeine bile başlamışlardır. Bu - (Sonu uyta 6 alitun 1 de) t mr -

~l but'. gelcmeuli. Son haı·e- (Sonu .. ytaı aütun 2 de) (&onu Myfı 6 aütun 7 ' TEBLl;ı. LERİ """'J'V""'"""-vv-vv'V'V'V'V'-A,.~AJ'V'V'V lır -:" r R A l ğildir. Vatan, vatandır ve ge-
._1\ıt "l~ 1.rabn iştirak ve MMMff ................ M4M4t~M4***~~~ .... " ~ e• h • )enler ne derece kavi, ne riıtbı 
~t... tı fe<l.ıgı bir nevi mahalli La - 1 r ezıme merhametsiz olurlarsa olsun· 
~~· rı ·~.zıa biı mfına ifade u e rg e 1 ec İ b ra h İ m bıgi1b 'hbliğl - G · · t K d I ıar, o vatan miidafaa edilmeli. 

;;,;",,;" ·~ ı i~~\:f,::~~; rıı . .ıkilld~!!:""~.;; ... ~.: ti n ta r i h çes i ırı · a 1 arı ;~.i.:~~~~.~;'.1aı:.*1,d! ·~~: 
,, t ı . rnc~ tabiidir. - - teblı'gı-· .· • y'l, .. r.ı •• Aka Gu .. odu·· z t b k d 1 .:ı • • ,~ t t 1 J l' n ~ ana :!' ar ~ası ..ıö,,ıi.iştüyseı 
li(;~ r lr 1 nıpıt.C'r~ . Hariciye C ff A N p E H L V A N J K A R A · Dün gece İngiltere üzerindo ..: ; bı~ el~ yuz ellı bin kadın yfü 
~t 1'ctı ,, 1n ı.,tıklalmdcn bah- diicm'lantn rnk az hafif faalı'yetı' Fransız kumandanlıp·- ·n . k . . G' . cl!ı mılyo_na karşı ;;yle do''gu""şu" · 

l • ·~llt'J . ·ı n h A H M t1::" D t N u s T A s ""'!>"~· Y" - Gırıaın as er ... azıydı, ırıt v ~ııı;... hr.t • Y<' ı~ti' a . ar<'· ---:. JC l ---:- ohnuatur. Cenupta bir yere nevm"ıdane gayretl~, 1 l · · Y0• ruz. Bırkaç r·er" inin yüzdE 

~.,1.1 ı d lngılte enın d - .,, . ... ı on •. f. , e < rı .... ı. :.- ı ne o- b -. ~ 
1. ı .... _ . . . r uy- bombalar atıl-· .. ıee de, ne ha- ın kazan"" a·· .. 1 rd 
!{!\ ,,.,.,JıatJvı f .1 tt'kt ... ._ · lursa cıl~un ' ' l r. Jnya har •.anı usunen e en 

~ı. .. ,, • v ı aue e ı en . sar ne de ineal •. '11 sa.yiat olma- 1 -, bir avuç damarsızı' n develen· •<',Ut·tinı~:ı.hn geniş bir arap Herı•eleci, Koca Yusufla 1'ürki~·eıde \/• Parisu ......... 31 Ma binttı sununa J.. tesir icra ..,,. ·- ~ -,- mıatır yıs . t 1' l . d" bile gu"'ldüren korkakltklarına 
t~;ı(1- kıııı ...... svıp ve teşci edecek .............. -a. He-ftJednin ha. yatı "' gürcı;lerini arkadn ... maa M. ~ ·,.,_"u •vfı 6 aitun • e maz. t..Jl\~ ın n ı ın ı ve ""'M an .,._ifil"-' A.. --r-· - ,, t "t k,lpılanlardan deg-iliz' Mi llet 
"'·ı.""'a" b rnış ve Araplar ta- i c:ı.-_: Ku. ... yel'io kulemındf'n pazartes.i nüshamada oka- ~- · ..,;) . mu a-·ql{" ., 

11 1 
OiWıu ·... 1 · ı h ve toıu-ak selametimiz nerede 

~ "<! ~l'l Yo da bir müracaat :'3.{'al<~ım. HARP Alman hücumu dur- t· ~K ~:1 • " ... a&cus 
Yll(a ..... ırse mukabelesiz kal-

1 

••~•••••• ••ıtıııtıııtıeıtı••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ıM• .. •""'"'""~ ..___ __....., me" ' ur.e <lfü . -.ıı Tann tehlikeye düşerse, orada vuru-\. "'°l bı'ld" . t' ... --~- . - r""" duruluyor \ h f şacağız! Türk kadınlan ne 

~t. ı:-.1 • ırmış ır. - . - - ı. ıı,u a ı.::.. ... ...ı .,un. 
l 

%en ld tedb 1 ı ı \.._ ı- ( l ·1· yaptılarsa onu yanıyoruz. Ne 
ı..· t-.· ... h ı.n_bu sözleri hüt"u'n sı tabii .. ve zanın.· bir ıı.al o. u- ır e .. r ittih .. az ed •. _ ,,ne lü- VAz•ıYET•ı 31 M .. .. n at ~·Ugl,.. A rıt cıenı ınce "' ı. ~,.. k 1n ayıs gunu Almanla.nn b 1 \. ~•• :'· "teca yapacaklarsa onu yıı.pacagı~ z! 
""''l&.L u umetini ne derece- gu-na rrore, gılteJ enın şım- zum gostenyor. ut u . uunyn.., .• ım-u- mu -rvt _--.ill' •~- '"' 

1 
k S S lh (Dunkerk) nnntakası köprilbn- · 1 · , ,, _ b" takd' Yalan olduğuna inansam ge-

~;.' v~ ; ... ~hhü.t altına soku- diden buna • ön.ayalt o ara u- ·~ §artlarynın. kat'f ve vız eı ın ~(~ cı ı w.m ır ır ~~~li ... tık~1 ıçın ne kadar riyeye kat'ı vidd<' hulunması ameh surette §ll'r.<1 ortaya /h IJ.Da hazırladıkları hücum bat- ve hayranlıkla Girit kadınlan- len bir haber okudum. Gfıya 
~~ha haız bulunuyor? Mu· Suriye müdafaasını kola~~aştı- ~onmrunndaki güc;lııı e hatta Harp n e sa ada . ladı ve düşman kanalın öte na ta.kılmıştır. Almanlar demişler ki: Giritte-
~~ ~~ "<:ketlerinin gösterdig·i racak bir amil teşkil edebıhr. .. ımkansızlık düşüniılt'<·ek olur- YAZAN.· yakasına bazı kıt'alannı atma- O Girit kadınları ki ellerin- ki sivil halk harbe karı.şırsa, ".ıerı tk d M Ed ya muvaffak oldu. Lakin akşam d b 1 b b ak k onları asi sayacak ve ona gö-
L~ Olar ne siyasi bir tabiye Mr. E<len'in nu un a mus- sa r. en'in bu bahiste da- Emekli General üzeri düşman taarruzlan dur- e; a ta, sa r, ıç . naca • ~}!1 va.dl alt devletlerin müp- ta.kbel sulhun temellerine de ha ziyade sarahatle konutma- duruldu. (Bergues)i Almanlar dolma veya otomatik tüfek ol- re muamele edeceğiz. Yani 
~f!tet erle kendilerine mü- temas edilmektedir. Ancak bu ması mazur görülür. Her halde Kemal Koçer korkunç bir surette bombardı- duğu halde topraklarını karış katliam eyliyeceğiz! 
~~~~!nine çalışmalan ö- 1 sözler hala büyük bir ınüphemi- l~gi~ter~~ sulh için daha har- • • man ettiler. karış, milim miJim mtidafaa e- Buna ben, kendi hesabıma 
~t'altın adettir. Suriyeoin yet perdesinden sıyrılıp çık~- ~ın ılk ~nlindenberi şart k<>§tu. Eğer harbde zafer arazi e- Fransız emir ıabitleri haber- diyorlar. güç inanırım. Çünkü bi1irim, 
•(IQ ~İhi Y~~ı.~ bir tehdide ma- mamağa mabkfımdurlar.. lngı- g~ ahkamdan vaz geçmediği dinmekle elde edilebilseydi, leri ve emirleri getirip O'ötür- Bu kadınlar demiyorlar ki: Alman ordusu askerdir ve bir 
ıı~~~ lrı Ugorun<lükleri şu de,'- Uz Hariciye Nazın Mıllctlc.r gozden kaçmamalıdır. Cereyan Almanya sulh diktatini imza ,.., _ Aman! Ne yapıyoruz? an'ancsi ,·ardır. Bunu Yunan 
"CI g te 1n ı· · 1 kt.ı b d mek için şehri cenup mıntaka- k ·· t d· -· ı ~·~ .renin Arap alemi ile arasında iş bir.l.iğinden bahsedı- ed. en vekayi, gilt~renin ıe- et ırmıs o aca ; u an a Bövle büyük kuv,•etlere karşı ordusuna arşı gos er ıgı ıa-

b h d lm 
_ h bil ·· A ru A1 sına rapteden yegane tahta kN-ı. " ek ti d · b t tm" t· Ge lb....; a kır halde müşterek yor sosyal duzenden Ye ada- ın e o amasına rsaD'l'nen, ln- emen tun v pa man vr biz na..sıı baş ederiz? Böyle bir r' e c e ıs a e ış ır. r-

ı..~ • • ~- · •· dad M''h" b' rilyü kurşunlar ve gülleler ara- b ı d b bU bil ~ btı~Uk~ı hareket edebil- ıetten bahsediyo~. her milletin gi!iz ~~ ve iradesi_ gevşeme- ışgau altın ır. u ım ır eında ,.,.eçmek mecburiyetinde akıl51zlık yaparsak sonra ma- cı azı yer er e unun s -
L:',.,li\."': bır ehemmiyetı ha· ı"ktısadi hürr:iyetmden bahse- mış, ık. ısı ortaaı bır .... ı .. -...a arazi parçasının, bir iki mey- aza.Jlah dükkancıların karı ek- tiin aksi birtakım gafletler ·~1.tt.ı.'.lt.ltat ~~- ~UJ be . . idiler. Bu suretle (Bergues) §eh . d v•1a· Fak t 

."QI ~\.tUJ.t hır Arap vah- diyor. Bütün bu vadler ara.sın- suihu ıhtimali lruvvetlenmenıiı:ı- dan muhare sının kaYAnıl- · ka silir, ''ar~ı piyasası bozulur. a- göstcrnıc:mış egı tr. a 
İn , nni raya rapteden bu biricik ..,, "$ b ı "b" ~ 1 . beti ·ı 

~.:_"" i esaslı bir surette da Alman milleti de. ihmal e<l~~- tir.. gilterenin d~.~ayı ~rtık ı ması ile harbi sona erdirmek köprü de berhava olursa şehrin da borsasında tahviller düşer, un arın ne gı 1 
tu1.l er vt: • 

~rı g tılabilmek için çok memiştir. Yalnız, Hıtlerle mu- ~kı kararsız ve muz ıç vazıyet- imkanı, dünyanın bütün mil- haricle muhabere ve münakale- eshama böcekler üşer! cudc getireceği harb!n sonun ' 
~~~: Bundan daha ev- zakere kabil olmadığı nokta - ten kurtarmağa ve yeni bır 1 Jetlerini ilgilendiren ve mu· si kesikni§ olacaktı. 1 Bergues) Bunun yerine Girit lrndınları da anlaşı lrıcaktır. 
S ~İll.ih doğruya, Suriye sında açıkça duruyor ve Al- dünyanın tce ,,.. ·ne hızmet et- harıple.rin vasıta, siliı.h ve in in neiıs bir san'at eseri olan ki- l;JUnlan söylüyorlar '. Ben bunıda sadece nirit ka 
\~p edial çaresini düşün- manyanın bir daha dünya suı- meğe kat'i ın.r< ır venni§ sanlannı harekete ~ec;iren bu lisesi alevler içinde yanıyordu - Vatan müdafaası sayıya : dınJ ... nn·ı kars1 duyduğu:nu · 

. ~4,Yor. Harp sonrasm- hunu ihlale imkan bulamaması ı olduğu anlaşıl. \ f&onu •rfı 4 .Utun 4 de) • ve §ehir yaralılarla dolu idi. La- ::öl:çu:··=ye:;:zfıf:. :a:, :k:u:V\:':et:e=ba=r=~l=ı =d=c-==t=ı.ı~vr=cı=l=ı;:::ra::t::cr:c::ü::m:=an=::o::ld=u=m~.~ 
lstiklate kavusmR- pye.siyle bazı askeri ve siva.st 8 üseyia Cahıd 1 AJ..çIN ~-----------' {&onu .. ytı 4 10tu11 ı dı) -- - • , 
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Calibenin annesi. ben! görllııce 
pek sevindi: 

- Evladım Keraminin hiç 
aklımızda yokken Amcrikadan 
çıkıp gelmesine bile sevinmemi
ze mani oldun, oğhını ! . dedi 
Böyl" bir lilrada hastalığın · 
bizi o kadar kederlendirdi!. Ne 
i:;e, seni iyi görüyorum, iyi ol- ı 
:on şırun maşallah!. 

C:ılibenin bedbaht annefri 
Fatiha haruma teşekkür ettiın. 

Kadıncağız Ronra garip bir 
helecanla: 

- Keramiyl gördün mü? .. 
Oğlumla görüştün mU?. diye I 
wrdu. 1 

- Kcndilerile teşerrüf ct
t: .ı .. Pek sc\·imli bir zat!. 

Fıı..ilıa hanını hiç gülmiyerı, 
durg>ın bir yüzle: 

- ı<erami iıdeta Amerikalı 
olmuş! Çok d~ğiemiıı değil mi? 
dll(t!. 

- Onu ancak siz takdir ede
b:Ilrs!ııiz. Fntiha hanım! .. Ben 
kwıdil~rini eV\·elce _ tanıı_n~dı~ 

1 

r;~·ı .n~-:1 ?.~rece degıştığinı tabu' 

O vakit yatalak ka.dmcağıs 
garip na?.:ı.rla. dalgın bir halde 
bo~'uğ:ı bakarak, adeta. kendi 
J.e diu,: Röyluıir gibi: 

- l:ıyır!. Sanki o değil! .. O 
k 0 ·lar deği mij!.. diye nurıldan
dı.. 

O v kit Fatiha. hanımın (ev-

1 Li.Jı ı ı dediği Kerantlı:lin an.sı
zın <.. ··agelnı~indcn hiç de 
ıc. ,.. ... n vi,.J.....dtğını hisseder gi .. 
bi , l<lum. ı 

D·ı, ı fır • .ıt bılcrek Cali benin 
a ." "d ıı, idc.I tle mernk et-ı 
t·-hıı b= pek mUhim noktalan 
ö<rren..rnck i 'n 

· - ~·ııtUui hanım!.. dedim., 
H.uı r 1:U:ı a~-ı1 da... Sizden pek 
w~· k ettiğim bul cihetleri 
ııocn~k i>leriın'. Miit;aade e-

1 c.~ •• ·s ıı' .. 
. l .,~.. ilk defa, benim 

ı. nda "rkek bir tavırla lı:o
rıı l .... l. 

O dan<' demek?. Elbette!. 
( I; tir cevnp verd}i'oo de, 

ı ' \kR t r nı: n kendisine soru
l a· ı·Jlcrı nz <;ok tahmin e
derek !1 \'li o nı sıkıldığını fark 
ettim. 

Be:~'.! rııj!nıcn: 

- i"'ımnı t tıha hanını .. de
dim. Sorma< ay.p olmasın am
ma ... Nt: •• ı de Calibe, aca
ba neden ~i , dıyo kat.l:ır Anıe
r.:. j'1-i o,, uııuzdan hiç bah
set· J n·z • .. 

- !'imden, Keraınid~ mi!. 
- 1 et'.. 

dar u •• ıuı ı.c mıştık kı.. Bilmem 
ki.. Aııll h <, e:Iaılından bahset
n:.'L n tiı.ı..;bJir mi?.. Fakat, 
biz I~,_ ;ır.: :ıın artık bir daha 
r.:_ l c,c 'önece;inden o ka
dar ·1. . dı ıwsn.i lz ki. .. Ililmem 
ki On.L unu maya çalııııyor -
dul.'. 

- Aff c!ersıniz, Fatiha ha
n·m '.. ~ızi bclkı müna'lebetsiz 
bazı ı; :ı.U"rlc üzmü~ olaca~!. 
Fak:ıt. matüm n, merak bu ... 
Bııu , t ~\.4ir cd~rsiniz ki, 
CM •• ye alt 11.llcvl her türlü ba
hie' i de tAm:ımi'o bil-

ıazın·ılır vo bakl~mdır. 
- T" bii. t bıi '·· Elbette oğ
!l. Fak ·t ~ ı ı;ôzlcre ne lil

zum \ r ! .. Ne uğı '..lmck istiyor
san ~ıkça aôyle oglum!. 

f'at~lı:ı huıun1 '... I'erami 
lx. in gc:ı l\t.nd 0 merhum ba.
lı.ı. " yaptığı bir ka,·ga ilzeri
nc kalkıp A= ıkaya r,ittiğini' 

;
Yeni 

"\ 
Sabah 

fl.80 

SENELİK 

C ftYLIK 

~AYLIK 

1. A."VL.IK 

Turkly~ Ecnebi 

1400 Kr,. 2700 Krf. 
750 • 1•&0 • 
400 • 
150 • 

800 • 

JOO • 

TAKVİM 
31 Mayıs 1941 CUMAR~ESI 

4 Cemaziyelevveı 1360 
18 Mayıa 1S57 

Gun 1&1, Ay S, Yıl: t41 ~ H:zır 21 

C\oinef Öğle lkin:.fi 

8.68 4.38 8.37 Ezant 

4.31 12.Jl 16.11 V•eatf 

Atqam Yaıtıı lmı;ıık 

12.00 !.&ti 6.43 Ezani 

19.33 21.32 2.17 Vaaatf 

DiKKAT --
c:\· i Sabah a ıönd len yazılar 

ve e\ rak nei>Tedilsin ed1lmesin iade 
olu:nmaz ve bunlann !Qvbolnlasın
d olayı hıı,; bir mesuUyt:t kabul 
cdiln ez. 

söylilyorlar!. Hatta bu kavga -
nın da bir define meselesinden 
çıktığını rivayet ediy rl.ar:. Siz 
annesi olmak sıfatile elbette ki 
bu mühim kavgayı ve sebebini 
yakından bilirsiııis!.. Söylcdık
leri doğru mudur?. 

Fatiha hanım yatt.ıjı yerden, 
birdenbire, yiizüme keskin ve 
bel n1ı bir nazar fıdattı: 

- Ah .. şey ... Evet.. demek 
bunu duydunuz? 

Dedi. 
- Evet Fa.tiha. haıı.ıın !. Hem 

de yeni duymuş da değilim! .. 
Fakat size şimdiye kadar b:ı.h- ı 
setmenıiııtim ... Madım ki mcse-1 
le bitti. Kerami bey geldiler .. 
Şinıdi bahis mevzuu etmekte 
bir beis yok, zannederim! .. Ha- ı 
kikaten böyle bir define mese
lesi var öyle mi?. 

Fatiha hanını yatQğı yerde, 
derin bir heyecan ve teessüre 
kapılmış gibi gözlerini yumdu. 

Böylece bir müddet sustu. 
Sonra, ayni halini muhafaza 

ederek: 
- .Ah! oğlum! •• dedi. Keıke 

bundan yine balısetmeseydin .. 
- Ba.baetııu.-seydim mi?. Fa

kat niçin, Fatih& ha.nıın ?. 
N. . . • "''-"U ı - ıçm mı..,,._ ... 

Fatih& hanım tereddüt edi -
yordu. 

Yi!zil, nefsile şiddetli bir mU.. 
o.'le imiıı g,ibi ta.kallüs et -

mi.~ti. 
Bir aralık gözlerini tekrar a

çıp derin bu- endioe v~ ideta 
iisik.ir bir korku U. yüzl'me 
bııktı. 1 

Benim tepeden tırnağa mcı ak 
ke:ıi imiş bir halde gözlerimi o- I 
nun dudaklanna dilıııı.i.ıı oldu • ' 
ğumu ııöMlnce, meywı bir ta ·r 
vırla: • - Anlıyorum!. Bazı şeyler 
bildiğini an!ıyonıın, oğlum' de
di. Onun için sana hakikati söy-j 
lemesem yüre.~nde ukde kala -
cak.. Bundan şilplıem vok '·· 
Söyl~sem .. 

F'atiha. hanım ya. tıereddlidc 
düştü. 

Ova.kit yan asa.blleı;m~ birj 
halde: 

- Ah! fakat sevgili Fatiha 
hanmıcığım! .. dedim. Bu mes~ 
le, ııöylerımiyecek kadar mühim 
ve miltbiş bir mesele mi ki te
reddüt ediyorsunuz!. 

Fatiha hanım birdenbire he- ' 
yecanla: 

- Ah!.. Değil! değil 1 
••• ti -ı 

hinı bir mesele .. Söylenmiyecek 
bır mesele değil! .. 

Diye kekeledi. 
-- O h&lde ~ SUıderı hu riva

yetlerin hakikatini soruy0nım. 
Niçin çekiııiyor gibi da\"r&nıyor 
sunuz? .. Yoksa hlll böyle bir 
mesele devam mı ediyor?. 

- Hayır .. hayır .. 
- O halde?. 
- Hayır .. Ben dıe pek iyi bil-

miyorum da hani onıın için!. 
- Pek iyi bilmiyor musun? .. ı 

Fakat her h ide birtıeY biliyor - ı 
... un. Fatiha hanım!. Lütfen bu 
kadarcığını söyle.. Her halde 
takdir edersin ki ben sizin y&• 
bancını.z değilim!. 

- Şüphesi&! şüplıe8iz!. 
- Bu define ıneaeleo;i nedir 

kuzum?. Eminim iri, bunu sen
den iyi bilecek kimse yoktur, 
muhterem Fatiha hanım!. 

Fatiha hanını benim şiddetle 
ısrar ettiğimi görünce nihayet 
d11.yanamadı: 

- Ah, oğlum!. Bu c;ok eski 
bır meseledir!. dedi. B;zmı ai
lemızin felaketine bep olmuş 
tu da onun için söylemek iste -
miyorum! .. 

- Ne gibi feliiketioe ?. \ 
- Yani .. Bu yfudcn bıı kadar 

senedir yetişmiş bir oğlumuz -ı 
dan olduk! Kerami ti Amerika
lara geçip gitti .. 

- Felaket dediğiniz bu mu?. 
- Hayır .. Hepsi bu kad2r mı 

ya?. Calibenin amcası Yardı. 
Hafız Dursun derler ... Elbette 
onu da duymuşundur oğlum! .. 

- Hayır!. Hiç bilmiyonmı !. 1 

- Bilmiyor musun? ya? de-
mek Calibe sana bundan bJhset 
meyi muvafık görmemiş.. Va
kıa Calibem o vakit kUcilcük bir 
çocuktu, pek hatırlıımaz '.. Za
vallı H&fız Dursun, bizim rah
metli efendinin küçük karele 
şiydi .. O da bu yü.ıen öldü!. 

- Öldü mil?. 
- Evet!. 
- Define meeelaıi yüzilnden 

mi? .. 
- Evet!. İşte onun iqin bu 

meJele ailemize feliikct getir -
mistir diyorum a. .. 

- Demek ki Fatiha hanım, 
bu define mc.;elesi hayli mühim 
mesele olmuş? .. 

(Arkaı.ı var) 

.YEN l S AB AB~ 

r 1 1 

R R OKUYUC 
DİYOR Ki: 

Noter memurıarıo10 

Adliye Vekilindefl 
dilekleri 

Ekmek rMuhtekirlerin devamlı ta'Kuru se -~I 
fiyatları kibi ve tecziyesi müspet ze fiatları 1 

Noter memuru olan bjıl. 
riıı gördüğüm üz hizıuet : 
mamen amme hİ%JJletı ur 
V azifemizden dolayı nıeııı 
!ar gibi Türk Ceza kJllluı 
hükümlerine tabiyiz. f8!; 
Cümlıuriyet hıikÜJllel 
hütiln ücretli memurlar 1 

bile tekaüt hakkı ıutfUnll ıı
zal buyurmakta olduiiU il' 

Yeniden ucazl tı
labilecek mi? 

netice vermeğe başladı Sebepsiz olarak zamanda gene hukul<uıı'~ 
-k lİ mühmel kalmıştır. Not~r t 

Alakadar makamlar şehrimiz- le faaliyetinde şimdiye J<adar yu se yor nunund:ıki muayyen h!ııı'ııır 
lstanbul Belediyesi ile fırın· deki ihtikar vak'alarının yüzde ikinci el ve perakendecileri gö.ı lhraca.t işlerinin son günler· ler mWı:ab~i tanılan hiÇ iJ• 

cılar ara8Ulda bir çuval undan 50 nisbetinde 8.23.lmasını hay - önünde tutuyordu. Büro, ihti- de tevessü etmesi üzerine ihraç sabesındekı tazmınatı; ~<JI 
çıkacak elı:mekler hakkında. yi- retle karşılama.mııılardır. Bu kar ile mücadelede münhasıran edilen malların fiyatları ~hri . tan mahdut olan fevkJI 4' 
ne ihtilif çıkmıştır. Belediye, tenakusa, bir taraftan hükU - pera.kendecilerle uğııı.şmanın mizde yükselmektedir. Bu \''.izi- sınıf haricinde katın ııot!~~
bir çuval undan 00 ve ekmtk- metin aldığı Wbirler. diğer ta· doğru olaınıyaca.ğını nazarı dik· yet karşısında belediye iktıs:ıd rin hayatımızın dönüm # 
çiler de ancak 94 ekmek çıkabi- raftan halkın gösterdiği lJY&Ilık kate al&rak fabrikatör vtı sa- işleri müdürlüğü şehrimizdeki tasında. bizlere ö<leıfl d 
leceği.ni iddia etmektedirler. 1h lık en nihayet de fırsıt düşkü • nayi erbabı ile bir noktai na.zar gıda maddelerindeki fiyat yük- maddi imkiın olamadı~. tilafı "'.U:'l bir h~ ~e bağ-t nü bazı ki~~lerin. ihtiki.rıı te• mutabakatı hasıl etmeği dü _ sekliklerini tetkik ctmeğe baş- bu hükümde tatbik kabili~. 
lamak ıc;ın belediye nyueti ye- 90lıbüs ettigı takdirde mutlaka şilnmilflilr. lamıştir. Bu tetkik er neticesin mefkuttur. Yeni noterler lef" 
ni bir tecrllbe ya.prruıiı kararlııa yakalanacağına dair yavaş ya- de fiya.t yüksekliğinin bilhassa nunu tadiliıtinda ceza c"ıı!" " 
tinnışbr. vaş edindıkleri kuvvetli kaııaat Bunun için de toplantilar ter- kuru sebze fiyatları "--"-~- ol- ne tahsisi teamül buyurıeıiı •i 

b . be tip edilmiRtir. P•••-'·-' .,.;;nu·· ..,,_"""' li 1 · yüks' k ter .~ ıre.r se p olarak göııterilınek· ' -· """" t.- duğu anla.şılınakta.dır. ge r ıırı t no eı-
Bu tecrübe ekmekcllik mttte

hassısı Esad, Şehir meclisi aza. 
sından Ferid Cemal ve belediye 
iktısad işleri milrakiplerindmı 
birinin riyaseti altında. yapıl -
mı~tir. 

Tecrllbe BOnunda bir çuval 
undan normal vezinde 103 elı: -
mek çıkanım" br. Belediye ek• 
meklerin bir kaç tanesini tah
lil ettirmek üzere lrimvahane -
ye gönderıniftir. KiınYabane -
den ekmekler hakkında mliabet 
bir ~apor alındıktan ııonra ek
me~r narhı yeniden tetkik olu -
nacaktır. Belediye bugiinlcti ek
mek fiyatlannı bir r.uval undan 
96 ekmek çıkacağını na~arı iti . 
bara alarak tesbit etmişti. Bir 
~U\'al undan 103 ekmek çıkacalJ. 
sabit olduktan sonra ekmek fi. 
yatları bir miktar daha ucuzla
tıl.abilecektir . 

Diğer taraftaıı bu vasiyet kar 
şısında. fırıncılar cemiyeti ev -
velce istediği ekmek ba"ma 20 
para ıaın t&lebinden vaz ~miş 
tir. 

'(aathane civarı-
• nm ıman 

Belediye !mu müdiriyeti K-
1 

ğıthaııe ve civarının tanzimi i-1 
cin bir pli.n lıa.zuiamalttadır. 
Planda JUtıthanenin hususi . 1 
yetıeri ehemmiyetle nazarı iti-
bara al-lttadır. ı 

Limon geldi 
Son gttnJ.ıroe memlei:etini!R 

sunr.e ~u 12 Yag'Otl limon 
ıehl ifi haber alınıruıjtır. Ancak 
bu limonlar bitli olduğu icin he
n~ ithal edilmeırıiıftir 

Diğer taı'aftali Suriydiıın
memlek.!tiınize miitevecclheıı 
yola çıkarılan bir çok limon 1 

ııandıklannın hududda geri QeV· 
rildiği ha.her alınmıştı!'. SöylLMı 
di&'ine göre bu sandıldar içindeo 
ancak 10 kadar sağıa.m limona 

tesadüf edilmektedir. \ 

BELEDiYEDE 

Çamlıcanın 
istimlaki ı 

BP!ediye Çamlıca iatimlak ııa- 1 

ha.sıııdaki i iınllklere devam 
eımektedir. Saha üzerindeki va- 1 lnflara ait yerler tesbit oluna•. 
cak ve bunlar belediye tarafın
da" satın alınA.e&ktır. Hazineye 
ait yerler için de milli nmlak i· 
da ıt:~ile anlaı;;malar yapılacak -
tır. 

Belediye ıııtim!iik ~ri mü
dürü ile Oaküdar ka.yma.kamı 
hafta içinde Çamlıca. tepesine 
giderek istimlak olunacak mın
taknyı kafi ol&rak tesbit ede
cektir. 

!stimlik i~leri bu safhada 
ilerkrken Bı>Iediye imar müdür-! 
lllğü sahaya ait tanzim pli.nla
rını hazırlamaktadır. ı 

Gaı;;i bulvari 
Unkapanında.n Yenikapıya ka 

da.r imtidad roecei< olan Gazi 
bul\ -..n üzerindeki iBtiınlf.kler 
.. Unı.tle ilerlemektedir. Vali ~ 
Belediye Reisi Doktor LQtf! 
Kırdar iatlmllkler devam odm--ı 
ken bir bn.ttan d& yolun açal
ması ve tan.imini allkadarlara 
emretmiştir. 1 

Bu itibarla bugünlerde bele . 
diyenin lllll. ha881a bir Jı;ıyeti 1 
Gui bulvarının taruıitni hasır 
ltklamıı tetkik etmek ilzere tet. 
kikatı yapeceitir. ~ bu hu 
suS(!a keşifnıımeler de ha.zırh -
yacaklardır. Bulvar ((') mettt 
g<!niş!iğinde bet.on aaWt bir yol 
olacaktır. 

tedir. ilk olarak kumaş fabrikatörleri B uk bil ııeb fazla gelirlerinden yüz.de ıııı· t 
f' t ·· - '--be b una m a ya.ş ze fi · ve yüzde yetin iş "·"'nin il'.., 'ıı 

Son günlerde Bilyük Millet ıya mu,""""' ürosunda. top· yatlraında geçen seneki fiyatla """' tef": 
Meclisindeki müzakereler esna· !anacaklardır. Ondan !!OllI'8. dıı. ra nazaran hi~ bır yükseklik taç olan biz zavallılara ~3~ 
smda. Ticaret Vekillnın ihtikl- el dokumacıları toplanbya çağı- göriilmemektedir. Hatta yaş ve senelik hizmet ınu. , 
nn kat't surette önilne geçtiği. nlmıştir. Bu toplaııt.ıl.arda. ma· sebze fiyatlarında. bir miktar ::Za:~~ ~~~~~ 
ne dair verdiği teminat da muh liyet flyatla.n ve kir hadleri düşüş de kaydolunmıı ur. yu;;, 
tekirleri hayli düı<ilndünnüı,ıe üzerinde görüşmeler cereyan e- Belediye kuru sebze fiyatla . !erin aylık gelirlerind~n tılı' 
benzemektedir. deceği anlaşılmaktadır. rmdaki yUkııelişi. anormal bul- on ve kendi maaşlarımı tııf' 

B maktadır. Bu itibari& ~.n kim· dah' yi.izde beş kat' ve f(I' 
Maamafih hükılmet, ihtiklr u anlaşm&ya varıldığı ta.k- selerin kuru sebze stokları ya· kifi suretiyle bir nole\eSi# 

vak'& arının böyle yan yarıya dirde ikinci el ve pera.k deci - murin yardım sandığı JI.'° 
aza.imasına rağmen ihtikar ile len kontrol daha ııiy&de kolay- parak piyasadaki perakt"!lde s:ı.- le ihtiyarlık ve malüliyet \il' 

tış fiyatlar üzerine lmil ol<luğ•ı ıın· de bı'zlerm· ve ,·,·ıiirn ııa._... 
mücadele eden tesltilltı da tak- ı.a..aut olaca.ktlr. ı ktadı ı ıv· viyeden hali kalmamıştır. Bu ______________ = __ 0_un_m_a ___ r.______ de evliıd ve iyalimizın 11'~.ı' 
cümleden olarak fiyat müralı:a· ye ve siya.nelini kA.11" ff' 

be ·-kilii.t.ı Şeker sakla b" T "k t .. ta.dili sırasında pek ""yırı J. ....., na. yeniden 60 kadar yan 1 r r o ya ren ouze r- kilimizin yüksek adil ~t r~ 
memur alınacaktır. Bu memur- katini cclhe deliıletinız! w 
lanıı kurslara tabi tutulacağı· f" hk ld h f . , rinı nı evvelce yazmısbk. Kursda uccar ma m 0 u oa ının anzımı Adres: Bllft!a birİllci ~ 
muvaffak olanlar, baremdeki ooşkati.bi .lhSNl ıv: ' 
derecelerine göre maaş alacak- Koordinasyon heveti kararı- Belediye imar müdürlüğü 1 

ları gibi lüzum görülGn vilayet· na rağmen mevcut <Cl<erini be- Kumkapı ve civarı ile Saraybur 
!ere de göoderUebiJC("eklerdir. ya.ııname ile göstermediği anla- nundan Y ediku.leye ta.dar ımti· 
Kurslara orta mektep. lise ve dad eden sahanın imar plfi.nla· 
yüksek tahsil mezuııu mürakabe şılarak dükkanında yanılan a- nııı şehircilik mütehas•ısı Pros 

Yardırl1 
seve 

Bayan 
memuru mım2ledleri istirak ede- ~rmada stok gizli ııekeri bu· tun verdiği direktifler üzerine 
cektir. Bunlar arası n 15 tantı Iuuan ışekerci Rifa.t Erkan ad- ' ha.z:ırl&ma.ğa ba.şlamıştir. 
bayan r..rdır. Kurs, ha?.ırlıkla:rı liyeye verilmiş ve dün ikinci Eminönü meydanından sahili 
tamamen hitirilruiş, tedrie kad- asliye cezada muhakeme edil · ı takiben açılacak geniş ve bul · 
roım hazırlanırtMptır. miştir. Suçluaun bu hareketi sa- varlı bir yol Sarayburnu parkı· 

2 Hazlr&n Pazartesi gun" il na kadar gel~ek ve Sıırnybur 
Gönüllü hastııb"; 
kıcı kursları 8 ~e 
ziranda faali'Ye ~ 

bit görüldüğünden 25 ilra ağır nunda tesis olunacak sahil gezi-
kurslar şehrimiuie faaliy!'t para cesa.sın& ve 3 gıın" dükk• . · il b. Jn~"" · v b da g~ktir. Kurs müddetiriin ne .. sı e ır ~tir. e ura n 

nının seddine· karar kat'iyet yol ayni genişliği takip edcrek 
kadar olacağı hakkında kat'i ' ' Yedil<uleye kadar uzıv. acaktır. 
bir malftmat elde edilrıı,,.nıiştir. kesbettikten sonra bir sureti· 

Dig" er taraftan fi=t miir:ı.ka· nin Yeni Sabah gazetesile i!inı- .,. __ ,_ ren .,... .. ybumana kad&r uzaya.-~ 
Eıniııönü meydanından itiba-

• 
geçıyor ,.1, be bür0sıt. ihtikar ile mücade . na karar verllmiştir. cak sahil hakkında belediye ;. 

İstanbul yardım ,;,•ver ~ 
la.rın yetiştireceği lı :ıSI 'ııı' 
Jara ait kursların te.<ıSL f;:;; 
tine hararetle d .. vam '11 

tadır. . tJI 
· Bu kurslar ııchrim!zıı! ,-r .,ı 
telif seıntlerindclu resnıı Jıit"'J 
susi hastahanelerde 1 ıcı1f ,ıı 
faaliyete geı;ecektir. Sı 1 :.r'1 
tarihi 8 Haziran olarıık 

-ALTI L'R YA KAHVE 
Yarım kilosunu 300 kuruşa ~a· 
tan açık göz bir şoför yakalandı 

• 
Dün aallye ikinci oen mah- Demiştir. Bu sırada Meta 

kemesiııde garip bir ihtikar da- bir müzayede başlamış .. 
va sına bakıldı. Ve mahkenıe - Bir liraya bı.na \'f!!' ! . 
safahati cidden enteresandı. - Ha.yır bir buçuğa. btn a-
Çok dikkati çeker taraflarını lırıın. 
alarak bıı davayı ve mevzuu- - Benden iki ilra. .. 
mı okuyucuJa.rıııuııa veriyo- Denilmekte iJ«,n 'Nev:tat : 
ruz. - Üç yilzden aşağı vermem. 

Evvelce ot müteahhidlerin • Nafile yorulmayın. 
den Eminin 2177 sayılı oto- Demi~ Kuru kahveci Meh
sırnda şoförr· etmie olan ve medin yanında çalıı;an Saim de 
~~iktaş Şenlik dede mahalle- gizlice :ıoför Sımyı polıse 
sinde Dere sokağı 1 sayılı koşturup ihbarda bulunmuş
evd oturan Nevzat Budar, iş- tur. Biraz sonra sivil menıur
siz bulunduğu için Beşiktaşta !ar gelmiş Ye onlann yanında 
!ranlı Mehmedı.n b.hvesinde yarını kilo kahveyi 30 kunışa 
otur\lrken ve arkadaşlariyle Saim satan Nevzat yakala
konuşurken sivil memurlar - nt.rak karakola götürillmüş • 
dan Şemsi elinde bir kese kl- tür. 
ğıtla içeriye ıg;rmiş ve selim- Milli korunma kanununa 
laşmışlatdır. ımuhalif görülen bu hareketten 

- Nedir o?. Yerde biı: de ye- dolayı mahkemeye verilen ;.uç-
yeliııı. · lu dün ikinci asliye cezadaki 

Diye keee kağıdını ııonn~ duru~masında: 
lar, Şem. i de: - Efendim bis latife ediyor-

- Gecerken Tahmla 80ka- duk. Maksat . ka iıli. Bu zat 
ğındaki ·kuru kahveci Meh- sahıye alm:ş. • Nitekim sonta
metlcn yarım kilo .ita rulmuş dan parasını \'erdik. Ben de 
~kirdek kahve aldım. Çok tir- kahve mi aldım w mil.lıemme
yaki değilim amma, bulunsun len içtim, hatta bitirdim bi-
işte.. ce ,..lıtnı vernıistir le. 

- Kaça aldın?. Diyerek işi şakaya hamlet-
- 90 k.ırı.ıı;a.. mek istemiş ise de bu s~leri-
- 1,yi yahu.. Haydi s«ı şu- ni isbat edememiştir. Şahitler 

nu bize sat.. aleyhte şahadette bulunmuş-
- Verin 90 kuruşu alın.. !ardır. 
- En tiryakimiz Nevzat Bunun üzerine milddeiumu-

Budardır. Onn sat.. demişler mt muavinin talebi ile su~lu 
ve Nevzatla Şemsi de razı <>- Nena.dın 25 lira ağır par& 
lup 90 kuruşa yanm kilo kav- cezasın& m&hkllmiy&ine ve 
ruanuş çekirdek kahveyi Nev- müsaderesi icap eden k&hveyi 
za.t almıştır. Nevu.da iade ettikleri anla~ı-

A.radan bir müddet geçmiş; lan polis komiseri ile memur
kuru kahveci Mehmed!n yınun lann &klyhlhinde kanuni tA
da çahŞan müstahdemlerdeıı lubat yıqıılmasına k&rar veril
Saim adında bir milşten dalı& bniştir. 
gelmiş ve kahve bulamadığını, Bu suretle; il(} kuruşa ıU
çok satıhp kendilerine kalma - dığı kahveyi 300 kuıııııa satıp 
dığını. söyleyince, Nevzat der- yevmiyesini doğnıltnıak isti
ba.l: yen açıkgöz şoför; üstelik 25 

- Bende yanın lı:Uo var. İ11- lira ödemeğe de mahkUm ol-
teıııeıı - sa.t&J'l!ll. tmıştur. 

1 

ı 

mar müdürlüğü Nafia Vekaleti 
ile de temas edecektir. 

Prost Yedikule ve r.ül.haııo 
parkı etrafında.ki surların ta· 
mamile muhafazasını istemek
tedir. Fnkat surla üzerinde yol 
giilıetgahı olaealt ı..~pıtar açıla
caktır. 

Almanlar kağıt 
satmak istiyor 
Şehrim· gelen bazı Alınan 

mtimessilleri, ali.kadar makam
larla temasa ~ bi7.e kii..T, • 
satmak b'tediklerini bıldirmis • 
IC'l'dir. Almanlarla bir ıınla"ma ı 
ya varıldığı takdirde müb·ıdrle 
hususi takns esaslan üıterin
den ya.pı lacaktır. 

1Tramvay ücretleri 1 

Artmıyor. Yalnız tünel 
' birinci mevki biletler 'ne 

( 10 ) para zam yapıldı 
1 Huira.ndan itibaren tünel 

birinci mevki biletlerine on para 
zam edilerek 3. 75 kuruştan 4 
kuru ibla - edilecektir. Bu zam 
nakliye vergisinden ileri gel
miştir. 

Tünelin ikinci mevki biletleri
ne de zam yapılm:ı.ınakta.dır. 

ALDIYEDE 

la~t•rılm\ştır. 1 
Birinci devr ·ı tCNl:İ 1 ~ 

olıı.n bu kurs da h(',P bird~ 
glinülliı hasta bakıcı )~1 

cektir. . )ıf.' 
Şimdiye kadar g6'ılli•;' if..,ı 

tab:tkıcı olarak yet: nı 1,ıı yarclım sever bayanlar l ~ 
şııbı:sinin muht.dıf J<:ıY1 1 

1 
kal rinc 600 gönfıl'"i · uıf. 
kıct bayan kayılolı!lll'':... 

Bu m ikta.r h ~r gün ~V'.' 
yeni müraca.allarla ıır ıııf 
dır. Yardım ~,ever baY1':11 t,ııt 
tal'lbUl besiııııı yaptl!t1 "·~ 
mi:nl re göre ~~hr' iJ:dc 11cı " 
le 1700 giinlillü ha..'lta IJ:l!ı 
yan yetiştirilecektir. 

1 
Diğer taraftan gönıı''il t;\11:1'~ 

bakıcı bayanlar İstnııtıııl · ~ 
İstanbul vilayetin~ bağlı 
hak I:a.7.alard:ııı 3 b~, 'JJl'rı' 
ı.tnbul:ı gönd rilcrek , ~ 
kw·sa tabi tutulması ı ~ :f 
terdi. Bu hayan!.u·ııı ''\ııı ~ 
ıbateJeri şehrim" le ,."":'>;:J' 
ver l.ayanlar ccnı!~~~;; / 

8 . od dıın l •iıı oıwıaea.~ 

1 ır acı mahk m PO LIS T -= 
ı oldu ı· 

Belediye odacılarından İbra· 18 yaşında o;r kt~.::: 
him Ethemin istediği kimselcro korıdan d(.lcüp ol:• 
fakrühal ilmühaberi tıınzim e- ~ ı·Jı ı)' 
derek vermek suçile birinci 115 Kumkıı.pıda Gerdan · fil" 
\iye cezada görülen cınniyetı ,., k~nda 1 nmnarada ..ıt'ir.d. 1ı 
vuifeyi suiistimal daVL.<u neti· sep kızı 18 yaşmdak1 ;ı<t .!! 
celenmiştir. Suçlunun bu hare· diln sabah evl<'rinin. 

1 
• ı~tl' 

eti sabit görülmekle ba kkında balkonundaki ~i<:eklen ~ sc:.,. 
bir sene hapis cezasına ve 22 miı\·azencsini kaybede~ u,-1~. ~ 
lira p&ra. ödemesine karar ve- ğr.. diişmliş ve derhal 

01~ ~.ti 
rilmiştir. Muayenesini yapa? a.derJı cc<P' 

toru Hikmet Tünı ~ 
Damgasız kantar kulla· defnine ruhsat \'erın4'tı~ııf'l1'1 

nan kömürcü Atla çarparak yara. ~ 
KüçUkmustafapaşad& kömür Galatada Arkovant :,~ 

eli Hüseyin damgasız kantar 4. 6 sayıdan oturan Ja.ıı flj{!liJ 
kullandığından dolayı ölçüler bindiği atla gcr.!'.rken :Jll'ıı'f 
kanununa muhalif hareket su kızı Rabia.ya ça.rparaJı: ,$1ı:ı' ı( 
çile adliyeye wrilmiş ve ınuha· ve yütünden yara!.ııDJJ\kf 1a~~, 
kemesi yapılan birinci asliye ce- ~biyet venni ve v• ~!" 
zatla 10 lira para ceza.ın:ı nıah- tır. Yaralının nıüdıı.vaU 

---------·-------~ .. ---··m~--'J kilm Nlilmi~tri nlmı"tı~ 
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1911 •YE:l'WI 'SABAJl 

Komitacı 
Şimdilik ===
---==Bu kadar! 

._,, H er 1 r- FELSEFE ve EDEBİY A 1~ ~"'=-=--· --
Şkl _ Sabah 1 l'----------"' 

lehi yasağına 'Sa ' f •t d b• I i Alluşlarla kal'şıla·· 
1 t. t1 dair n a ~ a e, 1 vası a ve ı;an fakat kabul 

~ ~ -f!3an: MURAD SERTOÖLU Gürurük \'<? tıılı' 1ı·lar ·ı ıa,A. a t ·ı de d kt• . " edilmeyen teklif 
c~· lltta b" " .. • • bütçe~ini.ı müzakeresi s 1 a 1 a ne eme 1 r ~ eııııır ~.,_d •• 1r an evveı gunun geçmesını ve •ır:ısında bir mebusumuz mmc-l • A n~~~~ıe~~~ .. u7'uhJ;;~· 

"f •sıni çı'tfıı· ğe go" tu" recek olan Pet-ı tin bünyeRiııi keınir~ıı iepirlo-
1 

v lu içkilerin fennlığından b:ıh-ı İnhisarlar Vek8.Ieti büt<;esi gö. 

"nıcanın görünmesini beklivordu sedt'r~k ieki ya,ağııun ycnideıı Her ~an'atın şeklı· ı·fadesı· .. , kullandıg"·ı vesaı·te rüşiilürken içki aleyhinde yap-
te.;isi hakkında bir teklif ~<-re- - , tığı beyanatı şüphesiz siz de o-
etti. iıudunuz. Baştanbaşa doğru oları: 

~ Tefrika No. 36 1 Hiç şüphe yok ki i~ki, hele göredir. San'atta kudreti belag" at bu sözler, esasen Meclis tarafın-
~~nanııı bu 1 içmesini bilmeyenler için, ger- dan da büyük bir sempati ila 
~ gı birk muvakkat bay - memnuniyet his.,i duydu. Pct- ~ekten zehirdir. J nasıl 0luı• ve n.a. şart 1·ıe tahakkuk eder·.'!l karşılanmış, bütün mebw;lan~ ııı:~ Ya\· aç dakika sürdü. rof amca ne kadar i\'i etmişti ~ f' ınız arkad~larını harareti» al-
i ı. v .aş Yavaş kt>ndısıne 1 de böyle bir ziyafet· vermeğe 1 Fakat içki yasaklal'll::<la giz-\ kıı;IMnışlar, fakat teklifini kabul 
~gür a ~ btrdenbire hüngür karar vernıi~i:i. Her halde bu !iden gizliye yapılan. satılan 1 San'at balısinin ~i.iphesiz en doğrudan doğruya ıfade etmek 1 et.memİ.\'lerdir. 

b.)Yleglbaııı.ağa ba.ııladı. Ce\·- babacan adamın şaıabı da •:ok i~kileıin lnhi6'l.rlar iJareHinin mühim meselesirırlPy:iz!.. Bu • YAZAN: bu değildir. Buna (remiz ile ifa- Çok dogv ru bir hesap 
d .... <laha·- 11· manz.'ln karşı - r,iizel olacaktı. Hyatın<'1:ı. ilk de- frnnl mürakabe '"e kontrolü nıc.;ele hakkında eYvelcc muh- ıB FJ" LQZQF de expres;;ion par allegorie) 
~ ''in >~~.ı:ı~a ilk defa kal - fa olarak içmek ve sarhoş ol - ' altında yı.pılıp saWan içkiler- tasaı· fikfrler arze!miştim ki, derler ki, ( bih'asıta ifade ex-
~i; .. ı;, uyuk bir şas,kınlıg-a k · · b" "k b' ı..- ı· ' den bir kere <laha muhrip, bin bazı prcnsıplere 2ihinieı" te'·cı'h · ı· -A ki d ı • ...,..., r: ma ıçın uyu ır 1117.U """ ı-1 kere daha. öldürücü bir zehir 1 • pre:;sion met ıate} d.,ui eri e 

\lu? 0 •cnç kı•.a ne ol - yordu. Yanefin yanında, Ma _ etmek ve miili<hazalanmın yan- ı. RIZA TEVFİK~ 1 budur. 
bı Yaııına~u. t~kin etmek için ı kedonya ~arkıları dinliyenk olduğunda şüphe yoktur. lış anlaşılması ihtimaline mey- IJ- ;..,ı Bu tabirler, febefede pek e- 1 

r Jıaı:ek•tıl ıdı? Gayriihtiyari ve Makedonva şarabı içerek Bu meselenin, yalnız F1hlıi dan vermemek irin 11\zıır.Jı. 
"- c ~ ' ; h 'd B' d b 1 ı· ' hemmiyetli bir mesele münaka- ı 
"''laA., ' saçlarını oks_ama- g<><·ireceg·i saatlerin, ka1bı·ı1deki cep esı ır. ır e unun a ı a- Simdi bir:12 daha tafsilat ver- - '19 -' "' _, • k" h ardır k' ah - s- şasında ve bilhassa. (ilim} yani 

~' !'\ · bu kötü hisleri kökün<Jen sö _ ı cep esi v 1 d a kor-
1 

mek mecburiyeti vatdır. ı ı b 1 ~i~ ,? oluyorsuıı va\Tum ~ ku"p atacag"ına ı'nanıyoı·. tlaha ı kunç ve daha yıkıcıdır. 8 • t • b' ı ı k' fik' b"t" d a e ıtlak ilgi bahsinde <:ok ge-.\.n •ar? , · 1 • ana . umumı ıı· f!IBanı he- <• urı>z ı, o ır, u un ° ma - çer ve oradan alınnııştır; [biz 
)ıı.... na k doğrusu inanmak istıyorJu. \ Her şeyden evvel bilmek la- )'('Can) dır, her türlü heyecanın <li şeylerin \'e manevi hallerin hariçteki maddi mevcudatın vü-
~~, ki,0 ce~dar ~iddetle ağlı - Bınıdan başka kitiseye del zımdJr ki !rendi tabirlerince "o değil (bedii cstbetique) oıa.ı mıtlııyetıne, ~ekline, şiddetine cudünü ve maddJyetini, doğru -ı 

"'lir ap vermeğe asla gitmeğe ve Allaha günahlarım j zıkkuna düşkün,, olan içki heyecanlanmızın lisanıdır; de- ,.e bazı evsaf ve keyfiyatına ve dan doğruya hava•s:mız vasıta-
,:~l'ı .bulunmıyordu. O- affcttinnek için Bori,; Babaya müptel&ları, yani akşamdar roiştim ki, (Fikir idee) ve . dola;,ısile - mevcudiyetlerine\ sile mi biliyoruz? Yoksa 0 va-
ı)· hıçk;tnutemadiyen sarsılı· itirafta bulunmağa karcr wr _ günlük kuıil hamulelerini ister (düşünce - pens(e} liHanı de- delii.Iet eder. Onları kelimeler- sıta ile idrak etmekte olduğu

Qt, iı<lettıklar boğazını tı • mişti. Şiiphesiz bu Tiirke karsı gizli, isler açık beh$nehal a- itil, demek olur. Öyle olduğu i- le beyan etmek ancak bir takım muz birtakım ev•af ve keyfi
}, ı ''lııy " nefes almasına bu neviden hissiyat beslemek lacaklardır. ~iıı bll bahse - şimdilik! _ şiir 1 rümuz ile bir~eyi tebliğ etmek yata binaen muhakeme yürüte-
~~tıa n~~~u. _

1 
büyük bir günahtı. Anna Alla- Bu iptila orilarda o kadaı· meselesini karıştırmak istemi - demeklir! Bu tarzı tebliğ ile bir rek istidlal suretile mi madde-

• ·itıu k . ag ıyorJu? ha samimi olarak inandJğı, iyi köklesmiştir ki ne yapılsa içe- yorum; onu hususi bir bah~e şeyi, - her ne olursa olsun' - ay- nin vücudüne kani oluyoruz?!.! 
lr10,1 endı~i de bilmiyor - bir hıristiyan olduğu için bu- ceklerdir. Rakı bulamazlarsa bırakıyorum. Heyecan duyma- \ nen bildinniş olmuyoruz: ancak Suali en mühim felsefe me,;ele- I 

ı.,~ b1, c behren önün<! geçil- nu yapmayı bir vazife biliyor _ çalkalama i~ki içeceklerdir, onu mndan şiir yazılabilmeııi im- !bizce, neye de18.Iet ettiği ma- !erinden birini tazammun eder 
·~~ l!e~kzu kendisini ağla . du. Bu suretle ruhunun temiz _ dahi bulamıı.zlarsa kokuya klinı.ııa inandığımdan d<'ğil !.. liım ve aramızda makbul ve mü- ve bundan f bilgimizin sahih w 

1

. 
%'<lu.· ediyordu. VP o dal leneceğine ve bu korkunc dert- hatta sınai işlerde kullanılan Bilakis, şiirin ruhu heyecandır tedavi!\ birtakım rümuzat ve hatasız olup olmadıihna yani 

"' •a Zavallı Cevdet son ten kurtulacağın;ı kani bulunu renkli ispirtoyu bile içecekler- ve heyecan dcıymadan y:121lan' işaret vasıta~ile anlatmış olu- hakikate aynen tevafuk edip et-
'lıı tı: ~~mı~ bir vaziyette yordu. dir. \·ezinli ve kafiyeli sözleıe(nazm) voruz. Çünkü, bakılsa tir fikir, mediğine dair] bir ikinri sual 

'>li. An e yaptıysa faide An Ce d t' tes d"f . 1 . b <lrnildiğini ben de h~rkes kadar iaten bir ~eye, bir hale, bir sıf- daha te-,,ellüt eder. Bunları baş-

B ayan Türkıiıı Örı;, her tiir· 
lü içkili maddelerin ın~m

lekete ~ene<le 6 milyon lira ,·aıi
dat getirdiğini, fakat ic;ki yil
ziinden vatandaşların hiikiınw\, 
verdiği maddi za rarlann bunun 
kat kat fevkinde olduğunu söy
lemi~tir ki bu ht..-ıap hakikaten 
doğrudur. Esasen nazaıiyeyo 
değil, rakama istinat eden muh
terem mehuHumuz bu hu ;usta 
reddi imkansız delillerim J.i,~ 
..aymıştır . 

Pratik bir usui 

1utıııaa na ?clki yarım sa- !la v e 1 a u en gor- itik şte bu ip~la ve ku düşkünj bilirim, şiir ile nazmın farkını at ve keyfiyete zihinde delalet ka bir bhiste konu~uruz. Biz 
,, kolldi:.n agladı. Honra güç nıemek, sc.;ini isitmemek için tür ki, ı~ i yıu.a larınıia e da pek iyi anlanm. Güzel san'at- eder bir (remiz) dir; Kelime, . b , · . t d · 
''%tıe . ıne geldi. Harap bir binanın b::!k'.t t~;afma bile geç- . altından iş gören bir takım açık lar asamda _ vasıtai ifade ola- onun (remz)idir; o kelimeyi ~:: ir~a m~~?;.~~t.~~mız~r~e: 1) 

. n•nı· "Yağa kalktı. 

1 

mıyor, uvu ır sabırsızlıkla gözlerin türemesine sebebiyet rak - ancak kelimelerden mü- yazı ile (yani hususi işaretler- vam edelim: 
evım kendisini abnağa gelecek olan verecektir, rekkep olaı1 li•·aru kull le) temsil etmek de bir ürün- ' .- e götlir Cevdet! ~ anan ar- ' Bir adi ,-ak 'ayı mi,al olarak 

T ürkıin örs: içkinııı bıı d· n
bire kaldırılnrnsmııı Juıbıl 

<>hnadJğını bildiği için biu sinı
dilik bu husustn mesela y:ılmz 
ca. rakının ve votkanın im~ıl vo 
i~timalini menetmek g-ibi oı •tik 
bir u~ul ta\'biye edi,·Ür. F~a!-";ı.•n 
~n fazla muzır olan iqkileı do 
bu yüko;ek dereceli ~ IkollAI' ol
duğuna göre hu tc.Jbidıı faid.,•ı
ni riür'atle görec~inıiz kanaJ.
tinde bulunmaktadır. 

oıı ".. arabanın görünmesini bekliyor- Bugün eroin. kokaüı gibi u- tist, yalnız şairdir de onun için rii rem izdir: ve bu rümuzatın 1 .,J K r ) 
Unı]n . . <.h. yuşturucu maddelen'n satımı, 0 "r' aymyoru V k • b' k 1 hı"·bı'rı· delfılet ettigı-· =yiıı ken- arz ersem, ( onuşma ısanı 1 Un ' gene znbılı •·ok ~ıı 1 nı. a ıa ız, e- ' ,_ ile (san'at li•anı) araEtndaki 

rı· etu n · · ' Araba oldul<ça g"" geldi. Pet- ve alımı memnudur. Fakat bıına limelerle maddi şe"leri ve ha- disine benzemez [ • ~ · Bir ı:eyi 1 4'1ne d · emek ki Anna '' " fark daha i) i ve daha kolay 
, arıı ı·of amc k ald - - ı kette bıı katil diseleıi ve manevi hallerun· izi, j 

1
, .,,~ Seb b' mamı~tı. Ağla _ a a.,ıyı ç ıgı zaman ragmen mPm e anlaşılır. 
'lllitııa~lae ı ba".ka idi. vakit ikindiye yaklliı;mıştı. An- l<ehirlerin satılmadığını, kulla- duygulanmızı, duşüııcelerimizi, ı •] Bir tııhaf hikdyr ı'tlrdır; 

1 

Mesela: [bir balıkcı kayıi\~ 
ı. "' k na~·· h Id • · · h ruI -~-· 'dl'' etmek "ers'ız ve hayallerimizi pek vazıh ve /.~;,,, ne ıı~mck i8l<diy-imi da- f rb t t I · 1 t ı'stı' • ~ıı:ı e .. ,. . oluna mrerek • ~•en azır o ugu ıçın .:!- m:ı.uıg:ını ı < "' , • • 1 ~ "~ • ı naya u u mu~. ımt a -

' •- • n .,. men çıktı Petı·of I olu kat'ı 0 arak ifade ~debiliriz; he- "" .1w'w an'.atır: Bir 1
·"".' dehi'' 'l d' kı ıı· ·un· ıl€ ,,•:ıtu·· "d" ın kaııısına ka _ , amca ya nız r. 1 ""' J ~,,, , yor. ıye saca ır c , 

, • u 0 g ı · t' An 'lk ı rak y . • yecan arımızı da ktliğ edebi- k k ı k ı il ·1 b' \ h' t · · k l 
"ıt;tııa,1, 1ı· .rada hıc.·bir ".eYJ e mış ı. na ı o a ane- Bu acıdır lakin ımaatteessüt . h v .una ya:ı.ıa ı mı.wıı· ıı· yazıp ızme çımıze verse var 

" b f' d p tr r ' lirız: Zaten er gUn konuşur - · "t d "-' halk · ı · h be ı 1 ,,,,. ıı... " ır saniye kadaı J ı sor u. e o ; böyledir. 
1 

uııam, o c < 11<1<-,.. 'l namı•~ ~it, polıs mer :ezıne a r ver. 
, ,, ken yap'ıığın:uz budur!. Lakin ı 'd f •· t ki k' k h , ,~ '·a • onra Anna jeeri . - Yan. ef dün ge<'edenberi İçkiyi yasak etmekle degı"I, • . .1. ınrmtş, ar.:ıı ç1cıt ·ara desek, bu va ayı anca uru-

"l • p1... ' b d o maddı şeylerın ve hadiselerin _,_ , t Ah ı· 'tt' 1ı;,,Obir lı,..ı kapadı. Cevdet ız e .. dıye ceva.p . verdi. Dün onun tahribatını, bir ayyaşı ve bizim vicdanımızda vukua- ""'"' o"" amaz,nış. a ı ı t- (Sonu uyfa 4 sutun 5 del 

Jı ı.ı~ e/•siyatJa dolu oldu- akşam da .u'.ak bır alem yaptık. bekleyen hazin akıbeti körpe gelen manevi ve (sırf enfilı;i - .fal< rdip okur yazar bir imlllll' 

liik~ll,1 Od ıne döndü. - Çok ıyı.. dimag-Jara yerleutirmek sureti'- . b' 'f gcfirmişkı'. [~~~i imam 1/f'ni ge- mna kale,,ıle iyi kötü 11-i,. ökii: 
ıesmi) yqplıktnn sonm, halk<ı 
hitab<~n ( F1; '" Ü..'1füt11nn'a r ! .. 
Allah iı'iıı sôyltyin!.. Şunlar 
hangisi öküzı bt ııoiııor!.j de
ır,iş. Tabii 1u ı ka ii/,ii. ke/iıııt
sını.ı iıı.lıi..~mı değil, ökiiziin 
re811lki tal:dir ı>c uslı>Hı uıııvn
/tk lmlııp ta~'Vip etm~~ ve oku
mak ya"111ak bi:miycıı ıski imcı-
1Y ~ hak ı>enıı4. " 

as y exeluı~-vement su Jet·tı ) halle- len iınmıım c.ıhil oldıuiwııı is-
~ı. Inda yalnız kalın- - Bugünkü davetimi tcnez- ledir ki memlekete içkınin tah-j rın ancak isimlerini zikre'~ek- · 

l'l He l wu t 1t ı·dip ayağııu .. n altına k~rpu.z 
'· ~1ie"ı'yo 8 e: zülen kabul buyurdugun-uzdan ribatının önüne geçilebilir. le başk:.fanna bir fikir vermiş 1 •. • "~ k . . ı-; ... .'avugu ,,;vynıa · uc ,?/tlTe ·unam· 
~ llşt;ım. seviyorum!, dolayı size sonsuz te~ekkürleri- Durup dururken başımıza A- 11;;,, 11eçebilııı~k içiıı lıalk hıı.:ıı-
,~,% ; I!.'vet bu adamı 1 mi sunanm. Bilhassa karım 8izi 1 merikanın Al Kapone'ları aya- ması elbet bin ker(' müreccah- nuı.da bir imtihaıı teklif etıııi.~ 
~>ıı n'c Vdeti .;cviyorurn. pek merak ediyor. nnda kaçak~ılar, haramzadeler tlr. re okıımak yazmak bil&n ima: 

'Ilı tt~ıtuıa ~aravım, bundan - Biliı.kis bu nazik davetiniz- musallat etmenin manası yok - İçkinin mazan·aj laıı yasak- mır. l hel-0 şu kağ1t iistihıe bir 
~nan]~? Sen bana yar- d~n dolayı ben size te~ckküre tur ve onların tebine girecek pa- la değil, irşadla tahdid edilebi- (öküz) ya~ /Jt.ık<ılını!. I don;!!, 

ııı .ek ku en~sındcn nefret borçluyum, ranın ispirtolu içkiler vergisi I lir. o da bi'.diği11<iz imi..: ib.re (ö-
i. Oldu" vvetı ver! Öldüre-! ( A C l dd" S ra~ ğl ı ) K di · ,, mı · Arkası rar) şeklinde millet hazinesine ak- · enıa e ın a ,o u diz ya:mıış. eı: sı on.ırn 1·a-

v U 1'iirk ege mecbur oldu-
~· nerretıe kar•ı kalbimi 
., <daın e doldur. , 
Ilı ve k' lıayatımda biricik 

· ~~u, Dlllsem ülıın ağabe
. '!!ır.!i zi ıııı.o'yu hapsı.' tık
~ 'a~ tıdanlarct . .. ·· t" , .. 'it "b be . 3. <Ul'U U -

~elt lkı de darağacına 
,"-'Ytan' Bu adanı, bu men-
"· muk \;: 1r.leali . .addes Mıtke -
<ıı-.l';ı, hiı· ~~zın tahakkuku
~~ 'leşi[ 1_01ge gibi mani o-

"'l'ta.!ı 0: Ia.kedonynnın eş
. nı~ en ımıtriyef'i, Rodop 

. ~ Ceııu, ele avuca sığmaz 
r'nct·8idPav!of'Lı öldüren 
r, lıkıa11"· Ve ben bütün 

· \~kına k Yapan, Make · 
:·~"an ar~ı en aman

fıii~ r.1,,:hıı' mukaddes istik
ı ~ -:Oa. adan. boğmak için 

~~ 'eviy nuerı yaratan bu 

N,bu :~~· 
ı~ °"~ "" Cevdete karşı 
Q nerrttsurette sonsuz bir 
ı."lııı.,lle duy~yordu. Fakat 
~•fretigoruyordu ki, bu 

(•~Ilı ~lını • ondan asla da
'!~ U~tu Yan bi~ Hskla gi-
~ ~ız İı · 

, ' ~ hastıtııının ıı.ğndığını 
ııı1 •r.!rti a oluu~ınu his -

~lı-~k lıınanevi b" "k b' ~~ i uyu ır 

1 ·0 nın ~diyordu. Öyle-
11ıı r.1, n zeı:ıncte yatarken 
''~ı11•&ı .geçtı ve uyudu. 

l':ı~tııı~'t;ma!l . vakit öğle
~·~ııı18· Sınırlcri de bir 

1 b;>ııi, . lı. Bir gece ev
~~ ~'z 0ltluğu buhran, 
~ı.,ınkwttslcnmi~ ve bir 
ıtı lle ap etnıisti. Cev-
1ı;1.hey:vınckte. olduğu-

<; ı?otd ana kapılmadan 
'il "ıai u: . .. Jile yapmalı, 

~ na;ı~uruk bir diı; gibi 
~'lt~h· Çtkarıp atmalı 

' ''e ak 
hq i .lına Yanef gel

,'·lıı-ııi ~ 1 ancak Yanef 

1 Iııoı ·ict· ~ef ken<li~ini 
' ti"'<liği 1 

: Rendisile ev
da \}' rJ)ylmıemiş 

ı, ""'aıı uneoıı bu duy
' ,<la. h1ı 11 "crıneğe çalışa-, 
1 ~Ayn· ı~kahele Yanefi: 

;:-<ilbı 11
1 

hlea ller i taşı - İ 
ıı·''lııııya~~laşması her 

• ılor ktı. 
'"ı . •\ l ·"•i:in o ara'< o gi'.n 

rlcn ılolayı bi 

, - . ~... . •. . ~ ... -.. . 

Fakat büyük ve geniş bir a.s- etmek üzere Türkiyeye karşı 
keri hareket hakkında harbi- harekete f:eçmeHi derpiş edi-
ye nezaretindeki haleti ruhiye le bileceğini bildiı iyordu . 
beni e n d i ıı e y e düşürii- Rumanyada hararetli bir 
yordu. B i 1 i y o r d u m ki, dostluk cereyaııı baş göstermiş 
erkiinıharbiye henüz bn me- ti. Rusya bile Balkanlar mü-
sele ile pratik olarak hk meş- •-----------------------------------------· cadelesine ancak 1000 Ka .. ak 
gul olmamıştı. Teferrüatlı ola- 1 ( y E N İ S A B A H ) iN B O y Ü K 5 j y A S j T E F R j ·' A S 1 ı feda edebilirken artık tam miı-
rak bu işin neticeleri hıç tet- nasile denizden yardım teklif 
kik edilmemişti. Yalnız kuv - • • ediyor, lstanbulun sukutuna 
vetler, tarihler, ia~e meHeleleri • a • hazırlanmak üzere Batumda 
\'C teskilatı hakkında şöyle 1 el e et e ç bir kolordu tabşit ediyordu . 
müphem bazı fikirler vardı. s an u 1 l'I 2 Martte Eükreşt•'ki sefori· 
Yalnız harbiye nazırı, Çanak- U miz, Rumen baş,·ckiliniıı ltal-
kaleye gönderdiği General Bir- • yayı pek yakında lrgiliZ ve 

vod ıle daimi bir muhahere ha- 1 · ıte r d u·· c a e 1 e e 111" Fransızlara iltihak ~tmiş f!,Ö· ~ 
!inde idi. Fakat harbiye nazı- 1 tJ • • rcceğimizden emin bııluııdugu-
1'1 ne erkiinıharbiyeye, ne umu nu bildiriyor, ilave ediyor: 
mi karargaha böyle bir ihraç Ç k 1 edl y dıı. milli bir birlik hiiki.ıroeti "Rus meslekdaşım, iki defa 
h'lı·~keti ile mE'şgul olmak fır- fakiyet ve anak a e m ıa- azan: --, ltalya sefirini ziyaret etti. t. 
satını vermemişti. line girişimiz üzerine bütiin iv teşkili taraftarı idim. Muha· talya sefiri, şimdiye kadar 1_ 

Avrupada mühim bir aksüla- faıakar fırka son derece kuv- İ 
Martta. ben bunu "'-,Örerek v ç • • • n · h 1. I talyanın ngilizlerlc birlikte mel husule g,eldi ve bütiin dün- o rç 1 ~·etıenmış, er !)eyi e ıne a - b . . ı "na bir hezimete uğramaktan b • mıstı. Hele har"ı'n ı'la" nile li- har e ıştırakinden bahsetmi~-

b 1 yada tesirleri görülmeye aş- • "' t' Fak t rbk b · · k korkmaya a.~ aııııştım. Bina- Al bftr.al po'ıı'tı'ka kısmeıı İ'·rkedil ı. a a u ı~ın pe ya-
ladı: Tiirkiyedeki man as- S c < k Jd - .. ı · ı· s 

cnaleyh, biç bir s<ılahiyetim keri heyetine kumanda eden ~!·deden : p, • diğindenberi bu parti bütün fın Aodr~gu~.~ soy hemıı'ş !r. e-
olmıyaıı daha mühim bir me- General Leyman 1''on Sandcrs ~alahiyetlere sahipti. Her işe ır ıya ı sa ı erme ve 
suliyeti üzerıme almamak ka- bu ilk muvaffakıyetten bahse- 128 müdahale ettiği halde son de- Türkiyen;n muhtemel par~a-
rarınıla iılim. Runun için bıı.ıı- rMe miih' ı·m olan k"ı~ralı·ın hiç !anmasında muhtelif nnktala-

derken eserinde şöyle yazıyor: · ~ ~ ~ ı l kte b h 
\'ekilden, huzurunda benimle Rusya teminat ist yor birinden mes'ul değildi. Biz o- arına yer eşme 11 a Eet -
Lord Ki~ııer arasında bir mü- "Şubat 1915 in ..onlarında nun yardımına muhtaç idik. miştir .. İtalya bir aya kadar 
lakat zemini hazırlamatum ri- Türk umumi karargahı boğa- Harbin ilk senesi bOnlarında İmparatorluk ta mııhtaçtı. 1.800.000 kişilik bir orduya 
ca Pttinı. zın düşman donanması tarafın biz Rusyayı şu satırlarla te- . sahip olacaktır.,, 

Bu mülakatta Lord Kiçnere dan geçilmesini bekliyordu. min etmiştik: lstanbulun Rusyaya Buna benzer darbeler birbi-
açıkça asker! bir hareketle, Padişah, hiikümet ve hazine- "Gerek lstanbulını gerek bo- rini takip ediyordu. 5 Martta 
Çanakkale taarruzuna müda • nin Anadoluya nakli icin her ğazların akıbeti Rusyanın ar- ilhakı Sir Edvard Grey'e şunları yaz-

' · · · ı hd şey hazırlanmıştı. h'I · Junac k tı hale mes ulıyetını < eru e e- zusıı veç ı e tayın o a • Balkanlarda bizim deniz mış m: 
Jip ctmivecei<ini ve kafi dere-· Bu karardan çok uzaklarda tır .. , O zaman bu nıulıabere "İtalyanın rriyeti dikkati 

' ., ş·k b da b -d r· t harekatımız bir elektrik tesi- · E- 1 cede kuvvet sevkine hazır o- ı ago orsasm ug ay ı- tamamile gizıi tutulmuş u. I•'a- calıptir. ger talya bize ilti-
tl . . .. 1s ul "tt ri husule getirdi. Bulvarista- h k ed A t f'I Iııp olmadığını li<>nlum. Bu su- a arı birdenbıre dü"m~u. kat 1915 de tanb un mu e- "' a ersP vu• urv:ı. ı osu 

2
1ime "en,t,, cev bını verdiği (İstanbul boğazı açılınca Rus fiklerine eline düşmek imkanla- nın tavrı bir yıldırım "üratile atıl ;katacak ve Akdeniz bir 1n-

b. k değişti. Onu takip eden on beş ·1· "!" h ·· · kt' 1 icin 12 martta hemen kraliyet bug"dayları bütün Avrupa pi- n görününce Rusyayı ır ere gı ız go u aııne gırece ıı" · . k · t · gün zarfında casuslarımızın ı d ı h' k Lahriye fırkasının kumandan- yasasına dag:ı· ıacaktı! .. ) daha temin etme ıcap e tı. ta yayı avamız e ıne a1.aıı-. tm k bize gönderdikleri malumat - k · · .. h · h' 
lığııu kendisine tevdi ettim. Avrupada Rusya hükiınıcti Hem de alenen tenıın " e . tan Türklerin Edirnede Bul - ma ıçınfş,<lıp esı~ mü ım gay-

16 Martta nihayet 29 uncu İstanbulun 5.kıbeti hakkında Böyle bir taahhüt ayni n- garlara karşı tedbirler aldık- retle sar e ilmelıdir. Bir itli-
fırka Limnoza harekot emrini manda hem Rumanyayı, Iıt l fakı bozmakla, harp ilan et-

aleni bir beyanat istiyordu. !arını öğrendik. k d 1 b' d elaı ve ilk kısımları o gün sev Bulgaristanı, hem de Yunan, me arasın a yanız ır a ım 
ke ba•landı. Fakat harbiye ı.e- Harbin başında Rusyanın vaz'u tanı gücendirebilirdi. Fakat Sofyaya bir hususi heyet vardır.,, 
zardi bu fırkaya gid.-ceği ye- hareketi son derece fürüst idi. Ru.'l)'anın Alman toplarına. :iyasetinde giden General Hariciye nazırı bu mektubu-
re varır varmaz, harbe girme- lngiltcre ve Fransa ile birlik- karşı müthi!'l bir mücadelede Paget, Lord Kiçnere gönder- ma şu cevabı verdi: 
· · · · · te Tii'rk ı'mparatorlugu· na sulh l,· - b' di,;.; tel'"". afta kral tarafından sı E'mrmı vermemı~tı. • bulunduğu ve sarsı ,ugı ır b. ~.· "Hiçbir fırsatı kaçırmıya-

1.lk zaferlerı"n bu" tu" n yapılırken tamamiyeti mülki- sırada. onu müşterek mücade- kabul edildiğini, Çaıınkkale cagı· m.,, 
uh harekatının derin bir te,ir hu-

yesinin m afaza. olunacağını lede teşvik için böyle bir taah ı t' d"· . tık ··tt Yunanı'stan da hazır '· 
temin etmişti. Fakat Türkiye hüdü ilan etmekten nasıl çe- su e ge ır ıgını, ar mu e-

dünyada tesirleri 

Çanakkale dış istihkamları
n~ karşı İngiliz ve Fransız do
r.anmasının !mzandıih muvaf-

kinebilirdik? fiklere taraftar bir balkan hü-
bu fıliccnabane teklifi redde- kiımetine Bulgaristanın taar-
derck Rusyanın düşmanlarına Karar çok mühimJi. ruz etmesi tehlike..~i hlmadığı 
iltihak edince Rusya da vazi- Baııvekil muha.faz.-ıkar parti ğını ve artık Bulgaristanın 
yetini değiştirdi. şeflerini davet etti. Ben o sıra Çanakkale harekatına i•tirak 

~ .... . •' . ;,. . -

Çanakkale harekatının Yu
nani$tan Uzerindeki tesiri hf'Jl 
sinden mühim olmuştur. 

( A rl . .,ı • .ı tınr) 

Manevi faydab~ 

B u tK!birler ittihaz edil li~ı 
takdirde asıl kazaııeımız 

mane\'I cihetten olacaktır. A'ko
lün cemiyet ve ne~il iizt'ı ınde 
ne kadar müthi" zanu-lııı ika 
ettiğini bilmiyen "yok! ıı r. Bıı hu
susta temin edilt'<:ek mt'nln t
l~r maddi menfaatk•riıı kı} ac; 
kabul etmiyecek kadar fevkin iol 
t•lacaktır. 

Fakat .. 

M uhtcrenı mebusuınuzun n. 
kadar yüksek ı;:ıye il-' b.ı 

fikirleri müdafaa ettiği me. · • 
dandadır. Esasen J\frcliste lkn· 
ditiini alkı0>hyarak bll husıısw 
ki fikirlerin~ tamaıvıil" i~mah 
ettiğini göstermi"tir. ~'aklt bıı 
teklifini kabul ctmenıiııtir. 

Çünkü bugün i~ki, iManlar 
arasında sigara kachr ta <m
müm etmiş bulunmaktadır Bı'
hassa dünyanın b:ı buhranlı an· 
larında sab3htan akşrrn~ kaJcı 
binlıir meşgale ile uğraş~:ı, bu 
yiiz<len yıpranan vatand 1 ... ı~.,., 

ak~amları bu yorguniuklarını 
teskin dmek icin alu;m!>; u!Juk
ları alkole muhtaçt!rb>" Bt:ıl'ııı 
bir kanunla men'i onları çınek

ten kurtarmaz. Bilakis keııJıle-
ı riııc menedilen ispirtoyu bul

mak içjn cemiyetin zararına Oiı· 
sürü hilelere ve gayrime~ru y J!
l~Ta ba;;; \'Urmağa ~evkcdcr. 

Ne yap;nalı ? 

Bence bir ceıniyl t için nı~t.!
di ve manevi tüyük za

rarları olan i'kinin kaldınlnıa;.ı, 
ancak yeni yetiŞcn ve aıkofü, 
ünsivet pevda etmemiş cılan 
genÇliğe esaslı bir terbiye >er
mek suı elile kabil olabilir. 
J\femleketin bilhass:ı nıünen ... r 
kIBmma dfü;eıı bu vazife. ba~t.a 

r 
Y tşılay olmak üzere bu gayo 
uğı uııdı ça!ı~an cemiyetlere 
yardım, yeni yeni organizd.S-
yonlar kurmak ve hunlan mem· 
le ketin en uzak kö,,.,Ieı in~ ka· 
dar yaymak suretile ifa edil·•bı· 
lir. 

MURAD SERTOGLU 

Yurtta Sahalı 

izmitte 
tütün satışları 
İzmit (Hususi :Muhabinıııız

den) - Burada tütü:ı satı,;!aıı 

son giinlerde bir dıır;\"un luk ;:-09 
termektedir. Zürraııı el n•ie 
mevcud, fazla miktaı<la m.ı '"•ı1 
\'ardır. 

lnhi~1rlar iilarr~i rniiba)·:ı ıta 
ue-vam etn1ckte ve ~ı-rı·a ınnı .. 
sarlard~ın d:ıha. yükR0 k fıvat 
ıstc·mcktedir. 

Ekmekler 950 gram 
tzmil (Hı...'l1"İ) Şc'ıri• 17,. 

de tek ekmek tartısı 1000 gram 
dan 930 grama indirilnıi. v~ 
fil.•nt1 da 12 l:11r11·.o. nlnuı~ .... r 

• 



• 

• • 
l iı tc il.! 

. nrıı k sıklarının 

yoktur. Bu cihetlt'r 
kalıyor .. 

o 

karanlık 

I).ill} ü yazım yazdı~ m Ku
<':t Yu u Un R~ gun: "İn a
c k dü me ı d ikodusu bugün., 
k Ja.r devam etmektedir. 1 

Rami gür inci" bulunup t:ı 
bugün berbayc;;t olıutl~ ancak 
be_ o kiş dir. Bunlıırla k nuıı
tugunuz zaman her biri baQka 
ttirlıi lt n ur. çıktığın• i;liycnlPr vardır. 

Sözd 1-.a • ı glırc mel L!)D~, Meselil.: suvolcu .1:ehmct peb 
Molla b"r d hcı g.:r yapama - l"t•an ı:-Oyle der: 
mı. tır. - Molla, künte ıle şoyle a· 

Hakik ... t n t1.., bu :-ı .nanmuk <'lk dü'"tirmüştür. hasmını .. 
lılzımgelıyor. Çunkil, R::ımi gü- Mollanın a.yağı toprak yarığı- ! 
reşinden sonr •• Mofüının bir na girmiştir. Eğer toprak yarı, 
lalıa giire.,. }:aptığımı aair ma- ğına girmemiş olsaydı, Yusuf, 

ne gi 1'111işti. Yusuf, bu sebeple 
giırc ·eme~ hale gelmi§t1. Ali· 
~o, ort:ıya çıkar:ık Yusufa: 

- Molla, seni daha nasıl 

i ı. t t cuvo'cu Meh
n t pehlivanın sözlet inin hü-
1 ., ı bu hır. 

D 
o, 

B ka b'risine sorar::ıanız, 
mc l"; Ş('ref b Y"·· o da PÖY· 
le soylcr: 

- Mol1 , Yusufu açık dil • 
ünnü tur. AL.conun söyledik· 

leri doğrudur. Molla, Yusufu 
daha nasıl ycnebiliı di. 

Bu dedi kodular büyüktür . 
H p i rno güre i bi7..zat gördil~-
lerini sbylerlC'r. 1 

F at, benim i<,ıin en d.J3ı'usu 
Suyolcun n söyledikleridir. La
kin Suyolcunun söylediklerini 
rcdded"nler de şöyle divorlar: ' 

- Su yolcu, Mollanın ikinci 
ustaw olduğu için Molla tara-
fına söylüyor.. ' 

(B q tl! afı 1 : t • .s jfa la) 

1 i tıhdaf c iyor. 
milletlerin btitiln v~rl kl.,rını 

i~ tihd:ıf c ·y<'r. 1 
Bütün bir küre parçasının! 

te ... hiri bile Alman ordusun:ı 
z~ fa. uğratın, mıştır. Bililds, hu 
ordu ayak b tığı h.,-:- yerde i:l 
r..' • n·zm ıı ı i l tmekte; mub 
t.'.l b lu ·u.,ı b r cok şeyl~d 
b 1 elan tedarik ctmekl '. is· 
tıl lıcl \aşlarını lınZJrln.mal\ 
i~ mc t dir. 

Bü; lt l rbin :.m nı:;!z ablu ~ 
J, ri + mi, uzun yı l r mm af· 
f 1 ı) • n m v r · i~ te l:o na 

o n r ·ru ı· ç et· 
m i. B günkü ablult ın o 
tes·r , 'ddeti haiz bulunmadı· ı 
ğı meyclanc.adır. 

Alman ordusu. ye"li Ya ıta, 
y<.>ni il h ve her d_fas nda bir 
tek"mül ifade eden yeni muha· 
reb" metodl n 'l,YC' ~ndc, bu 
f tih'eri uz zayi tla t min C't· 
mc:vı de bilmi~tir. Bu y'3nilmcz 
kuvvet, istila çcrcc>\ e ;ni gfüı 
g dkçe gcni9lctmekt~d"r. 

D n·z asın tu:ebbüslcrde Al· 
manyanın gösterdiği k11 biliyet, 
mulıafaz.., etmenin :aıntctınek· 
t güc; olmadığını isbat eder. 

lümnt yoktur. tnm yenik düşebilirdi. Mollanın I 
Koca Yusuf gibi bır adamı _Pa_rm __ ag,...·ı_K_o_ca __ Y_us_u_fu_n__:g:_ö_zu_··_. ;__ ______ ....:<:.::.Ar=k=n=sa=-:."nr::.:>:....... 

'<ünte ile a..,ırmak kolay değil- ;------------...... ----ıc:::ııı--ıc.m-=-ız::g-"'....:~l 

L·ıtin milletlerin ltudrctsızli· ı 
ği Almanlara ve İngilizlere za
yiatsız galebeler tcnıin etmiş
tir. Ancak, iki yılda.obcri har
bin kaydet~ıi inkiş:ıf'Jara ba
lmrak, kut'i netice hakkında 
!tarar vermek kolay d0ğildir. 

dir. Dcnıek !Joll:ı ke:ıdıni o k:ı- ı::---
lar zorladı ki, kasıkları bile r----
ıkb. _____ . ____ .,_ ___ :s=m ____ .,..,......,,....,,.,;ıı:....., ___ _,.,: 

Bu harbin zaf erlerbde en mü 
him bir amil, motördür. Alman· ı 
ya bu kudrete biiyük ümitler 
ba<>-lamın. hasımları is2. "efka· 
rı umumiye., nin çi:dliıTi diken· 
li yold. n ayrılamamışlardı 
Hürriyetin beşiği snyılan mem· 
lcl· tte işçinin mes ı "'a:ıtini a· 
zaltmayn matuf kanlı nümayiş· 
lcr. Vl&.jun öt ir..de, gün\in yir
mi dört Eaatinde. yar1nbi harbi 
hazırln.ma.lı icin dökfil<>n alın 
terinden bihaber. yalnız ve an
cak fcrdlerin hl!.sis meıfaatini 
oks:u..ı.ukta idi! B:.ı anda harp, 
iki büyük hasım arasındadır ve 
bir b:ı.lnma göre. cihana nizam 
vermek g:ıycsini aitbuektedir. 

Rami güresind n ..,.onra Mcr· 
dıvcn l öyund" bir güreş oldu. 
.J:.ı güre e ?..1olla da ıştirak etti. 
Bakınl' doksan n'tı yaşında 

mlunıın V" c!yevm lıcrhayat 
ulunan mt: hur Suvolcu Meh· 
F'l pehlh·:ın bu M<'rdivenkö • 
-.i gürcs;i içm ne dıyor: 

Ben. Molla ile Merdivenki)
·unc gidiyordum. Yusufu da 
~:Jküda.rcla bulduk. rab:ıya 
mdik yolo. doğrulduk ... 
Hiç şiiphl' ) oktu ki. .Molla 

.... Koca Yumıf tekrnr Merdi • 
•"'nköyün tutuş:ıcnlrlardı. Bu 1 
:.ircş Rami gürc:;>indPn bir ay 
nra o•rou.,.tu. 
Yolda gid~rk n Yımıf, Mol· 
ya sordu: 

- Molla, gurestc Katrancı 
nn da varmış .. 
Molla cevar> verdi: 
- Kım olursa olsun tutu.şu • 

,ız .. 
Bunu ı üzerine Yusuf, ~fol· 

·..ra hit.a.ben: 
~ Bı2. oeninl tutuşmıyalım .. 
Molln. bu söı. iivr;ne ünune 
ktı 'e bıraz ~o:lr:ı ~u cevabı 

.. rdi: 
- Nasıl olur?_ 
Yusuf ısrarla: 
- Tutuşmasak a.,,,., iyi o-
r .. 
DiyC' y n izdi. Bunun üzeri· 
. tol!;ı dl: 

mi5 .. 
Evet, Yufufun Molla.Jan <'"· 

kindi,;i görülü} or ! 1olln. de
m<.'k ol•ıyor la, Yu ufu yıldır-
mı .tı. 

• • • 
'Moll tn P..ami güreşinde ka

sı'clan cıkt.ığı bahsine gelince 
Suyolcu Melımet p"hlivana soı -
dum: 

- Hayır .. 
Dedi. Suyolcunun i}y'edi~ri 

do~'TU olmalıdır. Çünki.i, Moll:ı
nın en ya.kını ve ikinci ustası-
dı:-. • 

Molln, lstunbulda biraz d:ı-
hn kaldıktan sonra, memleke
tine döndü. Bundan sonra kim
lerle güreştiği karanlıktır. 

Yalnız şu var ki, Mollanın 

Kırkpınarda güre.']ip güreşme

diği de bilinmiyor. Eğer, Kırk 
pınar güreşine iştirak <>tmemiş 

ise neden etmemiştir?. F~r et
miş ise neden ortada mnl\ım:ı.t 

IQ 

Yarın Galatasaray Fener
balıçeyi yenebilecek mi? 
Ynrın ~ktaş Şeref stadın-' 

d milli küme maçlarına mahal
U olarak dev3nl edilecek iki czc
Ji rakip Fenerba.hçe ile Gala.ta.
saray ve İstanbul şampiyonu 1 
Beşikta .la. İstanbul spor ta-
kımları karşıla.şaca..1<lardır. 1 

Bir kn haftadır cıehriJlliz
larile tatmin edilemiycn spoı:ıcu 
lımir takımlraının düşük oyun· 
lariylc tatmin edilemiyen sporuc 
halkunız yarınki maham te -
maslıırL'l zevkli ve çetin futbol 
maçları seyretmek fınıatım lm· 
zana<'akhı.rdır. 

~ktn§ - lst:ınbulspor 
94.0 - 41 İstanbul lik birincili-

ğim hic; yenilmeden berabere bile 
kalmudan, ı:ııılibiyetten galibiyc. 
te kosarak kazanan &)iktaş 
takımı milli kiline şampiyonlu • 
ğuna doğru da ayni hızla ilerli· 
yor. 1 

Yerli antrenör Refik Osman 
Topun çalışbrdığı genç siyah 
beyazlıları bu maçlarda da yen
mek hiç bır takıma nasıp olını-
yacak mı ? ' 

Milli küme maclarının ilk 
haftalarında bırdcnbire parla • 
ynrak. çıkardıkları muvaffak!. 
yetli oyunlarla spor efkarı umu
miyesinin bütün nazarlarını Ü· 
zerlerine çeken lstanbulsopr -
lulnr son hafta.farda.ki u!!r. dık
hırı mağlubiyetlerle hızlarını 
kaybetmiş vnzıyettedirler. 

Bu itib rln bu,,,.ün Be: kt 
karşısında maçların l:ı"nn i 
devrCStndc cldt' ettikleri mu · • 
fakıyetc ula.şabilccckleri tnhmin 
edilemez. :l ıamafih genç ve . 
nerjık elcmunlard n mütc 'kkil 
sarı .. iyahlıların Hakkı ve ~ ... 
fin de teklediği seri \'e g l ü 
Be ıktaı} forveti ka~ smda e
nerjik bir oyun çıkararak l ·ı :
v tli rakiplerini yoracaklaı ı t•e 
zaman znman hırpalayac..,kl:ı.n 
da tahmin edilebilir. 

Fakat ne olursa olsun bu ma
cııi sivah beyaz talom lehine 
n t'c nec ği muhakka.l> gibi
dri . 

C • t y • Fencroolıçe 
Günün son ve haftanın en 

mühim karşıl şmasını l'ener • 
b::ıhce ile Galata nray ttkım
l:ırı yap caklardır. Bu iki ezeli 
rakip arasında yapılan tu se
neki hususi ve rC' .. mi temasln
nn hiç birinde sarı kırmızılıla
nn yüzü gülmedi. 

Galatasaraylılar kuvvetli ra
kiplerinin karşısında bu sene uğ
radıltfaıı mağllıbiyctlerin acısı· 
nı bu son çekirnnelcrinde saha -
dan galip ayrılarak çıkarabile
cckJ r mi? 
Jlan~i hılunı d'.llıa kun-etli? 
Her iki takımın bugünkü va

~iyctterinc göre ar:ılannda bir 
mukayese yaparsak Galata . 
s rayın F~nerbahçeye nazaran 

biraz daha üstün oldu~u gö- Alman orduşunun henib hırpa-
.• ·• Ianmamıs, İngiliz ordusunun da, 

ruruz. ,. 
Son haftahırdnki maÇlanno katı muharebelere 2,iri~ek ii-

Fıkret, Rebii, Esad gibi üç kuv- zer hazırlanmamış olduk1arınıı 
vctli clemruımdnn ma..lırum 0 _ göre. tns!l.vvura da sıı;mavnn 
larnk çıkan sarı lncivertliler a- mikvaslardn çarpışmalr:r bu ba.
henksız ,.e randımansız oyunla- direyi sonuçlandırubilN"ektir. , 
riyle göze çarpmaktadırlar. Avrupa cenup joğusundan 

Bilhassa geçen hafta Anka- Süveyş istikıımctindP teYsi e
ra taknnlarınn karşı kendile • dilen da:rb, tesir"tıi, geride. 
rindcn beklenen oyunu göstere- hattiı. lraku kadar" götürm.iis-ı 
mediler. tür. Avrupanın fatihi. be.l.tleme-

Eski tecriibeli bir futbolcti 
0

_ nin tclnfisi kabil olmayan za
lan E!lfağın takviye ettıg'-i genç, rarlnr doğuracağını müdriktir, 

· hasmının hayat dan1a. hmnı 
enerjık 'c şütör Galatasaı-ay koparmak için mi.lb:ırc?C ırnv
forvetinin bngün Fenerbahı;e vetlerini denizlerin ötelorine de 
kalesini sık sık karıştıracağı 
beklenir. Buna mukabil sarı lfı.· saldırmakta devam etmektedir. 
civert hücum hattının Galata- Mesdud deniz yollarını d~nizal. 
saray müdafaası karşısında mü- tından ve havalardan yürümek 
essir olacağı şüphelidir . şart.ile a~mak ve yine ~apaınak 

lir.ere. son vasıtası \e silahını 
Her iki cltip arasında yaptığı- da tahsisden çekinm'.!mktedir. 

mız mukayese neticesinde Gala- İngilizlere gelince, Afrika iç
t.asnrayın daha Ustün olduğu- lerindeki h~rekütı, oradaki düs 
nn kanaat getirmemizle bera- man ordusunu ımha cclt'rek sO: 
ber oyunun kat'i neticesi hak-kında bir şey söyleyemeyiz. na erdirmiş gibidirler. Afrika. 

Çünkü: şimal kıyılarına intikal eden 
muharebelerin. Br'tanyanın 

İki ezeli rakip Fenerbahçc "ul;dci ho.yat,. ına z:ıı ar vermC'
ile Galata ·aray arasmdaJ....i şim- mesi i~in, doğuya _do,-:ııı inkiµ
diyc kadar yapılan tahminlerin fmı önlemeye ugrasmaktadır
lıkbiri isabetli ve sıhhatli ola • Jar. Girid, ko.:ılı ha.rrkfı.ta sah
mamı .tır. nediı. Iıak D.yaklanmaları bas-

S n kırmızılıların en zayıf tınlmak üzeredir. Atlantık mev 
ve akla gelmedik takımlara dan muharcb0 leri, beJki Amcı i
m. lUp oldukl n zamanlarda k nın da fili y"rdımi'<.', Afrik,t • 
b"' Sarı Iaciveıt kar!';ısında bir Britanya hr' hının "m 1iyr-tiııı 

"1 idil' rinı gördük.Mem istihsal cd ('k bir onn1ına r,ir 
lek t futbolümin inki ,af ve te- bile ckt·r. 
1 m l "' <; k faydalı olan bu Fak t, blı wı Lu t "birler. 
i ı 1üp rek. b ti zaman, zam2n harbi nctı (lendıı: l·ycc • ...,. 
sür ri ' r Y• r t~ • .ıkta g i · cak hazırlı <a kuvvet \" vü . .'at 
m m tir ' 't'CI ek, harb"n devaPı. mildd fi 

N ti e itılari~ le han · t kı- ni uzat= "a ~ ır. 
Mm sahadan galıp ayn <rı Bu ha.r~ıt b ... kın r 'i" .J mo
m çın on dakikasına kad. r bı- tör oyna.mı. tır. Am,,ı ik, n imal 
lıncm z. ve ikm::ıl menb ları dr.. 'l!dıklaı ı 

T. ıml.ınmıza ınıı\·afLkı • Yt. l r d 1 rız. mpar·~ıc_ı ı \·n.ktind n en· l tes-
lime öze:nm ktedirlcr. 

nrıent Tumnh 
D1 - •· tnrafto.n. A.vr r "mn si-

Beden terb'yesi müdür- l:tlı fabrika) rı Alm "1 hl ve O· 

lüğü m 1• <eiLfiyet ssrv:si nun heeab na c h!=:f. rılm. kta-
s 'ı istıfa etti dır. Ynrınkı çaı pı~mal rın dün 
• killeri go!gede bıraJ.· bıl "k bir 

Ua.ber aldığımıza gör ; gay- idd t y d h t l es ~ n-
ı etli çalı al riy!c vazifesindeki de artık şiıplıe ecıılem z. Top
muvaffak yeti rı takdirle kar- ) ek\ın harbin hayat k ymıkla
şıl nan l tnnbul bölgesi beden rını t.ahı ip ve imha ınakrndı 
terb yesi mükellefiyPt servi i e- ~ · b 
fi Hayri öczan vazifesinden is- tal,ip ettigınc gor", ir gün 
ti fa etmiştir. A vrup~ Rcmalarmda <' hen m-

Ayrılışı beden terbiye$i mü . lcr yı:ı.rat1lac:ı.ğına inanmak la
dürlüğünde ve spor efkfuı wnu- zım geliyor: Gene ve dalına si-

nir kuvveti! 
miyesinde tccs'3ilr uyandıran 1 =~""""""'""'~'9!"'~~~.....,-~~ 
Hayri Özcanın istifa sebebi hc
nilz bilinmemektedir. 

Fene bahçe k übü 
elihin affını 

istedi 
Bundan yedi ay evv.el yapı

lan Fenerbahçe - Vefa maÇln· I 

da sporculuğa uygun olmıyan 
bir hareketinden dolayı ceza 
heyeti taro.fmdnn 9 ay müddet-. 
le spordan menedilen milli spor
cu Melihin mütebaki cezasının 
affedilmesi için Fcncrbııhçe klü
bü İstanbul bölgesi beden ter
biyesi müdilrlUğüne miiracaatta 
buludmu tur. 

Felsefe ve Edebiyat 

e 
(Baş tarafı 3 üncü sayfada) da Yardır ki hem filozof, hem 

fat deaiğimiz rüınuz ve işaret - birinci derecede ı iyn.zi, hem de 
ler ılc beyan ve tebliğ C'tmış o- fevkalude şair olduklnnnı müs
lur uı. Bunu hizmetçimiz de, tesna cserlerile ve keşiflerile 
po.i..., l:omfaeri de anlar, ve o i-1 isbat etmişlerdir. İsim z·kret
şa:etkrin delülctile c;ıhardığı mcğc ve bu hususta taf ilut \?er 
manadan, I-cndi muhavyilcsin-ı meğe lüzum yok! Bu meseleyi 
de, o vak'anın az cok· aslına daha biraz de.rincc tcthik cde
benzer bir tabıosunu ynpar ki, lim: 
ta:naı:ıen - tahmin ile tasavvur! Yu1'.arıki misaliınde, ta.hay • 
edilmı-, · uydurma bir tllS\ir- yüI ettiğim (pusula) mn mfuıa-

·r. :.ı tiırlu tasvirleri muhay- sını hi metçi de anl r, polisı 

ıta ve 
emektir 

) ı1 inin h yecnnile hemen her- ~omiseri de anlar d<'miştim : 1 
kes yap.ıb:Jir. Bu kudreti tahay- lakin burada, (CWlye) de kimse 
ytil ve bu kabiliyeti ibda, (tas- anlıyamaz. Çünltü, be:ıinı Türk
' iri pittarcsque) Mn'atlar çe olarak yazmış olduğum pu
i..,lıı birinci "'arttır. Su tabii ka- suladaki harfler ''e keliıreler -
biliy te ba.kiıırsa ve ancak o- den mana çıkarabilmek için be
nunın iktifa edilirse, (herkes hemchal '.rürkçe bilmek lUzım
fıı:..reten E:m'atkardır!.) denile- dır. Bilmiyen bir adam nazaı::ın- ·J 

bilir. L:lkin san'atkarlık bu ta- da o Türkçe kelimeler, hnlo-
lıayyül ve tasavvur kabiliyetin------..-------------......:. ____ .-, 
den ıbaret ka.la.mıyaca~ı için, 
olaa olsa [büsbütün budala doğ
muş olmı:van hcdlceste, az çok 
san'ata. kabil'yct vardır. Hiç ol
mazsa aEıarı san'attaa. bir mana 
çıkarmak ve zevk al'lla.k kabi
liyeti vardır!] denilebilir; ve 1 
bu hüküm yanlış olmaz. Fakat, 
- evvelce :1rzetmiş olduğum gi
bi · s;an'at bundan ibaret değil
dir. O, bir hünerdir ld anc.'1.k 
(heyecanı bedii> den doğan, 
(Hatttt §<'klini, hayatını ve ma
nasını o heyecandan alan) mad
di bir eserle tahakkuk ve ta
nyyliıı edebilir. Umumi ve geniş 
ve bedii mfı..nasilc (ifndc ex· 
pression) dediğimiz de budur; 
böy _ maddi bir eserle (heye
ront bedii) gibi ele avuca sığ
mıyan ve gözle görülmesi müın 
kün olmıyan bir lı5.letıi rulıiyeyi 1 
[izhar 1 edebilmek, yani[ dışarıya 
çıkarmak exteriorisc 1 her
kesin becerebileceği bir iş de
ğildir. Bu pek büyüle ve hususi 
bir hünerdir ki, san'atkU.r hcr-ı 
kesten onunla temayüz e
der. BU hüner zcldı.vetten müs
tağni olamamakla beraber yal-ı 
nız zcküvet işi değildir. Bir in
san riyaziyntta.. siynsiyatta, fa . 
biiyatta, biyolojide. felsefede 
pek büyük bır dilbi olur da me
sela meşhur ressam ( rözen dö 
l...akruvn Eu#ne Delacr:oix 1 
nin (sal Le Radeau) ı ve bi-

( Baı tarnfı 1 ll'ci ı.::ıyfada) 

kin 1ru yaralıların tabliyesi im
;kftnsızdı. · 

( Dunkerk ) de neler 
oluyor ? 

İngili?..lerin gemılere irkübı 1 

devam ederken Amiral (Abri
al) bir taraftan d:ı. tahliye edil
mekte olan kıt'a.farın selameti 
namına gerçekten harikalar ve 
mucizeler yarabyordu. 

31 Mayıs akşamı (Dunkerk) 
de P-emilere bindirilecek (20.000) 
İngiliz ve 30.000 Fransız aske
ri vardı. Bu 50.000 k i § i n i n 
g e m i l e r e irkli.bının hiına- 1 
ki§inin gemilere irkfı.bını hima
ve etmek üzere !20.000) kişilik 
bir Fransız kuvveti müdafaa 
hatlarında hUla mukavemetle 
meşguldü. Amiral ( Abrinl) bu 
(20.000) Fransız askerine her 
ne pahasına. olursa olsun mi.i
dafaa hatlannda kalmalarını 
sıkı sıkıya tcnbih etti. 

Diğer taraftan General Wey-

Acele ederken denize 
düşen ihtiyar zim merhum Fikretin (Balıkçı

lar)1 gibi bir tablo yapa - Köprünün Boğaziçi iskelesine 
ınaz [ .. 1. B:uı umumi dehalı:ır . yn.na.,an Şirketi Hayriyenin 57 

~ numaralı, vaımru yolcularından 

["•1 (Dö Dak-nıtıa) un doJ.:u- ve Arnavutköyünde, tramvay 
::uncu asırda yeti ... ~ı en bü.yilk caddesindô 97 s yıda oturan 
rcsS!U1ı!ard.an bir FronMZdı. Hıristo oğlu 63 yaşlarındaki 
(1869) da ııofat et«. Ta81Jir sn- Niko; iskeleye ntlamnk isterken 
natımla (rmnantizm) in mües- birdenbire deniz<' c.lUşmUş ve çı
s.sisi ve reisidir. Bir tablosu macılar tar:ı.fmdan kurtarılmış-
• crıgin denizde bir .çal iizerindc =b==r·============== 
kazaya uğranıı§ iiç beş SC'IJY<ll 

htn iimitsi= halini tasvir cdc1.__ 
K Mik :ressamların mlı-"Clcli ten 
kidatma m#ıru.z olan bu güzel 
tablo, r ss:ır.ılıl;ta 1·omantizm 
<kvrinin 1ncbdoi 1·c müb~şiri 
olarak tcZôJJ~i edilmiştir. Ma
lılmilur ki (Viktor Iliiqo) dahi 
şiirde ,,c hemen ayni zamanifo. 
r0l7'..ant:i=miıı prensiplerini neş-
retmişti. 1 

İstanbul Atletizm 
ramı Final 

müsabakalan 
n de Tc, biyesi lsta ıbul Böl 

" · B . J·anlığırulaı : 
l 6 19 ~ 1 tarihinde Robert 

I~ 1 :ct ltt nbul Atletizm bay, 
rı ı fınal müsabak !arı ya . 
r lac gından bimleri e.s:ığıda y:ı 
zılı h l.Pm arkadasl rın Pazar 
günü ~ :ın t ı de tc ı ifleri rica 
o1o ur 

Ca ı~ tcrn: Pm·"n Tayfur· 
o,;lu 
1.ı:usa ' a. diret örü: Adil 
Çıkı hakemi: Nn~rni 'J'i.\fckçi 

H·t ı ·~hakem' ri..: 
D M. Ali Ayb r 
Mrs. H.ogC'rs 
Firuz:; n Tekil 
At' T:n.lwml 

Cemil C.mnoğJı, .. 
Sacııı Ceylan 
Y. Slıin is 
Spik : Özbaş 
K bşc hal mleri: 
Ilnyan Mübeccel 
Bayan JU.lc 
Melih Snğtür 
Saat tutanlar. 

Enis. Dr. NureQ...fin SaHı, 
Suat. 
Ner,man Tekil, 
Mrs. Allen 
Ragıp Se.7.gin 

A tıııa Juır.cnı len: 
Agopynn 
Sudi Aziz 

Hediye azanan 
okuyucularımıza -!lkbahar müsabakamıza. iş
tir".ık edip noter Galıp Bingöl 
huzuriyle çekilen kur'a neti
cesinde hediye kamıınn oku
yuculnrımızm isimlerini ihti
va eden listeleri sırasiyle ne§· 
re!.mistik. Hediye kzzanan 
talihli okuyucularımızdan ls
tanbulda bulunnnlann. hedi
yelerini almak üzere, bugi.in 
den itibaren hergUu sant on
dan on nltıy kadnı idareha
n.,mize lutf cn müracaat etm~ 
lerini rica ediyoruz. 

ldarchancmizden kendileri· 
ne bir kart ''erilecek ,.e bu 
kartla hedı) e knznnan okuyu
culnnmız Eminönünd Balık· 
paza:-ındn mallarının temizli
ği ' c ncf ... setil<' mc hur "Te 
hilat,, bakkaliyesme miir cnat 
ile kazandıklan hububatı a
lacaklardıı. 

ldo.ranıizc mürac.ant ede
cek o.kuyucularınıızın bera
berlerinde, herhangi bfr yan
lışlığa m1hal kalmamak üze
re, hü\'ıy Uer'ni tevsik ede-
crk resmi bir vE'S.ika vevu hü
viyet cüzdanlarını bulundur
malarını aynca rica edeceğiz. 

IIedi;c kazanan ta ra oku-
yuculanmlZa ~öndcrilmcleri 
kabil olan hedi) el ri posta 
ile, k bil obm1yan hediyeleri
nin de kJymctine mua.dil bi
rer kitap gönderilecektir. 

liımY. .-w n .-..w:m------~-·1• 

1 - Vatan Kurtaran Arslan 
Renklı 

ERROL. FL YNN • O. De-. HA· 
V4LLANO'ın i yaratılmnya ı 

~hescrleı 1. 2.30 - 5 .30 - 0.20 

Bir ihtiyeraçac 
biJ ölOmOne 
Şoför SWeym~...ıı 

re!Iİlldeki 2650 U7-
yamttan Çarşaka 
iken 90 yaelart 
lu Hacı Halile _..,_......., 
dan -ağır surett:e 
sebebiyet wnnif1 ve
dırıldlğı Ce 
nesinde ölr&Utttl!:....
yapaa Adliye doP!"..aıı 
Tümer cesedin 
venniş ve suçlu 
lll.l§br. 

Belediye cezast 
Belediye zabıta!:. 

uymadıkları göru-:: 
3 oto sahibi, 8 ara' 
7 ar.aba sahibi, .MI 
esnaf ve traıxıvaY_.AI 
17 kişi haklarıodS 
ları tutulmuştur. 

laşe mosteşaf'.' 
Ticaret Vekil~ 

şarı Şefik SoyetiO: 
de şehrimize geıoıel' 
tcdir. 

Diğer taraftan 
ticaret umum Jll~ 
lal Yarman'ın ıa,~, 
zılmıştı. Keyfi 
tasdikten çık~ 

_mışt1!.:._ 

Edirne D yuııu tJ 
Mıthat Bc;><irı zeı;c 

hur·yet.i Zır.ıat Ball 
durü Nusret :Mera>''ıll 

hendi Salih Bora'nııı 
si Türk Ticar t B 0 

Sen ·si Şefi M \ltl!I 
Türkıye Ciımhuı ·yet" 
sı kontı ol şefi Fefl'l.I 
kiye Ci.ımhuriyet 
Kambiyo Ser' i 
Peruı.at Erge'nln el 
Rabia :Mer y eli 11 ~ 
rahmana ka\'U mı::ı.ı
ı:dirneknp da' ı 
d ... fnedilm · ti . 

Kedt!rdidc aıtesin• 
ederiz. (4204> 

Edal 
2 _ KADIM , 

JOAN 8LONDI'-'° • 
LAe'ın neş'e1le 

güze ı ftlfl' 
1_ ....... 

Musa Kazım 
Mufahham Elmeıı 
Mii.~xıka Katibi: AJekS Bugun s at 1 de tenzilatlı ma~ne. 



•• :_.- Yabancı memleketlerde 
d;fm olunup Türkiyeye gön-

. len evrak ve semıtler, şmı
dıye kadar re=i, alrelere ibraı 
edildiği veya i<zenne m~rselün· 
ıleyhleri veya hfımıll<'ri tarafm· ı 
d~n .. devir veya ciro muaınel i 
Ytirutüldüğü takdirde damga 
rc.sınme talıi idi. Yeni t:ulilat:ı f0 re, ( hrrhangi bir "ııretle Tüt 
~Yede hükmünden istifade e 

dıldifrı takrlirdP dahi m"a ı r - - ~ 
e;;nııne tabı olacak ve resim, 1 huknı .. den istifade edenler ta
rafından ifa olunacaktır. 

2 - Çeklerle bankalar arasıı:ı 
f't~i münakale ve tediye emir· 
erıne ait hüküm, genişletile

rek (çekler, bankalar veya ti- 1 
~rethaneler arasındaki müna-

ale, tedi ve, irsal, tes!..im ve 
~hsil emi.rlerile alelümum hava 
(~naıııeıer ve havale mektuplan 

1. l kuruş ve muhtevivatı 20 
ıraya kadar olan posta ve tel

!:raf havalenamcleri (2) kuruş 
ke 20 liradan fazla olanlar ( 5) 
t~ruş damga resmin• tabı tu· 
la mwıtur. (Bu resim miktar-

rı 3828 sayılı kanunun 11 inci 
llıaddeııi mucibince '(· liO zam
ma tabidir). 
Yabanc.ı memlekl'tiere ~kilen 

t..lgr-.ıflar 
3 - Türkiycde tanzim 

;:ıunup doğrudan doğruya ya
ancı memleketlere gönderilen 

~vrak ile c·ekilen telı>:rafların 
k~rnga rerimleri, Türkiyede 
~lan kopyalanna pul yapı.;tı

bı rnak suretile ifa 0lunacak ve 
~ı kopyalar tahakkuk müruru 

tı nıanı müddetince 'lllklanacak· 
t· 

Sigorta a.kidlcriııe ait damga. 
resim"-ri 

l 4 - Sigorta 8.ki<llerine ait 
namga .esimlı·ri. prim. idare 
~· a rafı vesaıı- her ne nam ile 
rı"Uıt,;a, olsun mü .. teriden alın_ao 
or•·anın yel<ünu i.ızcrinden ıfa 
Unacaktır. 

n ~ - Alelümum ticari ve sı 
aı nı·· Ri k uesRc8e1erle bankalar ve 

,.r et!er Ye 36~9 •yılı kanw:ıun 
•U..'nuJün . .. _, 
~lif e gıren muesf!e,,.,,er ta-
n 1.ndaıı tanzim olunan (her 
y~~ı arz ıhal, istifanameler, la -
<lı a, muhtıra, beyanname ve 
, barnameler ve bu mıtbiyette 
e><nı. 

g ı makamlara ceki!en tel-
>~f ftıamrlerin mühürlü ve iın· 
1; 

1 uii..~haları) pulsııı \"eya pu· 
f!;ı no)t; •n olduğu takdirde dam 
,,':ı,rcsmi cezesile birlilrt~ tan
~~ ed~nlerden alınacaktır. Bu 
b·f8° affa tabi değilclir. Bu ka-

ı evrakı kabul eden vP Ü•..eri
ı\rnıı~rnPle yapanlar hakkın 
a 1 hııkiim bakidri. 

~~~~-~~--~~~ 

Giritte • vazz-
Yet iyi değil 

(8~ tnrofı 1 inci 8ayfada) 

ku ~sırda, lngilizler Tobrukta 
~ . k bir terakki kaydetmiş . 
nr· r. Maliım olduğu ii7.ere bir 
, 1~'Het evvel Almanlar zatı 
la ':1aaıarına bir gedik açmı~
"eke ·. İnı?,ilizlcrin yeni ileri ha· 
"'-"l tı bıı. gediği bir miktar dü· 
(?. ~mıştir. Zayiatımız yoktur 
,1 kKat düşmana zayiat verdir -

aı·Souurn. böigtsinde, devriye fa
bı;'etı Yardır, fakat mübim hic 

\ley yoktur. 
~ıllialıeşiatanda, Gondag'ın 80 
giJ0~tre ~imalinde ve Adı.ıaya ı 
De Pn yolun üzerinde bulunan 
liy bareç düşman tarafından tah 
da~ edılmiştir. Düşmanın Gon· 
llıi a ÇPkil<L~i ve orada çevril
Yo~ Vaaiyette olduğu anlaşılı • 
%pta Zıra garpte Şelka'vı, ce .

1 

~ıı Tana gölünü, clo~u • ce
tı,,~ Debra Tabor. ~iwalde de 
buııı a Reş lngilizleri>ı elinde 
kıı'Jv nmaktaJır. Bu bölgelerdeki 
%.b etlerimizin ekserisi İngifü 
laıı aylarının idaresindeki va
k; ft';tver kıtalarıdır. Gondarda 
Olar ~Yanların mıktarı 17 bin 
Coıı~ lahmin edilmektedir. 
~~i ar temizlendiği 7.aınau ifa. 
hircı sianda kalan yegane mil· 
laki talyan cebi olarak cenup
taı.l'i~mma ilahe.aktır ki orada 

lra n 25 bin ki•i vardır. 
iler[j kda Frıtt nehri boyunca 
lıl"a Y&; bır İngiliz '<olu şimdi 
feqe b· kilometre kaılar mesıı-ı 

ti ır noktaya varmıı;tır. 
~ğ.ı:,~dad bölgesinde bugün 
<le llıı.;; 'a 30 kilometre mesafe -ı 
bir inik ~ukta'yı işgal ettik ve 
c~ik tar daha ileri geçtik. 
"ıııc\Q ı:neıer en ziyade düşmanın 
~I> gctırdiği tuğyanlar se.. 
ler ~~ktndır. Fakat İngiliz -
ılın ta~tr.han·ik kttaları Bağda
!'tıı.ı- rıbı;n 8 kilometre batı 
~ı ~eki Kadalmian'a var-

r. 

\Da§ tarafı 1 inci 3ayfa~ 

nıed.C:., Eirl.~ik Anıerik:ı l an
lannıla muatt ı.. Juı au .,i) den 
fazla ecnebt. gem.binin hüklımet 1 
tarafından alınmaı;ına müsaade 
eden kanun layihasını kabul et
ınh; ve Reısicümhura sevket -
miştir. 

Bu kanun mucibince, mez -
kür gemiler mübayaa veya 
müsadere edilecek, yahut da ki
ralanacaktır. Bu yüzden açıkta 
kalacak olan mürettebata taz
tııinat verilecektir . 
Mürettebat kaleye sevkediliyor 

Nevyork. 30 (a.a.) - Stefani 1 
ajansından: 

Amerikan rnakamlan tarafın· 
dan müaadere edilen ticaret g&
mileri mürettebatından ( 456) ı 
Alman ve İtalyandan mürek -
kep yeni bir grup Montaıha • 
devleti arazisinde kfiln Missouya 
kalesine nakledilmişlerdir. 

Muhtelif İtalyan ve Alman 
gemilerine meruıup 646 İtalyan 
ve Almanın Da.kotada kam J 
Fort - Lincoln'a geçenlerde 
sevkedildiiji hatırlardadır. ı 

Ameriluc buulıklıı.n 
Nevyork, 30 (a.a.) - Bir-! 

!eşik Amerika. h.ük.iımeti, do -
nanmada yardımcı harp gemisi 
olarak kullanılmak üzere (13) 
vapur almıştır. 10 ili H bin to
nilatoluk olan bu vapurlann a
rasında President jackson, Pr&
sident Adams ve Preeident Pier
ce vapurlan vardır. 

li'ilipin ihl'8("1ltı •yd aJtınııı. 
alındı 

Şanghay, 30 (a.a.) - Manil
ladaki Amerikan makaınatının 
bildirdi~ine göre, Aınerikadan 
Filipın adalanna yapılan idha
liıt bir ecnebi mımlekete tek
rar ihraç edilebilmek için A· 
ın.erika hariciye ııe..aretinden 
hususi bir mezuniyet almak la
zımdır. Bu malların nereye gi
deceği hariciye nezaretine bil
dirilecektir. 
Şanghayda zannedildiğine gö. 

re bu tedbir ,Ameriü.n malla
rının evvela Filipin edalarına 
ihraç edilmesi sonra oradan 
Ruı;ya yolu ile Almanya.ya sevki 
tertibine bir nihayet verecek -
tir. 

Acaba harp hazırllğı mı ! 
Nevyork, 30 (a.a.) - "Nev

york Sun .. gazetesinin "United 
States Luis,, idaresinden öğ
rendiğıne göre, Antilleıı denizin
de sefer etmekte olan 27.000 
tonilatoluk Amerika vapuru son 
sür'atle Nev Port Nevse grt • ı 
mek üzere emir aimıııbr. Bu 
vapurun Amerika deniz koıınis
yonu tarafından Amerikan 
bahriyesi için satı nalmdığt ma
lümdur. 

--------0---------
Dün eclis iki celsede mül-

hak bütçeleri tetkik etti 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) kayı. dört yü.ı bin ıırııya satın 

rasında bır ihtiliıf varmış, bunu aldık. Şirkete serbest dövizle i~ 
öğrenmek iatiyorıım. yapmıyan bir memlekete sat . 
Bazı hat plerin itirazı mak şartile, kendisine dört yüı 

bin liralık tütün vereceğimizi 
Gilinrük ve lnh.isarlar Veki- ı söyledik ve bir mukavele im . 

ıının· · sözleri muhtelif hatipler zaladık. Şirket tütünleri serbest 
tarafından itiraza uğradı. Ha- dövizle muamele yaoan bir 
tiplenn mühim bir klsml ucuz ~eınlekete satnıağa kalktı. Ma· 1 
içkilerin halkın ara.smda daha ru aldı.ık. Muhakemeve müra -
çok taammüm ettiğini ve bizde- caat ettik, kazandık." Nihayet 
ki şarap derecesinin de yüksek mukavele h.:.ikümlerine uygun 
olduğu fikrini ileri sürdüler. bir memleket bularak tütünleri 

- Alkolün derecesi artınca. aldı 
sem derecesi de artar. :M.i!U Şef · Biz de fabrikanın tapusu· 
alkol derecelerinin inmesini bir nu tesellüm ettik. 
program halinde ortaya ko_y- Benzine ispirto 
rruıştur. Ben bu işle daima ug- karıştırmak 
raşacak, Sıhhiye Vekiliyle, Güm Benzine ispirto kanştırmak 
rük ve İnhisarlar Vekilinden meselesi ~dilik imkM.sızdır. 
bu me.aeleyi dalına soracağını. Evvell ispirto mevaddı iptida· 
Gençliğin kurtulması iyesi bulmak kabil olmadığı gibi 
Kürsüye sık sık gelen hatip- , benzine kanştırılacak evsafta 

!er sözlerinde ısrar ediyorlar, ispirto yapabilecek bir fabrika.
alkol derecesinin çoltlugundan mız da yoktur. 
bahsederek ufak şişelerin mek· Orman Umum mü· 
tep talebeleri tarafından dahi dürlüğü 
satın alındığını, şişelerin büyü- Bnndan sonra orman umum 
tülmesi lazım geldiğini söylü 
yorlardı. • müdürlüğü bütçesine geçilince 

· · d al muhtelif hatipler Ziraat Ve -
Diger bir hatip sensı e • kaletinden bazı temennilerde bu 

kol derecesi otuza indiği ve da-
ilıa yüksek dereceli ickiler or-

1 
lundıılar. 

tadan kaldırıldığı takdirde tir- Kürsüye gelen Ziraat Vekili 
yalı:ilerin mecburen bu içkiyi ıı.- ı Muhlis Erkmen, ormıı.nları SI· ı 
'---'-'an ve bu suretle nı~ ol- nırlama ve tahdit etme işinin 
"""'lLJU ~ süretle yu .. rüdügun-·· ü rakamlarla mazsa gençliğin bu iptiladan 
kurtula.cağı tezini ileri sür-

1 

izah etti ve orman umum mü · 
müşlerdir. dürlüğünün diğer çahşmalan , 

Vel~ilin son sözleri hakkında da şu malümatı verdi:, 
- Memleketin muhtelif mın· 

Kürsüye tekrar İıılıisar Ve- takalarına şimdiye kadar 450 
kili geldi ve rakı derecesinı a- milyon fidan dikilmiş, umum 
tı;altmaıun başka bir şey icat et müdürlük son sene zarfında bir 
mek demek olduğunu ileri süre 

1 
buçuk milyon fidan dağıtmış . 

rek Ziya Gevherin Bomonti tır. Teşçir işini köylere kadar 
fabrikasının çok pahalıya alın- götürmek ürere Dahiliye Veka
dığı hakkınd&ki sözlerine şöyle !eti le beraber lıir talimatname 
cevap verdi: yapılmaktadır. Orman kaçak . 

- Gönderdiği.mi% eksperler ~ılığı çok fazla ualm~ır. Or
bu fabrikaya bir milyondan man tahdit ~i nihayet beş altı 
fazla kıymet biçmişlerdir. seMye kadar b;tirileeektir. 

Söz alan Mazhar Müfit, tecrü Beden terbiyesi umum 
belerin içkinin kaııunla mene- müdürlüg" Ü 
dilemiyeceğini gösterdijiini ileri 
sürerek !!Öyle demiştır: Sa.at on ye<lide on b<!R dakika 

- Himmetlet'i var olswı. İs- istirahat eden Meclis. tekrar 
tanbulcla bir Yeşilay crmiyeti ı toplandığı zaman kür&iiye Baş
var. Müskiratın ma•.arratı icin vekilimiz Doktor Refik Saydam 
çok propaganda yapmaktadır ki gelmi~. &>den Terbiye•i Genel 
benim kanaatim de ickinin ö-1.. Direktörlüğünün te~kilatı kad
nüne ancak propaıı;'lc,da ile ge-1 rosuna ait müzakerenin müs -
çil~eği merke,UıJc?tl!ı-.. Bu ce· t:ıeelrn yapılmasını teklif etmişi 
mi yete yardım etmel ı dır. tir_ . ..,..,..,..,..,..,""""""'""'""'""'""'"""' 

Mazhar Müfitin bu sözü me- ""
buslarda bir çok taraftar bul -
mll.'}tur. aarif 

(Bilıf tarafı 1 1ncl sayfada) 

İn,.,iliz ba. ri tebliği 
Lon ra, 30 (a.a.) - Amiral· 

lik dairesinin tebliği: 
(B~ş •.lrafı 1 irci eaıyfAda) 

!':Jen, H't,eri.ı yenı m::am.ına Heinkel 111 tip;nde bir tay-
a tartar İngiliz t.arp gemisi 

karı;ı ha. p SC·nU diin. ı icin 
tasaV\'ur edilen lngıliz _ Ame- tarafından tahrip edilmiştir. Bu 
rikan "New Deal,. inın anah • tayyare alevler içinde diişüıiil

müştür. 
tarlarını ilk defa olarak çizmiş Chiltern İngiliz balıkçı ge-
ve bu suretle dünya, demokra- . 1n 
silerin zaferinin ne deernk oldu- mısi gilizlerin garp sahili a. 
ğunu öğrenıni,ştir. çıklarında çift motör!U bir Al

man bombardıman tayyaresini 
Times diyor iri: çlenize düşürmüştür. Chiltern 
Roosevelt, geçen kanunw.ani-

de kongrede söyledigı-· nutukta insanca zayiata uğramadığı gi
bi ha.sara da. uğramamıştır. AJ. 

müstakbel dünyanın, söz hür- man tayyaresine şiddetle hücum 
riyeti, mezhep hürriyeti, sefa- edilm;,,tir, Bir çok isabetler a-
letin ortadan kaldırılması ile . ...., 
ı.aeydana gelen hürriyeti ve kor lan tayyarenin pike inisi yapar 
kunun izalesiyle tesis olw:ıacak gibi hemen hemen denizin sathı 
hürriyet gibi dört hürriyete is- na kadar yuvarladığı göriilmüş 
tinat ettirilebileceği prensipini ve tekrar yükselmek istediğı Si· 
ileri sürmüştü. Hiikilınet otori- rada bir tam isabet al&ra.k düş
tesi ile söz söyliyen Eden bu müştür. Irak T-•.ı;ı;·, 
prensipi lngilterenin tamamile ..,.,..., 
tasvip etmekte olduğunu anlat- Bağdad, 30 ( a.a.) - Irak as-
mıştır. keri tebliği; Garp cephf.'t!linde 

Eden dikkatini, sefaletin ö- Irak kıtalan du.ınanıa bir mu
nüne geçmekle elde edilen hür- barebeye tutuşmuşlaroır. lngi· ı 
riyetin etrafında toplamıştır • !izler (3000) e varan telefat ve 
Herhangi bir siyasi hal sure- yaralı vennişlerdir. DW.manın 
ti nazarı itibara alımnaksı:ıın bir mukabil taarruzu kendisi 
denilebilir ki, A vrupadaki ız- için ağır zayiatla tardedllmiş - J 

tırabın azaltılması v<e Avrupa _ tir. 
nın yeniden teşkilitlandınlması 1 Cenup cephesinde kıtaatımız 
bizzarure ve büyük mikyasta İngilizlerin (Marakel) lnevzile
İngilizce konuşan milletlerin riDe taarruz etmişlerdir. Düş
iradesine ve kaynaklarına. bağ: man müteaddit ölü ve yaralı 
lıdır. Afüst&lısil mevkünde o- vermiştir. 
lan büyük cenubi Amerika meın İngiliz hava kuvvetleri şimal
leketlerinin de bu vazifeye işti- 1 de bir kaç tayyare ıru>ydanını 
riık edecekleri şüpbesimir. bombardıman etmi~ae de zarara 

"Dally Telegraph,, Edenin sebebiyet vermemiştir. 
nutkunu ayni tarzda. lıe.ltie mev l Alman Resmi Tebliği 
zuu ettikten sonra üçlü paktın Bertin, 30 ( a.a.) - Reemi 
zfıfa uğradığına işaret tem ekte tebliğ: 
ve Alınan menfaatlerine sada • İngilterenin Girid kalesinin 
kat gösteren japonyanın Roo- işgali için 20 Mayısta ha va dan 
seveltin nutkundan sonra bu yapılan muazzam bir ihraç ile 
sadakaitini arttırması muhte • başlıyan harekat aı:;ağı yukarı 
mel olmadığını yazmaktadır . bitmiş gibidir. Düşman muka -

Bu gazete diyor ki: vemeti her tarafta yıkılmış -
Bertin, japonyanm, Hitler tır. Paraşütçülerle dağ avcıla -

hesabına elini ateşe sokmalı: rınd&n mürekkep oları?.k adanın 
ıçın sabırsızlandığını söyle • garbinde teşekl<ül edenn hücum 
yerek tefahür edebilir. Fakat, grı.ıpu müthiş bir sıcağa ve ara
akıllı japonlar kendi menfaatle- ııinin &rızalı olmasına rağmen 
rinin böyle bir harekete uy. düşmanı mağlüp ederek dağıt· 
gun olmadığını müdriktirler. ,, mışlır. Batı grupu Resrııo ci· 
Harpt..>n soııra.lıi dU.ys \'aziyeti vannda paraşütçülerle birleş . 

Londra, 30 (La.) - Dün ha- meğe muvaffak olmnştur. Bu 
riciye nazırı Eden, Mansion paraşütçü~r adetçe çok üstün 
Hous'da nutulı: söylerken A- düşman kuvvetlerine karşı ken 
vam kamarasında İııgilterenin dilerini 8 gün şecaatle müda.faa 
harp sonrası hedeflerini bildir- etmişlerdi. P~üt-:üler düş -
mcsi meselesini müzakere etmiş.. nıanın şiddetli mukavemetine 
tir. Bu meselenin müzakeresi rağmen Kandiya şehri ve hava 
geçen paskalyadan evvel mev- ı meydanını işgal etmişlerdir. 
zuu babsolmuş, fakat tebir e- Yunan kuvvetleri başkumanda . 
dilmişti. nı olan general Hiravon teslim 

Söz alan başlıca hatip libe-1 olmağı teklif etmiştir. ı 

Eski Rumanya kralı Carol ile 
Madam Lupescu. Vierge adala· 
nndan Havanaya gitmekte o
lan bu vapurda bulunuyorlar . 
Vapur yolcularını Havanaya 
çıkardıktan sonra derhal 
Nev Port Nevae hareket ede • 
cektir. 
Almıuılar da işin ehemmil efuıl 

aıılamıya. başhJorla.r 1 
Bertin, 30 (a.a.) - Hususi 

bir muhabir bildiriyor: 
Roo6eveltin nutkunu buı te

reddütlerden ve az ehemmiyetli 
gibi telakki etınek temayülle -
rinden sonra Alman siya,ıi mah
filleri ve matbuat bu nutukla 
ciddi surette meşgul olmağa 
başlamışlardır. 

Şarap İnhisar maddeleri 
arasından çıkarılıyor 
Kürsüye gelen Glimrük ve 

İnhisarlar Vekili Raif Karade 
niz, rakının mazarrıı.tı>ıı hükü
metin de daima göz önünde tut-: 
tuğıınu, içki menedilecek olursa 
kaçakçılığın ortaya cıkacağını, 1 
bu işi Amerikalıların bile ba . 
şaramadığıru söyliyerek SÖ7Jı.
rine şöylece devam Ptti: 

Vekaleti 
ihtiyari talebe 
kursları açıyor 
Ankara. 30 (a.a.) - Maarifi 

Vekilliğinden tebliğ olunmuş
tur: 

Lise ve orta okul talebesind<11 
bütünlemeye kft.!mıg olanları ve 
ti~tirmek için 18 · Temmuzda 
başlamak ve 24 Ağustoı;.da bit
mek üzere her lise ve orta o
kulda "ihtiyari talebe lmrslan., 
açılacaktır. Bu kurslarda öğ . 
retmenlerimiz ders vere<'ektir. 

ral Mander olmuştur. Bu me- Alman hava kuvvetleri çeki
bus harp sonrası için bir imar 1 len düşman kollan ile kıtaat ta· 
plilıunın da müellifidir. Mander, haşşütçüleri ve mukavemet 
Büyük &itanya imparatorluğu- merkezleri üzerine iasılasu bir 
• un dünyayı daha iyi tevhit surette yaptıkları hücumlarla 
e-tmek üzere bir köprü olarak' müzaherette bulunmuıılardır. 
kullamlınası imkanı hakkında Muharebe tayyareleri ile Stuka 
Lord H::lifaksın noktai naza- ve tahrip tıayyareleıinden mü 
rını ele alarak demiştir ki: 1 rekkcp ~küller İngiliz ve 

Alman milletini ~una ikna et- Yunan kıtalarını birbirini takip I 
meliyiz ki, o bizi esaret altına eden dalgalarla biçmislerdir. 
almak istiyor. fakat bu onu e- 1 İtalyanlar deniz ve bava kuv 
saret altına koymıyacağız. Hit- vetlerı ile harekatımıza yaptık 
!erle sulh yapmaktan daima . ]arı müzaheretten başka t. 
imtina edeceğiz. Çünkü sözle - 1 talyan kıtaları 28 mayıs öğle
rine itimat edilemiyecek devlet den sonra adarun şark k:ısmına 
adanılariyle görüşmek fayda • çıkmışlardır ve garbe doğru gür 
sızdır. atle ilerlemektedirler. ltalyan 

İşte bu iki fikir Avam Kama- torpidolan bu miizaherette bil
ras.mn dünkü müzakerelerine hassa temayüz etmiı;l~rdir. 

Burada verilmek istenilen in
tiba şudur: Rooseveltin nutku 
Alman devlet adamlarının hayre 
te düşürmemiştir. Amerikan 
yardımını artbnnak için fevka
lade hallerin ilanı bekleniyor
du. Fakat bu yardım arzu edi
len nisbeti bulamıyacaktır. Çün 
kü konulan tahdidat üzerine A
merika efkan umumiyesının 
hoşnutsuzluk göstermesi muh 
temeldir. 

Almanlar Rooseveltin Ame • 
rika milleti namına sö:t söyle
meğe salahiyeti olmadığını ve 
cenubi Amerika cümhuriyet-ı 
!erinin ise bu nutku tasvip etmi
yecek.lerini iddia ediyorlar. 
"Antiqua,, üsleri de Ameril;ayn 

lıira.l-1ı 
Antiqua, 30 (a.a.) -Antiqua 1 

üslerinin Amerika.ya. kiralan
masına ait mukavele İngiltere 
kralı namın• ad:ı.wıı valisi A
merikan hükümeti. namına da 
Amerikan koruıolosu tarafın • 
dan imza edilmiştir. 

Roo:oewlt mutad programmı 
bozmadı 

Vaşington, 30 (a.a.) - Rei
sicümhur Roosevelt hafta tati
lini Hyde Parkta geçirmek ü
~ Vaşinrtondan aynlmıştır. 

- Bugün dünyanın takip et· 1 
tiği bir yol var ki, biz de onu 
takip ediyoruz. Batkı yüksek 
dereceli içkilerden cekip a.• 
dereceli içkilere alıııtırmak için 
uğraşmaktayız. İnhisarlar ida . 
resi bira işini eline alır>ta vaai 
teşkilatı ile bu maddPyi bütün 
ınemlekete tamim etti ve bu SU· t 
retle bira istihlaki de günden 
güne ~oğaldı. Buna muk bil 
de rakı satışı azalmıştır. Ayrı· 
ca yakında Meclise takdim olu
nacak bir kanunla şa,-abı da 
inhisar maddeleri arasından çı
karıyor ve serbest bırakıyoruz. 
Bu suretle hem be.ğrılar kasa . 
nacak, hem de ucuz bir içki ol.· 
du~dan bu a.z ciereet-li i(lri 
halk arasında taammüm ede 
cektir. 

Uyuşturucu madde 
salgını yot< 

Bir arkadaşım uytlilurucu 
•naddelerden de bahsetti. Şunu 
herkes bilmelidir ki, memleket
te uyuşturucu madde salgını 
yoktur. 
Arkad~lanm rakının derec&

sini indirmeği teklif ettiler. Bis 
bunu tecrübe ettik. Kırk dere- i 
celi rakılar çıkardık, fakat sa.. 
tılm <lı. 

Bomonti fabrikası işi 
Bomm1tı fabrikası ~ine gelin

ce, nleM1t-.. -uırlur· Ri7. b11 fahri .. 

Lise ve orta okullartla bütün
lemeye kalan talebenin, taleiM' 
olduklarını gösterir bir vesika 
ile bulundukları eehirlerdeki li-1 
se v~ orta olı:ullara ınüncaat e-j 
dcrek şimdiden kurslara kay • 
dolunmalan lazımdır. · ı 
~" ........-v-..·vvv~ 

esas olmuştur . Dağılan ve luWanmız tara -
Ha.ric.iye müsteşarı Butler, fından takip edilmekte olan ln

müzakerelerin sonunda bükü- giliz kıtalarının bakiyeleri mu
met naıruna Edenin beyanatı ü- harebeden içtinap ve gece va
zcrinde meclisin nıı=rı dikkati- purlara binmek için cenup ıoahi
ni celbetmiş ve demiştir ki: !ine doğru kaçmaktadırlar. Bir 

1ngiiterenin gerek dahilde ge- ı~ok esir ve tank ve 30 ağır ve 
rek dünyanın her tarafında hafif topla büyük miihimmat 
daha büyük bir içtim.al emniyet depolan dahi !olmak ii2tte çok 
i in Avrupanın ötedenberi uğ- mühim miktarda malzeme ele 
ruııda savaştığı ve İngiltere . geçirilmiştir. Keza Alınan ve 

Batan gemiler nir. yardımı ile tekrar kavuşa- İtalyan eı;irleri de kurtarılmış-
.,_. ~-• dıa. ·· 1 . ~ hürriyet için harbetıne • ~:r. 
..,.. - }"11% eree gemı digı ıntibaını vermek en büyük Alman muharebe tayyareleri 

kaybetti hata olur. C"aso kanalında 1ngiliZ deniz ı 
Londra. 30 (a.a.) - Harbin ------------- deniz kU\...,·etlerine hücum ede -

başındanberi mihvere ait 3 mil- rek iki destroyer batırmı ·lardır-
yon tooilito hacminde 600 va- Lord Halifaks'ın Girid sularında Stukalar, ce-
pur müsadere edilmiR, hatırı 1 • b ıruın 1.600 ton hacminde iki 
DllŞ veya miirettebatı tarafın • ey ana tJ ti aret Yapuru ile bir kabotaj 
dan bat:mJnıuıtır. Mflyı~ın orta- Vaşington, 30 (a.a.) - İngil- vapıırıı ve bir a.viro tahrip et-
sma. kadar yapılan istatistikle - terenin Yasinı,1:ou biivük <>l~i><i mi§krdir 
re göre 174..000 tonilatoluk 6l Lord Halifax bir mülakat esno.- ttıılyıuı Resmi Tebliı(i 
Alman vapuru yakalanmış veya sında ~unları ~ôylemiştir: Roma: 30 (a.a.) - İtalyan 
müsadere edilmiş, 1.499.000 to- Büyük Britanyanın sulh yap orduları umumi karar~ın 
nilitoluk 280 A.bnan vapuru da 'ı mağa hazır olduğu h~kkuıdaki 359 numaralı tebliği: I 
babn}mIŞ veya mürettebatı ta- şayialara inanılmar.ıa~ı lazım- 30 .Ia~>ıs gecesi Ita.ly~>ı hav~ 
rafından imha edlimiştir. j dır. Nazilerle sulh yapılamaz. t~,·kkülleri, Maltada kain Va· 1 Kac Nornıç gemisi 1-*nıış? Lord Halifax, Alm.anlarıtı, letta limnııındaki tesisatı bom· 

Oalo, 30 (a.a.) - Sjoefratati- Giride vaki hü<'umlarınıJa. nis . bat-rl:man etmişlerdir. 
denee gazetesine göre ceman bet gözetilmek şa.rti'~ •.CJk :ı:hı Sima!i Afrikada Tobruk mm 
671 bin ton hacminde 186 Nor- zayiata uğradıklannı ~öylenıiş takasıııda topGU kuvvetleri ile 
veç vapuru harbin başlangıcın · ve bu hücum eım sında "·'mnn kc:ıif kollarıııın faaliy.-tleri gö· 
dan beri 30 nisana kadar gec;en derslerin Hitıeri Bü viik Rrit ın riilmiiştür. 
müddet zarfında batırılmıştır. ı yayı istil&ya ~ebbüs hususun· İtalyan hava teşekkülleri 
300 den fazla Norveçli t.ayfa da da tereddüde se\•kl'<l<'<'~:'.'iı-< ila. Tn1'nı1< limanındaki tPRisat ile 
ölmliştllr. ,.~ etmietir. 

Irak mukave· 
meli kırılıyor 

(Baş tarafı 1 iııci aayfada) 
itibarla Bağdaddaki lı-41< kuv. 
vetleri iki ateş arasında kab:ııı 
ve vaziyeti müşkülleşmiştir. · · , 
rünüşc göre son günlerde l 
rakta İngilizler lehine mühmı 
~r kaydcdilmiştır. 

Suriyedıı Alınan. l>oU.ıii,11 
Kudüs, 30 (a.a.} - R uter 

ajansının Suriye hudud da i 
muhabiri bildiriyor: 

Beyı-uttan en •on gelen İn
gilizler Ha!epde teknisiyen ve 
tayyarecileri de dahil old -
kuwetli bir Alman kadrost. . n. 
mevcut olduğunu bildırıru:kt.. -
<lirler. Tükenen benzin stokları
nı ~·enilemek için icap eden ben
zin tayyareleri naklcdilm~kte
dir. Salı gecesi beheri ·10 kad.1r 
Alman tayyaresinden müte< -k
kil iki büyük grup Beyrut ü. 
zıerind{'Il Iraka doi;'?'U uçmı~ 
tur. Her gün sivil kıya rette ~o 
kadar Alman turisti ge,' rıl kU ... 
dir. Bunların ekseri.si Bul,., r 
pasa.port\ınu hanıildir. 
Kadiist..ki i~paııyol konsol.:> •· 

nun ii(fı"tzlü vazif.,.,i 
Kudüs. 30 (a.a. l -- Fil; e 

ki Alnıan ve it~Iyan mcnfaıt
lerinin hiınavesini deruhte t
ıniş olan İspanya konsolı:>•J" · 11 

yarından itibartn Vichy lıtik ·ı
meti b~kon8olosunun mi"'ıra
katinden sonra. Fra "' weııf& 
atlerini de lıimn:vc eılccc ktir 

Ra.<>id Allııin. tdti.~l~ri 
Ba:'tdar, 31) (a a. l - Ra~ul 

Ali Geylani bugün cmuı t ki ve 
bilhassa Basra h~v:ı I' .ı .. d ·· 
garniwnları t<.ftişe ha'lı yacak 
br. 

Raşid Ali kaçt~ 
Londra, 30 (a.a.) - Riiyter; 
Loııdra rermi mahfiller -ıd<'n 

öğrenildiğine göre, Ra..~id li 
Iraktan kaçmıştır. 

Raşit Ali genel kurmay haş
kanı Emin Zeki ve Emir At ' l 
!ahın yerine tayin cüreti · ı.. ı
terdiği sözde naib Şer ~ a ı
ğu halde Irak - !razı hııd · 
nu geçmiş ve Irana gitır: ~tı.r. 

Felaketzede 
Yurtdaşlara Kızı· yın 

yardımı 

An.kara, 30 (a.ıı..1 - H:ıber 
aldığımıza göre Muğla •-e ci -
vannıla vuku bulan y r sanı 
tılan neticesi açıkta kıt • ..
lan yıırdda.şların acil ihtıy:ı. 'a
rını karşılamak Wııett Kı ı ay ı
mumi merkezi tar .. r. 
balline 200 çadır :ıön<ll"nl 
Jnnmaktadır. 

dir. İki muavin gemi il ikı bin 
ton hacminde bir vapu?' b."ltı 
nlmış ve bir benWı d<'po u 
tahrip edilmiştir. Diı{er ha ı 
teşekkülleri. motörlü ,·asıtala 
rm taha üt merk~r.Jerini ve 
müstahkem mevkideki mühım • 
mat depolarını bombardıman 
etmişlerdir. 

İtalyan avcı tayyarcl,.rı. Bm
ga.z.iye ulaşm:ı.k is.iyen fııgıli2 
tayyarelerinin yollar:~.ı J,,smı~ 
!erdir. İki d~n tayyare.~ clü 
şürülm- tür 

Giriılde ihraç ku\'\'etlerinıız 
dü.,'<m.ana taarnız eılerek birk ç 
yü.ı esir almışlar ve mühim mik 
tarda es'iha ve mühimmat iğ· 
tinam etmislcrdir. Hal'('kat. hu 
va t kkülİerinin miire~r tnli· 
zahereti ile devam etmrktedir. 

Şarki Akdenizde diismaııt' 
müteaddit dcfal:ır ltalvan tay· 
yarelerinin hücumnno. nıaru.ı. 
kalan deniz kıın·etleri. dür kü 
tebliğde bildirildiği vechile, bom 
bardıman tayyaorcleriınizin mü 
temadi bombardımanları ile sü
ratle İskenderiyeye clo~ru çe
kilmektedir. Tayyarelerimiz ta
rafından atılan bombalar vü
zünden Hereward'da infilak ~·u
kua gelmiştir. Kaz.."t•edelerin 
tahlisine başlanılmıştır. Tahlis 
ameliyesi devam etm~kte.lir. 
Şimdiye kadar 229 bahriyeli 
kurtanlmıştır. Bwılardan yirmi 
altısı ağır surette yaralıdır. 

Bir kafilenin seferi Psnasın -
da Conte Rosso. Siraguzanın 
şimalinde torpillenmis ve bat -
mıştır. Kıtaatın büyük bir kıs· 
mı tahliye edilıni~tir. 

Şarki Afri kada tayyarelerin· 
den müzaheret göron düşman, 
yeniden Gondar'ın şimalindeki 
Lelıefit Kalemıze hücum etmiş
tir. Kıtaatımızın seri mukabil 
taarruzu ile düşman püskUr . 
tülmüş ve ağır zayiata uğramıs. 
• 



Sayfa : 6 

lzmit Halkevini 
takdir 

, lzmlt (Hususi) - Parti 
Genel Sekreterliği, lzmit Halk
evintn 6 aylık faaliyetinden do
Jaş:ı memnuniyet ve .takdirini 
beyan eden bir mektup gönder
ıniatir. Bu mektup, bütün halk 
evi pubelerlne t.amim edılmistir. 

Sağhk işleri 
İzmit (Hususi) - Kandırada 

hillnımet tababeti, balkın ve 
kasabanın sağlık işlerine bü
yük hır ehemmiyet vermekte
dir. 

Halk bundan pek memnun
dur. Kasaba içindeki glibre yı
ğınlan kaldırılmakta ve üstü 
açık manda arabaları ile yapı

lan gayri sıhhi et nakliyatı da 
bu arada menedilmiştir. 

ZA YI - Nüfus tezkeremi, ve 
terhis vesikamı ve gayri müscl- ı 
Jiih raporumu zayi etilin. Yeni
lerini alacağımdan eskilerinin 
bükınü yoktur. 
Flndıklıda Hamnm arkasında / 
12 numaralı odun ve kömür 1 
deposunda arabacı Şibinkara
lusnrh, 318 doğumlu ve Be
'iıktn"l askerlik yabancı şube-

sinde ka) ıtlı Nebi oğlu 
Mehmet Pekşükür 
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Boldan sağa: 
1 - İsta.nbulun bir f'emti. 
2 - Edevat, bir ka?.amızın 

ismi. 
3 - Efendi, yayan. 
4 - Gökde bulunur, inek yav 

rusu. 
5 - Peygamberin l!Ö<>tcrdiği 
6 - Taranmıs olan. 
7 - Dcni7., bir çalgı. 
8 - tıe. 
9 - Vazifesi olmadığı işe ka

rışmak. 
Y1ıliarulan aşa.ğtya: 

1 - Bir yaz sebzesi, mukad
des. 

2 - İstihza etınclc 
3 - İntihapta verilen. inki ~ 

yad. 
4 - Bir hayvan. eski bir lran 

hükümdarı. 

ETİ HA YRİYEDEN : 

·~opıa mahsulleri ofisi İstanbul 
şubesinde • • 

Ayvansarny HaJıkoy, Kasımpasa, Ayaknpı , Mumhane flci(lnnt-nlerinde 
stıhsnl edılmekte olun kalın \'C inca kepekler istenildiği mıktiırchı . atışa 
u-zedilmcktcdır. Talıp1erin Liman hanındaki şubemize mOr:ll'nnUarı. 

(4125) ---

RADY O 
31 Mayıs 1941 

7.30 Program. 
7.33 Muzlk 
7.45 Haberler 
8.00 Miizik 
8.30 E\'111 stıati 

* ıa 30 Progrıım 

13.33 Mu:r.ik 
13.45 Haberler 
14.00 Muzık 

14 45 Milzlk 
15.00 Mu:r.ik 

* 18.00 Program 
18.03 Mlitlk 

18.40 J\Hizjk 
19.00 Konuşma 

19.15 Miızik 

ı 9.30 Hnbeı-leı-

1 !1.45 Mıız.ik 

20.15 fuıdyo 

20.45 Mu:ıık 

21.00 Konu m.ı 
2 1.1 o l\hl ı.ü: 
21.40 Mu ık 
21.55 Mıızık 

22.30 H:- be• !er 
22.45 Muzik 
23.15 Muzik 

18.30 7.Jrnnt 23.30 Kı.p.ınış 

Takvımi 1 

5 - }fayvnnlann kışın ye
diği. 

6 - ltina eden, bir nzuv. 
7 - İbua eden. 

- Bir nota. bir :=m;ı.l edatı. 
9 - Takıcı illet, yemekten 

emir. 
(Evvelki bulmoıcanın hölll) 

1234 56789 

~~PARA 

(]Un ·'.r~ 
zarlinrla ~T. iş BANKAS . 

Küçük tasarı·uj' 

Gu .. ZELlECT· hesapları 1941 . '/ 1. İKRAMiYE PLA. 
..... 

l'ENl 
WWW 44UC 

DA CDA. DENİZDE, H~R YERDE ,. \. ,, 
..,.. *'. -- / ''\...... 

~ 

Aç Kalmaz 
Toıvuk 1o1e rt auyile mamul bir aded 

ÇAPAIVIARKA 
Hububat kcımprimP~ile 24 smıtlik kalodııı~ temin ffi<'..rs!~ 

Büyük Bakkaliye ma(iazalarındıı bulunur. 

İMRUlNİ Bİ.AI İ$ BA•KM»U>A 
IK .. A~ ._.HESAP A-Çlı'R 

4 

..__:==;:-==-:::=:::::::=.:::;::;:::::::::==~~~~~~~ 

1 ı __ D_e_v_Ie_t _D_e_m_i_~yolla:rı İlanları 1 
·.-oteuıcı.. Devlet Deınıryullan ıdnNSnce yapt.ırılacak ol:ın ~ 

binam inşastı kapelı zarf usulilc v• vlhidi tiytıtlwıodQ \Ddillıt ytllNlank KEflOELER: 4 Şubat, 2 Mayıs, 

1 Atuıtoa, 3 lk:neite~in 

tulhlerlnde yapılır. 

)l'Gideıı ek&iltmeye konulmuştur. 1 
Bu inşaatın doşeme ve lt>ntol:ırında kullanılmak uz.ere idarece raylar 

venle\·ek veyahut d.ğer biı in~aat $ekli tatbık edilf!Cektir, 
1941 iKRAMİ YELERİ 1 - Bu işin muh.ımıncıı bl'<Wlı 4~.000 liradır. 

, l adeı 2000 Ural&k: = 2000,.- Lin ,_ 2 - t tekliler bu işe ait ~rtnnme ve ıalr evrakı Devlet Demiryolları 
- 3 > 1000 > = '3000.- > Aııkonı ve Strkeci 'emclerınden 225 kuruş mukabilinde alabilir!er. 

2 > 750 > = 1500.- , 3 - EkKlltme 12/6/1941 t:ınhlııde Perşembe gum.i ill&ı 16 da Anka-
4 > 500 > = 2000.- > •· rada D<.ivlet Demiryollan yol idaı e~inde merkez 1 inci komiaıyonunca ya. 
8 > 250 , ~000.- > " pılacakt,ır. 
35 > 100 > = 3500.- > - 4 - Eksiltmeye gir..>bil.mek Icin isteklilerin t~klil mektupla.rile bir-

80 > 5o > = 4000.- , likte aşagıd:;ı ya:.-.ılı teminat ,.e Vt'Stııki ayni ıcün saat ı~ e kadttr komieyon 
300 , w > = 6000.- , rei3lilint' "er)Tlel"ri J5zınıdır. 

A) l-490 numaralı kanun ahkimına UJ'IW'l 31'76 liralık muYl!idtat te-

l 1 
minat, 

Askerlik İfl.leri B) Bu kanunun tayin ett.Jğl vesıkala.r, 
Y' E) Bu işe mnhsus olm;ık üz.ere Mtlna&a.JAt Veidı.tindeıı a1ıJ:um$ eh-

_ ,..,.._,..,..,..,..,.. __ ,..,... Uyet vesikası, 

Beyoğhı Yerli ~erlik 901ıı&- Ehlıyet vesıkası için ihale taı ihinden en aı M'ki% l\.in evvol btr wda 
sin.df'Jt: ile Miimıkal5t Veköletine nıura<":ıatoluıımaıı. (2842) (4052) 

Topçu binbaşı Mustafa oğlu 
Latif Gökçen 303 İst. ( 323 · 
19). 

Askeri 8. Sınıf muamele me
muru İbrahim oğ. Mehmet Hil
mi. İstanbul 304 sicil No: (322-
67). 

Mükellef Tabib yUzbaşı M. 
Lfıtfi oğlu Ali Sami 304 Kahi
re. Kayıt No. (36174) 

• • • 
Muhammen bedeli (30.000) <•tuz bin lira olan 100 ton karpit 18/81941 

Pazart.esı günu saat l~ de kapalı uırf usulu ile Ankarada idare bhıaaında 
aatm jfüancaırtır. 

Bu ise girmek istiyenlerin 2150 ıki biı:ı iki yüz elli llialık muvakkat 
teminat ile kanunun tayin ettili vesikaları ve tekliflerini a;nıi glm aaat 
14 de kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler (150) "kuru~a Ankara ve Haydrırpaşa ve:ul.ılerinde satıl-
maktadır. (4121) 

1 
Yedek istihkim asteğmen 

Mehmet oğ. Mehmet Fahri 318 
1.etanbtıl kayıt N-0. (30560). ==========================================ı 

r ' TÜRKiYE CÜMHURIYETI 

Bu genç kız 8 gün zarfı~da bu 
derece C37.ip bir tanda ı,ruzelleş-
ü. Onun buna nasıl muvaffak 
olduğunu ,.e her kadının o.a.sıl 
mm"1ıffak ol bik"tt.ğini izah e-
den şu mddubunu olruyunuz: 

•8 _ 10 gun ev\ el çektirdığim bir 
(oto rafımla bugun çektırdiğim fo

toğrafım aınsındnki şayanı hayret 
degışikliği göriınce in:ına:rrııyorum. 

Alnımda, gozleriınin ve aiz.ımın et
rafında buruşukluklar ve çizgilerim 

vnrdı . Tenim sert ve çırkin idi. Bu. 
gün ise cildim kadıfc gibi yuınuşa
m~ ve buruşukluklnrım tama~en 

r..::ıU olmustur. Adeta do:stla.•ım gıpta 
n.:ıuırlariylc bakıyorlar. Hepsine cilt 
unsuru olan pembe renkteki TOKA· 

LON kremini gece ve bcy:ız renkte
ki TOKALON kremini de gündilz 
kwlarun::ılarını tavsiye ettim. Onbr-

1 

Askeri 8. Sınıf muamele me
muru Hacı Rifat oğ. Sadattin . 
Yilla!el 309 lstanbul sicil No. 
(333. C. 28) serbest avukat. 

versitcsinin meşhur bjr pıc :esörü Yukarıda ilin edilen subay ve 
larnfından keşfedilen ve kumetli askerl memurlann kayıtlan tet
gen~l. k cevheıi olan •BIOSEL·· var- kik edilmek üzere çok acele şu-

• bemize müra.caatlan illn olu -
dır. 8393 

Akş.-ımlıın bu pembe renktf!k ı T O - .. -n_ur_ . .;< ___ > ·------------'I 
KALON kremini tatbik edinlı. Ge
celeri si1. uyurken o temrini yapar 
ve cildinizi besliyerek g<'..nçıeştirir 

ve buruşukluklardan kurtarır Gün
düzleri de beyaz renkteki TC KAK. 

LON kremini kulllanııııı. < Udinl2 
yumuşayıp tazeleşecek ve siyah 
noktaları teınizliyecektir. 

BORSA 
30 Mayıs 9 4 1 

A9ıl•t ve k.ıpanıt 

Loodra 
Nevyork 

1 sterlin 
Dolar 

PARAYI iADE GARANTiSi Ceııevre bviçre ~ 
Bu bas.t usulü _ günde 3 dakika Atina Drahmi 

tatbik eden her kadın, bir genç kız Mndrid Pezeta 

~.2• 
132.20 

2S>.95 
0.9Sl75 

12.9375 

ZİRAAT BANKASI 
ICuuJuı tMQd: 1881. - Serma;veıd: 100.000.800 'l'ltrk Jinıll. ... -

Ajana adedi: 118 

ZINf v• Tloerl her nevı banq muam9'•1#1. 
..... blrlktlrenlere uaoe ıı ... ikramiye ywfyer. 

cildi gıbi yumuşak, taze vf' ncrmin Yokohama Yen 31.1375 Zlraat Bıl,._,nda ırumtıera1I.,.. 1bbana ııır-aatlfır beablamıda en 
bir cilde malik olur. Binlerce vıık'll- Stokholm lsviı:rc kror :.~::· ı, az flO lirası bulu:'lanlanl .-ede t drela \)lir:fleuk ıav•a ile aplıdaJd 
da goriilen memnuniyctbahş semere , plAna göre lkTamiye dalıb:!cacaJdar: 

snycsinde bu kremin tesiri hakkında DOKTOR 4 acled 1.000 Uııaalk ıt.oOO U.. l tll Me4 ~ Ulall" UOO Ura 
bizi gnrnnti vermiye kadar sevke<li- ı 4 • IOO • -.000 a uo • 40 a .,_ • 
yor, HAFIZ CElV~ AL ; 4 • - • :t.000 1 - 1 .. • l.IOO • 

Hemen bugün her ılti k~emde:'I ı 40 • ,., • ;e.ooo • 
birer tup '\ey:ı birC'.r vazo satın almız.I Lokman Hekı"m,_ 
\"C on gün kadar muntaz.nm;ın kul- ,. DtKl<AT: Boısaplarmdakl paralar bir •ne içinde 6-0 lhadan lll8lı 
lnnınız. 41Qomlycnlcre ikramiye c;ıktıi'tı tnkdlrde ~ 20 fazlaaiyle verllecekUr. 

Dahiliye M UtebUSISI . 

31 Mayıs lM1 
. 
Yüksek Ziraat EnstitGal. · 

Rektörlüğünden ı 
.ı - Kuru.mumu-. talebe ve mibtahdemfabı JN1 tıwl•h"8 .. ~ 

yıa sonuna kadar bu sendik erzak lh~ CJllll:l IQIZl OllPlr ~ 
ihale edilecekt;r. d 

2 - 9/61941 gunQne mo..dif Pazarted ,anC1 lll8bda iPuztlır JJıb rt 
da ya...ılı saaUerde Re.ktör.tilk binaaındak1 ıı:dM ıı ag llıalDlıQıall .._.. 
dan Jhnlcsi yapıJncakt.ı.r. ~ 

3 - Muvrikkat teminat " '1.!S tm. 
4 - Şart.nıırn ve daha ıa\a Wiba\ Mnak lsU:)adıeıda ~ ~ 

ltıiüne ııı{ıracaatıan. (380G) 

Grup. Clnal 

1. Ekmek 

2. Kuru Uılun çek..lrdcU:b 
Kuş uzumti 
Kuru kaysı 
Kuru erik 
Cevız i~1 

}'ıstık ıçi 

Vanılyoı Mit 
Buğd:ı> ~relik 

Ni~ 

lrnıik 
?,takarn:;ı 

Tel şeh~• 
Pınıiç 

Kar:ı ınf!l'cimck 

Kırnuzı merci.meli 
Nohut 
Kuru :fasul,ye 

Bnrbunye fua.17• 
Kuru bamJ'• 
Bulgur 
Kuskus 
Tıutıana 

Patntttı 

Kuru sola-.. 
S: rımı;alt 

L T:u.e Jw;uqe 
Taze ~tn7• 
Sıvn 1.>11.>cX 

Dolma blber 
Donıateı 

Taz.e kabU 
Pa tlıl".ın 
Taze oak.la 
Jsp;:ııı&.1< 

Uh •• nıı 
Pırasoı 

Kerevll' 
H:ıvu~ 

Bezel.'V~ 

Semizotu 
Taze yaprak 

Sa1amw:a nprd 
K;u·puz 
Kwıın 

l'tr t.cı'k;.ıl 
Liınon 

Mandall.Qll 
Elnıa 

Armuı 

Ay.._ı 

Şeftali 

KAy$1 
Z<"rdoli 
Ta7.e. f>rik 
vı~ 
Klra;,ı. 

Cılek 
Yeni düny• 

' · lhl:tınur 
Cay 
Knrn bıbcr 
Kı rmıı;ı bH>e-ı 

Baharat 
Matarot 
Kakao 
Tarçın 

d. Koyun eti 
Kuzu eti 
Kar.. ciğer • 
Beyin 
1şkerrıbe 

Koyun b~ı beyinab 
Koyun 1ı;;ıc;114'i 

1. Sade yng 
Zeytin y~ 

'ı. Ywııurta 

Beynz. peynir 
Kaşaı ııeynlı 

Zeytın danw:ı 

Taban 
Yassı k;ıdayii 

Tel kadayiJ 
Yufka 

8. Toz. tıe.ıte• 
Kesme.._. 

GRU P 

1. 
2. 
s. 
4. 
il. 
e. 
7. 
8. 

Saat 

11 de 
11,30 dn 

2 de 
2.30 da 
3 de 
S.30 da 
4 d 
4.30 da 

m..ooo 
J,.GOO 

100 
800 
IOO 
IOO 
150 
400 
J50 
100 
60-0 

12 

1.500 44 
JOO 4f 

8.000 3~ 

200 2( 
100 ı!. 

2.000 18 
4.000 25 
uoo ı 24 

300 120 
2.!>00 18 

1.000 35 
100 40 

15.ooo ıo 

\5.000 10 
200 50 

4.000 
J.000 

400 
HOO 
i.000 
!i.000 
6.000 
1.000 
4.000 
4.000 
4.000 
2.000 
2.000 

500 
2.000 

JOO 
100 

ıı .uuo 

2.500 
7.000 

\5.000 
2.000 
1.500 

500 
200 
100 
2.00 
300 
500 
500 
300 
125 
125 

500 
200 
100 

25 
25 
25 
15 
15 

40.000 
a.ooo 

500 
750 
5f)O 

!iOO 
4.1100 

10.1100 
f.500 

I0.000 
2.500 
2.000 
3.000 

400 
200 
500 

2.000 

8.000 
5.000 

Muvakkat 
teminat 

13 
25 
15 
15 
1, 
ı~ 

13 
15 
10 
8 
8 

H 
8 

35 
15 

2<1 

8 
8 
5 
5 
2 

45 
35 
25 
ıs 

40 
20 
20 
30 
30 
35 
30 

130 
800 
200 

40 
300 
7lı 

400 
300 

58 
54 
25 
15 
12 
12 
3 

145 
70 

2.5 
60 

100 
40 
60 
30 
40 
30 

48 
~2 

J.&000 

400 
40 

l.000 
80 
250 
150 
40 
45 
40 

150 
600 

80 
2.800 

41) 

25 
360 

ı.ooo 

375 
36'i 
4SO 
350 

f\O 
1.50() 
l.fOt' 

ıoc. 

11.815 

251) 
250 

fi() 

::ı1:ı 

GOO 
GUO 
r.so 
ı:rn 

400 
=~" 0 
320 
ıı o 
160 
175 
".iUO 
;ıo 

:15 
41Jll 

:!llO 
3"0 
750 

10 
t.m:ı 

175 
'iO 
2~ 

lıO 

ı.o 

100 

-1 

'\O 

HO 
4?.70 
:~7.5C -- - -'l 431.25 _., ---650 

1.600 
·ıoo 

10 
'/""-
) ı .50 
ftj 

__ -ı~ 
2 (''i~ '\O 

·- l •• _____. 

2J "00 
J.620 

12:-i 
1 ı~.50 

(ı() 

ı;I) 

120 --
-2"ı '1'17 50 ....:..:::::...·:---

14.500 
:u50_ 

-17.GJO _, 

) ... oo 
l.!iOO 
2.uoo 
J,200 

2 .. 0 
f (! 

200 

~ 
~ 

3.840 

~ 
.!~ 

1125 
1363 

833 
199.50 

1898 

kapalı zart 

1324 
548 
483 

> > 
> > 

Aı:ık eksi.lt.mP 
kapalı zarf 

> > 
> > 
> > 

===================================~ 
lstanbul elektrik, tramvay ve tünel 
itletmeleri umum müdürlüğünden: 

26/5/1941 Pauırtesi günü saat 15 de muvakkat teminatı 13i lirn °111
:. 

vo pazarlık usulü il<! ihale edileceği nan olunan alı:ak tevetlür miızD~1• 
için pazarlık muddati 18/6/llMl Salı günU saat ı 7 ye kadar temdit 
>:nl&tir. 

aı-ı" Alfiluıdarlann Jı(lı::WZ olarak verilmekte olan şartnnmesınl LC' tll' 

dairesinden almalnu ve mezkOr gün ve saatte komisyonda haz.ır buıurıtı 
hırı. (4210) 

dan bir çokları cvvcltı bu sozlcrimle 
alay eltiler. oıkat tecrubcsinl yapıp 1 

mcmnuniyetbahş sE>.mcrcslni görün- ı 

ce onlnr ela beııim gibi şaşııknlırlnr > I 
Cilt unsuru olan pembe renktekJI 
TOK •LON kreminde Viyana 'Onl-

Şnyct neticesinden memnun kalma Kor'n hr o;;ent•d,. <l<iı't dı•fa 11 Mu.rt, 11 lia.zıran, 11 _.. 
mı ı elliz, aldığınız yer\? Jtıdc cdl-ı Divnnyolu ,, 1 • · c o( • • ;_, i°!·dlimn ·10. ... ilı lerlıule !,'ı:ti:tecektlr. Sahlbl: A. Cemalottln 8araçoiiılu Neşrlynt MUdllrü: M acıt çetlrı 1 
nlz \"c pnl'ayı gerj nlınız. llı••••••ımm:mlCl!iZAil:E:~iil t'. '" ç "' :r....,......;o.::ı::::c:ıu. ~-~~~~· f.'ı!:ln!ll'G:l!!I••• 8Hıldıöı yer: {H. Bekir 00!'90'.lllal' ve A. Cemalettin Saraçoğlu mııtb••'' 


