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B'ii.tcemizin 1 

, 
hususiyeti 

"Yeni bütçemize aid müzakereleri takib 
ederken yurdu koruyucu fevkalade mas-
raflar için bütün memleketin iştirakini 

temin edecek ayrı bir mekanizmanın 
bulunduğunu hatırlamak yerinde olur,, 

C "Ulus,, un makalesi :J 
Ankara 13 (Hususi) - Ulus zun sürer. Bunun birkaç av ilerii 

,gazetesi®e Kemal Turanın.: ye alınması üzerindeki dtışün - r 

1 cYeni bütçemize kısa bir temas, celere teması da şimdilik fazla it 
başlıjtı altında yazdığı makaleyi buluyoruz. Devl~tin büyük mü- • 

! bildiriyorum: dafaa hazırlıkları içinde bulun- i 
cBu ayın sonunda 1940 mali duğu bir devrede böyle bir de - E 

yılını tamamlıyoruz. Beş aydan- ğişiklik esasen bahis mevzuu i 
beri yeni bir yıl içmde olduğu - olamaz. r 
muz halde henüz 1941 mali yı- Yeni bütçenin Haziranın ba
lına Rirmii de.!{iliz. Devlet mali şında tasfilkine ~eçilmesi için 
bakımdan 1941 yılına Haziranın Büyük Millet Meclisince müza
başında kavuşacakıtır. Bazı keresinin Mayı3 ayı içind,o biti
memleketler takvim yılile büt- rilmesi icab edecektir. Bu se -
çe yılını birleştirdikleri halde beble her yıl Mayıs - Nisan va
birçoklan da ayırırlar. Fransa nsı Meclis için bütçe ~ünlerı 
bütçesi birinci, lngiltere bütçe- sayılır. Önümüzdeki hafta için
Si ikinci kısımdandır. İngiliz de ~irecej!imiz bu devrede , 
mali yılı Nisanda başlar. meb"uslarımız söz ve reyleri ile : 

Cüm:huriyet maliyesi ıçın yeni yılın mali. siyasi ve(.'hes:ni E 
H~an ayının başlangıç inti - çizeceklerdir. • 
:hah edilmesi sebeblerini izah u- (Aıilaaa sayfa 7 aütun 2 de)E 

\. ..................................... ·-·····--·-----·····-·-.. ·-··········-·-········· .J 

Dün Başvekil ve 
Saracoğlu Partide 

izahat verdiler 
Parti Meclis 6rupu verilen izahab 

sürekli alkışlarla karşıladı 
Ankara 13 (A.A.) - C. H. Parı 

tisi Meclis grupu umumi heyeti bUo
gün <e13/5/1941n Salı günü aaat 
15 te reis vekili Trabzon meb"usu 

Hess'in kaçııı lngil• B. Ruzvelt Hasan Saka"nın reisliğinde toplan. 
Vafingtcın 13 {A.A.) - Bahri- dı: 

Am:rııı Darlan. tere ve Amerikada lb Kn ek ri .. Ruzname, Hariciye Vekilimizin 
Hess'in tayyaresıle katett.ıiği t• ~ın a ar . ?X b- e iu u.: umumi heyete vereceii izahattan 

Vichy 13 (AA.) - Hitler ve mesafeyi gosterir harita akisler uyandırdı end er celrnıyeti~n ır t~p .an ibaretti. Bu maksadla Hariciye Ve-
von Ribb nt O 'l go"n;......,ed~ 8lll a ~z & arak ıoyle demııtır: l-!l' Ş"L .. Sa vı •1L d f -:.< 

e r P ı e ·-r·· ... Amen"L• mmdı' o"'nu""ndekı" u"'ç yol- xıl ı ku""~ .. il racogı~· ı T.,.ü ~.a .oıuz bu sabah Parise avdet eden ami - Berlin 13 (A.A.) - Hitler neş. 111: ,..... a ara 11:ura ye ge uı rw.ıyeyı a 
1 rettiği bir emirname ile, Filhrer Bir Am_;Lan •---: L- lt8- dan birini •eçmeL mecl>uriyetı'nde.. ı·k 1 nd h.d. · k -ı -ra Darlan, Vichy·ye hareket et • ••aft •--· mı ıı;. a a -

muavinli~ini ilga etmis ve Führer JiNnin Na•: pratı·11·· i·-inde dir: .. aı.,ı~ra.n ha ıse ve . :a ıha ara 
lllittir. Amiral Darlan, bu akıam ·nı·.,;,: b- d ti - -· I M"' . l b .. 1 .. mutea D.K ıza atını umumı eyet 
Vıchy"de olecaktır. mbü~.uwı ı,.., uhr~lunun. a. mı cpar yapacağı tniri tebariis m-L - utecavız e oy 0 çuf - dikkatle takib etti. Hariciye Veki-

Darlan Vi ., d"" d.. rosuna. ta vı etm.ıştır. • e.ıı;., 1 b k d d 
v.. h 13 (Alf'Ay)e _on aA . 1 Parıti bürosu doğrudan doWuya ettinyor 2 D'" d"' k 1 inin ir saat a ar evam eden bu 

.ıc Y mıra H' 1 d -t 'dunyda"nl ın 1' ı.ger ısım arın- izahatından aonra muhterem Baı • 
D . · · .. ıt ere tabi olacaktır. Büronun an ecr 

arlan, ref~kahnde b~ıvekalet ıe- idaresi Martin Bormann'a tevdi e- Londra 13 (A.A.) _ Londrade 3 T, İi 1 
ml • k vekilimiz Dr. Refik Saydam IÖz a-

~el aekreterı Paul Marıon ve Beno- dilmiştir Mllhiyettar bir kaynaketn bildiril- s· h' . e•. m k~ mka b. l .,_ T larak verilen izahatı hülasa ve te -
ıat Mechin olduğu haldi'!, saat 18,30 H~•'an" L-t..J.. __ ,......__b .J:x..: 8 H b h d ız ınncı fl 1 • u ettı11;. e yid d b tt b l d ) 
d V eh • - -.ausa .._.. ...qpne söre, . ese ir aatane e cavüzü korkutmak veya mağlub et- e ~nh eyti~na a.. kuliun lku alr ~le 

a i Y ye gelmiıtir. Amiral Dar Bedin 13 (AA ) _ D N B • yatmaktadır; 'tabil yO"qrUnhığuna umumı eye n sure a ıı an e 
lan, derhal mareta!. P.~tain tara - National Soziaİistisohe' ~itu~ rajnıetı kendi.ini iyi hiuetmekte - (0...ama 3 6ncii sayfada) içtima nihayete erdi. Başve1oil ®ktor Refik Scı11dam 

(DevU1111 3 uncu .ayfaJa) tebli~ ediyor: dir ve atık kemiiindeki yaranın 1 -------------------------
lanR~~~!~ ~=5~,et~~t~~~~~ ~~~= h:::!:~t=~~~·H:!:11:k.:re·::ı~:~n~ rakta IOD Kadınlanmız arasında anket 

Bir Alman -Sovyet <NW· .. ,,. 7 
- ' ... > <O...... 3 

- -1oda> vazıret 
anlaşması Tlrkler ve 

karşısında Japonya Bulgarlar 
Japon orduıanıın gazete -

.Ue günlük ticaret gazete - C"abık Bu['tt.'Qr 
•inde çıkan dikkate fGyan IJ ı 6 · 

iki makale 

Tokyo 13 (A.A.) - Japnn 
ordusunun gazetesi olan Ko -
kwnın Şmbun, başmakalesin
de diyor ki: 

Sov"'VMler BirlH!ınin Al -
manyaya verdi~i malzemenin 
artırılmasına mukabil Alman
yanın So\•yet!er B· rliğıni As
vada serbest bırakması sureti
le bir Sovyet - Alman anlaş -
ması yapıldığı takdirde Ja -
ponya kolları baJUı durmıya -
caktır. 

Bu gazete ilave ediyor: 
Zamanın ıcabstından olmak 

üzere yapılacak bir taraflı ara
zı değistirmelerin", dünyada 
yeni nizamm kurulması k:n 
esas temeller atılmadnn evvel 
h~rhangi bir vabancı d~vlet 
veya devlet grupu tarafından 
hakınuvetin başka bir devlete 
intikaline !<arsı Japonya .ted -
bırlı bulunmak mecburiyetin -

\..dedır. (Devamı 7 nci aayferla),J 

Başvekilinin 
bir makalesi 

B. T oşef iki memleket 
arasında dostluğu 

tebarüz ettiriyor 

Taymis Reşid Ali ihtilA· 
linin çökmek üzere 
olduğunu yazıyor _ 

Londn 13 (AA.) - Iraktaki 
vaziyet gazeteler tarafından mu
tedilane bir rukbinlikle mütalea e
dilmektedir. 

Times j{azetesi, Reşid Ali ihti -
lilinin ~kmek üzere bulundu~u -
nu yazıyor: I.awrence'in is arka
daşı olup Arablar tarafından ken
disine Ebu ltJl Hanek lakabı veri
len binba$1 Glubb'e büyük ıbir e-

"Ordumuza hizmeti 
fedakirlık değil, 
vazife biliyoruz,, 



,. ,. 

•• ' ; ~~-un 
1 Sinir harbi 
""'-'----Muhittin B&rren 

914 harbi icin. Hindenbourg, si
nir harbi demişti. Hakikaten, Ci
han Harbi bir sinir harbi idi, dört 
büyük harb senesini siperler için
de düşe kalka geçiren milletlerden 
han,gisinin sinirleri daha kuvvetli 
çıkacaksa harbi o kazanacaktı. O 
zaman her suretle mahrumiyet , .. 
içinde bulunan Almanyanın sınır-
leri ancak dört sene dayanabildi. 
Almanya, harbi cephedeki mu -
harebelerden herhangi birile kay
betmedi; bütün muharebelerin, 
dört sene zarfında, insanların ka
falarında ve sinirlerinde Yücuda 
S!etirmis oldul!'u yükün altında e
zilerektir ki Almanya davayı kay
betti. Demek oluyor ki harbin bü
yük kahramanı olan Hinden -
bourı?, ona csinir harbi> demekte 
haklı im.iş. 

914 harbine sinir harbi dersek 
acaba b~nküne ne demeklil{i -
miz lazım ~elir? E~er Hinden -
bourg buıgi.in hayatta olsaydı, hiç 
şüphesiz. bu suali kendi kendisine 
çoktan sormuş bulunurdu. Çünkü 
asıl sinir barrbi bu harbdir. 

* Hakikaten. iki muharebeyi kar-
şı karşıya getirip bunlar arasındn 
ibir mukayese yapacak olursak ~ö-
rürüz ki Cihan Harbi, sinirler üze
rindeki tesir bakunmcll1n bugün -
küne nisbetle hiç bir şey değildi. 
Çünkü eski harb ile buı;inkü 
harb arasında her bakımdan bü -
yük farklar vardır. Bu farkları bi
rer birer saymıya lüzum görmek-
sizin bunlardan yalnız ikısi üze -
rinde durmak davamızı isbat için 
kafidir. 

EvvelU, buRfinkü muharebede 
chudud> ve ccephe> mefhumları 
kalmamışt1r. Harb, bir memleke -
tin herhangi bir hududundan 'ha.ş
lıyarak bir cephe üzerinde sırf as-
keri bir ~arpışma hareketi içinde 
cereyan etmiyor. Muharebe baş -
lar başlamaz roütün memleket sa-
hnsı düşman ateşinin tesjri altına 
düşmüş bulunuyor. Geçen harbde 
yeni doğmuş ve yeni yürümeğe 
başlamış olan tayyare, bugün ~r
büz ve kuvvetl~ bir delikanlı ol -
muştur. Bunun ~fui _geçen harbin 
bombaları da, ,gerek ihtiva ettik -
Jeti maddelerin infilak kudretleri 
ve ~erek hacimleri bakımından, 
bugünkülere nisbetle 'bir kestane 
fış ej!ınden daha kuvvetli dğildi. 
Hıılbukı yPni muharebede bir 

be-roba ;büyük ~:!" j?emiyi berhava 
etmeğe, yahı.....ı. na bir şehrin bir 
rnnhallesini ıtahribc kifayet edebi
liyor. Bu muharebede sinirler ü -
zerinde kuvvetli tesirler yapan 
ikinci bir unsur da radyodur. Ge
çen harbde bu alet yoktu. Her 
memleket. kendi efkarını kendi 
~udlan icinde neşredilen ma -
lUmatn ~öre yapardı. Bir cephede 
herhangi bir bozızun olduğu za -
mnn. bunun haberleri dahile sı -
zınC1ya kadar hem çok zaman ~e
çer hem de hususi bir sü~eçle 
tasfiyeye uğrardı. Buı;in öyle de-
ğildir. günün yirmi dört saatinde, 
dünyada söylenen bütün ciillerle 
faaliyet halinde bulunan radyolar, 
zihinleri karıştırmak ve sinirleri 
yıpratmak için her şeyi yapıyor -
Jar. Radyo. öyle müth iş bir dedi
kodu kutusu, öyle müthiş bir pro-
paganda ve yolan aleti oldu ki, e
{!er onu dinliyen kulak, ak ile ka-
rn arasında kuvvetli bir mukayese 
yapmıya kadir değilse, mutlaka 
tesir alıtında kalacaktır. Hatta, 
kuvvetli mukayese melekelerine 
sahib ve yalanı doğrudan ayırmı
ya kadir insanlar - ki her memle. 
kette bunların sayıları mahdud 
olur - bile kendilerini radyoların 
tesirleri altından tamam kurtara -
mazlar. 

* Biz bu defaki büvük dramın 
seyircisiyiz. Buna ra{!men, hepjmiz 
pekala hissediyoruz ki sinirleri -
miz yorulmuştur; mütemadiyen 
de yoruluyoruz. Fakat. bir de öte-
kileri düşününüz: lnı:ntere ile 
Almanya arasındaki müthiş mü -
cadeleyi '2{inü ırününe. saati saati
ne yaşıvan insanları, Almanlarla 
İngilizleri. .. 

Yıkılan şehirler. vanan binalar. 
harab olan fabrikalar. ölenler, ya
ralananlar, hülasa. bütün bir. mem 
1ckct ve millet hnvatının n1.ız o -
lnrak tanıdıi!t bircok dünyevi var-
lıkhr birer birt>r çöküp ~iderken 
ezilip mahvolurken insan sinirleri
nin hara:l> olmamasına imkan yok
tur. 

Uzun dr-liller (fÖ!rtPrnır>ifo lüzum 
vok, asıl sinir harbi bu harbdir. 

Ulu/, iil/n $J;~l)•H 

SON POSTA: 

Resimli lllakale: Sivri dil -

Mayıs 14 

Sözün kısası 
Aklın gönle hakim l Olacağı zamandayız 
,.~---- E. Ekrem Talu ~ 

B ir aile tanırım: Karı koca 
gayet uyj!undurlar, iyi ~e

çinirler. Erke~in kazancı da ol
dukça yolundndır. Allah kendile
rine bu_güne kadar evlfıd verme
miş .. biricik kaygıları budur. Yok
sa, bunun haricinde, hep bır tevi
ye devam eden müşterek hayatla
rının seması bir gün bile bulut
lanmamıştır. 

Kendilerile iyi görüşürüm. Ka
dın beni baba, kocası da ağnbey 
bellemiştir. Bazan. söz ~elimi. işle
rine karı:ıtı~rm da olur. Buna 
kat'iyen alınmazlar. Bilfiltis bi~ok 
hususta benden akıl danışırlar. 

Geçenlerde ziyaretlerine git
miştim. Karşı karşıya geçmiş, mü
nakaşa edlyorlarmış. Mevzu da şu: 
Erkek bir miktar para bMktir -

Napo}yon devrinin me,hur pdl,itikacılanndnn Talleyrand çok aiv.. tetkik edecek olursanız ıalısan temiz, ek.seriyetle lekesiz ve hiç de. miş. Kansına diyormuş ki: 
ri dilü olmakla me,hurdu, çekinmediği adamlar arasında istihfaf et- ğilse zararsız insanlar olduklaunı ııörürsünüz. Buna mukabil daima - Karıcığım! Kirada ~ezmek-
mediği hiç 1cirnse yoktu, bir gün bir mecliste bu karakterin amilleri fena dil kullanan, daima ıüphe içinde ya,şıyan adamda büyük çoklu~ ten sen de, ben de usandık. Her 
üzerinde konu~luyoıdu, Fransız devlet adamı ~ teşhisi koydu: ğu itibarile fena niyt!tle mütehassıs, fena hareket etem1' ihtimali ek. sene ev sahiblerine avuç doluları 

- Talleyrand·m bültün insanları istihfaf etmiş olmUJnın aebebi seriya mevcud olan ad:ımdır. para veriyoruz; ve bu paralar, dü-
kendi üzerinde çok derin bir etüd yapmış olmasıdır, dedi. Sivri dilli adamdan çekininiz. dostunuz bile olsa tesirinden kur ~ şüoürsck. heba olup ~idiyor. Be~ 

Muhitinden daima iyi bir dil ile bahseden adamların hayatlannı tulamazsmız. nim, helalinden knzanılmış, artı-
....-.............................................................................................................................................................................. _ •• _. •••••••••• _.............. nlmış yedi bin lira kadn pnram 

C Birleşik Amerika zabıta teşkilatına aid bir tetkik =1 ~~d~~ı~~c~~~~a e;~id~a~~~n ;;e:ı~ Tarihten sayfalar Başımızı sokacak bir yuvamız o-

A k 1 e • • 3 5 lur, hem de kiradan kurtuluruz. 

Aslan merİ an po ısının ~ı:~!~~;i~ı'y~~~·~vc ~~:;':: 
da gidip te tıkılmam! Evim ol-

ve sinek... sanı·yede yakaladıg"' ı hırsız ~~n~~1~~f:~ ;:;~~r:~tta.ğ~ö~~= dern, kileri şöyle. banyosu böyle 
olmalı . Yoksa, kirada oturmayı 

( «Son Posta» nın taTihi ba • tercih ederim. 

hi•ler mahaTTiri yazıyor) A •k h • l • J 76 -Evet amma, iki ı?Özüm, o se-

Ter ve toz toprak içindeki bir merı an şe ır erınuen Sl ~~~:~:.nö~f:ib~c~~~eb: ~~~=: 
iÜvari dörtnal ordugaha geldi; he.. üç belki de döl't misli para Iüzım. 

me_n °N:d~:?ı!f!~:r~er) zabzta:ga mahsus radyo İsf as- ::bi~r~~ar serveti kaç yılöaedi-
Diye sordulnr. - Onun orası bımi alakadar et-

- Padişahımızı görmek iste - l •z •• hh b l mez. $unun şurasında pekala G-

rim; diyeceğim vardır! gon arı e m uce ez u unuyor ;:~~~~:fst~~~=~~~·ki.~njm· Onu Vezir Ali Pnıanın çadırına ~ 
doğru götürdüler; uzun külahlı, pn- - Yazık değil mi. her ay SU 
labıyıklı, teberli muhafızların ara. Yaşamakta .bulunduğumuz za- lnra, dönemeçlere, birçok hususta kadar para veriyoruz? O, bizim ce-
sından geçirdiler: elleri topuzlu ve mana c.m.akine asn> ismi verilmiş- tam manasiJe vakıf olmuşlardı. bimizde knlncnk. 
zilli çavuşlar tarafından karşılandı. tir. Hakikaten makine her sahada Otomobil teşkilatına malik ol- - Varsın kalmasın. Kalmıyor 
Vezire haber verdiler. Ali Paşn o - günden güne daha mühim bir ma~a başladım sırada zabıt.:ı, bu da nemiz aksayor? Gönlüme ~öre 
nu hemen kabul etti. Adam o zn - mevki işgal etmektedlr. gibi vak'aları çok kere yirJiıi. yir- olmadıktan sonra ev benim ken-
mana kadnr oldukça nefes alabil - Makinenin vasfı mümeyyizi mi lbes dakika sonra h aber almak- dimin olmuş, ne edeyim?. Ben 
rnişti: csürat> tir. Sürat ise vakitten ta- ta idi. daima ya hep, ya hiç taraitarıyım! 

- Devletlum. Beyşehrinde halk sarrufu temin edeT, ı!erek sürat, Rodyolu otomobiller Davayı bana anlatarak, hakem-
ayaklnnmışt.ır. Sancak beyi ve mu • gerekse vakitten tasarruf za'bıta- ... lik etmemi istediler. Kadına dö-
hafızlar kaleden çıkar1lmışhr. Az nın başlıca muvaffakiyet amille- Fakat radyo ıtünden ~ne te- nüp dedim ki: 
zamanda imdada gidilmezse kan rindendir. rakkiler kaydeylemeğe başlam1stı. _ Kızım! Kocan yerden göke 
gövdeyi götürecektir. Zabıtapın canilere, hırsızlarn Zabıtn ıbu yeni vasıtadan derhal kadar haklıdır. Darılma! Zira sen 

Vezir bu mesele ile alakadar da. ve bu gibi adamlara karşı l!çmış istifadeye başladı ve zabıtaya de kendini bir derecevc kndar 
ha bazı şeyler sordu: sonra çndıT - olduğu mücadelelerde muvaffaki- mahsus otomobillere reseptörler hnklı görmek mevkiindesin. Gözü 
dan çıktı. Dosdoğru biraz ilerideki yetinin ancak sürat sayesinde te- vazedildi. yükseklerde, alada, fevkaladede 
daha büyük ve kırmızı çadıra gir- mini mümkün olmaktadır. Motör veya dinamodan husule olmak ayıb değildir. Her yiğitin 
di. Kendisine söylenmiş olanlan Fakat şunu nazarı dikkate al- gelebilecek parazitlerden korun- ~önlünde biT arslan yatar demiş-
Pndişaha anlattı. Çıktığı zaman ha. tnak icab eder ki, csürah ·yalnız mak için hususi ıtertibat vücu lcr. Öyledir; çok doi!rudur. Her-
Teket hazırlığı için davul ve düm - zabıtanın ya!"dımcısı olarak kal- da getirildi. kes ister ki benim her şeyim bas-
beleklerin çabnmasını emrt'tti; ny- mamaktadır. Su mekanizma tesbit edildi: kalarmkinden üstün olsun. Fakat 
ni zamanda Firuz Beyin çıı.ğınlma. Caniler, hırsızlar da kendilerini ·· ~ b. d b. · ·ı 

Zabıtaya bir vak'a ihbar edilir bu üstünlu~e ır en ıre erışı -!ırnı söyledi. Kırk ynşlarmda sar - kurtartnak üzere ayni yola müra- s · 'b· h h. d' edilmez, zabıta hususi radyo mer- mez. enın J!I ı ya ep, ya ıç ı-kık bıyıklı, yağız bir adanı görün- caat etmektedirler. ı ks · h. k dd kezlerine telef on ederek neşriya1ı yen ere e erıya ıc mu a er o-
dü i elini göğsüne götürerek baş eğ- Birleşik Amerikada lbu adam- Otomobilli bir poııs memura radyo derhal durdurur. Neşıiyat yerine lur. Mütevazı da olsa bir ev ala-
di. Vezir ona hemen kendi kuman. !arın çok ileri ~tmiş bir teşkilat- neşriyatını dinliyor vak'a bildirilir. 0 5lrada vak'a cak kadar mademki paran vardır, 
daııındaki tımarlı Sipahi ile yola tarı vardır. Fennı'n en son terak- h' t dd'.d t · l ı·r ·ne 

k B h · rn.-.'ktadır. Kaçmağa muvaffak o- mahalline az rok yakın bulunan ıç ere u e me o evı a • ... ı çı maııını, eyşe nne gitmesini, a. k1·'\Jat1n1 ı.emen tatbik eden bu a- " B d' V• k' . 
1 d d k d k J aı lanlar da çok geçmeden yakalan- za-bıta otomobilleri vak'a mahalli- ,gir. uraya ver ıgın ıra senın 

91 or unun a ısa uman a ar a- damlar bunlardan bÜ".ruk istifade- maktadırlar. · f h .. km.. · 
d ·' ne dom-.• niderlercii. füıd.vo neşri- için artık bir ısra u une gır-"ın an yetişeceğini söyledi. Firuz ler temin evlemekte ve znbıtayı F<.A ~ F<> O f t 1 

Mesela Los A 1 't b t vat merkezlerinin dalna uzunluk- miştir. nu tasarru e • onun a bey yarım "aat bile geçmeden uzak yormaktadırlar. nce es a za ı aya h 1 . h tt• 
t k. ı k d "1 d ... k ı k ihbar edilen yüz vak'ada: Zabıta. larına uymak için zabıta sık 51k başka ihtiyaç arını temın ve a a 8 1 a çn ag ara ogru ıvrı a ıv Bu yu··zden ·mcdenı· vasıtalar>ın ı ~ · · v tezy·n eder 

1 ··k ı · b ld k • ya ihbar vaki olduktan hemen 70- talimler yaptırılır. a acagın evı ımar e . ı -
rı a yu se en mce eyaz yo 8 0 ı· .... ım· alı·nde "'c·'eta zabıta ı'le bu ""- · B 'l' S de be:nun· ı:·"' 

b . ·d ·b· k ı k 1 ;:ıı• cı J g 90 sanyie arasında mütecasirler Fakat bu sistemin mahzurları sın. 1 ıyorwn: en "'• caman ır eı er gı 1 ıvrı a ıvrı a damlar arasınd,a müthiş bir J·eka- l · f'ki d · k '-1 d yakalanmışlardır. vardı, otomobillerde bulunan za- kocan a aynı ı r esm amma, a -
uvıı<: a"ıyor u. bet vardır. ı· d t O 

O d B h · k b '- 1 Rekor Detroit şehrinde tesis do bıta m"murlan çok kere başka ran ve emsa ın en u anıyorsun. r u ey,e " asıı. a ve s;a e - Bundan az zaman evvel bu a- ... - ···~·· · 1 kı t a · · kt ·· d....... d dilmiştir. Orada bır httsız. sı'rka- · tl - d l evı on arın sana ya' S ıramıy -sını uza an gor ugu zaman ora a damlar zabıtaU'I .n~işlerdi. Fa- neşrıya ara gore ra yo arını uy- caklarından korkuvorsun. Bu dü-
a tık · y ·· ··ıt·· k ı t ' • ... ~.. tin i}ılbanndan tam 35 saniye son- dururlar ~·e o nec-riyatı tnkib e-r ı~ an ve gunı u n mamı" ı i kat burtiin ,..alı'bı· ... ·et 4-am man"sile • ~· .. 1 . . . d il kopar at 
k 1 .d . s k b ,..~ .. ·' '~ ... _ ra yakalanmıştır. derlcrdı'. o·· yle "a, kendilerinden sunce erı ıçın en s . • . 

a eye yem en gıren 'anca e - zabıtanın elinde kalmıs~tr. Bu- .ı Düşün ki ar yılında değil. kar vı-
yi, onu kurtaran Fjruz bey ve mai. nunla beraber Amerikan :rabıtası Bu muhakkak ki bir tekmemül- durup dinknrneden radyonun ib- lındavız: ve bu ?amanda aklı ı?Ön-
yeti, kasabanlel sağ kalan ileri ge- dünyanın en çok işi ırücü olan za- dür. Fakat bu tekemmül derhal relerini kanstırmak istenemezdi. lüne hakim olanlar kazanır. Anla-
lenleri orduyu karşılıyorlardı. Şu - bıtası<lır. elde edilmemiştir. Zalbıtanın takibine uğrayan a- dm mı kızım? 
rada burada ölü atlar, başları ke _ ld 1 d·-· 'b f . Evveta: Zabııt.a memurlarımı a- damlar dahi bu neşriyatı takib e- Bu sa'bah dostlarımdan bir da-
silmiş veya "öguV··slerinden ··urıılmu" Zabıta e e eye ıın u za en Jela"de otomobiller ven'lmı·ştı·. Za- b t d d 

1 " • ~ otomobil ile radyoya medyundur. diyorlardı. Hem de za 1 a an a- vetiye aldım: Yeni evlerini kutla-
insan ar göze çarpıyordu. Yağma Daha doğrusu otomobil ile radyo- bıta memurları bu otomobillerle ha faal rbir tarzda!... ' mak icin tertib ettikleri dost top
edilip de ıısker yetişince bırakılmış nun birlikte istimalı tarzına med- durmadan devriye ıtezmişlerdir. Çok kere zab:ta cürüm mahall:- lantısına beni de çağırmak neza-
e!!}'a da vardı: bu manzara kaaaha. yundur. Otomobil il~ radyo bu- Her yarım saatte bir zabıta me- ne vardığı valdt bu adamların ketini l!ÖSteriyorlardı. 
ya yakla!ltıkça artıyordu: Firuz be- gün zabıtanın idP.al bir vasıtas1 ol- murlan rnerke-ze telefon ederek, cteşekkür v esclam• kartlarını bu-

/ 
,,,,-

vin tenkil işinde mümkün olduğu muıt.ur. Bunlar sayesinde cok ke- vak'aları bildirirler, yardım taleb luyordu!... e. Cb1111wı • '--'alu 
kadar sert davrandım, o nisbette re zabıta mu-tec"sı· rıen· 1·ş l .. tzerı·n- ederler. talimat isterlerdi. B " ı·· b h ı ra •agvmen • ""' u un u ma zur a , . • ............................... •••••••••••••••••••• 
icat i ve iyi netice aldığı anla~ılı - de yakalamal!a bile muvaffak ol- Gitdde zabita memurları yol- zabıtanın muYaffakiyeti ~nden 
k~~~k· s~:~b~t~: kö~1;;~~ie~a~: .,_.i .. S····T·····E·····R-................................................................................ ~ güne artmakta idi! Vak'a mijteca-

~önderiliyor, isyan hareketinin o - t ·ı NAN• sirleriınin derdesti yüzdeliği cyüz-
ralardaki son i7 Jeri tl'!mi71eniyor _ de yüz yetmish bile bulmuştu! 

1 1 Çok ıteçrneden zabıta yeni te-
du. Burada büyük ordu için İ§ kal- 5 TER İNANMA şebbüslerde bulundu: 
mnmJştı. 

A .l_ ld v b ! zl N h no··z atan okuyucular şu haberı· Başlıca zaıbıta merkezlerinde e>et o ugu üı:ere ordunun un sviçrede çıkan Ba er a - " cmüstakil neşriyat istasyonları-. 
dan sonrn ne vapması, nereye git· rihten i?S:tetesi: ~ördüler: tesis edildi. Bu müstakil neşriyat 
mesi mü-nasib olacağı hakkında gö. _ Almanyanın Türkiye sefiri - Almanyanın Türkiye se - merkezleri çok kısa v~ hususi dal-
rüşrnek için divan toplandı. Diğeri!'!. von Papenin Ankarayn avdeti - firi von Papen dün akşrun saat 
ri artık geri dönmek fikrinde 0 ) _ nin bir müddet ~eciktiğini yaz- 18,30 da Ankarava avdet etmiş- J,?alar neşretme~e başladılar.·· Bu 
ı1ukları hrılde Bıılaban Bey dedi ki: tir. İşin garıbi şu ki, haberin dnl~alar arn:ak zabıta için imal e-

p d. h T k b dı.Bu habcrı· Anadolu aı·c.nsı al- yanlışı da, doğrusu da radyoda dilmiş çok mo'lern ve ..;ok mükem-
- a ışa ım, e e eyliği bu - mel radyo makineleri ile alı-

raya pek yakındır. Gelmişken ora. dı, o ıgecc Anknra radyosu oku- olduğu .gibi ~azetelerde de ayni 
yı da devletinize katmak münasib du. Saat 19,30 du. sayfada tefsirsiz olarak inıtişar nırdı!.. · 
olur!. Ert{'.Si saıbah gazetelerine ibir etmiştir. Aynca hususi ve mahrem mif- ndi Akşuı Yaur 

Sul.tan Murad bir dakika sustu; iSTER iNAN, tahlar, şifreler tesis edildi! ô~ıe 1 
or:-ıyn doğru harı-ket için karar ve. Musiki mcra!<lıs1 zabıta memur- ::. D. S17. ı·~· :l::,O. 1 ıJ1~ ..... ~: ~ 

• 5 TER l NAN M A • ]arının vnzüe başında mı:sıki te
0

)--

11 

vı::.. ıa ~o "" • - -rilece~i zannedilirken verdig"j cevab 1 ·1 ~" 
tu oldu: • mayüllerini önlemek üzere c.torr. • =>. 8 iö u - .ı ..., 
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14 Mayıs SON POSTA 

' ele 
Makineye 

Verilirken -------Bess'la 
iz erinde 
bulunan 
bari ta 

Bayan Hess'in 
Ankaraya gelciiği 
haber.eri yalan 

Firar hadi•esi etrafında yeni 
alıi•ler: uBu hadise Neni ma
f,edinin granit duvarlarında 

ilk gediktir» 
Londra, 14 (A.A.) - Bildirildi

iine :Röre, Rudoff Hess İskoçyada 
karaya indigi SLra:ia, üzerinde 
~ııg • lskoçya hatıtını mavi 
kalemle ~ö.steren bir ıharita b:.ılun
mu.ştur. 

Üç Alman 
şehri daha 
bombalandı 

Londra 13 (A.A.) - İngiliz 
ha'!a nezaretinin tebliği: 

lngiliz bombardıman tayyareleri 
bu gece Rhin mıntakasındaki hedef 
lere tekrar hücum etmişlerdir. Hücu 
mun siklet merkezini Manheim'in 
fabrikalar ITMlhallesi teşkil etmiştir. 
Birçok yangın çıkmış ve büyük ha. 
sar olmuştur. Kolonya ve Koblenz 
şehirleri de bombardıman edilmiş
tir. 

Diğer tayyareler Ostende ve 
Dunkerque havuzlarına hücum et -
mitlerdir. Bütün bu harekattan tay
yarelerimiz üs:lerine dönmüşlerdir. 

Sahil servuine mensub tayyare. 
!er Saint • Nazaire havuzlarına hü -
cum etmişlerdir. Sahil servisi tay _ 
yarelerimizden biri kaybolmuştur. 

Berliode ölenler 
Berlin 13 (A.A.) - D. N. B.: 
Bertin matbuatı, lngiliz tayya -

relerinin 9. 1 O Mayıs geceıri Berline 
yaptrldarı son akınlar esnasında bi. 
ri çocuk olmak üzere 1 7 k;şinin öl
düğünü bildirmektedir 

Diifiiriilen tayyareler 
HeAin kamı Londra 13 (A.A.J - Hava ve 

Berlin, 14 (A.A.) - Rudclf dahili emniyet neznretlermin teb
Hess'in karıs.nm Almanyada bu- liği: 
huıduğu resmi mehafil tarafından Buıgün gündüz. sahil mıntakala
bild.irilmiştir. Kadının Ankarava rında. bilhassa cenubu ,garbide 
gitmiş oldu~u hakkındaki ha~- pek hafif düşman hava faaliyeti 
ler tekzib edilmiştir. olmuştur. Herhangi blr bomba a-
fnailiz istihbarat nazll'I ne diyor? tıl'Cb.ih bildir ilmemektedir. 

L<mdra, 14 {A.A.) - İstihbarat Bir düsman tayyaresi. av<:ıları -
nazın B. Duff Cooper, B. Hess'in mız tarafından denize ıfüştirül _ 
İnlf!jl:.ereye niçin ~elmiş oldu~u müştür. 
hakkında sorulan bir suale ceva- 8 Mayıs Perşembe günü gün
ben, bu hususta malumat verecek düz saatlerinde bir düşman tav _ 
vaziyette olmadığını söylem.iş ve yaresinin daha d'iişürütmüs oldu-
iUnlan ilave etmiştir: ~ b .. sb. d ı 

Y l 
.. . b"l' . gu u.gun tc ıt e ı mistir. Bu su-

- a nız şunu . soyltye ı ır~~ r"tle 8 Mayı.sta düsürülen düsman 
ki ~· H~'.in İ~gıltere~~- ~diş~. tayyarelerinin miktarı, 15 e ba -
Naz1 partısınde ılk ,Redıgı teşkil liğ olmuştur 
etmektedir. B. Hess, Hıtlerin çok --·-----
yakını bir adaınrlır. Kendisi Hit- J kt 
lerin o derece sarih surette itima- ra a son 

vaziyet 
dını haiz bulunuyordu ki Alman
yadan muvaffakiyelle hareket e
debilmiştir. Bir adam ki, Alman
Yadaki bütün imtiyazlarına rağ'
ınen - tiranlarm imtiyazlarının 
uasıl şeyler olduğunu hepimiz bi
tiriz - bu bedbaht ve kederli mem
ıe«eti terkctmeiti ve henüz bir 
hür insanlar memleketi olan İn
~tereye inmek için çok büyük 
risklere katlanmayı tercüı etmiş
tir. 

Bu, iyi bir haberdir ve tam za
manında gelen bir haberdir. 

ı~viçrede akisler 
Zürih, 14 (A.A.) - B. He.ss'in 

Almanyadan hareketi, burada bir 
ca.çış-. olarak telakki edilmekte-
dir. . 

Neue Zürcher Nachrinchten ga
zet-esi, bu mesele ile alakadar ola
rak, hepsi de tazyikin verdiği ger
~nliloten ~elen Macar başvekili 
Kont Teleki ile Yunan başvekili 
B. Kom~.isin intiharlarını hatıdat
makladır. 

Avustralyada akisler 
Sidney, 14 (A.A.) - Avustral

ya başvekil vekili B. Fadden, B. 
He s'm İskoçyaya muvasalatı hak
kında demiştır ki: 

- Hess'in kaçışı, Nazi zimam
darları arasuıda, Almanyanın me
deniyete karşı bir harbi kaıana
mıyaca~nın ldrak edilmekte ol
duğunu göstermektedir. Alman 
radyosunun hakkı vardır, Hess, 
birçok scnedenbel"i terakkiler kay
ded'en bir hastalıktan ıztırab çek
miştir. 

Fakat herhald~ şim<li artık ıztı
rab ~kmemekı~edir. Bu hastalık, 
on seneden az bir zamanda dün
yava tarihin bütün afetlennden 
daha fazla ziyan vermiş olan Na
zizmdir. 

Yalancı vadlerle aldatılmış o
lan milvnolarca Naı.inin ş'mdi her 
halde bir tek düşüncesi vardır ve 
o da sudur: Harb hakkmda ac:aba 
Hcss gibi mi düşünmeliyiz? 

Avustralya harbiye nazırı B. 
Hughcs. demiştir ki: 

- Bu firar, Nazi mabedinin 
wanit duvarında ilk ~ediği göster
mektedir. --------

Son Irak 
tebliği 

CBattarafı 1 inci aavfada ) 
~ınmiyet verilmektedir. Asilere 
karşı muhar~yi bu zat idare et
ıtıiştir. 

Tirnes ı?Qzelesi Reşid Alinin a
damlarının i>u hareketi müslüman 
aleminin takbih etmesini nazarı 
dikkate almamazlık edemiyecek -
lerini işaret ctmekted~r. 

Daily 'felegraph _gazetesi, bfr 
Maverayi Erdijn kııt'asının Irakta 
sükunu idame etmek için in~ıl -
terenin aldı_e:t tedbirlere ıştirat et
mekte oldujtunu yazıyor 

Irak tebliğine göre 
Berut 13 (A.A.) - Son Irak teb

liğine 4lÖre, Irak ordusu batı ırru
punun harekatı keşif faaliyctintı 
il'lbisar elmi~tir. Vaziyette de,i:!i -
şik1ik yoktur. 
. 22 <:enub ~rupu kumandanlığı 
lnı?iliz tnyyarelerinin Elamara Ü· 
zerine bomba attıklarını, hasar 
~evcud olmadı(!mı bıldirmektedir. 
In~liz ıtayyareleri hava dafi ba
taryalarının mukabelesi üzer:ne 
geri dönmeğe mecbur kalmısl:'ır -
dır. Bir bombardıman tav,rnresine 
ağ r isabet kaydına muvaffakiyet 
hasıl olmuştur. 

Basra bölgesindeki İngilız kam
pının etrafındaki çember daral -
maktadır. 

Düşmana baskın1aı· yapan bü _ 
tün tayyareler- üslerine dönmüş • 
terdir. 
Düşman bazı şehırlcre akınlar 

yapmışsa da hava daf. bataryala -
rının faaliveti karşıs nda bomb3 -
larını atamamışlardır. Yalnız Kas
sena İngiliz bombardıman tayya -
releri tarafından bombardıman e
dilmişse de dCisman tayyareleri 
muvaffakıvet elde edememi. ler -
dir. 

Irak polisi Rutıba kalesinden, 
mezkur mevki ü zerinde İnl!ili2 
S{arnizonları mevzuubahs olduğu 
zannile alçaktan uçan Britanva 
tayyarelerıne aıles açrn ·ştır. İngilız 
tayyareleri hakiki vaz ,·eti oğre
ninqe kaçm;c:ı\ardı11. Tavvarcler -
den. birine ağır jsabet kavdedil -
miştir. 

İngiliz kıt'alarile tanklarının 
.Rutba'va yaptıkltırL bir taarruz 
tardedilmi<;tir. 

1 Londrada 3 üncü 1 P~~ 1 

bir Avam Kaınarası AtEMfNDE 
Hess ingtaerede 

çok yazı 
yazı yer 

1 GA~B ÇÖLÜN 
TEŞEBBÜS 

iNGiliZLERDE binası kuruluyor 
Dün yeni Avam 

Kamarası binasın:la 
içtinıa e :!ildi 

Londra 13 (A.A.) - Avam Ka
marasının içtima salonu. cv\·elcc 
bildirilmiş bulunduğu ,gibi, son ha 
va hücumu netices:nde harab ol
muş olduğundan. A\'am Kamarası, 
bu~ün yeni salonunda toplanmış
tır. Bu salon, e.:;kisindcn daha av
dınlıktır. Fakat aynı tertibatı hfiiz 
bulunmaktadır. Bu vaziyet, A -
vam Kamarasını muıtad merasimi 
i<:radan meneyl~mcmiştir. 

İlk suallerden b .r tanesine, par
lamentonun ist ı kb'lli hakk•ndaki 
bir suale. Çörçil cevab vcrmış ve 
demşitir ki: 

Eskı Avam Kamarası o cierece 
hasara u_ğrnmıştır ki uzu!' ıaman
dan evvel eski vaz.yetinc konula
mıyacaktır. BuJ!Ün içind~ bulun -
duğumuz bınava bır ' ey olduğu 
takdiroe kullanılmak üzere bır ü
çüncü binanm inşasına şimdiden 
başlamış bulunuyoruz. Partı mü -
esseselerimizin faaliyeti, dü~ma -
nın harekütı ile heı·hangi bir tarz
da haleldar olmıynr.aktır. 

Bir meb'us, Avam Kamarası -
nın Lordlar Kamarasının salonu -
nu almasını teklif etmiştiı. Çö~ill 
buna cevaben demiştir ki: 

Bu meb'usa, Lordlar Kamara -
sına .ıid'erek b:r g()z atmas:nı tav
siye ederim. Lorcilar Kamarası. ha 
la· kabili istifade hir vaziyettedir, 
fakat bunu Lorcllar Kamarasının 
mensub bulunduğu tarihi o(!ruptan 
ayırmak bize düşmez. Bu bir ça -
pulculuk olacakt.r. 

Amerika mJtecavize 
karşı mücadele 

edecek 
(Bqtarafı 1 inci aayfada) 

mek için icab eden ıiddetle ona 
karşı koyacağız. 

Kafileler meselesine de temas 
eden albay Knox, ~unları ıöylemiş. 
tir: 

Gönderdiğimiz malların öbür kı 
yıya gitmesini temin için yeni bir 
müdafaa sistemi genişletip tekamül 
ettirmemiz ih timali vardır. 

Kızildenizde nakliyat 
Nevyork 1 3 ( /\ \ \ - Birleşik 

\merika devletleri deniz komisyo
nu sahil sayriselaın kumpanyala -
rından icar ve iare planı mucibince 
Ktzıldenize !'apılc\cak malzeme nak 
Üyatı için büyük sahil vnpurların. 
dan 50 sini iare etınelerini rica ey 
!emiştir. Bu gemiler dönüşlerinde 
Amerikada kullanılmak üzere Af -
rika emtiası getireceklerdir. Deniz 
mahfellerinden alınan malumata gö 
re; Kızıldenize gide<'ek ilk Amc -
rika vapuru halen New-lersey'deki 
Hoboken'de ha:nule almakta olan 
bir transatlantik olacaktır. 

Ruzvelt bugün nutuk söylemiyor 
Londra 13 (A.A.) - Vaşing -

tondan öğrenildiğine göre, sıhhi 
sebebler dolayısile B. Ruzvelt ya
rın nutkunu aöylemiyecektir. 
Tim~ gazetesinin Vaşington mu 

habiri, Ruzvelt'in nutkunu Çar~am 
ba günü toplanacak panamerikan 
konferansında değil. fakat önümüz 
deki 1 5 giin içinde aöyliyeceğini 
bildirmektedir. 

Bükreşte iki infilak 
hadisesi 

Bükreş 1 4 (A.A.) - Dün gece 
küçük çapta iki bomb:ı infilaki vu_ 
ltua gelmiştir. Ayni zamanda vu -
kua gelen bu infilaklerin birisi, Bük 
reşin en büyük kitabevinde, diğeri 
Ügminea akşam gazetesi binasında 
olmuştur. Kitab~vinin ı:amekanları 

kırılmıştır. Her iki yerde de huar 
var.dır. Telefat olmamıştır. Bu in. 
filakler hakkında bir tahkikat açıL 
mıştır. 

Kral Çörçili ka~ul e'ti 

e Harb vaziyetlerine 
dair 

Yazan:. Selim Ragıp Emet 
B uyuk uskcıi dehalardan bi

rine atfcdılcn meşhur bır 
söz harb san'atıni şöyle tnrıf eder: 

Harb san'ati, mücadele kabul 
edılmek ıstenen noktada adcden 
düşmana fa k bulunmaktan iba -
rettır. Şımdıyc kadar bu harbcie 
İn~lizlerın kaydettkıleri birçok 
rnuvaffakıyetsızııklere dikkat edi
lecek olursa bunun, Avrupa mij -
hareıbclerındc tabıycn . ıı bu basit 
esasını her zaman ihmal etmiş ol
malarından ileri geld ıği ,görülür. 
Demek ki harb sahnelerinde düş -
manlarma nuisavi hır kuvvet mey
dana çıkarıncıya kadar yapacak -
ları büti.ın teşebbüslerinin iyi bir 
netice vermemesini tabii ~örmek 
lazundır. 

Kahramanlık, teşebbüs fikri, 
metanet gıbı vas flar zaferi ka -
zanmak icin bu~ünkü harbde kafi 
gelmıyor. Nıtekim _geçen harbdeki 
meziyetlerınden hiç birini kaybet
memiş olduğu muhakkak bulunan 
Sırb askeri. kfıfı müdafaa vesai -
tinden mahrum bulunduğu için, is
tila ordularının ileri hareketini 
durduramamıştır. 

Vaziyet, bugünkü şartlar altın
da şöyledLr: 

İnı!Plizlerin deniz hakimiyetine 
mukabil Almanlar karaları" elle -
rinde tuıtmaktadırlar. Almanların 
İngiliz adalarına J:?ltmemiş olma -
ları ve bu tasavvurlarını tarih 
kaydetmeden tehir etmeleri böyle 
bir teşebbüsün pek büyük tehlike
ler arzettiğini \ e İnı?ilterenin de
nizler arkası müdafaasının kuv -
vetli olduğunu bilmelerindendİ"r. 
Buna mukabil İngilizler. hasımla -
rının kendilerine faik olduğunu 
bildikleri halde karalara hücum 
etmişlerdir. Birçokları içinden me
sela Norv-eç ve Yunanistan misal
lerini almak bu iddiayı isbata ka -
Cidir. 

Maamafih f ng'ilterenin adalar 
müdafaasını tamam olarak muha
faza etmekle kendi hesabl<ır;na 
büyük isabet ettikl~ri muhakkak
tır. Bunun sebebi, ancak gelecek 
Ağustostan itibaren kendini his -
settirebilecel!i söylenen Amerikan 
yardımlarına intizara en elverişli 
vaziyette imkan bulabilmektir. O 
vazi:vet meydana ;gelmeden evvel 
İngilterenin Avrupa kıt'asında 
yapab'leccin her askeri tesE"bhü -
sün akibctinden baktı olarak en -
dişe duvmak yerindedir. 

511lim & a91-tt- Cm.•9 

Veni Hırvat hükO
metinin hududları 
Zağrcb 13 (A.A.) - D. N. B: 
Bugün öğl~ üzeri, Zağreb hü

k\ımet sarayında, Almanya ve 
müstakil Hırvat devleti delegeleri, 
iki memleket arasındaki hududları 
tesbit eden bir muahede ırnzala
nuşlardır 

Bu muahede, veni Hırvat dev
letinin bir yabancı devleti~ ak -
dettiği ilk muahedeyi teşkil et -
mektedir. 

B. Hitlerle görüşen 
Darlan Vişiye döndü 

(Bq~:ırafı 1 inci sayfada) 
İstirahat etmek, uyumak ve bil -
hassa İngiliz coğrafya haf talık mec 
miıalarını okumakla geçirmekte • 
dir. Kendisine okumak için bir kaç 
roman ve yazı yazmak için lüzumlu 
§eyler verilmiştir. Hess. çok yazı 
yazmaktadır. Hess' e, hıı tanenin 
mutad yemeği verilmektedir, 

Hess son seneler zarfında ken -
disini pek iyi tanıyan Kirk Patricke, 
son zamanlarda evvelce olduğu ka
dar açık hava ekzersizleri yapma • 
mış ve birçok zamanını büroda ça
lışmakla geçirmiş olduğu hissini ver 
rniştir. 

Almanlar tanklard 
hava değiştirme 

tertibab kullanıyo 

Kahire 1 3 (A.A.) - Kah" 
ki askeri mahfellere göre aıc 
ııiddetine rağmen garb çölünde 
giliz İmparatorluk kuvvetleri 
tc~üail ellerinde bulundu 
ve mütemadi hücumlar ya 
memnuniyet verici neticeler · 
sal etmektedirler. Tanklarda 

Mane\'İ cesaret değift.İnne tertibatı kullanmak 
Hess'in yorgun oluşu pek tabii retile Almanların aıcak nıe 

görülmektedir. Çünkü 1.200 kilo - hallettikleri aöylenmipe de bu 
metreük mükemmel bir uçuş yapmış tarzına ihtimal verilmemektedir 
ve bunun sonunda hayatında ilk Tobruk ve Sollum etrahnda 
defa olarak paraşiitle atlamıştır. reyan eden muharebeler tiddetli 
Hess, evvelce hiçbir zaman bir Mes makla beraber mahalli mahiy 
serschmitt - 1 1 O tayyaresi kullan - ni muhafaza ediyorlar. 
mamıştı. Bu uçuşun yüksek bir ına- Habetiatanda Amba.Alagi 
nevi ve maddi cesaret kullanılma. rındaki vaziyetin çok memn 
sı İcab ettirdiği kannati mevcud bu- verici olduğu tahmin edilmekt 
lunmaktadır. Bu nnntalı:a dağlıktır ve 

Londra 13 {A.A.) - Rudolf hatırlatmaktadır. Binaenaleyh 
Hess, Glascow hastanesinden cıka- hareketi yavaş yapılmaktadır. 
rak ismi ifşa edilmiy~n bir mahalle kat hem fimalden, hem de c 
hareket etmiştir. . dan ilerlenildiğinden düşman 

Çörçil'in l\Ö-zlf!n zileri gittikce daralmaktadır. 
Londra 13 {A.A.) - Bugün A. fnaiJD teblifi 

vam Kamaruında Çörçil'den B. Kahire 13 (A.A.) in 
Hess hakkında hir beyanatta bu • Orta .. rk umumi kararslhının 
hınması istenmiştir. !iği: 

Bu çok yüksek ve mühim nazi Llbyada, Tobruk'da vazi 
zimamdarının rnemlehtimize gelişi hiçbir deiitiklik yoktur. Sollum 
hakkınaa, muhakkak, yakın bir is - takasında düşman, .. rka doiru 
tikbalde bir beyanat yapılacaktır. kücük kol halinde ilerliyerek luw 

İngiliz matbuatma göre vetli bir keşif yapmıttır. Dü 
Londra 13 (A.A. ı Rudolf Sofifi'nin garb, ve cenubu 

Hess'in. İskoçyava geli~i bu sa - mıntakada motörlü kuvvetle · 
bahki lngiliz ,e-azetclerın in ver - ileri unaurlarile kartılafmaaı üze 
diği en heyecanlı haberdir. rine, geri dönmüttür. Ric'at ed 

Times gazetesi dıyor ki: dü rnan, hava kuvvetlerimize 
Sabahın ikislnde istihbarat ne - iyi bir hedef teıltil eylemittir. 

zarcti parasüt1e İskoçyay.a inen bır Ha:be,istanda, Amba • Alqi' 
Alman pilotunun hiç bir şiiphcye doğru yürüven fngiliz Itıt'aları. 
mahal bırakmıyacak surette Ru - niden 200 ftalyan eıiri almıttır. 
dolf Hess olduqunun tesbit edil -
d'iğini bildinni~tır. mıntakada harekat şayanı me• 

Heu naail yere indi? nunivet bir tarzda inki.-fta d 
Bu gazetenin GJascowdaki mu- eylem.ektedir. Cenubda, kuvv 

habiri de şu tafsilatı vermektedir: yağmurlara rağmen, kuvvetle . 
Bir Alman pilotu iskoçyanın bütün mıntaltalarda ilerlemekte 

garbinde bir çı ftlık civar•na pa _ devamdır. Addia..Ababa'nın ce 
raşüıtle inmiştir. Ta,•varcsı 'Cie a bunda göller mıntaltaaında kıt'a 
levler içinde yere dllşerek parça _ lanmı:z. bir düşman mevziine il\ 

lanmıştır. Bir köylü aşık kemiği vaffaltiyetli bir hücum yapmıf. 
kınlmı.ş olan pilotu jandarmaya mana büyük inaan kayıbı verdir 
teslim etmiştir. miş ve 13 ltalyan ve 143 Afri 

İskoçyaya böyle hayret verıcı esir alm•ır. 
bir ~arzda gelen Rudolf Hess se- Irakta kayda değer mülıim 
nelerdenberi Hitlerln salt kolu ıdi. :i::şe=v=y=ok=t=u=r'========--=--111!1 
Geçen Büyük Harbde tecrübe ı?Ör
müş bir tayyareci olan Hess 1s -
koçyaya gelmek için 800 maden 
fazla bir mesaie katelrnıştir. 

Tefsir ve tahliller 
Daily Teleqraph gazetesi de 

şöyle yazıyor: 

ra Almanlara nasıl harbı 
ettirecektir? 

Heaa aailam 
Londra 13 (A.A.) - Reut 
Salahiyetli bir kaynaktan öire 

nildiğine göre, doktorlar Rud 
Hessin ruhan ve bedenen sai 
olduğunu teabit etmişlerdir. 

Hesa. bant tekliflerini aetirme 
miştir. lngiltereye ııazi makarıılar& 
nın arzuları hilafına gelmiıtir. 

Lord Halifüa'a söre 
Kanaaı City f3 (A.A.) -

Halifakı, dün akşam ıöylediii n 
tukta Heu hidise9inden fU sure 
bahsetmittir: 

ıı Bu belki bir ihtardır, belki 
bir deli hareketidir.:. 

Lord Halifaks. bu tef airatı ev 
velden bazırladıiı nutk&1n me · 
ilave olarak yapmıttır. 

~aldı1er 

Alman nasyonal sosyalist par -
tisi neşrettii!i resmi tebli~de 
Hess'in bir müddettenberi hasta 
olduğunu, tav ·&eye b·nmesinin 
yasak edildi/!ini, fakat bir tayyare 
tedarikine muvaffak olduğunu Ye 
Bavyeradan uçtuktan soma bir 
daha donmediğini bildirmiştir. 
Hitlerin emd hilafına olarak 
Hess'in uçmasına manı ol mı yan 
yaverlerin tevkif edildij!inı de Al
man resmi tebliği ilave etmekte -
dir. Şu cihet kaydcdılmelidir, Al
manyad'a kendisınden yüksek an
cak Hitler ve Görnig bulunan bir 
zat hakkında resmi tc-bl ığde mu
tad samimi sözler bulunmamakta
dı r. Alman radyosu da kaybolduğu 

(Bqlarafı 1 inci sayfada) bildirilen parti şefi hakkında hiç 
fından kabul edilmiıttir. bir taz ımde bulunmamıştır. 

Vatin~ton 13 ( .\.A.) - Rad 
Hess·in fslcaçyada karaya inm 
Va~ngton diplomatik mahfeHe · 
de nazi part.iai tefleri arHında ai 
fak ı;ıkhiı hakkında birçok t 
fere yol açmıftlr. Vafingtondaki 
naate gire: bldiaenin hakiki ma 
niyeti ne oluna ohun Alman 

Kabine bu sabah toplanıyor Heu'in son nutku 
Vichy 13 (A.A.) - D. N. B. Hess'in melckatı akliyesine sa-
Yarın sabah, bütün hükumet a- hi'b olmadı~ hakkındaki iddiaya 

zasının iştirakilc bir nazırlar heyeti gelince, Hitler!n doğumunun yıl -
toplanacaktır. Sıiyaai rnahfellerde dönümü münıısebetile 20 Nisanda 
sanı ldığına göre, bu toplantıda a- Hess başlı<:a nutuklarında:ı birini 
miral Darlan, B. Hitler ve B. Von söyliyecek kabiliyette görülmüş -
Ribbsntrop ile yaptığı görüşmeler tür. 
hakkında me!'aİ arkadaşlarına rna. İ-zalu müfkül bir hidise 
lumat verecektir. Toplantı sonun- Ward Price, Daily Mail gazete-
da bir resmi tebliğ neşredilecek. - sinde bu hadise hakkında diyor ki: 
tir. Bunun Almanyada hesab edıl -

Berlinde intiba mez tesirleri olacaktır. Bu kaçışın 
Berin 1 3 ( A.A.) -- Yarı res - sebebleri hakkında faraziyeler YÜ· 

mi bir membadan bildiriliyor: rütmek, partı şefleri arasında na-

!eti iı;in büyük bir darbe olmu 
Bazı mahfeHer Heu'in, 30 Hazir 
1 9 34 temizliiine benzer bir hare 
ketten kaçtığı fikrindedirler. 

Nazi pre91ijine _... 
Nevyorlı:: 13 (A.A .) - New 

york Times ııazetesine göre, dip 
lomatik mahfeller Ha1'in nazi p 
tijine aiır bir darbe indirdiii ka 
naatindedirler . 

Gazetenin Vafingtondaki m 
biri tunlan ilave ediyor: Führer ile Franınz başvekil mu - sıl büyük kavganın ç.ıktı/t.flı söy -

Bağdad 14 { A.A. ) - Irak Londra 14 (A.A.) - Kral dün avini amiral Darlan arasındaki gö- !emek lüzumsuzdur. 
tebliği: Ruzvelt Atlantik filosu Başvekil B. Çörçili kabul etnıiştir. rüşme hakkında Alman hariciye ne Ward Price, bu hldisenin Al _ 

Almanyaya kur yapan memle 
ketlerin bundan TUtıeçecekleri 
nedilmektedir, zira dünya A 
i~lerinde akaaklık olduiunu anla 

Dün Alrnussayah kampı üzerin- zareti, pmdilik resmi tebliğin met- manlara izahının çok müşküı ola-
Ck üç ln.giliz bombardıman tayya. Başkuma~danil e r " nini tecavüz eden tafsilat bekleııi- cağım yazıyor ve diyor ki: 
resi uçarak müteaddid bombal.u .. •• t •• ? ? ? ? ? lemiyeceğini bildirmiştir. Müzıı.ke Diğer taraftan askeri rüesa 
atmışlardır. 7..arar ehemmiyetsizdir. gon.•!" U • • • • • relerin nihayetlenmiş olup olma • Hess'in şimdi İn~ıltcrcde bulun -
Dün saat 19 da düşman bombardı.. Vaşington, 14 (A.A.) - Ruz\ elt WPoca Yll"'DI dığı da söylenemez. duğunu düşünerek yeise kapılmış 
man tayyareleri müteaddid kamp - dün Amerikanın Atlant'k filosu A li) Berlin siyasi mahfellerinde, u - olacaklardır. Hadisenin Hitler U-
lar üzerinde uçuşlar yapmı~lardır. başkumandanı amiral Kıngi kabul mum.iyet ctihaılile, konferansların zerindeki tesiri daha mütfiş ola -
Bunlar Irak tayyareleri tara6ndan etmiştir. Amiralin, Cümhurrclsinc ? ? ? ? ? neticeainin pyanı memnuniyet ol - caktır. Artık kime itimad edebi -
H kürtülmü4lerdir. Bütün tayya • raporunu v~r<liği zannolunmak- .. J duiu intibaı mevcud bulunmakta • lir? Kendisini ıstihli.f edecek olan 
r eler üalerine a vdet etmiılerdir, tadır. ""---------·---..- dır. adam bile düşmana ~ectikten son-

maktadır. 
Heu'in,...-~auk• 

Briatol -Virsinya'da- 13 ( 
A.) - Rudo1f Heaain yeieni G 
tave Adolf He• bilen askeri' · 
Panama kanalı bölgesinde Birle 
tik Amerika bava dafi bataryala 
da yapmaktadır. 
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abe - Mahkemelerde: e 

ahdidi sin doıayısile Hastabakıcılık kursu f ~~~··1 P ort davası a le rı n 
dd 1 ·of( ucV = bb 

Or U an ayrı IJOr • • •• ti i MEEl(skTı· UaPdll.Aı·ya ~' :.!. gari İf aşk b_ika_ yesi 
:iülhane hastanesinde ıçın muracaa ar . ı 

bir ayrılık töreni gı•ttı•kçe ÇOgw alıyO r sarayının an kazı f Genç ve güzel kadına aşık olan tercüman yüz 
ha~ırlandı Okuyucutaıını~zdan, Ankara ı bulamayınca ifadeleri yanlış tercüme etmiş, 

• ltı.lclar cadde..i, Nafizbcy apar - 1 hk d 
Aksaraydaki Kızılay hastabakıcı mektebinde 

18 .. 40 yaşları arasındaki bayanlar için 
ayrı bir kurs açılacak 

Yardı.msevenlcr cemiyeti İstan-' ~öreceklerdir. Bu kurslar oturduk
bul merkezi faal ve ne$riynt kol· I lan yere en yakın resmi veya hu
lan dün, birer t8planlı yapmışlar, susi hastanelerde açılacaktı'r. 
evvelce verilen kararların tatbiki 1 Gönüllü hastabakıcılık husu -
üzerinde ~örüşmüşlerdır: 1 suna İstanbul mülhakatındaki ba

Ccmlyetin bu hafıtnki lll€Saisi I yanlar arasında da büyük bır ala
hastabaktcılık kursları mevzuu et- ka gösterilmektedir. 
rafında teksif olunmuştur. Bu m.ev Mülhaknttnn hastaookıcı olmak 
zu etrafında yakına~ Hal.kevlerın- istiyenler nazari dersleri bulun -
de konferanslar verılmesıne bas ~ dukları yerlerde ~örecekler v~ a
lana~a~tı:.. . . meli kurslar için İstanhula davc-t 

Gonullu hastabakıcı ?lm~k ilıe- olunacaklnrdır. Bu havanlar İs -
re yardımsevt>nler cemı~etıne ve tanbulda yardımsevenler cemiyeti 
Halkeıv~rlne yapnan ,m'Jracnatlar tarafmdan iskAn edileceklerdir. 

Dr. Prof. Mim Kemal 
Rfin ~ikçe co.itıılmaktadır. Halk- . . . k 
evlerinde sabahtan akşama kadar h Dıkış d ately~lerlınde .. çal ıs~a 

·· ··ıı .. hast b x etı. olmak istn _ ususun a cem~ve e muracaa e
Güllıane tatbikat mektebi ve ~onr ~n ka~dfar~ yapılmaktadır. dPT'ıer n şimdilik adresleri. alın -
tanesj birinci hariciye serır.: - l!Jsn .. e[ı~ bayanlar tahsil dereces·ni maktadır. Kendilerine bılAhare 

tı profesörü doktor Mim Kemal .. ntu .k , nu··rus ka"""dla- vazife verilecektir. 
k hd.d. . d 1 .1 d l!OS eren vesaı ı; e ~· d k" K 

e ta ı ı sın o ayısı e ~r u - rile müracaat etrnelctcdirlcr. Di~er taraftan AksAtay a. ı ı-
a~ ~Yr.~lmaktadır. Kıym.etlı pro- Kavıd muamelesinin ikmalini zılay hastabakıcı1ık meklebınde 2 
sorumu~ ~1 senı:?enbcn orduda müteakıb başlıvaca.k olan kurslar Haziranda bir gönüllü hastal>ıkıcı
zmebte ıdı ve Gulhane hastane- evvelU nazari. biltıhare amdi ol - lık kursu açılacaktır. Bu kursa 
nde tam 22 se~e hocalık yap~ - mak üzere 4-6 hafta devam {'de - 18-45 yaşındaki en az ilk tahsil 

, k. mem!ekete bınlerc~ doktor)~ cektlr. Tahsil dereceleri ortadan (!Örmüş havanlar kabul edilecek -
tırm ~tı. Ordudan a)rılması ı:nü- '"'""'ı olan bayanlar 16 harta kurs lerdir. 

asebetıle Mım Kemal Öke ıçin ......... ~ 
uma ıs?'ÜnÜ Gülhane hastanesinde M 1 k 1 d 
erasim yapılacaktır. as a yo un a 
Profesör bu münasebetle ~aze -

t cılerc demiştir ki: • b• ı 
- Ge~i maddeten bugün ordu- yenı ır <aza 

an nyrılıyorum. fak at manen her _ 
zaman ona ba~lı kalaca~:m. En • b · • hl· · 
t tlı ve en heyecanlı anlarım or _ Hu•u•ı otomo ılı, e ıyetaız 
dunun sinesinde ı;!eçmiştir. Ve icab olarak ltallanan biti a ga ca 
ederse ordu ve memleket hizme - ' 
t nde ıtekrar çalışa.bilecek encriiye çarptırdı, üç kiıi yaralandı 

hiblm.> 

Anadoluya gitmek 
, i3tiyenler 

Trenle H ukiyat devem ~diyor, 
l zmir mıntahaıına yarın, Ka
radeni:ze Cama günü •on va -

purlar kalkıyor 

hmanında oturan Hasan Hay- i ma emede yaz ığı aşk mektubfarı okundu 
ri Beller. ıönderdiği mek:;ubda i ·- -
fU tekJili alikadarıarm . dikkat : Suçlulardan biri adliyeden kaçmıya teşebbüs etti nazarlanna arzetrnelıtedırc 1 

nlt&1nbulun imarı hah 'nde ı 
nazım plana dahil olan ve tof. İ Bir müddet evvel sahte pasa - Bu mektubların okunmasını 
silat planında yapılan Yereba- ! ~rtla, Çe~oslovakyadan şehrı . - müteakıb suçlulardan Rodolf Vud
tan yeşil aaha9ından sonra ay~ ! ~ıze ~elcre.t, burad~ ah~e sterlın ner riyaseı tnQkAmından söt 1 ti
nca Yük ekkeldırınıın da be - z surrne~e kalkıştıkl.ıı. bır sırada yerck şunları söylem!ştir: 
lediyece tanzim ve yeniden ya. i zabıta tarafından cürmü meshud c- Arkadaşlarımın tevklf~nden 
~ılacağmı gazetelerde gördüm. 1 halinde yakalanan ve n~liyeye it .s- birw gün evvı.!l Bülef!d bizim bulun
Js•anbulun scnelerdcnbcri na _ i lırn edılen Alferd Havım. Julvüs, du~umut otele ~~ldı. Kendlslnı PO• 
zarlardan uzak duran ve belki f Yakob Valez ve arknriaşhırmdan / Jis memuru diye bı~c tanıttıktan 
Y r e"'kkel<1J· m kadar imara i müteşekkil kadınlı erkekl• sahte- sonra, siz tcvkıf edileceksinız. El
muhteç merkezi bir yeri vardır ~ k~rlık şcJx:ke~l'.hirl ~uruşmasına fi~ide s?yle, hasta olduğunu. ~d: 
ki o da Ayasofyanın yaıl'nda : dutı de 2 ncı a,.,ırcczaoa devam o- dia etsın .. lbu takdlrda kendısı;ı~ 
vak tile yanan eski Adliye Sarft- E ı lunm.uşt~r. yakala!'llazlar, b•.!n . doktorla ışı 
y•rırı hala durmllk•n olan en _ : . Dünku cel ed~ ~ava enteresan hallettıtn, onu tevkı!ten kurıtara· 
kazıd1r. : bır safhaya ~ırm15tır. Buna scbeb; caf! m.> 

• evvelki durusmRda soq{Uva r.eki- Bundan sonr:ı rnüddeiumumt 
Müteahhidle belediye ara • ! len _gayri mevktıf suçlnlardatı El- muavini Tur~d söz alarak, suclu

aındaki ihtilaflardan sonra u - c firdi adındaki ıı:?<'nc Ve ıt\lZel bir Hırdan Yakob Valezle, Rodolf Vud 
zun zamandanberi lcafdınla - i kadının sayanı dikkat ifadE!sidir. ner haklanndn knçakçılık cür -
mıyan bu enkaz pek çirkin bir E Elfirjdi fbu ifadcs nde şunları söy. münden dolayı nsliyc 5 inci ceza 
manzara arzetmektedir. Ml'lh - ~ Jcmişti. mahkemesinde bakılmakta olan 
kıimla~ın nafıa işlerinde çalış - E c- İstanbulda Biilend adında davıının mahiyeti etrafında ma -
tırılmalıın dü .. ünüldüğü bir ıı- : bir tercümanla tanıştık. Bu adam lt1mat verilmesi için yazılan. mü -
rada ufak bir hirrnnetle, birkaç ! hcniınle dostluk tesis ~tmek isti • zekkerenin tekidini ve ismi ~cçen 
sene evvel :mUteahhid tarafın. : yordu. Kendisine bu irrıkanı vt'r• tercüman Büle:"IÔ hakkında cm -
d!'ln tuğla ve lurıntıları k1s1m ~ meyince bı..t ı:ıefer benı mütcaddıd niyet müdilrlü~nce yapılmakta 
kı ım satılarak esasen epeyce : aşk mektublarilc iz'aç etmc,!{c ve olduj?u bildirilen takiba: ve Lah -
azalmı-ş olan bu enkaz tama - : ıtarib, ıtarib tekliflerde bulunınn- kikatın ncde!1 ibarel bulundu~u -
men kaldırılıp yerine bir park : ğa başladı. Ayni adam zabıtaca nun ıstııamına karar verilmesini 
y:ınıJa,..,a,. mı? Ru suretle bu ' yapılan ilk sor.ıcumuz sırasınd~ .bi- istaniştir. 
çirk1nlik kaldırılırsa lıtanbulun ze .. ercu~manlık •tıı· ve kendmne _; • 1 b t 

,. '" ' Müdaeiumumimn ta e ini er -merkerl olan bu kö'lesi de r.nk ·· d · ~· den dolayı da ver Y.~z v~rm~ .~,..ı~ · ·, 
1 

teı: vi<; eden mahkeme ayni :ramanda 
güzel bir <>ekil alac:aktır. Bu dıg.mız bulun ıfadeleri .''.anl -~ . • suç mevzuu olan sahte paroların 
hususa makamı aidinin dikkat cüme .cUne~ ~u~tıle bızı mucrırn tedavülden kaldırılıo kaldırılma • 
nazarın.ı çekmenizi saygı ile di- mevkime duşurdu.> . .. . dığını, kaldırılmıssa tnmamcn kıy 
lerim.» : Genç kacln.ın bu ifadc~u uzerme metinin unl olup olmad i'{ının 

\ ..... ............ ............................. ) kocası Alfcrd Hayim m~~kcm.eye Merkez Bankasndan sorulmas1na 

R d tercüman ta~a~mdan ~?ndcrılen karar vererek duruşmayı baskn 

.oman3a an yakın- bu mektuıbları ıbraı etını'!. duruş- bir güne bırakmıştır. 
ma da bu mektublarm turkçeye 

d 8 O ·ı · · ·n t"ltk edilrnişti Jandarma lllUhafazasındn a a • a f çevrı mesı ıçı .. 1 
• y • d · ·ı k ı 1 ı d 

Dilter taraftan Gülhanc talbi -
kat mektebi ve hastanesi başka -
t bl şu ilanı yapmaktadır: 

Evvelki gece J?Cç vakit Maslak 
yolunda bir otomobil kazası ol -
muş, neticede üç kişi yaralanmış

tır. 

ramvay Dünkü celsede tercüman Bü - eıva ın ırı ı:te le o .an sucu a.r ~ 
lend tarafından Elferid\yc JlÖnde- Alferd Ha>:'":· kondorlarda~ı ka· 

~hrimizden hndi arıularile ve bandaj·I geıı·yor rtıcn bu mcktublar okunmustur. ıabalıktAn ıst.ıfade ederek bır an-
hükumet vesaitlle nıeccanf'n A - Çok ateşli kelimelerle ~enç ke- da ortadan kaybo~rnu.~tur: 
nadolunun muhtelif yerlerine _git- dma ilanı aşk eden tercüman 'bu Bu ant ta~ayyub uzerıne ôer .. 

Gülhane tatb.kat 'Mp. ve hasta
nesi 1 ci hariciye seririvatı pr9f e- Beyo~lunda cturan ve müteah

hidlik yapan Ahmed adında bir 
za.t, elinde ehliveti olmadığı hal
de bir l{arajdan aldığı hususi bir 
otomobile 4742~ numaralı bcvaz 
bir plaka takmış ve ıberaberine 
Avni, Turhan ve Ce1al isimlerin
de il~ de arkadaş alar<>k l{ezmelte 
çıkmıştır. 

mek istiyen vatandaşların sevkine Bu •uretle d la'rd belrl" mektublannda: hal harek t _g~en znbıta rneınu:-
devtım olunmaktadır. epo a ı • .Elferidiyi çok sevmekte ol~u· hırı ve adliy jandarması kısn hır 

orli Th. Alb. Mim Kemal Öke 
tahdidi sin dolavısil~ müddetini 
lkmal ederek orrludan aynlmakta
dır. 

Dün Haydarr:,~adan trenle ü - yen 50 .tramuay arabaaı da ğunu Aşkına ıtahammül edemedi· zaman sonra sokakta dolasTnjta 
cüncü kafile Adapa7.arına hareket kısa bır zamanda ıelere ğini .. ~ yaııyordu. kalkıçan sucluyu yak:ılamışlerdır. 
etmiştir. Dördüncü kafile b~ün, çılıarılacalt 
bP.sinci kafile \"ann. altıncı kafile 
de Cuma ı!iinü Adapazarına ~ön

iL AN 
Profesör arkada 1 rı tRrafından 

16/5/z41 Cuma ~ünU saat 17 de 
Gulhanede bir ayrılık ıtöreni ya· 
pılncaktır. Arzu eden m~slP.kdaş -
ların teşrifleri rica olunur. 

Katmerli ihtikar 
yapan kalay tüccarı 

Büyük kalay tüccarlarıncan 
Menahim isminde bırisi bir müd
det evvel külliyetli miktarda ka
la~ ı Mersinde bir tüccara 750 ku
ıustan satmıştır. Bilahare ayni ka
lnvlnr Mersinden tekrar İstanbula 
atılmış ve burada üçüncü defa 
atılırken fiat mürı;ıkn.be komis -

vonu işe vazıyet etmiş ve sudu -
hın cürmü .meş'hud halinde yaka
lnlmıstır. Toptan kalayın azami 
at ş fiatı 350 kuruş oldu~unn ~öre 

Menahim hakkmda fahiş fiatla ve 
mükerreren satıslnrdn bulunmak 
cürmünden dolavı takibat yapıl -
mclttadır. Suçlu milddeiumumili~c 
t; rilmiştir. 

Lise bitirme imtihanlarının 
neticeleri 

Lise bitirme imtihanlarında alı. 
nan neticeler alakadarlar tarafın -
dan tcşhit edimic:tir. Bu ıtme tch· 
rimizdeki 12 reami Jisenin edebiyat 
kolundan 1087 ve f cn kolundan 
523 talebe lise bitirme imtihanla -
r n iştirak etmiştir, Bunlardan 81 7 
ki i muvaffak olmuş, 720 si de Ey. 
)~ l devresi imtihanlarına girmek ü
ZNe bütünlem~yc kalmııtır. 

Elinde ehliyetnamesi olmadı~ı 
halde direksi•·onu bizzat idare et
meğc kalkışan Ahmed, üstelik mü 
saadcsiz olarak sefere çıkardıib bu 
otomobille evvelki nün şehrin muh 
ıtelif semtlerinde dolaştıktan sonra 
j!ece Jteç vakit de Sanyere· s:?it -
mek istemiştir. 

Bu suretle otomobil isürntle 
sevketmekte olan Ahmed, Maslak
tan 'j?eçerken. vanlış mhancvra ne
ticesinde volun kenarındaki aj!aç
lardan birine toslamıştır. 

Cok şiddetli olan bu müsademe 
net cesinde otomobil ehemmivetli 
surette hasara uğramış, Celıil, Tur 
han ve Avni vücudlarmın muh -
teüf yerlerinden yaralfınmışlar -
dır. 

Kazazedeler teclavi edilmek ü
zere Sisli hastanec;ine kaldırılm·~
ld.r, Ahmed vakalanarak hakkında 
takibata başlanm•stır. 

Kıvırcık ve dağlıç ucuzladı 
Son günlerde piyasada kuzu et

lerinin çoğıılmasıııa rnğmen, nark 
olmadığı için, kuzu etlerinin p:ıha
lryn satıldığı görülmü~tür. Bu va -
ziyct üzerine kuzu fintlnrın;ı nark 
konulma kararlaştmlmıştır. Fiat 
Müraknbe Komisyonu yarın bu hu
su&ta bir karar verecektir. 

Kıvırcık ve dağl·ç iiatlannda da 
kilo başına 5 kuruş tenzilat yapıl 
ması kararlaştırılmıştır. 

derileccktir. 
İzmir mıntakasına son yolcu 

kafilesi yarın saat 13 de kalkacak 
olan Kadeş vapurile hareket ede
cektir. Karadeniz bölı?esindc Or -
dudan ilerideki iskelelere son nak 
liyat Cuma ı!iinü Ankara vapurile 
yapılacaktır. 

Diğer taraftan Trakyadan Ana
doluya jtitmek istiycn1erin verdik
leri beyannamelerin vil5.yette tet • 
kiki işi bitirilmiştir. 

Bu vatandaşların biletleri bu -
~n ve varın hazırlıınacnk ve ö
nümüzdeki haftadan itibaren nak. 
liyata başlanacaktır. Trakynda bu 
lunanlar doitrudan do~ruva Tekir
dağ iskelesinden vapurlara bindi
rilerek nakled ;!eceklerdir. 

Mikrobiyoloji cemyietinin 
toplanlıın 

T üric Mikrobiyoloji Ceı.üyetin -
dc-n: 

15 Mayıs 941 Peroembe gunu 
saat 18. 30 da Etibba Oda111 konfc. 
rans salonunda yapılacak tc..plantı
da senelik kongre ve hesab rnporu 
tetkik edilecek; tülaremi°nin Ko -
b ... ylarda tab:i enf eksyonu ve dört 
IAboraıuar tülı:ıremi enfekayonu hak 
kında Dr. Vt. Said Bilnl Co),.m.İn 
etüdleıi ve ııKuduz a 1•1 tatbikında 
elde edilen iso-agliitinir. dereceleıi)) 
hakkında Dr. Zekai Muammer Tunç 
man tarafından tebligatta bulunu -
lacağından muhterem meslektaşla· 
rın tesriflt:ri rica olunur. 

t-Jezl!r Ola Hasan Sev D ivor ki: 

- Hasan bey a -
jnns haberlerine göz 
gezdirirken •.• 

... Bazı hatb tebliğ
lerinde hava bombar -
dımanlannın pek par
lak olduğundan bahis 
Eıkrnlar görüyoruz. 

... Bu (pek parlak) 
ibaresile elde edilen 
muvaf fakiyet mi kasd. 
edjliyor e.cabal 

Hasan bey - Zan
netmem, yanan tehir. 
lerin alevlcrile etrab 
~ydınlaıukhırı tıınla§ı -
lzyor, olmalı! 

Elektrik, Trnmvay ve Tünel it
letmeleri idaresinin bir rnUdd~t 
evvel Roman yaya sipa:ri ettf ği 800 
tramvay bandajının hazırlandığı 
ve yakında yola çıkarılacnjtı şeh
rhnilrleki alakadarlara bildirH -
miştir. 

Devlet Demiryolları idaresinin 
Romanyaya ısmarladıltı malların 
tesellümü için bir müddet evvel 
Romanvaya J?Önderdiği heyete, bu 
bandajların mübayaası ihususun -
da da salahiyet verilmiştir. 

Tramvay idaresinin teknik dai· 
resi reisi Civanşir bu işler etre .. 
fında Ankarada Devlet Dcmiryol
larile ve dii{er alakadarların te .. 

Aslı erlik lşlerl: 
--------~ 

Şubeye çaiınlanlar 
Emmönü Yerli IU. Şubesinden : 
Y d. Hv. Tğm. Yusuf Ziya oğlu 

Ahmed Cevd et 306 ( 1369 3). 
P. Tğm. Mustafa Oğ. Sami 322 

(37424). 
Tb. Yıb. Ahmed Tevfik oğlu 

Halis 31 3 ( 3640 7) 
S11'1.1f 6. MI. Me. Muııtaf a oğlu 

lmıail Hakkı 301 ( 34885). 
Kayıdlan tetkik edilmek üı:ere 

hüviyet cü:ı.danlarile acele şubeye 
müracaatları il&n olunur. 

Osmanlı BD.nkMındıı.n: Osmanlı 
Bankasının Orı.lıı.ta ınerketUe, Yenica 
mi ve Beyoğlu şubeleri veznelerile tı..
ralık kasa daireleri, 5 Mayıs 1941 Pa 
zartesi günUnden ltibaren, tş•arı ıı..h1· 
re kadar Q4a~ıda yazılı saatlerde :ıçıt 
bulunaca.ttır: 

Vezne saatıen: Saat 9.30 dan saat 
13,30 a kadar • adi günlerde. 

Saat 9,30 dan saat 11,30 a. kada.r -
Cumart~ günleri. 

Kiralık Jca.q daireleri: Saat 9,30 dan 
.saat 14,30 a kadar adi günlerde. 

Saa.t P,30 dan sa.at 12,30 e. kadar • 
Cumartesi günleri: 

maslarda bulunmakıtadır. d 
Romanvaya ısmarlann bandaj .. ~ MARMARA' a ıı. 

hırdan ilk :partinin önümilzdelti 
MiSiLSiZ ZAFERi ... 
lhallun akın akın lr.Oljtuıu 

hafta icinde gelmrısi beklenmek -
tedir. 800 bandaj kısa bir zaman 
kinde tamamen )(etirilmiş olaC'ak
tır. Bu banda ilar derlıal tramvay 
arabalarına konulacak ve bütün 
nrabaların banclajları yenilenecek-
tir. · 

Bir müddet evvel Jl{imrülle ~i
miş olan ve tramvay idaresi tara· 
fından cıkarılan 50 tramvay ban
daiı atelvelerde arabalara takıl -
maktadır. Yakında 12 araba sefere 
çıkarılabilecektir. Bandajıızlık yü
zi.inden halen 50 araba ı;eferden ~e
kilmis bir vaziyette depolarda bu
lunmaktadrr. Bunbr Romanyadan 
bandajlar ,J?eldikıten sonra kısa bir 
zaman içinde sefere çıkarılacak ve 
bu suretle seferlerde rahatlık te
min olunacaktır. 

Parasız muayene 
Bakıtköy Halk evinden: 
Evimiz polikliniğinde her Salı 

günü !inat 1 O den 12 ye kadar kıy. 
metli asabiyecilerimizden Dr. Baki 
Tiregol tarafından paraıtz olarak 
asabi hastalıkların muayenesine baş 
lanm'l'Ştır. Köyümüz halkının mü -
ıacaatları. 

-( -TiYATROLAR ) 
18 Mayıs 941 Pat.'!lr günü ak.şamı 

6nat 21 de Şehir Tiyatrosu komedi 
kısmında <Asım Bab:ı> JübaMi 

Münir Nurettin konseri 
HALK OPERETİ 

Naşid ve Halide Pişkin 
Gi.!;e hergün açıktır 

Buıün menlnılıı .on 
ba.t'dta.sı ba41adı 

NELSON EDDY 
JANETTE MAC-DONALD 
m insanlara yeni ve sonsuz he
yecan aluklan açan; yeni b ir 
şiir, rüya, h ayal ve mulki alemi 

.a 
T 

DOÖARKEN 
göriil.mem.14 heyecanlar fl1ml 

1••ka.11de oJa.rak 
Bucün mataıderden i&iba:ten 

GRETA GARBO 
nnn abldtllli 

GÜLMEYEN 
KADIN 

t.Ürkçe &Özlü 

1 Alemdar Fl .... Mi ...... ml 
sinemalarında 

BUKilnden itibaren 

BiR HAFTA DAHA 
ıı östeıilecekt.lr. 

Pr ograma aync• bqlin harb 
a:le-rleri tçlnde ola n AFRİKAYI 

ca.nlandırtm bllyilk film. 

Kara Güne' 
ilave olunmuştur. 

Bugün MELEK Sinemasında 
2 Film birden 

1- BRODVAY MELODIE 1940 
E L E ANOR POW E LL .. F R E D AS TER 

Z ·ÇAM SAKIZI 
ROBERT YUNG • ANN S OTHE R N 



"ıet, gene bu dava!. .. Her~nı Temelin odasına ~irdi. Elinde b'r 
~n bu dava, bu~n de tek- paket vardı. K~mali itina U~ açtı. 

anıyordu. 4\rada bir terzlnin içinden bit pantalon çıkardı. Aca-
ır ~(!mediii eLb!gen\n de batı· yib bir pantalon. 
.. davaya katıışıyordu. DÜtt11, ~ İste, dedı, 'panlalonunuz ~l· 

IJ Melpomeniyi kandırıp Sa- di. Bundan 'böyle provalan bunwı. 
°''va (ötilrmekten vazıetti; la yapacaksınız. 
tQ buna imkRn olmadı,;tını an· Temelle Şetvan pantalona hay-
1ıtı. Melpomeninln aklı fikri retle bak1yurlardı. Bennutad Te

lle, el'bisesi arasında mekik mel bu pahtalonu Şetvanla l)r.ylae-
Yonlu. Eşuen bu $erait tah- malı reelle söte bı11ııa1. Ve her· 
Yapılacak olan b;r mülakat- muıtatl Şetvan kend\sine ricada 

ltıüsbet ne.tice beklenilemez- bulundu. Gene bermutad Apustol 
13.inaen.llcyh meseleyi ~aşka hesab defterini · ve pusulalan çı
~ne talik eLmck do~ruyıdu. kardı. Ve ~ene, bir saatlik bir rnü-

ibir ~ün, belki yarm... nakaşadan sonra Temel iStenH~ni * va~ma,la ratl l')\au. Nihayet panta-
esi ~nü, Apustol $etvanla lonu giymek ameliyesine geçildi. 

80" POSTA 

BilcA7e 

Bu pantalon Temelle Şctvanı \h
tiva edecek kadar boldu. Yukarısı 
pantalondan ziyade şalvara benzi
yordu. Fakat bütün husıaiyetl üç 
bacaklı olma~ydı. Temel sai aya
Jimı pantalonun s~ becaAından 
~irdi. Şetvan ayni amelıyeyi soj 
ayağile pantalonun sol bacaA nda 
tekrar ett1. Sonra, her ik;si panta
lonun orta baca,;?ına açıkta kalan 
brataklarmı yerleştirdiler. Fakal 
içerisinde blr tek bacak bulundu
ilı .aeha!bmı seyircilerde uyandır
mak için bu 'Pac:a b.ililtizam ol· 
dukça dar biçilmiş olduğundan bir 
hiyli mü$kü.lat ~kildi. Nihayet 
dfiştmeler tiüimelendi. Şimdi Te
melle $etvan birinin sol kalçnsile 

~ermin sai kalçasının bhbirine 
sıkı sıkı yapıiması ve birinln 'ba· 
cağı diğerininki arkasında saklı 
olmasile hilkatin blr aciıbesi, yapı
iık kardet manzarası aı-zechyor
lardı. Maamafih Selvan sordu: 

- İy1 aın."lla halk buna in~ıur 
Inl 7... Sahtekarlık meydana çı
karsa? ... 
En~elerini ApustQ.1 teskin etti: 
- Hiç üztilme, çıkır:ız! ... Sa!'l· 

nede kadını .!abutun içine koyu-
yorlar da kıtır ~ıh<" kesiyorlar .. . 
Bunu sahiden mi yapıvorlar? .. . 
Halk bunu vutuyor da sizi ne di
ye vutmas n! ... 

Apustolun bu kuvvetli mantığı 
$etvanı tamam "b tatmir. etmemiş
ti. Maamafih. her şevi ı;?Öze almış, 
evvelden kabul etnıiı:: olduiundan 
itirazında iazla ileri ${itmedi; sa
dece: 

- Şimdi de bizi halka yuttura
cak!. .. 

Dive mırıldanmalch iktifa elıti. 
Temel ise so~k hiddet teri dök
mekteydi. Apustol. 0;1un nerede 
ise. kendi tab;rince bomlavaca -
i'ını. hissederPk provayı kazasız 

Bir lambanın yanması için bir gecede neka
dar havaya ihtiyaç olduğunu bilir misiniz ? 

belcisız bir an evvel başlayJp bi- cud oltlulclarına delil olacak btr 
ürmek ~ı . ~ ~t'Vanla Temel fdt. 

- Haydı azli kard~~rlm. ~a- lint ~er. Sonra Sıttvan: 
hşabm... $öyle kendm1zi. halk - Ayaklanma tara sular inci, 
huzurunda ianml... l~leyıı> Sl!- şU ll'lintlere kadar ~idiı> otunM. 
lim edin!.. \..: ... ..ı 

1"'1-...L: V ·1---.. ı......1 -~-- '--- Utrcnı@t' ••• 
~. et"luu~n a•,.•Y _. UU Ded' T }' '-'dd 

emrin taıtbikl ~üçtü. lfüvaı.ene te- ı. eme ın n. etlı cevabı 
min edilemiyordu. Maamafih bir su oldu: 
iki tecrübeden sonra olduk~ sa- - Ben ttnin. biradM-in 9~ı-
yanı nıemnuniyct bir nctlte elde Um! ••• 
edildi. Ap·'1Slol. ~an'~tkatlarının - J)e.qllsin fakat ne çare ki öy
sabrıru tüketmek korkusile sesine ıe «~inm~e mecbunwı; hem 
vermiş oldu~u şevk ve n~$·e eda- yalnız kard•a hatta ikiz karcl
sını bir kat dah3 atl1rarak· ~ ... 

- Ha.ytii çocuk!arım So~ btr dt!- d~l de yapı$1k katdes otduk! ••• 
fa daha... Haydi, 'Jt'el. •• tMd ett~. .• Biım 

Dernek üzere iken uvin ~nünde otunıl» d.nleMlinı ... 
b 0 r otomobil durdu~ jşitiMi. Bir Temel de yoru\mustu. $ tvaftl 
kaç saniye sonra kapi c-ahnıvordu. fazla üzmedeh .olu!'l'rlalt:\ r.m Ol• 
Bir iki dakika sonra c3 knp'n n du. Kendi ~endine süvlenıyordu: 
arkas•hdan vtik,.el~:n matııı.m Hay. _ T<h'lbc. tö,.-b,,! Du n~ sur 
ganosun sesi dU\'ltidu: 

_ l3ay Apustol! .. Seni iStl'"'t- be! ... Kim derdi ki şu ispinoz .. 
.ıv ratlı herifle bic tek radam sa ııa-lar. .. . ,1 

Apustol \elasla: cağım!. .. Herif bar.a izmant .,. 
- Biraz istirahat edin yavru- zerindeki kene gibi yapın> kala. 

larım... tak ... 
Deyip onadah fırladı. Yt>kvO~ tAıba ..... 
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Bir baba karısını, geli
nini ve oğlunu öldürdü 

Oilu da •on nele•ini verirken 
•iliılruıı kullanarak babayı 

öldürdü 

SON POST~ 

Birleşik Amerika zabıta te 
ıatına ait bir tetkik 

. (Bqtarafı 2 nci sayfada) 
bıllerdeki reseptörler yalnız bir 
amplitüd üzerine ayar· edildi! 

verler, mühimmat, göz 
bombalar bulunmaktadır. 

Birleşik Amerikadaki 
zabıta radyoları . 

Birleşik Amerika dahilinde za
bıta radyoları neşriyat merkez
leri ıgünden ı;!Üne çoğalmaktadır. 
Nevyorktan maada, 75 Amerikan 
şehrinde zabıta radyo neşriyat 
merkezleri bulunmaktadır. 

Nevyorldta son derecede mü
kemmel tesisata malik üç zabıta 
radyo istasyonu vardır. Her biri
nin 200 waltlık transmetörleı·i var
dır. Amplitüdde mükemmeliyeti 
temin için her birinin kristaİden 
kontrolu vardır. 

Bu _istasyonlar daimi veya al
ternatıf cereyanlarla işlemekte
dirler. 

Bunlardan başka bu 
da parmak izlerini almak 
çük Iaboratuarlar vardır. 
makineleri, manyeziyoml 
jektörler de mevcuddur. 

Bu arabaların nelere 
d~klarını göstermek için 
hım zabıta amirlerinden 
yüzbaşı, Dixonun rnaQCra 
latalım: 

Yüzbası Diıon rnac 
' 

Bu otomobillerden aza 
te ıstifade temin edilebi 
söyliyen yüzbaşı Dixon b 
vazör~ lerdcn birine bıne 
l~şik Amerikanın şark vi 
rınde 45.000 kilometrelik 
rübe seferi yapmıştır. 

Bu tecrübe seferi faaliye 
mistir. 

Zabıta telsiz cihazları ve 
tesisatı 

Atlantada bir gece zarfı 
Yedi kişi tevkif cyleme~e 
fak olmuştur. Bunlar hayd 
sız, sahtekar, kumarbazlard 
teşekkildir. 

Zalbıta otomobilleri hususi su
rette imal edilmis arabalardır. 

Şehir servısleri için iki veva 
dört kişilik nrabalar vardır. Ayrı
ca haydudların, ı?anf,!stcrlerin ta
kibinde Lincoln tipinde ve cknı
vazör.. namile anılan çok samam 
arabalar mevcuddur. 

Bu ckruvazörler .. saatte 180 ki
lometre yol :ılabilirler· O tarzda 
inşa edilmişlerdir ki en yüksek 
süraıtle döneme~lerde manevralar 
yapabilmektedirler. Dönem~lerde 
süratlerini 100 kilometreye ind;r
mektedirler. 

Yüzbaşı Dixon'un tecrii 
rinin büyük bir muvaff 
neticelenmesi üzerine zabı 
mobil teşkilatına bir kat 
hemmiyet vermiştir. 

Zabıta memurları böyl 
kuvvetli ve mükemmel ot 
Iere malik olur olmaz ha 
da bu yolda işe koyulmuşl 
zabıta otomobilleri ayarın 
ki de onlardan çok kuvve 
mobiller yaptırmışlardır. 

Otomobil yaptırmakla 
mışlar, çok mühim ve dikJc 
iter usuller k!!şfeylemişler<f 
usulleri ~özden gec;ir"lim: 

Göz kamaştıran 
projektörler, zehirli 

1 - Bu sulledn başmda 
kamaştıran proiektörlert ~ 
tedir. Haydudlar bu çok k 
projektörleri tahmin eylıye 
ğinizin aksine olarak otom 
rinin ön tarafına de.itil arkıı 
fma yerleştirmcktedirle:-. 
takibe koyulan zabıta otom 
rinin cşoförleri:ı. bu projekt 
ziyası altında adeta körle 
sendelemektedirler ... 

2 - Duman hazinesi: Bil 
tarafa yerleştirilmiş bir küCÜ 
podur. İcabı halinde şoför 
dan koyu siyah bir duman 
makta ve bu suretle otomobil 
kibinde müşkülıit çıkarılmak 

3 - Lakrimojen (gözleri 
bcı) bombalar: İcabında 
kullanılmaktadır. 

4 - Hakiki bombalar ..• 
5 - Otomatik surette o 

bilin ren.(?ini değiştirme: Ha 
lar çok mükemmel bir suret 
tomobillerinin rengim taban 
ve otomatik b=r surebte del 
mektedirler. Bu boya dc~ist 
ancak bir dakikada vapılmakt 

6 - Plakaları deJ!istirme: 
leşik Amerikayı teşkil eden 
Jetlerin her bırınin kendisine 
sus otomobil plakaları vardır· 
hirden şehre büyük bir süratl 
çen tıaydudlar yıldırım SÜ 
plaka değiştirmek için mükc 
tesisat yapmışlardır. 

Kocaeli vali muavinliği 
iz.mit ( Husuai ) - Vilayetimiz 

vali muavinliğine tayin olunan İsmail 
Vehbi Sericin gelerek vazifesine hllf
lamı tır. 

Tokat (Hususi) - Evvelce teş zamanda muvaffakiyetli konser -
kilini •bildirdiıtim Halkeviı mando- ler venn.iye ba.şlarn.ı.slardır. Re -
lin kolunun küçük üyeleri, öğ'ret-
menleri musikişinas ve bestekar simde, çalı.Şkan mandolin kolunun 

İki sene önce tamir gören ve 
yıllardanberi kadro harici bırakı
lan .Oiniida arasıra bazı köylüler 
ikamet etmekte olduğundan ve 
hafta pazarı da orada kurulöuğun
dan çatısının çürüdüğünü farke
den belediye meclisi, pazar verini 
?~ha ö~~en oradan kaldırtmış, 
ıçıne gınlmesini de mcnetmişti. 

Bu tedbir sayesinde nüfusça za
yiat olmamıştır. Çünkü birkaç ta
libi olduRu halde evkaf dairesi bu 
binayı .şitn<iive kadar satmamıştır. 

Bunlarda iki radyo makinesi 
bulunmaktadır. 

Ara'banın lastikleri zırhlarla ko
runmuştur. Camlar kurşunlara 
rr.ukavemet eder. 

Haydudların ta.banca ile 
mobillere sürdükleri boyalar 
ince bir tabakadan mürekke 
Bunu gözönünde tutan zabıta. 
helendiğ'i otomobili yakaladı.İt' 
kit, ilk iş olarak çakı ile boY 
kazıyarak tetkik etmektediı. 
menua bir başka yazıda te 

Hayri Yeni.günün nezaret ve mü- küıı:ük üyelerini öğretmenlerile 
temadi mesaisi sayesinde kısa bir bir arada görüyorsunuz. 

dloa Po.ıaı. nın Wl'9tua: 111 

Yasan: V alentin WiUianu 
Şato sahtbine dönerek devam 

ettı : 
- Öyle düşündüm ki, mösyö, 

dedı. Sızın veya ol!lunuzun kızımı 
:mahva sürukleyen bu Vikont 
d" Arenne adındaki adamı bulma
nız mumkündur. Bedbaht kızımın 
son mc.ktuıbunu okudugumdanbe -
ri bu adamla karşı karşıya gelme
yi üyle istiyordum ki... Bu ak -
şanı yemek masanıza yaklaştıj!ım 
zaman "o adamın adını işitip, ken
disini karşımda ı?Örünce diz üstü 
yere diısecek ve (*) Slmeon gibi: 
c$ımdi kulunu huzur içinde öldü
re'bihrsin, Allahım!• diye haykı
racaktım. 

Kaptan sade ve vakur bır sesle 
konuşuyor ve kendisini dinliyen
ler üzerinde mühim bir nüfuz icra 
ediyordu. 

- Gemiye dönme-k için şatoyu 
terkettiğim zaman, diye sözüne 
devam etti. Kafamda hiç bir pro
je yoktu, zihnım yalnız bu adamla 
meşguldü. Fakat bir müddet son
ra Mösyö Garrıson He ,görüşmek 
i<;in geldikim zaman, onun, maz
gallı odada buluşmak üzere ~enı:; 
bayana randevu verdiğini işittim. 
Ve işte dedim, Allah onu benim 
avucwna teslim etti. Öğleden son
ra uzun müddet sahilde bir ~ağı 
bir yukarı dolastım ve kırk vıl ka
dar çocuk iken ve plajda oynar.: 

<•> H:.\zreti Vakuhan on iki otlan.. ken keşfetm~ oldu~um gizli ma-
6&n ik.in.cisl. (Çerirerun notu). ğarayı aradım. Şato sahibinin söz-

leri, !bana. Mac Neil'in katli hika
yesini hatırlattı. Hole .girip te şa
to sahlbinıiın kıymettar banoerini 
masanın üze.rinde ~ördüğüll' za
man işi ne şekilde halledeceğimi 
tesbit etmiş bulunuyordum. Bana 
öyle ~eliyordu ki Mac Ncil'in ö
lüm yıldönümünün ~ecesınde ba-
na bir baı::ka sefili teslim eden, 
kudreti ilahiye idi. 

Bir an sustu. Sonra melankoli 
içinde devam etti: 

- İlk'önce hürriyetim elimde 
de~l imiş gibi hareket edivordum 
ve onun beni altedece~ini sanıyor
dum. Yalnız, ben ölümden kork
muyordum ve Christine'imsiz ~e
c;en bu yıllar bana yaşamaktan da
ha güç ı;ı;elivordu ... 

Tonay sordu: 
- O zaman, sahilden yürüve

rek içeri ~irdiniz ve maz~allı oda
va ~eldiniz, ddil mi? 

Dedi. 
Mac Kenzie basile tasdik etti. 
- Gece çok karanlıktı ve ya-

nımda cb elektrik feneri yoktu. 
Gündüzden m3.branın dcli~ine i
şaret koymuştum. Bu işaretler ol-

madan orasını kaıt'iycn bulamaz. 
dırn. Yanımda fazla miktarda kib
rit olmamasından da korkuyor
dum. Ma~allı odanın ~izli kapı
sının mandalını oynattım; bir 
mum .bulmat< ümidi iıe odaya ~ir
dim ve onu koridordan altp ~etir
dlln. Uzun zaman orada bekledım. 
Fakat nihayet beklediğim adam 
geldi. Kendimı belli etti.itim za
man elektri~ini benden tarafa 
doğru tuttu, heyecanlı bir sesle: 

c- Kim var. orada? .. 
Diye sordu. Ben de kamayı sal-

lıyarak: 
c- Christine'in babası!> 
Diye cevab verdim. 
Başka bir kelime söylemeden, 

kapıya doğru yürüdii. fakat vakit 
çoktan aeçmişti, kendisine vetiş
tim. Sağ elimde şamdanı tutuvor
dum, silahı öbür elime almadan 
sol elimle sırtına sapladım. Ne bir 
şey söyledi, ne de bağırdı. .. 

Kaptanın başı ~öi?:süne do_ğru 
düştü ve başka hıçbir şev söyle
medi. 

Bu anda kapı hızlı hızlı vuruldu 
ve ihtiyar Duncan korku içinde 

Baş tarafta bir mitralyöz var
dır. İçte el yetişecek yerde ro\'el-

ve titriyen bir sesle: 
- Moc Reay! Mac Reay! diye 

haykırdı. 
- Polis motörü, deniz tarafın

daki kapıya yanaştı, dedi. 
Ayni anda bır can sesi duyuldu. 
Torray bir dakika olsun süku

netini kaybetmedi: 

dönceeğ'iz. 
O~man Tua 

- Duncan em1rlerımi dini 
niz, haydi vakit kaybetmeyiıtİ 

Hizmetçi kapıyı kapadı. 
Yalnız Mac Kenzie müstesna. 
ikisi de gözlerini Torray'ye dJ 
ler. Şato sahibi ihtiyar denit.C 
yaklaştı ve sordu: 

- Cüzdandaki evrakı ne v• - ·Bu, zannederim Todd'dur, 
dedi. nız? 

- Evet, efendimiz. Yanında Mac Kenzie başını kaldırdı, tO 
Mac Be~ ve' bir başka polis me- hatalbına uzun uzun baktı ve ce°' 
muru daha var. verdi: 

- Be~ nerede? - Mösyö Garrison' un o~ 
- Bilardo salonunda arkadaş- daki ocakta onları yaktım ve ~ 

larile birlikte kahvaltı ediyor. Fa- danı da. yanık deri kokusu e 
kat çan sesini onların da duymuş tan belli olmasın diye sakladıı11 1 
olduklarını zannedivonım. Torray bir ş:?y söylemedi 

1 Şato sahibi emir verdi: yalnız ellerinin tiıtrcmekte olrı~ 
- Polis me~ı~r~~r~.111 benim ça- heyecanını b~Ui ediyordu. Eıter• 

lışma odama goturunuz ve Mar,ga- uğuşturuyor ve pumaklarını el 
ret'e de, _onla~a . kahvaltı hazırla- !atı ordu. Önünde, b~ı el?ik ~ 
masını soyleymız; yolda herhalde ran Y adamı uzun uzun süzdü. g; 
acıkmışlardır. Ben de hemen ora- v· ·ı , . "zeri• 
ya ~eliyorum. ra, erı y nı~ masanın u ııtıl 

Şaşırmış olan başhizmetçi: 1 koymuş oldugu maı+?allı od 1 
_ Fakaıt, efendimiz... iri anahtarn~ı alarak pannaklıtrl 
Diye ba~rdı. rasında çevırmeye basladı. 
Şato sahibi cevabını tekrarladı: (Arka.la _.,) 
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Almanyada Fuhrer Bütçemizin hususiyeti 
hluavinliği kaldırıldı (llaot=fl l mci ltıllf<ula) ye kadar oldu~u ~bl bundan son-

ca.. tarafı 1 inci ~~ . Teşkilatı esasiye kanununa ~ö- ra da ta.mamile karşılıyacağından 
Ye kadar istihraç edılebıldıj!ıne re Martın birinde hükfunetin Mec- şüphe edilemez. Milli Şefin etra -
lfüre. Hess her seye ra~men ve ~a- lise verdiği 1941 bütçesinin pro _ fında istiklal. ve hürriyet davası -
lllnakta old'ultu I~ilizler .nezdın- jesi :ReÇen yıllara nazaran .<>yle nın mümessili olan memleket ma
de şahsi bir tavassut sayesınde !n- bir hususiyet arzediyo:-du: liyem.ize her vardunı yapacak, on
liltere ile Almanya arasında ni: ötedenberi fevblade v-aridatla dan hi~ bir fedakarlığı esirgemi -
ha~et bh; ~nl~a . t~~akkuk etıtı- karşılanan ve bu addaki bir •bütçe yecektir. A ,A 
~bıleceki :fıkri sabıtı ıle yaşamış.. ile idare olunan bazı zirai sınai 1941 malı yılının kat ı hesab ra
tır . faaliyeUer ve demiryolu ~·esair.e kanılarını aldıiınuzda onun hac -

Filhakika .~o~d~dan ver7len ~y~ inşaatı bu sene tamamen adi büt- n;i içind'e milli müdafaanın fevka
~ler kend.isımn ınmek ıste~ıgı çeye konuluyor ve böylece ibÜtÇ€- iade masraflan da bulunacağın -
l'ere yakın bir noktada paraşutle mn ~eçcn yıla göre artan ıakamı dan mali bütçeye nazaran hayli 
•tlamış ve hic şüphesiz varalanmış mevcud vergilere ·bazı zamlar ya- kabarık oldu~unu J?Öreceğiz. Ni 
Olduğunu bildirmektedir. pılarak karşılanıyor. Bu müva _ tekim 1940 yılı rakamları da adi 

Müneccimlere müracaat zene içinde milli müdafaaya aid bütçesine J?Öre ayni fazlalıktadır. 
Partiye malum olduğu üzere, ra~amlar. g~en yıl ~ütçes.~ıldeki - Ancak b.~z.ı. devletleı- milli ~d'a

tenelerdenberi çok hasta olan Ru- lerın aynıdır. Bu tertıbe gore için- faanın lbutün masraflarını butçe -
dolf Hess son zamanlarda gittikçe efe bulundulumuz mali senede ol- lerine daha ~aşlang!cta koy.uvor. 
diba çok ve daha de]!işik tedavi duiu ıRibi ~elecek mall yılda da Bu, rnemleketın malı mekanızma
~arelerine baş vurmustur. Bu ça - milli müdafaanın ahval sebebile sına ".e bilhac;sa kavn.a~larının :ıte
teler arasında manvetizmecilere, arıtan ihtiyacı fevkalfıde memba • nişliğıne uygun olabılır. 1ngıltere 
lnüneccimlere müracaat ta mev - lardan karşılanacaktır. Şu iarkla bütçeleri bu ~~i~ded!r. ye onlar 
CUddur. Kendisini bu tedbiri al - ki bu sene bu membalar tamamen da harbin tes_ı.nnı. ~~ı butçe ra -
lnağa sevkeden akıl ha9tah~ından müdafaaya hasredilmiş bulunu - kamlarında ~rebilırız. İşte son 
bu kimselerin ne dereceve kadar yor. üç yılın milvon sterlm olarak ~e-
lnes'ul oldukları meselesi de av - Bu senenin adi bütcesine yeni- lir ve masraf rakamları .•• 
dınlatılmasına çalışılacak bir ın€- den giren teşebbüsler, bunlara ~- Masraf : 
'eledir. dşildi/!i d€vrede ve hatta bugün 1938 - 1939 - 1068 

Fakat İngilizlerin Hess'e bir tu- devletin diğer amme hizmetlerine 1939 - 1940 - 1816 
lak ku~uş olmaları pekala müm- göre fevkalade islerden savılabi - 1940 - 1941 - 4807 
~ d"' lir. Petrol ve maden araması, şi- Deniz· 

n ur. Heu'in vazifesi mend.ifer ve su tesisleri vaprl - 1938 ..:.._ 1939 - 927 
HeThalde hattı hareketindeki ması, ziraat Ye endüstri mücsse- 1939 - 1940 - 1049 

tarz, B. Hessin sabit fikirlerin te- selCTi kurulması vesaire gibi... 1940 - 1941 1409 
tiri altın<la bulunduğu hakkında ilk Ve ancak bunlar devamlı Ye Açık: 
tebliğde bildirilen vakıayı teyid or~amlı devlet vaz.ifeleri ha - 1938 1939 141 
etmektedir. HeM, Führerin kalbinin lini almıştır. Hepsini umumi büt- 1939 - 1940 - 767 

v b• k re ~inde toplayıp ilerJ<>vişlPıini 1940 - 1941 - 2458 t.6 ;..n..den gcleTek yaptıgı ır ço " " k ı 
'l --r·· mali takatimize göre ayarlıyabi - Buradaki açıkların arşı anma-oarı• tekliflerini herkesten iyi bili~ 1 d 1 • .ı-.:ı " liriz. İşte yeni bütçemiz bu esası sı için n,Vltere e alınan ma ı wu~ 

SPOR -
Gençlik Bayramında 

yapllacak spor 
hareketleri 

19 Mayıs gençlik bayramı RUnü 
Fenerbah(e stadında mekteblera
rası büyük bir spor bayranıı yap;Ja 
caktır. Bu münasebetle dün be -
den terbiyesi hocalan arasında 
bir toplantı yapılarak pr~am 
hazırlanmıştır. 

Tesbit edilen prol{rama j;(Öre 
spor bayramı ~nü atletizm ve 
iutbol oynanacaktır. 

Atletizm programı: 100, 200, 
400, 800, 1000 metre koşular. cirid, 
gülle, disk atmalar, uzun, yüksek, 
sırıkla atlamalar ve Balkan bay -
rak yanşından ibaretıtir. 

Futibol maçı da beyaz ve kır -
mızı kümenin şampiyonları olan 
Haydarpaşa ile Pertevnvial takım
ları aras1nda yapılacaktır. 

P.akem idmanları 
Futbol ajanlığı, hakemlerin 

muntazam bir şekilde antrenman
lara devam etmeleri için yeniden 
bazı tedbirler almışttr. 

Futbol hakemleri her Çarşam -
ha saat 6 dan 7 ye kadar Beyoğlu 
Halkevinde calışacaklardır. 

lstanbul - Edirne 
bisiklet yar şı 

Sayf" 7 

Niçin-Nerede-Nasıl? 
(&ıttanfa 5 inci aa,fada) det tMlfıdtla bir in!!anın aarfetlde 

miştir. Bugün, elektrik ütülerinden hava miktarı ancak 3 kiloğramı ba
arnada elektrikle yemek pioiren hır. Demek ki bir lamba 8 ineana 
jtenıeereler, eıektrikü çaydan~lu bedeldir. Bu i.e, o evin jçfode ya
falan da vardır. §ıy&n iıuanlar hesabtna büyük bit 

Elektrik bu sahada da rakibin - zarardır. Çünkü hepiniz bilirsiniz 1ci 
den geri kalmak istememiştir. bir odanın içjndeki insanlar ne b-

Fakat ne olursa ol•un, elektrik, dar fazla İ8e.. tesıeffüs etmek o b
muhakkak ki havagazinden çok da- dar zon.,ır. 
ha iyidir. Çünkü her şeyden önce Fakat elektrik böylemi ya). 
elektriğin hiç bir tehlikesi yoktıır. Vaksa biz, itiyad neticesi ola• 
Halbuki havagazi böyle mi ya). .Ş... eldktıik. ıiimbaamı ya'ksanallt 
Herhangi bir evde havagazi boru • falan deriz. Fakat hakikatte ortada 
luında ufak bir sızıntı olsa, bu bo- yanan, yak.dan lliç bir §ey yokaal. 
rud.an srzan havagazile bütün ev Binaenaleyh, ortada yanan bir fll'1 
halkının zehirlenmesi iften bile de. olmadığına aöre. ortada homlaa 
ğildir. bir hava da yok.tur. 

Havagazile zehirlenmiş insanların Bütün hunlardan maada elektif. 
acıklı sergüzeştini, gazetelerin zabı.. iin bir bqka ı...u.iyeti ve • iyilii 
ta vukuatı sütununda sık sık oku - daha vaı-Gır: Elektrik, m~ 
muyor muyuz? teller ile istenilen yere ve m~ 

Havagazinin muhzuru yalnız bu de nakledilebilir. Bir elektrik Wlııııl. 
kadaTla da kalmamaktadır: Şayed yonu veyahud aantrah. koca im 
havagazi fazal sızmış ise, müthiş bir noktayı tenvir edebiliT. 
infilak vıukua gelmesi için kiiçücük ff!e bu huııuaiyetteo dolayı tia
bir kibrit çakmak kafidir. Bu vazi- gün elektrik, daha dün çıra kaD.. 
yette bütün evin, içindekilerle be - nan en Ücra köyleıe ba. kolayla.la 
raber havaya uçma9l işten bile de- gidebilomıtir. 
ğildir. Çıra ile yakılan elektrik 

Halbuki elektrik tenviratmda ne fimb&SI 
böy~ zefı.ir!Jen.m.e1er, ne de böyle 
infilakler olduğu vaki değildiT. Daha son ve mütekimil e1ek:'btE 

Hatta infilak ve zehirlenme oL lııimbalarının icadmdao önce Nem8t 
masa bile, havagazinin. evin veya- isminde bir ı\lim, çok eııweaan bir 
hud oclanm içindeki havayı boz - Jıimba bulmuotu. Bu lJim. ~ 
ması kafidir. Yalnız havagazi değil; yerine madeni bir tel 7edne 
elektTikten maada bütün diğer lam. mıWnezi denilen ci.imden ince bir 
'h.llar, odamızın içiındeki havayı çubuk aldı. Mağnezi. ya..-yan, do-
bozarlar.·• layıaile havadan korkmıyan bir cİ-

l-ordu. Öyle görünüvor ki Hess, .. 
• kabul eıtmiş oiuyor. birlerin izahı uzun surer. &endi fikrine göre, lnıı:iliz impara • 1 k b 1 
t 1 ... h ·b'l nihavet Buraya kadarki izahlarımız ye- En sağda hıza a armış o an 

Çünkü eldctrilcten -maada bütün eimdir. E.aaen lazım olan da buidi. 
Ankara 13 (AA.) - Üçüncü dii'!oer lambalar vandıklnrı 71"mıı.,n: Fakat bunun da şu mahzuru ver. 

lstanbul - Edirne - lstanbul bisiklet bizim teneffüs ettiğimiz havayı kul- dı: Mağnezi ancak l9lndağı zaman 
yarışı evvelce yapıldığı gibi bu se- lanırlar. Zira bunlar havasız yana. elektrik cereyanına geçmesine m4.. 
ne de 19 Mayıs Gençlik ve Spor mazlar .. Limba da, tıpkı bir insan •ade ediyordu. İtte h\lallJl içindir 
bayramı günü Ankara, lstanbul, iz. gibi temiz hava alır, pis hava verir. ki, Nernst"in yaptığı ilk elektrik 
mir, E.91ci~ehir, Balıkesir; Bursa; Ha Binaenaleyh bir odanın içinde bir lambalarını, önceden çna ile ısıt • 
tay, Malatya, Kayseri ve Sıvas böl !ambanın yanması demek birkaç mak icab ediyordu. J3aalııw bir müd. 
gelerinden .seçilen 2j bisikletçinfo msanm oturmasından, yatıp kalk - det ı!!lndıktan sonradw ki. elekaik 

Lor ugumm tam t~ T: ı e Ab h ni bütcemizin umurn.l çchresi.ni rakamlar tamamen harb içinde 
oU)abilecek olan hır ~nkıla,. a. şa - şimdiden teşhise imkan vereb!lir. geçen bir yılın vaziyetini ~österir. 
tanı feda etmek suretıle manı ola - De k ~-+,,,,....,;2 bazı dail'('}(.>J'di!:! tn.a;l~re önümüzdeki mali y:ıl l>t ... · kt 0 d' Ma me "'u~... - . ..,.,. 1 ecegmı .. tasavvur etme •. e 1 1

' • • mümkün olan tasarruf tedbirleri için Amerikan yardın1ını hesaba 
IQ~ oklugu üze~~ H?' 10 vaAzıfea ikmal cdilmedlğinden ~eçen yıla katarak masrafı:ıı 4207 milyon, f!e
trıunhasıran paTh ışlenne taalluk et göre az çok farklı ve mutad ra- liri de 1646 milyon sterlin tahmin 
ti;;; 'M" ltendi•i bu tasnvu~ınun .. ~~ kamlarla ötedenbel'i fe'•kalade ~e- etmiştir. 
tibi akis ve nt":ticeler verebılecegını Iirlcrle karşılanan nafia ziraat ve Amcrikadaki 2561 milyonluk İ§tİrakile yapılacaktır. maııından f~rksızdır. cereyanını geçiriyorlardı. 

Bu yarış ilci merhale olarak icra Neden mı? Daha sonra Ncrnst keneli )ini ., ltat'iyen düşünmüyordu. sanayi işlerinin bu se~~ ycti~n açığın 1600 milyonu istikratla. 180 
Ham devam edecek masrafları yekunundan ibant o _ milyonu yeni vcrgilerlr> karş1lam- edilecektir. 19 Mayıs .günü lstan. He.~ab a!likar: 25 mumluk biT pet balarını birnz dnhn tekamül ettirdi. 

bul - Edirne merhalesi koşulacak; rol lambası bir gecede 25 kiloğram Fakat bu lambaları. pahabbğından 
20 Mayısda Edirnede istirnhat e - hava sarf eder. Halbuki ayni müd_ ötürü, az kullanıyorlar. 

Nuyonal _ sosyalist partisi bir Iacaktır. Avrupa harbinin yeni büt yor. Gerisi :çın yıl içinde ayrı tcd 
idealist adamın bu kadar meş'um çernizd'e görülen tesiri pahalılık - birler alınacaktır. 
'biT sabit fikre kurban olmasını te. lara ve güçlüklere rağmen birçok Mernlekeı~in normal amme h\z -
eaaür ve teessüfle karşılar. Bu va - amme masraflarını kendi hadle - rnetlerile ,gene normal müdafaa 
~"et lnıVlizlerin AlmanyRYa ta~ :ı ri~d'e ~.utmak ve bazı yerlerde de masraflannı içine alan yeni büt -
trıil ettiği harbin devamına manı mumkün olan tasarrufu yapmak çemize aid müzakereleri takib e
..... a.;1dir. Harb. Führerin ııon nut - şeklindedir. derken yurdu koruvucu fevkalade 
b.nda dediği gibi. bütün lngiliz Yakınımızdaki harbin milli mü- masraflar için bütün memlcke -
tefleri devrilip de Büyiik Britanya <fufaa tedbirlerini artırma yolun - tin iştirakini temi.n edecek avrı 
eulh yapmağa amade olnnctya ka. daki icablan geçen mali yılda ol· bir mekanizmanın bulundultunu 
dar devam edecelctiT. duitll gıbi 1941 vılınd'a da fevlca- hatırlamak yerinde olur. 

Nuyonal _ soıy"liat partisi lade taihsisatlı:ı. karşılanacakıtır. Vatandaslarm bilhassa bu mev-
toplandı Türk rnaliy0 sinin bu mekanizmavı zua verdiklE>ri ~hemmiyet bizi 

. A _ D N B meharetle kullanarak vurd müda. şimdiden kısa bir temasa mecbur 
Berlın 13 .. (A. .. ) . · · · faas nın bütün zaruretlerini şimdi etti.> 
Bugün, F uhrenn nczdınde, nas-

Yonal _ sosyalist partisinin bütün 
tekhsJciter ve gau!eiter'lerinin bir 
ltonferanıı vukua gclmiıtir. Rayh 
tnarqali Hermann Göring de bu 
lonferanaa jıtirak etmiıtir. Parti zi 

Kadınlarımız arasında anket 
tnamdarlan, kendilerine hitab et - (Ba,twafı 1 ;na sayfada) ı • Şair Halide Nrııret Zor· 
ıniı olan Führer'i büyük ·bir heye - e ŞehiT Meclin auıaından lutuna: 
Canla alkışlamışlardır. Meliha Avni Sözen: c- Türk kadını, lstıikJal ava-

Berlinde tebarüz ettiı·ilen nokta c- Sayın Bayan İnönü çok ye- şmın. yurdun ve istikialin nasıl 
Berlin 13 (A.A.) - Yarı resmi rinde olarak Türk kadınlarını bu korunacağını bütün dünyaya ı?ÖS-

bir membadan bildiriliyor: mukaddes v~zifeye davet <.tmiş - termiş olan kadınd1r. Daha evvel 
Berlin siyasi mahfellerinde, bu tir. Türk kadını esasen memleke- de, bütün tariıll boyunca Türk ka

ılkşam. Rudolf Hess meselesi 1le tine hizmet etmeyi, bu yolda ça - dını, Türk erkei!inın yanıbaşında 
al.\kadar olarak bilhassa, bu me - !ışın.ayı kendi ~önlünden ve duy- çalışrnağı ve yurdu için ~öz kııı:>
&ele hakkında neşredilen [n~liz gusundan alır. madan ölme_ği bilmiştir. Bu_gün sa
lebliğinde, He::;s'in fevkalade ~izli Türk kadınının hayatını tetkik vın Bayan Inönünün açtı~ı bay -
tutulan bir vere ~ndcrilmiş bu - edersek, bunun misallerini çok rak altına seve seve, sevine sevine 
lund'uğunu ve orada kimsenin ken canlı olarak görürüz. Anndohı ka- koşuyoruz. Her ..an ve her sahada 
disini ~rmesine müsaade olunmı- dını vatan uğrunda zaten doğdulu yurd için çalışma(!a, yur.:f ~in öl
Yacajtını bildiren fıkra tebarüz et- gündenberi seferberdir. Onlar. o meğe ihazırız.-. 
tirilmiştir. müstesna kadınlardır ki, kendile- e Şair $ülıiile Nihal: 

Berlin siyasi mahfdlc!ind~ bil- rini isimlendirmezler. Hem de na- c- Savın Mevhibe İnönünün 
dirildiği v~hile, İn~iliz tebH~inın sıl bir feragatle çalışırlar: Aya - bu daveti karşısmda. her Türk 
bu fıkTası bilhassa enteresandır ve ,[!ında çarık yoktur, üstiinde lime kadını ~i ben de, şüphesiz fevka
eu cihet kavdedilmektedir ki bu lime b:r elbis" ve başında vazma- lade mütehassis oldum. Bayan İn
Şeraitte, hiç kimsenin, Hess'in na- sile. Evet, Anadolu kadını kendini onunun bu daveti ıti h:tlrnnlık 
sıl bir muameleye tabi tutuld~~: isimlendirmed~n çalışır, amma ne devirlerinden buı?iine kadar yaşa
tıu ve muhtemel olarak kt·n~ısını büyük işler başarır. Trpkı Meh _ mış ve yaşıyan Türk kadınlarının 
~azı beyanatta bulunmab ıc_?ar medcik ~ibi. Onu de. böyle müş _ müşterek du~usunu ifade erlıyor. 
~in ne ı?ibi usuller kul~~'l.1ldı~nı terek bir isimle ifad'e etmek doğru Bugün de önünde Bayan İnönü ..gi
kontrol edemiver.cl?i tnbn!lır. Bu olacak. Ona da cAyşecik>, yahud bi büyük bir rehberi bulunan 
~raitte, Aima~l:ır, Londra?a 'bu cFatmacık> demek lazım. Türk Türk kadınları, büyük işler başa
hususta neşred len haberlerın Tie kadınının fedakarlığmı anlamak racaklardır.> 
ni9bette d~ğru olduğunu kontrol i-çin cAyşecik• :. ele almak k~fi. e Eminönü Ha.lkeoi aekre· 
edecek vazıyette ~ulunmam~kta: o vakit, Türk kadını vatanı ugu- tni Necmiinniaa Turay: 
dırl:ır. Fakat ~~und~!1 ~Pr.ın sı- runda neler yapabilir dıye, soru - c- Vatan mfüfafaasında her 
Yası mahfell<>r!?.d~. Corçı, ve ar : lacak bir suale dahi lüzum kal. - Türk kadını icab ederse canını 
kadaşlannın . ~utun .. ~u me::;eleyı maz. Netice 1Jlarak size dernek ıs- dahi feda .etmekten cekinmiyecek
Pro~all&nda ıcın ,:;uııstima~. edPr - terim ki, Türk kadını her şeyden tir. Yalnız cephe ~erisi hizmetle -
~ne Jrulla~aca~ından 5U'Phe e- mukaddes bildili istiklal ve vata- rinde delil, cephede dahi vazife 
dılmemekted1r. rıı için, her şeyden mukaddes ta- verirseler hepimiz canla başla ko

Beyoğlunda hava d·enemeıi nıdığı çocu~unu nasıl sevine se - şacağız. Türk kadınları ve Türk 
vine yolcu ediyorsa. kendini de kızları sayın Bavan İnönünün e -
~le ~~ feda etmekten Çt>kinmi- mirlerini içten ~len bir sevinçle 
yecektir.> I karşılamıştır. e Dr. opaatör Palıi:u z • G. O. --------

dilecek ve 21 Mayıs günü de Edir. 
ne _ İstanbul merbaiesi koşulmak 
suretile yarış tamamlanacaktır. ---

Türkler ve Bulgarlar 
(Batlarah 1 inci sayfada) 

Jetin sarih menfaatlerinden ibaret 
bulunan sağlam e5aslara istinad et
tiği gözönikıe getirildiği zaman da
ha bariz bir surette tecelli eder. 
Türkler ve Bulgarlar Avrupanın ny 
ni coğrafi mıntakasındr. ve yabancı 
arzuların tt:7ahür ettiği bir sahn~a 
ve birbirlerine müşabih tarihi ce • 
reyanların yolu 'Üzerinde bulunmak 
tadnlaT. Bütün bunlaT öyle bir te
sanüd meydana getirmektedir ki 
bunu yıkmak ne bizim ne de Türk
lerin menfaatinedir. Bu tesanüd iki 
memleketin rrrtmfaatleri içinde o 
kadar deri.n bir ıJekilde kök salmış 
tır ki milletler arasında düpnanlık 
ve kin doğurabilen herhangi bir 
hadise Türk ve Bulgar milletlerinin 
mü§terek duygularında hiçbir iz 
bırakamaz. 

1912 den aoma 

Mahlede 1912 den bugüne ka. 
dar geçen hadiselerin tarihçesi ya.. 
prldıktan sonra §Öyle denilmekte -
dir: 

Son cihan harbi, hiç şüphesiz, 
biribirlerine lcarşı harbeden mem
leketlerin birleşE!bilece~ine ilk mi
sal teşkil <?trnektedir. Fakat bu, 
harbden ittifaka bu kadar sürntle 
~eçilebildiğinin tarihte .'!Örülen he 
men hemen ilk misalidir. 

İki memleketin münasebetleri 
arasında vukua J,?elen bu del!işik
lik sadece siyasi sebeblerdcn ~ü
tevell?d tlej!ildir. Bunun ruM se
bebleri de vardır. Bul.gar ve Türk 
milletlerinin uzun müddet bera -
ber vasamış olmaları ik: cesur ve 
namuslu millete b;ribirlerine kar
şı müteka.bil bir sevıti ve saygı do
j!unnuştur. 

~ <cDe.amJi hir sulh bavua içinde» 

Makale şu mı.retle nihayetlen· 
mektedir: 

IMo-oilu kazuıncil önümüz.deki 
Pazar s{inü saat 1 1 de. hava taar -
ruzlarana karşı pasif korunma tec
riibcsi :yapclacakbr. Bu suretle 1 •• 
tanbulun tehir dahili kazalannda 
tecrübeler ikmal edilmiş olacaktı,... 
Şehir harici kazalardan Çatalca, Si
livri, Sile kazalarında ela önümüz. 
deki hafta içinde tecTübcler yapı
lacaktır. 

zet: 
c- Vatan uiturunda ne yoktur 

ki, yapılamaz. Türk kadınları İs
~iklal Harbinde neler yapmadılar, 
ne büyük f edakirlıklara katlan -
madılar. Bugünkü Türk kadmı o 
fedakarlıklardan örnek &tarak. ve

Bulgarlarla TUrkler arasındaki 
dostlu~n ve iyi komşuluk müna
sebetlerinin idame ve takviyosinin 
bugün her zamandan ziyade za -
ruri olduğunu söyliyebilirim. İki 
memleketin de, karşılıklı bir te -
rakki yolunda devamlı bir sulh ve 

Bir Alman - Sovyet anlaş- an1avış havası içınde ink:sar ede-
bilmek için, yekdiğerinin zaruri 

ması karşısmda Japonya emniyetlerini mü~ekabilen tf.'min 
(B~tarafı 1 inci sayfada) etmeleri lazımdır. Başta Rı>isicüm-

--------------._, tişti. Bugün Türkiyedc veni Türk ? ? ? ? ? "ejiminin yarattı~ müstesna bir 
• • • • kadınlık var. Yeni Türkivenin ka-

Koc a Yusuf dınları ordu hizmetini bir fedakar-
lık olarak de~il, bir vazife olarak 
karşılar. Doktor kadmla"a ııelin -

? 
'> ? ? ? ce, onlar da ordudaki vazifelerine 
• kO!:.ma · i verilecek emri bek-

Günlük ticaret ,ızazetelcr!nden hur İnönü bulunduğu halde bütün 
ş~ai Şogo'da bir makale neşre - münevv.er Türk vatanperverleri -
den siyasi muharrir Kiyosawa di- nin de ayni noktai nazarda olduk
yor ki: lanna eminim. Vak!ile Ankarada 

Aklı se!im p:öster~yor ki. Av - ve İstanbulda ::.Cendisi ile vaomak 
rupa harbi uzun müdde! sürdüil;ü şerefine nail oldui?um mülakatlar 
takdirde, Amerika İn~iltereye il - neticesinde şuna kani oldum ki 
tihak edeoektU'. Alman zaferin)n R~isicürnhur İnönü de büvük se
Pasifikte sulhün devamını tazam- lefi .gibi Bulgaristanla mütekabil 
mun edeceli olunda istical ile ka- fümad ve d'ostluk münuebetlerl 

Tarihten sayfalar 
( Batt-afı 2 nci sayfada) 

- Teke heyi pek fakirdir. Hü -
kumeti İstenos ve Antalyadan iba
rettir. Onunla muharebeye giriş • 
mek ayıb olur. Arslan; sinek avla: 
maktan zevk almazf 

Bu derece yiiksek kalbli bir ha • 
Teket belki tarihin devamınca Mç 
yoktur. Vezirler ve beyler tasdik 
ettiler. 

Teke bevi meseleyi öğrendiği 
zaman iki şehirden bacıkasının anah 
tarlarmı padişaha gönderdi; hürmet 
ve teşekkürlerini bildirdi. 

Kadircan Kaf1i 

( Küçük haberler ) 
• Belediye makine şubesi mü

dürlüğü; bcılber dü,kkanlat'.lndaki 
permenant makinelerim yarından 
itibaren kontrola başlayacaktır. Bo 
zuk olan makineler miiaadere olu
nacaktır. 

e Belediye muhasebe memur • 
ları :için bir müddet evvel açılan 
kurs tedrisatı ikmal edilmiştir. Me
murlalın itntiha.nlarırıa 20 MayJs
ta başlanacaktır. imtihanlar 30 Ma 
yısa kadar devam ed'ecektir. 

e Yann saat 13 te Fatih par. 
kında yapılacak hava tchidleri ib.. 
tifali hazırhklan etrafında g<>ra,a1-

M .f V-'-·ı· . a.'-ik] • mek üzere dün Hava Kurumu mer 
aan etti ının tel& erı kezinde bir toplantı yapılmıştır. 
Birkaç gü~denb~~ tehrimizd~ e Dünkü ihracatımız 311 bin 

h~!unan M~anf Ve~ılı H.~san Alı 1 lirad:ı:r. Muhtelif memleketlere ill • 
Yucel Yeka.lete baglı mueııseselcr. raç edilen maddeler arumda; Ro. 
d~ otetkiklerıne devam etmekte - manyaya taze torik balığı yer fm • 
dır. dığı; tütün: kuru kuzu derisi; Bal-

Vekil, dün öğleden evvel Maa- gari.stana palamut hüla.ası; lniç • 
rif Müdürlüğüne uğnanu.ı ve Vekil- reye kut yemi vardır. 
let müfettiıleri)e imtihan neticeleri 1 R AD Y O 
etrafında bir müddet görüşmelerde 
bulunmuttuT. Bilahare Ayasofya 1 
müzesine ve lbrahimpa§a s.ırayına 
giden Hasan Ali Yücel evvelki gün 
kü tetkiklerine devam etmiştir. 

ÇARŞAMBA U/5/9U 
8:Baat ayarı, 8.03: Ajans Mber1eft, 

8.18: Hafif müzik (Pl.>~ 8.46: Ev ka.. 

Yakalanan eroin kaçakçıları dmı, 12·30: Saat ayan, 12.SJ: Ha:fif 
prkılar, l~.50: Ajans haberleri, lS.O&: 

Zabıta dün Unkapanı ve hava. Türkiller. 13 2(); Radyo salon orlrıas.. 
}isinde faaliyette bulunmaya kal - trıisı, 18: saat ayarı, 18.03: Oda m\l
kışan birisi :kadın olmak üzere üç zifi CPU, 18.30: Konuşma. 18.46: Ço. 
eroin kaçakçınnı y.akalamıftır. cuk sa.ati, 19.15: Çocuklar iÇin musi-

Bunlar, Kadri ve Ihsan adında· ti CPl.), 19 3ö: Saat ayan :ve ajans 
ki sabıkalı kaçakçılarla Servet ia - haberleri, 10.45: Ziraat taltvlmi, 19.SO: 
mindeki kadındıT. Kadınlar faslı, 20.15: Radyo ga:r.etesi, 

Servetin evinde yapılan araftır. 
mada 46 paket eroin bulunarak mü 
sade~ olunmuttur. 

Üç euçlu da dün geç vakit aıli. 
ye 5 inci ceza müddeiumumiliğine 
teelim edilmitlerdir. 

Batına demirle vurdu 
Karagümrükte oturan ve Kapa

lıçarııda koltukçuluk yapan Mu • 
harrem. dün Qadırcılarda 153 nu
maralı dükkanda kahveci Ali Kah. 
ramanla bir ahıverif meselesinden 
dolayı kavga etmit, bu esnada Ali 
Kahraman eline geçirdiği bir de • 
mirle Muharremi başından ~·arala • 
mıttır. Yaralı, Cerrahpaşa hastane
sine kaldırılmlŞ, Ali yakalanarak 
hakkında takibata baılanmı§ttr. 

lıkembeci dükkanında kavıa 
Taksimde Vasilin iıkembeci dük 

kanrnda çıraklık yapan Kani de ev 
velki gece Galata sakinlcrinckn 
Mehmed Ali adınd« bir müıteri • 
sile para meselesinden dolayJ kav
gaya tutuşmUf, bu esnada Mchmed 
Ali bıçakla Kaniyi vücudünün mü -
lead~d yerlerinden )"lralamlftlr. 

Kam tedavi altına alınmıı. ca -
rih yakalanarak hakkında takibata 

20.45: Solo şarkılar, 21.10: KonUflll&., 
21 25: Mızraplı sazlardan saz eserle.. 
ti, 21.45: Riya.setJcümbur bandosu, 
22.3Q: Saat ayarı, alan& haberleri; 
borsa, 22.45: cazband (.Pl.). 

lstanbul borsam 
13/5/l!Mıl açılış - kapamf fiatlan 

ÇEKLER 

A~ıbf 911 bpan14 
Londra ı Sterlin 5.20 
New.Yorl 100 Dolar J32.ıl 

oenene JOO 1s"ri9. Pr. 80.-
Atina ıeo tJrahn\l 0.99 
Madlid llO Pe9e .. a U.M 
Yok.obama ıoo Yen 80.90 
Stokholm 100 b.eç ~ to.51 
Altın rll.15 
24- llyar külçe altın S.30 

Eela.m ~ 1'alnilll 

ikremiyeli ılJl. 5 1938 
A, B, C Ergani % 5 
ikramiyeli 1933 
Sıvas - Erzurum I 
&vaa _ Erzurum 11 
ill VII 



1 
8 Sayfa 

Emniyet Sandığı ilanları 
MM 

Taksitli Emlak Sahşı Sekiz 
Senede 0ıo 5 Faizile Ödenir 

1 

Cimi 
Muhammen 

kıymeti 

Fatih (Ayvansarn.y) Atikmustafapaşa 
mahallesi eski yeni Pazarcık sokak 
~kı 3 yeni 3, Fırınayllklı sokak eski 
14 ila 24 yeni 2 ilA 12 No. h yedi ev. 
Us'kü<lar Belamiali mahallesi SelAm • 
sız ve Meyhane sokak eski 355, 355 
Mü. yeni 4,2 No. tı. 
Beylerbeyi Btirhaniye mahallesi Ha -
lidefendi Nuribey sokak eski 9 ye'li 
3 No. 11. 
Ü9kudar Set.mlye Şerlfkuyusu Ka • 
vak:lskelesi sokak e.ski 20, 20 Mü. yeni 
33, 313 No. lt 
Beylerbeyi Bfirh3niye mahallesi Ha -
lidbey T&fl()Co.ğı sokak eskl 2 yeni 
8 No. 11 
Süleymanlye Hacıkadın mahallesi es. 
k.i Bootauçıkmazı yeni Meyvnlıbostan 
soka.it eski 40 yeni 12 No. lı 
Çengelköy eski Telgraf yeni Aralık 
No.taj Oymak sokak eski 8 yeni a 
No.taj 4 No. 11. 

KArglr ahşab 
evler 

Bir kahve 
iki dükklıı 

Bahçeli 

Ev 

EY 

1000 

1250 

350 

600 

150 

1250 

'108 

ı - Arttınrın 15 Mayıs 941 tar.hin e düşen Perşembe günü yapılacak 
ve 14 ~n 16 ya. kadar devam edecek tir. 

İhale arttırma sonunda en yüksek lbedel verene ~ılr. 
2 - At'Vtırmıya girmek için muham men kıymetin % 15 i nisbetindc pey 

a.~çesi 18,tırmak lı\zımdır. 
3 -.Artıtınna bedelinin dörtte biri peşin geri mlanı sekiz senede sekiZ 

müsavi taksitte ödenir. Taksitler % 5 faize tAbidir. 
4 - Taksitler ödcninclye kadar ga yrlmenkul Sandığa biri1tei derec~1e 

ipotekli kıa1ır. 
6 - BiDaların fototranan Sandık dahilindeki saıtış salonunda teşhir 

olımm.ak'oo.du. Fa.zıa tafsUA.~ almak i1.71n salonıı. mliraeaat edaır. 

Emlak Almak Ve Satmak lstiyenlere : 
istJ.nbulun her ae~inde her ç~id emlak almak ve satmak için en itısa. 

yol sat11J salonumuzu ziyaret.tir. 
İstenıldiği takdirde satılığa konan emlAk mukabilinde ne miktar borç 

verUeceğl tayin edüerek alA.kadarlara bildirilir. Bunun için iki lira ücret 
alınır. 
Teşhir ücreti: Bir liradan aşa~ı olmamak üzere üç ay i<;t'n bin lirada on 

iki buçu:k ku~tur. Ne satıcıdan ııe alıcıdan başka bir ücret alınmaz. 
(3362) 

Devlet Denizyolları 

MUdUrlU{IU 
işletme Umum ı 
llAnları -------

Bandırma Sür'at Postaları 
İsthnbuldan Pazartıesi, Çıırşamba ve Cuma günleri saat 8.15 de kalk _ 

makta olan Bandırma sürat postaları 16 Mayıs Cuma gününden 1tibnren 
İstanbuldan saat 8.00 de kalkacaklar dır. (3735) 

Devlet Demiryolları şletme U. M. den: 

Muhammen bedeli 14.500 (On dört bin beş yüzl lira olan 2 aded kom. 
presor ve bir aded hnva vinci !7/5/941 Salı günü saat 15 de kapalı zıırf 

usulu ile Anknrada İdare binasında sa.tın nlınacaktır. 
Bu işe girmek '-Stiyenlcrin 1037,50 (Bin seksen yedı lira elli kuruş> li

ralık muvakkat teminat üe kanunun tayın cttığl vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün sna.t 14 de kadar Komi.5yon Rei.sliğıne vermeleri ltl.zımdır. 

~rt.;nnmeler pıı.rasz Olarak AriJcarada Malzeme dalresınden, Haydar. 
pa.şrı.da Tesellüm ve Sevk Ş~filğinden dağıtılacaktır. (3579) 

• • 
Muhammen bedeli 5878 (Be$ hin sekiz yüz yetmi§ sekiz) lira olan Hı 

kalem parselen yemek !.akımları 26/G/1941 Perşembe gı.inü saat 15 de 
kapalı zarf usulü ile Ankara.da İdare bll1o.sında satın alınacaktır. 

Bu iOe ginnelt: fstiyenlerin 440,85 <Dört yüz kırk lira seksen beş ku -
nışı liralık muvakkat tcmınat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tek. 
liflerıni ayni gı.in saat a de kndar Komisyon Reisliğine vermeleri Hl. -
zımdır. 

Şart.nameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydar • 
paşada Tesellüm ve Sevk Şerllğinden dağıtılacaktır. (3638> 

İnhisarJar İstanbul Başmüdürlüğünden: 
İçki ve tütün satıcılarının ellerindeki satış tezkerelerinın müddeti 31. 

May.s. 941 tıkşamı sona erecektir. 
Satıcılırrın yeni tezkerelerini kolaylıkla alabilmeleri için mmtaka itiba. 

rile aşağıda g~rilen günlerde dükkana aid konturatları ve e.ski tezke
relcrı ve iki nded fotoğraflarUe Kabataştaki başmüdürlüğümüze müracaat 
etmeler, Ye 5 Haziran 1941 akşamı saat 17 den sonra yapılacak kontrolda 
tezkerelerini alamıyanlar hakkında ka.nunl muamele yapılacagı UAn olu • 
ııur. (3396) 

15 - 16 - 17 _ 20 Mayıs 941 günleri Blyoğlu, Galata, Pangaltı, Ş.şli ve 
K.a.strnpa.şa mıntakasındaki bayiler. 

21 • 22 - 23 Mayıs 941 günleri Si.."kecı ve Bcyazı<i mıntaknsındaki bayiler. 
24 - 26 _ 27 Mayıs 941 günleri Af.saray, Fatih, Balat, Bakırköy mınta • 

kasındaki bayıler. 

28 - 29 Mayıs 941 günleri Beşiktaş, Rumeli ~aziçi ve Anadolu Boğaziçi 
bayaeri. 

30 - 31 Mayıl 941 ve 2 _ 3 Haziran 941 günleri Üsküdar, Ka.dıköy, E -
renkoy mıntakasındaki ı.>ayillr. 

t 5 Haz.:mn 941 günleri Adalardaki bayaer. 

Kayseri Belediye Riyasetinden: 
Mezbaha.run 10546 lira 90 kuruş keşif bedelli şişirme ve elektrik tesisatı 

ile 19201 lira ke.şir bedelli tulumba ve depo tesisatı boru tevziatı ve te 
feniiatı. _pls su tesisatı ve cihazları 28.4.941 Pazartesi saat 16 da lhal; 
edilmek uttre kapalı znrf usuıae eksilt.meye vazedilmi.şse de tayin edilen 
sa.ate kadar bır teklif vaki olmadl{;"1ndan 2490 sayılı kanunun 40 cı mad
desi mucıbınce 23.4.941 tarihind~n itibaren bir ay müddetle pazarlıta ko 
nuiduğu caıeUe taUblerin Ankıırnda Nafia Vekfileti yapı ve inla.r işleri re: 
is'lığı ile istanbulda Belediye Fen Müdürluğünde bulunan proJe ve keşir-~ 
le.ri tetkık ederek 28.5 941 Çar§amba günü saat 16 ya kndnr Kayserı Bele. 
dıye Encüme.nı riyasetine müracaatları.illin olunur. ~3511a 

goktor 1. Zati Og

9
t Doktor Hafız. Cemal 

(Lokman Heluru) 
i!e karşısındalc1 muayene- Oivanyolunda 104 No. da hc:rgün 
ınde öğlclen sonra hasta- hasta kabul eder. 
lannı ıwnıı eder. Telefon: 2 1044-23 398 

SON POSTA Mayıs t.f! 

AJfat>e sıra.sile bütün ha.5talıklarm 
resimli olarak tedavisi ve tarifı. 
Her z:a.man, herke.sin yanında bu
lunması tazım vla.rı bu gıizel eser 
nefis cildli olarak yalnız 1 liradır. ı• 

Btitün bayilerden isteyiniz.Toptan ·j. 
satış yeri: İsta.nbulda Yedigün 

& idar&ha.ne&<lir. 

--------~----~------~~-' 

,... 150 liraya -~ 

1 mevsimlik köşk 
Kü.çilk Qamlıcadıı 6 dönıim 

meyva, çam ba.hçest, 7 odası bu· 
lunan bir köşk kiralıktır. Ni.şan. 1 
ta§ı Güulba.hçe sokak 7 n uma
raıı apa.rtınıan 3 numaralı dai. 

reye mürca.at. 
, 

D~erinizi muhare.za etme.it ıster~e

niz, sabah ve gece yatarken B t D A 

sume oanB umum mudurıuounden: 
Yeni 'kırkun dolayısile mevsim i~n cari olmak üzere İktısad ve Ticaret Veklilctlerince müştereken tayin ve 

10/4/1941 tarihinde ilan edilen esas fiatla.ra. nazaran te.sbit edilen mıntaka mubayaa. fiatlarımız 1 numarada 
gOOıterilmiştlr. Bu fiatlar normal yapağı fin'tlan olduğu cihetle normalin fevkinde keçe, çakıldak, pıtrak, koç 
ve saireyi ihtiva. eden malların mubayaasında. tatbik olunacak tenzilı\t n!Sbetleri de II numarada tayın 
olunmuşlardır. 

Bu ~ar d.ahUinde mubayaaya başlamı:ı olduğumuzu, mevsim inkişafına. g&re ekiplerimizin kırkUll 
mınt.akalarına gönderileceğini ve ho.len ekiplerimizin Mersin ve Diyarbakır mıntakalarmda faaliyete geçıniŞ 
olduklannı alAkadarlann nazarı dikkatine vazeder, daha fazla mnlüm a.fl almak isteyenlerin İstanbııld11 
Kaıtırcıoğlu hanında Sümerbank Birleşik Yün i;pliği ve Dokuma ve Sunğipek fabrikaları müessesesi merkezi
ne müraca.atlaı'ı. lüzumu bildirilir. 

YAPAÖI CİNSLERİ 
No. I 

~ .... -,.... !:J ::ı .... 
N cıı 

~ ~ ::ı ::::: 
~ .M C'$ 

ı:: ....... E 
::s 

cıS 

~ 
cıı 

.ııd ~ .e. g 
~ s !:ı .... 

~ 
cıı ı:ı. .s ~ 

cıı 

~ e:; ~ 

-.. ...... cıı cu .Q 

§ 1l ...... 
cu ....... u 

;:ı ::ı ~ .... 
'2 o -o 
-6 'Q 'O 

~ cıı cıı 

~ ~ ~ cıS 
rJ)o 

İstanıbulda teslim fiatları Kilo 
Kr. Kr. K. l\t. Kr. Kr. Kr. K. Kr. Kr. 

Mubayaa. mahallerinde teslim fiatları 
1> Edirne, Uzunköprü, Lüleburgaz, 

Kırklattli, Çorlu, Babaeski, Te. 
kil'da! ve civan 

!J Bıırsa. Bandırma, Balıkesir, Ka• 
ra.eatiey, Kemalpaşa, Yenişehir. 

Manyas, Gönen, Biga, Berıı:ama 

3> Mani.sa, İzmir, Aydın ve civarı 
4l Mersin, .Seyhan ve civarı 
5l Atywı, E.skişehir, Kütahya, Bol· 

'9din, Ak.şehir, İsparta, Bıırduı 
ve civarı 

6l Konya, Karaman, Kadınha.n, E
reğli ve clva.rı 

7 > Kayseri, Aksaray ve civan 
81 Urfa, Mardin, Dtyarbııkır ve cı., 

varı 

9> Ka.rn, Bingöl, 
ve cin.n 

10) Van 

Enurwn, Kara.köse 

81 75 

170 150 130 - 71 

73 ıs 72 68 7S 

6~ 
67 

61 63 

67 63 
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En ~ 
67 65 

~ Van 
68 
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DOYÇE ORIENT BANK 
Dresdner Bank Şub~ıi 

BwliD 

Türkiye ıubeleriı 
. 

Galata _ istanbul _ hmir 
Deposu: hı. Tütün Oümriiğil 

• * Her türlü banka İfİ * 

Lüleburgaz Sulh Hukuk Mahkeme. 

ıhtden: 

Adı: Fatma. 
Baba.ı;ı: Ölü Halil 
Anası: Hact Ablde 
Doğumu: 1283 

Hanım 

DOğum yeri: Şam 
Hane No.: 38 
Maha.Desl: özerler. 
Vefat tarıhi: 19/21937 

Lüleburgazın Özerler mahallesin -
den Halil kızı ve Hacı Abideden 1283 
yılında Şamda doğma ve 1912/937 ta 
rihinde Lüleburgazda vefat eden Şam 

No. 
Mubayaa edilecek olan malla.rda parça, deri, keçe koç, pıt.rak, güveli mallar ile çakıldak ve yaba.neı mad

de tıoleranslan ve rutubet miktarı a.şağıda tasrih edilmişir: 
1> Parça: % 8 nlsbetine kadar esas mal ile birlikte kabul olunur. Bu ~etten fazlası, e&aıs mal 1iatL 

nın % 25 nok3anlle almır. 
2> Deri: E.sas mal ile birlılrte gelen deriler bu mal fiatının % 5 noksartilıe almir. 
3) Keçe: % 3 e kadar esa.s mal ile birlikte kabul edilir ve fazlası için kiloda 8 kuruş tenzlllt yapUır. 
4l Koç: % 3 e kadar es:ıs mal ae birlikte alınır. 

6) P.ı<tırdaklı: % 3 e kadar sıvama pıtırakh maıl kabul edilir. Bu nisbetten fazla sıvama pıtıraklılar 
için kiloou 10 kuruş noksanlle tediye edilir. 

6) Güveli mal: Alınmaz. 
7J Çakıldak: % 3 e kadar mal Ue birlik?te ka;but olunur. Bu nisbetten fazlası tenzil edilir. 
8> Diğer yabancı maddeler: Azaml % 1 e kadar kabul edilir. Fazlası tenzil olunur . 
~l Rutubet: Norırna.l olacaktır. 

~ ... ı.oı .. Ç•u•v•aı•:•Ç .. uv•a•ll•ı•m .. u•ba•y•a•a•d•a•d•ıı•r•a .. % .. 2m,5 .. n•isbe .. t•in•iııillla.şmİllımya .. ca•k•t•ır• ........................ (3•73•1•) ... ~ 

~~\PARA 
\ R.~YAT YA.RIŞlNIS 

DİREKSİYONU DUR/ 
M 

. 
ioARuiNi silEN ıs BAHICAs•NoA 
(KRAMiVEl.İ HESAP AÇAR 

lı Fatmanın varislerin tahkik ve tes. •= T iŞ BANKASI 
biti için hazinei maliye tarafından a- • 

lstanbul Levazım Amirliğinden Verilen · 
Harici Askeri Kıtaatı ilanları 

çılan davanın yapılan muhakeme _ 
sinde: Şamh Fatmanın bılA.v:ı.ris ve
tn.t ettiği iddia edildiğinden yukarıda 
künye.si yazılı ölü Fatmanın miras _ 

Küçük tasarruf hesapları 
1941 iKRAMiYE PLANI 

çısı bulunup bulunmadığım bilenle - Keı,ideler: ' Şubat, ı l\laJ "ft, l &.. 

rin ve mirasçı olduğunu iddia eden • tu.stoe, a hincltf41'iıı tantıleriwl• 
lerin ta.rıhi ilA.ndan itibaren üç ay 
mrrında Lüleburgaz Sulh Hukuk 
mahkemesine müracaat etmeleri t -
lfm olunur. S ı 10 ... 

SELANIK BANKASJ 
Tesl.'J tarihi: 1888 

• İdare Merke-ıi: İSTANBUL COALATA> 

Türlıiyeclelri Şubeleri: 

tsTANBUL, Galata ve Yenıcaml 
MERSİN, ADANA Büros11 

Yunani•tanclaki Şubeleri: 

SELANİK • ATİNA 

• 
Her nevi banka mı,.·--· · •• ; 

Kiralık kasalar serv1s1 

J&pu.r. 

1941 ikramiyeleri 
ı adet 2000 lira.ut - 20ıXI.- lira 
1 • 1000 • - 3000.- • 
a • 100 • - 1soo.- • 
' • 500 • - 2000.-- • 
a • 2~0 • - :ıooo.- • 

H • 100 • - 3500.- • 
80 • 60 • - 4000.- • 

300 • 20 • - f'OOO.- • 

Ada.br sulh ma.hkemeslnden: 

Heybelia<la. Billbül sıokatında 3 No. da 
,,ak.in iken ikametgahı meçhtı.l 

Kiryakoya 

Ha7..<nenin aleyhinize açtığı 130 lira 
15 k:unı.ı; alaca.it davasının duruşma 
giınii olan 915/941 t.e.rihine müsadif 
cuma günü saat 14 de mahkemeye 
gelmeniz iÇin çıkarılan davetiye ar
ka.Sına verilen .şerhe n11zaran ikamet • 
gahınız meçhul bulunduğu nnla.şıl -
mı.ıı oJ.duğundan ilA.nen tebligat icra. 
sına ve duruşmanın 30/5/41 tarihine 
müsa.dıf Cuma günü saat 16 ya bıra

........................ kılmasına. karar verilmiştir. O gün ve 

,. GÖZ DOKTORU ... 
Nuri Fehmi Ayberk 

Hnydarpn.şıı Nümune ha.st.ane.sı 
göz mütehassısı 

1stanbul Belediye kar .ısı. Saaı 
(3) ten sonra. Tt'I. Z3%1Z 

saatte bi2Zl'At gelmeniz vey~ bir vekil 
goııdermeni-ı lüzumu tebliğ yerine 
olmak üzere ilAn olunur. (941/ 68) .................................................... 
Son Posta Matban ı: 

Neşri)·at. Müdürü: Selim Ragıp Emeç 
SAHIULElti: S. Ragıp EMEÇ 

A. Ekrem UŞAKLIGİL 

Ke.şif bedelı 54,507 lira 36 k'1ruş olanBa.ndmruıda bir iilf3.Qt :<apalı zarfla 
eksJtme~ konmuştur. İhalC-)i H/5/941 Çarşamba günu saat ıı de An
karada M. M. v. Satın alnın komisyontında yapılacaktır. Taliplerin 4088 
lira 6 kuruş ilk teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat 
evvel komlsyona vermeleri. Keşif ve şartnamesi 2i3 kuru.şa lconılsyond.aıl 

alınır. (2342) (33561 

* Ke.şif bedeli 54,507 lira 36 kuruş olan bir anbar ınş.a.sı kapalı zarfla eksilt
meye konmuştur. İhalesi 16/5/941 Cuma günü sa.at 15 de Ankarada M. M. 
v. satın alma koın.syruıunda yapılacaktır. İlk teminatı 3975 lıra 37 ku
ruştur. Keşif ve şartnamesi 273 kuruşa komisyondan almır. Taliplerlıl 

ihale saatinden bir saat evvel k.anunl vesikalarile teklif mektuplarını to. 
misyona vermeleri. (23Mı (3347) 

• * 
6 X 12 eb'adında 964 aded iç ve 964 aded dı.ş ve 16 X 600 eb'adınd• 

349 iç ve 351 a.ded dış lii.3tiği alınacaktır. Hep.sine tahmin edilen fiatı 
29,518 lira 60 kuruştur. Pazarlıkla eksilt.mesi 16/51941 Cuma günü saat 
15 de Ankara.da M. M. v. satın alma komisyonunda. yapılacnktır. Ta.lib
lerin kn.nuni kat'i temlnatlarıle belli va.kitte k.o~yona gelmeleri. 

c2380 • 3696• 

* Ankarn civarında gösterilecek yerde 23,~28 ıtra. 40 kuruş keşif bedelli yol 
~ Fosseptik pazarlıkla yaptırılacaktır. Ihalesi 16/51941 Cuma günü saat 
11 de Ankarada M. M. V. Havn satın alma komiSyonunda yapılacaktır. 
Kat'i teminatı 3969 lira 30 kuruş, şa.rtruı.me ve teferrüatı 120 kuruş mukl\• 
bilinde kom.Lo;yondan alınır. Taliblerin belli va.kitte komisyona gelmeleri. 

c2366 _ 3Ş63ıo 

• * 
180 tonu gürgen ve mütebakisl meşe olmak üzere 400 ton odun pa.zıır • 

lıkla satın ıılınncaktır. Kat'i teın:n;ı tı 1200 liradır. Şartname.:.! Komıl ~ 

yon<la. görülür. Tn!tblerin 20/5/941 Salı gunü saat 15 de Hadımkoyun· 
de Askeri Satınalma Komisyonuna gelmeleri. (2384.3719> 

İstanbul fiat mürakabe komisyonundan: 
64 numaralı ilan: - Gaz ynğına pe rnkendc satışlarda depo fiatları (i'1ıe. 

rinden azami % 18 kar haddı tesbit edilm~ ol-dutu iUuı olunu.r. (37SZ) 


