
Türk-Alman ticari mübade
lelerine ait tediye anlaşması 

hakkındaki kanun 
kabul edildi 

Ha va şehidleri ihtifali için 
15 mayısta yapılacak mera
simin programı hazırlandı 
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Ay ışığını 
korku içinde 

bekli yen Avrupa 

İnsanlık bahtının bu derece 
karannadığı devirlerde romantik 
edebiyata başlıca ilham kaynağı 
olan mehtap, şimdi çok feci bir 
rol oynuyor, ~deta bir kıtal ışıl
aağı vazifesini görüyor. Londra, 
Berlin halkı, gökyüzünde ayın 
yükselişini, bir şeamet fanusu gi
bi, korku ve dehşet içinde seyre
Qiyor. Çünkü, bombardıman tay
yareleri, hedeflerini iyi bulmak 
ve tahribatı arttırmak için ay ışı
ğını kendiler.ine ortak yapıyorlar. 

BU SABAHKİ 

TELGBAPLA.B 

Hess'in 
lngiltereye 

gelmesi 
büyük alaka 
uyandırdı 

İngiliz mahafili Heıs'in 
akımdan haata olduğuna 

• 
ınanmıyor 

B. Hitler 
F ranıiz Başvekil mua
vini Amiral Darlan'ı 

kabul etti 

Berlin 13 (A.A.) - B. Bit
ler, Hariciye Nazın Ribben
trop hazır bulunduğu halde 
Fransız Başvekil muavini 
amiral Darlan'ı kabul et
miştir. 

l J 

Lord Halilax'ın 
bir nutku 

İngiltereden, Almanyadan ge
len haberler, son bir iki gün için
Cie hava taarruzlannın şimdiye 
kadar görülmemiş bir şiddet ka-
2andığını bildiriyor. Her iki um
ran ve medeniyet memleketinde 
öe yanan, yıkılan, ölen çoktur. 
Gitgide artan bu karşılıklı tahri
batın neye yaradığını, nereye va
racağım düşünmek aklı durdu

lrak'ta lnsrilizler tarafından itcal edildiği hildirilm Rutbab ta yyue istasyona n kaled 

================================ Londra 13 (A.A.) - (8. B. C.) İngiliz istihbarat Nezareti dün gece 
cAnlatrna sulhu olamaz, 
İngiltere yıkılırsa Ame
rika mevkiini muhafaza 

edemez.» 

ruyor. 
Ne karada, ne denizde birbir-

Hitler'in 
muavini 

lngilterede 
Rudolf Heıs tayyare ile 
hareketinden evvel bir 

mektup bırakti 

!crile muharebe cephesi bula
nuyan iki taraf. neticeyi, cephe 
gerisini bozmakta arıyor. Bu va
sıta ile varmak istedikleri hedef 
ikidir: Halkın mineviyatını bo- Berlin, bu mektuptan 
2acak ruhi tesir; harp kudretini H eas' in bir zihin rahat
azaıtacak maddi tahribat. 

Bu çareler hangi tarafta daha sızlığı geçirdiği anlaııl-
çabuk ve daha çok tesirli olabilir? dığını bildir_iyor, 

Ruhi bakımdan, ingilizlerin Berlin • 12 CA; 

vaziyeti dal a sağlamdır. İngilte- A.> - D. N. B.: 
re bir müdafaa harbindedir. Kim- Nasyonal - Sos-
Beden letedl .. yoktur 1'U. varlık yalı.at partLsl :re&· . · .netı ••&tıon 
mucadeleclnde yenilmemek için FWırer'ln mu ... 
her f elal~ete dayanmak mecburi- vlnl R u d o ı f 1 

. .1. k' enk ve Hess- 1t1 seneden 
Yetindedır. Bı ıyor ı az rtmakta seneye a 
matem karsısında: sinirleri bozu- olan bir ııastaıııtı 
ıursa esir olacaktır. Dayanmak- dolayısile Führer 

tan başka caresi yoktur. :~n~~nln ku~:!ı~ 1 
Almanya, psikolojik bakımda~ masını kıı.ti su- ~ 

ayni vaziyPtte değildir. Zira bır rette menetml§t~- ~ 
istiyl~ ha .. bine giri~miştir. Z~fer ~: ~:nla~~ S ~ 
uğruna altı. yedi senedenberı en men bir tayyare 
mkı harp hftli yaşıyordu. Bütün ele geçl.rmıe~ 
'A · 1 t ·ş her yerde muvaffak olmuştur. 10 mayıs cumar
vrupayı ıı::~a e mı · .. : test günü saa.t ıs sulannda, B. Hess, 

muzaffer olmuş, fakat ozledığl Augsburg'dan tayyare ile hareket et
sulh haW. gelmemiştir. Her alman ml' ve §imdiye kadar bu uçuştan geri 

b·ı· ki 1· ·ıt renin ne Alman- dönmemiştir. Bıraktığı ~ır mektup, 
ı ıyor ngı e maalesef bir zihin tagayyurü alamet-

yayı. ne de A vrupada herhangi ıerl göstermekte ve bu da B. Hess'in 
bir yeri işgal etmek niyeti yoktur. cinnet hayalatına kurban gitmış 01-j 

h b. neden de- mıısından endişe etthınekt.edlr. 
Bundan dolayı ar ın .. . n Führer, derhal, bu uçuşlardan ha
vam ettiğ'ini anlamıyor, butü berdar olan ve Führer'in yasa~ı bil
'Avrupa isgal edildiği halde bir melerlne rağmen bu uçu.şlara mani 
:ı" l" 

1 
· ulbun mütema- oımamış bulunan veyahud icab ettiği 

ı..ur u ge mıyen s • . takdirde bu uçuştan ihbar etmemiş 
diyen yeni memleketler işgalıle olan Hess'in yaverlerinin tevki!lni 
gelebileccPine dn aıtık inanmıyor. emreylemiştir. 
Her gün her gece havadan yağan Bu vaziyette, Nasyonal - Sosyallst 

' in ı ölen p:ı.rtısl, maalesef, kendisini, B. Hess'in 
bombalar, yıkılan b a ar, . tnyyareslle bir yere düşmüş olduğunu 
insanlar fuzuli kayıplar tesırinl veyahud bir kazaya kurban gitmiş 
yapıyor. Almanya için bir vatan b~lundu~nu sanma.k mecburiyetinde 
müdafaası davft.sı kalmamıştır. gorm.ektedlr. 
Emperivalist emeller peşinde, git- (Devamı sahife '1 sütun 2 de) 

tlkcc artan bu felaketin ne kadar 
süreceği endişesi hWmdir. Bu· 
nun sonu ümitsizlik,- yılgınlık, 
bezginlik olabilir. 

Maddi tahribat bakımından 

Yeni bir Hitler 
Mussolini 
mülakatı? 

B. Musaolini Almanyanin 
temayüllerinden endiıe 

ediyormuf 

Sovyetler 
Birliği - Irak 

İki hükiimet araıinda 
Siyasi münasebet 

tesis ediliyor 

Moskova 12 (A.A.) -Tau 
ajansı bildiriyorı Irak bükUmeti 
1940 ıenai aonmada Ankarad • 
elçili vaaduile Sovyet bükUme
tine Irak ile SoTYetler Birliği 
arasmda aİyaaİ münasebetler ku· 
rulmuı için müteaddit müracaat· 
larda bulunmuttu. Irak bükUmeti 
bu münaaebetleriu teıisile birlik· 
te, Lir deldiruyoa -.retferek 

memlebd..W.. ......... tmndı
iun ilan ebneli •zmııma iabar 
eylemitti. 

Sovyet h~ Sovyetler 
Birlifi ile Irak arumda ıiyut 
münuebetler t8IİIİ bmmanda 
müsbet bir hattı hareket almakla 
beraber buna, her banai bir dek
ı;. p-···- ~rine batlı tatmaiı 
m-.vahk gönnemitti. O zaman 
Sovyet hükUmeti ba yolda bir 
cevap vermit Te müzakereler 
kesilmitti. 

3 mayıs 1941 tarihinde, Irak 
bükiımeti Anlparaclaki Sovyet 
büyük elçis' vaat.asile Irak ile 
Sovyetler Birliği arumda ıiyui 
münasebetler karulmuı teklifini 
tekrarlamq Te bunu Arap) 
memleketleri bak.kında her hangi 
bir deklarasyon nqrine bağlı 
tubnamıtlır. 

Binaenaleyh Sovyetler Birliği 
itirazını geri alarak Irak ile Sov· 
yeller Birliii araamda ıiyui 
münasebetler tesisi hakkındaki 
teklifi kabul etım.tir. 

Irak vakayii 
ve Sovyetler 

Moskova 12 (A.A.) - Ofi 
a.iaıuı bildiriyor: Moıkova rad· 
yosu son aiinlerde Irak haberle
rine birinci derecede yer ver
meie batlanuttır. Hatta bugün 
Iraktaki ukeri vaziyet baklan
daki haberler Alınan tebliğin
den evvel verilmiftir. 

Von Papen 
Dün tayyare ile 
Ankaraya geldi 

B. Hoover 
harbe girme
nin aleyhinde 

«Amerika kendini 
müdafaa için bile 
hazırlanmamithr» 

«H mbe girersek harpten 
aonra illôa edeceğimizi 

hesaba katmalıyız-. 

B. Hoover 

Nevyork 12 (A.A.) - Birleşik 
Amerika devletleri eski Cümhurreisi 
8. Hoover dün akşam radyoda bir 
nutuk irad ederek ezcümle şöyle de
miıtir: 

cAmerikanın lngiltereye yapabi
leceği en büyük yardım harp dııın
da kalmaktır. Donanmamızı hareke
te geçirmek Avrupa harbine girme
miz demektir. Bu harp tam inki~f 
safhasında bulunduğu bir sırada 
Amerika henüz kemdi müdafaasını 
temin edecek kadar bile hazırlanma
mıştır. Milletimiz müttehid değildir. 
Millete karıı kongrenin bir vazifesi 
vardır ki o da ıu csagJı suali reye 
koymaktır: Almanya, İtalya ve Ja
ponyaya harp ilan decck miyiz) 

(Devamı sahife '1 sütun 3 de) 

.. i.kka~Ierı 

Estetik müıavirliği 

Sanat itleriyle :rakmclan aliklıd• 
bir münen-erimb ~ yuıyorı 

- Oellliclarda yol ..-ütJetilirkm 

:Almanya altı yüz bin kilometre 
murabbaından fazla mesahası, 
seksen milyonu geçen nüfusu, in
san ve şehir kesafeti iti~arile he
def olarak, 44 milyon nufuslu ve 
ancak 244 bin kilometre murab
baı mesahalı lngiltere adaların
dan tehlikeye daha maruz bir sa
hadır. 

Tayyarelerin hareket noktala
nnın İngiltereye yakın olması, 
'Almanyarun lehinedir. Fakat tek· 
nik terakki, ingilizler için he
aeflerin uzaklık mahzurunu ber
taraf etmektedir. Tayyare sayısı 
öa gittikçe İngiltere lehine arta

Ankara 12 (Telefonla) - Al- mezar taflanm kaldalp ana tara
manyanın Türkiye büyük elçisi fa nakletmek liZDD plmİf. Yan
Von Papen bugün saat 18 40 da Y~ ~:rin ~ tat~ bir t · ' kİrpmm ıırtma benziyor. Ba q ma-

Londra 12 (A.AJ - A.F.İ.: Bitaraf ayyare ile şehrimize gelmiştir. hakkak ki orada kaldD'llD yapan 
siyasi mahfillerin Berlinden aldıklan s • • k 1 taKı)ann elinden çılmıq olacak. 
bazı haberlere göre, B. HiU:ırle B. uveyş ana 1 Halbuki mezarlarm bir kaidesı var-

caktır. 

Doğrudan doğruya harp fab
rikalannın ve inşaat tezgflhlan
nın tahribi suretile harp kablll

Necmeddin Sadak 
( Devanu aabife 7 aütaa 3 de) 

Mussollnlnln yakında . yeniden bir dır: Batı cenuba müteveccib ol•; 
mülakat yapmaları ihtımall vardır. s· b" • k .. .. .. iki tqm arumda laakal bir İman 

Eplr ordusu teslim olmadan • evvel ır ırı ar asınca uçuncu vücudünün ıaiabileceği kadar me-
İtalyanların hiç bir zaman 1~f11 gece olarak taarruza ufe bulunma11 liZun gelir; ağaç 
hududffunku tgicçml e .. ~aınızv~:rt' kı~: ug""radı dikilecek yerler bu-akılır ... Yani, ye-
muva a ıy~ n n J • kull d b 0 1e T .. • t f d kazanılmış olmasına m an an ta ar : c llf muzeıo1:1 
ları ara~~ ~uvnffakıyetler netice- Kahire 12 (A.A.) - Mısır Da- yapılırken, o müzeyi de bir usul 
ra~~nnyanın Sliveyş kanalına biliye nezaretinin tebliği: Düşman dairesinde tanzim etmek icap eder. 
~arşı ve umumiyet itibarile bugün tayyareleri pazar geceli de birbiri Bu kabil itler İçin, tabir caiue bir 
Yakın Şarkta yapılacak harekAt için ardından üçüncü gece olarak, Sil- cestetik miitavirliii• ne ihtiyaç du
kendislne kıymetli üsler temin etmiş veyt kanalı mıntakuına hücum et• yuluyor. 
bulunması B. Mussollnlyl B. Hltlerln mişlerdir. Atılan bombalardan az Tamamiyle b-imuıcliiimiz ba fi. 

(Devama sahife 7 aütuD 2 de) buar olmqtur. Bir kiti ölmüftiir. kir iiaırincle his de •ar ecl.a. 

geç valcit ıu hususi t~bliği nC§ret
miştir: Dün İskoçya' da karaya inen 
Alman zabitinin Hitlerin muavini 
Hen olduğu kati surette tahakkuk 
etmiştir. 

Londra 13 (A.A.} - (B. B. C.} 
Salahiyettar mahafilde B. Rudolf 
Hess'in İngiltereye gelişi haberi bü
yü'lt alaka ile karşılanmııtır. Dün 
Alman nasyonal aosya?ist partisi ta
rafından neşredilen ve Heaain ak
lından hasta olduğunu bildiren teb
liğ çok şüpheli görülmektedir. 800 
millik seyahat yapaın bir adamın ak
lına tamamen malik olması tabii 
görülmektedir. 

Hesa'in Almanyaya dönecek mik
darda benzin almayan bir tayyare 
ile yola çıkması memleketine dön
memeğe kati surette azmetmiş ol
duğunu göstermektedir. 

Diğer taraftan Hess'in yaverleri
nin kendisini sıkı surette nezaret 
altında bulundurmak için emir al
dıklan kaydedilmektedir. Bu, Hit-

zahn bir nevi mabpue Lulanduiunu 
gösteriyor. ----------------
Yakın Şarkta 

Çok miktarda Amerikan 
tayyareleri geldi 

Nevyork 13 (A.A ) - (B. B. 
C.) lngiliz sefiri lord Hıılifax dün 
Kansas City'de bir nutuk söylemiı 
ve demiştir ki: 

- Atlantik muharebesini kazan
dıktan sonra Amerikanın mütema
diyen artan tayyare yardımı mü· 
vazeneyi lehimize bozacaktır. Bir 
anlaıma sulbü olamaz. Naziler ln
giliz dominyonlanna hakim olurlar. 
İngiliz bahriyesi tahrip edilirse Ame
rika yaıayış tarzını muhafaza ede
mez. Hitler Avrupada hakim kal
dıkça da İngilterenin ya'lamaa 
mümkün değildir. 

Akdeniz yeni muharebe
lere sahne olacakmış 
S... 13 (A.A.) -- İtalyan bah-

"'"!Jlr -..._. 

ki~re ajansının Roma muhabirine 
söylediğine göre Akdeniz mühim 
deniz muharebelerine sahne olmak 
üzeredir. 

Sanyerde bir 
otomobil kazası Nevyork 13 (A.A.) - United 

Presa'in Kudüs muhabirinin bildir· 
diğine göre, büyük mikdarda Ame- Bu sabaha karşı Sanyerde bir 
rik~ bombardıman ve avcı tayya- otomobil kazası olmu1tur. Avni i... 
relen Yakın Şarka gelmiıtir. minde bir adamın idare ettiği oto-

- • _ mobil, Derbendde evvela ağaca 

Sovyet - Alman ticaret çarpmıı. sonra baptağı bir çukura 
.. k I 0 • yuvarlanmııtır. • 

muza ere en Bu sırada otomobilde bulunan 
Berlin 13 (AA.) - Stefani: Turhanın kolu kınlmııhr. Celal j.,. 

Birka haftadan beri , Almanya minde biriyle otomobili kullanaa 
ile Sovyetler arasında mübadele me- Avni de yaralanmı§tır. 
seleleri hakkında salahiyettar Al- Yapınlan tahkikatta bunların hu
man mahfilleri ile müzakereler yap- aust bir otomobili eahte bir plaka 
mak üzere Almanya' da bulunan ile gece garajdan çıknrdıklan ve 
Sovyet ?arici ticaret h.alk komiseri bütün şehri dolaşbklım aınlaşılmır 
B. Krutıkov, Moskova ya hareket tır. Otomobili kullanan Avninin de 
etmiştir. ehliyetnamesi yoktur. 

·······················································~······················· 

- Sovyetıer Yugoslavyayı da ta.nınuyorlarmıf! .. 
- Haklan var, biçarenin tanınacak hali .kaldı mı ki... 



P' a , 
"r 

r D'İİD Geceki ve Du Sabahki Haberler ) 
. 

Harp tebliğleri Cebelüttarı~aı Meclisce kabul edilen 
karşı hareke f k IAd h . 1 

lngillzler 
Rutba'yı 

işgal ettiler 

.A.Li ile VBLt 

lngiliz tebliği 
Kahire 12 (A.A.) - İngil.lz Orta 

"ark havo. kuvvetleri umumi karar
gahının tct>ıı~: 

başhyor mu? 1 ev a a e ta sısat ar Galatasaray klübü 
tedenni mi etti? 

Hareketin 15 mayistan 
aonra yapılmaai 
muhtemelmiş 

Libya& hava t~i dün çok bü
yük olmu~ur. Binittzl3'e şiddetll al'.ın
lar yapılmış, bumda gemilere hücum 
edilmiş ve rıhtımda üç biiyük yruıgın 
çıkarılmıştır. Benlnn'da, üç Yunt.ers -
52 ve dlğer b r tayyare yakılmı.5tır. 
BE'rka'dn, tayynre yere inme meydıı.- Almanya ile F Tansa 
nının şlmsı.li ~rbisindeki bhıalara 
ıa.m isabetler ko.ydedllmıştır. Eigazn.- ara8;.,,-ıdaki müzakerelere 
laya da bir akın yapılmıştır: De:nc- tl'tlir yeni haberler 
de bir mlkdnr dftıman tayyaresınln 
yerde bul duğu tcı:yyare meydanına 
hücum edilmlf ve olwırdaJd motöFlli Londra 12 (A.A.) _ Times di
nwllye tollan bombalanmış ve mit.- yor k.i· Cebelilttanğa ytirümek üzere 
ralyln ateşine tutulmuştur. Tobtult • • B H' 1 
il De ra.smda di~er muhtelH general Frar.co nun . ıt ere ver· 

f" me a " d•V• h . A li d · F' 
mah::ıllerde düşman motorlü cüzfitnm- tKı ta rırı m san enın ransanın 
b.nna çok bı\ylik hasar vukn:ı getiril- l.panyadak.i büyük elçisi B. Pietri 
miştir. Blr Meısrersctımtt - 109 a hü- tarafından Vichy'de mar~al PC
cum cdllm~ ve bu Uıyyarc d~ürill- tain'e tebliğ edildiği söylenmektedir. 
mfıştıir. Bir müddet ovvel imza edildiği an· 

Alman teblifji laşılıı.n bu vesika mareşali lazyik 
mak.sndile kendisine tebliğ edilmiş· 

&rlin 12 ( A.A.) - Alman orouları tir. 
umumi karargtl.hmm tebllğl: Ha.va. Timea gazetesinin Framııız hudu
tı.ıvvetlerl dün gcoe İngllterenin ce- dundan aldığı hususi malumata göre 
nub ve merk.o3lnde yonJ· have mey- general Franco İspanyadan yapıla· 
danlarına olduk9tl te6irll bir ~rette cak Alman ileri hareketinin tarihini 
taarruz etmışlerdır. Hangarlarla sı- tayin etmeği B. Hitlere bırakmışbr. 
ğmaklarda. teknik tıcslsatta ve ben- B .1 . h k · b b 
:r.ln depolarında. ~ytllt yangınlar çık- • u ı en are etme u ayın on ~-
mı rtır Bir çok tayyare sahalarında şınden sonra başlanacağı ZBJnnedıl
dü "m~n muharebe tnyynrelerlne bom- melctedir. General Franco, Alman· 
balar ls:ıbet etmiştir. y~nın lsprmyaya yiyecek maddeleri 

Merkct:t ve cenubi İngiıteremn sa- temin edeceği hakkında B. Hitİer 
hl! bo11'elerlnde ıımn! hedeflere yapı- tarafından yapılnn vaid üzerirıe Al· 
lan bıı;ita hıı.vıı hücumlan esruımnda man tazyikine daha uzun müddet 
Middlesbroughtde hıırıt bakımından tahammül edememiştir. • 
muhim blr :ta.brikada ve Pembroke • 
dok tesisatln.nn<ln biiyük yangınlar Bu .suretle general Fra,nco nun Al· 
zuhur etmiştir. manyaya kar§ı giriştiği taahhütlerden 

Muharebe tayyareleri St. George kuvvet alan amiral Darlan, mareşal 
kanalının deniz bölgesinde harp ge- Pctain'e B. Hitler'in Fransız toprak· 
mllcrl tArafındo.n himaye e<:Uen 2 farından bir k11muım ftalyaya terk· 
kafileye dahil ceman 16 bln tonluk edilmiyeceği hakkındaki vaidlerini 
Bı::1 Ucaret vapuru llc 8,000 t.oıtluk blr Heri sürerek Suriye il•lerinden ve ls-
a:ırn14 \'apurunu tahı:ip etmişlerdir~ • F 

Bundan ba.şka bcm.bnlar tk1 büyük plll!'lyaya ge~ecek kuvvetlerın ran-
tkarct vapurunu ha.u.ra uğrııtnuştır. ııız demiryollarından istifade etme-

Alman avcı tayyareleri tarafından &ine inhisar eden Almnn taleblerini 
İnglltcrenln ccnub .sa.hl1lne yaınlnn artık reddedemiyeceğini bildirmi§· 
bir taarruz esnasında Sp1ttlrc tipin- tir. 
de 5 ıı.vcı tayya.reS dttşürtllmüştür. B d ha k Al Lo · • 
Şimali Afrlkada lk1 t:lrnfın topçu un. nn 1 a snce • . rrnıne e 

taıı.ıtyetı knydcdllmlftlr. Alman pike mukabıl, haTJ?.ten 
0
evvclk1 Fransız 

bombardıma11 tayynrolerl 10/11 ma- hududlanna mucavır fransızca. konu
yıs geeeei Bin azı önünde bir İngiliz şan yerlerden arazi verileceği sÖy· 
tc~ülfintin üç gemisi üzerine çok lenmektedir. 
n~ır çapta bombalo.r atarak bu deniz Bu tertiplnden !!Iİmdiye kadar Al· 
teşekkülünü donmeğe mecbur et.ml.ş- ı · d ~ k b' k ı· 
J d. Al uha b ta __ , ..._ ması gazete enn e te ır e ın1e· 
er ır. mnn m re e YY~o:..euu- • b'J ·r d'I · ı 

den mürekkep t.eşekküller dün gece nm ı e ı şa e ı memış o masına se· 
Maltadakl ı.uca hava meydanı ne bu bcp mar~al Petain'in muvafakatının 
moydıındakl tE'rlsata, bir torpll d®Q- beklenmekte olmasıdır. Şimdilik Al
ırun:ı ve La Vcl!\.tta. limanındaki tkz- mıın gazeteleri bu mevzu etrafında 
gftlılarn bombalar ıtt.mışlardır. B~~ sadece Frant1z basınının yazılarım 
Y~"llllar ve ş'ddclll lnfll~kle.r gonıl- nakletmekle iktifa ediyorlar. 
mfüıtnr. F'-'- T' · .. · 
~ dun gece Jııuc!rcUI hava fi- ~at ımcs gazet~ıne gore amı-

Jol rlle bllh:ıssa Ha.Jl'\burg ve Brenıen ral Dıırlııaı bu darbeyı çoktan hazır
ttt0rlne bombalar atmıştır. Fabrika- lanııı 1'ulunmaktadır. Fransanın Mil
Ja.rda.ki hasrnt cilztdlr. Din'er hMa.J'- }!tla Cemiyetinden aynlması bunun 
far rzcilmle iltamotgflhların bulundu- hir alametidir, Suriye mandası hu
rnı mahal!GJ"de v~kubulmustur. Bivll kukan sona ermi~tir. 
halk arı:u:rndn olu ve yaralılar vardır. M 1 Pet • .. h h ld b 

Oee" nvcılan ve hava dafl bata a.- areşa nın ın er a e u 
ı~n t1Q"'mnn t vyarelerinden yed~! teklifi reddedeceği, çünkü Hitler • 
dtl ütmll'Şlerdlr. · Darl11.~ tertibinin sarahatle mütare-

9 mayıstan ıı mayısa kadar düşman ke hükümlerine karşı bir tecavüz 
cemruı 36 tayyare kaybetmiştir. Bu- olacağı zannedilmektedir. 
nıın 19 u g~r· av.cılnn tamtından, 6 sı 
günduz cereyan eden hava muho.re
bele: nde, 3 ü de hava dafl b:ıta.rynhl
n t.nrofırıdan dil ürfilmüştur. Bir tay
rnre de yerde t.lhrip edllml§t.lr. Hafif 
der.iz kuvvetleri s, deniz topçw.u da 
4 Ingıliz tayyaml dilşilrmfıştfir. 

/1ynı müddet ~nda 18 Alman 
tcıyyaresı kllybcdUmlşt.lr. 

ita/yan tebliği 
l:oma 12 <A.A.> - İtalyan ordulnn 

umumi karergfl.hının 341 nıınıarah 

~ibyada ve 
Habeşistanda 

İngilizler, Amba • Alagi 
kalesine hücuma 
hazırlanıyorlar 

t&~l (!'!: Şlm:ılı Afrlkada Tobruk }Dl;?- Kahire 12 (A.A.) _İngiliz Orta 
t:lkasmda topçu :rnnliycti görülmUştur. ş k A .. • 

ıı ınay:L> gecesi dfı..'l?llan, Blngaziyl ~r umumı karargahım~ .. tebliğ!: 
dm!Lden bombardıman etmek teşcb- Libyada, Tobrukta motorlu kcııf 
bi.U1inde bulunmuştur. İ't.ll,.an snhll kollanmız, çok büyük bir düıman 
bata.ryalannın ve Alman bombardı- müfrezesini ga,fil avlamış, bu müf
man tay.vnrelerlnln serl mOda.halesi rezeye kayıplar kaydettirilmiş ve 32 
dfir~a ıemllerlnl çek.ilmek mecburi- esir alınmıştır. Sollum mıntakasında, 
l'~nde bırakmıştır. tiç cüzütıım:ı bü- keıif kollarımız, dünkü pazar günü, 
111k ~a bombalar isabet etml;tlr. hırpalayıcı taktiklerine devam et· 

fQ.ı1:i At.rlka.da Amba - Alagl mm- • 1 k d r· ·ı ·· b 
tatasında dfu;:man §l,ddetıl bir hil- mış er ve tan a ı topu ı e muce -
~ıı. bulmınıU§Ga dn her tarafta hez bir düşman tankı iğtinam eyle· 
JÖ$ld\rttnm ilştlr. miıılerdir. 

ispanyada 
. 

Yeni mühim tayinler 
yapıldı 

net 12 (A.A.) - Stefani 
dDn: &..,vekaletin bir karar
ile a,aRıdaki tayinler yapıl-

(RçM Yoldi Fas yüksek 

e · e, general Yunn Bantista 
ehcz Coit~les Balear adalan 
a, deuiz 'YC hava kuvvetleri ku

~lıitnn, gcı:>ensl Asenzio Ca
baaihna ordu er~inı harbiye re.isliji
M tayin edilmiı1erdir. 

Hahcıiatanda, şimalden Amba -
Alagi'ye-ilerleyen Hint kıt:ıları, ye
niden terakkiler kaydetmişler, Gum• 
sayı zapteylemişler, dört da~ topu 
ve bir çok başka malzeme iitinam 
etmişlerdir. Bu es:ıada cenubt.Afrlka 
kıtalan, ıimale doğru Amba • Alagi 
istikametinde ileri hareketlerine de
vam eylemektedir. Cenup mıntak:a· 
lannda, harekat, gayanı mcmnuni· 
yet bir tarzda devam etmektedir. 

Milli ~fin fotografileri 
Ankara 12 ~.AJ - R15. İnebolu ve 

O.n:ıe vlııyct ve kaza merkezler'.nden 
aldığnnız ~r Milli. Şef İsmet 
İn6nünftn. tmztüa.rlıe bc4iya tJtm.1§ Oıl
duklan ~a!ikrln sevgi ve enygı 
tezahtiratı a.nmncın Partl ve HaUrev ... 
lerfooe IJllll'Cf mWklln. konuld'uıtmu 
bilcU~Wl.tr. 

Bu arada Milli Müdafaa 
bütçesine de 13,500,000 

lira tahsisat verildi 

lraklılar, İngiliz ilerleyf
. tini durdurmak için Fırat 

nelirinin bendlerini 
açblar 

Nevyork 12 ( A.A.) - Unitod 
J"ürli • Alman ticari mül;adelelerl ve bunlara aid P~ _alansının ~hiredeı:ı ııwhabfr~ 
,. _ __ı• ] I _ _ b _ bükü• •• l • • zihi bild~yor: bgılızler lralt ptalannı 
ceoıye an aıma annın azı m erının tav ne Haboaniy~ hava ın9!Y'daıiııü:lan Bal-

aid 18.yilla da kabul edildi <lad~ :So kilometre garlimda bul•
nan Faluca ile Ba~dadın batı fima· 

Ankara 12 (A.A.) - B. M. 
Meclis liugün Şemsettin GUna.lta· 
y:an baıkanlığmda toplanarak Tür
kiye • Almanya arasında ticari mü
badelelere ve bunlara aid tediy• an· 
ln~alannın bazı hUkümluinin tav· 
zlliine, Tüıkfye - Yunanistan Jlliring 
anlqma.amın uz.atılmatıJna ait kanun 
layihaları ile vilayet idare kanunu· 
nun bazı hükilınlerini tadil eden 
3-45 1 numaralı kanunun <e> fıkra
sının tefsirine aid mazbMaının ikinci 
müzakerelerini yapmış 'Ye tasvip ey
lemiştir. 

Meclis bundan ıonra askeri mu
hakeme uwlu kanununa ~ ~anun 
layihuının ve dahfliye memurların
dan bir kısmının tahdidi sinleriJıoaid 
k~unun ikinci maddesinin birinci 
fıkrunnm, ordu subaylar heyetinin 
terfiine aid kanunun üçüncü madde· 

Yeni nizam 
ne demektir? 

llnde lt!hı Ramadideki nıltdafaa 
ıiain <e> hlmuının detiııtirilmÇ'l!?fhıe mevzilerlae çekftmeie mechur etm~
aid kanun layihalarının da hirlnc.i lerdir. 
müzakerelerini YaPmıtbr· Jrak k-ttaları İngiliz kuv.vetlcrinin 

B. M. Meclisinin yine bugünkü ileri hareket.ini durdu»mak için Fırat 
toplanhsında kabul edilmi' olan bir nehrinin bendlerini açarak Faluoa 
kanun layihası ile 1940 yılı Milli ile Ba~dad araamda1ri araziyi ııu al· 
Müdafaa VeJdileti bütçesine S mil· bnda bırakmıılardıı. 
yon 500 bin, yine ~Ut Müdafaa (Devamı ıahlfc 7 ıÜt\Dl 2 de) 
Vekaleti kara kumın bü~~esine 8 
milyon, Maliye Vekaleti bütçesinin 
csennayeaino mahsuben t~rak mah
sulleri ofui> adile yenWen açılan 
2S.8 inci fasla S.000.600, ôliyunu 
umumiye bütçesinde demiryolları 

inıaahna afd bono ve poliçeler kar· 
pbğı adile açılan 273 ÜınOÜ fasla 
10.000.000 lira fevkallde tahtlaat 
verHmiş ve bazı <lnireler bUtçeleri 
araşında da üç milyon S 70 bin lira· 
hk münakale yapılmııtı.r. 

Sovyetlerin 
kararı 

Sov:vetlerin Sofya &efiri 
Moskovaya gitti 

Salya 12 (A.A.) - Stefani 
ajansındam: Sovyetler Birliğinin 
Sofya elçisi bu sabah tayyare ile 
Moel:ovaya hareket etmi§tir. 

Fransada ekinin yariıi 
soğuktan mahvoldu 

V!chy 12 (A.A.) - Effort gazeteslne 
Aıı.. J:tu tış F'rıulsanın lıfgaJ nltında 
btt'Jtıiımıya.n luımun$. ~rlalardak1 
ektnin en az yansı solı*t&n mahvol
muştur. 

Müstakil Fransız ajansı- Belçika, ~orveç_ ve 
nin huduttaki muhabiri Yugos18:vyanın. tanınma-

Singapurda 
bir toplantı 

bildiriyor masını Berlın_ nasıl 
kar§ılanmı§ 

Alman gazeteleri Polon
ya umumi valiliğinin 

..... 
Berlin 12 (A.A.) - Yarı reemt 

bir menbadan bildiriliyor: 

Amerika mümeuilleri de 
bu toplantiya i,tirak 

edecekler 
Berlin siyasi mahfillerinde, Sov· 

yetler Birliğinin Belçika, Norveç ve . T~~o 12 (A.A.) .- D. N. B. 
Londrn 12 CA.A.) _ A.Fİ.: aMüs- bilhassa Yugoslavya .elçiliklerini ta· bıldırıyo.r: . . .... 

lıuclutlarıni neşrediyOTlar 

taklİ Fmnmz aja.nsh nm Alınnn hu- nımamak hususundakı kararı ııon za· ~~cnkanaı yenı Çun~ıng buyuk 
dudımdaki muhablrl yazıyor: manlar hadiselerinin mantıki bfr ne- ~ç.ıaı. B. E~~ar~ ?~uu un . Çun· 
Almıın gazeteleri Uk defa. olarak ticcsi olarak telakki edilmektedir. kınge geldığı bıldırılmektedır. B. 

Polonya umumi valll!Cinln h\ıdudlan- Bugün Alman Hariciye nezare· GIMlltı gazetecilere yaptığt beyanat
nı neşretmişlerdir. Bu hududlıı.nn dı- tinde Moskovadakf Yugoslav tdçi· ta yakında jingapur' da askert bir 
şında Almanya taratmd&n Uhıık edil- sinin• salahiyetlerinin knldınlme.aı konEerans al&tedilceeğini Yct hu kon
mlş 10,5 milyon Polonyalı kalmakta- '- - kk d b ,_. 1 1 feramıa BiTlC§ik Amerika Filipin 
dır Bu yeni tedbir Avrupa.ya Alman- na - ın a fU eyanatta ou unu mut- A al H 11 d H, d' • 
~ın tahakkümüne doğru yeni bir tur: vmtr ya'. 0 an il I~ ısta~~· 
ha~ teşkil etrooktedlr. Vaktile Yuııoslavya hakkındn al· lngl~ere'. ~ı~a?ya ve Çunk~~g.m~-

Yeni blr nizamın tes1si adı v~rilcn clanmış olan yalnız Savyetler Dirliği meaıllerınm ıştirak eylıyeocgmı bıl· 
bu tarzın lkl cephesi. vardır. Slya..c:i de{:ildir fakat bu memleketin liçlü dimüştir. 
cephe ve lktlsadt cephe. paktı i~ya kadar nsıl olah!lece· B. Gauss, kendisinin de bu lc:on· 

~!ya.si baıkımdnn Yetll nizam esk.1 iini saıntnlıl olan biüat Almanya da ferasa . iştir&k edip etmiyeceği hak-
dünyn<la ynlmz bir tıo'k hlUdm devlet ld ... . 5 vyetler kındakı ııuale kaçamaklı bir cevap 
~H'akmaktadır Almı:ı.nyn az ıvıık tnbıt a anmı.Jtı:r. oınnetıce, o • . 

. , r- B' , .... • ld .. b db' n't ııu· Yernuştır. 
hale konulan topraklar Alqı:ınyayı ır ıgının a ı.gı u te ır, ıu 1 • IA hf'll d 
çevirmektedir. rette t~kil edilmit olan bu deıvlet yı. ma. u~ .. ~t al~n ma ı er e 

Yenl nizam muclıblnce, s67.de llmt hakkında mazide işlediği bir hata- tahmın edıldıgme gore, B. Gauss, 
olan bir tabir ihdas edllmi§tlr. Alman ıun kabulünden başka bir şey Cleğil- Singapur konferaaıııına Vaşington'-
olmıynn Avnıpo. devlcıtlert tA.blllltlerl dir dan hususi talimat ııetirmiştir. 
derecesine göre sınıflara aynlmnkta- · 
dır. Bulg:ırlstruı ve Romanya gtbl 
orta devletler .zwlschcland, la.r mev
cuttur. Sonra Slovakya gllrl telllki 
edilen tali derecede tNebenland• 1ar 
ve.Mır. Da.ha sonra Almruı htmaye& 
&Hm:da kısmen milli bir idareye ma
llit Boh~a Aibl himaye memleket-
leri gellyor. En sonra da Polonyn 
umumi valiliği mevcuttur. 

İşte malıud yenl Avrupa nlz:unı bu 
suretle ortaya çıkmnktadır. Bu yeni 
:nJzamda Almanlar istediklerini yap
rnnktn serbes olacnklnrdır. Nazi şe!-

Bingazi'yi 
bombardıman 

İngiliz ci.tzü tamlari 
askeri liedefleri 
hasara uğratti 

Avam kamarası 
harabe halinde 

Haear dol~ile İçti
malar diğer ihtiyat 

binada yapılacak 
lerlnln beynnatıanna göre böyle b!r 
yenl nlzrunın bütün Avnıpadıı. yn.nt 
Almany::ının Anglo - Snkson plutok
ras!'st tarafından lzaç cd!lemlyeceğini 
zannetiıtt garp mınta.kasında tesisi 
lazımdır 

Londra 12 (A.A.) - Amlrall!.k dal· Lo d 12 (A A )' - R t • 
tebllği. n ra . . eu enn 

resinin · parlamento muhabiri bildiriyor: 
ıo mans cumartcsl gecesi, hant Avam kamaraqnda vukun gelen 

kuvvetlertinlzln kudretli cllziltamlan. · · d ,_. ı b' k 
kısa. mesafede Blngazl şiddetle bom· asar neticeaı~ e, meo~s ar, ır aç 
b rdıman etmiştir. Oemllere ve as- Eamandanben baıka hır yerde ya

Bu slyasl tahakküme iktisadi bir ... eart ... ...,.ıineTe ha.sar ,,,. ..... , ..... .,...". n.._ pılını~ bulunan ve timdiye kadar bir 
tAbll!k inzlmanı etmektedir. Weltwlr- "' ııcu .. ~vu .. ,......... ~ 
tsıınft mecmuasında Ahruı.nya. ısta- rek ~ aa.hU ~m ate- ç.ok defa kullanılmıı olan Anm ka
tlstlk enstitüsü direkt.örü B. Gravell ş1 gerek o.tmım pike hO!nba.rdıman- maraaının cçiftb ndc tıoplanacaklar
geçenlerde yeni iktisadi nizamı tarif lnrmın nı\lkeITer hüoumlnn n~emz dır. Bu ihtiyat Avo.m kamaraaı oriji-
etmlşttr. kalmıştır. :l»gillz ~llertne hl9 bir nalden daha küçük olmakla beraber 

B. Oraveıı şöyle diyordu: hasar olmamlf ~e mürefıtebattan hiç a~i tertibah haiz bulunmaktadır. 
«Almanyn, endüstri devletd olmak sı- kim.'fe ne ôhnüştür no de yaralamnıı- Lordla.r kamarasının bir cçifti, de 

:tatlle vazıtwnı yapmalı, tlraat mem- tır. mevcuttur. 
leftılert de ona lınm madde \'ermeli- S l k ---------
tliı'. Öyle kl, himaye ıoomleketıerı ııe ov yet - ra Yunan or J.usu 
NebenlaIKl ve ~wlschanland'lar Al- ' U İ 
~ynJı beslemek ve onun 1ht17nçl:ı.- :--:- • • 
run temin etmek meeburlyettndodlr- Alman aıyaıı mahfıllerı-
len. • dilde tini lb . ~ bu suretıedlr kl Almanya pro- nın a ce ettı 
p:ıfi.nda makinesi şuraya burayn, bil- Berlin 12 (A.A.) - Yarı resmt 

iki tam tümen Ciride 
vasıl oldu 

Ali -Vah vah vah ... 
Veli - Neye acınıyorsım) 
- Galatasaray sporcularının 

ger:ilemesine 1 
- Nedenmiıı) Anlat bakalım 1 
- Neden olacak) Milli Kü-

me maçlnrının ıon tablosunu 
görmedin mi) Eskiden bu dere
ce Un veren Galatasaraylılar, 
timdi yedi oyun oynamışlar; an· 
eak dördünde galip gelmişler; 
ikisinde mağlup olup birinde be· 
raberc kalmışlar. Tedenni ... 
Çünkü Beşiktaşa bak: 9 maçın 
yedisinde galip, ikisinde bera
ber, mağh1biyet kaydetmemiş ... 
İşte o m~hur klübün inhitatı! 

- Bu işi böyle mütalaa et· 
memeli, Veli ... Eskiden Galata
saray, ekseriyetle müreffeh ya
hut himaye altındaki aile çocuk
lannın intisap ettikleri klüptü. 
Rakibleri, yok derecesinde ze.. 
yıftı. Onun için mütemadiyen ga
lip geliyorlardı. Halbuki (!İmdi 
spor,, halk iti oldu. Her ııınıf '\"e 
tabakadan mümeesilll"r vetisiyor. 
Emin ol, eııki Galatasaraylıların 
bir takımı şimdikilerin önüne 
çıksa - Oberlelerinf' Celalleri
ne, Emin Bülendlerine, Küçüle 
Ahmedlerine. Robinson'larına 
rağmen - bir yenilis yenilirler 
ki... Ne diyorsun sen"> ... Nenin 
sukutu)... Herşey nisbitlir ... 
Elbet bizde ııpor, hem kemmt, 
hem keyfi şekilde ilerlemİ§tir ... 
Münakaşa bile kabul etmez. 

Aliveli 

~-------------J 
Berlin'in 

bombardımanı 

Almanlar, Amerikan 
bombardıman tayyarele

rinden endişeye 
düşüyorlarmış 

Londra 12 (~.A.)-.- Neva Chro
nicle gazetesinin havacılık muhabiri 
B. Ronald \Valker şunları yazıyor: 

Berlini şiddetle bombardıman et· 
tik. Gittikçe şiddetleııen hücumları
mızın Alman payıtahtında intizamı 
bozduğuna ve yeis ve fütur doğur
duğuna hiç ıüphe yoktur. Bizce meç
hul sebeplerden dolayı naziler Ber· 
lin üzerine atılan bir bombaya, Ham
burga, Wilhelmıthafeıne ve diğer yer· 
lere. ablan yüz bombaya yaptıkları 
mukabeleden daha şiddetle muka· 
bele etmektedirler. Bundan ba,ka 
Almanların mütemadiyen artan 
Amerikan yardımından, bilhassa 
Amerikan bombardıman tayyarelc
rmden endişeye düştükleri de anla· 
ıılmaktadır. lngiliz hava kuvvetle· 
rinin daima artan kudreti münhaııt
ran tedafüi bi: vaziyetten hücuma 
karşı hücumla muk'abde etmek ta· 
biyesinin tatbikine imk!in vermiştir. 

Mareıal Petain 
Vichy'ye döndü 

Vkyh 12 r A.AJ - Frnn~ devlet 
~ mareşal PeW.ln son gilnlcrde is· 
tlrnhat etmek üzere bulunduıs-u Ville
neuve-Doubet'den bu sabah Vichy'ye 
dönmüştiir. 

----
Hırvatistan Romanya ile 
diplomatik münasebet 

tesis ediyor 
Budape,te t 2 (AA.) - Stefani 

ajansından: Hırvatistan Hariciye 
müııt~an Llnrcovici, Hırvatista.ıı ile 
Romanya arasında d'plomasi müna
ııebetlerin derhal teııi. edileceğini be. 
yan etmiştir. 

Ne demeli? 
İki misal: 

1 - Ayakkabı bollandı. 
2 - Ayakkabı bolla~tı. 
Birincisinden cayağa bol gel-

ha.!Cla bitaraf memlC'kctlerde ı;ehlrle- b' b d b'ld' ·ı· So 
rin b~cıı. meyda.nlannn llAnlıı.r yn- ır l'I!e~ ... a. aııı ı ırı.ıyor~ vyet· 
p~ra.k bUt11n Avrupa çl!Uklerlnin ler Bırlıgının Irakla diplomatik mil· 
.iınc:ınyaya bütün tstlbsal edeblld1k- nı:ıseoetler tesisine taraftar bulundu
lerlill nasıl göndemıekte olduklanm ğu hakkındaki Sovyet 'beyanatııyn 

di> ; ikincisinden «piyasada ço-
Londra 12 (A.A.) - Yunan or· ğaldı> m:'.ınası çıkarılıyor. 

dusunun iki tam -tümeni Ciride vasıl Ahmed Emin Yalman makn-

göStermek!_ccllr. Alman payıtahtındaki ııiyast mahfil-

i . lerin dikkatini eelbettiğine ıüphe 
talya kralı Tıran' dan yoktur. Berlindcki telakkiye ı;:öre 

O,aç'a gitti o'?'.etle~ ~irli.ği lrali .hük~met~n;. 
~.9ıt (A.A.) DN.B. İtalya krah İniilızlerın ınMıdırmak ıstcdıklennın 

4~ ·ölıeden eonra Tlranadan Dro~ aksine olarak, asi bir hükumet naza· 
•~r. e bakmamaktadırlar. 

olmuetur. İnanıldığına sar~ bu nihai lesine <Yardım gittıkçe. bollan-
bit rakam değildir. Bir çok askerle- 1 dı> diye serlavha koymug. 
rJn daha geleceği umulmaktadır. 1 Böyle 

1 
Hanya 12 (A.A.) - Albay So- ı 

fotli v ermeloe v e.ıington a ta,emili
terliğine, general Varakis hör Yu·; 
nanistan jandarma umum kuman· 1 

dememeli; 
c Yardım gittikçe 

yahut <geı:ıişledi> 

demeli! 

bollagtu, 

danlıiıırıa tayin edilmiftir, ~------------_, 



Türkiyenin en güzel 
insanlari nerede yaşar?. 

·· tersem 
Y qıdım olduklaruu. sb~undu-

lazmıyacaklanndan elllll! }:lalid'in 
ğum bazı bayanlar, Refik el 
bundan belki bir çeyrek asır evv 

d ~ b" fıkrayı habrlıunışlar. yaz agı ır • 
Bahsediyorlardı.. di.nledını. •. 

O d T •·rkiyenin en guzel ka· 
sta:«U •. t 

dml örmek ıstıyorsanız, saa 

b
• annı !fyle Kadıköyünden lstan· 
ır vapura . 

Et fiati 
değişmedi 

Dünkü toplanbaa yeni 
bir karar verilmedi 

Hava şehitleri ihtifali 
15 mayısta yaptlacak mera
simin proğramı hazırlandı 

bula ininiz.» demış. 
Acaba beğendiği bir genç kız 

vardı da. annesiyle birlikte o vapu-
binerek - zamanım. modasına 

~;up - lstanbul tarafında mesela 
piyano dersi almağa mı gidiyord'! ~ 
Devrin genç ve meşhur muharrarı 
onun elinde kendi yazdığı gazete
nin nüshalarını görmüıtü de muka
bil cemile yapmak mı istemişti? 
Bilmiyorum. Bu fıkrasını hatırlayıp 
babr1amadığmı ona sonnadım da. 

Flat müraka.be koml.sy()nu dün vali Hava şehitleri ihtifali 15 mayıs tekrar çekilir, düdükler susar. 
muavinlerinden B. Ahmed Kını~m perşembe günü saat 13 te Fatih Hitabeler: Bunu, müteakip, mera
rtyasetinde toplanmı.şl;ır. Ko~i.sYG~ tayyare parkında yapılacaktır. Da- sim mahallindeki . tayyare abjdesi 
et 1la:tlerinl tedkik etmiş, is.~ vetliler kıtalar okullar ve halk park- önünde; 

.,_,'.k l d h yvan borsas.ııı............ • • 
mınw. a ann

1 
an ~.. ge"İ.rl'Ih14 ve ta toplanacaktır. Merasime tümen A - Ordu namına hava subay-

gelen rapor an g..,.,.,...en " ik b. . d b" ı· t b 1 d 
ti ed t Yeni naıt koyınamLŞtır. ınuz ası, ır ptya e, ır po ıs a u- arın an. 

ne c e e e .. ~ ıa. t k 11' c·· h · k B T" k H k d 

Fakat umumi bir müsabaka açıl· 
K d• ık"" ·· ·· Türkiye gilzellik sa, a oyunun ~ 

şaınpiyoınluğunu kazanacagına ben 

de eminim. 
Memleketimizin şurasın.da, bura

sında kadmlannm letafetıyle. ~: 
hur havzalardan bahsed~~ı~ı 
seyahatlerim esnasında çok ışıbn•:: 
t• Kendi müşahedem: Mes.e.a 
un. • ··zı·· ıran 

Ünye san saçla, mavı go u ' 
çocuklarla dolu bir kasabadır. Orta 
Anadoluda «yaylı» ile dolaşırken 
arabacı kamçısının uciyle: bozkır 
ufkunda bir karaltıyı gösterır: 

- Nah şu koyun garılan yala-

bubtur. 
-? ... 
Anlamaz, bakarsanız, yalabuhu 

tercüme ederler: 
- Guzel, gÜzel ••• 
İyi bir seyyah klavuzu da, trans

atlantik Bosfor'u geçerken... ( ln
,allah 0 gijnleri tekrar ve .Y~mda 
görürüz ..• ) Yabancılara tarihi ı. ~~
hedon 'u işaret edip ayni söz erı soY-
lemelidir: 

_ Şarkın en güzel kadınlan bu· 

rada yaşar ••• 
J(.J(.Jf. 

Ötedenberi bende böylebir intiba 
vardır. Kadıköy vapurunda rasla~ı
ğun güzelleri Türkiyen~~ başka ~ç
bir yerinde göremiyecegıme kanıun: 
Kontrolu kolay: Beş buçuktan yedı 
buçuğa kadar Köprüden kalkanlara 
binip siz de bir alıcı gözle etrafınıza 
bakınız. 

Bunun da böyle olması gayet ta
biidir: lstanbul bir imparatorluk 
merkeziydi; her türlü u-klardan bu· 
raya celbedilmq en gÜzel '?1dınlarl;a 
ecdadın müreffeh erkek1erı evlendı· 
)er- istirahat yuvalarını son nesil zar
hnda Kadıköy semti sayfiy«:~erinde 
kurdular. K1%1ltoprakl~, Goztepe
ler Erenköyler, bu şeraıt albnda l!a· 
sıl 'oldu. Bu neslin giizel kadınla ev· 
lenmeğe ehil, müreffeh vatanda_şları 
da Suadiye, Kalamış taraflarını nnar 
ettiler, yarım asırdan f a~ad~' lstan· 
bulun en gözde semti şüpbesız bura
landı.r. Elbet en güzel insanlarımız 
da Kadıköy civannda bul~a~ak.. • 

Ve tabii onlar, gündelik ışlermı 
görüp de e~leriw.e gitmek için akşam 

Et fiatıeri perşembe günkii ...,p n ı- ru, ız mua ım, um urıyet ız ve - ur ava urumun an. 
da tekrar gö~ülecektir. İstanbul kız liseleri, Darüşşafaka, C - Halk namına §ehir meclisin· 

Fiat mürakabe komlsyonu k;:ub~I Hayriye, İstanbul, İstiklal, Pertevni- den. 
fiatine narh .~oymayı b"muvafb~ bu: yal, Vefa liseleri iştirak edecektir. D - Yüksek okullar namına birer 
maktadır Murakabe urosu M · .. ) 1 kt zat tarafından do"'rt hı'tabe ı"rat edilir. susta. tedkikler yapacak. tedkikler erasun şoy e . o aca rr: 

ü b t netice verirse kuzu etine de A - Merasım kotntutam olan 6 - Hitabelerden sonra mızıka, 
1:tats :onacaktır. İstanbul merkez komutanı merasaimi matem havası çalar. 

Yapılan yollar 
açar ve merasim yerinde bulunanları 7 - Matem havasım müteakip: 
hava şehitlerini ve bütün şehitleri bir subay komutasında bir manga, 
selamlamağa davet eder. n.anevra fişengiler üç defa havaya 
B - Bunu müteakip bir borazan ateş edecektir. 
tarafından çalınacak (Ti) ·işareti 8 - Bundan sonta davetiyeliler 
üzerine, Kıtalar, Okullar ve Subaylar (parkın tramvay cihetindeki trotu
selam vaziyeti alır. Siviller şapka· varına) geçerler ve merasim geçişi 

belediye fen müdürü 
bir liste hazırladı )arını çıkarırlar. başlar. 

C - Bu anda Fatih parkında, 
d • 9 - Me-rasim geçeşinden sonra 

Bcıed·ıye fen ıa1erl müdürlüğü 1940 Beyazit, Galata kulelerin e resmı 
"i d merasim biter. 

mali senesi içinde tamamlanan yol- daire ve müesseselerde ve liman a 
lann listesini hazırlamıştır. Ni9a1lta- mevcut gemilerdeki bayraklar ya- 1 O - Merasim geçişine iştirak 
şında Emlak caddesi inşaatı 18,3.00~ vaş yavaş yarıya kadar indirilir. edenler, o sıra ile Bezayıta kadar 
Samanyolu, Ebekızı yolu 10000, Şı.şli ç _ Bütün gemiler ve fabrikalar giderler ve oradan sonra yerlerine 
Pazaryolu 4000, Kurtuluşta Ba7utba.- düdüklerini çalarlar. avdet ederlr. 
ne Bilezikçi sokakları 4300,. ŞışJ:ıane 11 K 1 d Bled' C H 
~ydanı ve Çocuk bah~len cıvarı D - Herkes ve bütün nakliye va- - o or u: ıye. . . 

m ili ll 3432 1 (T O b'I Ar Partisi ve Türk Hava kurumu tay-5350 mezbahanın dah yo an • sıta an ramvay, tomo ı • a-
Dolmabahçe yolu meydanı 3600, Emi- ba) hürmet için bir dakika dururlar. yare abidesine çelenk koyarlar. Ay-
nönü meydanı 33000, Tak.5im meydanı E _Bu vaziyet v~ sükun bir da- rıca arzu edenler de çelenk koyabi-
33000 liraya çıkmıştır. kika devam eder. lirler. 

Hususi idare bütçeslle yapılan yol- F _ Bir dakinanın hitamında, 12 - Davetliler için kıyafet: 
ıar ise ~nlardır: Paşa.bahçe - Beykoz merasim komutanın emrile çalınacak 1 Jakettatay silindir şapka mecburidir. 
yıolu 37000, .. Kartal, Yakaclık 

19
Y
0
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U ikinci bir (Ti) işareti üzerine selam (Parkır:ı dahilii davetlilere tahsis 

22000 Erenkoy, Bostancı yo u , . . 'h · ı· Ba kl rul · ti ) 
Ca.dd~bostanı, Çiftellavuzlar 76~3, vazıyetine nı ayet verı ır. yra ar e mış r. 

Prevantoryom yolu 9422. Bebek - Is-
tinye yolu 352000, Hadımköy, Terkos KÜÇÜK HABERLER 
yolu 5000 Ura. 

Topkapı ne Maltepe, HalkalıA ara
sındaki yolun inşaatı 27000, Abide, 
K~ğıdhane yolunun inşaatı 34000, 
Ayazağa, Kağıdhane, AUbey kö~Tü yol
ları 115000 llraya malolacaktır. 

Bir ay zarfında tahlil 
edilen yiyecek maddeleri 

Belediye müfettişlerinin kontrolları 
sırasında muhtelif gıda maddelerin
den alınan nümuneler Belediye taih
Ul!haneslndı- tahlil cdllerek sı11hat iş
leri müdürlüğüne gönderllmlştir. Bir 
ay zarfında klrnyahanede 1398 nü
mune tahlil ettlrllmi§tii". Bu nümune
lerden 117 si sıhhate muzır çıkmıştır 
121 süt nümunesinden 9 zu, 34 ınenba 
suyw1dan 4ü, 285 ekmek nümunesin
den 8 zl, 35 makama, şehriye ve em
sali un mamUiil.tı nümunesinden 3 ü, 
18 kahve nümunesinden 13 ü gayri 
muvafık çıkmıştır. 

Nümune olarak alınan hayvan gı
da maddeleri Fatihteki kimya labora
tuannda tahlil ettirilmiş, 50 nümune
den 3 ü bozıtk çıkmıştır. 

Bir kadın yediği pastadan 
öldü 

* Dün muhteli! memleketlere 41'7 
bin lira tutarında mal sevkedilmlştir. * Vilayette teşkil edllen otomobil 
lastiği tevzi kom.l.syonu son olarak 
400 lastik tevzi etmiştir. 200 lastiğin 
tevzi listesi hazırlanarak tasdik edil
mek üzere Ticaret Vekaletine gönde
rilıniştir. Liste ta.stikten geldikten 
sonra tevziata başlanacaktır. * Şekerciler cemiyeti Belediye ik
tisad işleri müdürlüğüne müracaat 
ederek boyalı şekerlerin Belediye ınü
trttışıerı Lnratından müsadi!rc edil
diğinden şlk!\yet etmiştir. Cemlyet1n 
iddiasına göre hıfzıssıhha kanunu 
boyalı şekerlerln satılmasını yasak 
etmemiştir. 

Şekercilerin şl.kayetini tedkik eden 
Belediye, şekerleri boyarken sıbl1ate 
muzır boya istimal edenlerin hıfzıs
~t.hha kanunu mucibince cezalandırıl
ması icab edeceği neticesine varmış
tır. Bundan sonra yapılacak teftiş
lerde , sıhhate muzır boya kullanan 
şekerciler tesblt edilerek cezalandırı
lacaktır. * Evvelki gün Adalarda yapılan 
beledi zabıta kontrolunda blr fırında 
otuz iki francala, kırk ekmek, diğer 
bir fırında em ekmek tartıları nok
san olduğundan müsadere edilmiş, 
!ırıncılar hakkında ayrıca ceza zabıt 
varakaları tanzim olwınıuştur. 

Karilerimizin 
mektupları 

İki talebenin kazaya 
kurban gitmesi büyük 

teessür uyandırdı 

Güzel sanatlar akademisinden 
iki gencin ölümüne sebebiyet ve-
ren Kaza, pcıı:: ÇOI< .ııtarınrctJıU6llı 

teessürünü mucl.b olmu.ş. Aldığı 
mız mektuplardan bunu anlıyo-
ruz. 

S. B. A. imzalı bir karilnıiz: 
(ıTaksl, otobüs, kamyon ve husu
si arabaların motörlerlnde ufak 
tadllil.tla süratin 30 kilometreden 
fazlaya çıkmamasını tem.in et
mek mümkündür. Dikkati celb
ederlm. Bu yapılsın!• diyor. 

A. Genay imzalı diğer bir 
karlimlz de kazaya uğrayan bed
baht gençlerin o gün ders çalış· 
maktan ~ıktık.larını, bir cllreğe 
dayanarak yorgun argın tram
vay beklediklerini, bu sıra.da ka
zaya uğradıkla.rını tebarüz etti-
riyor: . 

1 b• · 7 yı' 5 güzeller • vapur arına mınce, • 
mecmaı olacak. 

Beyoğlund:ı. Tarlabaşı.nda oturan 
Ayşe isminde bir kadın, bir pa.stacı
dan aldığı pastaları yedikten sonr:ı 

Belki bunun başka bir sebebi de ıztırap içinde kıvranmağa başlamış, 
var. Mi.nev'i bir sebep. derhal haberdar edilen polis vasıtasi-

1 -- Sarhoşlu~u adet edinenle
rin şoförlük yapamamalarını, 

2 - SarhO§luk neticesi kaza i§ 
Jeyenlerin en büyük cezalara çar
pılmalarını, bunun için de ka
nunlarımızda tadilat yapılmasını 

Yardım seven
ler cemiyeti 

Azaya dağılacak hüviyet 
varakaları hazırlanıyor 

.. 
kazaları imtihan 

Profesör Mustafa Şekip Tunç 
«İmtihan kazalan• ıerlevbasiyle son 
yazdığı bir makalede pek dikkate 
değer hitıralar anlabyor. Ostad otus 
üç yılbk hocalık hayatına istinad 
ederek, sokak, vapur, tttn, fabrika 
kazalarının yanında bir de imtihaııı 
kazalan ve bunlann da kurbanlan 
olduğunu söylüyor. 

Yardımsevenler cemlyeıtl İı>tanbul Profesör bütün bir sene çok iyi 
şubesi idare heyeti. ft.zaya dağ~tııac:.aıc çalışan, çak iyi yetişen ve çok iyi 
hüviyet varakalarını ve teahhu~ cuz- not alan bir talebenin yabancı bir 
danlannı hazırlamakta.dır. B .. ş bin mümeyyiz karşısında b k 
hüviyet varakası bastırılarak dağıtı- hallere düştüğün.. h t~:z1 ıfere b?le 
lacakt.ır. Hüviyet cüzdanlo.nnda ll.za- ~ u. a .... sm ta ı e 
nın ismi, soyadı. yaşı, ev ve meslek k:Jdıgını anlattıktan sonra şöyle 
adresi, tahsil derecesi, çalışmak iste- dıyor: 
eliği işler yazılacaktır. . «Görülüyor ki terbiyeciler İçin ok 
Yardımsevenler cemiyeti Istanbul mühim ve nazik bir İınt"b çk 

şubesi idare heyeti bu sabah bir top· al 1 • « 1 an a· 
ı .._ k imdi kadar yapılan z anıt mese esı vardır. Bunların 
ancı yapara ş ye •. • d kınd .. 
işleri, alınan kararlan gözden geçi- 11Zer~ e ya an mıışabede ve 
recektir. tedkikler yapmak ve bunlan tevlid 

eden sebepleri belirtmek lazımdır.• 

Cibalideki hadise 
Gencin kızı öldürmek 

kasdile vurmadığı 
anlaşıldı 

Profesöre nazaran İmtihan kaza
larmı tamamen kaldırmak mümkıin 
olmasa bile bunları azaltmak çare
leri bulunabilir. Diğer kazaların 
vukua gelmemesi için nasd tedbirler 
alınıyorsa bunun için bazı şeyler 
dÜşünülmesi lizundır... Çok doğru 
bir fikir. Ve zannederim ki haya
tında tek bir defa olsun imtihana 

Geçenlerde Clball civarından geç- giren ve «mümeyyiz,. in kar,uına 
mckte olan Bahriye isminde bir kız, çıkan herkes Mustafa Sekip Tunç'un 
Faruk adında bir genç tarafından düşüncelerine hak verir •.. 
müteaddld yerlerinden bıçakla yara· İmtihan mümeyyizi!.. Şimdi bile 
lanmıştı. Bu hadise; dün birinci ağır 

mahkemesine intikal etmiş ve bu sözü ağzuna alınca• tüylerim ür-
ceza • B · ih · Faruğun mevkufen muhakemesine perıyor. u, unt ana gıren çocuk 
b~lanmıştır. Faruk; Bahriye ile ev· için ne korkunç, ne müthiş bir in
lenmek üzere sözlü bulunduğunu, sa.."1.dı ... 
Bahriyenin ailesl tarafından nişan İmtihan sabahı erkenden birbiri-
masarifi olmak üzere ken~den yüz ı mi:ze sorard&k: 
yetmiş lira alındığını. bilahare kızı 
kendisile evlendirmekten vazgeçtikle- - Acaba mümeyyizler kim? •• 
rini söylemiş ve kızı öldürmek kas- Mümeyyiz olarak kim geliyor? .. 
tile vurmadığını ilave etmlştlr. Hadi- • • 

hidi ıarak Fatma isminde bir Ve haber verırlCTdı: «Dokuzun-
se şa o mıf ı ·· ·ıı kadınla Bahriyenin eniştesi bekçi cu s a ge en mumeyyaz er···• 
Me-hmed dinlenmlşlerdlr. Bwılar; Vaaaay .•• Eyvahlar olsun!.. Onlar 
Faruğun muhtelit zamanlarda Balı- ha! .. Doku:ı:uncu 111nı.fa duman alb
rlyenin ebeveyninin evine gelip gl.t- ranlar!.. 
tiğinl, kızın evvel!\. Faruğa nikah- . • • .. .. .• 
ı mak ürere söz verildiğini, !akat Baz mıtihan kapısı onune boyle 
:~hare bundan vazgeçilmesi üzerine dizlerinin bağı çözülmiiş, aklı, fikri 
I<'aruğun mi.iteaddid defalar kızı vu- perişan bir halde dolaşırken mü· 
rup öldüreceğini söylediğini anlattı· meyyizler gelmeğe başlarlardı. Bir, 
lar. iki, üç mümeyyiz gelirdi. Bazan ge-

Bu arada; Faruğun müstakbel ba- len mümeyyizler dörde beşe çı. 
canağı olan bekçi Mehmed, Fa.ruğun k d M"" __ .:_, k d f 
müteaddid kereler bisikletle eve ge- ar 1• umeyyu..ı.er ne a ar az· 
lip Bahriyeyi almakta israr ettiğini la olursa imtihandan o kadar gÖ-
de ilave etti. zümüz korkardı. ekseriya imtihan-
Hey~ti .~akime; Faruğun, Bahıiyeyc 1 !aı:a - .tale~e çok olunca - ikiş~r 

karşı oldurmek kastile ~areket etme- İkl§er gırerdik. O zamanlar mu
dü?lne ve luı.dl..senin fldiyen cerh ma- nıevvizler ikiv,. avnlırlar bir taraf 
hiyetlndc olduğuna ıcarnr v•mm•• bir talebeyi, öteki taraf da öbürünü 
mevkut bulunan Fo.ruğun tahllyesine k 1 d M IA •• • 

uhakeıneslnln gayri mevkuf ola~ arşısına a ır ı. ese a mumeyyız-
:~k mdevamına karar vermiştir. lerden biri dehşeti.. Öteki müla-

- --- yimce .. 

Bir kısım gazoz kapakları Herkeste bir telq... «Aman sert 

t k kulı 1 mümeyyİzin kartısma diişmesek!..ıt. 
e rar anı ıyor Bir arkadaşımız vardı. hemşiresi ts-

Gazoz satan mü~lerdeıı blr tanbul kız lisesinde okurdu. Meğer 
kısmı Beledlyeye muracaat ed~rek zamanlar kızlar imtihan ka ISlD• 
gazozların bozuk çıktığından şikayet 0 P •• 
etmişlerdir. Vaki olan şikayetler üze· da ~azı ~ualar okur~~· od~~·~~
rlne ve B2lediye sıhhat işleri müdür- ce hıssettirmeden mumeyylZID yuzu
lüğü tarafın::lan yapılan kontrollarda ne üflerler onlann ağızlarını bağ
gazoz imalathanelerinde kullıı.nılmış larlarmış ••• Ayni ,eyi biz de tecrübe 
gazoz kapaklarının toplatılarak rek- ettik. Lakin bizim mümeyyizlerin 
rar k~an.ıldığı görülmüştür. Beledi- dilleri bağlanmak şöyle dursun, 
ye mufettıl}lerl, tefUşlcri sırasında bilak:' ıld 1 
bir kısım gazoz ima.lathanelerinde ıs aç ı .•• 
çuvallarla kullanılmış gazoz kapakla.- Şiındi mümeyyi.zin karşısındaki 
rma tesadüf etmi.şlcrdir. Kullanılınlij anı düşünüyorum. Kızarıp bozarma
gazoz kapaklan toplatılmış, bu ara· lar... Mümeyyi.zin arkasında do
da binlerce gazoz imha ed.Uml§tlr. ran hocanız o esnada size ne kadar 
Müstamel gazoz k.apa~ı kullanan ga-
zoz imalathanesi sahlplerl adliyeye yakın gelir ... Sanki babanız, karde-

'i-'1-li- ıe Beyoğlu hastanesine kaldırıbıışsa 
t da bir müddet sonra ölm~tür. Ayşe-

Münasebet diiştü; Kadıköyün. ~- nin ölümünün sebebini tayin için ce
rihçesini Ansiklopedi sütunuınuz ıçın sed morga kaldırılmıştır. 

Bir lokantada tencereler kalaysız 
olduğundan, blr pastacı çöp tenekesi
nin üzeri açık olduğundan, bir si
mltçl fınnında temizliğe riayet olun
madığından, iki kasap etlere etiket 
koyınadığındaıı haklarında. ceza za
bıtları tanzim olunmuştur. l 

istiyor. 
J teslim edilmiştir. şinizmiş gibi... Onun yüzüne: 

hazırlamam lazım geldi. «K~hed~; .................................. •• .. . 
Chalcedoine, Justiniana» ısimle • 

k ah bır kim! Bütün Kadıköy, hat boyu, as-
tarihte anlan bu eski as anın • 

il. d yalınz falt boyu ondaıi feyz alıp duruyor. 
çok ma,.eralarını b" ıyor wn; >i-'f.'f. 

bir husu-siyeti her neden~e g?~ümden 
kaçmq. Onu da yeni öğreni:lun.. . Belki de Kadıköy semtinin giizel-

1 d lik şampiyonu olması bundandır. 
M~er Miladdan evve, şım 1 

'1-'l<lf. 
-.. • d d"w• • er 

«Haydarpaşa çayırı» e ıgımız y • T"" k . d .. r K dık'" 
de bir Venus mabedi vamll~· Son· ~r çe~ın k e e:. guze ~ ; k'" ~! 
radan yıktırdmış, sütunları ve djğer tar~ ~ınd a :i1:~ ur. ~ ı İy u 
malzemesi Bizans saraylarının inşaa- 1 kar•. eramk e? . ıkgım me dup arekın 

k il ] d h gene de kahar e serıyeti usursuz enec 
bnda u anı mışsa a ru u ' d d • • ı t 

h l• • t aklarına sinmi• de-1 erece e ıyı yazı mış ır. 
o ava anın oor " (Va Nu) 

0

mektir. Güzellik ve aşk oralara ha- -

- Birkaç ay evvel, yağışlı bir 
gündü bay Amca, ayaklarım deh
şetli üııümüştü ... 

Bir de baktım, pııbuçlarım de
linmiş, su alıyor!.. Bir pabucun de
linip su alması .•• 

* Zabıta dün Galata köprüsünün 
üst ve alt kısımlarında markasız ola- * Dün zabıtaca yapılan seyrüsefer 
rak hamallık eden otuz dört kişiyi kontrolunda karnesiz çalışan beş, 
yakalıyarak hakbrında Belediya ta- plakası mühürsüz otomobil kullanan 
Hmatnamesl ahkAmını tatbik etmiş- bir. otomobilinde dikiz aynası bulun
tir. duran bir, sıhhi muayenelerini yap-* Bcşlktaşta bir evde otomobil tırmayan iki şoför yakalanarak ceza
değnekçisi Tcv!iğl öldürmek suçile ya çarptınlmıştır. • Bundan başka. 
yakalanıp adliyeye verilen İlhami ve Eminönünde tramvaylar yüı·tirken 
Cevdet isimlerinde iki gencin muha- inip binen on k~lden birer lira peşin 
kemesine dün devam edilmesi mu- para cezası alınmıştır. 
karrerdi. Bunlardan İlhami evvelce * Sürücü Recebin idaresindel{i bir 
tıbbı adlice müşahede altına alın- araba, Bostanc1da Gümüş sokağında 
ınıştı. Tıbbı adli henüz bir karar ver- Ertuğrul isminde birine çarparak ya
ınediğlnden tıbbı adli raporuna inti- ralanmasına sebeb olmuştur. Araba
zaren muhakeme başka güne bıra- cı yakalanmış, yaralı tedavi altına 
kıldı. 1 alınmıştır. 

Bay Amca.ya gö-re ••• 

-Aman İmdad ... Biraz yardım! •• * Kadıkbyde Bayramyerl sokağın- gibi bakarsınız. O da sizin birden-
da oturan Sedad isminde biri, Fikir- b' tutul dT · • h k t tir 
te.pesindek.l köprü üzerinden geçerken ıre . . a? . 1 mızı are e e ge -
muvazenesini kaybederek dıil}müş, mek ıçm, ıçınden çırpınıp durur 
muhtelif yerlerinden yaralanm~tır. amma ne çare? •• * Talat isminde biri, evvelki gece Simdikini bilmem. Fakat bizim 
son derece sarhoş olarak evine gel- z~ımızda deh~tli imtihan kll2• 
miş, pencere camlarını kırarken bi- lan olrdu. Bir de bakardık ki birin
lek damarları kesilmiştir. • 1 ak ıfı y• • dı~ _ * Kevol'k isminde bir çocuk dün cı 0 ar sm geçecegıDJ sa:ı gı 
Galatada Necatibey caddesindı:!{l ge- mız bir. talebe i~~ale kalm1ş! •• Bu
çerken bir tramvaya atlamak istem~. nun aksı de vakıdı •• 
fakat muvazenesini temin edemiyerek Hakikaten bu imtihan kazalan 
d~müş, başından yaralandıitından tedkike dejter bir mevzudur 
polis tarafından hastaneye kaldırıl
mıştır. 

Hikmet Feridun Es 

... Bir geminin delinip su almasın
dan beterdir! Zira gemi sulara gö
mülür, gider, fakat insan yataklara 
düşer, doktorlar elinde kalır! 

. . . Bir çaresine bakayım, dedim, ... Celgelelim arada':\ aylar geçti, 1 B. A. - Öereket versin bu hava-
bir kundura mağazasına gittim ki taba-nlanm yere değdi, hala ucuz dis kış başında. değil, yaz başında 
medet Allah!.. Ne yapacağımı düşü- halk kunduralan ottada yok1... çıktıL. 
nüp gezerken bir gazete havadisi im-
dadıma yetişti ve beklemeğe karar 
verelim. •• 



En rahat, en garip, 
en lüks sinemalar 

Hindiçini'de, Saigon şehrindeki sinema
larda hamaklar• uzanarak fllim seyredilir! 

Bollivutta ltlb s1nema1ann bulandufa bulvar 

A vrupada ve Amerikada slne
mayagidenler illmi iyi görebile 
eek bir yer ararlar, bundan 
ta bir şey düşünmezler. Ha 
Asyanm birçok memleketlerin-
de sinema ayni zamanda bir isti 
rahat yeridir. Halk, istirahati 
fazla temin edilen sinemalar 
rağbet eder. Oralarda bizim bil 
diğimiz gibi, sıra sıra dar otura 
eak yerler yoktur. En hafifind 
rahat bir koltuk bulnnur. Kol 
tuklann arasında da epeyce me 
saf e vardır. 

Arablstanda bazı sinem 
eeyircller tçln ~ geniş, cok ra 
hat koltuklar bulunmaktadır. Hollivutun en lüks sinemasında büyük artistlere mahsus daireler 

Müşteri bu koıtuga g~mülür: ar- Dünyanın en rahat sinem&lan sında yıldızın ismi yazılıdır. Bü
m ederse bir de nargıle getırtir. Hindi inl'de en garip sinemaları yük arttstlerln flllmleri gösteri. 
Sinemayı seyrederken nargilesini, Şan~aJdacİır Fakat en lüks si-

1 
M bu 

1 
al :.ııı~ 1 

kah esini içer isterse Y'"""iıı yer · ece.,& zaman oc ar ve uı.,er j 
v v' --Y : nema Amer:ikadadır. Bu sinema bütün mevkiler mükellef tuvalet-

Koltukta bağdaş kurup oturan- Holllvutta .sid Graumanns Cht- ll seyircilerle dolar her 
1ar da çoktur. t nese Theater. dir. Holllvutta çev- ırlantalar rojet~ gibi JŞkl 

Fakat bu sinemalar IDndiçtn - rilen büyük ffllmler ilk defa bu p p . 
dekilere nisbetıe, istirahat bakı- . da ~ .. ~m büyük saçar. Bu akşamlar tıyatroda mil 

,. ridirl Hindi";"' sınema 5,._~.u&r ve ve 
mından, ço~ ge er. ~ yıldızlar burada fillmleri seyre- yonlarca dolar kıymetinde çww:1.1• 

sinemalarında halk filimlerl otur- d 1 ve elbise bulunur. 
v. larak er er. 

mus degıl, uzanmış o seyre- Sinemanın içerisi çok mükel- Bu sinema, en lüksolmakla 
der. Salgon'da bir bahçedeki sine- leftir Her tarafta renkli mermer raber, ayni zamanda en pahalıdır. 
mada hamaklar vardır. Biletini süt~ar, en kıymetli halılar gö- Buraya bilhassa gala geceleri gir 
alan numaralı hamaklardan bi- ze çarpar. Burada her yıldızın mek için en aşağı yüz dolan g· 
tine uzanır, buradan film1 seyre- bir locası vardır. Locanın llapı- den çıkarmak lAzımdır. 
der. Hamakların bir faydası da 
flldur : Fillmhoşunuza~tmemiş, ~ ........................................................... -.ı 
canınızı sıkmıpa gözlerinlzl ka
par, rahat bir uykuya dalarsı

nız!. .. 
• •• 

Bu akşam S O M E R sineması 
Sünızldda Wdenen BUYUK FRANSIZ FiLMi 

Artist Namzetleri 

ıınrnrı 

Mensime iştirak eden 'Cnlvenitelller .,. llalk 

Tedfin 
Pel: ceno J&

şmda huln IJU
hallnl dlnk1l nlB
hanmda haber 
verdlllmbı dva
n tQmatamh
tındarı mtltebld 
bay :bıazı Kara
maııgll'hı cıllu 
ümld'ln cenue 
meraslmt bir tıC>lc 
dost ft ub.dat

TeşekkOr 
Evlenmem.111 doJa1Ulle ıeret bıaal 

nltAh meruhnlnde ve ıreretı: tıeıınt 

Te tıllefonla tebrMtıta. bulunmü IU• 
retue baldn'nl'J!da. lltlfat ft tıeTetcmıi; 
lerbıl ımaı buyuran muıbtıerem. 1evaı:a> 
ft dOltlanmııa bllhas.!a anı ılikran 
eyleri&. Eretll kömürleri !fletmıttl 

umum müdürü 
Bedri Beldrotl11 Ye f4I 

lannıR busuıVle muvaffakıyetle olgunluk lmUhanları
dü:n Erentôy ca- nı da bltınnlt olan böyle lsUdadh. 

mlc;tnde icra edilmiş ve Bab!'ayJCedld- zeki ve patlat bir 1stlkbale namzed 
deki aile makherestne defnedilmlftir. bir gencin hazin ufülü mucibi teea-

Sen Joref. lisesini fevtaılde bir de- sürdür. Elemli allealne taziyelerimlzt 
rece lle ikmal ettikten sonra a111l sunarız. 



Gençlik ve 
spor bayramı 

Taksimde ve F enerl>aliçe 
Bir zamanlar çöp tenekleıi en ba- İsviçre harpten eveı 1 milyon liralık stadyomunda yapilacak 

kir görülen JcaplardJ, çıllple.re kBavıe kflmik, 4 mUyon Jlıalık maklııe ya~ı • • .. 

Çöplere rağbet artıyor 1 

Afrika' da elin ayak 
basılmamış yerler vardır 

t'hemmiyet vermezdi. Ayrap& .blLrbl tttıal ediyordu. Şimdi oÖP ~nekl.erı ıneraaımın programı 
tıaşladıktan .amra. çöpler birdenl>l.re lyice ka.rışbnla.rak her blrtnde 40 kilo 
tıymetıenmi§, bıınlarm bd)'iHc bir ser- ite yarar madde, yanı senede 4000 va- 19 Mayıs gençlik ve spor ba,yr8ml 
nt olduğu anla.şılmıştır. Qöp tent*e- gonluk eşya çıkarılmaktadıi'. Bunla ıçın b1r rogram haZlrlazıdılJIU yaz
lerlnden tonlarca çinkO. dtJ.t, yağ, nn içinde kemik, yağı alınacak mad.- Dllftık ~m m.uclb1nce bayram 
J1ln kırpıntısı 'ft milfODıaıa, dOmU- deler, e~ konserve kutulan, diş pas- öğlede~ evvel Takslmde, öğleden SOll• 
• 'besU~oek ytyecelt ~maktadır. talan tuplert ve saire vardır. Bunla.- ra FenerbaJıçe stadYomunda. kutla.ne.-

Son zamanlarda çöı?lere en çok t:ıy- nn kıymeti bir buçuk .ınilyon lira tu- caktır. Merasime llse, mualllm mek
met veren mmı1eUt bv1çred\r. İ.svlç- tuyor. . t.Eıplerl, kız enatıt.ülerl, ortaokul taıe
re harpten ~ dolrUY'a. müte- Şimdi Isriçrede hlıQl>lr f8yln atılma- bf!IS1 Maarif veldlllğ1n1n emrettiği tn
..-ısir olmamJlb!'· J'ab.t 1'.tisad1 haya.- ması. maden! Jııer te7fn tıoplanm.aBJ yatette ye beden terbiyesi mua.lllmle
tının her ıutııest:nde bir azlık h1lltüm ıç1n propaganda. yapl)malttadır. Hiç- rinJn kumandası. altında Iştırak: ede
drıneıctıed1r· Bmıa bir derece çare btr d}f puıtası t1lpft_ ıııomene k1Jtu.u ceklerdl.r. Takslmde yapılaeak merMl-

32 sene Afrikada yerliler arasında 
y~şıyan ve orada ölen büyük 
bır seyyah : David Livingston 

bulmak lçln ~ teneklerlne müraca.- a.tıım&zml 1et1ede ı ınf11on Hrahk ma- mJn programı §Udur: 
at edllmtştir. den elde edUecel1 blldlrtJmektedir. ı - Bu yıl 19 Mayıs gençlik ye spoli 

Amerlkada IUks banyolar 
Bir zamanlar Romalı.lal en ziyade boydan boya resimler ya.ptırm.ııtır. Bu 

hamamlara ehemmiyet verJ?2ıeNJ, ha- raısıımief'. AtrDtanm ormanlarını Te bu
mamian Adeta. blr lüks ~ 1dL ra.da ya§!Yan hayvanlan göstıermekte
flmdl Amerik:alılat eski Romalılarla dJr. Ağaçlara m~ kalın yılanlar, 
rekabete başlamışlardır. Amerlkada garip neb&tlar berinde b1n b1r renkli 
mükellef blnalarm. aıpartımanıarın eıı bllyfik 1relel>ekler gö:tillilyor. Banyo s1-
lüks yeri etserlYetle banyo dalresldlr. ya.h mermerdendir. Kenarı altından
.Amerika 2lenginlerl bu daireyi siisle- dır. 
mek .için avuç dolusu para. sarletmelt- Madam Stem isminde zengln bir 
tıen çıeldnmlyorlar. kadın, banyo da1re8lne bilyük bir 

Son v.amanlarda. Nevyorlcta. Pulıt.:ııeı akua.ryum hlss1n1 veren NıSlmler yap· 
Jsmlnde bir milyonerin y~ bt- tumıştır. Banyo kalm krlstalderutir, 
nanın h~mam dairesi yüz binlerce do- bunun Jıçlne etren tenıcNsln1ball.k1m.i~ 
1a.ra malolmuftur. Milyoner, duvarlara annediyonnuşl 

bayramında Taksimde VilAyet adına. 
Maarif ve Beden ~rbiyesl mildürlük
ıert tarafından hazırlanan, Vilayet 
kutıulama komJsyonunca onaylanan 
ve a.şağıda. yazılan programa. göre 
mel'asim yapılacak ve bu meraslm.e 
resmi ve hususl lise, muallim mektep
lerlyle kız enstitüleri ve ortaokulla!rın 
4MO sporeu talebesi 1şt1rak edecek
tir. 

2 - Törene iştirak edecek kız talebe 
Galatasaray erkek llseslnde, erkek 11-
selerl talebe5l, Taksim eı:1rek lisesin
de ve erkek orta.okulları talebesi tak
sim Parnıaitkapı 29 \U1CU Uokuİ bi
nasında soyunacaklardır. Erkek mek
~~erinln kohbaşım Zapyoıı kız lisesi 
onunde bulunmak ilzere tanzim edilen 
ltm;e mucibince Taksim erkek Usesl ar
kasındal;tl. sokağa. doğru sıra alacak-
lardır. ... 

3 - Bu törene~ adecek mek
tepler, bulunduk.lan yerlerden Maarif 

Kadıko .. ~.ffın tarı'hcesı~ müdür muavini Faik ÖZ'ün vereceği '' emirle hareket geçeceklerdir. Hare-
' "ket esnasında kız mekteplerinin~ kız 

1 GüNüN ANSiKLOPEDiSi) 

Kadlköyde pasl.f korunma t.ecrübe-ı tırdıysa. da Just1n.len ttmar bln& et- muallim mektebi beden terbiyesi mu-
lert yapıldı. tl.rdl. Kasaba da Justnıana adını aldı. all1mi Mesadet Saver, Erkek mektep-İstanbulun bu semU istanDuldan Wlldın .sı 1ncl yılmda bu b.sa.ba.- lerlnl Kaba.taş erkek lisesi beden ter- Afrikada bir kabilede 

çocuklaı· ok atmasını talim ediyorlar 

daha eskidir . .Milattan' 676 sene ev- da bbllk btr rıılWı1 meclis t.oplana.- edblyesiklm~lml Hamdi sav-er idare Afrikada kanlı h b 1 1 
Yel bir takını Yunan muhatırıerl ide- rıı.k Ötftıl C= Eutyclıes) meZheblnin ece erdır. mu are e er o U• 
tek, Bizans'ın t.eşekkülüııden 17 yıl batıl oldutuna karar 1'4ermJştı. (Bu 4 - Kız mektepleri önde bando ol- yor. Bu k!tanın Avrupa ve Asya ile 
&ıce buranın esasını ~· mezhep İsa'da yalnız Allahlılt fıüvl- ma.k tiztre Galatasaray erk.ek llsesin- yakınlaştıgı yerlerde Akdeniz.in 
(Bir rivayete göre de tesis 885 ded.lr.) yeti mevcud olduğunu iddia ederdi.) den bareket edecek ve Taksimde erkek can damarlan olan iki mühim bo-Kasabımm ismi Karheckın'du Hırlstiyanbkıtan evvel Ka.dl:köyde mektepleri kız talebeleri ta.kip edecek- ğaz bulunduğu için harbin hemen ' 
<=Chalcedoine). tstanbul aıemtlnl gö- güneş UO.bı Apollon'a mahsus büyük tir. hemen merkezi sikleti Afrikaya çev~ 
remeytp bura.da . yer tuttu.kla.n için bir~ vardı. Ha.ydalpa§a. çayırın- 5 - Bando, Türk bayrakları, mek- rilmiştir. Çünkü Cebelüttarık ve 
eh.alisine cKörler. denirmiş. da da aşk llAhesl VenOs'e tahsi.s edi- tep fınmları, kız mektepleri, erkek. Süveyş kanalı elde bulundu v tak-Buranın halkı ken<il 1rendilttini ida.- len diğer blr ınabed mevcuddu. Bun- mektepleri ve bunları takiben spor dirde tam manasi le Akd ıı:u A 

re ederdi Istanbul boğaZlnm cenubu lamı ve diğer €ski binalann enka- klüplerl filamalar:i., sporcular oldu!ru k. ı k k b.ld~ enıze ha-
fa,rki cihetinde bulunan yerleri de ~ Bizans 1mıparatorlan zamanında lıalde merasim mahalline gldecekİer un ° ~a . a 

1 

.•r. 
ele geçirm.lşlerdL :tstanbul mabed ve sa.rayla.rı.nın 1n- ve krokideki yer~rlni alacaklardır Bugun şıddetlı harplere sahne 

oaatmda kullanılmak üzere kaldırıl-
6 

__ Taksimdeki ı- .,;;. 1 ıl. olan Afrika. öetlci kıtalarda oturan 
..,., ,..... ---:- · caktır ınsan arın yı arca merak ve teces-Kadıköy miladdan evel •"" ... ~ nnc::tır oren ozvY e yap a- · 1 11 

Atlnalıların, 74 de de İran şahı İs· Istanbulun !et.hinde Karhidon k · ·· 1 · · ·· · k · · Zi 
fendiyann e!lne geçti. <Bir rivayete saibası harap olmuştu. Ve uzun a.- Saat 9,50 de başta Vali ve İstanbul s~~ ennı uzerı~e çe mıştır. ·ra 
göre . şah burasını mptedemecil.) Bü- ma.n doğrulamadı. Sonradan Kadık~- kom~~nı .. olduğu halde Üniversite dunya~ın em dıkkate şayan ~ayatı, 
yük Iskenderin zuhur ve vefatından tsminl aldı. zenginlere sayfiyelik etY_ ı:ıttoru .. Cumhuriyet Halk Partisi vı- en ganp ha~anları, en acayıp ne· 
soora Bursa taraflarına. M.k1m Bi- rneğe başladı. Sultan Hamid devri- la~e~. reıs~, Maarif ve Beden Teıbiyesi hatları ve dıger yerlerde oturanlar· 
tlnya devletine t.abl oldu. Bir aralık ne kadar küçük bir köy halindeydi mudurlen, Hava kurumu reisi, Parti dan tamamiyle ayn bir tarzda ya· 
~~t~!;~.t~~l~~~ ~l' ve ctvanndekl 8al'fiyele~ ve Halkevleri reisleri, Taksimde topla- şayan insanları buradadır. 

fl*lf&fı ancalc yanm MlrlJlc b&clf8e --~-~ulvJ. •1
&m

1
"' a.k s ah) d desiyle Romalılara. tıertt.edllıdL İmpa- dlr. - Ial'dır. Bunu mtltealdp Cihrih - EU1. . ar ara111n a qıe§hur ve 

rator Valens buranın su.rfanD1 yık- Karbedmı XenocraM'm vManıdır Abidesine VllA.yet, Parti ve Halhevlerl, ço gar1p vbTi: fiublİilt •archrr .Afri-

=
======--====-=----=----=---------=- · mektepler ve sporcular adına. çelenk- ka. bastalagı ... Buna tutulan kımse_. let konacak ve bandonun iştirakiyle lerın hayatlarının sonuna kadar mü-

bütün BPO!CU talebe ve sporcular ta- temadiyen Afrikaya gidip gelmek
rafuıda.n ~al marşı söyJenecE;ktlr. ten kendilerini alaınadıklan ıöylenHariciyede nakil ve 

tayinler 
Berlin büyük elçiliğimiz 
müsteşarlığına B. Kemal 
Nejad Kavur tayin edildi 

Su parası 
Sulama tebekeai içindeki 

aınai müesseseler au 
paraai· ödemekle 

mükellef 

Anbra 12 (Telefonla) - Ev

Aukara 12 (Telefonla) - 13 tem- velce ya~ ve yapılac~ olan 
muz 

1941 
tarihinde tetaüdlüklert ıc- sulama ıılenn.den al!na~ak ueretler 

~.,!d& tören yerindeki direğe mekteclir. Netelcin kutub seyyahları 
yralt çekilecektir. arasında: c Beyaz hastalık> denilen 

~- BayrakVçekmeli merulınlııi mü- pek tiddetli bir arzunun kendilerini 
P sayın a ve Belediye reisi .. t d. b b d. ı 

Dr. LQtfi Kırdar, üniversiteden bir ~u em·~- ıyen u uz ayar anna sü-
gençle, orta tedrisat olrullan adına ruk~ediğı de me,hurdur. Ahika has
kız muallim mektebi talebesinden Ne- talıgı da buna benzer bir ııey ola
clbe Uğuray 19 Mayıs gününün tarihi caktır. 
kı;vınetinl ve sporun bir milletin beden D "d L• . 
kablllyetini ve karakterini yükseltmek avı ıvıngston 
hususunda ve yurt müdafaasında oy- B ha 1 v ı nıyacağt rolü tebarüz ettir k bi u ata ıga tutu an en meşhur 
söylev vereceklerdir ece rer seyyah lskoçyalı David Livingston'. 

Meşhur seyyah Livingston 

bir haber gelmemeğe baılamıştı. 
Ondan bütün dünya ne bir mektup, 
ne bir yazı müsveddesi, ne bir ted
kik raporu, ne de sıhhatine aid bir 
malumat alamıyordu. 

Böylece bir sene geçti, ilci sene 
g~!i, üç, • dört, . beş sene geçti. 
Livıngston daın hıç bir haber çık
madı. Büyük alime ne olmuıtu? 
Herkes onun Afrikanın balta girme
mi~ ormanlarında, yahut kum çölle
rinde öldüğüne veya yamyamlar 
tarafından parçalandığına hükmedi· 
yordu. ra edilecek lan Berlin büyük elçiliği hakkında Nafia V ekaletınce hazır

müsteşarı B~ Nureddin Ferruh Alkent, lanan kanun layihası Meclise gel· 
Halep konsolosluğunda baŞ lronsolosl mi§tir. Bu layihaya ıöre •ulama ıe
seum Feyzi Gönen, Ra~ muavin bekesi içinde kalan ve sahibi tara
konsoloou B. Bekir Sıtkı Pedi&den fından talep vukuunda su verilebile
inh.ilal eden memurlyetlerd!'.11 mezkill" eek vaziyette hulun~n arazi ile 
tarıhte vazifeye ba§lamak uzere Ber- sulama .... bekesi içinde t-ı· dil . 
1in büyük elçiliği müsteŞarl.ığma Mer- . ,.... ~ • ~ 8 

e mıı 
t.uden elçHik nıüstqarı B. Kemal Ne- ve edilecek olan su ıle ışleyen veya 

8 - Bundan sc>nr~ mektepler Kaba- dur. Kendisi doktordu. Bu meşhur 
taş erkek lisesi beden tert>iyool öğret- seyyahın hayatı baştanbaşa heye
menl Hamdi saverin kumandası ııe canlı bir romandır. Ömrünün 32 se
geçit resmine iştirak edeceklerdir. neaini Afrik.ada en azılı yamyam 
Orta tahsil ·· l . kabileleri arasında geçiren Livings- Araştırmalar yapllıyor 

muessese erı ton gene orada ölmüştür. tarafından F enerbahçe Afrikadaki seyahatlerinin ilk se- lngiltere hükumetinin yaptırdığı 
d d ı . d k resmi araııtırmalarda bu seyyahın 

ıta yomun a yapılacak ne erm e genç_ ansı da kendis.ine d f z b 
k d 1 k d d S 

son e a am ezi nehri civarında 
• ar a aş ı e ıyor u. eyyah mute- V 

tecilik ediyordu. Stanley bu kıta
yı ~dım adım dola,acak ve Livings• 
ton u bulacaktı. Maamafih Stanley 
bile meşhur seyyahı hayatta bula· 
bileceğine kani değildi. New y orlt 
~erald gazetesi Stanley' e büyük 
bır para vermişti. 

1871 senesi mart ayı içmde Afri
kaya ayakbasan Star.ley hesapsız 
para harcıyarak sekiz ay dolaştığı 
halde Livingston°u bulamamıştı. 

Artık ümidsizliğe düşen New 
Y ork Herald gazetesi muharriri ni
hayet dönmeğe kara; verdiği za· 
manlarda Tanganika gölü civarında 
Uci:i c.iv.arı.n?a eski bir yamyam 
kabılesının ıçınde beyaz bir ihtiyara 
rasgelmişti . 

O zamana kadar beyazların bu· 
lunmadığı bu mıntakada bu adam 
~·· ~ ... L-.•·=an- d.il
f~rı:nÜŞtÜ. ,Çünkü bu meşhur seyyah 
Livmgston dan başka kimse değildi. 

Artık David Livingaton' u bulmak: 
gibi bir muvaffakıyetten ümidini 
kesen gazeteci seyyahı karşısında 
görünce onun boynuna atılmı~. ya· 
naklanndan öpmeğe ve mütemıı

diyen: 
- Siz. siz Livingston değil misi· 

niz? diye bağırmağa başlamıştır. 

Livingıtonun anlattıkları 
O zaman Livimıton maceralı ha

yatını gazeteciye ıöyle anlatmıştır: 
- Bulunduğum kabile eskiden 

yamyamdı. Şimdi bu kötü huydan 
vazgeçmiılerdir. İyi insanlardır. 
Ben de arbk medeniyetin gürültü
sün~en kaçıp onlar arasında yaşa
maga k~rar verdim. İşte beş sene
den ben medeni dünya ile alakamı 
kesmiş bulunuyorum. 

Stanley onu Amerikaya beraber 
götürmek için çok ısrar etmiştir. Fa• 
kat Livingston: Jad Kavur, Halep konsolosluğuna. mühim miktarda su aarfeden sınai 

Merkezden B. Reşad Erican, mczkür mfü~sseselerden Maliye, Nafia ve 
konsolo.sluk k.a.nçılarlığına MerJcıızden Ziraat Vekaletleriilce müştereken 
B Rüştü ozan; Par!s büyük elçll.iğl tanzim edilen tarifeye göre heT sene 
baş katibi B. Fatin Rüştü Zorlu Mer- ıu ücreti alınacaktır. 

1 B merasım madiyen dolaşıyordu. İşte bu daimi iktorya şelalelerine yakın hir yer· 
ba~l:F19 Mrbaahyıs gençlik ve spor seyahatler esnasında karısı birden· de görüldüğü anlaşılmıştı. Bundan 

ene çe stadyomunda b' hast 1 d .. ld.. sonra aradan beş sene geçtiği halde öğl~n sonra mektepliler. arasında at- ır~ aıln· ı ve ? u. fr David Lvingston'u gören olma- . - Artık ne Avrupaya, ne Ame-
letizm ve futbol müsabakası yapıla- .. aya~ vıngstoın un A ikaya gö- mıştı. rıkaya dönerim. Afrika her yerden 
caktır. mulmesı meşhur seyyahı bu kıtaya d h k. 2 M'" b .. b.. b 1 Zam bezi nehrı· ve cı·varı me .. hur a a sa ın, daha ha" dinlendiricı· ••• 

keze naklolunarak yerine Me11tezıcren 
B. Cemil vatı, münhal bulunan Va- Arazi vergisi vermekle mükellef 
şington büyük elçiliği üçüncü katip- olanlar, su ücretini de ödemekle mü
liğine Mer~en Zübeyir: Alter ve kelleftirler. Diğer taraftan umumt 
evrak memurlu~a Merlrezden B. muvazeneye; dahil devlet dairele-
Şadan Erman, Köstence tonsolosluğtı • . . 1 ec1·ı k ı A 
muavin konsolo.sluğuna Merkezden rı~ce ıstı~~ . 

1 
me te 

0 
.up ~m.e 

Arif Hortaç dertıcelerlle · nalkil ve ta- himıetlennın ıfaaına tabaıa edılıruş 
yln ed.flmişlerdir. olan icar ve isticar edilmiyen arazi

den gerek. su ücreti, gerek kurutma 
ve feyezandan kurtarma bedeli alın· 
mıyacalttır. -----

Tıbbi müstahzarlar 

Baı muallimlerin idari 
hizmet mukabili 
aldıkları ücret 

Aınkara 12 (Telefonla) - Bazı Ankara 12 (Telefonla) - 1262 
kanunların bir kısım maddelerinin numaralı ispenciyart ve bbbt müs· 
hükümlerinin değiştirilmesi hakkın- tahzarlar kanununuııı bazı maddele
da Dahiliye VeUletince hazırlanan rinin tadili ve bu kanuna bazı hü· 
kanun layihası hükumet tarafından k.ümler ilavesi hakkında Sıhhat ve 
Büyük Millet Meclisine tevdi edll- içtimai Muavenet Vekaletince ha· 
miştir. Bu layihaya göre hususi idare :ıırlanan kanun layihası Meclise ve
bütç.elerinin nakdi tahsilatmdan yüz· rilmiştir. 
de iki nisbetinde ayrılmakta olan Be- 1,.,111.,.,,,,_ ..... , .... nnıııuınııuıımmıut1.,ıııı1111111-

den terbiyesi tahsisatı yüzde bire 
indirilmiş ve ayni idaı:eler tahsisat 
yekunundan aynlmakta olan yüzde 
bir ~vrak~ !1akdiye itfa karşılığı ile 
arazı vergısınden tefrik edilmekte 
olan yüzde 6 nisbetindeki Ziraat 
baınkası hissesi kaldırılmıştır. 

Bu~dan . h.aıka. ilkmektepler baı-
1nuallımlerının ıdari hizmetlerine 
mukabil 1 O liradan 20 liraya kadar 
verilmekte olan ücret ~u mik.tarlann 
yansına indirilmiştir. 

VEFAT 
Kızıltoprak nahiye mtl.diiril Ke

mal Dağdeviren'in kardeşi ve Çınarcık 
na.biye müdürü Tevfik Şalcı'ıl.lll eşi 
bayan Hi.k:Dlet Şalcı dün vefat etmiş
tir. Cenazesi bugünkü 13/5/ 941 ~alı 
gilnü ikindi n:ı.nıuı Kızıtt.opta.'t Zi.ih
tdpa.şa camllnde kJ.lmdıktan sonra 
'Ü'sküdarda Çicekı;idekl aile mer.arlı
tına defnedilecektir. Allah raıunet 
eyleye. 

- usaba.kalara iştirak edecek us utün ağ amıştı. Artık o, ara· ,, S k " sporcu talebe saat 15,30 da Fenerbah- da sırada, beş altı senede bir Av· seyyahın çok dolaştığı yerlerdi. onra arımın mezarı da Afrikada .. • 
:,~tadmda ötretmenl•rlnln refah- rupaya yaptoğ• oeyehatle<den de Çünkü bu,alan bôzzat hndioi . .5'anley onu fihinden oayduma~ 

e spor kıyafetinde kendilerine · ti B .. ·· h Af . keşfetmişti. Tanganika, Ni"·assa, ıçın tamam iki buçuk ay yanında 
gösterilen yerlerde topl b 1 vazgeçmış • ulun !lyatını n- n__ 1 ., k 1 k d 'l d caklardır. anmı~ u una- kada geçiriyordu. o.:ıgw~ o gölJeri ile Kongo nehri- a ara ı ökmüştür. Fakat Li-

~ :- Bundan sonra sporcu talebe Livingston'un yazdığı kitaplar ıüıı mühim bir kısmını da o bul- vingstooı katiyen fikrinden ~yma-muzıta il b. ıa... · h muştu. mıştır. Bundan sonra Stanley Ame• 
.. il e ır .LA.l:C lstik.lAl marşını er tarafta pek derin tesirler uyan- 'k 

;::• .~:~~~· b~ emada Haydarpa- d.,m.,o. lngilt.,.de, b;!h.,.. Ame- Ame.ika hükameti ve bu.ada- " aya dönmüıtü•. 
hadaki direğe,:~·,::_ tarafından sa- •ikada yüzleoce ;!im cemiyeti •ene- ki füm ve COg<afya cemiyetle.i de •• l.i~i~g•ton _da bi• .. müdd~t •OD<a 

tir. Bunu müteakip b~ğıtalçeıklebelecek- lerden beri Afrikada tedkikat ya- aynca David Livingston'u araıtırı· o~~uAştf~;- İngilterbe hukılmetı bu bü· 

b ) 

(Da~ b r d k.A AÜ 1 yorlardı. Bütün Afrik.3 p~·t 1 ·• yu" ruta seyya ının naatını büyük 
qını marşını söyllyecektlr pan u e a ar a m e pek yakın- ..,.. ane en . 1 Lo d . . . 4 B . d alA k d l ne de aynca m-hur ilim irin bir meraaım e n raya getırmıgtır. 

m 
- u merasbnl müteakip Erkek . a'! a a ar o uyordu. Tabiler, ...,. ..,, Li uallim. mektebi talebesinden Arif ılmı mecmualar ondan gelecek yazı mektup ve saire görülürse perhal .. ·vingston, Westmi."lister kilise-

~~ ~~mtdan 19 Mayıs gününün ta- müsveddelerini sabırsızlıkla bekli- mahalli hükWnete haber verilıneai sının avlusuna g<hnülmüş ve Afribode.::b'.:ıı ini Ve sporun bir mllietln yo•la<d•. hallmda ,.!ima• gönderilmiori. U- kada na.,ma büyük b;, heykel di-

seltmet hUB~~ ve karakterini yük- Lakin nihayet Livingston·dan hiç ltink1:_unb~lra]ğmen Lid·vingston·u bul- kilKiştiJ;.:.ı_. k ...,uıaı&. ve yurt müdafaa.- ma .. a ı o amıyor u. . enQJ311lı arama maksadiyle Af-
sında oynıyacatı rolü t.eba...._ ....... ,__ Am k rikayı 0 

St l d b cS blr ... ı 
1 

.u. .,..,......, eri an gazeteleri arasında bu .ezen an ey e undan 

~Y ev ftrecektlr. Ve bundan h 80flr& mu9'balralara. iftlrak edecek nk. mevzu üzer.inde büyük bir müna- son~a seya ~te merak •armı§, o da 
aporcu talebe Galatasaray erkek lliiıe- C - ~~fat &evall. kaııa çıkmııtı. Hemen hemen bütün ~~~~ada. bırçok yerler keşfetmiş ve 
al beden tertllyesi ötretmenı ib-'-•- a_- lılu.aabaka eaıasınd& sahada, gazeteler alimin öld .. v- fik. d buyuk hır seyyah olmuştur. 
Halttı ""·- ... ••u.uu vaziledar olan beden terbiyest öğret- .dil. y 1 . ugu nn e 

... '"~a,, ı.n .kuma.nda:n ile geçit menlerlnden başka kimse bulunmıya- ı er. a nız hır gazete, New York Hen•• k b l re.sınl yapacaklardır. caktır. Herald gazetesi bunun aksini.iddia uz aya ası mamış 
5 - Geçit ı-esmlnl müteakip sporcu 7 - Her mektep böttin müsabakala- ediyor, beıı sene kendisinden ha- yerler 

taı• ltendllerlne gösterUecetı:: yer- ra. ikişer talebe Ue ıtttrak edecekler- her alınmamasına rağmen U~ngs· Afrika senel :::...."'::."'::;:..="." """ '"'· Ba talebenin 15...,,. iKi tul- ton'.., mutlaka yaıad•im• ıı.,; oü· 1,,.. d . • me pe_k çok Hyyah. 
A - Kız liseleri müsabatalan: hinde yapılan seçme müsabaka.sında rüyordu Öteki gazet 1 . h . l aımı surette ugradıkları bir 

finale kalmış olması lizım.dır I'' y . k H • e erın epsı yer o mustur. Buna rağm h A 1 A :: :g ;:!."' düs koşu 8 - Bu müsabakalann m;,,.tazam .ew o• e,.ld e çahyo•ludo. Ahikanm - bioçok tual!a,., ~ilha:,: 
B - Erkek liseleri müsabakal:ı.n; ~rekldld~e~~~ı beden teıblyesl Stanley Afrikaya gidiyor pek çokv ormanlann içine henüz İn· 

) 
K 

1 100 
v6 en ı.aıuu edeceklerdir. san ayagı ba 

a oşu ar: ' 200, 400, 800, 1500 9 - MOısabab.la.nn BOnunda talebe Nihayet bu gazete Afrik.aya mu- Halbuk· sm.amış.tır. 
ve Balkan bayrak (100, 200, 400, 800). muntazam blr şekilde ve ~nle- habir olarak Stanley'i gönderd· O k.d ~ Afrıka ınsanların en ea-

b) Atmalar: Disk, Gülle, Cirit, tinin ne?.aretı altında toplu olarak zaman bu zat meşh b" ı. h ı hı en ben bildikleri ve en es'lr.iden 
c) Atlamalar: Tek adım. yüksek, sı- okullarına döneceklerdir. olarak tanı d v ·ıud~ yır 1seyya eri medeniyet kurduktan bir. 

nmış egı ı. a nız ga- 'yerdiT 

• 

,• 



HER AKŞAM 
BİR IIİKı\ YE AT SIRTINDA 

Dakikası dn.klkn.c;ına. saat on ikide ı yerden çözdü. Onu da. suya Slktu ve 
işi paydos ettiler. Güneş to.m tepele- yıkadı. Sonra gene b1r!Dde dentmoo 
rinde idl ve çok sıcak blr gündü. Be§ ~ıktılar. Blr arnlık mayolu kadın ka.· 
h:l!tada.nberl bu civarda yol inşaatı yala.nn arkasında kayboldu. 
ne meşguldular. En yakın köy kendi- Tekrar meydana çıktığı zaman gt. 
lcrlnden üç saat uzakta idi. yl.nml.ştt. Erkek pantnlonu aY&tmda.. 

Mühendis Fikret bezleri güneşten ceketi sırtında., çizmeleri ayağında 
kızmış çadırına girdi. Köylüler, cmla· idl Bir hamlede atının üzerine atladı. 
nn çalıştıklnn yere beyaz peynir, ay- Hayvan evvelö. yavaş yavaş llerll
ran, karpuz getlrmlşlerdl. Genç adanı yordu. Uı.kln biraz sonra güzel süva.
ı>eyn ir, ekmek ve karpuzdruı ibaret rtsl onu dört nala kaldırml§tı. Gen9 
olan yenıeğ'lnl çadırın içinde yedikten adam tozu dumana katarak onun 
sonra dışarı çıktı. uzaklaşmasını hayran hayran seyret.-

Dört hnftndanberl Met ed.lnmlştL ti: 
Biraz ileride deniz k"ıenanna yakın bir - Ne güzel ata biniyor!_ diye mı
yerde bir a~a.çlık vardı. Fikret 1k1 sa.- rıldandı ... Sonra yerinden kalktı. Ka.
a tllk öğle paydoslıınnda oraya gider, dının gittiği tstlkamete dalgın dalgın 
sık ağaçların altına uzanırdı. YJlan ve bakarak kendi kendine: 
saire korkusuna rağmen burada. bazen 
uyku çcke·r, bazen de yanında götür- - Acaıba kim? ... dedl 
düğü kitabı okurdu. . Tukra.r 1şlnln ba.şına döndüğü za.-

Tütün hastalık
lar ile mücadele 
İnhisarlar idaresi İzmir. 
de Bulgurcada bir örnek 

fidelik açtı 

DEVLET BORÇLARI 
L. K. 

C1t 7,50 933 Türk bOrcu L ll. m. 18.70 
• • 1938 lkramiyell 19.-
• • 1933 İkramiyeli Erganl 19.05 
• 7 1934 Sivas-Erzurum 1 19.25 
~ • 1934 Sivas-Erıurum 2-'1 19.35 
• 2 1932 Hazine bonoları 61.-
• • 1934 • > 15.60 
• • 1935 • • 29.50 
• 1938 • .. 62.-

A. Demlryolu tahvili I - Il 42.25 
• • m 42.75 

A. Demlryolu mümessil senet 40.10 
Haydarpaşa llmam 44.-
H. limanı mlimessll senedJ 42.-

HİSSE SENE'l'LERi 
T C Merkez bankası 
T. İş bankası nama muharrer 
T. İş bankası (hamtle alt) 
T. İş bankası mümessil his. 
A. Demlryollan şirketi ( % 60) 
A. Demlcyollan şirketi < % 100 
Esklhlsar çimento şlrketl 
Şirketi Hayriye 

106.-
9.40 
9.65 

107.-
23.-
38.-

7.25 

0 günü de gene böyle yaptı. Istnn man aklı fikrt hep bugünkü garip ma.. 
buldan bir arkadaşının gönderdi~. cerada 1dl. Evet, bu va.kaya blr mace
Romnn elinde deniz kennnndakl ağç- ra diyordu. Cünkü hadlse onun bet 
Jı~ın yolunu tuttu. Sıcaktan pek bu- haftalık yeknesnk ooyatında Adeta bit 
nclmıştı. Biran evci golgeye kavuş- fevkaladelik teşkil etmtştl. Yanık de
mak istiyordu. Biraz sonra kendlsin1 rll1, mütenasip vücud g&Liinün önün
sık ağaçların altınn attı. Bu yerde den hiç gitmiyordu. Ocınç kadının 
tabiat büyük blr garabet göstermlştl. güzel beyaz atı dört nala kaldırışını 
Etraf tarnamile kayalık olduğu halde daima düşünUyordu. GÜ7Jel süvnrı ar
burada Meta güzel bir b:ıhçc teşekkül tık başının içinde yer etmlştl. 
etmişti. Genç adam bu ağaçlı yer! pek Ertesi günü gene küçük ormana glt
~verdi. Bütün yorgunluklannı orada tt. Artık kltal:ıını okuyamıyordu. Onu 
(!iderlrdl. Bu on be: $İrnıl ağaçlık ye- bekliyordu. 

------ RlrkPtf Havrivf' t.emettü 
28.-
21.-

1 F.CNF.Hİ TAHVİLLERİ 

.:&'2 Kredi Fonslye 1902 kupon kes 96.-
88.-
59.-

re biraz müball'ıga Uc eKüçük orman• <klirse kendlslnl bu genç kadına 
adını koymuştu. takdim edecek ve hiç değilse onun 

Deniz k.enan ile küçük ormanı blrl- kim olduğunu öğrenecekti. lnhisarlann Bulgurca tütün nümune 
fidanlı.ğından bir RÖrünüş ve 
kmlmaz camlı radelik yastığı 

birinden ince bir keçi yolu ayırıyordu. 
Bunun için Fikret ekserlyn. yattığı 
ağacın dibinden deniz!, dalgalan sey
rederdi. 

o günü kfiçük ormandaki her za
manki ycrlne uzandıktnn sonra bir de 
sigara yaktı. Kitabını ııçtı. Okumnğa 
haşladı . Bu bir romandı. Kalabalık şe
hirlerden, insanlardan, gece eğlencele
rinden, barlardan, güzel mus\klden, 
güzel kadından. ve aşktan bahsedl
yordu. 

Halbuki Fikr~t bunların hepsinden 
uzak ynşıyordu. Başını kaldırdı. Bir
kaç dnktka kala.balık şehirlerde bırak
tığı tanıdık sfmalan düşündü. Ne ga
rip!. .. Şimdi bunlardan hiç birinin 
hasretini içinde hissetmiyordu. Gözle
rini tekrar kitabına çevirdi. Bu sefer 
on, on beş sahife kadar okudu. Blrden
hiı'e nal sesleri kulağına çalındı. B~ı
nı kaldırıp deniz kennnndakl yolıı 
baktı. Bir atlı geliyordu. 

Süvari pek ziyade ~mca o za.
mnn genç mühendts derin blr hayre· 
t" düştü. Çünkü atın üzerinde gayet 
~ık giyinmiş bir kadın vardı. Şlmdl 
1',lkrct onu çok iyi görüyordu. Çünkü 
on beş, ylrml metre llerlslnde idi. Bu 
gcnr, ve güzel bir kadındı. Hele atın 
üstünde duruşu pek göz alıcı idi. Fik· 
rrt kendi kendine: ııKlm bu acaba?• 
deci!, bu civarda böyle şık bir atlı! ... • 

Oenç ndam birdenbire do~nılmw; 
bütün gözlerini ona dikmlştl. Kadu1 
pek aı Ucrlde~i kayalığın yanında a.tı. 
nı duraurdıı. Hayvanını hemen ora
da bir yere bağlayıverdi. 
Şimdi Fikret •ne yapacak acaba?• 

diye bekliyordu. i ete bu sırada dell· 
kanlının hayretten toparlak toparlak 
açılan gözlerinin knrııısında kadın sıo
yunmnğa başladı. Evet soyunuyordu 
Fikretln orada birkaç metre ileride 
ağaçların altına yatmış olduğundan 
tanıaml!e habersizce soyunuyordu. Ev
vela cckcvtını sonra dn ötekllerlnl çı
kardı. Çizmelerini kayalığın önüne 
fırlattı. 

Genç kadın gayet sürntle soywunuş 
ve pek nz sonra bir mayo He kalmıştı. 
Yani mayoyu elbisesinin içine giy
mişti. Lılkln ne harlkultıde blçlml, 
yanmış bakır renkll bir vücudü vardı. 
Koşarak dnlgalnnn arasına atıldı 

Sularla t\detn didişiyor, oynuyordu. 
Kfıh yan. kflh sırtüstü. kah kulaç atı
yor. kah dalıyor ve çıkıyordu. Çok 
nıeharetıe, ll.deta balık gibi yüzüyor-
du . 

Fikret sanki İstnnbuldn hiç pldja 
gitmemiş. burada yüzen kadınlan gör
memiş (;ibl uzaktan ona bakarken 
kendisini rena bir iş yapıyormuş adde
diyor ve vicdan azabı duyuyordu. Uı.
kin gidip kadına eben buradayım ... De
nize glnneyiniz ... • diyemezdi ya .. 

Nihayet o güzel vücudü ve ıslak 
mayosl!e sudan çıktı. Atını oldu~ 

Ne yazık ki kulaklan nalile yere 
nal sesleri bekledi. Genç kadın gel
medi. 

Ertesi, dahn ertesi. ondan sonrakl 
günlerln hep bekleyişleri boş çıktı. 

Yol inşaatı ilerliyordu. Artık eKÜ· 
çük orm.an• onların iş mıntakMından 
epeyce uzakta kalmıştı. Buna rağmen 
gC'llç adam fırsatını bulur bulmaz ora
ya koşuyordu. Ne çare ki blr daha 
onu görmek kabil olamadı. Fikret: 

İzmir (Ak§am) - Vilayetimizde 
İnhisarlar idaresi her f.ahada çalış
malarına hız vermektedir. 941 se
nesi İzmir tütünlerinin yüksek fiatle 
satılmasında mühim rol oynayan 
ve piyasa işlerinde hakkiyle nazım
lık vazifeaini gören inhisarlar idaresi 

cıDünyanın en giiııel kadını haya.tım- tütün ziraatinde de köylümüze reh
dan dört nala geçip git.ti ... • diyordu her olmak gayesiyle Bulguru" da 
~nç adam kıp. doğru İstanbula dön- tütün haatalıklariyle mücadele ve 
dü. hastalıknz tütün fideıi yetiştirmek 

Bir gün blr çayda esmer tenli kadı- usullerini tütün ekicilerine ameli bir 
na ra.s gelmişti. Evet bir kerecik gör- aurette göstermek üzere hastalık
düğü halde onu hemen tanıdı. Za.ren farla mücadele örnek fideliği tesis 
biraz ıııonra. konuşmala.nnda.n kadınm 
o olduğundan §Üphes'I kalmııdı. etmittir. 

Bu fideliklerde köylümüze fenni 
Fakat §imdi esmer tıenll ~ ken- surette fidelik toprağı hazırlanması, 

dü;ine hiç de o kndar çekle! gorunmil- harçtan ha t 1 ,_I k ·ı~ 1 yordu. n s a t&. ara arşı ı aç ama 
Omm bütün cazibesi .şehir haricinde, ~rzı, metre murabb.aına ahlması 

dağlarda, bayırlarda ve at S"Jrtında ldl lazım gelen tohum mık~a~ı, sık to-
0 çlzmelerlle ve süvari pa.ntalonu ile hum atmanın zararları gJb1 çok fay
kuş uçmaz, kervan geçmez ~rlerde dalı bilgiler, toprak üzerinde kuru
gözlere gfi7JC1 görünüyordu. IMl. fide yastıklarında ameli bir şe-

Halbukl .şehirde, bu kadın kal:ıbaJ.ıiı kilde gösterilmektedir. 
içinde hiç bir fevk.alldellği gözıe çarp-. Öteden beri doğrudan doğruya 
mıyordu. O şimdi Fikret 1ç1n tama.mile gübre üzerine sık tohum atmağa alış
aJelAde bir kadındı,_ mıı olan tütüncüler fenni ıekilde 

Hikmet Feridun Es itlenmcmiş eraziden alınan toprağı, 
-•-ıımuıruııııııııımnııııııııımırıımrıımııunmııı elekten geçirdikten sonra, dörtte bir 

B U L M A C A M J Z gübre ile kanıtırmak suretiyle fide 

1 yetiştirmenin hem daha iktisadi ve 
1 2 3 4 !) fi 7 8 9 O fenni olduğunu görerek badema 

~ I~ 
1 harçlarını bu suretle hazırlamağa ve =-=--,_.- az tohum atmağa karar vermiflerdir. 

':ı ,. ~ Bu tekilde toprağa gübre kartşh· 
rılarak hazırlaınan yashklarda fide-

45~ _

1 

,= .- - ler daha gürbüz ve kuvvetli büyü-
mekte, ayni zamanda fidelik devre
sinde toprağa alıımıt olduklarıından 

7
( ,-• •-_ _ - • -- tarlaya nakillerinde daha güzel ola-

~ 
_ rak büyümelerine devam ettikleri 

r-
görülmektedir. 

;. . - - - - ,- İzmir rnıntaka.nnın güzel kokulu 

'C
.,, r-ı~ı-- _ _ 

1 
tütünlerini yetiştiren Bulgureada t~ 

.ı .... _,, aia edilen ve tütüncülüğümüzün kal-
kınmasında mühim bir rol oyınaya
eak olan bu fidelilderde elde edilen 
fideler muhtaç zürraa meccanen 
tevzi edilmeğe baflanmıştır. 

Soldan sata ve yut.andan aşata: 
ı - Rehber - Tersi ımnı ışareWr. 
2 - Ateşe gösterilen. 
3 - Tersi :taydolunuz deınek'Ur -

Meyletml§. 
4 ..- Hediyeler - Bir içki. 
5 - Bebek gibi ~çıkarmak. 
6 - Başına eK• gelinle köledir -

Üurlnde lekesi va.r. 
7 - Beyaz bir çiçek - Sahip. 
8 - Bir kadın ismi - Beyaz. 
9 - Başına eK• g-ellrse icara verile

cek demektir. 

••••••M .. u.-.eu""'•----•'"" ........... ..-
10 - Akslne - Yemek. 

Ge(en bulmacamızın h&Jll 
8oldan safi\ ve yukarıdan aşalı: 
1- Stsamadası, 2 - İşlgücüyok, 3-

Siyatlk, Ra, 4 - Agabey, Koç, 5 -
Mütesanit, 6 - Aclyan, 7 - Dük, Va
ll 8 - Ay, Kiyaact, 9 - sorot. Leke., 
10 - İltaç, ViiEB. 

• • 1911 
• .. Amorti 
• ,. Kupon 

NUKUT 

Türk altını 
Külçe altın bir gramı 
OsmRnh bankası rbanknotl 

KAMBİYO 

Londra üzerine l sterlin 
Nevyork üzerine 100 dolar 

Cenevre Uzerlne 100 frank 
Atına üzerine 100 drahmi 
MAdrld üzerine 100 pezeta 
Yokohama üzerine 100 yen 
Stokholm üzerine 100 kuron 

1.05 

27.20 
3.33 
3.15 

5.22 
132.20 

29.!lO 
0 .995 

12.S9 
:n.0175 
30.6275 

Atletizm bayramı 
İstanbul atıt'tiıı:m ajanlıkından: 
İstanbul atletizm bayramı bu sene 

(12) inci defa tekrarlanacaktır. Bu 
sene müsabakaların seçme ve finalle· 
rinin Bebekte Kolej sahasında yapıl
ması kararla.ştınlmıştır. 

Seçme müsabakaları 18 Mayıs 
pazar günü sabah ssıat 9,30 da 
ve finali ı haziran pazar günü 
saa.t 14,30 da yapıl:ıcaktır. Seç
me müsabakalanna gelmeyen atlet
ler Wnal) müsabal<alanna girem1ye
ceklerdlr. Müsabakalara girecek bütün 
atletlerin isimlerini 16 mayıs cuma 
akşamına kadar ntletlzm ajanlığına 
bildirmeleri mecburidir. Bır atlet an
cak lkl müsabakaya girebilir. Bu se
ne yapılacak müsabakalann progra
mı şöyle tanzim edllrnlştlr. 

ıoo, 200, 400, 1500, 3000 dilz ko§ular 
110 mtı.nlalı koşu. Uzun, üç adım, yük
sek ve sınk ile atlama gülle, d.!sk 
cirit ve çokiç atma. 

Hakem idmanları 
Hakem komitesi başkanlı!ınd.m: 
Muvakkat olarak tat.il edilml.f olan 

hakem idmanlarına 14/5/941 çarşam
ba gününden itibaren Beyoğlu Halke
vı snlomm<la tekrar başla.nacaktır. 
İdmanlar esk1den olduğu gibi &a.a.t 
18 ile 19 arasın.dadır. Hak.em arkada.4-
lann bu idmanlara iştiraki tebliğ 
olunur. 

R ADY O 
1 Bugünkü program 1 

ötıe Te aqam 

12,30 Program 20,45 Orkestra 
12,33 Tiirkçe PL 21,30 Komışma 
12,50 Haberler 21,45 Klidt Ttirk 
13,06 Türkçe PL m~i 
13,20 Karışık p 22,30 Haberler 
18,03 Cll7.baııd Pl. 22,45 MüzUı P1. 
18,30 Konuşma H Mayıs 
19.00 Trlo ve solo Çıu-şamba sabahı 
19,30 Haberler 8,00 Program 
19,45 Ziraat Tak. 8,03 Haberler 
19.50 Fasıl heyeti 8,18 Müzik (PL) 
20,15 Radyo gazet 8,45 Ev kadını 

Tefrika No. 123 

Tiirit korsanları kürek çekerek, l.kJ 
taralı gittikçe kayalarla yükselen ma
ğara yolundan ileriledller. Ve çatal 
kayayı tehlikesizce geçtiler. 

Bu sırada dört ~ adam boyu yük
sekliğinde bir kayanuı üstünden görü
nen Saide: 

- Gözcüyü vurdum, fa.bıt Hüseyin 
meydanda Yok. 

Diye bağırdı. 
Kayaların a.ra.sından suyun üstüne 

bir insan cesedi yuvarlandı. M:ınsur 
ı>nu &örünce tnnıdı: 

- On yedi senedenbcri bu mağara
nın ookclslydl. HAii\ değişmemiş. 

Saide heyecan ıçlnde bağınyordu: 
- Mansur! Arkadaşımız Hüseyin 

ne oldu acaba? 
- Belkl vurulmuştur... Belki yan 

taraftaki su hazlnelerlnin içine yu
varlanmıştır. Merak: etmeyin, şlımdJ 
anlarız. 
Kayığı biraz daha sürdüler. Çatal 

kayayı geçtiler. Burası (;erçekten çok 
korkunç manzaralı bir yerdi. Bu 1k1 
çatal kayanın dibinde gizlenecek blr 
kişi, bir orduyu temlzliyebllirdl. 

Sa1de, Mnnsur:ı. rordu: 
- Bu mağarada başka gözcü var 

mıdır? 
- Hayır. Her mağaranın bir gözcü

sü vardır. 
- Buradaki defineler klmindlr? 
- Argostol!onlu Mlhalın'dır. Fakn.t 

onun da ortakları vardı. Ortağının bi
ri <Akgözh.i şövalye) olduğu da ooy
lenmektcdlr. 

- Mi hal nerededir şimdi? 
- Kıbrısa gltm~lr? Bu ay vurgun 

paylnşuın ayıdır. Mlhal kendi hissesi· 
nl alınca buraya gellrlr ve bu ma~a
rada. saklar. 

- Dll'.,>Cr ortakları klmlerdir? 
- Birkaç adalı. Fakat onlar bura-

da oturmazlar. Akdenlzde dola.,ırlar. 
Saide dağların kayalık yerlerinden 

açılan deliklerden sızan ışıklar altın-
• da bir müddet etrafı gözden geı;lrdl. 

Sai~ burada çok heyecanlıydı. Mü
hinı bir hfıdise ile karşılaşacakmış gi
bi içinde garip bir duygu vardı. Man· 
sura seslendi: 

- Burada yalnız vurgun eşyası mı 
var. Yoksa bana Oellbolııda bahsetti
ğin detlneler de bu mağarada ınıdır? 

-- En mühim defineler bu mağara
da gizlidir. HattA duyduğuna gö 
re. •Akgözlü şövalye.nln bütüu kıy
metU vurgunları da burada mn.hfuz 
iın.Lş. Fakat. bu mağarada Kalab
ra ( l > dan kaçınlnn eski prenslerin 
mücevherleri de vardır. Bunu ben Ar
gostol!onlu Mihalın ağzından da duy
muştum. Bir akşam gemide .sarho~ken 
a~ından kaçırmıştı. 

- Sen Mihalın yanında. da çalıştın 
mı? 

- Evet.. Kalabrayıı. lltlncl gldı.,tnde 
onun gemlslnde Jdim. 

- Bu Kal~ra. denilen yer ncrde
dlr? 

- İtalyanın cenubunda Meslna bo
ğazmdan Tarent körfezi.ne kadar uza.
nan sahaya Kalabra derler. Bir buçuk 
milyondan fazla nüfusu vardır. Meş
hur Tarcnt kör!czirıden başka. Yuna11 
denizinde Esklla.çe 'Ve Tirenyan deni
zinde Cuya ve Sante Ofemya islmle
rile ilç koyu vardır. Buralara korsan
lar sığınır. Bu havalide altın, gümüş, 
bakır madenleri vardır. Bütün dünya 
korsanlannın gözü oradadır. Halkı çok 
zengindır. Sahil yerlileri şarap ve zey
tinyağı ihraç ederek geçinir ve balıkla 
yaşarlar. 

Mansur mağaranın içinde Saidcye 
Kalabra hakkında marn.mat verirken. 
halkının da çok yak.ışıklı, zek1 ve kin
dar adamlar olduğunu llAve etmiştl. 

Saide: 
- Babamın hayatında oralara gi

demediğime müteessirlıiı., dedi, fa.kat 
Kalabranm çok zengin blr ülke oldu
ğunu birkaç kişiden duymuştum. Al
la.ıh fırsat verirse oraya da uzanmak 
ve o sahUlert de gönnelt isterim. 

- Oraya giderken bir yelkenlimiz 
daha olmalıdır. İk1 gemi !ie gidersek, 
önümüze hiç. bir korsan çıkamaz. 

- Burada.ki defiruıleri çıkarırsak, 
bir gemi dahn tedarik edeblllr mjylz? 

Mansur güldü: 
- BurAdaki defineler s1u on gemi 

tedarik etmek imkanını verecektir. 

Tefrika No. 72 Bununla beraber, ha.&'lanın bu ha iyi yer değil miydi iri buradan işte söylüyorum: İsmim Cemal Ner
iddiasmı müessesedeki doktorlara oraya göçmek tehlikesini göze al- midir ..• Türbe civarında ikametga· 
bildirmeği zaruri .aydı. Bunlar, ye- mışb}... hnn var... İşte adresim. Gidiniz, Giizel GOzl'İi Kız ni bir konsültasyon için hastayı c;a- Bedri, tefine: tedkikatta bulununuz. Karım ve ço-
ğırtblar. - Her ne olursa olsun, bu se- cuğum orada oturuyorlar... Hak-

Aşk ve macera romanı Nakleden: (VA • N6) Cemal Nermi. Muradla dostları- ferki plilnı da müthiş bir teY ola- kımda lazım gelen malumat ve ıe-_____ ..._ __ _. ___ ~ 
nın tav.iyesi üzerine: cak ... - dedi. - Zira ıinıGiye ka· hadeti kendilerinden alabilirsiniz. 

- Sizden ricam, beyim, izdivaca 
taraf tar olduğunuza, resml makam· 
lara icabettiği tarzla bildirecebiniz. 

- Peki, peki. .• 
- Bu suretle kızınızı ve beni me-

sud etmiı oluyorslllluz. 
- Ben de bundan dolayı mem

nun oldum ... Benim nail olamadı
ğım aile saadetine siz nail olun ..• 
Dileğim budur ... Çocuklarınız olur· 
sa bana haber vermek lutfunda bu-
lunursunuz sanırım. 

- Pck.i efendim. 
Delikanlı kalktı. Haydar ona 

dükkanın kapısını açtı ve dedi ki: 
- Doğruswıu söyleyin: Benim 

bu kadar iyi adam olduğumu, ko
laylık göstereceğimi sanmıyordunuz, 
değil mi? 

Vehbi terbiyeli terbiyeli: 
• 

- Hakkınızda fena fikrim yoktu 
efendim ..• - dedi. - Hem bu iti 
nihayete erdirmek. için elimden ge
len her ıeyi yapmağa da karar yer-

miftim. - Benim itim mütebaasulara ha- dar büyük bir meharetle rolünü oy• Bedri. meslek bakımından çok 
Recep Can'm feriki cürmü. Vdı- vale edilmeden evvel, söyledilderi- nadı. işkilli bir adam olmasına rağmen, 

bi Feridtlll'a sert bir nazarla bak- min doğru olup olmadığı hayattan Şefi ise §Öyle cevap verdir birdanbire mağlubiyete uğradığını 
tıyaa da genç erkek bunu farketme- tedkik edilainl - dedi - Siz daha büyük bir meharet hissetti. İlk defa olara~ bir pot kır· 
miş göründü. Bu iddia, poliee bildirildi. göstererek oyununu meydana çıka- dığının farkına varıyordu. 

Selam verdi ve uzaklil§tı. Erteei giinden itibaren muavin nn .•• Bu, sizin teraklc:inize de yar-- Küçük Cahidin babası: 
Haydar Baba. kapıyı kapatırken Bedri tefi tarafından bu itin tedkiki dım edebilir. - Rica ederim efendim - diye 

kendi kedine ıöyle mınldanıyor- için gönderildi. Bedri T&adi alınca fırladı. devam etti. - pyet polise mensup-
du: Hamlardadır ki. bu polis memu· - Tımarhanede tahkikalca girişti. sanız, bu tahkikatı derhal bugün 

- Acaba karım bu adama her ru. muhtelif seferler, hastaneye g&- Doktorlara, gardiyanlara, müdüre yapınız ki feci vaziyetim aydınlan
ıeyi söyledi mi) Adam ehemmiyeti Jip Recep Can aanılan adam halı.:- birçok sualler •ordu. Sonra, delileri sın. 
yok... Olur it değil, hu herifi bu- landa tahkikatta hulunmuohı. Bedrl de gidip gördü. İhtiyar pafa, ona - Hakikaten Cemal Nermi bey
gün hiç de belı.:lemiyordum... bu temaslar etnU1nda katt tekilde horsa felaketini anlattı. Ha.ta .itte seniz. ciden fena bir vaziyette bu-

Kendi kendini aözünGn eri sa- kani olmuthı ld. bu Recep Yarnaıı &. hikayeyi dinlerken Cemal Nermi lunduğunuzu ben de tasdik ede
yardt. Önündeki aaat için cBu ak- bir sahtekardır. Kendisini uirattıra- olduğunu batırlamıttı. Polise bu ci- rim ... Peki amma niçin bunu bize 
şam hazırlanın> diye müıteriye söz cak. Kolay kolay aırtuun yere gel- beti haber verdiler. daha evvel söylemediniz) 
verrnilti. Pertavaızını gene gözünıe metrine razı olmayacak... Bedri, Cemal Nermiyi pllf&yla - Başıma yediğim darbe üzerine 
taktı ve çalıtmağa haıladı. Fakat timdi Recep Can neden bir· karplaştırdıyaa da o, bunuj\ b&hset- haftzamı tamanıiyle kaybetmiştim. 

•n denbire usul deiiftiriyordu. H&fız.a- tiği adam olduğunu hatırlamadı. - Peki, üzerinizde bulunan ev· 
Müeucsenin müdürü. hutaainiM 11m ltaybetmiı rol6nii oynarken Ce- Melahatin kocaa: rak) 
- Ben Recep Can aefilim, Ce- mat Nenni olduğunu iddia ediyo.,. - Efendim... - diye ıarar et- - Beni öldürmek iatiyen insanlar 

mal Nermi' yİm r - diye iddia etm.- du) ... Acaba bu yeni tahaiyetin h6- tL - UğraClığun hata pyet daha tarafından cebime sokulmuı olacak. 
eini .ititince kendini yeni bir cİ!lDel viyetinf bftrünmektefd mabadı neyw uzayacak oluna feJiket halini ala- Bedri ellerini uiuıturaralc ,öyle 
tezalıürü karfW.Dda aanda. • di_>. •• , J:unaıhaoe. hap~~ da- cakbr. Artık bÇ aeme. ~ ••• dii§Wıdü~ 

Yazan: İSKENDER F. SERTELl.t 

Maamatih, sizde bu cesaret varlten, 
dt>finesiz de gemJ. tedarikinde müşkil
ırıt çekme:ml.nlz. 

Kürekleri yavaş yavaş çeklYQrla.rdı. 
Saide çatal kayalardan §0.l~ye at

lamıştı. 
Mansur: 
- Şinıdl sığlığa geldik, dedi, burada 

meşale yakacağız, ve sola doğru uza. 
nan dar bir yoldan yi.irüyecee-ı.z. 

Yedek getirdikleri meşalelerl yaktı-
lar. 
Kayıktan karaya atladılar. 
Mansur öne düştü. 
Denizciler sessizlik içinde, .Mansu

run ~ine takılarak yül'iimeğe ba.şla
dılar. 

* Mansur, elinde tuttuğu meşaleyt sa-
~a sola sallıyaralc, nlhnyet bir insan 
girecek kadar genişlikte açılmış olan 
bir oyuğun önünde durdu. 

- İşte Argostollonlu Mlhalın ve Ak
gözlü şövalyenin vurgunlan burada 
gizlidir. Knlabradan çalınan mücev
herlerin de bu mağarada saklı oldu
ğunu sanıYQrum. Blrnz evvel slze an
lattığ'ım gibi, Mihal onlan bu mnğn
ra.ya getirdiğini söyleml.ştl. 
Kayıktruı çıkan ve otuz kırk adını 

kadar dar bir yoldan yürüyen deniz
ciler .şimdi muazzam bir definenin bu
lunduğu esrarengiz mağaranın önün
de- duruyorlardı. 

Saide: 
- Delikten ilk önce kim girecek? 
Diye sordu. 
Bu sırad3. mağaranın içinden blı 

ses ~itildi: 
ır- Kork.mayın ... İçeriye girin ı,, 
Saide ve arkndaşlan sevinçle blrl

birlerlne bakıştılar: 
- Hüseylnln sesi ... 

Ani bir ~!Smlık içinde bocalayan 
Saide mağaranın deliğinden içeriye 
blr meşale uzatarak: 

- Hüseyin, nerdesin? 
Diye haykırdı. 
Hüseyin, bir altın sandığının önün

de, yarı aklını kaybetmi§ bir halde 
kendi kendine komıJiuyordu: 

- San san altıncıklara balon. .. Çil 
çll fiorinler insana göz kırpıyar ... 

Önden Saide, ark.adan diğer deniz
ciler girdi. 

Denizcilerden biri Hfiseyine blr to
kat vurarak: 

- Aklını nu kaybettin altınları gö
ıünce?.- Nerdeydln dem\ndenberl., 

Dedi. Hüscyin tokatı yeyince sende
ledi, birden aklı b34ına geldi: 

- Yolumu kaybettim. Kayaların 
sırtından tınnana.rak bum.ya. kadat 
geldim. İlerideki nöbetçi beni görme
di. Şimdi dönüp, size edeflnelerl.n ye
rini buldum.• diye haber verme~e ge
lecektim. Burada altınlar 1n~nı tu
tuyor ... Kolay kolay ayrılama.dun. 

Meıaleler etrafa şöyle blr göz gez
dirdiler. 

Saide nihayet aradığını bulmuşt.u. 
- Bunlan Çelebi Sultan Mehmede 

götürebilirsem, Türk donanma.sın.ı pek 
çn.buk ihya edeblllr. 

Diye seviniyordu. 
Bir sandık içinde altın, cflter san· 

dıkta birçok değerli mücevherler. gü
müş kemerler, gümüş zırhlı ııövalye 
elbiseleri, miğferler vardı. Aynca boh
çalar Jçlnde sarılmış ipekli kum34lar 
da göze çarpıyordu. 

Saide burada, Kalabradan getirilen 
kaçak eşya ara.91\dakl meşhur gümü.ş 
kemeri de çabuk bulmuştu. 

Denizcilerin şaşkınlığı g(!çlnce, Sai
de: 

- Arkadaşlar! dedi - Allah bunları 
bizim karşımıza Türk donanmasını ih
ya etmek için çıkardı. Hepsini kfmseye 
sezdirmeden gemiye t.n.§ıya.lım. ve 
doğruca Gel!boluya gidelim. Devletin 
paraya ihtiyacı var. Padi.şıa.h bunları 
bulup götürdüğümüzü duyarsa çok 
memnun olacaktır. Bize düşen vı:ı.zlie, 
bunu derhal yapmak ve defineleri ç:ı.r
ça.buk Gellboluya ulıı.ştınnaktır. 

(Arkası var) 

'1) .ulı: Cı\labre, yahut Calabria'dır. 
Birinci ve ikinci Kalabra lsimlerile 

/ 

iki eyalete aynlmıştır. Runlarc:ıan 

başka cenupta (Vasati KaJabra) adile 
üçüncü bir eyalet daha nrdı.r ki, • 
devirde sahilleri korsan yatatıydı. 

- Bu iş fenaya dahi müncer ol• 
sa, içinde gene iyi bir taraf var .. . 
Eğer bu İnsan ltakikaten Recep 
Can"sa, uydurduğu son hile meyda
na çıkacak .•. Yok Cemal Nermi ise. 
onu serbea bırakırım; fakat hakiki 
Recep Can" ın izi üzerine dütmeğe 
gayret ederim. . . Yahut kendisine 
suikasd edenlerin... Bunun için de 
bana iki aaatlik zaman kafidic . .• 
Hakikati öğreneceğim. 

Bedri, akıl hastanesinden çıktık
tan sonra derhal Türb:ye gitti. Bahsi 
geçen ikiz evlerin .kapıları kapan
mıştı. Çaldı. Açtıramrdı . 

Muavin, komşular nC2dinde tah
kikatta bulundu. Bunlar dedıler ki: 

- Melahat hanımın vefatmdan 
sonra bu evlerde artık kimse otur
maz oldu .•• Satılığa da çıkanldılar. 

Kendiaine daha fazla tafsilat veri
lemedi. Fakat gene komşulardan 
biri onu Galatada Cemal Nermi"nin 
eski bürosuna kadar götürdü. 

Bedri, kapıcıya: 
- Cemal Nermi bey burada 

mı} - diye sordu. 
- Artık buradan ayrıldı. Fakat 

yukarıya çıkarsanız. 1 6 nmarada 
onun yerinde oturanlar, stte icnp 
eden malUmatı verirler. 

(Arkuı •ar) 
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Toprak Mahsulleri Ofiıindın: 
Bugüne kadar yapılan mübayaalarda satın alınmlyarak 

sahiplerine iade edilmiş olan yuğurulmuş ve mağşuş afyonlann 
toprak mahSülleri ofisi tarafından satın aıınmasına karar ve
rilmiş olduğundan müstahsil veya mutavassıt ellerl.n,de bu gi
bi afyonları olanlar aşağıdaki husu.satı ehemmiyetle nazan 
dikkate alarak bu nevi afyonlarını ofise satabileceklerdir. 

1 - Yuğurulmuş ve mağşuş afyonlar, sandıklı olarak ts
tanbulda ve AfyonkarahJsanndakl ofis şubeleri tarafından sa
tın alınacaktır. İstanbul ve Afyoılkarahlsannda malı olanlar 
bir sandığı dolduracak kadar alyonlan bulunmadığı takdirde 
sandıksız olarak asgari hadlerde dahi tesllmat yapabilecekleri 

gibi, birleşerek aralarından birisini mutemet tayin etmek su
retile dahi teslimat yapabilirler. Bu takdirde teslimat sandıklı 
olarak yapılacaktm Ofis bu mutemedi mal sahibi addeder. 

2 - İstanbul ve Afyonkarahisan haricindeki mahallerde sa
kin olup ellerinde mağşuş veya yuğurulm~ afyonu olan muta
vassıt veya müstahsiller bu mallarını bizzat veya bir mutemed 
rnarifetile ofisin yukarda bildirilen iki şubesinden birine nakil 
veya irsal ederek bu iki .şubede sandıklı olarak mallan teslim 

' edeceklerdir. 
3 - Bu kabil afyonlar en geç ıo haziran 1941 salı günü ak

şamına kadar İstanbul veya Afyonkarahisannda ofis şubesine 
teslim edilmiş bulunmalıdır. Bu tarihten sonra yapılacak tes
limat kabul edilmiyeceği gibi bu yolda serdedilecek hiç bir ma
zeret dahi kabul edilmiyecektir. 

4 - Afyonlar İstanbul ve Afyonkarahisannda ofosin mu
vazzaf eksperleri tarafından muayene edilerek mahiyetleri ta
yin ve mağşuşlardan tenzil ~dilecek diğer ecnebi maddeler 
nlsbeti tesbit olunacaktır. 

5 - Yuğunılmuş afyonların ince toplanmış olanlarına be
her morfin derecesi için 50 kuruş, kaba toplanmış olanlarına 
beher morfin derecesi için 37 ,5 kuruş ve mağşuş afyonların da 
kıymetsiz olarak ayrılıp ofise bırakılmış olanlarından gayrisine 
şamil olmak üzere, beher morfin derecesine 25 kuruş fia t tes
bit edilmiştir. 

6 - Bu karar afyonlann temiz ve ince toplanması uğrun
da yapılan propaganda ve teşviklere ve bu maksatla ofisce alı
nan ve alınacak olan tedbire zerre kadar halel getirrnlyeceği gi
bi mağşuş afyon sahiplerine ilerideki mahsüller için cesaret 
verecek mahly~tte olmayıp, sahibinin hatası yüzünden bu ka
bil afyona bağlı sermayenin seyyaliyetini temine ve hassaten 
memleket servetinden addettiğimiz yuğw·ulmuş ve mağşuş af
yonlann da bir defaya mahsus olmak üzere kıymetlendirilme-
sine fırsat verilmesi maksadına matuftur. 

7 - 941 mübayaasında mağşuş nfyonlar sureti kat'iyede 
mübayaa edilmiyeceği gibi yuğurulmuş afyonlar dahi müba
yaa harici bırakılacaktır. 

8 - Fazla tafsilat mahalli vilayet ve kaymakamlıklar vası
tasile köylere kadar temin edilmiş olmakla beraber alakadar
lar bu tafsilatı ekim mıntakalanndaki en yakın Ziraat Banka
sı şube ve ajanslariJe ofis şube ve ajanslanndan da ala.bilirler. 

<ı376h 
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Devlet Havayolları umum müdürlüğünden: 
15 Mayıs 1941 gününden itibaren Ankara - Adana arasında yoicu, posta 

\'e bagaj nakliyatına başlanacaktır. 
Tayyarelerimiz aşağıda yazılı saatlerde hareket ve muvasalat edecek

lerdir. 
ı•Pazard:ın maada her güno 

Ankaradn.n hareket · Ankarndan muvasalnt 
Saat Dakika S:ı.nt DaklkıL 

15 30 17 45 
Adanadan hareket Ankaraya muvasalat 

Saat Dakika Saat Dakika 
8 30 10 45 

Tayyare yolcularını meydanlaro nakledecek 
otobüslerin hareket edeceği mahal ve saat 

Ankarndnn 
Adana yolcuları merkez P. T. T. binası önünden saat 15 de. 
Adana dan 
Yeni Otel önünden saat 8,10 da hareket edecek otobüslerle meydanlara 

gideceklerdir. (2478 - 3566) 

ıı .:.: o [:.. !.1 

Anbar inşaatı 
Toprak Mahsulleri Ofisinden: 

1 - Erzurum istasyonunda. yapılacü anbarlarla idare bi
nası ve sair işler götürü olarak kapalı zarf usulile eksiltmeye 
konulm~. Keşif bedeli «146.372.51» yüz kırk altı bin üç yib 
ye~ lld llra elli bir kuruştur. 

2 - Eksiltme 26/5/941 tarilıinde saat 15 te Ankarad& Otı.s 
umum müdürlüğü binasında yapüacaktır. Eksiltme şartname
leri 5 lira mukabtllnde umum müdürlükten ve Erru.rum ofis 
ajansından, alınabilir. 

3 - Muvakkat teminat 8568.63 aseklz bin beş yüz altmış 
sekiz lira altmış üç» kuruştur. 

4 - İsteklller teklif evrakı meyanına eksiltmeye girebilmek 
için ihale tarihinden nihayet iki gün evvel ofisten aıacaklan 
ehliyet vesikasını koyacaklardır. 

5 - Bu inşaata muktazi yalnız 6 ve 8 m/m kutrunda olmak 
üzere 7 ton betonarme deınirile 1 ton çivi Eskişehlrde siloda 
teslim şartile bedeli mukabilinde müteahhide verilecektir. 

(2593) (3678) 

Ticaret Ofisi 
Umum Müdürlüğünden : 

Ofisim.ize müsabaka ile alınacak memurların müracaat tarihinin 
1 7 Mayu 1941 Cuma gününe kadar temdit edildiği ve müsabaka 
imtihanının da 2 2 Mayıs 1941 Perşembe günü saat on bcoto Sultan· 
ahmette Yüksek lktisad ve Ticaret mektebinde a ılaca v bildirilir. 

Eczacı Aranıyor 
Türkiye Eczacdan 

Cemiyetinden ı 
Zonguldalt'da. vefa.t eden ceza

cı bay Nüzhetln eczanesine 100 
lira maaşla. bir müdürü mes'ul 
lll.zımdır. Ecw.cının kadın olma
sı şayanı tercihtir. Tallplertn 
acele Yenl Postane civarında 
Küçük Kın.ncıya.n hanında. ce
miyet merkezine müraca.a.tlan. 

Dr. A. Asım Onur 

Ortaköy 
Şifa Yurdu 
Şehit gürültüsünden uzak bir 

yerde büyük bir parkın içinde 
ve çamların ortaaında fevkala
de güzel manzaralı çok temiz 
ve iyi bakımlı, kadın, erkek 
her türlü hastalara açık hususi 
hastane. Sinirlerini ve yorgun· 
luğunı.. dinlendirmek ve neka-

1 bat devrini geçirmek istiyen· 
!ere mahsus yegane müessese. 

Telefon: 42221 

İstanbul İkinci İflas memurluğun
dan: Müflis Bigalı Halilin İdare aza· 
sının askerliği dolayısile vaziyeti ted-

kik ve müstacel işlerle beraber icab 

eden kararları vermek üzere alacak

lıların her halde 16/5 /941 cuma gü

nü saat 1 1 de dairede hazır bulun-, 
malan ilan olunur. ( 4991) 

İstanbul ikinci iflas 

Alfabe sıraslle bütün hastalıkla.
nn resimli olara.k tedavisi ve ta
rifl. Her zaman. herkesin yanın
da bulunması ıazım olan bu gü
zel eser nefis cildH olarak yalnız 
1 liradır. Bütün bayilerden iste
yiniz. Toptan satış yeri: t,tan
bulda Yecllı.?ün ldarehanesldlr. 

oeu'fz don.la, ı 
çı ıAStlxi'l, dışı IPelill kum!Uj-

tan yapılmış çocuk donları ve 
çocuk altı muşambaları ~ok da· 
yanıklı ve çok zariftir. Plyasa
ya taklitleri çıkarılmış oldu
ğundan 

Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 
Dekanlığından: memurluğundan: 

markasına dikkat ediniz. Her 
Eczanede bulunur. Toptan satış 
yeri Sirkeci Demirkapı No. 30 
Tel: 20992. Telgraf: İstanbul -

- ı\teş. Posta kutusu No. 38 -
~·akültemlzln Antropo}oJi enstıtüsüne imtihanla bir asistan alınacaktır. Müflis Galip Sinap masnsınn 

ZAYİ - Küçükpazar nüfus memur-

l~ Mayıs 1941 

Ak sarayda 

Kızılay Hastabakıcı Hemsireler Mektebi 
aahilinde 

Gönüllü Hastabalcıc 
Yetift:irmek için 2 Haziran 1941 den itibaren kurs açdacaktır. 

Meccani olan bu kursa aşağıda yazdı prtlan hak olanlar 

lilmır: 

1 - 18 - ila 45 yaı arasinda bulunmak. 
2 - En az ilkmektep tahsili görmüt olmak. 

Kaydolunmak ve dersler haklanda maldmat almak lstiyenler 
yakanda adresi yazılı mektebimlze her gün saat 8 - 18 radde

lerinde müracaat edebilirler. 

ET i B A 1 K' fan 
Keçiburluda mevcut 60 KVA - lık, 750 devirli, 400/231 voltluk, 

üç fazlı bir alternatör için kayışla çalışır uygun ve takriben 
~ağıda gösterilen evsafta bir lokomobil, buhar makinesi veya
hut dizel motörü hemen teslim edilmek üzere aranmaktadır. 

Takat: (Dizel Motörü) 80 - 90 beygir 
(Lokomobil veya buhar makinesi.) 100 - 110 beygir 

Ademi intizam derecesi asgari 1/180 

Makineler, Volan, adedi devir nazımı, kasnak ve icap eden 
bütün aramatür; al!t - edevat ve avadanlıkla blrllkte olmalan 
llzımdır. 

Makineler, yeni veyahut az kullanılmıf olabilir. Buhar ma
kinelerinin kondansörlü olınalan şartbr. 

Tekliflerin «Eti Bank, Umum müdürlüğü, Ankara» adresine 
gönderilmesi rica olunur. 

MEMUR ALINACAK 
Yüksek Ticaret Mektebi mezunu, tercihan müeueeelerden çalıt

ffilf muhasebeye aşma ve yabancı dillerden IUc; olmana birisine 
hakk.ilo vakıf bir memur alınacaktır. Taliplerin mubtuar tercümei 
hallerini bildirir bir mektupla Anhrada {SOS) numaralı poıta ku-

tusuna müracaatlan. 

Ttlrkiye CtlmhuriJ'etl 

ZiRAAT BANKASI 
Kurulu§ tnrlh1: 1888. - Sennayesı: ıoo.000,000 Tllrle ııruı. Şube " 

ajans adedl: 285 
Zirai H Uearl ber nevi banka •• ılılırL 

Para biriktirenlere 28,800 Ura ikramiye ten)& 

ZJro.o.t Bankasında kı1mbaralı ve ihbarsız tasarruf besaplannda en 
a:ı: 50 llr:ı'lt bulunanlara senede 4 de1'a çekUecek kur'a Ue ataltdald pllna 
!\'Öre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 adet 1,000 liralık 4,000 Ura 100 adet 50 liralık 5,000 Un 
4 • 500 • 2,000 • 120 • D • 4,SOI • 
' • 250 • 1,000 • 169 • !O • 3,!IO • 

40 • 100 • 4,000 • 
DİKKAT: Hesaplnrındakl paralar bir sene içinde ao Oradan afllJ 

rliiı:nı!ver.Jere ikramiye cılttığl takdirde % 20 fazlastle verilecektir. 
Kuralar senede 4 defa 11 eylul, 11 bJrinciklnun, 11 mart Ye 

11 haziran tarihlerinde çekilecektir. 

.. 

IrtekllIC'rln İstanbul unlversltesl veya Ankarn dil ve Tarih Coltz'afya fa- gelen alacaklı Mustafa vekili Arif 
kiıltesi antropoloji şubesinden mezun olması ve bir ecnebi dilini fyl bllmcsl A . d·v· b. 1. 1 §arttır. rasın ıste ıgı ın .. ıranı~ 8: tıncı .sı- luğundan alınan ve Kumkapı nüfııs •• •• 

memurluğunda mukayyet nüfus uz- "' •• -• K LJ Ş T LJ Y LJ N DEN 
keresi ile Eminönü mal müdürlüğünde I Imfüuı.n yazılı ve sözlü olnrak 22/5/1041 perşembe günü sant 14 de ya- raya kayd ve kabulune iflas ıdaresın· 

pılacaktır. İsteklilerin 21/5/1941 çarşamba günü akşamına kadar dilekçe ve I ce karar ve:ilerek sıra defteri düzel-
müsblt e\'rnk ile fakülte dnkanlığına müracar.Jları. (2595) (3675> tildiği ilan olunur. ( 4992) 

·~ 
T. iŞ BANKASI 

~-·-.. ' ,, 

• • • J .... 
ıoARESıN• siuM ıs sANKAsıNoA, 
IKR.o.M1vEı.t:° tiE:s.o.e AÇAR 

f(üçüktasarrulhesaplarıı-~--------~--------------------------~~~ 

1941 ikramiye plani 
KE.ŞlDELER: 4 Şubat. 2 Mayıs. 

1 Ağustos, 3 lkinciteşrin 
tarihlerinde yapılır. 

1941 ikramiyeleri 

1 adet 2000 l.iralık = 2000.- Lir 
3 .. 1000 " = 3000.- " 
2 " 750 .. = 1500.- " 
t .. 500 ., = 2000.- .. 
8 .. 250 .. = 2000.- .. 

35 ,. JOO ,, = 3500.- ., 
80 50 .. = 4000.- •. 

'"fi 21 .. c: 6000.- •. 

Zonguldak Kömür Havzası Sağlık 
Komisyonundan: 

Eczacı ve eczacı kalfası aranıyor 
Zon3uldnk kömür havzası sağlık teşklli\tına bağlı Merkez hastanesinin 

0120• lira aylık ücretli 2 ncl eczacılığı ile Kandllll hastanesinin cıl20• ve 
Üzülmez Gelik, Kilimli, Ereğli, Bartın dlspanserlerlnln ,120. şer lira, Devrek 
dispanserinin ılOO• lira aylık ücretli eczacıJıkları ve sağlık tcşkllli.tı merkez 
hastanesinin ve Çaycuma dispanserin in ,60D şnr lira aylık ücretli eczacı 
kalfalıkları münhaldlr. 

:aııp olan eczacıların bir dUekçe ile sıhhat slcJl numarasını 11madığı 
tnkdırde diploma tarih ve numarasını havı kısa tercüıneı hal varakasile bir
likte bir kıt'a vesika fotoğraOannı ve bonservislerini, eczacı knlfalarının da 
bir dllt'~çe ne tercilmel hal varakasını ve bonservislerini 26/5/941 günü ak
şnnıına ıı:adar Zongulda.kt.a Sağlık komisyonu bafkanlıiına göndermeleri. 

(3630) 

kullanmnkta olduğum tatbik ve Emin- ı Yastık, Yorgan, Yatak kullanmak hem ..,,,_._ n hem de 

önü nlkfih memurluğundan aldığım 'R KUSTUYU YASTIK 1 L.RADIR nlkfth cüzdanı 1165 numaralı m:ı.a..ş sıhhatinize 8 ı 1 
kup011umu knybeUlm. Yenisini alaca- faydalıdır. 
ğıından eskisinin .. hükmü JOktur... ı Yast.ık ıorganlan da pek ucuzdur. Adres: İstanbul Çakmakçılar 
Jale Aksu Selma 07.ey 1-'. Sureyya Ozey Ömer Balı oıtlu Kuş Tüyü Fabrikası. Telefon: 23027. 

. . . r"'Wı . ..:.... • --- . :.ıımı.. .-..... · ~ ... . . ,; ....... ,.~ 
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Diş çıkarıldıktan sonra, diş apse
lerinde, nkıl dişi iltihaplarında Rida 
diş suyu mahlulü kullanılmakla şifa 
temin olunur. 

AKŞAM 
Abone ücretleri 

Senelik 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Tttrldye BcnebJ 

1400 lı:urU§ 2700 lı:U?U§ 
750 J 1450 • 
400 • 800 • 
150 • • 

Posta ittihadına dnhU otmıyan 
ecnebi memleketler: Senel1ğl: 
3600 altı aylıRı 1000, üo aylı#J 

1000 kuruştur. 

Telefonlarımız: Batnmharrtr: 20:i6 
Yazı işleri: 20765 -· idare 20681 

Müdür: 20497 

Rebiülahır 16 - Hızır 8 
S. İm. GU. Öğ. İki. Ak Yat. 
E. 7,25 9,28 4,53 8,49 12,00 1,4 
Va. 3,42 5,45 13,10 17,06 20,18 22,0 

İdarehane: BabıAll ctvan 
Acımusluk sokak No. 13 

Maarif Vekilliğinden 
1 - 2259 sayılı kanunun tatbikine dair olan talimatnameye göre bir 

alfabe kitabı ile ilk okullann f ve 5 inci sını1lan için bir yurt bllgls1 kitabi 
yazılmnsı nyn ayn müsabaka.ya konulmu~tur. 

2 - Yurt bilgisi kitapları müsabakası müddeti 1 Haziran Hl tarihinde 
başlamak: ve 31 1klncl kAnun 942 cumartesi ıüntl saat 13 de bitımd bere 
sek.iz aydır. 

3 - Alfabe kitabı müsa.bakası müddeti 1 Haziran Hl tarlhlnden bafla
mak ve 29 ikinci. teşrin 1941 cumartesi saat 13 de bitmek o.ere altı aydır. 

t - Yurt bllgl.si kitaptan müsabakasına 1ft1ra,ke karar verenler 31 Bl
rlnci .teşrin 1941 cuma günü akşamına ve alfabe tıtabı miJnbakuma ıttı
rake karar verenler de 30 ağustos 1941 cumartesi ıtıntı ad 11 e tadar bir 
dilekçe ne Maarif VeJcUllğlne müracaat ederek bu mo.batalara girecekler 
defterine isimlerini yazdırarak bir numara alacatıardlr· 

5 - Müsabakada. birinciliği kazanacak: kitaplar iç J1l müddetle okullar
da okutulacak ve her ders yılı için yurt bllglal tıtaplanna biner ve alfabe 
için de beş yüzer lira telif hakkı verilecektir. 

İkinci çıkacak kitapları ynzanlara bir defa)'& ma.hsu.a olmaıc tizere bi
rincinin müelllflne verllen blr yıllığı, üçllncü, dördünctl ve beflncl çıbeak
lara da birer defaya mahsus olmak üzere kitap balına lklter Jiis Ura mü
kafat verilecektir. 

6 - Mü.saba.kaya gireceklerin escrleı1nl üç nfisba olmak tizere maklı:ıe 
ile ve kağıtların yalnız birer tarafına yazılmlf olarak Maarif Vekilllttne 
makbuz mukab!llnde vermeleri veya göndermeleri llzımdır. Kitaba konula
cak resim, şekil, grafik vesairenin asın arının yalnız bu n\ishalardan blrlnde 
ve yerlerine konulmuş olarak bulunması kafidir. Müsa.babya baaılnılf bir 
kitapla girenler de kitabın üç nüshasını verecek veya göndereceklerdir. 

7 - Müsabaknyn girenlerin eser müsveddelerlle birlikte, eserleri kabul 
edlldiği takdirde cserlcrlnl llan edilen telif hakkı mukabllinde ve her türm 
tasarıuf hakkından vnz geçerek Maarif Vekilllğlne üç yıllık bir devre için 
terkettiklerlnl ve kltnbın o devre içindeki her basılışının son taahlblerlnln 
kendileri veyn kendi mesullyetlerl altında tayin edecekleri diler bir zat ta
rafından yapılacağını gösterir noterlikten tasdikli bir taahhüt senedi ver
meleri de JAzımdır. 

8 - Kitaplarda bulunması lfızım gelen pedagojik ve teknik vuı!lan 
gösteren şartnamelerle noterliğe tasdik ettirilecek taahhüt senedinin formü• 
Iü Maarif Vckllllği neşriyat müdiirlüğünden ahaıtbJUr. Mektupla 11teJeDJe. 
rlıı 6 kurujluk bir p\>sta pulunu da birlikte ıöı~JIP.l""'l'I. 


