
Hapishanelerde mahkumlara 
gelen mektupların kontrolü 
için nizamname hazırlanacak 

-

lstanbuldaki nakil vasıtaları 
fenerlerindeki maskeleri 

kaldırabilecekler 
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Türkiye - Almanya münase

betlerine iki memleketin sulh 

menfaatleri noktası hakim 

olduğu anlaşılıyor 
~ Balkanlara kadar lnen alman Aımanyaya geUnce, burada 
}ltiylb açık denizden fırtına hl- her zaman ileri sürdüğümüs gibi, 
llnde koparak kumsal kıyılarda Aim&nyanm on sekiz aydanberl 
-.kinleşen dalgalar gibi Türkiye bir siyaseti değil, muayyen bir as· 
l!Dllırlannda durdu. HattA, nazi. keı1 pIAnı vardı. Yerine ve zama
kAne bir dikkatle hudutıarunız- na göre değişen politika cilveleri, 
öan ötede kaldı. Şimdi, baştan hiç değişmeyen bu askeı1 pJ!nın 
başa harp ve işgal sahası hAline tatbikine ancak vesile idi, vesile 
gelmiş olan A vrupanın cenup oldu. Askerl pllnın asıl hedefi 

. tarkında, Türkiye ile Aimanya, hiç şüphesiz, İngiltereyi yenmek
barbetmcden karşı karşıya dur- tir. Fakat, doğrudan doğruya ve 
maktadırlar. süratle elde edilmesi mümkün 

" 

AONYA 
...... •"•"' 

T U R. 1-( 
ADANA 

. ~· 
ı:tııua 

• 
~ 

' .. , 

BU SABAHKİ 

'l'BL&BA.PL•B 

Fransanın 
B. Roosevelte 

cevabı 
Fransa, A vrupanm tan

ziminde Almanya ile 
teşriki mesai etmek 

hakkını haizdir 

Sulh veya harp iki tarafiı kara· görünmeyen bu hedefe ulaştmcı 
ra bağlı olduğu için Türkiye ile başka gayeler aranmaktadır: Av· 
:Almanyanın bugünkü durumla· nıpa hA.kimiyetfni tamamlamak, 
nnda her iki devletin hesap ve yani kıtada, İngiltere elinde as
menfaatlerinin tesirini aramak kert bir imk!n bırakmamak; mü-
llzırndır. Hesap ve menfaat diyo- cadele uzun süreceği için harp -====----==---==---=-==S=ü=ri=y=e,=l=rak-==ve=k=omşula==-==nnı=='österir=·· ==· =h=ari~ta=-====-======= 
ruz, zira Avrupa. harbinin aldığı takatım arttırmak; İngllterenin 

VIClıy 17 (A.A.) - Havas: Ofi 
ajansı fU tebl iği neırediyor: Resmi 
mahafilde, B. RooKveltin beyanatı 
büyük bir hayretle karJllanmııtır. 
Marepl Pctain tarafından irad edi
len hitabenin, Fransız müstemleke
lerinin Almanyanın emri a\bna ko· 
nulacağı suretinde tefsir cdilmeai o 
kadar pyanı hayrettir. Bu hj. 
tabeyi, garp ınısıf kürresinde kaia 
Fransız müstemlekelerinin işgal edil· 
mesi hakkındaki resmi beyanat ve 
on Fransız vapurunun kontrol altına 
alınması hadi.sesi takip etmiştir. 

kıyasıya şekil ortasında herhangi kudretini azaltmak. aarbe gitme- Alman-Fransız 
bir devletin hareketine sevgi veya den evvel Akdeniz ve şhnall Afri· 
nefret gibi hlssl sebeplerin lmll ka hlkiıniyetini ele geçirmek. .. 
olabileceğini hatıra getirmek saf· Balkanlar harbi, Yunanistanın 

dlllikten bile geri kalır. işgali, Ege denizine 1n1ş hep bu 
Türkiyenin vaziyeti, açık ve do- tAll gayeleri gerçekleştirmek için· 

larnbaçsız yolunda devam etti. di. 

m'iizakeresi 
devam ediyor 

Harbin Balkanlara yaklaştığını Alman yanın Türkiye ile müna- Amerikanin Fransa ile 
gördüğümüz anda hazırlığımızı sebetinl de mücerret olarak ·de 

Amerikanın 
bir kararı 

Normandie de dahil 
bütün Fransız vapurla

nna el kondu 
arttırdık. Karanmız verilmişti: ğil, sırf bu harp gayeleri bakımın· siyasi münasebetlerinin 
Topraklarımıza ve lstiklA.Iimize dan tedkik etmelidir. Almanya, sona ermesi bekleniyor V-.inlton 16 (A.A.) _ s.-
herhangi bir tecavüze silahla kar- herhangi blr kavga zevkinin, ya- hil muhafaza tetkilabndan bil-
şı koymak, bunun için bütün hut muhtemel blr zafer ümidinin Almanya, Amerikanin dirildiiine Köre, Amerikan li-

kudretimlzle hazırlanmak, fakat sevkile yeni bir harbe • atılmaz. Avrupa itlerine kari§· :::::ı:a~:U::..~: ~=: 
taarruza uğramadıkça harp hart· Almanyayı idare edenlerde, şbn- k • • . .ı..~ me edilm~tir. Ba tedbir netice-
ci kalmak. Balkanlarda cereyan diye kadar böyle bir akıt tapı- ma ıafeme11nı noJ • cNcnss din dahil ol-
eden bir harbe ferdi ve t8vrt bir yQr asla ganftedDt. ~ 6/Wiiiill-,.,. ~~.;... ......... _ _..k"'!a-., ...., y...-.. 4 ,_. 
hareketle atılmanın, mütteQkl- Türkiye tıe harbe girlfmeyl, daha , • , - 0rı ... •c1a 3. S... Pedro'cla 2 ,,. 
mlz İngiltere veya Yunanlstana doğ'nısu TUrkiyeye tecavüz etme- a... 16 (A.A.) _Yan resmi Sim Fnmieko'cla Mr ~ cwa 
askeri bakımdan netice üzerinde y1 göze alması tçin, Türkiyenin, bir mahfilden bildiriliyor: Alman - lO Frama Yapanı nezaret alb-
müessir hiç bir faydası olmıyaca- yukarda saydığımız askert hedef- Fransız müzakereleri Bertin' deki ya· na S~uİıafaza tetkilitınm 
ğı, bilakis böyle bir sürüklenişin !erden biri olması, yahut birinin hancı gazete mahfillerinde büyük b 1 buJ bir alaka uyandırmakta devam edi- ai 1 mıduğa maliye nezare-
milli mü.dafaamızı ne derece za- yolu üzerinde bulunması l~m- yir. ti sö%CÜSÜ.. maliye nezaretinin bu 
yıf düşüreceği endişesi bizi ve dır. Almanyanın şimdiye kadar Bir suale cevap olarak hariciye ~~~::::tir~esellüm etme-
müt tefiklerimizi aynı müşterek kazandığı zaferler, askerl kudreti nezareti, müzakereler henüz sona 
karara sevketmiştir. Netekim, ne olursa olsun, alınanlar Türki- ermediği cihetle bi· Alman - Fraın-
B sız anlaımasından bahsetmenin ta-

alkan harbinin sevkülceyş şekli ye ne bilhassa vatanını ve istik· .1 1 b" 1 ~ b .. . • . mamı e yan 1§ ır ıey o acagını u-
Ve çok surmeden fena netıceleni· lalini müdafaa eden Türk mille- gün kaydetmiıtir. Siyasi mahfiller 
şl, hareket tarzımızın isabetini tile harp etmenin ne olduğunu bu müzakerelerin gerek işgal altın
gösterdi. Kendi hayatı menfaat- bilirler. Alman Şefierinin, bu es- da bulunan, gerekse iıgal altında 

lerimizi bir tarafa bıraksak, bu· nada türklerle eski stlAh arkadaş- ( Devamı sahife 4 sütun 4 de) 

Bingazi ve Benina'nın 
bombardımanı 

Kahire 17 (A.A.) - B. B. C.: 
İngiliz tayyareleri Bingazi ile Beni· 
nayı §iddetle bombardıman eylemiı· 
lerdir. 

Suriye ve Irak' a 
giden Alman 
tayyareleri 

İngilizler Şam, Rayak ve 
Tüdmür tayyare mey
danlarını bombaladılar 

Fransa, 1940 mayısında İngiltere 
tarafından terkedildiği zaman Ame
rika, Fraınsanın hitabına icabet et· 
meyi vazife addetmemiıtir. 

Büyük bir devlet rolünü ve kendi 
topraklarile İmparatorluğunun tama· 
miyetini muhafaza endiıesiyle hare
ket eden Fransa.yeni Avrupanın tan• 
ziminde Almanya ile teıriki mesai 
haldcını haizdir. 

Bu ise, lngiltereye karıı taarruzl 
bir hareket telaklci edilemez. 

B. Edenin Avam kamarasında be
yanatı ve Suriyedeki hava meydan· 

Londra reımi mahlilleri- larının lngiliz tayyareleri tarafın· 
dan bombardımanı, Fransanın hlll 

ne göre I ngilizler askeri bir Anglo Sakson tecavüzü olarak 
bakımdan vaziyete telakki etmediği hadiseye munzam 

olmaktadır. 
Mltllft •'-'...,-,. Ma...,.ı P~"ia IMF.anab nifak 

Kahire 18 (A.A.) - İn81lJs 8*erl 
sözcüsü şu beyanatta bulumnll§tur: 
Suriye üzerinden uçtukları evelce de 
bHdlrllen Alınan tayyareleri Iralt'a 
giderken Suriye hava meydanlanndan 
istifade etmişlerdir. Anlaşıldığına gö
re bu tayyarelerin çotu bombardıman 
tayyareleri ise de aralarında bir veya 
Jld tane de nakliye tayyarea bulun
ması ihtimal dahlllndedlr. Kullnnılan 
tayyare meydanları arasında Rayak 
ve Halep tayyare meydanlannın bu· 
Junduğıı sanılmaktadır. 

Alman tayyarelerinden blr kaçının 
Surlyede kalmış olması muhtemeldir. 
Bu tayyarelerin faallyett üç veya dört 
gündür devam etme1ctedlr Rqld Ali-

ve 111tak dütmanı hütün Franaanıa 
noktai nazarına tercüman oluyor, 

Basra civarın
da şiddetli 
muharebe 

Irak kuvvetleri Baıra· 
radaki İngiliz mevzi

lerine hücum eylemitler 

gün harpte oluşumuz, esasen bin· lığından bahsetmeleri, türk ordu
bir zorlukla pençeleşen müttefi· sunun me-ıtyetini yakından bilen 
kimize, Yunan hezimetinden son- yüksek bir kadirşinaslık eseridir. 

ra ve lüzumsuz yere ve ağır bir Necmeddin Sadak 

Kral Faruk, 8. Roose
vel'tin oğlunu kabul etti 

ye temsili yardım yapılıruİ ve bu hal ~ 17 (A.A.) - lr~k ~esml 

H k 
bütün Alman harekAtma detlJmez bir teblıgı: Mutad hava Eaalıyetındea 

eıs onutmalarma surette refakat eden propaganda dal- baıka Basra mıntakasında Irak Jcu..,. 
devam ediyor galanna karşı lhUyatıı bulımmak lA.- vetkri tarahndan lngi!iz mevzileri-

Lonclra 17 (A.A.) _ B. B. C.: zıırşt:eldlğinl bir defa daha göster- ne yapılan bir hücumdan bhasedi-
yardım mesuliyeti yüklet~ ola
caktı ! 

Mahkumların 

mektupları 

Kontrol usulünün 
ihdası dütünülyor 

Ankara 16 (Telefonla) - Ha· 

(Devamı sahife f ıötun l de) 

Amerikada 
harbe girmek 

cereyanı 

şiddetlendi 

Londra 16 (A.A. - Kahire' den 
müstakil Fransız ajansına gelen bir 
telgrafa göre, Mısır kralı Faruk, Gi
rit' ten dönen, Birleııik Amerika 
devletleri reisinin büyük oğlu yüz
başı Jaes Roosvelt'i kabul etmiştir. 
Yüzbaıı Roosevelt krala Birleşik 
Amerika devletleri reisinin bir mek· 
tubunu vermiııtir. B. James Roose
velt orta ıark İngiliz hava kuvvet
leri nezdindelci müphitlik vazifesi
ne baılamııtır. 

.. Ikka~Iera 

pishaneıerde mahkfunlar namı- New • y ork Times 
na hariçten gelen mektup ve her übim b" 

Ey Katilina, ne zamana 
kadar? .• 

nevi mersulelerin ve mahkfunla· gazetesinin m ·· ır 
nn harice gönderecekleri bu gibi makalesi Avram isminde bir muaevi 50 ki· 
nıuhabere vasıtalarının tedkik lo kalay aaklanut. mahkUm olmut: 
edilmemesi ve mündericatının New-York 16 (~.A.) -:;- New . Tutulan ~ir. ~tatistiğe göre, tim· 
tdar hul kalınası ve ha- y ork Timea gazetesı yazdıgı maka- diye kadar ihtikar suçundan mabke-

. ece meç . . lede diyor ki: cAmerika kuvvetini ~eye verilenlerin yüzde yetmİf be-
pıshanelerde zıyaretçılerle ko- B. Hitler'in diğer memleketlere te- tı muaevi vatand .. lar •• 
nuşmanın kontrolsuz bırakılma- cavüzlerine mani olmak için kul- Musevilerin. herkesle ayni huku
sı bir takım gizli ve muzır rnak- laınmalıdır. Muıısolini'nin Habeıia- ka malik. hür, tam iman aibi Yata· 
satıann tatbik mevkilne girme- tanı istila etmek, Hitler'in Dani- d~~ tek memleket, Avrupad~ 
sine irnkA vı bu gı"zli rka Norveç, Hollanda ve Bel· Turkıye kaldL Onlar da kendilen· 

an vereceg ve "?8 • i in ileri sürdük- ne hu muameleyi yap11ı11 devlete ve 
rnuhaberatın mahzurlu neticeler çık_ayha keli ko~~akt ç derek bizde rejime hali madik oynamakla. ya-
tevlid ed v • len a ara ıstına e . k 1 ecegt nazarı dikkate alı- A d 1 Dakarı ve F ran- m anun arına ihanet etmekle meı-
nar k b . çores a a arını 1 • a u ışlerin kontroluna im- sız Afrikasının bütün limanlarını gu • 
kan verecek bir usule bağlanma· isgal etmeğe kafi gelecek bir filo- ~ok acı ~ar~. ? 
81 derpiş edilmiştir Bu hususta ;u vakit geçirmeden bu mm takala- Munun A çaresl 

1 
dne 1 ır d b 

bir niz · 
1 

. usevı va an q ar arasın a u 
amnanıe hazırlanacaktır. ra gönderme iyız. memlekete Türkler kadar sadık 

Bu n izamnamenin hazırlanması- (Devamı sahife '7 sütun 2 de) olanları, yani akıllılan söylesin de 
nı t emin en tevkifhanelerin sureti .............. 11 ......... 11 ...... • 11 •.. mingayri haddin tavsiye edelim ba-
idar esi hakkındaki kanunun 2 nci 
~addesi şu şekilde değiştirilmiş
tır. 

A - Mahkfunların hapishane· 

lere dağıtılması, ri .. fuki Roma statüsünde ihtiyar Ka· 
B - Mahkumların ve mevkuf· , f t K til" ded'w• • . . . . ton &m, esa çı a maya ıgı gı· 

ların gıydırılınesi, yedirılmesi, bi: cEy Katilina sabrunw daha ne 
(Devamı sahife 7 sühm 2 de) kadar suiistimal edeceluin.» 

Rudol Heaa. 1ngiliz hariciye memur~ m · yor. Irak tebliğine göre şiddetli bir 
lariyle konuımalanna devam ediyor. (Devamı sahife 7 sütun 3 de) muharebe cereyan etmektedir. Be 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 muharebenin tasfilab, soınradan bil

- İyi ki bir medeniyet kurmamışız! ... 
- Neden~... \ 
- Bir harp çıkınca yıkmaia uğraşacaktık! ... 

diri] ecek tir. 

Filistin ve 
Suriye sahilleri 

İngiliz amirallığı 
tarafından tehlikeli 
mıntaka ilin edildi 

Londra 1 7 ( A.A.) - B. B. C. ı 
ln(filiz Bahriye Nezaretinin tebliğine 
((Öre Filistin ve Suriye aahilled 
- Türkiye sulan hariç olmak: 
üzere - seyrüsefere tehlikeli mın
talı:a illn edilmi§tir. 

Mısır cephesinde 
İngiliz kuvvetleri her an 

taarruza geçebilecek 
bir durumda 

Londra l 7 (Radyo sabah saat 
8, 15 de) - AYustralya Başvelu1l 
B. Paden şu beyanatta bulunmur 
tur: 

- Son hadiseler, Mısırın müda· 
faası hakkındaki emniyetimizi kuv· 
Yetlendirmiştir. impara torluk kuv• 
vetleri, münasip andı. gerek Spllum
da ve gerek T obrukta taarruza ge
çeb ilecek bir durumdadır. Düıman 
mekanize kuvvetlerini muhafazada 
ve nakliyatta müıkülita uiramak· 
tadır. 



Dün Geceki 

Harp tebliğleri 

lngiliz tebliği 
Kahire 16 (A.A.) ·- Brit.anya Orta 

Şark ha.va kuvetıeri umumi ka.rnr
gahının dünkü tebliği: sırcnalk'de, 
12/13 mayıs gecesi, Brltanya. bombar
dnnan tayyareleri Bingazl üzerinde 
demlryoluna, askeri karargillın., hu
kiımct dairelerine w Katedral rıhtı
mına tam isabetler kaydetmi§l.erdlr. 
Yangınlar çıkanlm!§, fakat ııasa~tın 
teferrüatlle müşahede ve tesblti mum
Jtün olmamıştır. Çarşamba. günü bir 

Singapur 
ve Filipin 
adaları 

1

. 

Singapura yeni kuvvetler 
geldi, buraya Amerika· 

dan da çok malzeme 
naklediliyor 

çok keşif devriyeleri yapılmış.tır. Londrr: 16 (A.A.) - İn~ltere· 
12 adada, bir gece evvel Mant?..a ve den Singapur' a gelen tak:viye Jtu't-

Kalatl h::ı.va meydanlan bombardıman ı . s· . K l ı· 
edilmiştir. Yangınlar çıkarılmış ve vet ~n mg~pu_r un . eppe . ımanı-
ycrde dağınık blr halde buluna.ıı tay- na ıhraç edilrnıflerdır. Bu lımanda 
yareler arasında tam isabetler kay- büyük bir faaliyet hüküm ıürmekte
dolunmuştnr. dir. Ödünç verme ve kiralama 

Jrak'da, düsman mevzılerlne ve ha- programı mucibince Amerikadan ge
n meydanları, demlryolu, otomobil len yeni harp malzemesinin Ameri
nak!iyatı gibi askeri hedeflere devam- kan ıileplerinden tahliye edilmekte 
lt hava hücumları yapılm~ır. Jd v •• ··ı kt d" 

Ama Raşid Musul ve BnıYdad 0 ugu goru me e ır. 
ra, • ' - o·· b k d fimendiferi bombardıman edilmiştir. unyannı u ısmın a esasen 

Habeşlstandl'., Orta Habe§l.standaki fazla miktarda arttırılmış bulunan 
Mendi kalefille mitralyöz postalarına hava ve deniz kuvvetleri İçin gön
tam isabetler kaydolunmuştur. Cenup derilen takviye kuvvetleri tamami
Afrıkası tayyareleri SiMlam.aruıa ve le ihraç edilmişlerdir. Gönderilen 
Dı::ı.bassir'dek.1 kıtaatı bombardıman takviye kıtaah o kadar çoktur ki 
etmişlerdir. b ı 'h b 

M ltad d .. +'""'areleri 13; 14 un ann ı racı geçen perşem e a a uşman ._,J •• k d d • . 
mayıs gecesi blr hücum yapmışlardır. nune a ar evam etmı~tır. 
İngiliz hava kuvvetlerine ald bina- Filipin adalarınin 
Jarda hafif hasarlar mevcutsa da ne • • 

ve Haberler 
lngiliz'ler 
Sollum'u 

işgal ettiler 
;Halfaya geçidi ile 

~ Müsait mevkii Cle 
zaptedildi 

Kaime, 16 ·cA.'A.) - lngiliz (ı. 
tafen. <ltıın, Hallaya geçldinJ. Miitalt 
~ Sollumu iısgal obniıler(Jir. 

K,ahlre 16 (Al\:.) - Orta prk 
hıai1fz umumi karargahının tebliğ.iı 
f.;8ilfz Jutaları C:lün, Setir kuvvetleri
idiı mahdut :miliyaıta yaptığı bir ha· ,.t netices[nde Halfaya geçidi ile 
Mu.ait mevkiiıll ve SoJlum"u zaptet
mfelerdir. Düomana mübim zayiat 
•erdlrlhnia ve Almanlardan bir mik
tar eJr alıllmlftır. 

Halie§iatan'Cla İngilizlerin, k:uvvet-
11 ve devamlı yağmura rağmen Am
l>a-J\Jagi üzerine yaptıldan iJerl ha· 
rek'ette terakki ı~rülmüotür. 

... 
ar.; ile VELi 

Böyle hisabilik 
C:loıtlar batına! 

Ali - Pek muhteıem bir mü
nevverimiz, göz doktoru B. Zi
ya Gün, üniversiteye mühim bir 
teberrüde bulundu. Bu da, bü
tün zeaıginlerimiz için imtisal 
nümunesidir. Bazı meslekdaşlar 
kendisile ltonuıtular. Kulakları· 
na bu aziz vatandaşımızın bü
tün hayatında pek hisabi yaşa· 
dığı çalınmıı. cNe yersiniz~> di
ye ıonnuılar; hatta hürmetsizlik 
aeri baıka garabetler de yap
mıılar ..• Böyle bir zata karşı re· 
vc.ını~ 

Veli - Reva olurmu ~ •.. Öy
le hisabilik dostlar başına, Veli. 
B. Ziya Gün cömertliklerin en 
dvanmerdini göstermiştir... O, 
eon hareketile Türkiyenm misli 
nadir sehavetli bir vatandaşı

dır... Kendisinden, ancak, bu 
meziyetini tebarüz ettirerek ve 
hürmetle bahsederiz: Nefsinden 
kesmiş, vatanın münevver genç· 
!erine vermiş... Ne mutlu ona 
ne mutlu sinesindon alicenap
Iar yetiştiren Türk milletine 1 

Aliveli 

askeri ne de slvll hiç bir zayiat yok- vazıyetı 

tur. Dün dığer küçük bir ha.va h~cu- Moıkova 16 (AA) - Kızıl or- Anllarada bava ııeJıjdleri ihtifali: Yukarıda Başvekil, genç tayyareci nam-mu yapılmıştır. Avcı tayyarelenmlz, . Kı y ld 
c:tü• k vetlcrlnl püskfirtmlteler- dunun gazete~ıı olan < zıl ı ıu, ~edlerfnl selAmlıyor, aşatıda BÜJÜk Millet :\feclbil reisi, BaŞ"Vekil, Vekfilf'r 

Irak harbiye 
nazırının Anka
rayı ziyareti Fabrika ve 

matbaalar 
şman ruv - F·ı· · d 1 ··d f h dir ı ıpın a a arının mu a aası usu-
Butun bu harekatta lkl tnyynremiz sunda Amerikanın vaziyetindeki de

kayıptır, fakat btınlardan birinin pl- ğişikliğe işaret etmektedir. Bn ga
lotu paraşütle kurtulmuştur. zetenin yazdığına göre Amerika es

Alman tebliği 
ki durumu hilafına fj)jpin adaları
nın müdafaasile meşguldür. Gazete 

Rcrlin 16 (A.A.) - Alınan orduları diyor ki: 
Başkumandanlığının tebliği: Bir de- cŞimdi Filipin adaları, Singapur 
nlzaıtı gemlsl, faaliyeti esnasında ve diğer İngiliz üslerile birlikte 
ceman 26,000 tonllato batırm.ı.ştır. Amerika için cenup denizleri mın
Bunlardan Hl b1n tonilatosu evvelce takasında büyük deniz kuvvetleri 
blldirllmLş bultınuyordu. tahşit edebilmek imkanlarını veren 

Rudoll Hess 
B. Hitler'in 

• • 
sıyasetıne 

• • 
ısyan etmemış 

Alman hava kuvvetleri, İngiliz su- bir müdafaa ileri karakolu vaziyeti-
lannda, ceman beş bin tonilato hac- · · f t T A ·k 1 
mlnde iki vapur batırm~ ve havuroa ne gmnış ır. n~ı ız ve merı an Sirf ngiltere • Almanya 
bulunan diğer bir vapuru tam Isa.bet- ,efler arasında hır toplantı yapıla- •• , • 
Jerle hasara uğratmıştır. cağı söylenmektedir. Manilla, Bor- arasında sulhun teaısıne 

Gfinduz ve gece, savaş ve avcı tay- neo, Portdarvin ve Singapur nokta- çalittığıni söylüyor 
yareler! bir çok İnglllz tayyare mey- lnnna istinat eden müşterek müda-

1 k' 1 •ı• Alman Hariciye Nezarera a ngı iZ tinin ecnebi gazetecilere 

t k 1 h cevabı 1941 asgari vergi nisbet· an arı, arp leri tesbit ve tasdik edildi 
Berlin 16 (A.A.) - Yan resmi bir 

malzemesi kaynaktan bildlrlliyor: ~Alman 
harlclye nezaretinde ecnebi gazetec1-
Ierhı1n suallerine 111 ceva.b vetllm1ş-

g idi yor tire:~ Harbiye Nazırının Ti.irldyede 
-· __ Jı:angi zatlarla müzakerede bulunduğu 

Berllnde blllnmiyor. Keza. Türkiyenin 
İngilizler, Irak tayyare- Irak'a karşı nasıl bir v~t aldığı da 

•1 • . uh' b malftm değildir. 
cı erını m are e Maamafih Berlln'in slyast mahfilleri 

harici ettiler diğer memleketlerin vaz1yetl.nl ve bil-

Ankara 16 (Telefonla> - Fabrlkn 
ve mazbata.lann 1941 mali yılı için
de tibl olacakları asgari vergi. nlsbct
lert Vekiller heyetince aşağıdaki §~
kilde tasdik olunmU{tur. 

Teşvlki sanayi kanunu ne birinci 
sınıf sa.yılan müesseseler: Maktu ver
gl.81 100, mütehavvil vergisi 8, ıılsbl 
verglsI yüzde s. 

d!lnl nna hü,.um etmişler ve yerde faa siyaseti şayanı dikkattir. 
bir mlkdar d man. tayyar<'Si tahrlb Alınan bütün bu tedbırler ve Fi- Loııdrn 16 <AA,) --. DlplonınUk a ire 16 ( . . ) - Orta şark 
et.m ı rdır G ce, Iskoçyada ve ce. 1. . d 1 .. d f mahflllerden alınan emın haberler, İ .1. a k Ah hl""" 

hassa Irak'ın Arab Aleminde mazhar 
olduğu tevcccüblı>rl alMta Ue taJdb 

!yora .ı> 

Teşviki sanayi kanunu ne ikinci sı
nıf sayılan müesseseler: Maktu 90, 
mütehavvil 2,70, nlsbt vergi yüzde 
4.tJO. 

Teşviki sanayi kanunu ile üçıincıi 
smıf sayılan müesseseler: Maktu 80, 
miijehavvll 2,40 nisbl yüzde 4, 

ıpım a a arının mu a aaııı ıçın R..,,olt Hess'ln İnglltereye, tngıı~ft.,,. ngı ı.z umu. mı ara. rga. ının te ıgı: nubt Ing !terede llmanlnra karşı baş- . . . uu ""u:' 
ka hava hürumları ynpılınıştır Amerıkan hahrıye ve harbıye neza- ve Almanya aras.ında bir uzlaşma sa- Irakta vazıyet sakındır. Basra ve 

Kıbrıs'a hava 
hücumu 

ş.mnıt Afrlk da, Afrika kıtaatına retleri emrine verilen büyük tahsi- bit fikrlle gelmiş oldu{:runun tesbitini Habbaniye mıntakalanndıı değişik-
rnenrnp İtalyan müfrezeleri Tobrtılı: ııat Amcr"kanm Pasifik müdafaası mümkün kılmaktadır. lik: olmamıştır. 

Teşviki sa.nayi kanunu ile dördün· 
cU sınıf sayılan m~sscselert Maktu 
70, mütehavvil 2,10, nlsbl vergi yüzde 
3,50. 

civarında bir düşman hucumunu tar- 8iyıısetinde bu adaların esaslı bir Sözlerinden çıkarılan bazı mğnala- Londra 16 (A.A.) - Müstakil Fran-
detmlşlerdır. amil olarak telakki edildiğini gös- nn aksine olarak, Hess, nnzl rejimine SlZ ajansının KaJıire muhabiri hafif 

Oldukça buyük mlkdarda. İngilız termektedir. ve Hitlerln vesayetine karşı asla. ls- tanklarla dl~er harp levazımının Su- Dördüncü sınıftan aşağı olan Dl.GJi
tu vergisi 60, mütehavvil 9,80, n1stJt 
-rergtsi yüzde 3. 

kuvvetıerl, bir çok ı>.ırhh, truık hlma- Malezyadaki İngı·liz yan etmemiş, fakat sırt iki memleket tiyeden Irak istikametine geçt1~inl 
lesinde, capuzzo kalesine ve Sollum'e arasında sulh ün yeniden testsinc bildirmektedir. Muhtelif yerlere bomba

lar atıldı, 3 yaralı var ilerleml,.lerd r. Bazı duşman m ifrezı:!- kuvvetleri çalışmak endişesi ile hareket eden (Devamı !ahile 7 sütun 3 de) 
ı i JI • i"""''•l reli D · «samimi bir nasyonal - Sosyalist» ol-
er • So um e g ·~ e r. u.,cıman, Sin .. apur 16 {A A ) - h-ıgiliz dtııı..·~u bUdı·rm;.,tır. Hess, ın· gilız' ha-bu hücum csnnsında bilyük kayıplar 

1
-... • · · b" d • ts'""" "Y 

knydetmşl ve bir mlkdar ~lr Vl'rmJş- Ma e?a sında uzun . ır • evır ııe: va kuvvetlerinin bombardımanlarının 
tir yahatı yapmı~ olan hır Çın asken Alınanyada end.lfCler uyandırmakta 

• l\.lman hafıf savaş tayyareleri, Tob- heyeti azaları Malezya müdafaa ter· olduğunu kabul etmiş, fakat tezini o 
ruk ve Solhım channd"'ki muharebe- tibatının bilhassa hava tehlikelerine tarroa 1ler1 sürmüştür k1, sulh lehln
lere muvnmı.kıyetll bir surette iştirak karşı çok kuvvetli olduğunu beyan de müdahalede bulunuyorsa bunu Al
etml,.lerdlr. etm••lerdir. Malezya' da bulunan manyayı harbin Afetlerinden siya.net-

... ten ziyade, fikrince sonu İngiltere 
Akdenlzdf', Alman hava kuvvetleri- Hindli, Avustralyalı, lngiliz ve Ma- için meşum olacak fakat uzun vadeli 

ne mensup teşeJckliller, birbirini ta- lezyalı kıtalann ııkı bir İş birliği ya· neticeleri medeniyet i~ln de zararlı 
kib eden hucumlar emıasında Malta- 1 ı d b h ·· 
da Luca tayyare meydanına' yangın p.arak ~a ışın~ an . a u eyet uz~- tecelll edecek blr anlaşmazlıta nlha-
ve infllfık bombaları atmışlar ve şld- rmde guzel hır tesır bıralıcmışhr. Çın yet vermek için yaptığını anlatmak 
dPtli yangınlara sebebiyet vermişler- heyeti Kualalumpua' dıı Avustralya istem.Iştır. 
dlr. Glrld adasında, düşman kışlala- kuvvetleri kumandanı korpneral Pek sarihtir ki İngilizler, bu teze 
rtnda yangınlar çıkanl.rn.ı.ş ve blı· Bennet ile kar .. ılıkh menfaatleri ala- k.a.nmanıışlardır. Eğer ,.Hess, sulhün 

y yeniden tes.tsı lmkdnı bahsmda son-
tayyare meyd:mında ilç dü.şman tay- kadar eden meseleler üzerinde aö- daj yapmak tçin gelmlş ise, bunu 
ynGrcl~dye~e tahdrlpAedlll ~. ta rüşme1er yapmışhr. tnglllz menfaati Jçin değil fa.kat Al

rı .:>warın a, nuın savq y-
yarelerl, iki btıyük şilebe tam isabet man menfaati için yapmış olduğu 

knydeylemlşlerdir. Sobranya reisi istifa etti sa~~\uraya, bugün Alman aksüla-
r>ü.şman, Alman korfezlne ve ı.,ısaı Sofya Hl (A.A.) - Bulgar a.Jansı mellerinin anlatmak istedi~ gibi is-

altındaki araziye yaptığı hücum te- blldlrlyor: Mecllsln dünkü tçtlmamda ter kendiliğinden geimJ., olsun, ıster 
şebbüslerl esnasmda, beş tayyare kay- meclis relsl B. Logofetof istifasını ver- seyahati Hltlerln maklavelvarl bir 
betmlştlr. Gece, oldukça fazla. mlk- mJş istifa ka.bul edilmşltir. Başvekil kJAnının neticesi bulunsun, turası 
darda düşman tayyare teşekkülleri, htlkıimet namına beyanatta buluna- muhakkaktır ki, bu, Hess'de veya 
Almnnyan~ şlnıal ve §imali garbi ra.k B. Logofetof'a hiikılmetle dalma şeflerinde, hamin devam müddeti ve 
n:mtaka.sı uzer~nde _ UQmu.,lar ve ez- ya.pmı.ş olduğu dürüst iş beraberliğin- lstikba11 hakkında endişeler mevcud 
cümle Hanovra ya hucımı etmiş)erdlr. den dolayı teşekküt etmiştir. MecU., oldu~unu göstermektedir ve bu en
Blr kaç tayyare, Berlln'~ kadar gir- ikinci relal B. Zaharief de meıbll8la? temasyonal vaziyet 1ç1n fevk~lade 
mlştir. Hk; bir yerde mühim askeri na.mına kendlstne teşekkürlerini bil- müsald bir unsur t~kll etmektedir. 
hasar vukua gelınemiştlr. d.lrmlştlr. Diğer taraftan şu cihet an.bit ol-

Sivil halk arasında. bir çok ~Jü ve Meclls bugün yeni reisini seçecek- mu.ştur ki b.122at Hess, veyahud bir 
Jaralı vardır. Hücum eden du.şman tfr. QOk na.zi şe-tıerl İngiltere ne bir kom-
tayyarelerinden ftçiJ, düşürülmüştür. promt lmkllnlaı=ı bahsında hayale ka-

Jtalyan tebliği ·ı • Pılına.ktadırlar. Esirlere sigara verı rnıyor :eu ba.hls cıe, bizzat sarih .surette 
Londra 16 (A.A.) - Salahiyet· a~ınl&tıımıttır: 

Roma 16 (A.A.) - İtalyan orduları b" had .. w ·td""" e gö- Hem, burada, iBter fa.}ıst bakımdan 
umumi karargahının 345 n Iı tu ır men an ogrenı agın ister hükı'bneti adına, milzakerecl gi-
tıebllğl: 15 mayıs gecesi İtaıy~~e re Alman hüh'.imetinin İngiliz harp bi değll takat bir ha.11> el'llrt gilll ka
Alman bombardmıan tetekkülleri Mal- esirlerine aigara tevziatma nihayet ıacaktır. 
ta adasının milh.hn deniz ve bava üs- verdiği haber almmaıı iiıeri~e İn- Hess'in tayyaresi 
lerlne müe&sfr surette taarruz etmiş- giliz harbiye nezareti de Alman 
lerdlr. Gündüz Alman tayyareleri bil- harp eııirlerine karşı aynı tedhiri it- Londrada teıhir ediliyor 
eumlarmı tekrarla.mı.şiardır. ~an tihaz etmiştir. Londra 16 (A.A.l _ SllAh mübayaa-
a. tayyarelerlle yapılan bir muharebe ld i,...lkr ı in ıı Londra. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .&ına a "~ az ç yap an • esrıaruıda bir Hurr:lcane tayyaresi dü- haftası. münasebetue Hess'in tayya-
fftrülıniiftür. bir kaç bomba atmı.tlarsa da nüfu.ı:ça resi. Trafalgar Square'de tefJh4: edlle-
Şimall Atrlkada Sollum mıntakasın- zayiat ve hasar yoktur. cektlr. fi ~ ~ F 

Almanya, İspanyadan 
asker geçirilmesini 

istemedi 

da mllhaıl'eberer cereyan etmektedi1'. Şarkl Atrlkada .Am1:ıa - Alagi'de kı
~ te§dtküllert İtalyan a.v tayyare- to.ı.arımızm mukavemet! devam et
leriuin hhnayeslnde Sollu.m nımtaka- mektedir. Bu mukavemet tarllıtc 
aındak'1 ditşman mevzilerini bombardı- İtalyan askerlerinin kıymetini ve şa
man etmı~ercılr. Diğer İtalyan ve Al- runı gösteren bir timsal teşkil etm.ek
ma.n te§ckk1J1lert Tobruk'u bom.b:ı.rdı- tedlr. Her taraftan kuvvetli ta.arruz
Jnan ederek blr tayyare da!l ba.ta.rya.- lııra uğrayan ve mütemadiyen düş- Be::lin 16 (A.A.) Stefani 
-.. ~anelenı tam lsnbetıer ka.y- manın topçu at.eşine ve tayyare hü- ajansından: Selahiyettar bir menba, 
dıııtınif}eı- ve bilyiik Y&ngınlar çıkar- cumlanna. maruz kalan ga.rnlzonumuz Alman hükumetinin Madrid hüku
mışJardır. }'errllm.ez bir cesaretle ça.rpşna.Jrta ve metinden Alman kıtaatının lspaaıya 
Şarki Akdenlııde tayyazelerlm.lz Kıb- mutaa.rrızlan pek ağır za.yiata uğrat- .. d .. 

1 
. . . . I 

ns adasında ha.va. meydanlannı ve de- maktadır. CTaz.ısın en geçırı mesım ıstemış o • 
mlryollarmı bombardıman etmlşlerdir. Diğer mıntakalarda ltayde değer bir duğu ,eklindeki haberi tekzib et-
Dilşman tayyareleri Rodos adasına IJCY yoktur. melttedir. 

Bayrak 
Hırvat kralhğı Lefko,a (Kıbrısta~ <AA.>-

1 

Resmen bildirildiğine göre bombar· 

koşusu 

_ . donam tayyarelerinden mürekkep 
Zvonimiro hanedanının küçük bir düşman hava filosu dün 

Neşe içinde koşan atlet • 
ler bayrağı Çorumlulara 

teslim ettiler hükümdarlığı ihya sabah Kıbns'a hücum ederek muh-
d ·r telif yıerlere bomoalar, atmışlardır. 

e 1 ıyor Üç kişi yaralanmı~tır. Hasar çok Kavak 16 (A.A.> _Bayrak perşem-
hafiftir. be akşamı sa.at 19,30 da atJetıerden 

Zagreb 16 (A.A.) - Stefani Ciride de taarruz edildi teslim alınmıştır. Gençlerimiz neşO 
ajansından: Dün kral Zvoıiıimiro ha- Londra 16 (A.A.) _salahiyet- ~de Havzaya doğru yollarına de-
nedanının hükümdarlığının yeniden li b" b d .. .. "idi". .. vam etmektedirler. 

IA dil ır men a an ogrenı gıne gore Havza 16 (A.A.) _ Bayrak ,._J'M\n'I_ ı'hya edilmi, olduğu i an e . mi§tir. G· • d . rl d b.. ··1c. b" h ,,,_,........ 
- mt a ası iıze n e uyu ır a- 1-e gecesi saat 22,20 de Hav:r.a.ya ~ Bu Suretle Hırvatiatanın müstakil bir f I 1 o·· 

va aa iyeti o muıtur. utman tay- sız getirilmiş ve Belediye da1reelnde. 
devlet olduiu göıterilmiı olacaktır. yareleıi Malema ve Heraklion'u Atatürk odasına. konulmu.ştur. Bugtih 

Resmi ceride, bu hu.susa mütea)- bombardıman etmi~lerııe de bu hü· yollanna devam eden atletlerlnıiz 
lik bir kararname nqretnıi~tir. cumlar hiçbir hasar yapmadığı gi- bayra~ı vilayet hududunda 9,30 da. 

Roma 16 (A.A.) - 0.F.i.: Dun·· A,__ bi insanca da zayiata sebebiyet ver- Amasyalılara tevdi etmişlerdir . 
._ MenJfon 16 (A.A.) - Bu sabah şaım teyit edildiğine göre Hırva.t talı- memittir. 5 düşman tayyaresi dü- saat 9,SO da samsun - Ama.ya vlla, 

tına getirllecek m~1 kiaJ. hak- §Ürülmüştür. yet hududunda teslim olunan bayrak 
tında Hırvat hiiktlnı<:tue mi12akereler • '"nkü" Yollara dökülen binlerce hal.kın coş• 
cereyan etmektedir. Mbalı:ereler hak- Meclıate du Itu.n tezahürleri arasında saat 12 yt 
kında tnf.'JilA.t alınamamıştır •• k 1 d""' ı "m1zd t 

Hırvatt.'9tanrı. deniz meınf~tlerinin muza ere e!' V6ru şe ırı en geç ı. 
de Romada. nazan 1ti>bare alındı~ lla- Ankua ı~. (A.A.) - Büyük ~ilet Merzifonlu atletler yollarına. devaııı 
ve edilmektedir. Mecll.si bugun B. Şemseddin Gunal- ederek saat 20,40 da. bayrağı koşW1Ul) 

ta.y'ın başlmnh~da tçplaın.a.rak va- 154 Uncü kllometreslnde ÇorumlulaPa 
lnflar wnum müdürlilğtl 1938 mali toolinı ettiler. Başka bir namzed 

Roma 16 (A.A.) - O.J'J.: Hırvatts
tanın müstakbel birine! ki"a.lı olarak 
1.sml geçen Dük Sp0Ieto 41 ya.şındadır. 
Dük Aosta Ammanuel'in !:klncl oğlu 
ve Habeşistan um.um! vali.si Dük Aoo
ta'nın ortanca kard~idir. Annesi 
Louls Phllippe d'Orleaııa'm kızı pren
ses de France'dlr. 

Roma 16 (A.A.) - steta.n.1 aJa.n.sı 
bildiriyor: Ante Pa.vellç'in riyasetinde 
bir Hırvat he~tl pazar sa.b8hı Ro
maya gelerek Hırvat tacını kabul et
mek üere Sa.vole ha.neda.nmda.n bit 
prensin gösterilme!lnl kraldan rica. 
edecektir. 

Bu heyet Romada siyasi, iktlsadi 
ve keza araziye müteallik mühim an
laşmalar lmzalıyacaktır. 

Gayri menkullerin kayit
larına dair muvazaa 

davalilrı 
Ankara 16 (Telefonla) - Temyiz 

mnhkemcsl tevhidi içtihad heyeti 
umumiyesl, medeni kanununun m.eri
yetinden sonra ve kanunun meriye
tlnden mukaddem ga.yrt menkuller 
hakkında tesis olunan kayıdlara dnir 
müdafaa davalarının ıstlmaı calz ol
madığına karar vennJ~lr. 

yılı katı he.sa.hı hakkmdakl mazbata- ---. _ 
smı tasvip etmış ve Hariciye VekAlett Bulgar Malıye Nazırı 
teşk1lltma a!d kanuna e'k kanun uı.- munzam tahsisat İstiyor 
yihasmın birinci müzakereslnl ya.pa.-
rak dağ'ılmı.ştır. Sofya 16 (A.A.) - Maliye na-

Mecl18 gel~k 1çtlnıaını çarşamba zın bu mali ıene için mecli9e yaptı• 
günü yapacaktır. ğı bir teklifte 3 milyar 300 milyon 

levalık munzam tahsisatın kabulün\i 
B. Nafiz Kıcıman ietemiştir. 

Ankara 16 (Telefonla) - Umumt -------------ıeııııııı. mürakabe heyeti müteha.ssısl.arından 
B. Nafiz Kıcıman m~ftr heyet lıa.
hAuıa tayin olunmuştur. 
""'11'0AlllltUJllllllHllllllll11111rlUIUllUllUllllllUll1ftlleanrs 

Teşekkür 
Yüksek deniz Ticaret mektebi üçün

cü sınıt talebelerinden, merhum Da
<lıkzade Hüseyin Ka.ptarun ~ük oıt
lu sevgm kardeşlınlz Sedat Sadıltoğ-
lunun 18 yaşında. a.ramıman ebediyen 
nynlması münruıebetlle te11flsl kabll 

:Ne demeli? 
Şöyle bir ibare var : 
c... Üniversite talebeı;i! 

rilşşafaka talebesinden ya 
müstahak olanlara ... > 

Türkçenin bir cilvesi olarak 
<cezaya müstahak::., cmllkafa
ta layık> deniyor. Yani fenalık 
mevzuuhah ise cmüstahak>, iyi
lik mevzuubahs ise clayık>. 

Yukarki misalde de: cYardı
ma müstahak> 

dememeli; 
c Yardıma layrk> 

demeli! 

olmayan büyük lrede~ ve acılanmıza, 
gerek bizzat gelmek, gerekSe telgrafla 
iştlrlk etmek 11itrW1da bulwıanlar ile 
yükse'k deniz Ticaret mektebi İdare 
HE'y'etlne ve merhwnun çok sevdiği 
arkadaşlanna. ve denlz gedikli orta 1 
okulu talebelerine derin saygı ve te-

1 
şekkürlt>riınlzi arzederiz. 

Merhumun ağabeyleri· "-------------,_, Rıza, Aslan ve Sadık Sadıkotıu l 



Müslüman mahallesinde 
salyangoz satılmaz 

(. •••·iR BA8BRLBRi .... F!lft On paranın kıymeti 

Gazet.elerden: 

«Üsküdar meydanında arkeolo
jik bir park vücude getirilecektir. 
Parkıo içine konulacak heykel ve 
tqlar lstanbul müzeleri bahçelerin
de bulunanlardan alınacaktır. Müze
ler idaresi ile Belediye mezarlıklar ' 
müdurlüğünden te§kil edilecek bir 
heyet taşlan tespit edecek ; ve kal
dırılarak Osküdara nakil işlerile 
me gul olacaktır. 

HeykeUer Osküdarda yerlerine 
vazedildikten sonra bozulup tahrip 
edilmemeleri için etraftan yeşillik 
haline konulacaktır. 

Üsküdar arkeoloji parkınm planı 
hazırlanmıştır. Taş ve heykellerin 
konacağı yerler planda İJaretlen
miştir :» 

Bu havadis beni çok düşündürdü. 
Şan'at telikkileri çok kuvvetli oldu
ğunu bildiğim bazı dostlarımdan da 
fikir danışlını. Aşağıki satırları ınü
talealanmızm hulasası olarak yazı-
yorum: 

Üsküdar, baştanbaşa Müslüman· 
Türk dekoru olan bil' beldedir. Bu
rasını Ecdac· Bizanstan daha evvel 
fethetmiş; ruhunda hiçbir yabaın~ı 
çeşnisi btrakmamış; oraya taınamı
le bizim damgamızı basmış. 

Hele bahsi geçen meydan ne ka
dar Müslüman - Türk... Cami, şa
dırvan medrese imaret, kubbeli 
kütüphane ta.rzı~daki binalarla bir 

SürpAgop 
sahası 

Üç plan hazirlandı, biri 
kabul edilecek 

Sürp Agop sahasına verilecek yenl 
şe-kle dair Belediye İmar işleri mü
dürlüğü ta.rafından hazırlanan üç 
plan şehircilik mütehassısı B. Prost 
tarafından tedkik edilerek iade edll
ml.'Jtir. Pll\nlar, Vali ve Belediye reisl 
Dr. Lütfi Kırdarın tasvibine arzedtle
cek, mütalaası alınacaktır. 

Sürp Agopta in~at sahası Dağcılık 
klübünün yanından başlıyarak Sipa
hiocağı binasına kadar ımtldat et
mektedir. üç pllindan b!rfncis~de 
apartımanların önü ağaçlık, tkloclsın
de dükkün, üçüncüsünde g~lş kaldı
rım olarak gösterilmektedir. 

Vali hangi şekll muvafık bulursa. o 
plan tatbik edllccektir. Apartımanlar 
ikişer ikişer olacak, nrala.nndan 16 
metrelik blr yeşil saha bırak.üacaktır. 
Apartımanların kapılan yandan ola
cak, azam! altı kata kadar inşaata 
müsaade edileeektir. Tama.men bele
diyeye nit bulunan bu saha, apartı
m.an inşa etmek isteyenlere satıla
caktır. 

~~~~~~~~-

Mısırçarşısı 

Dış duvarları olduğu 
gibi bırakılacak 

heyeti umumiye. Bunlann arasına . . . . 
heykelteri ser iştirmek çebkenle Beledıye reıs muavıni veklllerınden 

P : b • e-1 mektupçu B. Necatlnin riyaseti altın-
papiyyon kravat takmaga enzıy da Belediye İmar işleri müdürü, İmar 
cek. >t->i-'f. işleri müdür muavini ile müzeler 

umum müdüründen mürekkep bir 
Hoş bir tabir vardır: heyet dün öğleden sonra Mısırçarşısı-
M'jslüman mahallesinde ıaly~n· na giderek tedklkat yapın.ıştır. 

goz satmak. Perakende hal şekline konacak Mı-
sırçarşısının hali hazır vaziyetinin 

A:tla derhal bu geliyor. bozulmaması müzeler umum ımidür-
:f'f.:t- ıügü tarafından ısrarla istenmektoolr. 

Sebrimiziu tamamile yeni kısunla
n ~apılayor. Mesela Taksim ve civa
n. Heykeller oraya uyar. Zaten ora
ları tarihi ve san'atkarane kıymet
lerden mahrumdur. Süse ibtiyaçlan 
var. Bu llİbi yenilikler oralarda ol
m:ıhdır. Osküdaran ise (hele mey
danının) san' at tezyinatına hiç ihti
yacı yok. Orada ondan bol ne var? 
Üslubunu bozmamaladır. 

Üslubunu bozmamak! İtte en f az
la itina olunac k nokta budur. Türk 
san'atkannuı en fazla itina edeceği 
cihetlerden biri budur. 

Bund::ı.n evvel müzeleri ziyaret cd~n 
Vali ve Belediye reis! doktor Lütfi 
Kırdarla Müzeler umum müdürii ve 
Eski eserleri Koruma cemiyeti azaları 
Mısırçarşısına verilecek yeni şekil 
hakkında konuştuğundan dünkü wd
kiklerde konuşna esnasında. kararla
şan hususlar gözden geçirilmi§tir. 
Çarşının etrafındaki binalar istim

lak edilerek tamamen yıkıldıktan son
ra duvarların harlçten ğörülmemcst 
için ~ebircilik mütehassısı B. :P~ 
duvarların imtidadınca modeın dük
kanlar yapılmasını muvnfık bulmll.$tu. 
E.ski Eserleri Koruma cemiyeti bu nok
tat naznrn Hlr:ız edince Belediye dük
kan inşasından va:r. geçmiştir. Pera
kende hal vücude getlrlidlktcn sonra 
Mısırçarşısının duvarlan dışından 
görülebllecek halde bırak.üacaktır. 

Galatasaraylıların pilavı yardım sevenler cemiye
Bu Ha%İranın birind giinü de, Ga- ti İstanbul şubesinin 

latasarayh mektep arkadaşlanm f r f 
A ilA • f 1 • . k 1 aa ıye ı 

ananevı p av zıya et ersnı te rar ı- y d sevenler cemlyeti İstanbul 
Yacaklarını bildirdiler. , şub!~ ~~al kolları dün öğleden sonra 

Dünyada harp va: diye bu gibi Eminönü Halkevinde bir toplantı ya
Riizel ve neş'e verici tezahürlerin parak şimdiye kadar intaç edileoek 
kaldırılması doi{ru bir düşünce de- işlen konuşmuşlar. yf>ni kararlar ver-

ğildir. Bilhassa ki, Galatasaraybla- micşler~lr.t İstanbulda babalan askere 
"IA T .. d tluk af .cm ye ' nn Pi avı, esanut. os , s ve giden çocuklardan iki binine bir kamp 

smıf arkadaşlığı, ifade ediyor. Dost- açılmasını düşünmektedir. Kampa 
ların n{?ş'e içinde toplanmaları kal- lazım olan malzeme ve paranın teda-
be kuvvet verir. rik1 ile meşgul olunmaktadır. 

M k k d 1 b b Kazalarda babalan asker olan fa-
e tep .~r a as ar~°?' u ay: kir çocukların tesbitine başlamnşıtır. 

~aml~rma sutunumda alan etmeını Bugünden itibaren Belediye hudud-
ıstedi!er. ları dahilindeki kazalarda kadınlara 

Pilavları lezzetli olsun. Onlara ve konferanslar başlıyacaktır. Konferans 
hepimize ağız tadı dilerim. vermek için ayrılan bayanlar, kaza-

( Va-Nıl) !ardaki Parti veya Halkevl salonların-
da kadınlarımızı vazifeye davet ede•••••••••••111......................... cektir. Beleclj.Ye hududlan haricinde
ki Yilayet kazalarındaki konferansla
ra ay başından itibaren başlanacak
tır. 

Bir kumaş taciri adliyeye 
verildi 

Osep isminde birinin, kunı::ı.ş fiat
lerindc ihtlkıir yaptıgı hakkında vu
ku bulan lhpar üzerine mürak::ı~e 
memurlarından biri, di.ik.k:lnda ted.k.ı
kat yaptığı bir sırada Osep, memurun 
cebine yüz yirmi llra koymuş. bu şe
kilde yapılacak tcdkikaLa manl olmak 
istemiştir. 

Bu vaziyet memur tarafından bir 
zabıtla tesbit olunmuş ve Osep, hak
kında hazırlanan tahkikat evrakile 
dün adllyeye verllmi.ştir. 

Beşiktaş Halkevinde 
19 mayıs programı 

Be~iktaş Halkevinden: 1 - Şeref 
startında saat 18 dan fübaren muh
telif spor hareketleri. Akşam Halkevi 
salonunda, 2 - 0CJ1Çlik ve spor hak
kında konferans, 3 - Ar komitesi ta
rafından konser. 4 -.. Temsil komitesi 
tarafından Vedat Urfi Hengün'ün 
üç perdelik aBeyaz Baykuş• piyesi 
temsil edilecektiı:". 

'--- -::::.-----
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31 yll orduda .. .. 
Operatör M. Kemal Oke'nin 

ordudan ayrılması münasebetile 
dün büyük bir merasim yapıldı 

"Akmaktan 
• • • • 

sızın ıçın 

koruduğunuz türk kanı 
en büyük mükafattır ,, 

Dünkü merasimde · doktor Mim Kemal Öke nutkunu söylerken 

Kıymetli ilim a.daımımız profesör 
M. Kemal Ökenin 31 sened.enberl 
hizmet ettiği ordudan 11.taıhdldi sin• 
kanunu dolay1.Slle ayrılması münase
betile dün Gülhane hastanesinde bü
yük bir merasinı yapıldı. Bu film 
adamına kar,şı gösterilen bu ka.dlrşl
naslık o derece büyük bir alaka top
lrumştı ki, merıı.slmin yapılacağı kü
tüphane salonu hıncahınç dolmuştu. 

Gelenlerin hemen hepsi meşhur 
doktorlar, ilim adanılan ve profesör 
M. Kemal Ökenin talebeleri idi. Bir 
çok zevat kalabalıktan salona glre 
memlş, koridorda. kalmıştı. Söylenen 
sözleri oradan dinliyorlardı. 

,.fall ve Belediye Relsl Dr. Lutfi 
Kırdar, hemen bütün profesörler ve 
tanın~ doktorlar bu gelenlerin ara
sında idi. 

Merasime müessese müdürü Dr. ge
neral Süreyya Hidayet Serter'in bir 
hitabe.~lle b!l.'Jlandı. M. Kemalin mEmt
leket tabab~tlne ett.lği hizmetlerden, 
basta Tral:ıltts ınu'harebt'.sl olnu:ı.k üze
re iştirak ettiği harplerden bahsetti. 
Ve sözlerini şu pek kadirşlnasa.ne söz
lerle bitirdi: 
~Gülhanenin kunılduğu gündenberl 

şıarı memlekete müfid olmak ve bu 
uğurda çalı..,.~n zevat• dalma kalbinde 
yaşatmaktır. M. Kemal Gülhanenin 
ve Gülhanenln yetiştirdlkler1nin kal
binde daimi b!r h~i şükran ve ebedi 
bir saygı ile ebedlyycn yaşıyacaktır.• 

Bundan sonra bu merasim dolayısile 
M. Kemale Milli Müdafaa Ve.Jelli B. 
Saffet Arıkan ve askeri sıhhat ~leri 
daire reisi ~eneral Ma.zluımdan gelen 
mektuplar okundu. 

B. Saffet Arıkan mektubunda di
yor ki: 

((Sayın profesör Dr. albay M. Kemal 
i)ke, kanuni yaş haddinden dolayı 
faal ordu hizmetinden aynlmanızı 
samimi teessürlerle karşılarım. Şanlı 
ordumuza hazar zamanında GWhane 
tatbikat mektep ve kliniğinde bir çok 
genç doktorlar yetiştirmek ve muhte
lif seferlerde ordumuzun binlerce ya
ralısını dehakar bakım ve ameliyat
larla kurtarmak suretile şimdiye ka
dar vukubulan kudretli, veriml! ve 
fedakarane mesainizin daima şükran
la yadolunacağına emin bulunmanızı 
arzeder ve sağlığınız temennisini can
dan dilerim.ıı 

Milli Müdafaa Veklli 
Saffet Arakan 

Sıhhat isleri dı:ı.lresi reisi general 

ettl. Kamil Sokullu sözlerinin arasın
da şunlan söyledi: 

«Birinci hariciye kliniğinin M. Ke
mal kliniği ismini alması dileğinde 
bulunmakla bütün talebelertnin his. 
slyatma terceman olduğuma. eminim., 

K~mll Sokullunun bu sözleri alk.ı!r 
larla. karş~dı. Bundan sonra profe
sör Niyazi Ismet GtiTıeü, profesör Kar 
zım İsnıall Gürkan, profesör Abdül
kadir Noyan söz alarak M. Kemalin 
hizmetlerinden bahsettiler ve pek al
kışlandılar. M. Kemalln mektep ar
kadaşı olan Abdülkadir Noyan ile 
Niyazi İsınet onun çocukluk hatıra
larından baıhsıettiler. Bunlardan M . 
Kemalin mektepte ele avuca. sıjpnaz 
bir haşarı olduğunu öğrendik. Niha
yet kürsüye M. KC't'nal geldi. Heyecan 
içinde idi. Söylediği sözler arasında 
dedi kl: 

«Her şeyden evvel yü.kseık huzuru
nuzda 1k1 vazlfem1 Un etmek ist~rlm. 
Beni kucağında tam 31 sene yaşatan, 
büyülen Türk milletine ve onun bü
yük fedakar ordusuna; değerimin çok 
üstünde nevazişkar iltifat ve takdir
lerini taltif buyuran sayın Milli Mü
dafaa Vekilimiz B. Saffet Arıkan'a, 
takdir ve itimadını benden oolrgemi
yen Milli Müdafaa Vekaleti sıhhat 
işleri dairesi reisi sayın general Maz
lum Boyan'a, 'beni yetiştiren bütün 
hocalarıma, çalışmalarımda bana bü
yük iyilik ve yardımlarını her vesile
de benden sevgilerini eksik etmeyen 
hoca arkada.şlanma minnettarlığımı 
sizin asil huzurnnu:?Jd.a ifade etmek 
benim lçln en önde gelen b i r borçtur. 
ikinci vazifem bana tatlı b". rüya gi
bi gelen 25 senellk Gülhane hayatın
da geçirdiğim 22 senelik tedris devre
sinin bana dü.şen muhasebesini vt-r
mektir.11 

M. Kemal Öke bu sözlerinden sonra 
Gülhaneye ald hatıralarını anlattı. 
Cümhuriyet devrinden. At:ı.türk'ten 
ve Milli Şeften şükranla bahsetti ve 
nihayet en son dersini verdi. 
Sustuğu 7.aman kütüphane salonu 

dakikalarca alkışlarla inledi. Gelen
ler kendisinin elini sıkarak bu avazi
fesini yapmış. ilim adamını tebrik 
ediyorlardı. Talebeleri elinl opuyor
lardı. Bunların içinde bir çok büyült 
rütbeli zabitler vardı. M. Kemal elini 
öpen talebelerinin omu1Jarını okşu
yordu. 

Çocuk 
kampları 

Haziranın d okuzundan 
itibaren açılacak 

Bir milyon lira değerindeki malmı 
Üniversiteye vasiyet eden hayırsever 

1 doktormı hareketi bili. gilnün mese
lesi halicdedir. Doktor kendisine 
sorula::: 

- Bu parayı nasıl yaptınız? .. 
sualine kartı şu cevabı vennişti: 

- 1 O paranın kıymetini bilen bir 
~damını. 1 O paranın .kıymetini çok 
ıyj bildiğim İçin zengin oldum » 

HB.2iranın dokuzundan itibaren Kı- Bu meselede h .. d. L 

zıltoprak ve Kartalda birer çocuk 0 sonra me~ ur OH· 

kampı açılacaktır. Kamplara ücretli tor bay Ce~aı Muhtar da: 
ve ücretsiz olarak talebe alınacaktır. - Zengm olmanın sırrı nedir? 
Aylığı 20 llra olan kamplara esnaf ço- su~ine hemen hemen ayni cevaba 
cukları, ayda 17, memur çocukları 15, venyor ve: 
muallim çocukları 14 liraya girebile- - Zengin olmanın sırrı 10 para-
ceklerdir. Kardeşlere 2 lira tenzilat nın kıymetini bilmektir• .. diyor .•• 
yapılacaktır. On para!.. Evet sadece on para-
Babası asker olanlar, babası olup cık!.. İşte bunun kıymetini bildiniz: 

da fakir olanlar, ba.bası olup da an- mi, onu takdir ettiniz mi muhakkak 
nes! olm.ıyanlar kendi arzularile zengin oldunuz gitti. On para ne
kamplara parasız alınacaktır. Ayın den bu kadar kıymetlidir? Ve omm 
yirm.l yedisinden itibaren kazalarda değerini bilmek niçin insanı servet 
doktorlar kampa girecek çocukları denilen cazibeli yola götürür? •• 
muayene edecektir. Şimdi bunu düşünelim ..• «1 O paraıt 

Usküdar meydanı 
Dün b ir heyet 

tedkiklerde bulundu 

çekirdek paradır. Tohum paradır. 
Dünyada nebatlann ve ya~ayan 
mahluklann çekirdekleri, tohl'mları 
olduğu gibi paranın, servetin de 
vardır. İşte zenginliğin ilk çekirdeği 
bu mir-İmini. mütevazı, gösterişsiz 
clO para» cılctır. Hayatınızın tasar
ruf tarlasına bl" mir.imini tohumları 

Belediye reis muavinlerinden D. avuç avuç serptiniz mi? Onlar yavaı 
Lıitfi Aksoyun riyaseti altında bir yavaş filiz vermeğe, büyümeğe, b'Jy 
heyet dün öğleden evvel Üsküdar mey- atmağa başlarlar. Artık bayat tarla
?;an~:ıda tedkik~.t yapmıştır. Hı:y~te nızdaki servet tohumları fışkırmaöa 
l!skudar, Kadıkoy.~e .. h~vallsi tramvaylbaşlaıruşhr. Yakında meyvasmı t -
şırketi umum muduru B. F~rldun lav clf. d kti-r cp 
Manyaslı, Belediye fen he~ti, !st1.ın- -

1
ac sıruz eme · v 

15.k isleri müdürleri imar 1.şleri müdür\ şte kocaman servet cıgaçları bu 
muavini iştirak et~i:jtir. «1 o para» denilen çekirdek· en c !:-

Üsküdar meydanının asfalt oiaralk mıştır. Ne küçük bir para drğil mi? .• 
inşaatı yakında ihale edilecektir. Dün- S.adece 1 O para!... Lakin a~rıt za
kü tedkikler esnasında asfalt jnşaat m:ında ne büyük bir para! ... 
b~lamada.n önce tra~vay raylannın Her nebahn bir «ekim ::n:nanı~ 
yerleri değiştirlleceğınden bu husus ld - ·h· h ı 

·· d •-·ımı.-+· u·· k""d d o ugu gı ı ayat tar anıza serpece~ goz en geçııı ... vır. s u ar mey a- v• • k. d ki . . d b' t. 
nına verilecek müstakbel şekli göste- gınız çe ır ~ ~r ıçm e ır «10L?~ım 
ren planın bir nüshası tramvay ~lr- ~bna» mevsımt vardu. Bu ckseı:ıya 
ketine verilmi.ştl.r. Şirketin mühendis- im.anın çalışmağa başladığı cün:l!!n 
ler! raylann yeni güzergahını işaret- kırk yaşına kadar devam ede!'. Bu 
llyecek, Belediyeye bildirecektir. çağ para biriktirmek. tasarruf ".'.\"":· 

Dün, istimlak muamelesi henüz b!t- mak İçin İınsan hayatının e:ı r.ı·.i::ıid 
meyen üç bina göriilmüş, nhtım in- devresini teşki1 eder. L&kin r:c "e
§2atı gözden geçirilmiştir. Birkaç gün lelim en lüzumsuz, en man-~:.z, h-" 4 

sonra diğer bir heyet arkeol?Jik park en güli.inc israfları da ekeeriya bayı-
~ak~da e~üdler ~apmak i~m tekrar tımızın bu zamanlannda ya., .. - .... 
Uskudara gıdecektır. lO d il t ı.• el v• 

Belediyede 941 senesinde 
yapılacak işler 

« para» en en servı:: çen;l!' C.(1-

ne, «zenginlik protonlazm3SP> r>:ı 
adeta h.ıkaret edeTiz, Rüyi.ik muci
zeler do~rabilecek o «para tohu· 
mu» na istihfafla baka!'ız. Fala~ o 

hazırlanıyor so:ıra bizden ne ~zel int"ltam'"'I 
İstanbul Vllayet ve Belediye biitce- alır. Kendi kadrini. kendi de~erini 

lerini Vekiller Heyeti ta.'l'Ciik c-tmiŞ', bilmeyenlerlt: ne giizel atay ede:. 
bütçe İstanbula iade edllml~tlr. . 

Belediye riyaseti muhtelif şubelerin «Tohum» demlen}'~~ zaten mey-
1941 senesinde yapacağı işleri fiatleri dana çıkacak cok huvuk varlıkla:-ın 
ile beraber harulıyarak alt olduğu şu- pek küçük anasıdır. Ve b:mun İçin 
belere gönderecektir. Şubeler bu su- kıymetlidir. Düşünün bir k~re e!imi
retle 1941 senesi mali yılı içind~ neler ze her ıtiio «para tohumları» ~eçİyo,
yapacaklarını, yapacakları işlere ne da ekmiyoruz. Onlan bo5 yere. rü:::
kadar ~ra harcıyacaklarını ö~rene- gara savuruyoruz ve de~edni d~-
rek faaliyete geçecek, faaliyet planla- .. .. b.l s· k. d v• 

· kl rd. y 1 b··+-d 1 sunmuyoruz ı e... ır çc ı: e,..t,, 
rını çızece e ır. en u.,..... f) yo k .. d . d n b dak~ 
inşaatı mühim bir yer tutmaktadır. ocaman ~ov_ esı, a 1• ': !: 
1941 bütçesinde birçok müesseıoelere yaonhlı hır a~acın anası obbıhc~~ı 
yardım faslı ayrılmıştır. Bu müesse- e.kl!mt:!:a P,"~1mıvor ••. Ne gaflet! ..• 
~ler.beledlyeye müracaat ederek ken- Bu gaflet~ kaoJmayan nadir ve 
dılerıne ayrılmış parayı alabilecekler- nadide zekalardır ki 0 tohuontlan 
dfr. v J .. t' l Z' L k ---- - - aıcaç ar ure ıyor ar. ıra noer es o 
B. Ahmed Ağaoğlunun cevherin dei~rini bilse yer yüzü zen

ginle dolar ... 
ölümünün ikinci yıl 10 paranm değerini knvramak. •. 

d önümü Bu kadar küçük bir şevin luymet"rıi 
19 mayıs pazartesi günii Türk mütc- ıınlamanm kolav oldui?unu Z3TI"~

fekkir ve muharriri Ahmed Ağaoğlu- denler Vı!rdar ... Ne münasebet? 10 
nun ölümünün ikinci yıldöniimüne rıaranın kıymetini bilmek 10,000 
müsadiftir. Bu rnüna.scbetle ınerhu- liranın kıymetini takdir e~e!<tl'n 
mun dostları, hürmetkarlnn Tl"şvlki- çok daha giictür. Çünkü 10 000 
ye~edih~~ur caaıcdfsind\2~ ~~:n~ralı liranın ne olduğunu herkeı bili'" .• 
cvın e p ıın:ıc ar ve a rı 2 ya- H lb k' 10 k' .. ! d v"Jd" 
rrt edeceklerdir. a u ~ paranın ı oy e egı !r: 

Polis mektebinin elli 
dördüncü devre 

mezunları 

İnsan hac farkında olmadan bu rnmı 
marn ölcünün dı~ına c;ıluve!"İr •.• 
Ben kendi hesabıma sen .. Jerdenberi 
hu minimini bilmecenin hakiki mi
nasını öğrenemedim gitti ... Mazlum göndcrdlği mektupta M. Ke- Koridora çıktıl{ı zaman profesörün 

mali şu güzel cümle ile tebrik etmişti: gözleri adamakıllı yaşarmıştı. İstanbul polis mektebinin elli dör-· 
•Hazarda ve seferde akıtmaktan ko- düncü devre mezunları 20 mayıs salı 

Hikmet Feridun Es 

ruduğunuz Türk kanı sizin için en Galatasaraylıların günü saat; on buçukta Cümhuriyet 
büyük mükafatı teşkil eder.il lik •ıA o • abidesine nıera.slmle çelenk koyacak-

Oeneral Süreyya Hidayetten sonra sene pı av Zlyafetı lardır. Ayni gün saat on altıda müka-
general Cemil Topuzlu fevkalade gü- GalatasarayWarm senelik pi!av zi- fat ve diploma tevzii merasimi yapı-
zel bir nutuk s~rıedt. Bunu şimdi o.ül-ı y~!~~i bu ~ de ı haziran pa.ınr ı ıacak ve Perapala.s hüdtsesinde l}ehit 
hıme~ operator M. Kemalin yerme gunu sa.at on buçukta Galatasaray ıı- olan iki memurun ismi polis şnhltıe-
ırer-l'n operatör Kamil Sokullu takib sesinde verilecektir. rt abide!';ine asılacaktır. 

Bay Am~a.:va g ör e ••• 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• * Şoför Nureddlnin idaresindeki 
taksi, dün köprü üzerinde bir tarnf
tan diğer tarafa. geçmekte olan Mu
zaffer Çatan isminde birine çarpa
rak yaralanma.sına sebep olmuştur. 
Şoför yakalanmış, yaralı tedavi altına 
aldırılmı9tır. 

ıY;Jl 
·r.=R~~~ 
~ 

- Yaz hazırlıkları bu yıl 
tinde yapılıyor bay Amca ..• 

vak- . .. Malum a, ekseriya temmuz 1 . : .. Ağustosta buz satışına 
gelince sokakların sulanması akla verılır · .. 
gelir . . • 

düzen\ ... Eylwe doğru da Fi orya trenle-1 ... Bu yıl, daha şimdiden, Florya 

rinin izdihamına çare bulunur!... plajına otobüs işletilmesi düşünülü
yor! ••• 

B. A. - Pek isabetli tasavvur, 
otobüslerimiz biraz su yüzü görmüı 

olurlar!... 



• 

Sahife 4 

Türkiye - Almanya münase--
betlerine iki memleketin sulh 

menfaatleri noktası hakim 
/ 

olduğu anlaşılıyor 

(Baş taraEı 1 inci sahifede) ecnebi gazetelerde, bu münase-

Blz kahramanlık evsafımıza gü- betle bizi de ihtilafa sürükleye
vederek Aleme meydan okuyan cek h5.diselcr doğması ihtimaline 
kuru pehlivanlardan da olmadı- yol açtı. Halbuki oralarda da vu
ğımız bil8.kls kimseden birşey is- kuatın inkişaf tarzı bu iddiaları 
temi;erek sulliu harbe tercih et- boşa çıkardı. Adaların işgali, 
tiğimiz için, bizden de birşey iste- Fransa ile Sü~e anlaşması, 
miyenlerin istiklB.l sevdamıza hür- İrak isyanı, ve nihayet havadan 
met etmeleri kadar tabii bir şey giden yardım vasıtaları Trakyayı, 
olamaz. Führerin son nutkunda Boğazlan, Anadolu yaylasını, 
Türkiye siyasetinden bahseden Torüsleri karadan aşın~ gibi b~r 
satırları işte bu realist zihniyetin maceranın ancak .?1uv~nesız 
samimt bir ifadesi olarak telakkt kafalarda yer edecegınl gosterdi. 
ettik. Bütün bu hddiseler bir netice-

Tü
. ki tecavüzü yahut Tü" _ yi meydana çıkarmıştır: Türkiye-
r veye ' r in · t·k ~ıı · ı· 

kiye ile- harbe varacak bir ihtild- n ' ıs ı lu ne ve masunıye ıne 

f 
- 1 bir devlet' b' . dokunulmadıkça harp dısında 

ı goze a an ın, ızım -
dahi sezemiyeceğimlz çok ufak, kalmak karan, Almany~~ ha~ 

t gi 1. mell ri 
1 

ç k gayeleri balomından Türkıye ıle 
gaye z ı e e o amaz. o . .. . 

Nakil vasıtalan 
Fenerlerdeki maskeler 

bir şartla kaldırılabilecek 

Ankara 16 (Telefonla) - Fenerleri 
maskeli olarak çalıştmlnuı.kta. olan 
nakil vasıtalarının seyrüseferde zor
luk çekmekte olduklan anla.şı.ldı6'1ll· 
c:!an İstanbul vllt\yetlnde motörlü va
sıtalardaki maskelerin heran kulla
nılmnğa hnzır hulundUhılmak şartile 
kaldırılmasına Vekiller heyryince ka
rar verilmiştir. 

Milli Müdafaa Vekaleti 
kanununa bir fıkra 

eklendi 
Ankara 16 lTelefonla) - Meclise 

verilen bir layiha ile 3634 sayılı milli 
müdafaa mükellefiyeti kanununun 
68 inci maddesine şu fıkra eklenmek
tedir: 

.. seferberlikte ve fevknlfi.de haller
de motörlü nakil vnsıta.lannın durum
Jnnnı saklıyarak komlsyondıı. noksan 
lnrını snklıyarak komisyonda nlksan 
teslim edf'nler beş seneden aşağı 
olmamak iizere hapis ve harp halln
de sekiz seneden aşaf ı olmnmak üze
re ağır hapJs cezaslle ceznlandınlır
lal'.» 

BULMACAMIZ 

Soldan sağa n yukarıdan ıış:ıfı: 

1 - Kümes hnyvanlanndan - Ka-
mer. 

2 - Hepsini birden ağzına sokma. 
3 - Buharlı gemiye rakip ol. 
4 - Elbise - Tersi biçarenin ba~ı

dır. 

5 - Bahnrattnn birine. 
li - Temi çok değil - Başına .n. 

gelirse dllencl olur. 
7 - Bir kadın lsm1 - İki harf. 
8 - Alman nazırlanndan biri. 
9 - Göz - Trnmvayın motörsüz 

arabası. 

10 -:- Kamını doyur - Neşeli - Ba
şına. dn gelirse sınıfta. kalma. olur. 

Geçen bulmacamızın halli 

17 Mayıs 1941 

Hergün, hangi memleketlere ne sığ'ır, manda deri ttatıerl de yükseJmt~. 
ın1ktar ihracat yaptığımızı yazıyoruz, tlr. Çünkü deri sanayilmlzln ihtiyncJ 
aşağı yukan 1hrnç edilen mallann için, kalın dertleri de dışandıı.n almak 
kıymeti va.satı olarak soo bin llradır. mecburiyetindeydik. Ekseriyet itibartlo 
Haftanın muayyen günlerinde ihraç dert fa.brlkalan eenubt Amerika den• 
edilen mnllann kıymeti blr mllyon lerlni lstihl!ik etmekteydi. Bu memle• 
lir.ıyı bile buldu~ vakidir. Dışarıya keUerden gelen dertler, evsaf itl.barll&ı 
sattığ'ımız mallar arnsındn, deriye diğer memleketlerden gelen derilere 
cok tesadüf edilmektedir. Her gün, ntsbetle daha. çok tercih cdUmektcydı.; 
Romanyaya, . Çekyaya, Almanyaya, Bugünkü §artlar altında, cenubi Amc. 
Slovak.yaya, Isveçe, dert gönderilmek- rlkndan, Çlnden, Avustrolyadan, su
tedlr. Ar.aba, bu derllerhı nevileri ne- dandan, Habeşlstandan bu nınhiyC"tte 
!erdir? Harp esnasında bu deriler ne deri getlrmege pek de imkan yoktur. 
işe yarıyor? Bu vaziyet karşısında, ayakkabı snna-

Harpten evvel de d~ memleketlere yll lçln. yerli sığır ve manda derllerhıl 
kuzu, oğlak. koyun derileri satılırdı. kullanmak zarureti görülmektedır. Bu 
Fakat bunlann arasında. en ziyade yüzden, memleketimizde yeril denlc
kuzu derileri vardı. Bundan Avrupada rin piyasası genLşlem~. bu gibl malla
eldivenler yapılırdı. Harpten sonra, ra. karşı rağbet artmıştır. 

··h· d ·~ ·· b tan hed I harbı goze almak zaruretmde ol-mu ım, a ew:ı goze a e - . . 
J rl e 

~ tl · 
1 

k . maması noktasında bırleşmışe 
e v menıaa en o ma ıcap . . . . 

Oemiryolu tahvili bu nevi derilerin ehemmiyeti pek a.rt- Demek oluyor kl, barp yeril derllerl
~ır. Bunun sebebi şudur: Malftm- mızın iç ve dış paznrlarda bilyük bir 

Soldan sağa ve yukarıdan aşafı: dur: kl, harpten sonra her memlekette rağbet görmesine sebebiyet vel'lmlştlr. 
hava ord~unun kadrosu genişlemiş- Haftanın piyasası 

d Ö 1 hed fi k
. Tü" ki 11 benzıyor ve ikı devletın bu buleş-

e er. y e e er ı r • ye e 
h b. b··t·· k b tı . d -sın me noktasında Avrupanın bu kıs- Diyarbakir - Irak - İran 

hattının İnşasını ikmal 
için tahvil çıkarılacak 

1 - Yumurta, Kn, 2 - Ucuz, Evin, tir. Bu y~en binlerce tnyyareclye Her hafta olduğu gibi, bu hafta. 
3 - Musallat.ol, 4 - Uzagaglt.me, 6 - ihtiyaç gorülmel."tcdir. Tayyare pilot- 1çlnde de ihracat, ithalfıttan fazlaydı. 
La, 6 - Telgraflar, 7 - Avat, Frank, lannın deri ceketleri giymesi ş:ı.rttır. En ziyade satılan malln.rın :ı.msında 
8 - İttıla. Ga, 9 - Krom. Angın, Bu dert ceketler, ekseriyet it.ibarlle tütün, kuru sebzeler, balık, yukan~ 
ıo - AllecrkAnı. kuzu derilerinden yapılmaktadır. dn. da uzun uzadıya bahsettiğiml.z glbl 

ar ın u un a ı e enne eg . 1 . Ih b 1. · B" lh ki 
B d nl 

"bl h k . mı çın su e ırıyor. ır su 
unu a, o ar gı , er esın ve h . -'ll iki ml k ı· h 

b. · ö kl·-· . üınk" •• cm ıliiı me e e ın, em 
ızım g rmeme ıgımız m un eli- 1 rini nf ı· 

d - "ld' ger e n me aa ıne uygun 
egı ır. olmak vasfına maliktir. --
Almanyanın Türkiye ile mü- Sulh? Ne zamana kadar? VEFAT 

Mıı.raş emniyet .1 

müdürü ml!rhum f~P.lii\::"""l 
Nurinln kardeşi 
Kırklarcll ıtusu

.sl muhasebe mü
dürü Tahir Tom
ruk müpt;clı\ ol
duğu hastalık· 
tan kurtulama
yıp Bursada \"C• 

fat e t m 1 G' t 1 r. 
Mevl~ rnhmet _......._ __ 
eyleye. 

sellfilı ihtilafa değecek ne hedefi Bu demek değildir ki etrafımız
olabilir? Türkiyeyi ilgilendiren da, sağımızda, solumuzda cereyan 
böyle blr hedef mevcut olsaydı, eden bütün bu gayri tabii ha<lise
harbin Balkanlara aid safhası ıer bizi alakasız bırakıyor, ve bu
kapandığ'ı bu devirde tamamen günki.i vaziyete bakarak, rahat ve 
açığa vurulması 18.zımdı. Avtın- endişesiz durabiliriz. Hayır. Bizi 
ma ve avutma, aldatma ve oya- asla memnun etmiyen hiç hoşu
lama zamanı geçmiştir. Harp ya- muza gitmeyen şeyler oldu. Derin 
nı başımızda, Almanya ile karşı hüzünler duyduk, bugüne ve is
karşıyayız. Berlinden Ankaraya tikbale aid endişelerimiz o nisbet
sulh ve dostluk sesleri geliyor. te arttı. Yarın hildiselerin gicli
Niçin? şinde her hangi bir tahavvül bu-
Hakkımız kadar kuvvetimizden günkü planda ve siyasette değl-

Anlı:nr:ı 16 (Telefonla) - Diyarba
kır istasyonundan Irnk ve İran hu
dudlanna kadar yapılacak dcmlryol
larının tkmall için 1stlkraz akdine 
dair kanun Jüylhası alO.kalı encümen
Icrden ge~rC'k Meclisin çarşamba 
günkü içtlmamdn. görü,şülmek üzere 
umumi heyete sevkolunmuştur. Bu 
lll.yihayn. göre hasılatı Dlyaıbakır is
tasyonundan Irak ve İran hududlan
na kadar uzatııacnk demlryollannm 
inşasını tamamlnmaIDı. tnhs1s edilmek, 
senellk faiz ve ikrn.rnJye tutan yüzde 
7 olmak, itibarı kıymeti her sene 15 
milyon lirayı geçmemek ve ylrmlşer 
senede ödenmek şart.De 35 mllyon 11-
r:ılık, hdmlline muaharrcr tahvil ih
racı suretilc istikraz akdine Mallye 
Vekill mezun olacaktır. 

dc emin olduğumuz için her akla şikliği icap ettirebilir. Etrafımız- G" 1 1 ki d·ı 
l l k uh k 

- d · t'ml . • oçmen er e na e ı en 
~MARMARA' dah 

ge en açı ça m a eme ve mu- a emnıye ı zı yapan sıstem bo- ki l . . · h kkı 
nakaşa etmekten, her ihtimali zulduğ'u için, bugünün havasına mse erın . ıaşesı a n-
hesaplamaktan çekinmeyiz. Na- bakmadan, bu büyük harbin ta da bır karar 

Ankara 16 (Telefonla) - Vekiller 
sıl ki yabancı matbuatın Türkiye- sonuna kadar aynı derecede uya- heyetince kabul edilen yenl karama-
yi alakadar eden bütün kötü ih- nık, gitgide daha kuvvetli, her an meye göre cöçmenlcrlc nakledilen 

tımaller neşriyatına matbuatı- silah başında - hem bu sefer kimselerin laşesine, bunlara verilecek 
yemeklik ve tohumluk buğdaya dıı.lr 

mııda tereddütsüz yer verdik. dört serhaddi birden - bekleme- olan tallmabıamenin ildncı madde-
Bir kısım ecnebi gazeteler Bal- ye mecburuz. Hükdmetin karan sinin ikinci fıkrasındaki 05 kuruşµ 

kanlan bir hedef diye ortaya atıp gibi milletin de mukaddes vazife- ~~~>g:~~ ~~i~tJ= t~ 
dururlar. Halbuki bugünkü siya- si budur.· rndakl <büyüklere 15 ve 13 yaşuıdruı 
si ve askeri vaziyette Boğazların, Necmeddin Sadak aşağı olan küçüklere 10 kuruş hesa-
Ti.irkiyeden başka hiç bir devlet bile) ibaresi (büyüklere 25 ve 13 yn

şında.n a.şağı olan küçüklere 15 kuruş 
fr;in ehemmiyeti yoktur. Zira, KİRALIK MÖBLE hesabilc şeklinde ve yine bu fıkrada 
harbin inkişafı ne olursa olsun yazılı <günde büyüklere 10 ve 13 ya-
Akdeniıle Karadeniz arasında AP ARTIMAN şından aşağı küçüklere 8 kuruş) iba

resi <ıünde büyüklere 25 ve 13 yaşın-
harp gemilerinin ge~esini istil
?.am edecek bir vaziyet zuhur ede
mez. Her iki taraf için de Boğaz
ların harp dışında kalan bir Tür
kiye elinde bulunması hayati 
menfaat iktizasıdır. Boğazlar için 
bizimle harp, gayesi bakımından 
:faydası hiç, değeri çok ağır bir 
macera olur. 

Bazı yabancı mehafil, Şarki 

Akdeniz hô.kimiyeti için Anadolu 
sahillerinde - bol keseden - ha
va ve deniz üslerinden dem vurdu. 

Taksimde Lamartln cadde
ıinde Bil apartımanmda 6 odah 
İyi möble bir daire acele. dev• 
ren kiralıktır. Her türlü konfor. 
11cak ıu, kalorifer, Frijider, 
telefon mevcuttur. İsteyenlerin 
saat 10 ile 12 ve 15 ile 18 
arasında kapıcıya müracaatleri. 

dan aşağı küçüklere 15 ~) şeklin
de tadil edilmektedir. 

Asım Baba jübilesi 
18 mayıs 941 pazar günü akşamı saat 

2ı de Şehir tiyatrosu Itomedl kısmında 
(Asım Babal Jübilesi Münir Nured
din konser!, Halk opereti Naşid ve 
Hailde Pişkin. Gişe her gün açıktır. 

Jimnastik bayramı hazırhğı 

Herkesi 
Hiç görülmemiş yeni bir 

heyecan alemine sürükleyen 

NELSON EDDY ve 

JEANETT MAC 
DONALD 

m muarıam hArikası 

AY 
DO&ARKEN 
ANCAK 3 GÜN 

'-Daha gösterilecektir. ,.ti 

~-· Dillerde dolaşan \ 

GRETA GARBO 
nın abidesi 

GULMEYEN 
KADIN 

TtlRKÇE SÖZL-0 
İkinci hafta 

SON GÜNLERDEN 
istifade tdiııiz. 

Milli 
Aynca: 

Afrikayi bütün dehşetile 
yaşatan 

KARI\ GÜNEŞ ' , 

Şarkt Akdeniz veya Ege muha
rebeleri için bazı sahillerimiz kıy
metli olsa bile - asker değiliz, 
bilmiyoruz - oralara ulaşmak, 

astarı yüzünden pahalıya mal 
olacak muazzam, çetin bir dava. 
Böyle olsa da Türkiye ile harbi 
göze almaya ne lüzum var? Ege
deki adaların akla hayret veren 
bir kolaylıkla işgali, Almanyaya 
hem bedava, hem çok daha elve
rişli bir deniz ve hava üs.5ii silsi
lesi vermiş bulunuyor. 

Mısıra Türkiyeden geçilir gibi 
ham hayaller besliyenler de olma
dı değil! Fakat bu garip hayalat 
Almanyadan başka yerlerde türe
mişti, arkası kesildi; çünkü Afri-

19 mayıs jimnastilC bayramına ve Taksimdeki geçid resmine -----------
fştiralt eaeceıt kız ve erkek talebeler 'dün öğleden evvel Taksim 
meydanınkfa umumi prova yapmış1ardlr. Provalarda maarif mü
dürü ve mekteplerin beden terbiyesi muallimleri tie bulunmuştur. 
Resim<Je provadan dönen talebeler görünüyor. 

ka yolunun Anadoludan geçme- ~--•••••••••••••••••••••~ 
diğini en koyu coğrafya cahilleri •• E L 
de ögrenmiş oldular. Bugün Betiktaf G U R Sinemasinda 

İrak ve Sürye, harp gayesi ba- 3 film birden 

kımıncian bilvasıta rol oynayan 1-S HARBiYELi 1 2-CASUS AVCILARI 

~Bugün~ 
BEYAZ İTTE 

MARMARA ıinemasının yiik
ıelc ve havadar taraçalannda 

MARMARA 
GAZiNOSU mcrnleketıer ıse, bunların cenup 3. KANUNSUZLAR DIY ARI 

hudutıanm11.da bulunması, bazı •••lllİİiııllliiiiiiiiııiıliiıiılıiliııiiıiiiiliiıilillllllıiiiiıııiiııiııliıııiııı••••~':d' m Açıldı 

r- ARABACININ KIZI DUNYAŞKA _, bşa~~;e:~
1

~~~==i~e~ 

Dert ceketler, yalnız ha.va ordusu- deri bulunmaktadır. Tütün en ziyade, 
nun ihtıyncma inhisar etmekle kalını- Almn.nyaya, Çekyayo. gonderllmlştlr. 
yor. Karada !.şleyen rnotörlü vasıtalar- Kuru seb?.elerden, nohud, kuru bakla. 
dakl insanların do. işine yaramııkta- da Jtnlya ve Almanyayn gönderllmLo;
dıi'. Bllhas.sa 100 kilometre kndar sür- Ur. Kuru sebzelerden, fasulya merci· 
atın giden blr motosiklet kullanan mek gibi maddelerin de ihrac~a mü· 
kt:x'se için deri ceket gi~ek şarttır. saacre edileceğinden bahsedenler v:ı.r· 
Bundan başka deniz motörlerlnde çalı- dır. Maamafih bu maddelere knqı 
şan kimseler de deri giymek mecburi- merkezi Avrupa memle~etlerinden ta· 
yctlndedlr. Hasılı motoı'lze kuvvetleri lehler çoktur. Balık ihracatı, Roman• 
ve hava ordusunun genişlemesi karşı- ya ve Bulgarlstana inh!s:ır etmekte· 
sında, kuzu derisine olan ihtiyaç da dlr. Fındık, 1ç ceviz, yağlı tohuml .. i:l 
art.maktadır. Bunun ncticesl olarak, ihracatı da. ikinci planda kalmaktadır 
kuzu dertlertmıze kal'§ı, Avnıpanın Fındık en fazla İsviçreye gönd"ril• 
iter tam.tından talebler o.rtmnktadır. mektcdfr. İthalata gelince, Alman flr. 
ÇünJdl kuzu derisi de pamuk. krom, malan tarafından birçok mallar tek
demlr gtbl bir nevi harbin ihtiyaç his- Ut edilmektedir. Bu teklifler, husust 
settlrdlği blr: madde haline glnnlştlr. tıcnret müesseselerine yapıldığı Jçin, 

941 senesinin ilk Jki aylık lstntls- her blr. teklifin mahtyetinl tedklk ct
tıklerlne göre 605 bin liralık bu nevi mer,re lmkl'm yoktur. Esasen lmkf\n ol· 
deri lhrac edllml,ştl. 940 senesinin 11k sa dahi, tekll!ler prntJk bir sahaya 
fk1 ayında.ki tuzu derlsl 1hmcatı ise girmeden evvel, bahsedilemez, mna-
550 bin liraydı, demek oluyor k\, derl mafih bu tekliflere bakacak oll.irs:ık 
ihracatı geçen seneye nisbetle de ftrt- Almanlnnn memleket1mlze sınat mnd
mıştır. Bu hesaba göre bu seneki de- deler, bilhassa çM, boya, llfü; gibi 
ti ihracatımız n.şa~ yukarı 6 milyon mallar vetcceğlne hükmetmek lazım 
lirayı bulacaktır kl, blrlncl dereeede gellr. Piyasadaki al!ı.kadarlann yap• 
ihraç maddeleri n.msma glrecektlr. Dış tıkları s!pn.ı-tşlcre göre, yakında Ro· 
ınemleketıere dert lhrncatı art.t.ı~ 1çln, manya, Çekyo., Slovnkya, isveçtcn mü 
memleket dahilinde de kuzu, oğlak tenevvi malların 1thall kabil olacak .. 
delilerinin flatl harpten evvelki ıre- tır. Şlmdikl halde yuknndn. d:ı. yazdı .. 
nelen! nisbetle ytlzde 50 nJsbctlnde ğımız gibi, haftanın lhhlcnt vaziyeti, 
~tır. Yalıın: kuzu derileri de~l, lthlllittan fazladır. Hüseyin Avni 

Ş A R K Sineması 
MARTHA HARELL - THEO LINGEN 

Paul Horbiger ve Helli FınkenzeUer 
tarafından fevkalade bir tarzda yaratılan ve hergiin valslerle 
şarkılarının ahengile salonu baştanbaşa doldurarak rağbeti 

umumlyeye mazhar olan 

' 

OPERA BALOSU 
Süper filminin 2 nci zafer haftası 

bugün saat ı de tenzilatlı matine 

Bugün SARA Y sinemasında -.. 
2 mükemmel süper filmden mürekkep bir program 

BALALAYKA 
NELSON EDDY -

lLONA MASSEY 

MADENLER 
ŞEYTANI 

CESARROMEO 
Seanslar: 3.20 • 6,30 • 9,30 da Seanslar: 2,15 • 5 • 8 de 

\ııı.. Bugün ıwıt 12,15 ve yann 10,50 de ienzilAtlı matineler. 

Bugün M E L E K Sinemasında 
! Film birden 

1 - BRODVA Y MELODi 1940 
ELEANOR POWELL - FRED ASTER 

2 - ÇAM SAKIZI 
ROBERT YUNG - ANN SOTllERN 

Bugün saat 1 de tenzilAtlı matine 

SUMER SiNEMASI 
İlk Vizyon büyük filmleri göstermekte devam edlY.OI. 

Bugiin hissi ve dramatik bir mevzuda olan 

ARTiST NAMZETLERi 
Büyiik Fransız filınlni gidip görünüz. 

ilaveten : MUSiK~l KOMEDi 2 kısım ~~~tn;i~! ~ U AD P sinemasın a 4.ean~ ~~;o _ ·9 d~ ret - 2000 kişilik taraçalar. 1 A RK d s 1 2 30 1 Adalara harikulade neza· 

---------- muvaUakiyeue devam ediyor----------. '1.Fev.?alô.a.e servisti ! 
*SllijWI Bngiin saat 1 de teıızilatıı matine -•••• 
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Petrol piyasasına hfıkim olan 
3 şirket ve Almanyanın vaziyeti 

«Kepe ....,_ .... _. ala. 1ık pJı& ; 11 • ce Sua,ede melik hUıı•-.P 
W. tlaj .... Hfeee ....... d ........ b' 1*!• t1l.1e hubk mülgadır. Mllıtlw ~ Soa -.ı. ...... pıınlla 
·~ .. R. ti .... mwJbiece Milletler Ccab'e- elaemmiJeti çok aıtwlilbl· ...... 

-============:::;;;;:;:;;:;;;;:;:;;:-ıti &zumdan ohm7an hiçbir devlet otuz._. en-eline bd. clinya pet-
S • i 1 mı istisnai ahval hariç olmak üzere her .ı piya•-• Rokfeller hAJrimdi. 

• O ~~ ti banci biT mandayı elinde tutamaz. Rodfellerin kurduia Stanclu OH 
~ ~ 

2 

o ~ ~ Bu iatiıınat ahval ise vuku bulma- firketi bu hakim mevkimi her teJ'• 
•; _ _ _ _ JD11br. Buna binaen, büyük Britan· den eTTel Amerika müttehid 1'6· 

K h ~ 1 1 k ti yanın ıiriteceii her hangi bir hare- bimetlerindeki petrol madenlenne uzunun 81.ırı ç n oyun e ket nazari olarak manda sahibi bir borçlu idi. Çünkü bütün dünya pet· 

yemekten vazgeçtiler! devlete karp yapılmıı olmvacak- rol iatihaalibnın yansım bu maden-
tır. ler temin ediyordu. 

Amerikanuı Omüa telmnde otıı• bQamn wnm.. sözlen daha si· Bununla beraber meselenin huku- Rokleller ikinci derecede teaiaau 
ran B. Prouae ve zevcesi ko7UD eti- ,.hlep1111 Te ldipik kuzu saç 1:ııir kt veçhesi mevzuubahs olan askeri sayesinde dünya piyuuına lalün 
ne, bu etle yapılan kllhublara. ...,._.. obnafbır. Tibby her elin meseleler kadar mühim değildir. olmllfbl. Herkesten enel bora bat• 
kotletlere bayı)ırlarken 80a aman• ehndiaiJle hirlikte amele Qbr, Swiyedeki Fmnmz gamizonu mn- lan dötenıif. .....uçlı vapurlar iDfa 
luda birdenbire koyun eli ~- oıumla birlikte zbraretlere gidey. eııdu 30 binle 60 'bin. arumdadır. ettiımit. tevzi mahalleri _. et
ten vazgeçmitlerdir. Buna Mbep ~ Upm efendi.mi kapı &ıünde bek- Bu ukerlerden bir çoiu müstemleke mitti-
bzadur. leıdi. Tibby çok tmhiyeli bir hay .. askeridir. Zira fral)llZ askerlerinin Rokfellere üçiinci derecede ele 

B Prouae ıeçen sene zevceat1e vandı. y eglne lauana arwra ~k eberiai seçen haziranduı Framaya talihi ~cima etmifti. Elebrik ..... Jlr petNl _... 
ber~ kırda k bir hafta ittaha veôci bir ota mlaymc:a J:;u- dönmiiflerdir. Kalan kUYTetler ~ geaiflemeei imim{ pelral 
evvel doim ~~ bir kuza nu koparıp ,..tmwndan ibaretti. Fransız orcl81UDUD en ~ bt:.lan l&mbalan ortacl.a bDnnaia ....... ezlelM. Mebib, ROJDaDJ&,.. fnn 1 Petrol litika 
sö~..ıir Uf Ann • öldüğü için B. Prouae ve znceli bu lıaynnı deiildir ve J181'1i alıali ile zorluklara IDlf ve berkea artlk peol ur&,ab- :et;I' deni • • it trolü altma Ye po 
kuzu tim bınu.t.. eaıKan ~ d 0 kadar aevmiflerdir ki artık koyun maruz kahmtlarclu. Şam. Beyrut ·ve mn ualacajma hli\nM!tmip:i. _,_~maFel k ff:diatanuıdaki Maden kömürii ve buiday da da· 

ye . • oca er- eti yemektıen vazaeçmİf]erdir.. ICarı Ham9 da grnler ve müaclemeler itte tamam bu mada petrol, ma- ~...... emen . • ı lıil oldul- halde dünyada biç bir 
lıaJ b!' •ev.imli b~yvam ~lık lioca kO)'llll eti 7emeii Tibby'den 'f1lltu hulm'Ufbn'. MahaUI Framız .atla ifliyen motörler meydana çak- ~petrol madenlenm de ele ~c- ham madde yoktur ki petrol kadar 
edinm11l~ •• ye evlerme alarak hibe- bir par~ koparmak pbi teWW et- mabm1an bnpkhklan tetdit ve IDlf, bu mretle petrol arfiyab için çırdikten aonra Shell. Standar Oile biiyük ukeri kıymeti haiz hubumın. 
TOn1a büyutmeie 'batlumtlardır. meğe batlamrtlardır. tesri etmemek için aysal harekıet et- e · bir aha açılnuftır. yakın kuvvet ..bı"bl olmQflar. Bunun için petrolün istihsal "t'e tev-

• • · · · rdır. 1 
Dil Aa;aerib miittebid hijkl· zil mühim aiyut meseledir. Petrolü 
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mışsınız gikel teyzeclğ'iml. .. Aman O\I Paketl açtı. Bu biz' yemen.1 idl K•-
sırtındakl nemli ~tkıyı ver bana ... Al narlarına da çok gü?Jel blr tal"ld& oya Altay Beşı·ktaşla· Altınord 1 s 1 Haco söylenirken, dövüşen korsanın 
bu kuru ~ı gıy ... Sakın i~ncylm 1.şlenmLttl. t t U, • por 8 gözlerine uzaktan baktı. Sot1ri yaman 

iyllik yapmasını bilir, dünyada !'fi 
bulunmaz bir in.sandır. Ben onunla 
çalışmaktan, onun yanında dola~mak
tan zevk duyuYorum. Padişah bana 
emirülbahlrllk verse istemem. Ba.Jde
nin yanında bir yelkenci yeya. bir kü
rekçi olarak çalışmağn razıyım Onun 
yanından ayrıldığım zaman, sudan çı
karılmış blr balık gibi bocalıı.ma~a 
başlıyorum. 

deme va.llahl tertemlzdir, Oüldane utancından kıptıımızı: b •• Ş f d d k pala sallıyordu. Yarasından akan 
- Sıdıka teyzeciğim şu köşeye - Çarşıya çtltmışt.ııt da". «Ha"1J Ug'UD ere Sta JD 8 arşılaştyOr kanlar onu büsbütün kudurtmuştu. 

otur ... Dur arkana bir kaç yumuşak te}'7JCC1itime bir yemeni alayım .. , Ke- Haco: 
yastık sıkıştırayım... narlarına da kendi ellmle oya. yapa- - Sen yaralı olmasaydın, bu herlf-

Kızlar Sıdıka teyzenin etrafında ymı ... 11 dedim. Milli küme maçlarının bu haftaki lstanbulsporlular iki haftadanl:ieri 1ıe dövüşürdüm. 
pervn.n6ler gibi döntiyorlar, onu otur- - Eksik olma, t"eşekkür ederim ev- karıılaımalarına İstanbul ve Anka- bozuk neticeler almaktadırlar. Biz Diyordu. 
tacak y&r bulo.ınıYorlardı. Khm 8ll'tın- !adım ... Sıdıka teyzeni hep böyle ak- rada devam edilecektir. lstanbuldan bunu takımda yapılan müteaddit de- Ltlkln Sa1denin dövüşmesine de dl-
dan n~mll atkı.suu alıyor, .lrlml oııa lından çıkarma eml? ... Zaten ogluma. giden Calatasaray ve Fenorbahçe ğişiklikte bulmaktayız. Ba•larıında yecek yoktu. 
kuru bır kazak uzatıyordu. içlerinden da yazdım. Dedim ki: cr:Oğlum ben bu- k I A . ·~· .,, Sotlıi hasmına fırsat vermemek için 
b!:ri ihtiyar kndını baş köşeye otur- rada yalnız değilim ... Ofildo.ne de bf,ı tn ım a~ nkarada Cençlerbırlıgı çekirdekten yetişme idareciler bulu- sağına soluna bakmıyordu. Saide çok 

••• 
Çanakkaleye giderken .• 

SaJde, Mansuru çağırdı: 
turken, öteki de arkasına yumuşak kızım sayılır ... Do~ ondan pe1t ve Demırspor takımları ile karşılaşa• nan Sarı siyahlıların bu eksikliği ça- kuvvetli hamleler yapıyor, bir tiirlü 
yastıklar sokuşt.uruyordu. Bir genç kız hoşnudum.• Bunla.n hep yazdım. caldardır. lzmirden şehrimize gelen buk hissederek lazım gelen tedbiri Sotirinln palasını yere düşüreıniyor-
knhveslnl getirirken, başkası da !lga- Güldane önüne bakarak sordu; Altay ve Altınordu takımları da bu- alacakları kanaatindeyiz. du. Onun maksadı Sotırlyl .silahsız 
rosını yakı.yordu. - O mektuba cevap geldi mi teyze- gi.in ve yarın Be§İktaş ve İstanbul- Ele avuca sığmayan on bir genç- bırakmnk ve diri olarak yakalamaktı. 

- Haydi, Ş'l.1 korsanın yanına git." 

Teyze biraz yorgunluğunu çıkardık- clğlm?." spor ile oynayacaklardır. ten kurulan bu takım tam maçların Nlho.yet düşündüğünü tahakkuk et-
•ftn sonra· Şimdi odadaki hiddetli ı... "••'ftr j k I 1 tirdi, Sotlrinln palası bir kılıç dar-

Onunla dost ol ve korsan Mih:ı.Un ne
relerde bulunduğunu öğren! 

Mansurun yarası gün geçt.l.kçe tyHe
şlyo~u. Ayakta dolaşmağa başlıım~tL 

- Iyl amma, dedJ, Sotlrl beni tanır. 

- · .. - ...,,__ zmir ta ım arının oyun arını gör- ortasmda formünü kaybeder mahi-- Oğlumd&n m~ktup aldmı! ... dedi, Ouldanenin uzerine çevrllmlştı. Bir d'V• . .h 1 b h ta .. h' besile ikiye bölündü ve bir kısmı yere 
k da İst.a a...uı dön' ec-'--'ş' aralık Sıdıka. ~: me ıgımız cı et e u usuı muta- ıyette maçlar çıkarmağa başladığı düştü. Sotırinln elinde ucu kırık bir 

YD ın nw e. ~ ... 1· .. .. . d .. b 1 ı_ .h l 
Bu haber odanın içinde b1r he)"tıean - Ah, alı. " Hasretine da.yanamıyo- aa yurutmeyı ogru u mamaıı.tayız. cı et e vaziyeti ona göre mütalaa demir parçası kalmıştı. Saide, hasmı· 

dalgası gibi dolııştı. Oimç kadmlıırdıın ruml ... dlye koynwıdan bir toOOğmt Ancak Altay ve Altınordu takımla- etmek lizımdır. lstanbulıpor ihmale nın eline ş!ddetll bir daııbe indirdi. 
biri: çıkardı. Bu hakikaten çok yakışıklı, rınm gerek kendi sahalarında ve ge- gelecek bir takım olmadığını milli Sotlrln1n dört pnnnağı birden man

-- Gözünüz aydın teyze<:l~lm ... dedi. ~ blr adamın resmi idl. rek Ankara sahasında aldıkları ne4 küme bidayetinde gösterdiği yüksek tar g1bl yere dü.ştü .. ve palası eUnden 
İhtiyar kndın: Odadaklleı1n hepsi bu fotoğrafı bel- ticeler pek parlak değildir. Bilhassa oyunlarla isbat etti~·inden takıma fırladı. Bundan sonra Sa.ide kılıcını 
- Amo.n gelsin, gelsin de arıık onu kl yirmi kere görmüşlerdi. A ı_ k 1 1 h 'k' k 0 atarak Sotlrlnin üzerine atıldı. Oırtla-

hemen e-vlend~yhn ... Oğlumun mil- Sıdıka teyze elindeki totoArnfa hl- nura v ~r§! •şı:n:ı an . er 1 1
• t~ ı· 0 zamanki kurulu§ şeklini tekrar ğına sarıldı. Korsanın dunruı.~a meca-

rü ettn1 görmeden ölün.em giizl!".rlm ta.p ederek: mın mag1\ıbıyetıle netıcelenmı§tır. vermeli ve herhangi bir vesile ile be- li yoktu; birdenbire yere yuvarlandı. 
aç~ gider ... Onun için inşallah ~!um - Haydi, gel de bakayım, seni bl.nuı Mağlup oldukları Gençlerbirliği ile raberliği bu bozmamalıdır. Bu ya- Saide. 
gelir gelmez hemencecik birisini bulup evvel evlendlreylm oğlum!.. dedi. Demirspor takımlarının şehrimizde pıldıği takdirde Sarı siyahlıların her - Haydi, gelln QOCukla.r - diye 
lbe.ı göz edeceğim • Teyre bu civarda ınllyoner Amerl- fazla muvaffak olamadığını da göz zamanki gibi muvaffakiyetli netice- haykırdı - şu berlfln ya.ralannı sara-

- Belki o k<>rcl'n" blrlsinl bulmuş- kalı kadınların bile yaşıyamıyncaıtı b!r önünde tutarsak İzmir takımlarının fer alacağı muhakkaktır. lım .. 11Açlıyalım. Onu diri olarak Ed.lr-
tur bile... hayat geçiriyordu. Bütün semtte ne eski ııöhretinden çok şeyler kaybet- Fikstüre göre bugün maçlara saat neye yollamak istiyorum. 

Bu söz Sıdıl:a Uyzeyi sinirlendirdi: kadar kısmeti çıkma.nu.ş. genç kız, genç liğini kabul etmek İcab eder Yalnız 15.30 da ba•lanacak ve ilk oyun Recep reis de ayni fikirde olduğu 
-- Hiç öyle şey olur mu? Hl~ öyle dul varsa teyııeııln etrafında tır dön11- 'lı:i h f d b . ,_ · 1 l ., için, derhal düşman ~lsine athdı: 
~ olur mu? ... Mektuplarında d:ı. her yorlardı. Bwıun da sebebt gn.yet baatt- J •• a t~ an erı as~er sporcu aran stanbulsporla Altınordu, ikinci - Allah senden razı olsun, Saide! 
zn..man yazıyor. Diyor ki: cAnneciğim. tl. Tey-ze yakışıklı, fevkaltlde tyi a.lı- aıvıl kluplerde futbol oynamıısına oyun 1 7 · 30 da Beşiktafla Altay ara- Böyle azılı bir korsanı yendiğine mem-
B"nlm evleneceğim insanı sen seçe- laklı, istikbnll parlak, ıııaa.eı yerinde müsaade edildiği cihltle bu müsaade- eında yapılacnktır. nun oldum. Onu mutlaka. Edlrneyc 
celt.s!n. Ben katiyr:n ka..rışnam. Hatttı oğlu için gelin arıyordu. ~lu, anne- den İzmir takımlarının ne dereceye Atletizm hakemlerini göndermeliyiz. Yaptığımız işleri ancak 
bir gözü kör, ayağı topal, sırtı knm- sinin beğendiği kimseyi, kör, topal, kadar istifade ettiğini de hesaba kat· bu suretle meydana koynblllrlz. 
burca bile olsa senbı beğ-endlğln kızı kambur bile olsa alıp başına taç ede- Jllak laumdır. Eskidenberi iyi fut· davet Sot.lrinin yaralarını sardılar .. 
yahut kadını ben baş tacı edeceğ'lm. cektl_. Teyze: bolcu yeti .. tirmekle İ!ltihar eden ve lstanbul atletizm ajanlığından: Bacaklarına zlnclr vurdular ve (Ye-
sen hemen orada etrafı bir kolaı;a.n et. - Alacağım gelin o kadar genç, öy- b' · .. . . 18 1941 t 9 "O d R b şllok)Wl ambarına. attılar. 
Mıinaslp blrlnl beğen._ Ondan ı::onra. le güzel olmasa da olur.- Elverir k1 ır zamııırılar h~an?u.ı kluplerı_n'.n mayıs saa '~ a 0 er· Satiri baygın bir lY.ı.lde yere dliştuğü 
lı:>na sorma bile ... istarıbula gelir gel- bent hcıo tutsun ... dememiş miydi? Ar- futbolcu deposu ısmını alan hmırın kolej sahasında İstanbul atlatiı:m zaman: 
me:r. senin befrendlğin kimseye hemen tık kıımıeU çıkmamış kadınlar ve g~ bugün ve yrrın İstanbul takımları bayramı seçmeleri yapılacağından - Kıınını içmeden ölmlyeceıtım!a 
nlkfıhı kıyarız... Mektuplarında hep kızlıır teyzen.in gözüne girmek için kar~ısmda alacağı netic~ bu yüzden isimleri aşağıda yazılı hakem arka- Dl.ye mırıldanmıştı. Saide bu sözle-
böyle diyor. Hem ben o~lumu, İrfan- adeta müsabakaya. girl.şmlşlerdt... bir istifham b'ulutu arkaslna gizlen- da!lların lutf en teşrifleri rica olunur. rl duyuncn : 
cığımı bllmerz mil'·lm? O bu işte benim Fn.k~t teyzenin o~lunu şimdiye ka- ıniştir. ı _ Bayan Mübeccel ve Jale, - Herşeyden ümidini kesen lnsan-
sö?.ünıdm kıl kadar dış::ıı'ı çıkmaz. dar goren ol.ıruı.mıştı. Yalnız onun 1 Ik. h f Ünvan Tayfuroğlu, Mehmed Ali lar - bilhassa kurtuluş çaresi kalma-
cıOğlum_. &m sana şu ı:.:.zı beğendim it hakkında bütftn bilinen şeyler Sulıka- 1 8 ta evvel zayıf olan bir dığı zaman - dalma böyle atıp tutar-
d~m. sahiden de onun gözü kör run kendi ağzından işitilenlerdl. ihtı-j kadro bu müsaade üzerine çok kuv- Aybar, Mister Allen, Mister Rojes, lar .•. Büyük ümitlere düşerler. Ve ha.
ayağı. topal. sırtı kambur olsa bil~ yar kadın ara.sıra .İşte oğlum ı ... ı diye vctli bir hale gelebilecei{i cihetle iz- Musa Kazım, liniı, Tevfik Böke, ya.tlan sonsuz bir ümit içinde geçer. 
ııPeki anneciğim!.,. l'vlcdemki sen mü- meşhur ~otoğ'rafı gösteriyor ve onun mirlilerin lstanh11lu höyle bir sürpriz İl~ami ~clater. F~rüzan Tekil, Naz• Diyerek omuzunu silkti.. bunu söyle-
nuip gördün! ... • deyip elimi öper, yakında Istanl>ula. geleceğini de il~ve kar ısında bııalc.maları her znman mı, Nerıman Tekıl, Sadık Ceylan, diğl için Sotirlye hiç de kızmndı. 
ıd'klbı kıydırır ... Ah, ah. o kuzu gibi ediyordu. Ukin bir tilrlü bu 11SGVgill m ·n lc.Wınür. lzmir takımları karıı· 'N. Savcı, ~gopya<n, Haluk, Mufah• Satde o gün bu deniz dövüşünde 
bir ~e~}kanlıdır kuzu! ... Erkok değil, evlAdı .teşrif etmek bllmlyorclu §ısında göreceğimiz İstanbul şampi· ham, M. Satur, Cezmi Şahingiray, kuvve-t ve CE!6aretinl bir kere daha 
ycryuzımde bir melek!... Sonra istik- Bir ıun mahallenin m~ur sim.ala.- B .k h f k' C l Yasumidis Peridiı Devecis Cemil göst.ermlştl. Saidenin öyle müt.hl.ş bir 
bal! de pek p:ı.rlak canm1 ... Da.ha şiın- rından P.§1 Hacer nıüthlf bir havadtş yonu ~1 taş geç~n a ta. 1 a a- Ven ' ' ' pala sallayışı vardı ki .. 
diden 35n lira maaş alıyor. Henüz l~ getlrdl ZMetı onun ku!ntı son dere- tasare.y mnçıncla yuksek bır futbol ç. . . Recep: 
ne" b:ışı ne? ... Kendi oğlum olduğu cede dellkti. En akla hayale gelınlyen nümunesi gös:ermiştir. Takımın ak· 2 - 25/ 5I 1941 tarıh~n.de. ~ur~- -- ,Saide palaBını, elinde bir kamçı 
için söyleınlyorum. D.:>ğru.&u onunlıı havadisleri herkesten önce He..cer ~- l;.'lyan sol haf ve merkez muhacim da yapılacak maraton bınncılıklerı· gibi kullanıyor. Aşkolsun dişi kartala. 
evlenecek insruı bah~tynr olur ... Ben tlylrdu. Bunun 1çin kend1sine aP.öyter mevkileri a~ker olan İbrahim ve Hü· ne seçilen aşağıda isimleri yazılı Bn dövüşle de yü:>;ümilzü güldüröü. 
de yaynıcuğumn göre, •hanım hanım- fü~cera diyenler bile var'" seyin tarafından doldurrlmuş ve bu atletlerin iki fotoğrafla 20/ 5/ 1941 Demekten kendini alıunamıştı. 
cık, kadın kndıncıka bir taze anyorum ı.,tıe Hacer her t.'\rala şu ha.bert yay- l k d .. 1 ff k tarihine kadar Bölge Atletizm ajan• Saide, sadece, Sotir1 ambara nt.ılır-
Şöyle elfndcn her iş ~lmell, ~ d.ı: oyl uncul adr ok' aBar.kguze ,mu va ~lif iığına müracaatları tebliğ olunur ken, gülerek şunları söyledi: 
llntınmı s:ıymalı. Güler yüzlü biraz - Sıdıka teyZ<?ııln O!llu fll~n yok.- 0 muı ar ır 1 eşı ·taı ta.•ımı mı A K . . · - Talih yardım etmedi, Sotlrl! Ka-
eözden . .sıızdıın nnlar bir geltn'lm ol- muş ... Bize gösterdiği fot.ıoltrnt da. o- küme maçları bidayetindenberi bir O h. - ~stantın, ~lı Karaduman ve nımı lçerncdin. Eğer benim kanımı 1ç
nuısını ı....temez ınlylm?... mm tanıdıklarından evli blr erk~ türlü temin edemediği her CT ı ~ı r an _rtunç. Sulcyınlln Ko gör, seydln, çnbu'k ölürdün. Htı.lbukt §lıncU 

Işte bu sırada ~ı otuz be§e vardı- resmI imiş ... cOğlum var. Ayda. 350 il- tekrar elde ederek kuvvetli rakibini Hakkı Erte. yaşıyorsun .. ve yaşıyaca:ksın! Senin 
~ı halde Mil\ evlenmeyen Şaziye: ra alıyor. Benim beğenecetım kı7J. ya- mağlubiyete uğratmnkta mü!lkülfıta Tecrübesiz güreşçilerin iyll~en için ne mümkünse yapaca-

- Suiık.a teyzeciğim ... Sazdan dedin hud kadını helll{'n kendisine I"lkAhlı- dü,ml"mittir. •• b k b'1m. Seni Edlmeye gönderecetlm. 
dt! aklıma ge!dl... Sen bugün bir parçn. yacak! .. t dlye gezip 007.mağı ddıet e- . . musa a ası Sotlrl bwılan duymuş, fa.kat cevap 
dk~lanmlŞSlll callba ... Bl.raz ut çala.- dlnml§. Bu ı~ı oyuncunun asker bul~nması htanbul Gürq Ajanlığmdant vermemişti. 
Yl.'11. mı sana? ... Etkıiruıı giderir. Sıd!ka teyze bunu lşlt.1.nce blrimç ke- dolay~ıle. e~.tT.~nma~s~z oldugu yo- 1941 yılı zarfında icra edilen müsa- * 

Sıdıka teyre müstngnl bir tavırla: re bayıldı. Ne çare kl havadis dotnl lunda ılerı ıurulen fıkırler tahakkuk bakalarda hiç derece almamış tec- Geceyi llrnandp. geçirdiler. Ertesi sa-
- Çal bakalım ... dinleyelim. .. dedi. idi. Art!k .. kl'~meti çılanam14 tn:reler .-:•memiı ve her ikisi de lig mnçl arın· rübesiz güreşçiler araııında 18/ 5 / bah fırtına dlrun~l. 
Şaziye ev sa.hiblnbı kızı idi. Hemen 1 onun yuzune bil: b:ıkmıyorlardı. Şlaı- 'a çıkardıkları oyunu göstermeğe 194 l pazar günü Cüreş Klübü Fa- Güneş doğduktan bir lk.l ~t sonra 

duvardan kılıfının üzerinde cŞa mar- di ~bı uzak bır semte ta.§lllDUf ve muva ffak olınıqludır. Bu hafta or- ı lih şubeeinde Grekoromen güreş yelkenleri çektiler ve llmaııdan çık-
kası işlenmiş udunu. indirdi. Topuklu yen r fotoğraf bulmuş!... tası hocaları Refik Oımanın elinde müsabakaları tertip edilmiştir. Saat tıla.r. 
terl!Cinln burnlle edK1 döşeme tahta- Hikmet Feridun Es entrenmanlarını fazlasile yaptıkları ı 3 d b l k 1 .. abakala- Şimdi CYeşilokl Wl peşi.ne b•r tek.ne 
larına vurup tempo tutarak• •n111111111111111111111ııııı1111111111111mn111111m111111ııııııum"' •• h . d' S 1 d B 'k e aş ayaca 0 an mus daha takılmıştı. Saide korsan gemlsi-

D 'k' · • f 11P• esız ır. on zaman ar a eşı - rın tartısı saat l l -1 2 arasında yapı-
" ı ış ele dıker, ... R A D y o k ~ fı I k ne Recep reisi verdi ve <Yeşllokldn.n 
Hiçik de bi,.cr taeın a sayan yega'lle tara so açı - ı ıacaktır. 2 kilo tolerans vardır. beş on denl7.CI ayıroı. İklsi blrden yo-

. " ' ]arı Şükriidür. Yeni yetişen oyuncu- ı -
Her ı,ı ele yaparım .. » • • • Hilal s or külübü genel sekreter- la düzüldüler. 

ş~,rkısını çalmnı<.a ve horoz glbl ince 1 ların en ıyılerınden olan bu genç P . h 1 1 Saide uzaktan görünen Kürn s1a.-
• ı; B ·• k ı ] ı f B ·ı. k d lig~inden · Ekserıyet ası o amaması seslle bunu söyleme~e ba~ Odada- ugun ü program e eman maa ese eşıdaş ta ımın a .. .. · / 

51194 1 p .. .. sına veda ediyordu. Bu ada. clvannda 
ki öteki ~nç ~~a~ ona hıı1n hain - . ilk oynadığı zamanları unutturacak yuzunden 4 d. kon em~~a~ f;s;u {

4
a
1
- yaptığı seyahat onda unutulmaz hat1-

bakıyorlardı. Çunku hiç biri ud çal- ötıe vr a"• .. m maçlar çıkarmaktadır. Futbolda faz- pılamıyan 8 l gr ralar bırakmıştı. 
m&sını bilmiyordu Halbuki Sıdıka -r- ı k .ı:_ •· k k d f b' Pazar günü saat 10,30 da yapıla- Haco llmanda.n a""'lırken, yanma-. a encune guvenme a ar ena ır I ,, .. 
teyzenin müstakbel .gellnincre aradığı 13 30 Program 20,15 Radyo gazet kru B" -''k . t'kb l d - .ı cağından sayın azanın utfen teşrif. ~nnda duran kendi köylü arkad~lann-••ft d b'ri .. 13 83 """""'~- Pi ~ey Y• r. U)'u 19 ı a va eoC!ll • l tıar ...... r an ı de cSO'Zden ve sa?.dan , ...... _... . 20,45 Fas! heyeti b. ,_ ld l b .. d t 1 leri nca o unur. dan birine şöyle diyordu: 
o.nlamakatı. 4te bunun lı;ln horoz 13 50 Haberler 21,15 Konuşma ır çoa. yı ~z ar u yuz en unu u - ================= - Saldenin üzerinde mutlaka bir t.1-
tesll Şaziyeye fena. hnlde içerliyorlar- 14.05 Tfir.kçe Pl. 21,30 Ofkest.ra mağa mahkum olmuşlardır. Beyo~lu llıllkevinden: h.lrll muska vardır. Ben yeryüziiııde 
dı. 14,20 Bando 22,30 Haberler İzmir takımları karoısında görece- l - 21 mayıs 941 çarşamba. günü bu derece tallhll blr insan görmedim. 

Ud bitince mlsaflrrerdcn, bir türlü 15,00 MüzUc (Pl.) 22,50 Müzik (Pl.) ğimiz ikinc.i İstımbu! klübü de milli saat 17.30 da Halkeı;lm1zln Tepcba- O kime el!nl atarsa, derhal sırtını ye-
~etl çıkmıyan genç dul Güldane 18,63 Orkestra 18 Mayıs küme maçlar. ba,ından itiba~n yük- şında.ki merke'l binasında. Yardun Se- re getiriyor. Toprağı tatars:ı., altın 
SKtıka te~ye gazete kli.ğıdma sn.rıl- 18,40 Saz eserleri Pazar sababt selı: oyunlar çıkaran. fokat son za- venler cemiyeti İstanbul merkez he- oluyor. Fırtınalar, kasırgalar onu 
mı, bir paket uzattı: 19,00 Konuşma 8,30 Program 1 d b f li k b •V• yeti adına bayan Şükfı.fe Nihal Başar mağlüp edemiyor. Onun karşısında 

- Teyzeciğim, size ltlyık değil run- 19,15 Türküler 8,3ll Marşlar (Pl. man ar a u orm nıı ay ettıgı ze- tarafından ıYaroım ve Şcfltat duy- herkes boyun eğiyor. Fakat o, hiç ldm-
ma! ... dlye kekeliyordu. 19,30 Haberler 8,45 Haberler habını uyandıran İstanbulsporlul~r- gularıa mevzuunda konferans verllc-

1 

seye zulüm ve işkence yapmıyor. Her-
Thtiyar kadın paketi alırken bir yan- 19,45 Ziraat :r11.k. 9,00 Müzik (Pl.) dır. Üstüste kazanılan galebeler ıle cektir. kese kendini sevdlrlyor. sııldc adaleti 

dan da m0rııkla soruvorda: 19,50 Şarkılar 9,30 Evin saati bütün aıazarları iizerine çeken genç 2 - Herkes gelebilir. sever, Allahtan korkar, arkad~lanna 
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Giizel Gözlii Kız 
Aşlt ve macera romanı Nakleden: (VA - NQ) 
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- Neymiş beyefendi) 
- Efendim, zabıta Recep Can 

isminde bir hapishane lc.nçkınını ya
kalamış. 

Sakin Babanın cürüm ortağı sap
sarı kesildi. Yere diiomemek için 
bütün iradesini takındı. 

Hariciye memuru, evrakı karııtır
makla meıaul bulunduğu için bu 
ani değişikli~in farkınll varamadı. 

Sahte Cemal Nermi, gülümseme
~e çabalıyarak: 

- Enteresan bir zabıta vaka.sı 
amma, benimle alSkası ne. anlaya
madım. 

- Şimdi arzedeceğim. 
- Buyurun ... 
- Tasavvur ediniz efendim ... Bu 

firari mahpus evvela deli taklidi 
yapmış. 

-Ya ... Sonra). .. 

- Sonra siyasetini deiiıtirmiı. 
Bugünkü iddiaııı, adının Recep Can 
olmadığı imi!!. Kimin hüviyetini in-

tihap etmiş, biliyor musunuz) 
Sabık tercümaaı alnında iri iri 

damlalar belirerek: 
-VaJlahi bilemiyorum ... Kimin) 
- Tabii bilemezıiniz ... Sizin htl· 

viyetinizi seçmİ.f. cCemal Nermi· 
yiml> diyormuıı. 

- Allah Allah... Ne cüret •• , 
- Değil mi efen4im } ... Ş\lpliet(z 

bu farariyle allkanıs yok... Kim
senin aklına da başka bir ıey ırehs
mez... Buna rağmen, emniyet ı.ıü
dilrlüğü bahsi geçen adanı hıJııilwı. 
da bir ıey bilip bitmedlfinJzi Di
renmek istiyor. 

Haydar Şaldrln ortaiı. vaziJıltin 
bu merkezde olduğunu öğren1nce 
biraz sükun buldu. Rahat bir nefes 
aldı. 

- Vallahi müıkü.l iı, efendim ... 
Diyorsunuz ki bu adamı..q ha~ is-
mi ıeymiş... "' 

- Recep Can ... 
- Bu adı lSmrümde UIC defa Clu-

yuyorum. 
Memur: 
- Ben de böyle tahmin ederim ... 

Demek hatıralannızı yokladığmız 
sırada, Recep Can diyo birine ra:s
lamıyorsunuz... Bu adam acaba ni
çin Cemal Nemıi oldulunu iddia 
ediyor) 

- İhtimal borsa muhiti ile bir 
alakuı olmuı. bahl öğrenmİ§tir ... 
Seyahate de çıktığımı öğrendiyae, 
adliyeyi bu ıuretle p.oırtmak tecrü
besinde bulunmu,tur. 

- Çok makul izahat verdiniz, 
ofendim .•. SW beyhude yere rahat
sız ettiğimdMı beni af buyurunuz .•• 
Vazife icabı ... 

- Hakkınız var ... ileride 'de ne 
zaman icap etle lbım gelen izahatı 
vermeğe hazırım ... 

- T 91ekklir ederim... Gene ı~
rüşelbn. 

Diplomat, caninin elinl aıkh. Re
cep Can konıololhanedcıiı ayrıldı. 
Fakat ıokakta yalnızbaıına kalınca, 
memurun karıı11nda gerk.in tuttuğu 
ıinfrlerinin birdenbire gevıe<iiğini 
hissetti. 

Artdi rahat, huzur kalmamiıtt. 
Hakikati lSğronecelderCfi. Mademki 
Güzel Gt>ı:Ul Kız'in blmiai ölmemi§, 

öyleyse iddialarını yerıiliyecek' is
bat edebilecek, kendinin kim oldu· 
ğunu meydana çıkaracaktı. Bu su
retle Haydar Baba ele geçecek; Re· 
cep Can'ın kim olduğu anlaşılacak 
ve memleketine de iade edilmesi is
tenecekti. 

Ertesi gün Haydar Babadan bir 
mektup aldı. Cemal Nermi'nin, Re
cep Can ismiyle tımarhaneye tıkıl
dığını bildiriyordu. Fakat Haydar: 

cSabtk borsacı buradan ancalc 
gömülmek iç.in çıkar: örle umuyo
rum.> diye yazıyordu. Asaba rahat 
verici ban tafaillt da ilave ediyot
du. Fakat Recep Can, bt111larla ik
tifa edemedi. Şayet hakikat keıfolu
nu;;a kendisini yatialayıp iade ed"· 
miyecekleri bir yer• gitmek jstedi. 
Ertesi günden tezi yok, bavullarını 
hazırladı. ı 

Artık bu cCemal Nermi> ismiyle 
yaıamak istemiyordu. Bu ad, onun 
için faydalı olmaktan çıkmı,, bir teh
like halini almııb. Şimali Amerika
ya sahte pasaportla gjtmeğe karar 
verdi. Orada Amerilcalılaımıı Suri· 
yeliler çoktu. O da onlardan biri 
olacakh. Böyle bir pasaport temini 
imkanını elde etmişti. 

Recep Can, bu kararından cürüm 

ortağını haberdar etmeği fayda!ı 
bulmadı. Artık onunla mektuplaş
mak kendisi için ancak tehlikeli ola
bilirdi. Müstakbel Amerikalı, esa
sen bu adamla artık bütün alakaları 
kesmek istiyordu. Öyle ya: Niçin 
bulaşsın) •.. 

Birkaç gün sonra, Leylanın aşığı, 
Amerikan fedaali bir Suriyeli hüvi· 
yetinde Nevyorka müteveccihen yola 
çıkmıı bulwıuyordu. 

••• 
Bedri birkaç zaman sonra tımar

haneye gittiği vakit, Cemal Nermi 
onunla karı:ıılqınca dudaklarındaki 
müstehzt tebessümü farkedemedi. 
Ve dostuna raslamıı gibi ona elleri
ni uzattı: 

- Nihayet geldiniz efendim ... 
Cözlerim yoldaydı ... Sayenizde ka
rıma, çocuğuma kavuşacağım. 

Polis amiri: 
- Hangi kadından bahsediyor

sun) - dedi. - Sen h.~yatınJa 
birçok kadınlarla düş~n kalkmışsın. 
insan §A§myor, biribirine karıştırı
yor. Zavallı, ağzı açık kaldı. 

Bedri, devamla: 
- Demek ki yine ba§ımızı bela

ya aokmak, bizi uğraştırmak iste
din? ... Söyle bakalım, Recep Can 1. .. 

-- Ne çıkar tanırsa? .. O artlk b1':1m 
elimizde esirdir. Ondan korka.cak dıe
~ıısın yat 

Mansur anı.bara indi. 
Sotlri uzanmış inliyordu. 
Mansur, korsanın yanına oturdu: 
- Çok muztarip görünüyorsun, sıo

tlrl! Fakat, .Türk merhemb ya.rıılan
nı çabuk ko.1ntaca.k. Ben ya.ra.mn ay
ni merhemi ürüyonını . Şifa gördüm. 

Sotlrl bu sesi tanır g1bi oldu, yavaş
ça başını kaldırdı: 

- Vasll ... Senin burada. ne l.vin var? 
Mansur yalan söylemeğ"e mecbur ol

du: 
- Beni ICefalonyada yakaladılar. 

Yarnlandmı. Türklerin eline düştüm. 
Sotirl birdenbire kendi memleketıt

s1ni görünce .orevindl: 
- Bu haydud kadın Kefalonyaya 

kc.dar geldi demek?! 
- Evet. Assos limanına geldi.. ve 

Mıhalın mağarasını soydu. 
Sotlrt gözlerini açtı: 
- Ne di;vorsun .. MUıahin mağarasını 

mı soydu? Fakat bunn inanılmaz. 
Orada gözeliler vardı. Onlar mağ'nm
y:ı. kuş bile uçurmazlar. 

- Saide hepsini tuzağa d~A.. 
öldürdü. 

- Mağaranın içi.ne nnsıl g1reblldl
ler? 

- Yerlilerden blrlni bulmuşlar .. hu 
adama büyük bir pay vennlşler. Bu 
suretle definenin yerini Öğrerunl.şler. 

- Bu yol gösteren adam :ıen olmı
yasın sakın? 

-- Hayır. Beni ilk hamlede vurdu
lar. 
Yarasını gösterdi: 
- İşte şahidim .. bir hançerle karnı

mı deştiler. Ve gemiye aldılar. 
- Vay alçak1nr var. Domeıt ki her

IJfiY mahvoldu. Bütün servetim onla
rın eli.ne geçti, öyle ml? 

- Evet. Mağarada ne varsa. hepsini 
almışlar. 

- Şimdi o defineler bu gemide rnl? 
- Ne sandın ya?! Burada. Onları 

padişaha götürüyorlar. 
Sotir! bunlan duydukça hiddetinden 

küplere biniyor, dlşlerlnt sıkarak: 
- Al<;aklar ... 
Diye bağırıyordu. Mansur: 
- Yavaş konuşalım, dedi, duyap

lnrsa beni de seni de gebertirler. 
Sotlrt, Mansurdan yardım unuuak, 

yavaşça. fısıldadı: 

- Bu meınn kadının elinden lı::urtu
lamaz mıyız, Vıısll? 

- Ben y&.rah olduğum için, blr kur
tuluş yolu bulamadım. 

- Bu defineyi padişaha götü::nıeıs1-
ne meydan vermemek için ne müm
künse yapmalıyız, Vasili İcaıbederse 
gemiyt de batıra.blllrtz. 

- Gemi batarsa, biz de mahvoluruz. 
- Biz zaten mahvolduk demektir. 

Hiç olmazsa, bu hazineyi denize hl'dl
Ye eder ve Türklerin eline düşmekten 
kurtarınz. Bu ara.da ölürsek ne çıkar? 

- · Bu, kolay bir 1ş değil, &tlrll Kos
koca gem.iyi namı batırablll:rlz? 

- Bundan kolay ne var? sen ikin
ci gelişinde bana bir bw-gu getirirsen, 
mesele kalmaz. Ben oturduğum y~rde 
birkaç dell.k: açanın. Gemi su ıı.lır ve 
batar. 

-- Bu işi hlc olmazsa adalar 6niln
den geçerken yapalım. Belki biz de 
kurtulunız. 

Sotırı kaşlarını ç:ı.tarak: 
(Arkası vıır) 

Bunı.rn sana ne faydası vardı? ... Ne 
umuyordun~ 

- Fakat efendim ... 
- Halbuki ben seni akıllı bir şey 

sanıyordum... Sense, şu ihtiyar 
trnııçı papdan Cemal Nermi ismini 
işitince hemen onun ıahsiyetine bü
rünmeğe kalkmışsın... Çok apt~ 
lık doğrusu... İyi yapılmıı bir plan 
değil her halde. 

- Ne demek istediğinizi anlamı
yorum. Fakat söylediğiniz sözleri 
ııiddetlc reddederim. Ben hakikaten 
Cemal Nermiyiml Evime gitmedi
niz mi) Karımı görmediniz mi) 

Emniyet amiri, alaycı alayC1 ı 

- Karım dediğin kadın bundan 
Üç ay evvel ölmüıı ve gömülmü§. 

Melahatm kocası sendeledi. Düt
memek içln kapıya tutundu. Cöz:.le
rinden yaılar bopndı. Öğrendilt 
haber kalbine hançer aibi tesir et
tiği jçin elini göğsüne g6türdü. 

- Komedi istemez... Zaten bu 
yolda çok emek sarf ettik... Yeter ... 
Hapse gireceksin, yavrum... Artık 
kurtuluı yok.. Hem bu sefer senl 
evvelkt.,den daha iyi muhafaza 
ederler. 

(Arkası nr) 
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Sahife 8 

Askerlik işleri 
Acemi ihtiyat erleri 

şubeye davet 
Fatih askerlik şubesindenc 
Her ne sebeple oluna olsun hiç 

askerlik yapmamış (312 .. 332) da
Lil acemi islam ve gayri islim erat ile 
muhacir olarak yurda. gelip te gel
diğe yabancı memlekette as1ı:.erlik 
yaptığına dair vesikası olmayanlar 
:ve yine memleketinde .İf mükellefi
yeti şeklinde askerlik yapanlar talim, 
terbiye maksadiyle aevke tabidir. 
Şubede toplanma günü 22 mayıs 

941 perşembe günüdür. Bu gibi
lerin mezkur günde behemehal şu
J>eye gelmeleri gelmeyenler hakkın
da kanuni takibatta bulunulacağı 
ilan olunur. .... 

Şubeye davet 
Fatılı askerlik ,ubesinden: 
Y d. S. 8. Ml. Me. M. Emin oğ. 

M. Ali. (590 - 117) l 301 İstanbul. 
Adresi: Kadıköy F eneryolu Nail 

, 
.h. ..... ~ .... ... .i. 

HAVALAR ISINDI 
Haşeırat canDanoyo1r 

YuvaDaronı 

FAY A 
ile tahrib v.e imha ediniz. 

Sinek, tahtakurusu, güve, bit ve bütün haşeratl 
bir saniyede itlaf eder. Kokusu ıatif ve sıhhldir 

Piyasada FAYDA'ya benzer ve onun yerine Avrupa diye uydurma bazı markalar vermek isti
yorlar. Bunlann eskerisi adi gaz ile boyadan ve blıaz da naftalinden yapılmaktadır. 

ALDAN MAYINIZ. FAYDA'yı ısrar ile is teyiııiz. 
HASAN isim ve markasına dikkat ediniz. HASAN DEPOSU. 

bey köşkünd~ İ~: C~a~ Bahkpa- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
zarı Kurşunlu han No. (26). 

l(.~'fo 

Fatih askerlik şubesinden: 
Hazırlık kıtasına ve yedek subay 

okulu.na sevk edilecek kısa hizmet
lilerin müddeti 1 Haziran 94 l ta
rihine kadar uzatılmış olduğundan 
gerek lise ve muadili okullarından 
ve gerekse daha yüksek mektepler
den mezun olmuş yübek ehliyetna
melile'rle ehliyetnamesizlerden as
kerliğine karar verilmiş olanların 
sevk muameleleri tek~mmül ettiril
mek üzere hemen şubeye müracaat
ları ilan olunur. 

Kadıköy Yerli Askerlik $ubesin
den: 

Şubemizde kayıth 5.312 ila 332 
doğumlu hiç askerlik yapmamış İs· 
lam acemi erattan bakaya kalanlar 
tallın ve terbiye için giydirilmiş ola
rak celbe ve sevkedileceğinden top
lanma günü olan 22/ 5 / 941 perşem
be günü şubeye müracaatları ve bu ' 
davete icabet etmiyenler hakkında 
1 1 l 1 ınumaralı kanunun hükümleri 
tatbik edileceği ilan olunur. Bu ilan 
makamına kaimdir. 

,,.1(..,. 

Kadıköy yabancı a;kerlik ıube
&inden: 

Kayıtlı 31 2 ila 332 dahil doğum
lu acemi islam ve gayri islam erat 
taÜm maksadile sevk edileceğinden 
toplanma günü olan 22 Mayts 941 
perşembe günü saat 9 da nüfus 
cüzdanları ile beraber şubemize mü-
racaatlah. ,,.,,..,. 

Eminönü Yab. As. şubesinden: 
1 - Eminönü, Fatih ve Eyüp ka

zaları dahilinde oturan ve şubemiz
de kayıtlı olanlarla halen lstanbul
da bul11>nup da hiç bir yabancı şu
beye kaydını yaptrrmamış 312 - 332 
dahil acemi ihtiyat erler talim ve 
terbiye icin sevk edileceklerdir. 

2 - İçtima günü 22 / 5/941 per
şembe günüdür. Bu tarihden sonra 
§Ubeye gelecekler bakayadır. Hak
larında kanuni takibat yapılacağı 
ilan olunur. 

:(.~~ 

Yerli Eminönü askerlik şubesinden: 
I - 312 dahil 332 dahil do

ğumlu acemi (Sağlam ve sakat) ih
tiyat erat sevkedileceklerdir. 

ll - Toplanma günü 22 Mayıs 
94 1 perşembe günü. 

IH - İşbu ilan davetiye maka
mı·nda olup vaktinde gelmeyenler 
askerlik kanununun (90) et madde
si mucibince cezalandır-ılacaklardır. 

l~ 

T. iŞ µANKASI 
Küçük tasarrııl hesapları 

1941 ikramiye plani 
KEŞ iDELER: 4 Şubat, 2 Mayıs, 

1 Ağustos, 3 İk.inciteşri.n 
tarihlerinde yapılır. 

1941 ikramiyeleri 

Ordu Hastabakıcı hemşireler okuluna aid bazi 
izahat ve okula kayıt ve kabul şartları 

1. - Ordumuza hastaıbakıcı ve hemşire yetiştirmek ~re Ankarada M. 
M. V. tarafından 1939 senesinde açıl~ olan hasta.bakıcı ve hern.şıireler oku
luna bu sene de 50 talebe alınacaktır. Okula gi.rmclt a.rru edenfür, bulunduk
ları mahallin valiliği.ne, kayma.kamlı~a veya. askerliik şubelerine dilekçe ile 
milracaat edeceklıerdir. 

2. - 3433 sayılı kanun mucibince bu okuldan mezun olacaklar, memur 
olup tekaüdiye alaca!klardır. 

ı adet 2000 Liralık :::: 2000.- Lira 3. -·Mezun olanlar altı senelik mecburi blzmetlerlni ordu hastanesin-
3 ,. ıooo .. = 3000.- " .de yapacaklar; ondan sonra arzu ederlerse memJeketıtekf bütilıt sıhht teŞ'llk-
2 .. '150 ,. = 1500.- " küller kendilerlnıe açık olacaktır. 
' ,. 500 ., = 200D.- • 4. - TahsU müddeti 3 sene olup bu müddet içinde okurlara. ayda. beş lira. 

.il ,. 250 ,. = 2000.- .. harçlık verll~ek ve l~ ve ilba.sları tama.men okula ald olacaktır. 
35 ,. ıoo .. = 3500.- .. 5. - Okuldan mezun olanlar, barem kanununa göre 20 lira. asli ma~an 
80 ,, 50 .. = 4000.-- .. başlamak üzere maaş alacaktır ve bu miktar gittikçe çoğ'alaca.kıtır. Bu za-

:ıoo 20 .. = GOOO.- .. man dahi iaşe, giydirme ve barınma orduya ald olacaktır. 
\.. Jdalıi. iaşe, giydirme ve barınma orduya a1d olacaktır. 

_ 6. - Okul 15/Eylül/941 de tedrisata başlıyacaktır. 

Ls. t bul asliye ikinci ticaret mah- \ 7. -- Okula kayıt ve kaıbul şartları şunlardır: 
an n - Türklye Cümhuriyeti tabaasından olmak ve Türk ırkından bulun-

kemeslnden: . mak. 
Ereylide Hanpar oğlu Istepan Bo- b _ Sıhhati yerinde olmak ve durumu her iklim.de vazl.1e görmeh mü-

yecı tarafından yine EreyUde H~htlf sa.it bulunmak cıbunu her ha.nıgl bir hastane sıhhi hey'etl raporu ile tesbit 
şirketi mümessili Kostan:tin aleyo.lne ettlmnek ve evraka bağlamak lazımdır.ıı 
CIIohtlf şirketinin Sümer Bank in- ç - Okurun yaşı on altıdan aşağı ve yirmi ikiden yukan olmıyacaktır. 
§aatından geri kalan 53 bin kilo de- d - Kendisi, ana ve babası iffet ehlinden olmak cıbu va.2.iyet polisçe tev-
mirin beher kilosunu bir kuruqtan sik ettirilerek evraka bağlanacaktır. 
satın alınış olduğu halde mezkur ş\r- e - En az orta okul tahsilini bltırm!.ş olmak aeleme imtihanlarında mu
ket mümoosıli bu demirleri harice sat- vaffak olmak şarttır. "'Veya bu derecedle tahsil gördüğünü isbat etmek» tas1 

mağa teşebbüs etmesinden dolayı dikna.ıne veya bunun tasdl.kli bir suret muameleyi evrakına eklenecektir. 
bedeli müddeialeyh tarafından alı- f - Evli veya nişanlı bulunmamak «evvelce evlenip tıoşa.nan:ılarla. kocası 
nara.k demirlerin teslimine da.lr) ölmüş olanlar kabul edilir.» buna aid medeni bAU bildirir müsbeit evrak keza 
Ereyli asliye hukuk mahkemesine i:ka- eklenecektir. . 
me olunan davanın esnayı muhake- g -- Okur sıhhi sebepler dışında okulu kendiliğinden terkettığ1., evlenme 

. d . M"' dd lal h i ket mifhen- sureti ile veya diğer inzibati sebeplerle okuldan çıkanlcbğ1, altı .sıeneUk mec
~esın e · u e ey ş r e- buri hizmetini yapmadığı veya tamamlamadığı ve yahut sıhhi sebepler dı
disl Hans Merke inşaa.ttan artan d şında okuldan çıkarıldığı takdirde tahakkuk ettirilecek mektep masratıarı
mlr ve malz~~enin sat~ma me~I- m tamamen ödeyeceğine ve göstel'diğ"l vesikaların tamamen doğru olduğuna 
yet ve selabiyet verllıp verilmedı.~ dair noterlikten tasdikli ve kefilli bir ta-ahhülname verecektir. 
keyfiyetinin yeminle halli zaruri go- 8. _ Yuk:arı.dak.i şeraiti haiz olan okur, ok.ula. imtihansız olarak kabul 
rülmüş olduğundan müddei bu bapta edilecektir 
müddeialeyh şirket mümessiline ye- 9. - Yukarda.ki maddeler mucibince evrakının muamelesini bitirenler .. 
min teklif et~ ve Ereyli asliye hu- den, vilayet veya kaza, merkezlerinde oturanlar bu makamlar veya aSkerllk 
kuk mahkemesinde yem.lnin nu.ı.hke- şu:belerı vasıtası ile evraklarını do~?an ~oğroy~ Ankara merlrez hastane-
memlz marifetile icrasına ve müddei- si baş taıb1bi ve okul müdürlüğÜlle gonderllecektır. 
aleyh şirketin Türkiye mümessilinln 10. - Müracaatların AğustoB 1941 nihayetine kadar sona erdirilmesi ll-

lkametgabının meç..hullyetlne binaen zırndır. k bul edilcliıkleri ve mektebe harek'et; etm.~ tari'hl rl 
yemin davetiyesinin ilanen tebliğine 11. - Okurların a. d k d'U rın' e bildirilecektir · e 
,., ·1 k b h .. ~ ..... ft e.hkeme- aynı makamlar tarafın a.n en e · 
... arar verı ere u """....,.""' m · k.l · k ıun bulunduıtu Ankaraya kadar """l k mlze yazılan talimatname üzerine ye- 12. - Kabul edilece erm 0 u . "'v me ve 

. . . okulda tıekra.r yapılacak sıhlhi muayene netıcesi hastalık.lan tebeyyün eden-
m.ln ı~~ tayın oluna??: 6(6/941 tarihi- lerln mem.lelretlerine gitmek için masraf edecekleri Yol paralan kendilerine 
ne musad!f cuma gunü saat 14 de aid olacaktır 3837n 
lllÜddelaleyh şirket mümessili mah- !!!:~~~:!!..:.·--------------------~~:._-

kemeye gelmediği takdirde yeminden Gençlı·k Eg""' ı·tmeni Alınacak 
ka~ınmış sayılacağına ve yemin mev-

17 Mayıs 1941 

..., çocugunu besler, tosunlatır Türk 

Piriıu;:. Merciıİıek. Yulaf, Konflor, İnnik, Patates. Arpa, Pirinç 
nifastası, Buğday nİfaalası vesair hububat unlan .•• 

Ana sütü kadar kuvvetlidir. 
Capamarka Müstahzarab. Tarihi tesui ı 1915 

ETi BANK' tan 
Keçiburluda mevcut 60 KVA- lık, 750 devirli, 400/231 voltluk, 

tlç fazlı bir alternatör için kayışla ça~r uygun ve takriben 
aşağıda gösterilen evsafta blr lokomobil, buhar makinesi veya
hut dizel motörü hemen teslim edilmek üzere a.ranınaktadır. 

Takat: (Dizel Motörü) 
(Lokomobil veya buhar makinesi) 

Ademi intizam derecesi asgarl 

80 - 90 beygir 
100 - 110 beygir 

1/180 

Makineler, Volan, adedi devir nazımı, kasnak ve icap eden 
bütün arama.tür; alAt - edevat ve avadanlıkla birlikte olmaian 
lAzımdır. 

Makineler, yeni veyahut az ktıJJamlmış olabilir. Buhar ma
kinelerin.in kondansörlü olma.lan şarttır. 

Tekliflerin ccEti Bank, Umum müdürlüğü, Ankara)) adresine 
gönderilmesi rica olunur. 

DİŞ MACUNU 
Mikropları yOzde -100 61dOrOr, dişleri temizler parıa: 

tır d~ş etlerini besler ve hastalanmatarma mani olur~ 

'Her yerde DENTOL dle macununu fsrarfa lstevı.nıı. 

BUGVN 

MACAR KADIN ORKESTRASI 

:Su di e Plajında 
çalıyor. otel, m'il§tert kabul etmek için hazırdır. -

Beyoğlu Yabancı Askerlik Şube
sinden: Beyoğlu ve Beşiktaş kaza
ları dahilinde oturan 312 dahil 332 
dahil doğumlu ihtiyat yabancı ace
mi islam erat talim için sevk edile
ceğinden 22/Mayıs/ 1941 perşem
be günü şubede bulunmalan ilan 
olunur. 

Üsküdar Askerlik Şube.sinden: 

zuuna dahil vakılan kabul etmiş 1 n· k ı ..., 
addine karar verlleceğine dair da.ve- Beden Terbiyesi Gene ıre tör ügünden : 11 1 
tiye de mahkeme divanhanesine talik ı. _ Vlltl.yet, ka.Z'a. ve müesseseler gençlik kulüplerinde be<hın terbiyesi Devlet Demiryollari ve Limanları İ§letme 
edilm~ olduğundan keyfiyet tebU~ mükellefler1n1 beden terlliye:si nızaımnamesı esaslan daires:Inde çalıştı.mıa.k Umum idaresi ilanlarİ 
makamına kaim ol.ma.k füııere il6.n Uzere aşağıda.ki şartlan haiz olanlardan .. gençlik eğitımenı, alınacaktll\ =-============================= 
olunur. Şartlar: -

1 - 3 l 2 ila 332 doğumlu islam 
ve gayri İslamlardan askerlik yap
mamış olan acemi erler talim için 
silah altına alınacaktır. 

2 - Toplanma günü 22/Mayıs/ 
1941 perşembe günüdür. Toplam
ına günü gelmiyenler bakaya ad
dedilerek haklarında kanuni mua· 
mele yapılacaktır. 

3 - Bu doğumlulardan her ne 
suretle olursa olsun askerlik yap-
mamış erlerle yoklama. görmemiş 

ZAYİ - Karaderuz Boğa'Zl '.Mst 
Mvk inşaa.t müdürlüğünden almış ol
duğum 21.760:M3 kereste için almış 
olduğwn muayene rap0ru 11~ cilt 4 
varak 40 B 88640 No. lı ayniyatı zayl 
ettlm. Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. :S. Ekşyan 
•····••···· ..••.••..•.............. ; 
ve sakh bulunanlar da davetıe ica-
bet edeceklerdir. 

4 - Bu ilan davetiye mahiye-

tindedir. 

r Tuzla içmeleri, Otel ve Lokantası1 Ki rall ktı r. 
İsteyenlerin Eminönü Arnopulo Han 5 m1m:araya. müracaatları. --
İstanbul Fiyat Mürak abe Komisyonundan: 

65 No. lu ilfın: 17/ 5/ 941 tarihinden itibaren kasaplarda karaman 60 
dağlıç ve kıvırcık 65 kuruştan etiketli olarak .satılacaktır. (3845) 

Kartal Belediyesinden: . 
Evvelce 19/ 5/ 941 dl! yapılacağı ilan edilmiş olan Büz im~ ihalesinin 

mezkür tarihin tatile tesadüfü münasebetile 20/5/941 salı günü sa.at 15 e 
bırakıldığı ildn olwıur. (3856) 

n - Türk olmak, 
b - 35 YMınl aşmamış bulunmak, 
c - Askerlik vazifesini yapm1" olmak, 
d - En az orta. veya. muadili tah.sl.l görmüş buhmmak dl.se veya askeı1. 

eııba., okullarını bttirutlş olaınla.r tercih olunurlar.» 
E - An.karada aeılacak ve 5 - 6 ay ka.da.r devam edecek olan beden ter

biyesi kursuna iştirii.k ederek kura nihayetinde ya,pılacak imtihanda. mu
vaffak: olıma.k. 

F. - Slhhat baıkımmda.n her türlü iklimde çalışabllecclt ve her nevi be
den terbiyesi faal!.yetlıerile cJimnasti.k, oyun ve sporıa.rıa., 1.şt1g!U edebilecek 
durumda. olma.k:. 

G. - Beden. terbiyeısl kur;ıunun umumi talima.tı ne 1ç d1s!pll.n va tallm 
ve terbiye taUmQtla.rına tamamen riayet edeceğine ve kum, lmıt.1ha.nında. mu
vaffak oldııkıta.n sonra g\ın.el direktörlükçe verilecek vaziteyt k:abul edeceği
ne dair ı1ümunesine uygun - taahhütname vermek. 

n. --: ~urS'll muvaffakıyetle bitirip vazifeye tayin edilenlere 3656 ~ 
kanun lıükümlert dahilinde a.zamı 140 liraya. kadax ücret verllece\ktı!r 

HI. - Müraca.aıt tarihi n.ihayıet 31/Mayıs/941 sonuna. kadardıi'I • 
IV. - Talip olanların kursa kabul şartıannı ve daıha. fazla. ma.İ<ı:matı vi

layet merkezlerinde beden tevbiyesl bölge başkanlıklan ne kazalarda. ka.y
makamlıklarda.n almalan ve istida ile mezkllr makamlara. müracaa.tla.n lü-
zumu nan olunur. ıt2657• «3816:t 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 

ı - İdarehanemizc& az müstamel 1k1 ka.m:von sa.tın a.lınacaktır. 
2 - Ellerinde az müstamel kamyonu bulune.nların kamyonıannı C.lb&

lide nakliyat şubemJzd.e müteşekkil ren hey'etlne mua.y~ v~ tetkik eıttır
meıerı ve oradan alacaikla.n. vesika.lartyle blrllkte pamrlıık için 20/5/941 
salı günü saat 11 de Kafbataşta. kMn levazım ve mü'ba.yaat §Ubeslnd,e mtitıe--
§ekkll alım k.onıisyo;nuna müracaatlatl llAn olunur. (3'1'17>. 

Yapüan ekslltm.esl netlceslnde tallbi çıkma.yan ve muhammen bedell 
206500 lira olan 20 kamyon 3 otobils ve bir tank kamyonu V9 yedekleri 
30/5/19U cuma günü saat 15 tıe pazarlıkla Ankara.da İdare binasında. satın 
alınacaktır. 

Bu işe gitmek ı.sıteyenlerln kanunun tayin ettiği vesika.lan hamilen ay· 
nl gün saat 15 e kadar kom.18yonda tsbatı vücut etmeleri lAz:ımdır 

Şartnameler Ankara.da. Malzeme daires!nde, Ha.yda.rpaşada. Tesellüm ve 
SeV'k şefliğinde görülebilir. (3660~ 

* Muhammen. bedeli (12370) l1m (50) kuru.ş olan muhtel! eb'a.tta. 145 Kg. 
yuvarlak başlı tırnaklı cıva:ta., 385 kUo düz treze başlı tımaklı cıvata, 1400 
kilo T başlı cıvaıta, 3630 kilo altı k~ başlı cıvata., 102 kilo yuvarlak baŞı dört 
köşe d1pll cıva.ta. ile 1545-0 k::llo soıı:nun (3/6/1941) salı günü saart. (15,30) on 
beş buçukta Ha.ydarpaşsda. Gar binası dahilindeki komisyon tarafından 
üpa.h za.rf usullle sa.tın alına.ca.'k.tır. 

Bu 1Şe girmek isteyenlerin (927) lira. (79) kuruşluk mu.vak.kat temin.at, 
kanunun tayin ebttği vesika.la.rla teklIDer1nl muhtevi zarflarını a.ynl gün 
saat C14,30) on dört OOUza. kadar komisyon reLsllğine vermeleri. lazımdır. 

Bu 1Şe ait şartruımeler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(3847) 

Maliye Vekaletinden: 
Mahfuz şartna.ın.eler1 nıuctblnce ihale tarihinden iklnci teşrin 941 sonu

na kadar kırtasiye deıı;ıosuna. gellp gldooek malların yakın iskele ile depo 
arasındaki nakliyesi açık eıksllt.ımeye ve bu müddet zarfında ta.at balyala~ 
rmdan çıkacak kapak tahtalarlle, hurda sandık tahtaları ve fersüde amba
laj kfta.tlannın sat~ ayn ayn açık arttırmaya konulmuş olduğundan istek
lilerin na.kil~ içtn 120, kaıpak ta.htalan ile hurda sandık tahtaları için 112,5 
ve :l'ersüde am'.bala.j 'kAa.dı için 105 liralık muvakkat teminat paralan ne be
raber SO Ma.yiıS 94.-1 ta.rihlne müsadif cuma. günü saat 14 de Beşiktaş Maliye 
Kırtasiye Depoounıda miiı~k'.Jdl hey'ete müracaat eylemeleri... (3H60) 


