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Vlşl açıkça 
• 
laglltereyl 

itham 
ediyor 
Fransız milli 

radyosu diyor ki: 

''Fransayı harbe 
sokan İngiltere 

olmuştur,, 

Fransız 
matbuatı 
mem1'UD 

) 
Beyrut ile Şamı baqlıyan demir yolu. giizerqihından bır qöriinüş 

Sariye 
barb sabası 

halini 
alıyor 

ALMANLAR 
SUR/YEDE 

Londraya göre 
Almanların planı 

Fransa 
kar,ısında 
Amerika 

cepbe aldı 
r········-··-..... ·····-·--·----·, . B. Ruzveltin : : . 
: yeni bayanatl ! '\.............. . ........... .; 
"Beynelmilel 

şartlar 
ağırdır,, 

Amerikada 
Fransız 

alacakları 

"Fransa Avrupa niza
mında büyük devlet 
vazı/ esini görecek,, 

Yeni Alman tayya
releri Suriyeye geldi 

Hedef: Mısırdan 
önce Şam ve Musul . 

Albay Knox Amerikaya · 
karşı Uç tehdidden 

bahsediyor 

«Şanı ayajımaza aelmiıtir, 
hem de ne faili! n 

Vicby 17 (A.A.) - Ofi ajan11 
bildiriyor: 

F ranıtz milli radyo.u, mareıal 
Petain'in evvelki akıam ıöylediği 
nutuk hakkında atağıdaki tefsiri 
Yapmııtır: 

Suriyede ltalyan 
komisyonunun yerini 

Almanlar alıyor 

lngiliz matbuatına 
göre son vaziyet 

Fran11zlar, cıŞeref ve milli men· 
fa.at yollarındaıı ibaresini batırlann ~'-! 
da. tutıunlar. Verdun galibi için ıe- Kahire 17 (AA.) - Son uu 
rcfin ne demek olduğu malumdur. ~ün içinde Suriyedeki ha

1
va. ~ıled

Ve h· b. b. h ._, Iu aa nne baıka Alman tayyare erının e 
ıç ır ecne ıye, er JUm o r ld""· h b ] 

~laun, bu noktada bize diğerleri ge ıgı a er l!_lnmııtır. 
lÇİn daha faydalı olabilecek denler . Londradi~ 7

1 
(A.~.) h !l~uter 

verwweeine aaüaaade edemeyiz. Şe.. aJanıuun p omatm; mu arnn ya· 
ref, Jngiliz radyosu gücenme.in- Zlyor: . I . . . 
Meraelkebir' e giderek daha 8 gün lıler.ın ?rtaşark.ta n~ıltere .. ıçın 

·ı h k d ] " d 1 • hoşa gıtmıyecek hır ıeldl alacagı u. evvel sı fı. ar a aş lgl e en erı, u- d b . h ıı· ·d· B b" 
h b 1 d k d t zun zaman an erı e ı ı :.!..... u, ır 

ZUn ar ayarına ayı sız ve ıar d W•ıd· B k l dk. h 
•ız olarak. yardım etmiş olanları ıır egı ır. aş a yer er e . 1 are. 
'-at''~ tın k d -- · ıd· ş f Da ketler, burada daha evvel ışe ba,-
11: ıuı.m e e egı ır. ere , • ) I b. b b ) k k. • k d k · t• h.. anmış o masına ır ıe e o ara 
ara artı taarruz a e ıerıye ı u• '- h l dileb' l. İk' d'" • di 

nü · t ah"b" l f k t ht ~a u e ı ır. ı uşman 11m ruye • ı ı o an, a a mu e ,.. L •• .• •• •• •• S · l 

Londra 1 7 ( A.A.) - Dip • 
lomatik mahfellerin hemen he.. 
men umumi kanaatine ıöre, Al
manlar Suriyeyi Franıı;darın. bir 
miaafiri olarak dejil, bizzat ken.. 
di he1ablanna ittral etmekte ve 
keza Retid Aliye yardım için 
değil, fakat ıene kendi hesab
larına lrakı ele geçirmek fikri.. 
le Muıul üzeri.ne yürümekte ge
cikmiyeceklerdir. 

Öyle zannediliyor ki, Alman.. 
larm planc, mev.im.den istifa
de ederek çöl olmıyan bütün 
mıntak.aları timdi işgal etmek 
ve daha mütkiil mıntakalarda. 
lı:i lıareketleri 90nraya barak .. 
melı:tır. Binaenaleyh Şam ve 
Mueul, lllkenderiye ve Kahire
den daha önce gelen hedefler
dir. Bu mıntakaların evvelden 
İşgali Süveyt kanalına karşı bir 
kıskaç hare\tctini de mümkün 
k.ı1ar. Fakat M111r hududunda. 
ki ve Libyadaki vaziyetle ıar-
ki Akdenizde'ki 

0

umumt vaziyet 

lnıilWa A.meriluıda tayyare 
melıtebi açıyorlar 

ri.lerin aevk ve idaresi altında bu. vutun gorunuıe nazaran unye o • 
(D 6 • • yf da) ması muhtemel bulunan yerde boy 

evaını 1DC1 18 a .. , .. y h I 1_ d o.çuornege azır anmaıda ır. 

de Almanların bu husustaki 
1 

'" ~ 
( Deqma 3 üncü 1a,fada) 

) 
Albay Kno:r 

Basyanıa 
yeni bir 
kararı 

Ecnebi siyasiler ve 
konsoloslar gidecek
leri yerleri evvelden 

bildirecekler 

Memnu 
mıntaka.lar 

(Devama 3 üncü 1aYfada) 

Tobruğa. yapılan bir ha.va akını neticesinde çıkarılan uangınla.r 

Tobrak •e surla~ı ~apuzzo mmtakasındaki Moıikova 17 (AA.) - D. N. B, W mevzılerı tutan Alman kuvvetle-
Sovyetler Birliii hariciye halk rine karşı tazyiklerine devam et-

Londra, 17 (A.A.) Ewening 
Standard gazetesinin Vaşington 
muhabiri yazıyor: 

Mihverin. l(arb yarı kürresini 
tehdid eden pli.-tlarım aldm bırak
tırmak için Birleşik Amerika hü
kfuneti tarafından tetkik edilmek
te olan tedbirler arasında Dakarın 
ele geçirilmesi ve Fransız Guyane 

(Devama 3 üncil 1ayfada) 

ırakta son 
barekAt 

Alman Mareşah Blombergin 
oğlu ırakta harekat 

esnasında öldü 
Beyrut, 17 (A.A.) - D. N. B.r 
18 .numaralı Irak tebli~i: 
Garb cephe.:3inde: Umumi vazi-

idare itleri telefonu : 20203 F"ıab 5 kuTUf 

Gençliğin elinde 
Ankaraya getirilen 

bayrak yolda 
Çorumda coşkun tezahürat yaplldı 

Şehrimizde 19 Mayıs Bayramına hazır
hklar ikmal edildi, Taksimde ve Fener 

stadında iki merasim yapılacak 

Geçen ıene An.karada 19 Mayıs stadında gençtik Afilli Şefin 
önünden geçerken. 

El:>edi Şef Atatüıitün, 'rürk va- ı··············· .. ······························\ 
tan ve .istiklllini kurtumak üze
re Samsunda Anadolu topra,4ma 
ayıLk !bastıkları tarihin yıldönümü 
olan 19 Mayıs ençlik: ve Spor Bay
ramı yarın bütün rne.rrJekette ol· 
dutu Ribi şoorimızde de, yüksek 

Ebedi Şeften 
Milli Şefe 

deker ve ehemmi.ye-tine yaraşır ~erzifon 1 ~ .<A.A.) - ~.-
şekilde kutlulanacaktır. Ba}Tama b~dı Şeften Mıllı Şef~" aembolıı-
akl ıbürtün hazırlıklar ikmal olun- • nu taııyan bayrak ~layet hu -
mw,tur. (Dennu 4 indi aayfada) \... •• ~~~ •• !!!!.~ .. ! .. ~!! .. ~.~!~ .. ! 

Galatasaray, Beşiktaş 
Fener galib geldiler 

-----------· --
tstanbulspor ise Altınor

duya a -ı mağlfi.b oldu 

ltomiaerliği bugün Moskova nez - Sollamda mişlerdir. 500 den fazla Alman e-
dindeki ecnebi heyetlere gönderdi- sir alınmış ve savaş ara.balarından 
ii bir tamimde, ecnebi aiyui ve pek çoğu kullauılmıyacak bır hale 
k.onıoloıluk mümessillerinin Sov - t a lyet getir"! . f 

yette hiQbir ~e~ışi~ik olz;namıştır. Dünktl ~Zardan bir itahk 

=::.eşif faalıyetlen vuku- Mi.~ küıne ccplisman maçları-ı İzınirin Altınoz:du takımı 2:1 
yet topraldarında aeyabatlerine aid 9 Z T~b~~ 1~ivarmda İngiliz ve 
hükümleri bildirmiftir. __ Avustralyalı kıt'alar az vüs'atte Cenub cephesinde: Üç düşman n~ ~un Seref sahasında devam e- İstanbulsponı. Befiktıı ta fzmır 

(Devmm 3 iincii ta,.fada) dildi. (Aıba _,fa 7 lihm 1 de) Bundan böyle mezkur müme11iL 

1 
bir mukabil_. taarruz yapmışlar ve 

ıer. daimi bulundukl~rı .reri ancak ngı·ıı·z ve Alman düş~ana __ ağır zaviai verdirmi ... 
(Dnamı 3 ımcu .. ,.,.._) lerdır. Duşman elimize iki Alman 
- "' t bJ•..,} • sü.bayı ile cii~er rütbelerde 60 Al-HeSS, Fransız - resmı e ıg erı man bır8:kmıştır. . 

Ha~ıstanda: Şrmalde Hind 

Alman kıt',.lan ve cenu.b<lan ilerliyen ce
lngilizler 600 8 nubi Afrika kuvvetleri Amba-Ala

~yi tutan İtalyan kuvvetlerine • b. t•.., • • de yakın Alman icarşı daha zıvade terakki elde et-
iŞ 11 lgIDID · mişlerdir. Bu İ1talvan kuvvetleri 

ı h d 
esir aldılar şimdi tamamile çevrilmiş gibi<iir. 

8 ey in e imiş , , Cenub .nıntakalarında, Algenjn 
/ngılızler Kapıizzoya karfı 17 kilometre s malinde bulunan 

L~on 17 (A.~.) -. Le Te:nps l(a- tazyiklerini artırdıklarını Al- Giabıssireyı işgal ettik. 

Almanyaya çürük 
meyva · yolhyan 
Musevi tacir 

Suçlu dün muhakeme 
edildi ve 5000 lira para 
cezasına mahkum oldu 

~tesinln ta.hmınlerıne ~ore Ru- • ' Diğer mıntakrı!ard ilen vürü-
dolf Hess'Jn f!nn hakkında Al- manlar ue Sollum ve Kapuz· yüşümüz dc\•am etmektedir. Salamon isminde bir kuru mey-
men maıbfelleri tarafından verilen zoyu i•tirdad ettiklerini İtalyan Soınalisinin simJai şar- va tüccarı, Almanyada blr firma 
f.ıal\at hadisenin bidayetinde ıleri bildiriyorlar kisinde mühim bir liman olan ile mukavele yapmış ve mal gön-
sO.raıen noktai nazarı teyid etmek- Dante kıt'alarımız tarafından iş- dermeğe başlamıştır. Fakat, son 
Wir. Kahire, 17 (AA.) - Ortaşrak gal edilmiştir zamanlarda j!Önderdiii. kuru erik-

Bir taraftan Fransız - Alman İn,;riliz umumi karargahının teb- Irakta: Basra ve Hnlıhaniyc ler Qfirü:k ve bozuk çıkııiışt!r. Bu-
münasebetlerinjn salAha vüz tut- li~i: • mınt.akalarında vaziyet sakindir. nun üzerine Almanyada toplanan 
masına mtihıalü olan He~ Alman- Llliyada: I>Jn ..bütün gün İngi- Londra 17 (A.A.) - Reuter a- bir heyet çürük mal berinde te~ 

(0..... 3 liDci aayf..ta) liz iırhlı kuvvetlerinin ileri un- (0..um 3 ildi aa,fada) (O.. .... 3 iMi ..,,...). 

Bugün ne're ba,ladık 
CiHAN PEHLIVANI 

'KOCAMusuF 
Hayati ve gOreŞleri 
Dünya spor tarihinin eşsiz yıldızlarından biri, 
Avrupalıya "Türk gibi kuvvetli,, dedirten adam 

Bugün 8 ıncı sayf amı•dal 
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Sinirine hô.kim olan hayatına da hô.kim olur== •• ergun 
Karadağ 

Mayıs 18 

Sözün kısası 

"'""---- E. F..'krcm Talu 
Yahudi bnzirgan züğürtleyin 

eski defterleri yoklarmış .. 
.Ben ne yahudiyim, ne baıl 

giııı .. 
Züğürtlü®mün de derecesi k 

kunc ve ümldsiz değil. 
Buna rağ'men geçen ~n ben d 

eski defterlerimi yokladım. 
Onları, rahmetli anacığımın ş 

k.atı~ el_i, bana aidıyctlerindPn ~a 
rı hıç?ır !nymetleri olmad!~ı bal 
d~, bır bır sandıklara yerleşti 
mış. 

Ana f@nlü, evladının Uk karat 
malanna kıymet vermiş, onları y 
tıp atmab kıyamamış. 

Cocuklu,ğ'um elden J?Jdcli kır 
bu kadar yıl. anacıl!ım toprak ola 
lı sekiz sene var. 

Ben o sandıkları daha bug{i 
açtım. Kitablarımın ve defterl 
rimin tozdan ve ~veden tnarnın 
ihtimrun ve i.tınası sayesinde zna· 
sun kalını.s fakat eski şeylerin sol· 
~nluğundan ve saratısından kut 
tulamamıs yapraklarını teker t~ 
ker çevirdinı" _ 

Tecrübeli nazarlarım onların 
üzerinde neler sezmedi? Ne haki 
katlcr, ne alemler keş.fetmedı? 

Bilhassa eski defterlerlm . üzer 
lerine, mütaleahnnenin zayıf pet· 
rol ışı~ altında, ufacık J?Önlürtı 
gul"bet zchirile dopdolu, dumanlı 
,g-özlerim1e ei{il~ e~ile vazife yaz· 
dığım defıterler! 

Dikkat ettim: Her birini ne ka· 
dar itina ile başlarmısıml Sonra 
.git 'Slide zahir Usanır, bir Qn f?\?\'C} 
h 'ıtirmek. venUemck kaygusile ıh· 
mal edermişim .. 

Her defterin başında yazını 
muntazam, itinelı, okunaklı, terte 
miz .. Bu böyle, üç, dört yaprak 
devam ediyor" Beşinci yapraktan 
itibaren kanılti kalem cız.ırdamış, 
dahmeler saçmış, bazı yerlerde 
mürekke'b taşmış, le.keler yapmış .. 
yazı. harfler baştan savma. hele 
son sayfalar berbad! Onlara ba -
karken bugün bile utanç duyasını 
~eldi 

Fakat neden utanayım? 
Ben o vakitler yedi, sekiz yaş·, 

larınaa idim. Aklım henüz doğru 
dürüst bir ~eye ermiyordu. Yalmz 
duvuyordum: Cok r.evdı~ım anarn 
la babamdan. kat"deşimden aynl· 
rnış olmanın. bütün bir ha& o 
pek a~ır ay1·1lıjtm hicranını .. 

Şimdi anlıyorum ki defterleri· 
mi hafta başlarında evden mekıte· 
be henüz ~eldiğim, içlenme~e da· 
ha vakit bulamadığım anla:-da ibaŞ 
lnr, hasret !çime vavn~ yavaş çö--' 
kerken tamamlarrruşım .• 

Hayatta da öyle değil mi? 
Defteri anıallni bas1.adığı ı?ibi bf 

tirebilmiş ~ yer yüzünde kac ki· 
şi var? 

Ah eski defterlerim! Siz lbana 
gene neler hat1rlattın1z, neler dü· 
şü ndürdünüz!. 

e. e~llll'H ~alu 

kalmıştı. Bir an t~eddüd etti; 
Sonra o da yerleşti; o zamnn Ti
murlenk onu azarlıyor gibi dedi 
ki: 

- Günaha gıriyorsun! Kıbleye 
arkanı verdin-

Hoca bas e~di ve gayet ciddt bır 
şekilde su cevabı verdi: 

- Sizin karıjmızda olmakla 
kıbleye lı:arsı oturmuş o1uyorum! 

Timurlenk yenilmişti! Yemek 
neş7eli J:?eçti. 

Kadlrcan Kafh ........................................... ........... 
TAK V I M 

MAYIS 

Rumi •ene 18 Arabi HDO 

1357 l860 - Rumt sene -Mayı• Hııur 

!) 1941 18 

PAZAR 
GOt1o'EŞ " lMSAK 

:>. o. R. Ahır :,. ı>. 

~ 40 21 8 8, 

" 18 7 12 

\O~· 
ıadi Alı:t•ıa Yauı 

;,. D. sr ·r ·r Y. UI 10 17 0'1 :ıo ~ 22 18 

.e. <1- .. s ş <l5 :u - 1 52 
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Telgraı-, Telefon Ve Telsiz llaberleri 
Makineye 

Verilirken 
1 Fabrika ve matbaaların asgari 1 P~~ 1 Fransa karşısında ı 

.. . . . AEEMINOE Amerika cephe aldı 
AKDENiZDE 
TEHLiKELi 

MINTAKALAR 
GENiŞLETiLOi 

-------B. Bess 
ifşaata 

•aşladı mı 'l 

mukellef ıyet nısbetlerı e Fransa muamması ;ıe Mart~~= 1ım°:~ :~r::d:~-
Ankara, 1 7 (Hususi) - Kazanç 

vergisi kanununun beşinci maddesi 
mucibince fabrika ve matbaaların 
1941 mali yılı içinde tabi olacak • 
lan asgari mükellefiyet nishetlerini 
gösteren kararname Heyeti Yeki _ 
lece tasdik edildi. 

buçuk, üçüncü sımf sayılan mües -
seselerin seksen 2,40, yüzde dört 

.Y •~an! Selim Ragıp Emet mesine manı olmak için işgali ve 
Fransaya her taı-lü yiyerek sevki
yatının kesilmesi vardır. Şimali 
Afrikaya J(iden petrol gemilerinın 
tevkifi ve Amerikada b:ıiunan 'i5 
milyon İngili7. lirası kıymetınde 
Fransız alacaklarının tutulm.:ısJ da 
muhtemeldir. 

Hess'in Almanyaya 
dair söyledikleri büyük 

bir dosya tutuyor 

Raporlar Çörçil taral~ndan 
okundu, miitehauıslar tara • 

lından tetkik ediliyor 
Londra 18 (A.A.) - Londra _ga

zetelerinden Ewening Standart 
diyor ki: 

Rudolf Hess'in Almanyanın va
tiyetine dair söyledikleri ile Na
zilerin planla:::-ı üzerine verdiği ma 
lumat hakkında haz!rlanan gizli 
raporlar şimdi büyük bir dosya 
teşkil etmektedi.!". Başvekil bütün 
ra:porları okumuştur. Halen bu ra
porlarda bakar bakmaz ~öze çarp
nuyan malumat olup olmadı~ı mü 
tehassıslar tarafından tetkik edil
tnektPıfü. Temin edildiğin~ göre, 
lless t::ırafındo:ın verilen malumat 
Öyle hir mahiyeti haizdir ki bun
ların tafsılatını Hitler bilmiş olsa 
Planlarının bazılarını değiş.tirmeğe 
ınecbur kalır. Hess'in söylediği de 
avrıca tahkik edilmekıte<iir. 

Bu kararnameye göre teşviki sa 
nayi kanunu ile birinci sınıf sayılan 
müesseselerin maktu vergısı yüz, 
mütehavvil vergisi üç, nisbi ver -
gisi yüzde beştir. 

İldnci sınıf sayıla·n müesseselerin 
ise sıra9i.le doksan, 2,70, yüzde dört 

Rusyanın yeni 
bir kararı 

( 8aft.araEı 1 inci sayfada) 
hari<:iye, milli müdafaa ve bahri -
ye nezaretlerinin alakadar makam_ 
!arına haber verdikten sonra terk
edebileceklerdir. Yapılacak seya • 
hatler, gidilecek yol, tevakkuf e -
dilecek yerler, müddetler vesaire 
kaydedilmek auretile haber verile -
cektir. 

n oğrafi vaziyetin bir icabı 
"' oıarak hasımla: arasında 

dördüncü sınıf sayılanların yetmiş devamlı bır iı·~ıbat bul:.ınrr.·ama-
2. 1 O yüzde üç buçuk. sınaan dolayı bu harb daima fası

Dördüncü sınıftan aşağı olan mü 
esseıelerin altmış, 1 ,80 yüzde üç • 
tür. 

Teşviki sanayi muafiyetinden 
müstefid olmıyan müesseselerde 
mezkur kanunun hükümlerine na -
zaran tasnife tabi tutularak• yukarı
da yazılı tuniflere göre vergi ile 
mükellef tutulmaktadırlal". 

T obruk ve Sollumda 
vaziyet 
(~ 1 İDcİ sayfada) 

jansının öğrendiğine göre, Libyada 
lngiliz kuvvetleri ha.tlarını Tobruk 
müdafaa mmtakasına kadar ilerlet 
mişlerdir. • 

lalı cereyan etmektedir. Harekatın 
ouraklamasıl~ hasıl olan zahiri 
sükunet.n yeni bir hareket ve ye
ni bır hamle ıç:n hazırlanmaıara 
ıahsıs cctıldı~ı otedenberi ffil

sallerle sab1t olmuştur. Şimdi mu
harehe. bir nokt'lda yalnız: denız 
ve havada, Afrikad,1 is~ hem de
niz, hem kara ve h~m de havada 
cereyan etmektedir. !rakı bu he
saıba d:rhil ~ı:ie-bilmf!k iç~n aaha 
başka unsurlarm ve bilhassa 
Fransanm müstakbel hattı hare
ketmm bilin::nesi jcab eylemekte
dir. 

Bu vaziyette ,göze carpan şudur: 
Mihver devletleri İngiltere ile 

hassaten Akdeniz hakımiyeti ıçin 
boy ölçüşmeye can .:ıtm:ı.ktadırlar. 
Bu hakimı vet, Amerikanın müda. 
halesine ra,ğ~en de Mihverin mu
kavemetini emniyet altına alabi
leceği için lüzumludu:. Fakat bu Londra 17 (A.A.) - Reuter a.

jansmın diplomatik muharriri ya - mücadelenin kat'i ve müessir bır 

zıys:Ilum'un iıtirdadı cesaret ve - safhaya intikal ettirilebilmesi için 
Fransanın vaz~yetinin tavazzuh 

rici mahiyettedir. Sollum haddi za- etmesi lazımdır. Almanya, Bal-Mezkur tamime, burulan böyle 
memnu yerleri ve mıntakaları göıı
teren bir liste ilave edilmiştir. Bu 
listede bilhassa Arkangelsk, Mur. 
mansk ve Leningrae mlntakalarile 
Kareli b~rzahı, Estonya, Letonya 
ve Litvanya Sovyet cümhuriyetle -
ri1 Beyaz Rus ve Ukranya cümhu • 
riyetlerinin garb toprakları, Kief, 

·ınuı·ı·ızler Musuldak·ı ~~ldavya c_üın:~uriyetleri, Karade-
nızın muhtelıf limanları, Kırım, Ba. 

tında bir şey ifade etmez. General kanlardaki meşguliyetine rağmen 
Wavell isterse kuvvetlerini bura - dahi bu mesele ile alakadar ol
dan çekebilir veya şimdi elde ettiği maktan bir an fari~ bulunmamış
muvaffakiyeti istismar ederek daha tır. Fransanın son hattı hareketi 
da ileri gidebilir. Beneıal Wavell ve Suriye topraklarından Alman 
çöl muharebelerinde öyle bir us - tayyarelerinin geçişine müsaade 
talık göstermiştir ki projeleri hak~ ~östermesi bunu teyid eyled•ği 
kında evvelden fikir beyan etmek gibi Amerika Cümhurreisinin 
manasız olmuştur. Wavell 'A lman Fransaya hiıtab eden mesajına Vi
ileri hareketini büyük bir muvaffa- şinin verdiği cevab da bu noktayı 
k.iyetle durdurmuşa benziyor. Düş.. kafi bir vtizuh ile aydınlatmak
man zayiatının mühim olması da tadır. A 1 

• • ku petrol havzası ve Siberyanın muh iman tayyare erını telif yerleri vardır. 
muhtemeldir. Almanya ile cereyan eden mii-

bombaladtlar Almanlar Suriyede Alman tebliği zakerelerin daha ilk safhada ol-
dtlklarının beyan olunmasına rağ

ligıw ·~erlin 17 (A.A.) - Alman teb- men V~i hükftmeti Avrupanın 
muhtaç olduğu bildirilen Ye>ni Ni-

Almanlar da Habbani
yedeki lngiliz hava 
meydanına hücum 

ettiler 

Sariyedeki tayyare meydan • 
ları da bombalandı 

Kahire 18 (A.A.) - B. B. C: 
Irak üzerindeki hava faaliyeti hak. 
lunda İngiliz karargahı umumiıi JU 
tafsilatı vermektedir: 

İngiliz tayyareleri Musul tayyare 
meydanı üzerine muvaffakiyetli a.. 
kınlar yapm1şlar, yerde bulunan Al 
nıan tayyarelerine mitralyöz ateşi 
açarak bunlardan birçoğunu tahrib 
etmişlerdir. 

Bir Heınkel tayyaresi ateş al -
~tır. İkinci defa olarak donan
maya mensub tayyareler bu faali
yete ~tirak etmişlerdir. 

Basranın 200 kilometr~ şimalin
de bulunan Amaradaki petrol de -
.ı>oları muvaffakiyetle bombardı -
ınan edilmLştir. 

Alman tayyareleri Rabbaniye -
, deki İn~liz tayyare meydanma hü 

cum etmişlerdir. Hafif hasar ve ö
lü vardır. 

Kahire 18 (AA.) - B. B. C: 
İngiliz. tayvareleri muıvaffaki

yetli bir surette Berut, Ş:ım v Ra
yak tayyare mevdanlarını bombar 
dıman etmislerdir. 

Salahiyettar mehafil İngiliz
lerin Surivedeki bombardımanla -
rının ,gittikçe artaca~ını bildir -
mektedir. --------
ibnissuud'un lraka 

verdiği cevab 
Kahire 18 (A. A.) - Reuter : 

Öğrenild~ne göre, Suudi Arabis -
tan kralı lbruHuud, Irak maliye na
zırı Naci f.Lıuud S..şayı kabul ettiği 
zaman kend isine tunları söylemiş -
tir: 

Raşid Ali ile, takib ettiği aiyaaet 
hakkında hemfikir olsaych•ı timdi. 
ye kadar ona yardım etmiş bulu • 
nurdum. Ara'b milletinin talih et
meei lazım gelen yegane yol lngiL 
tereye müzaharet etmektir. 

Suriyadeki Fransız 
tayyarecileri 

Filistinde 

(Ba,tarah 1 İlııci sayfa da ) 
k:at'I planlan üzerinde müessir 
olabilir. 

işte Sollum'un lngiliz kuvvet. 
leri ta.rafından geri alınması bu 
vaziyette ciddi bir değişildik 
yapmaktadır. Diğer bütün mü
li.hazalar bir tarafa bırakılsa 
da had isenin bizzat kendi kıy. 
meti vardır. Tobruk·un hala 
lngilizlerin elinde bulunması 
bunun ehemmiyetini bir kat da
ha artırmaktadır. Simdi Bar -
dia da başka bir T obruk ola -
caktır. Yalnız şu farkla ki T oh. 
nık'da İngilizlerin deniz muva
•alasından istifade etmelerine 
mukabil Mihverciler Bardia' da 
bundan istifade eclemiyecekler. 
dir. 

Maamafih lngilizleı Alman -
ların şarka hululüne mani ol -
mak mecburiyetindedir. l üd -
mür, Şam ve Rayak'ın bombar
dımanları bu bakımdan mü -
kemmel bir şeydir. Fakat kafi 
değildir. Allenby.nin büyük ta. 
Lebeei eğer hareket serbestliği
D.'- ve icab eden vasıtalara ma
lik olursa burada iııtediği hare
kilt sahasını bulacaktu. 

ırakta son hareka.t 
(_Ba.ttarafa 1 inci sayfada) 

ıtayyaresı frakın bır sehrı üzerın
de uçarak birç0k bombalar atm:.ş
lardll'. 

Bir Alman deniza~t.ısı ce~·~~ zam bahsinde Almanyayı yani 
33.612 tonluk 5 lngıhz gcır.ısı~ kıt'avi tesanüd tarafını ıltizam ey
hatırmıştır. Alman hava kuvvetlen lediğini açıkça ifade etm~tir. Vi
de cem'an 16.000 tonluk üç düş - şinin beyanatında valnız avni 
~an. ~emisi?i tahrib et~işlerdir, Di- krt'aya m.ensub olma~ın taraf ·tu
ger _ıkı .g~rruye de tam ısabetler kay tuşu değil, Amerikanın geçm;şe a
dedıJmııhr. id hattı hareketinin de tenkidi 

Alman tayyareleri lngilterede vardır. Vi.şi demek ister ki Ameri
saatlerce askeri fabrikaları ve tay. ka, İngiltereye gösterdiği müza
yare meydanlarını bombardıman et hereti, mesela Frans.ı harbi esrıa
mişlerdir. Ağır hasar yapılmıştır. sında Fraruaya göstermem.iştir. 

Afrikadan Almııtn kuvvetlerine Ve bu arada Dünkerk hadisesi ha
mensub keşif müfrezeleri Tobruk tırlatılarak bir nevi yalnız bırakil
civarında muvaffakiyetli hareket • mış olmanm şikayeti yükseltil
lerde bulunmuşlardır. Bir ruiktar mektedir. 
esir alınmıştır. Amerikanın garb nısıf kürresi-

Sollum'a ve Capuzzo kalesine gİ ne daıhil rr.mtakadaki Fransız 
ren İngiÜz kuvvetleri bir mukabil müstemlekelerinin işgalini ileri 
hücum neticesinde şarka doğru tar_ sürmesi. miktarca mahdud olma
dedilmiştir. Sollum, Capuzzo kale- sına ra.ı?;men gene bır yardım de
si ve diğer bütün mevziler tekı ar mek olan Amerikan iaşe meva
Mihver kuvvetlerinin elinde bulun. dından mahrum bırakılma telmih
maktadır. !erine rağmen Fransanın tuttuğu 

Dün gece, İngiliz bombardıman !"olda mu~~~ davranması, yukarıda 
tayyareleri garbi Almanya üzerin- ışaret ettıj!~ız d_urgunluk ve fa
de uçarak infilak bombalarını rast. sıla devr:smm ~ıta~ bulmak u
gele atmışlardır. Evlerde ve az e _ zere oldugunu ,go~t:rı~or. 
hemmiyetli bir sanayi müessesesin. Bu hareket,. g?runuş~ nazaran 
de hasar olmuştur Jıava<ian Irak ıstıkametınde. ka-

----·---- radarı da Cebelüttarık istikame

Hess, Fransız - Alman 
iş birliğinin de 
aleyhinde imiş 

tinde inkişaf edeceğe benzer. Bu 
arada Fran:;anın ibtıyar edeceği 

Ciddi hasar yoktur. (Ba,tarafı 1 inci sayfada) 
Kıt'ala.runız Basrada düşman Sovyet iktısad1 bai!"larından da 

mevzilerine taarruz etmişlerdir. memnun değ'[ldir. Hess vakit geç
Ta.fsilatı gelecek tebliğde bildiri- meden planın~ tatıbik mevkiine 
lecek olan bir muhareb.:! cereyan koymak istemiştir. 

ıhattı harekı?t cidden merakı mu
dbdir. Suriyenin bır harb sahnesi 
haline 1ıelmesiQ·? seyirci kalacak 
mıdır? Yoksa yem Alman dostlu
ğunu nihayeıte kadar götürerek o
nunla fbirlıkte hareket eyliyecek 
midir? Bunlar kestirilememekle 
beraber ehemmiyetleri inkar olu
namavan mühim meselelerdir. 
Maamafih kısa bir zaman sonra 
fbi.itün bu istifhamlar birer birer 
çözüleceklerdir. Çünkü vaziyetin 

et~ir. Mısırda gördü.itti terbiyeden te-
Musul cephesnide: Uç düşman barüz eylediği İngiliz sempatisin:n 

tayyar~i frakın oir şimaı şehri Ü· bütün harb külfetlerini neticede 
ı.erinde uçmaştur. Av tayyareleri- İnıgiltere üzerine yükliyecek olan 
m.iz düşman tayyarelerini geri bir Fransız - Alman iş birliği fikri 
dönmeğ'e mecbur etmişlerdir. Bu ile çarpışmaması mümkün değil
tayyarelerden biri bir ordugıl.hı- dir. Filihakika Hess'in fikrince, 
mız üzerinde bir müddet uç.muş Fransanın ve Fr3nsız mparatorlu
~ Ira!k hava dafi bataryaları ta- ğunwı sırtından bır Alman - İn
ra:fından ıiüşürülmüştiir. giliz sulhu yapılabilecekti. Fran. 

Tayyar~lerimiz bırçok kesif u- sanın tamamiyet: lehinde Alman
çuşları yaptıktan sonra üslerine ya tarafından sarahatle vaziyet a
oonmüşlerd'İl". Sinetde-b:mi tayya- lınması üzerinediı'." ki, Hess bu 
re meydanına bombalar atılmıştır. babda başlamış ola:ı müzakere~eri 
Bir düşman tayyaresi düşürülmüş, rr,ı.uvaffakiyetsizliğe u~ratmak i
diğer müteajdid düşman tayyare- çın tahakkuku imkansız bir ma
si yerde tahrib olunmuştur. Tay- ceraya atılmıştır. 
yare meyd'inının di~er kısmı ağır Birbirine ad mütalealar 
hasara u~ratdmıştır. Müteaddid Londra, 17 (A.A.) - 3 numa-
yanıgınlar çıkmıştır. Bu yangınla- ralı Alfr?.an seti Rudolf Hess'in pa
rın ziyası kilometrelerce uzaktım ra.şütle lngi!tereyt? inme>$i arkas n-

daıha ziyade beklemeye tahammü~ 
lü olmadıkt asikar bulunuyor. 
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Bükreşte şeker, et, un 
ekmek vesikaya tabi 
Bükreş 18 (A.A.) - Siara ga. 

zeteai iaşe müsteşarlığının bir resmi 
tebliğini neıretmiştir. Bu tebliğde, 
şeker, et, un, ekmek vesair yiyecek 
maddelerinin Bükreş ve civarında 
vesikaya tabi tu tulacağını bildir -
mektedir. 

göruküyordu. da gizlenen esrar hakkında biribi- de tutarak mezkur Messerschmitt-
Kahire. 17 (A.A.) - Gayet e- rine zid mütai.ea~arm ileri sürül- sin cürüm ortl'klılı temın ettiğini 

min bir membadan öiiremldiğine mesine dev.1m edilmektedir. iddia ediyorlar 
göre Alman mareşal! Von Blom- Erne~ Hevine göre HiUer 

Kudüs l8 (A.A.) - B. B. C: be~in oğlu evvelki ı.?iin Irakta ce- Hess'in tn_giltet·e:ve sevahatinden Şimdilik mühim harb esırn,n 
Müteaddid Fransız tayyarecileri reyan eden harekat esnasında öl- haberdardır. D!ğer ıbazı miişahid- bulundui!u yerin etrafındc. silahlı 
tayy~releri. ile Suriye~en ~i~tir_ı_e müştür. Irak~ılara .yardım etmek ler, Augoburg tayyare meydanı- muhafızlar beklemektedir. H!:'ss'le 
gelırmtlerdir Tayyarecıler, Vıfl hu- üzere hava yoluyla _giden Alman nın ~k :>ıkı bir nezaret altında ·~m.ekte olan Patriki.n Londra
k.nnetine artık hizmet etmemek ka.. heyeti arasında. mateşalm oğlunun bulunması dolayısil~ Hess'in takib ya <llindü,:tü buraP.a_tekzıb edil.-
nıunda olıduldadı.ı söylemiJlerdJr. da bulunduku anlaş.ılmaktadır. edil.ınesi lar.m ~eldi~ıni ~özönün- mekıtedir. 

Amerika hariciye nazınnm sözleri 
Vaşi~ton, 17 (A.A.) - .Harici

ye nazırı Hu!! gazetecılere yaptığı 
beyanatta demiştir ki: 

- Hariciye nezareti, Almanya 
ile Fransa arasında dah~'i sıkı b ir 
~ş birliğinin A.m,,.rikavı endi$e\·p 
düşürdüğüne daır dün Ruzvelt ta
rafından yapılan beyanatı tam<J
mile muıhik r;!'Östermeğa kafi vak'a
lara muttali olmuştur. 

Ruzvelt'in sözleri 
Vaşington 1 7 (AA) - Ruz • 

velt dünkü gazeteciler toplantısın -
da şöyle demiştir: 

Beynelmilel şartlar, Fransız mil
letine yaptığım hitabın daha ziya
de teşrihine imkan vermiyecek ka. 
dar ağırdır. 

Ruzvelt, çok farazi addettiği ba
zı suallere cevab vermekten imti -
na eylemiştir. Bu sualler arasında 
«Vichy'deki Amerikan büyük elçi
si amiral Leahy'nin geri çağırılıp 
çağınlm1yacağıı. hakkındaki sual 
de vardır. 

Gazeteciler, reisi.cümhurun Fran. 
sız milletine olan hitabının Vichy 
hükumeti.ne yapılmadan doğrudan 
doğruya millete mi yapılmış oldu
ğunu sordukları zaman Ruzvelt be
yanatının izahtan müstağni olduğu 
cevabını vermiştir. 

Bahriye na.zmnm. heyanah 
Nevport -Rhodo ada~ı- 16 (A. 

A.) - Amerika bahriye nazırı al. 
bay Knox, bahriye ve harbiye ko -
leji talebelerine diploma tevzii me
raaim~nde şu beyanatta bulunmuş -
tur: 

Dünya, ileride diğer bir Hitler 
çıkmasına mani olml.k için hareke. 
te geçmelidir. Orta halli insanla -
rın mukadderatını .durmadan sala
ha doğru götürmek hakkımızı, bu 
hakkı muhafaza etmek için müda
faa harblerinde kendimh:i yıprat • 
mak pahasına da olsa, muhafaza 
etmek niyetind eyiz. 

Albay Knox tözlerine şöyle de
vam etmiştir: 

Cönderilon malzemenin İtıg;i}te
reye teslimini temin edip etmiyece
ğirni hana sorarsanız cevabım sara. 
hatle «evet» tir. 

3 lehdKI 
Bunu temin için ne gibi bir usu

le müracaat edeceği sualine karşı 
da ~lbay Knox şu cevabı vermiştir: 

Muhakemenizi siz işletiniz. Ce -
çen harbde tek bir tehdid karşı -
sında bulunuyorduk. Denizaltılar. 
$imdi üç tehdidle karşılaşmış bu • 
lunuyoruz: Denizaltılar, korsan ge.. 
mileri ve tayyareler. 

Vi~i' deki Amerika sefiri 
Vaşington, 17 (AA.) - Londra

da çıkan Star ,gazetesi diyor ki: 
VaşinJ?torıdaki kanaate ı?Öre A· 

merikanın Vichydeki büyük elci
si amiral Leahv ,geri çağırılacak
tır. Martinique iaşe ve tıbbi müs
tahzarat bakımından tamamile A
merikava tabi olduğundan Ameri
kanın elinde Fransava karşı oyna
nacak mükemmel kozlar b:.ılunu
yor deme!ü!r. 

Nevyork 17 (A.A.) - Yüksek 
bir Amerikan memurunun bugün 
bildirdiğine göre lngiltere hükume.. 
ti Birleşik. Amerikada birkaç sivil 
tayyare mektebi açacaktır. 

Almanyaya çuruk me1va 
yolhyan Musevi tacır 

( Batta.rafı 1 inci 1ayfada) 
kikat yapmış ve vaziyet Türk1ye
de alakadar makamlara ihbar e~ 
dilmiştir. 

Yapılan tahki:tatı müteakıb Sa
lamon adliye.ve sevkedilerek, Asli
ye 6 ncı cezada muhakeme aıtına 
alınmıştır. 

Bu dava dün neticeve varmış, 
suçu saıbit ~örülen Salamon 5 bin 
lira para cezasına mahkum edil
miştir. 

Sovyet Rusya 
Amerikayı 
Pı otesto ett i 
Vaşington 17 (A.A.) - Sov -

yet hükumeti, Arjantin ve Urugu • 
ay' dan Rusyaya aid gelen ve tran
sit olarak Birleşik Amerikadan geç 
mekte olan yün ve deri hamulesi -
nin San-Frarısi&ko'da alıkonulma • 
ıını Birle~ Amerika nezdinde pro 
testo etmiıtir. , 

Londra, 17 (A.A.) - İngıliz hü. 
k~meti taraf!ndan bildirildiğine 
g<>re 1941 senesi Şubat ve N sar 
~yl~~ı içinde Akdenizde seyrisefa 
m ıçın tehlikeli olarak ilan ediler 
~mta.kaların hududuna simdi a~a 
wdakı mıntakaıa.r da ilave edıl 
miştir: Res El Kanais'cl.en ıtibarer. 
24 üncü dcr~ce istikametinde ve 
Türkiyede Galid•:mva burnunu 
180 inci derecenin 3 mil mesafe 
sinde bulunan mefruz bir nokta 
dan - Türkıye kara suları harı 
olmak üzer~ - geç.:cek hattın cev
rele<i:iti mıntaka. Bu mıntakalar 
dan Ingiliz askeri makamlarınm 
müsaadesi vlmad.:ın geçecek va
purlar, maru.:ı: kalacaklan t~hlike
den kendil•:!ri mes'uı olacaklsrd r 

Suriye harb sahası 
halini ahyor 

. (&,tarafı 1 inci sayfada) 
In,giliz ha va kuvvetlermın Su

riye tayyare meydanlarına yap
tıkları akınları Fransaya karşı sa
rih muıhasamat hareketleri olarak 
tavsif etmişse de Vichy hükumetı 
Fransız hatıtı hareketinin veha 
metini dana iyi idrak etti~i ıçin 
ve belki de Almanların _gizli tav
siyeleriyle hareket ederek İngılıı. 
hava kuvvetleri tarafından yapı
lacak hareketler ln tec~vt;z sure 
tinde telakb edılmıyeceğini be
yan eylemiştir. 

İtalyanlar yerine Almanlar 
Londra, 17 (A.A.) - Miistakil 

Fransız ajansının Kudüs muhabi
ri bildiriyor: 

Almanların Suriycde ilk tcseb
büs olarak, italyan mütareke ko 
misyonu azasının verine Alnınn 
!arı koymaları muhtemeldir. 

Fransız - Alman anlaşması hak
kında Vichyden !!elen hab('rlcr 
şarktaki Fransız ınahfeJlerinde 
giıtgide endişe uyandırmaktaciır. 
Bir takım Almanlarm siyasi pasa
portlarla Suriyeye gelmekte olma
sı bu endişeyi arttırmaktadır. 

İtalyan mütarek~ komisyonu a
zasının yakında Suriyeden ayrıla
cakları ve yerlenne Almanların 
konulacağı haber veriliyor. Maa
mafih ıbu henüz teeyyüd etmemiş. 
tir. 

Londrada endite yok 
Londra 17 (AA) - Londra

nın resmi mahfellerinde bu sabat 
beyan edildiğine göre Alman şart. 
larının Vichy hükumeti tarafından 
kabul edilmesi üzerine Suriye ha _ 
diselerinin aldığı durum Hkeri va 
ziyet itibarile hiçbir endişe verme 
mektedir. İhtiyar ve yorgun olan 
mareşalin son günlerde Mihver de\" 
!etleri tarafından mütemadiyen taz 
yike maruz kaldığı teslim edilmek 
le beraber Vichy hükumetinin al . 
dığı vaziyetin tasvib edilmediği gi2' 
lenmemektedir. Mihver devletlerı 
ilkbahar taarruzunun birinci safha 
sındaki muvaffakiyetlerinden isti -
fade için istical etmektedirler. 

İfİn acınacak tarafı 
İşin, korkulacak ve acınacak ta. 

rafı Vichy hükumetinin zafının yal 
nız Fransanın durumuna münhaıu 
kalmıyarak bütün Fransız müstcın.. 
leke imparatorluğuna airayet et _ 
mek tehlikesidir. 

F ransanın girdiği yolun Ameri -
kadaki akisleri Londrada memnu. 
niyetle karşılanmıştır. Cebir ve ıid
det hadiseleri Amerikada bala şüp
hede bulunan ve tereddüd göete • 
renlerin gözlerini açmıştır. 

Harbde mühim bir safha 
Londra, 17 (A.A.) - Lvııdrada 

çıkan Evening News ,gazetesi. 
Rumeltin Vichy ye yaptıı'h hitab 
hakkında a.şa_ğıdaki mütaleayı yü 
rütmektedir: · 

Bu hitabe g~ yapılmıştı~· çün
kü zarlar atılmış bulunuyordu. Bu 
işin mühim o!:ın taraf, reisicüın
hurun Vichy tatafından gösterilen 
teslimiyeıt.in yalmz Suri ve ve inhi
sar etmıyeceğini anlıyarak Ame
rikan limanları:ıda bulunan Fran
sız vapurlarına silahlı muhafızlar 
ikame etmek suretile kapalı ihta
rını takviye etmis olmasıdır. 

Amerika. Almanva Dakaı·a is
tinad eder"'k daha uzun müddet 
kendisini tehid etmesine bhnm
mül edemiv~ceği gibi biz de Suri
venin köprii ittih:ız edilerek bize 
tevcih edile.:ek tehdide müsamaha 
edemeyiz. Viohv adamlarının iha
neti birdenbire muazzam km:vet
leri harekete ııetirmiş ve harbde 
yeni ve mühim b;l' safha açmı~. 
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( 
ihrac maddelerimize 

talebler devam 
ediyor 

Bilhana auıram, tiltilr, keçi 
derisi, keten tohumu, oğlak 
ve kuzu derilerine rağbet fazla 

Gençliğin elinde 
Ankaraya getirilen 

bayrak yolda 
İhraç maddelerimize ta1ebieı 

devam etmektedir Elde mevcud 
eski mallardan stoklnr azalmıştır. 
Buna raj!men ~aleb ~ittıkçc art
maktadır. En fa:r.la jstenHen mal
lar arasında s~sam. tiftık, keci de
risi , keten tohumu. oj!lak ve kuzu 
derileri bulunmaktacır. Son 2~-' 
manlarda balmumu talebleri de 
ç~alm1ştır. 

Çorumda coşkun tezahürat yaplldı 
Şehrimizde 19 Mayıs Bayramına hazır
lıklar ikmal edildi, Taksimde ve Fener 

stadında iki merasim yapılacak 

Susam ihracatı bu !ene «~n 
st>neye nisbetle fazla olmuştur 
Halen taleh faz1a olmasına ra~
men stoklar azdır. FıatJar 35/36 
kuruş arasındadır. 

Tiftiı?e Jlelince; hükumetin eski 
stoklara lisans vermeğe baslıya
caf!ı haberi üzerine p ivasa canlan
maga bnşlrım şt1r. Tiltik fiaıt1arı 
da muhtel:f c'ns!ere göre; H5 ku
rutjan 200 kurıışa kadar \'Üksel
rrPktedir. Mevcud es'k; stokların 
rniihim bir kısmmtn f n(!iltere "e 
Almanvava satılaca_ğı bildirilmek
tr.~ ır. 

Keten tohumu ihracatı da mü
him bir dereceyi bulmuştur. Son 
vaz vctle bu maddcvc de taleb 
!sızla olmasına ra~men kafi dcre
CPdr> mP\"f'tır! olmarlığı z~nnedil· 
JPPktedir Keten tohumu füıt'ları 
ca ··alebiıı ra~1alıi?ı üzerine b'r 
m ·l{tar vülr_..,,'llistir. F atlar umu
mi olarak 35/36 kurus arasındadır. 

Nakil vasıtalarının 
ışıklarındaki mas
k-ler kaldırıhyor 
Bir müddcttenberi !enerleri 

maskeli olarak çalıştırılmakta o
lan nakil vasıtalarının geceleri 
seyrüseferde zorluıt çektıkleri an
la iması ü'Zerine, 'I ckiller Heyeti
n ·n, bu maskelerin 'kaldırılması 
hususunda verdijti karar dün İs
tanbul viiayetinc tcbli.f; olunmuş
lur. Kararın tatıbikma bu ~eceden 
itibaren b~lanaca"k, gerek tram· 
ray, ~erekse otnbiis ve otomobil
lerdeki maskeler bu aksam kaldı
rılacaktır. Ancak nakil vasıtaları 
idare veva sahiblerj bu maskeleri 
her an kullan:lmaj!a hazır bir va
ziyette bulunduracaklardır. 

Kaymakam ve nahiye 
müdürlerine ev 

(Battarafı 1 inci sayfada) 
Yarın vdiıyet ııdına biri ögle

den evvel Taksimde. diğeri öj:!le
dcn sonr~ ~cne~bahçe stad)omun
da olmak tlzere iki merasim yapı
lacak t.r. Kaza ve nahiyelerde ve 
Halkevlerinde c!e h~zırlanan prog
rama ~öre a~Tıca tören yapıla
caktır. 

Vilayet nd!na saat 10 da Tak
sim Cümhuriyet mey.danında baş
lıyacak olan merasıme okullar, 
beden teri>iyesi mukellefle:ri -ve 
sporcular iştirak edeceklerdir. 

Kız talebeler Galatasaray er
kek lisesinde, erkek talebeler Tak. 
sim erkeit liSf'sınde toplanacak ve 
spor layafetlerini sı?iveceklerdir. 
Saat 9 da kız mektebleri önde ban
do olmak lizere Galatasaray erkej( 
lisesinden hareket edecek ve Tak
simde erkek mektcbler: kız tale
beleri takib edecektir. 

Bando, '!ürk bayraklan, mek
teb filamabn. kız mektebleri, er
kek mektebleri ve bunları taki
ben sporcular saat 9,30 da Taksım 
meydanında yerlerini ala<>aklardır. 

Saat tam 13 da Vali ve Be!ediye 
Reisi. İdarei Örfıye Komutanı, 
Kor Komutanı. Parti reisi ile bir· 
likte. hv..ır bıılünan talebeleri, 
mü.kelleflerı ve sporcuları teftış 
edeQe'ktir. Bundan 5onra Vi1a ·et 
ve Belediye, Cilmhuriyet Halk 
Partisi, Halkevi. mükellefler, 
sporcular ve ~kullar namına abi
deye ~lenkler konulacaktır. Bila
hare bütün talebe. SPOrcular ve 
beden terbiyesi mükeJleflerı bir 
ağızdan mızıka ile beraber İstiklal 
marşını sö lı eceklerdir. Bu esna
da direie bayrak cekiJecektir. 

Bu merasimi müteakıb. Vali ve 
Belediye Reisi Dr. Lutf ! Kırdar 
ile okullar namın:ı Necibe Uğuray 
ve beden terbiyesi mükellefleri 
namına Selami Akal b!rer nutuk 
irad edecekle:dir ve nutuklardan ----------
Büi ün fakültelerde 

imtihanlar bitti 
Dahiliye Vekaleti vilayetlere bir __ 

tamim göndererek kaymakam ve J ıl b •h• d • d ·k 
nahiye müdürlerine birer ikamet - nk ci tan ı ~~•ın en l · 

gah temini i~nin planlaştınlmaeını male lıalanlar, dıger deri/.er-
bildinniştir. Vekalet bu binaların den geçmi!lerse mezun 
inşaat mesarifinin nerelerden karp.. aJdedilecekler 
!anması mümkün olduğunu sormuı 
ve binalann planlarını istemi.tir. 
Bunlar yakında Vekalete gönderi -
lccektir. 

Şiılide hava tecrübesi 
Bugün öğleden evvel, Beyoğlu 

kaznıı dahilinde Şişli nahiyesinde 
hava taarruzlar111a kartı pasif ko • 
yunma tecrübesi yapılncaktır. Tcc. 
Tübcler yalnız Şişli nahiyesinde o • 
lacak, bir saat le.adar devam ede -
cektir. 

Üniversite ve yüksek okullar
da bir aydanberi devam eden im· 
tihanlar sona ermıs ve dün saat 
13 ten itibaren bütün fakülteler 
tatil edilmiştir. 

Hukuk •ıe İktısad Fnl..-Ulteieri
nin imtihan neticeleri ayın 21 ]n

de talebeye ilan edilecektir. Diğer 
fakültelerin de noticeleri pcvder
pey talebeye bildirilecektir. 

Maarif Vekaleti ikma! imtihan-

( ) 
ları için yenı bir karar vermiş bu· 

Küçük Haberler lurunadı.R'ından bu devrede mu-
~------------ vaffak olamıyan veya imtıhanla. 

e Dünkü iharacatımız 200 bin 
lirayı bulmu~tur. ihraç edilen mad
deler araaında Almanyaya tiftik, 
ıll68m ve yağlı tohumlar, Bulgaris
tan ve Romanyaya taze tuzlu ba • 
hk vardır. lsviçre ve Çekyııya da 
bir miktar akdarı ihraç edilmi~ -
tir. 

• Şehzade başı cııddeeinde l O 7 
numaralı Şükrüye aid tekerci dük -
kanının üstündeki odadan dün yan 
gın çıkmış, itfaiye tarafından bir 
müddet aonra aöndürülmürtür. 

Yangrnın ne MJretlc çıktığı zabı
taca araotırılmaktadır. 

ra iştirak etmiye!l talebe normal • olarak Eylul imtihanlarına J:tirc-
cektir. Bu devrede fakültelerden 
tnezun olan talebeden inkılab der-
sinden ikmale kalanlar 4?ene Üni
versite mezunu olarak addedilc-
ceklerdir. Bu j?lbi talebeler EylUJ 
devre i mitihanlanna j? İ rmek üze
re devlet memurıyetlcrine al.na
bileceklerdir. 

Bu sene yaz tatili müddetince 
Üniversite talebeleri profesör ve 
d~ent1erin riyasetinde muhtelif 
S!T'UPlar halinde Anadoluva tetkik 

Bir katil 9 seneye 
mahküm oldu 

130 lıuTUflqk bir alacak yü

zünden BeJikta,ta İflenen 

cinayetin muh.emeıi 

Bir müddet evvel Beşiktaşta. a
lacak yüzünden işlenen btr cıJla
yetin muhakemesı :~ nci Ağırceza 
mahkemesinde dün neticeye var
mıştır. 

Hadisenin su\lusu Abdurrah
man Süyü, arkadaşı Kadirden ala
cağı olan 130 kuruöu istemiş, fa
kat öteki ve::ınemiş, bu yüzden 
aralarında şiddeL1i bir kav_ga çık
mı.şt.r. Sarhoş olan Kadir bir<len
bire bıçağını çekerek: .senı vuru
rum!> diye Abdurrahmanın üstü
ne yürümiiştıür. Bunun üzerine 
A'bdurraıhman da hamil oldu~u 
bıçağı çekmis ve Kadıri :varalıya
rak. öldiirmüstür. 

2 nci A~ırceza mahkemesı, su
çu sa4bit olan Abdurrahmenı cezı:ı 
kanununun 448 nci maddesıne J?Ö
re 18 sene hapse mahkum etmiş, 
fakat hadis~rleki a,l!i!' tahriki de 
nazara alarak, bu ce7.ayı 9 seneye 
indirmiştir. 

seya~tine çıknl'akl:ırdı1". 
llk e:rup Dr. Fuarl Bavkahn ri

vasetindc jeolojik ctüdlerde bu
lunmak üzere ayın 25 nde Cluda
i.!a hareket edecektir. 

Pazar O la H e.san B e y D iyor k i : 

- Hasan bey alakıı. 
darların aöylediğinc ba
Julıraa ••• 

• . • Ayakkabı fiatlan 
biraz daha yükıclccck -
mil. 

Buna da aebeb 
Afrikadaki deri stok! .. 
nnln azalmatıl :imiı .. 

Hasan bey Nasıl 
olur dostum, orada az 
deri mi yüzüldü} 

J 
.f, ............................................. , 

Vali, İstanbul 
namına Evkafa 
teşekkür etti 

Evkaf idaresi, lstan· 
bul un imarına ve 
güzelleşmesine 

yardım e:liyor 

Darülacezeye yardım cemiyeti 
Şehrimizde ( Darülô.ceze Y udım 

Cemiyeti) adlı yeni bir cemiyet tcş 
kil olunmuş ve nizamnamesi vi)a • 
yele verilmi5tir. Ba~a Parti vila -
yet idare heyeti reisi Re,ad Mimar· 
eğlu olduğu halde şehrimi:r.in ta • 
nınmı§ bir çok şahsiyetleri bu cemi. 
yet" a:r.a olmu~lardıT. Cemiyet, Da· 
rülacezeye yaroım işleri etrafındla 
faaJiyet~!ulunacakıır. 

Denizd e çocuk cesedi 
Dün, Çubuklu ııahillerinde deniz. 

de 5 yaşlarında kadar tahmin o -
lunabilen bir çocuk cesedi görüle -
rek keyfiyetten zabıta haberdar e • 
dilmiftir. 

Yapılan tııhkikat sonunda mağ • 
rukun Çubukluda İ•kele caddesin~ 
de 8 numaralı evde oturan vapur 
çımacısı Osmanın oğlu Bektaş ol -
duğu anlaşılmışbr. 

Vak·a etrafında zabıtaca tahki -
kat yapılmaktadır. 

Teşekkür 
Birkaç gün evvel umuml bir tees.. 

aiir içinde t.oprai'a ıtmdi edilmiş olan 
İstanbul Umumi Meclisi birinei reis 
vekUi N~ Serdengeçltinin zıevces~ 

Mahkemelerde: 

Korunun demirlerini 
satın mı almışlar, 

yoksa çalmışlar mı ? 
Şeyhülislam Ziyaeddin Efendi veresesi demir 

parmaklıkların çalındığını, suçlular da 
sabo aldıklarını iaaia ediyorlar 

hakim, insanda hırsıziık kasti o1sa. 
böyle mi yapar? Çalacağı şeyin 
yarısını bir haf:a evvel, yarısını 
bir tıafıta sonra ~ calar?. 
Arabacı Kamil de Zeki ile K~ 

male iştirak ederek, demiştir ki: 
•- Benim arabamın screfi 

var. Haram mal taşımam. Bunlar 
demirleri satın almışlar, tramvay 
caddesine yıkmışlardı. Ben de o
radan alıp. arabamla naklettim.> 

Hfrkim, celse sonunda suclular
dan Zeki .ıe Kemalin tevkiflerine 
karar vermiş, durusmayı şahidle
rin ceThi icin, talik etmiştir. 

Suçlular mahkemeden çıkar
ken: 

•- Gördün mü karlı ticareti. 
Söroe demir :;atın aldık ta para 
kazandık. Ak1ın varsa mal sııhıbi
nin böylesine düs tc. tevkifhaney:i 
bovla. Va\• ::anm11.. hem T>Rramızı 
alc'wJ.ar. hem de mahkemeye ve:r
diler> dive sövlenivorlardı. 

BAY VEDAD ÜRFI 
üç temsile daha 
iştirak edecek 

Geçen hafta Şehir Tiyatroou ko .. 
medi sahnesinde cKan> fııclasınd& 
b;ızat b:ı.ş rolü .oynıyarak hakiki bir 
t'!l!kdlr ae alkı.şlanan maruf f"ılm re-
1 isörü baıy Vedad ürr. bu temsilde, 
neden tEun seneler Avrupada mu .. 
va!tadcı"yet Jmmndığını bu muvntfa -
klyH.i ile de anla.t:mış oldu. 

Memnuniyetle haber a.ldıiımıza gö_ 
re bay Vedad Ürfi, bu eserini birer de
faya münhasır olma.« üzere Üsküdar, 
Beşiıctaş ve Kadıköyde de ovnQ••Qr_.ak 
tır. Bu r;emtleroe'ki halkın Bey~lun.. 
daki temsile yet)şemedik.lerin1 nazarı 

dikkate alan bazı yüksek 7.cVMın tek
Jitilerini, güzide film rejisörümüz 
memnuniyeUe karşılamış ve bu semt 
sinemalarında lbirer temsil verme~i 
kabul etmi~lr. Avrupanın ve Mı.c;ırın 

müteaddid filmlerinde Tfukün san'at 
kudretini alkı.~ato.n k\Yilletli rejisör 
ve mtl'V'affak trajedi san'a.tkftrımızın 

bi"lZB.t göriineceği bu temsillerin bü.. 
yük bir alA.ka ile ka.rşılanacatı şüp -
hesndir. 

( TiYATROLAR ) , 
Bu &qam saat 21 de Şehir Tiya.troou 

komedi kısmında !Asım Baba) 
jübilesi Münir Nurettin konseri 

HALK OPERETİ 
Naşid ~ Halide Pişkin 

Gi§e hergün açıktır 

Büyük ve lüks filmlerin p arlak yıldızı 

MARİKA RÖKK 
Önümüzdeki Salı akşamı 

SUMER SiNEMASINDA 
Pariı MOUUN BLEU' nün büyük varyetesi 

HALLO JANiNE 
Meva.imin en zengin ve göz kamaatıran temaplt 

filmini takdim edeccktiT. 

musikili aüper 

Bugün İ P E K Sinemasında 
2 BL'YOK FiLM BİRDEN 

1-KAHVECI GÜZELi 
Büyük .mu&ik.i~ TÜRK filmi 

2-HAVAT GÜZELDiR 

lc.a.rd~leri, lcız1 ve ctuııan tmz~e 
aldı.ğmurı mekt ubda merhum için sa
mımı ve güzel bir cenue merasimi 
tentlb ed ... n vali ve belcdıye reisi Dr 
Lütfi Kırdara ve belediye idaresine, 
merasime iştirak eıt.m.ek, çelenk gön_ 
dermek, aileyi gerek ziyaret surel;.1e. 
gerekse me'lrtuıb ve telgrafla taziyet 
etmek lutfu:nda bulunmuş olan Cüm
huriye Halk PartJsl, İstanbul umum! 
nıecliSi, ticaret odası, Türkiye cezacı.. 
ıar cemiyeti ve di~er müesseseler reis ClAUDETfE COLBERT - JAMES STEW ART 
ve azalarile bütün daAlara ve aJA- Bugün saat 11 de tenzilatlı matine ••••-' 

bda.rane ncŞllytından dolayı İst.an. ~--••••••••••••••••••••••••.-.. 
bul maf.buatma minnet, teşekkür ve 
hilrmetıeırinin bildirilmesi istenllrnelc
tedir. 

Osmanlı Bankası, 
spor bayramı 

Osmanlı B&nkasuıda.n.: Oenç1ik Te 
Spar Bayramı dola.yı&le, Q.mıa.nlı 

Banka.sının Galatn merkezile Yenica.
rni "Ye Beyoilu §Ubeleri ıg Mayıs 1941 
Paı.a.rtesı günü knpalı bulunacaktır. 

Bugün 1'I E L E K Sinemasınd 
2 FiLM BJRDEN: 

1-BRODVAY MELODi 1940 
ELF.ANOR POWELL - FRE.D ASTER 

2 - Ç A M SA K I Z I . 
ROBERT YUNG - ANN SOTHERN 

.Bugün saat l 1 <le tenzilatlı matine. 
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Blyü bir f nıtliz ıetnili dün 

llbab Cebelüttankı mühim mik
~a tıarb malzerMSi bosaJtmıttır. 

•Soa POlla• - hıfıl , at 

SON POSTA 

-
Elektrik ziyası göz 

Yarım kalan macera için neden zararlıdır? 
Yazan: Muazzez Ta hain Berlland Alimler ateşböceğinin sırnnı öğrenirlerse 

ışık verme vasıtalarımız bugünkünden çok 
daha ucuza malolacakbr 

Diye sorması iizmne Setvanm Nasıl balık deniz içindedir. Rn de - Temel. Temelimu. TemeJ&. 
sesi birka( peroe daha yükseldi. benim yilrek jçindesin1... ki.mu. .ıel, seninle ,Pdelim. •• 

- Nasıl J{ideyim! ••• Yaı>ı$lkız, Mel.ı>oment hali ıQlüyor Te- - Nereyef 
bal'lı~z!... Herif blzi ~l>l$ık kar meli kucaklıyarak, öperek, 'boy- - Nerede Jatersen! 
dee diye dün~·ava teşhır edecek- nuna sarılarak, başını ~öb(lne da - Ben şuradan IW'•Y• «ki~ 
miı... yayarak ~lfiyordu. Setvan ise a- mem ki ••• 

Bu IÖZlert Melpomeninin uzun tee püskürüyordu. Artık taham- - Ne Jçln? ••• 
bir kahkahnsına sebeb oldu. mülü kalmamıttı. Avazı (ıktılı _ Hiç sorma... Biri beni tro-

.- Ne dedtn?... Ne dedin?... kadar T ~u llu C'" koaya d>i çarptı. Cepte met.elik 
1 lr -w.- 1' AZAN 1 BJCREll RE$1D Hava - Cıva... - &.ollll.,.• o n-... ıaar eu- kalmadı. 

+ ........ _ -'- ..:..ı.. 1.1~ -:~-ı...: - Ewt, biri ~ıı. öteki de ı.te nu .•• caz. kopar, Jrotar beni... Aı.. rır- ed • 
- .ISle!'Ml dealzin dibine .u._lma ,,; ....... nrin!... _.,, -w:u.i bir «iilütileı ..... , --ı..ur -valiniz... '----- Ha•dı· G'.a-..ım ımnra -nu ... .l.MIÇ para er ı>ar•ı ..• laan SeW Aıılad UU Ul'OC'flll .... 1'• &~ 0 0 

• T 
0 o' IU'C'".l' J ~ - Deiil mi ki biz ile • • bitül 

a ae? ••. Sana .-mu da... ~ Rene ~lendi: . - .. ın 1 lhl? ••• Sevıi dedi- Meı,,omeni ıQlmekten katıh • dan ••• Haydi... Vl.ŞIYGl'\lZ, 
Melpomeni sözünü bltiı - Bir feJ' delil ,mim. aıizünı tin böy~ olur:·:· _ .. lıyor Şetvan ise hiddetten ~ttit- Hiddetten titreyen ellerile dilı Para! •• Nedir, •• ~ah. al para! ••• 
- Ah mon amour!... •'acakl... Demesı. fakın biisbutün çılJrın- ce ~yordu. Temel biraz malı meleri, baA'lan çözmftte ulraşıyor Çantasından bır av~ kaıme Cl 
- Ne dedilin an1qalmJW -- - Alı mıa cmmt ••• 8lmdJ.-" Galı ~. Avaza çıktJlı ka- ftlb olmue. Hlini eıJrarnuyordu. du. Temel yardım etti. Bu sayede ~P '.!'emele uzattı. Fakat tabml 

lba cilYeli liflar olacak!... ı.-...ı, tıı6tün dinya bmim ol- dar babrdı: Mahcubiyetini ~ Melpomeni kurtuldu. run hılirfı olarak Temel parayı al-
Al'bt $etvana. Plerin1 Yla- du! ••• Denizler, datlar. allıçlar, - Yeter snıkl ••• A •.• Yeteri ..• Jrille ..ıüle boynuna sarıldı. - Hah töyle ..• Basımı alıp ıct- madı. .. 

IQak ve kendi kendine mırılclaa- çiçclder, h•!... Bu luıdan ela olmaz can•m .•• Re- - Alı Cicaktmu! ••• Sen Hava - diyorum. Ne haliniz varsa ~ - Yokl .. Bak böyle 11eye ple-
lhak düıştüı _ Kız. ne .Uzel aöyienln! ..• ıaıet ay:yub çıktı. Bu ıinnü uli - Cıva olacaksın?... rün ... Sizde ne namus var ne meml .. Kadından l>BrA .lllmı ~! ... 

- Tövbeler oı.m, W-. tivbe. Bunları kttaOdan mı 61Jeldin? ... me "6dim, böyle l'Y ne ıördüm. Gü.lüyordu. ıözleri yas doldu. edel> •.• M. kalsın beni et. kendi- Dedi. Sesinde ~akild bir hi~det 
_..,.daha nelere sahici ola.:aiız!.. - Ti Jdtab vre?... Hri8mnu, ne isitttm!... Hay linet olawı ..• GUMiyordu, JfÜlilyordu; neredey- nize benzetecektiniz!... vardı. MelPOmenı 1.var etmedı. _ 
.\h nerelere ~m!... bunlG' hel>li ~buden çıkıyor, A~lıktan ölm•. hapiale~e çürü- se bayılacaktı. Deyip dışarı fırladı.. Temel hid . $etvan dışarıda Apustol ve Dür 
~ Qk muhnerelerine Temelimo, TemeWdmo •nin IÇin mele nmyıın!. ·•. Gıdece~ım. b~ra- - Ah mon aim'!... Sen... detten arannııtı. Melpomen.iye nyle kartılappıştı. Apustol 1e>r-

""9mn ediyorlardı: yüreiimde yan«m var .•. Sellin i- km ~ni.! ••• Benı kurtarın! Gıde- Sen ..• Benim içerisinde aentn için 110rduı duı 
- Ah eieaki IMdn kia U..li ol- çin ~ bllJ'J(mlamJOT... Se- celim'··· ne bdar ~\ aıet var.... - Su herifi •Yaiımm altına a- - Nereye? •• . 

dunı .•. Çünkü sa~apu... Cllnkü Din için bitecel'lm. Mecaıtm... Melf)omeninin haytetleı - Soba mısın, maılj(al mıım? ..• layım da... - Gidiyorum! 
llllt Sfti)GIWD... s-nnm tlıbammlll keJıneımıe- - Gil, niçin buradı c:hıruyor. - Şufaj santral! ••• Mell*neıli Bir bu8eyle Melpomeni .o.ünü - Nereye dedin! 
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(Memleket BaberleriJ 
B:. Ba.~,...mda\Liledevrinin yadigirı ~ 
Bir köylü kadın esrar- b.. k b N h• lhtiya.clar 

eng~ld~;ü~~~ilde ır aS_a __ a_:_---~VŞe Ir Yalovada bir 
kahve meselesi Kızıloah.amam (Huıusi) _ Ka- Damad lbrahim Paşanın ihya ettiği bu kasaba, 

zamıza bağ~ı İğdir_ k.öyü?d~ esra - onun ölümünden sonra sönmüş, Cümhuriyet 
rengiz bir anayet ~enrmıtır. Zabt- • • k* f } 

Y alovada.n gazetemize bil. 
diriliyor: Bundan bir hafta 
kadar evvel Yalova halkının 
ihtiyacı için lr.anbul Belediye 
koopeı<atifindeo bir çuval 
kahve tedarik edilerek buraya 
g4,tirilmiftir. Fakat bu kahve 
piyasaya ve halka arzedilme -
miftir. Halle ~in alınan ve hal. 
ka eatalacağı beyanile tedarik 
edibnit olan bu kahve mesele
sinin mahallen ve halktan tah. 
kik edilmeai doğru olur. Bu, 
bir vak'adır ki ilerideki mü -
masilleri için bir kanaat husu. 
liine hizmet edebilir. Salahi -
yetli bükiimet erkinunızın 
Lilawnı rica ederiz. 

tanın da §imdiye kadar henüz ay. devrınden sonra ın ışa a baş amışhr 
dınlatamadığı bu cinayet güpegün-
düz işlenm.i,tir. 

Köy halkından olan yakup is -
minde b!rinm karuı Şerife, öğleden 
sonra evinin bir odasında, pence -
reye yakın otururken d.işarıdan atı.. 
lan bir tabanca kurşunile birdenbire 
yuvarlanmıı ve derhal ölmüştür. 
Komşularını ve ev hallttnı sokağa 
uğratan hu tabanca sesinden ıonra 
$erifenıin vurulduğu anlaşılmıştır. 
Köy ihtiyar heyeti azalarından bir 
lkaçı Üe köy erle.ekleri vak'a mahal
line ko"1Jnşlar, yapılan bütün araş.. 
brmalara rağmen mütecaviz bulu -
namamııttr. Şerife de ifade verme
den öldüğü için cinayetin C6rarı 
büsbüritn artmıttrr. Zabıta tahlci • 
kata devam etmektedir. 

Kadının bir miras meselesinden 
mi, yoksa bir aşk yüzünden mi öl. 
dürüldüğü heniiz anlat1lamamıştır. 

Milli Şefimizin resimleri 
lzmit Halkevine talik edildi 

İzmit (Huaaai) - Cümhurreisi. 
miz lnönünün İzmit Halkevine, par
ti, vilayet ve kaza idare heyetlerine 
imzalarile ittihaf buyurdukları re • 
simleri bugün valimiz Ziya Tekeli 
ve on binlerce hallc.ın iştiralr.ile ya
pılan meruimde te?ef mevlciine 
talik ~r. Bu müna.ebetle hL 
tabede hulunan Halkevi reisi Melt.
med Ali Kiğıdçı, İzmitlilerin his • 
lerine önciilük ederek Milli Şefe 
karşı milletçe duyulan kopmaz ve 
... nnlmaz bağlılığı tebarüz ettir -
mittir. !zmit bugün hayra.,; günle.. 
rinden birini yaıamaktadır. 

Kandıra mllddeiumumisi 
Kandıra (Hususi) - Beş altı 

aydanberi müddeiumumisiz idare 
edilmekte buiunan kazamız cüm
huriyet müddeiumumiliğine Co -
rum vilayetinin Alaca kazasından 
naklen tayin edilen Esat Cankar 
yeni memuriyetine gelerek vazi -
fesine başlamıştır. 

TETKİKLER 
(Batwafı 2 nci sayfada) 

mu esnasında bir cDorniye. tay
yaresile cMesserşmit 109> tipınde 
diğer bir tayyare düşürmeğe mu
vaffak olmuş..> 

cProjektörün dört bir tarafın
da, takriben projektörden 100 zer 
metre mesafede müteharrik san
dalyalar üzerinde , gece p;-Ozcüle
rh otunnaktadır. Bunların vazi
fesi, gecenin sesizHği içinde. ku
laklık falan .takmadan, tayyarele
rin seslerini dinlemek, ve ufak bir · 
ses karşısında, yüksek makan-:.la- ' 
rı haberdar etmektir.> 

c Londranın nüfus kesafeti na
zarı iti·bara alınırsa, böyle mun
zam tedbirlerin manası kendıliğin 
den meydana çıkar.> 

cProjektöre ~eldiğimiz zaman, 
alay karaq~a.hının b.u gece proiek- · 
tör kullanılmasını menettiğinı ö~ ı 
rendik. Çünkü ortalıkta hafif bir 
sis vardı . Bu vaziyetet projektör 
istimal edilirc>e, ışıklar dağılaca
~ iıçin, faydadan ziyade zaran o
lurmııq. Fakat sonradan sis da~ıl
dı ve memnuiyet emri de ~eri a
lındı... 

cTam bu sırada ~özcülerden bi 
rinin sesi duyuldu:• 

c- Garb istikametinden motör 
sesi geliyor! .• 

cOnbarşı. aynı haberi yüksek ses 
le .tekrarladı ve bir saruye sonra 
da: 

c- Herkes yerli yerine!.• 
cSesin uzaklık ve yakınlık. de

recesini tayin etmek, buna naza
re.n da projektörün faaliyet zama
nını tesbit e~mek. onhaşının sala
hiyeti dahilinde idi. Ses dinleme 
aleti, garıb ıstikametine teveccüh 
edivor ve bunun dört ckulağ1> da 
garıb istikametine ~rilmiş bulu
mıvor. Bunlarm hareketi nisbe -
tin.de, projektör de. otomatik ola
rak istikamet de~iştiriyordu. Ni -
hayet, Alman tayyaresinin motör 
sesini biz bile duyma~a başladıkb 

cOnba.şı:• 
c- Işıkları yakın! . Kuman<la

ıını verdi.. 
cSes dinleyen erlerden brri dü~ 

meye bastı. Bir zil iesi duyuldu. 
Bir saniye ~meden. kudretli bir 
lıilk ııütunu karanlıkları ı>ar~ala ,.. 
yarak dimdik bir direk gibi .«ök
Jü.züne cevrıldi. Ve ayni anda, çok 

Nevyeh.irden yazıLyor: 
Damad İbrahim paşanın arm.ağı

nı olan ve başta büyük pir Nedimle 
zamanının diğer şairlerinin tarih -
lerini yazdıkları kitabelerile sü~le -
nen cami, kendi ismile anılan lbra. 
bim paf8. kütüphaneşİ, medrese, ha 
marn, hanlar ve gene İbrahim pafa 
auyu diye anılan büyük. su tesisatile 
çefmeleri gibi ziyaretçilerini hayran 
bırakan tarihi san' at eserlerini si -
nesinde saldıyan Nevşehir o tarih • 
ten sonra bakınısız kalmıttı. 

Bozkırları ~maıTelere çeviren 
Cümhuriyet hükumetinHı yüksek 
himmeti ile belediyemizin faaliyeti. 
ne medyun bulunduğumuz imar ha· 
reketleri devam etmektedir. 

KaMhwınm e1ektriii 
19 3 7 Birinci.tetrin ayında açılıı 

töreni yapılan elektriğimize motör 
ve ,ehir ,ebeke tesisatına elli küsur 
bin ]jra aarfedlkli Hala artmakta 
olan 56 l abonemiz van:lır. Beledi. 
yemiz cadde ve sokakların tenvira. 
tı 330 lamba ile temin edilmekte • 
dir. Ayni motörden ~n bet dakika
lık mesafedeki 3000 küsur nüfuslu 
Nar köyü de istifade etmektedir. 
Köy helediyeai 5500 liraya şebeke 
tesisatını yaptırd1. Şimdilik 44 k.a. 
dar ahoneye ma)jktir. Sabık Nar 
belediye reisi Beeim Başar' ın bu 
itd~ unutulmaz emeğini btırada 
anmadan geçerniyeceğiz. 

Aui mesbeLama 
19 38 İlcincikanun ayında açılma 

töreni yapılan asri mezbahamıza in 
14at ve tesisat mauafı olarak l O 
bin lira sarfedilmiştir. Belediye et. 
lerden kilo batına 1lt.i kurut almak
tadır. Bu yekun 1939 senesinde 
5 700 lira tutmQfbn". Gene l 9 39 se
nesinde 1 1949 hat koyun ve keçi 
ile 656 bat sığu ke.ilmiftir, Beledi.. 
ye tabibinin titiz muayenesinden 
geçen etler düHi.nlara M!'Vkedil -
melde ve mezhahanın içinde her 
tarafı dola.tan kanallardan müto 

madiyen bol stt akmaktadır. 
Kr bekçilerinin teıkilatlandırilınasi 

Senevi 75.000.000 kilo yaf ü_ 
züm istihsal eden Nevşehir halkının 
bağ ve bahçelerinin bekçilik işini 
teşkilatlandırmak, keşif ve tahkikat 
işlerile bizzat meşgul olmakla reisi· 
miz memleketin asırlık bir sıkıntı
sını ortadan le.aldırmıştır. İki sü -
vari bekçi başının .ltontrolu altında 
32 resmi elbiseü k.ır bekçisi vardır. 

Bunlardan başka. yağmur ve çeş
me sulannın ıt0kak.lar ve caddeler
den ak.maması için 2500 lira sar. 
file lağımlar yapıldı. Büyük beledi
ye parkı halka açıldı. Ve her sene 
maddi fedakarhldarla daha güzel. 
leştirilmiye çalıftlmaltadı~. Çaqı 
genifletildi. Ana yolda yarım kalan 
parlt.e işi. tamamlattldı. Zahire pa_ 
zarının genişletilmeai ifi.ne başlan
dı. Meydana çıkabilmesi için uzun 
seneler iatiyen bu geniş inşaat ve 
icraatı çalı!flllayı kendisine zevk. 
edinen reisimiz dört "ne gibi ktaa 
hir zamana sığdITdı. 

YeniİD9Ut 
İnpatına baılanan ve zemin lcatt 

bitirilen yeni belediye binasının be. 
deli ketfi 24.000 liradır. 137.000 
liralık iRi 10.000 liralık harita, 3.000 
lirahk. umum[ hala, 7.000 liralık 
arazöz işlerinin kefif ve projeleri 
yaptırılmıftlr. Bunlar peyderpey 
f.aaliyet aahasuıa ç.ı:k.anlaca.ldardır. 
Üzerlerinde ilk hazır etüdleri yapıl. 
makta olan Cümhuri:ret meydant, 
anıt, hal tesisatı v.s. gibi itler de 
birbiri arkasından memleketin ih -
tiyaçlarını karşılıyacaldardır. 

Lale devrini yaratan damad İb. 
rahim papnın ,doğduğu Nev,ehire 
bıraktığı eserler ziyaret edilirken 
belediye reıurnız Şükrü Sü .. 
er'in gayretlerile vücud bulan eser
ler de geziliyor. Biri himmet, diğeri 
gayret iki burç tirin Nevıehiri süs
lüyor. 

Bilecikte 
Revani tatlısından üç 

doktor zehirlendi 

Bilecik ( Hususl) - Bilecik İ• • 
tasyon büfe.inde aktam yemeğine 
oturan doktorlardan üçü yemeği 
müteak.ıb revani tatlısı yemişlerdir. 
Aradan bir müddet geçtikten son
ra revani tatlısı yiyen bu üç doktor 
fena halde kıvranmıya başlamışlar. 
dır. Bu haün birdenbire vukua gel
mesinin seıbebi derjhal araştınli:nıı 
ve revaniden olduğu anlaşılmıştır. 
Bu vaziyeti gören zehirlenenlerin 
doktor ark.adaşları hemen faaliyete 
geçmişler ve büyük bir müşkülatı 
müteakıb gecenin geç vaktinde üç 
dok.toru kurtaırırılıya muvaffak ol. 
muşlardır. 

Hadiseden haberdar edilen C . 
müddeiumumiliği vak'a mahalline 
gel~, büfe sahibi Fevzi Sezerin 
ifadesi alınmıştır. Fevzi Sezer tatlı
nın baıtka bir kimse tarafından yen 
mediğini söylemiştir. Anlaşıldığına 
göre revani tatlısı uzun bir zaman_ 
danberi ıatılmamLŞ ve hariçten gi
ren mikroplar zehir ifraz etmek su.. 
retile. bu hali husule getirmittir. 

Ctzmtrde hava ihtifali ) 

Antakyada bir dişçinin 
külçe altmları çalmdı 

Antakya ( Hususi ) - Akşam 
ıehrimizde mühim bir kasa hırsız
lığı olmuş ve dit tabibi Zübeyir 

Bütün yurdda olduğu gibi 
İzmttde de kahraman havacı.. 
lanm.ızın ihtifali çok. güzel bi~ 
törenle yapılmıttır. Resim.le .. 

1 

Göçmenin muayenehanesindeki ka. 
sa meçhul hınnzlar tarafından kı -
rılarak içinde bulunan bin beşy üz 
lira kıymetinde külçe altınlar çalın. 
mışhr. 

Sabahleyin muayenehanesine ge
len Zübeyir Göçmen kasasının kı.. 
rıldığını görmüt ve derhal hadise
den polisi haherdar eylemiştir. Tah 
lcikata başlıyan polis ilk iş olarak 
şüpheli gördüğü iki kişiyi tevlcif ey
lemittir. 

lzmirde Agora hafriyatı 

rimİ2 bu törenden birkaç intiba ~ avukat Münir 9iraeli 
lerken gösteriyor. 

a11tuk eöy. 

İzmir (Husus]) - Türk tarih 
kurumu tarafından verilmiş olan 
para ile devam edilen eski İzmir 
c~ora. hafriyatı, bitmiştir. Ago
ranın garlb ve şimal kısımlarında 
şimdiye kadar yapılan hafriyatta 
bazı eserler meydana çıkmışsa da 
bunlar. fazla kıymetli eserler de
ğildir. Fakat müıtetı.assıslar hafrı
yatın derinleştirildiği takdi~de bir 
QOk eserler, k:tabeler bulunacağı 
mütaleasındadırlar. 

yüksekte havada, küçük bir ciiim 
bir an için gözümüze ili~i.t 

cVe hemen bunun ardından. 
projektör ıŞ1kları bu cismi kaybet 
meden, tayyare dafı toplarının fa
liyeti duyuldu ve havada, patla -
yan mermilerin kırmızı ışıklan 

~rüldii. Bu esnada Alman tayya
resi de, projektör ~ğından kur
tulmak için, bir kenara fırladı ve 
motörunü kesti. Fakat çok geçme
den :rnotör seSi gene duyuldu ve 
tayyare, dijter bjr projektör tara
fından yakalandı.> 

cBatarya komutanı binbaşının 
anlattığına göre, şayed ses dinle
yen cihazla ı>rojektör arasındaki 
otomatik irtibatta bir arıza vukua 
gelirse, projektör, şifahi kumanda 
ile de hareket edebilirmiş! .• 

cBiz binbaşı ile k..onuş.tnğumuz 
müddetçe, iki defa daha alann işa 
reti verildi. Alman ıta:vyareleri, 
yanın saat zarfında, bu projektö
rün muhalaza etti.ki mıntakayı bee 
defa ~e teşebbüs ettiler .. Bir 
defumda. ou projektöre cereyan 
vwen dizel mott&ünde ufak bir 
ln.ıa oldu. Tayy .-.renin tam t$&-

mizde olduğunu zannetti~imiz bir Hergün 
anda, projektör iıtlemez oldu. Pro- (Battvafı 2 nci ..,.nda) 
jektıörün bu faaliyetsizliği.nden ce rincililc de Karada.b aiddir. Çün
saret alan Alman tayyaresi, bilme- kii ilk Karada~ isyanı on yedinci 
diğimiz bir hedefe doğru makine- asırda başlar. 
li ıtüıfeğile ateŞe bQ-iladı. Fakat bu Sonuncu isyan, Çar Nikola'dan 
anda komşu projektörün J.i.Iih par aldığı talimat üzerine Osmanlı İm 
ladı ve tayyare, sesini kesiti.. paratorlu~na Balkanlılar harbi-

cSükUnun yeniden teessüs etti- nin ilk notasını gönderen Prens 
~i zaman. kumandan bizi oracıkta Nikola (Nikita) ya aiddir. Balkan 
k~ ~utfağ'a göttirdti ve bize kakao Hami Prensi kral vaptı; Cihan 
~ınneğ'e koyuld ı.ı. Kai:aolarımı - Harıbi sonunda ise sade krallık 
zı içerken bınba.ŞL anlatmağa bq- değil, üste prenslik de Jtitti ve 
ladı: Karadak Yuyoslavyanın bir vil&-

c- Kesif bulut tabakaları ~era- yeti ol<iu. 
itinde bizım faaliyetimiz, bizzaru- ~ın. Yeni Nizam. Yugoslavya 
re çok mahdud kalmaktadır. Fa- yı, kendi anlayışına göre, bir ku
kat buna rağmen bi;ı;, ses avlama şa ben-zetmekle meşguldür. Kara
aletleri sayesinde, düşmanın ha- dalt krallı_ğı yeniden dırildi ve 
rekat ve istikametinden ınuntaza- tacı da bu defa ttalvaya verildi. 
man haberdar olmaktayız-. Fakat Bu suretle İtalyanın ötedenberi 
yarı bulutlu ve bulutsuz havalar- tahakkukunu istedi~i büyük hul -
da, ıbizim tayyare dııfi toplanna vası, f;imdilik. veni bir adım daha 
yaptıkJmız yardım sonsuzdur.. atrmş ı~nüyor. Adriyatik bir 

cBiruıbtı. a.:>rı söz olarak: İtalyan denizi oluyor. Belki de 
c- Her ~eçen ~n emrimdeki Mare Nomum bu auretl.; tahak -

batarya efradının tecrübesi art- kuk edecek-
mak:ta ve bu.nl.ınn randımanı yük tl{ufı ı.23 
eelmektedir.. ittin i• •11 

«Son PoSta> nm tefrikası: t 

usu 
Bu eser nasıl yazıldı· 
Koca Yusufun hayatını ağızlarından dinle' 

diğimiz eski ve meşhur pehlivanlar 

Bazı milletler, tarihlerini yalancı] demiç hakikati orta.dan yok 
mevzular ve efsaneler ilav~sile ş~ref oluyordu. . ~ a l~ 
lendirmek isterler •• , Hatta, tarihte Halbukı; efsane yapmag kk 
nasılsa; kaztrndıkları küçük zafer- yoktu. Ortada doksan .0 d 
leri, şişkin ve taşkın . ilavel~rle mü- gür~ savuran ve sallayan b~ :u 
balağalandırarak ırulletlerıne bız ve bır spor rekoru vardı. V d ~ 
vermek için ölçüsüz ve hududsuz korda dünya tarihi kurulalı ~1 
bayram günleri ve şenlikleri yapar güne kadar [bugüne kadar 
lar. Ve bu gibi milletler, daha ileri tek .~i.r ~aba~ğidin vücuda ::kO 
gidip milli kahramanlar yaratarak, medıgı hır agulık kaldırma 
onlara, ve • vüs" u beşerin tevkinde idi. . . . bU 
muhayyel kuvetler atfederler. fla. Tarihlerımızın bazılarında t' 

kat; bu gibi milletler nihayet; hem bi spor rekorlar tmı~ ai~ . ~:ı~ 
tarih huzurunda ve hem de bugün- vardır. Hatalar degıl, bılgısJ 
kü hayatın realiteleri karşısında ya vardır. 
rattrkları efsanelerin kuyruğu me. İşte; bu gibi tarihi vabalart , 
&abcsinde v!a.rlı.k gootermediklerin- leğim itibarile çok yakından <1e 
l~rinden mahcub ve hacil kalırlar. rakla tetkik ve tetebbü etmek 

b ld ~ . . _ı, k• 
Hamdolsun Türk milleti; ne za. satını u ugum lÇn şımcııye 

ferler doğuran muhayyel serdarlar Koca Yusuf hakkında ıurada. 
yaratmağa ve ne de efsaneler taşı- rada efsane tarzında söyleoell 
yan milli 'kahramanlar vücudlan _ yaZllan menkıbeleri, muhayYel · 
dımıağa muhtaç değildir. ve mübalağadan kurtararak ~ 

Türk mitelojisi realitedir. Onun Po.ta» okt.(yucu.arıma sunaca Ji 
tarihi batıdan doğuya kadar bin Bundan sekiz sene evel; «~ 
bir millete medeniyet ve hakimiye- piyadıı spor mecmuasında ıc. 
tini tanıtan sayısız ve efsanelerin Yusuf,, un hatıralarına aid bır 
fevkin<le yüksek ve şerefli zaferler makale yazmıştım; bu yazılar 
le, serdarlarla, başbuğlarla, milli esas tutarak, üstüne tuz biber~' 
kahramanlarla dolu<lur. akla ve hayale gelmez uydur 

Binaenaleyh Türk tarihi; Türk larla orada, burada harcaya~ 
zaferleri, Türk başbuğlan, ve milli çömezlerine ne h.ayr~t edenl'l1 
kahramanlan mübalagalndırılırsa ne de şaşarım. Yalnız acının. I 
k .. ··ı ·· ç·· k.. T··rk.·· b ""t·· Okuyuoulanma· ve sporcu ş uçu ur. un u; u un u un var. : .. . 
lığı, en zek.i insan çocuğunun hile mıza açıkça şunu ılan edenm: J 
yaratabileceği muhayyel ve cazib -. K.oca Yusuft~n bab~:ı 
efsanelerin fevkinde kudret ve kuv tek hır kit.a~ ve bu kitabın r0 Jl 
vetlere maliktir. ce sayfası ıçınde de Yusufa aıd 

Bu sebeble· biz Türkler herhan yet; ki buçuk sayfalık bir yazı ' 
gi bir vesile il~ yazacağımız bir ta- dır. ~u kitabı Fran~ad.a yer~e~ ı 
rih parçasında, mübalağaya lüzum muallım Debon.e . m~und~ bı; d 
görmeden serbestçe ve hakikatleri yazmıştır. Eaereın ısmı <ıl..ö ru 
bütün vuzuh.ile ya-tmakla muhay la lütterı> dir. Ve bu eserin ~ı.t~1 

.,.. ' k b" ·· h k l t Bır 0 
yel efsane yaratanlardan daha üs- te ır nus ası a mamlf ır. 
tün eserler vücuda gefamiş olabi- Fransada elyevm intişar eden f 

liriz Fora Fizik denilen ıpor mecınu!J 
Mesela; yalnız Türk spor tari • nın koleksiyonun~a Koc~ Y~s~ 1 

hinde değil, dünya tarihlerinde bi- ~v.rupa ve Ame?kaya aıd gur ~ ~ 
le· ismi kahramanlar sırasına ge- nnın menkıbelerı vardrr. . 
çe~ Koca Yusuf iç.in yazılacak bir İşt.~: .. Koca .\usufa . aid Y~: 
tarih parçasında halcikatleri bırakıp ve butun tahnrı vesaık. bunda 
heyecana kapılarak mübe\lağa yap- rettir. 
rnak; hem dünya tarihi bilgisi hu. Fakat bu böyle olmakla ber3 

zurund.a bir küçüklük ve hem de Amerikada, Avrupada masal ~ 
spor mesleğinden anlamamazlı:k halk spor bilgisi arasında Koca () 
olur ki; bu şekil bir lcahraman için suf beteri bir kuvvet gibi ya~ar. r 
yazılan hatıralara milli bakımdan nun ismini bilmiyen tek bir A'J~ 
ye~z ve lüzumsuz nakısalar ver- rikalı, Avrupalı, Japonyalı. Hi.~ ı~ 
miş bulunur. Rusyalı yoktur. Ve ci<iden boY 

Bazı tarihlerimiz; yukarıda ifa_ dir. it 
delendirdiğim şekilde, birçak kıy- Dernek: bunca büyük bir var 
metli spor rekorlarımızı hiçe indir. ğa sahih olan Koca Yusufun h3Y't 
meğe vesile olmuşlardır. Unı, hatıralarını, canlı menk:b.:le~ 

Misal: ni vücudlandırrnak için elimizde 1 

Dördüncü Murad, Bağdad fet _ nrı vesaik yoktur. Varsa da yı.ıkj 
hine giderken yüz bin kişilik ordu. rıda kaydettiğim gibi devede kol 
sunu Konya ovasında bir spor im- değil, tek bir kıl gibidir. 
tihanından geçirmek istemişti. Mak Peki; öyle ise ben, Koca Yu5ıl' 
u.dı: Süleyma~ Kanuniden sonra fun hatıralarını okuyucularıma h9: 
bozulan ve nihayet, zoru bazosıle gi membalardan istifade ederelC 
yeniden derleyip topladıgv ı yenire_ nacağım. Burasını arzedeyim: 
rilere bir spor ve cenk hızı ver~ ... ek - Otuz beş sene evvel Çeınber 

litaşta Murtaza Pehiivanm kah~01 

idi.Hülasa; Konya ovasında yüz bin aine dayımla giderdim. O vakit l(f 
ra Ahmedler sagv dı. Ustası Herif~ lcişilk Türk ordusu, güreşti, gürz b 

salladı, lobut ve tomak savurdu. Bü leci lbrahim Pehlivan hayatta i , 
yük bir Merzifon eşeğini bir kılıçta Hatta; meşhur tamburacı OsrJJ~. 
kuyruk sokumundan göğsüne kadar Pehlivan da sazı elinde Kara A 

mede aşık bazı güzel çingene (r.ı$' biçen hareketler yaptı. Cirid oyna-
dı , oku ile at Üzerinde giderken larmı saz çalarak oynatırdı. 
dört kat zırhJarı deldi. Bütün pehlivanlar, Çemberlit•f 

Neticede; her sporun şampiyon- ta Mürtaza Pehlivanın k.ahvesiocl' 
lan yüksek mülcii.fatlara ve rütbe. toplanırlardı. Orası bir ıpor rrı.lı' 
lere nail oldu. fel;i. ıadi. İnaparatorluğun bir u~ll" 

Dördüncü Murad da; gürz mü. dan gelen pehlivanlar orada kotı,J 
sabakasına girmişti. Kendisi müthiş larlardı. Adeta; tarihe kartt'~ 
bir giirzbardı. Doksan okkalık bir Zeyrekteki eski pehlivanlar tekke' 
gürzü omuzlayıp on bet adım hız. oraya inkılab etmişti. Yalnız, irn•" 
lı adımlarla yürüyerek savurdu ve ti eksikti. 
salladı. Bu suretle; ordu içinde bu- Mürtezanın kahvesine: Koca ~ 
!un.an yüzlerce gürzbazların tam _ radlar, Deli Muradlar Madaralıll' 
piyonu oldu. Ve hatta; dünya re - da gelirdi. 
lcoru tesis etti. Koca Murad, Çemberlitatta bd' 

Hal böyle ih:n; baklnız bizi.n lunan Matbaai Osmaniyede kapı~ 
tarihlerimizden biri ne diyor: idi Siyah aakalh iri ve sallı göY<l' 

- Dördüncü Murad. ilciyüz olt.. bir adamdı. Buna Deli Murad dl 
kalık bir gürzü elinde oynattı, ve derledi. 
yiq bin kifük ordu içinde birinci Asıl Deli Murad; Sultan A~ 
geldi. [•] devrinde yetİfrn,i§ bir pehlivaodt-

lıte; size spordan anlamayan ve O zaman yetmiş beı yaıında varb 
ağırlık kaldırma üzerinde tek bir Belki de fazla... Bin bir gürettetlı 
fikri olmıyan bir tarihçi ... Çünkü; boyunduruktan geçmiı zorlu bir ib' 
bir inaamn çift elle ilci yüz okkayı o. tiyardı. Neler anlatmazdı. Ku~ 
muzlayıp on beş adını yürüyerek kesilir dinlerdim. Tıpkı tatlı bir def 
sallayıp ta vurmasına ne fiziki, ve maaalı dinler gibi.. . Katrancal-'' 
mane'Yt bakımdan ku-n-eti erit dan, Aliçolardan, Makanıacıfıtt' 
mez .. , dan, Tatavlalı meıhur YanilerdeS't 

Binaenaleyh; bu tarihçi hatta Karagöz Aliden, Arnavud oğluOo' 
vak'anüvis efendi; mübalağa yap. dan, Koca Yuauftan ve güretleri" 
mıt olmaltla hem bu babd&lci bilgi- den bahseder dururdu. 
aiz.ilğini ve hem de meselede mün- Zaten; Çemherlitaı kabTe9i, TLi_. 

pehlive.nlannın tarihi nsıflarıolı 
<•> Olirs bir n9'fi .spordur. Demir hatıralamw. canlandıran bir faJcültf 

eap1.ı ft UıCU demir '"'1& tef gillledir. İdi. . 
Ttirtıer bu ileti demir kale kac>ıla.rmı Bir pehtinn balr.kında mubte&f 



SON POSTA !ay.re 7' 

-
[Son Po~ta 1 p o a c.=~~~~~~=~~IJ ~~: ~!!.-ı 1 ~mniyet Sandığı l18nlan 1 
!_!!!!!!!!!!!!!~-!!!!!!•!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 312 332 d-;ı;.umlu ağızlardan, muhtelif devirlere aid 

• "11 güreşlerini hılif olmasın amma; Milli küme maçları acemı erat yirmi otuz kere dinlediiim ... aıu 
" 1 olurdu. 

çayrı ıyor Koca Yusuf ha.kk.Jnda; Deli Mıa-

Taksitle emlak sabşı sekiz senede 
0ıo 8,5 faizle ödenir 

G ı t B • kt San,er Alkertik ŞabePnclen: raddan, Kara Ahc.mddeo Halil a a asar ay, eşı aş Sanyer Atikertik Şubesine kayıd- Hocadan, ve bizzat Koca Yunfu 
lı 312 - 332 doiuıtılu hiç askerlik Avrupaya aötüren Yunaalı Piyer-

F ı
•b td•ı yapmamıı olan lsiam ve gayriialam den iti•-1t1erim 90ktu. (Bu adam 

ener ga 1 ae 1 er er4er 22 Mayıe 9.ıft PeJJCmbe gü- billhue K~kıklı Mahmudu da 
.O' nü talim maka.dile sevkedilecekler. Avrupaya eötürmüıtilı . .Be.o K.wL 

_ _ dir. cıklı Avrupaya giderken Piyere 

istanbulspor ise Altınordu
ya 2 - ı mağlub oldu 

Bu kabil acesm erl•du maaeY• ıerc&nanlWı 79f>l-.' 
ra ve tatbikat mak•a<lile kısa müd. Sonra; Hacı dayım• pehlivan me 
detler .için ai.lih altına aluwı erat- raklıaı .idi. v. pelaliva.dL ,K.ıadisi 
la •kadar dahi .evke tlb.idirler. Babı.lli kapı phacları idi. Variyetli 

Ka,.dında •üplııca olanlar 22 Ma bir ada• ~n e'9inde peh
yıs 941 gününe kadar hergün tube. livan beslerdi. ihtiyar ve güreıten 

( Bt 116 J imci •-f +) burada 19 :lılay.ı,s stadında milli ye mliracaatla vaziyetlerini ıi>jre - düşmüt pehlivanlara yardım eder • 
.. ~:.... • " - 11li .__ lb'---' _l_ ~~u Altavı 3-1 ma,ıl&b et- küıne maçlımna devam edilmiştir. neui ·nar ve e i.aeı\nl alabılir • cÜ. 
tiler. İlk olarak Galatasaray ile Demir· ler. BeMııa eMi ••lrl!..v_l.r ılıııaıkkın.. 

İti mae ta en )riiçiik bir heye- llPOr karşılaşmı~. mütevazin ~en * dak.i malAm·•·· ~ _,-dık-
taaı ta11mam\f. maçlar ~ok düfiik bir oyundan sonra Galataaaray Balmkö:r AlkerDı ~: lamndaa hatb: l.tinyeli AN Pa. 
°l'Unlara cereyan eUrıişıtir. Deminpom 2-1 ma,tlüb ebniştir. 1 - Şubemizde k.ayıdJ. yerli ve tanın d~dı Ce"ad, znethar Yeni-
Al&.---1~ 2 1 ~-- J tkincl maç Fenerbahçe ile yabancı 312 - 332 (dahil) doium- köylü .5uphi, gene me,laur htanbu.. 
IUumrM • • .,,,,.r GencledXrli~i arasında yapılmış- lu ihtiyat acemi erattan kalan aaj. lun em oe jkj)ileriade.a Sarraf Ni-
e-.r .tadında ilk m Al- ıtır._Bu mac çuk heyecanlı olnıu~. lam Te •lrader talim~ c:elb ... pzi, aüarik .... ~ bü 
~ ile lstaoıbt. J açı 1 aıeticecle Fenerbahç'! Gençlerbırlı- ııe.:kohanecekludu. )'Ü c-.1, ıre Su:rolca pm.e ele 
ıı.. LIPOI' yapıtı ar. iini 2-1 matlOb ~ 2 - Toplanma ... ı .. ü 22 ..... ___ -...ı eder. 
ct1'.aaıl bır ı.opu,n bulunamaması • • ·-- .... ,_ 
;;~ IJJUna yirmi dakika .ceç BltyJlkderedıaki splr 941 Peqemt,e süniidir. Ehi Ben de eekiden, bnnca kara 

. dı. Büyiık bir ı.evksizlik • .._, 3 - S. eD eratın mezkar sün naca _...,.idim. Ve çok :merakb 
~ oynan!lan maçta 1. Sppr bir .,.,ranu de _. 9 da aüE... laüyjyet cüzdan- icliaı. • Mbeble; peblinplar hak.. 
~ ~sat yakalamasına rağmen Sarıyer Halke\•inden: luile lairlikte , .. hede hazır bulun· kı.da çok ~ Wr -.kfa yüklü 
~e edemedi. Buna JllUkabil l - Spor ve Gençlik Bayramı malan ib oluDm. hatıralar tnphdom 
bühaua ~ açık Hamdi v,:ısıtuile müııuebetile, Evimi~ spor $ubesi O * itte; Koca Y..ra Mitin hu top 
~ . .ut hucanı '!aparı_ Alianordu tarafından 19 ,Mayıa !Hl P.uartesi W•ı .A-.. 1 ı6 rrü Mt ladı.Pn ve yakını bu'-daimn ma 
~~e tehlike~ı ol~a~ ba$l&dı. günü saat 14,30 da Büyi.ıkdere 1 - )12 ill 332 doiumlu Is • Mimata istinaden derli toplu karala-
~lıa~et 'Z1 inci daktkada İ Spor Ciimburiyet ~lık meydawnda ıam Te p~lardaa ukeilik ~ileceiiıne kanaat aetirere.k yazı 
...:.,~~ -~ yuvar~ to~ aşağıdaki "P!'OfUam mucibince ya- yapmamı,1 olan acemi erler talim;. yorum. 
~ııük ıbır WraUe Y.eti.ien HaJlAQl pdaea* ~ .Qayeewıps Mırkıes çiıı lilih altına almacaktır. (Arkut Yal') 

KMH67 Haaanpa.p. "JD&hallesi es'ki 'EY 
Ad&ld ~ Hiirr.lJ!ıı& -*- 7 mmaa.. 
ralı (Mül'erl'ih Ata 1/11) 
Kadıköy Ha.sanpaşa mahallesi eski Ev 
Adalet yeni 'Htirıiyet sokak eski ı mü-
yeıu 8 JlUQl&lalL 

Ort.aöy Mecidiye ma.hallesi ealti Dere_ .Ev ( Apar.Wnan ) 
boyu, yeni Dere lda&k ıe.t1 123 ,mı 
:1» ____... 

l'aıUlı ltMI> :lııluıılibid5n ,.eni llamami bi Arsa 
UubiMiıa mahalleal .esti Tat.lıkllJl! 

'flml Tatlımewı1ta -*" eKi 4;t J'eSli 
4,8 numaralı. 

1200 

800 

4SOI 

250 

1 - Artırma 218 'Mayıs Ml tarihine cınıoen P~ günil yapılacak "' 
14 den 16,. bdal' deftm edaceldlr. 
İhale a.rtııma sonunda en )'übek bedel verene )'&]>ılır. 
t -~ girmek 1çin mubam men tumetin "' 15 i iıllbetincle pey 
·~ .,a.bmla~ !tzımdır. 

1 - Amrma bedelinin d6rtte bili 'J)e§ln ~ talanı .seldz .aenede aekir 
mfiıııllm ta1aıltıte ödenir. Tabitter "' 8,5 1aiZe tabidir. 

4 - Taksitler ödeni.nıceJe kadar ~•yriınentul 8andJta b'lriılcJ derece
de tpot4!i 'b.br. 

6 - Binalann ~Sandı~ 6atı&'l1nl'let1 sa.tl§ salonunda t$1r 
olunmKtadır. Fazla taısalt almak fçln salona uıfiracaat edllir. 

Emlak· Almak Ve Satmak istiyenlere: 
İ.«anıbulun her semtinde her çefid emllk a1ımk Te wtmd: Jcin • :b

• .,m ı9tlf ~amua ~. 
İatellildiii flltd;wte .tıbla k<:m&n .-Ate 3IUlhlııll;llıCle ne mik'tar U"Ç 

9Siıeaeil -.m edülNk allbdadara llilıllinl.ir. Bmmı iOfn ai lira 1att 
alınır. 

Tetbir 6czdi: .Bl.r iira4&ıı aNa oi ... nff het;e ~ •Y iOin !ıııi.ıı Jirada 
on iki buçm ık~. He at.acmn ne de abaıdaa llaota ~ icret Mu. 
mae. .<&m> 

Jiıe. l bir .Nrüşlc l<>pu t Spor lta- .aeı~ı...~lic. 2 - Toplanma ~nü 22 ~· J 
sıne soktu. Bu ~ole rakrnen o- A - Cuval yarırı. --.-- • •' aaaaa. A D Y O le ,. LQ#. 941 P-be •üniidür . ..-op'---- - R ı 
~n bir türlu du~unlukta.'l kurtu- :B _ PAtateS f.VJIL gÜnü selmiyenleı bakaya ad1ledi -
.ınıyor. Altmordu eok bozuk oy- c - 800 metre. lerek hakları.oda kanuni muamele ----.......... AZ"'"'.&&--18-/-5/-....... - 1

---'- Oarri Menkul Sat., ilan• 
llayan 1. Spor karşısında nisbeten ç _ 1}ç adını. yapılacakbr. .._. ~a iyi ve bil~ili oynamaktadır. D _ Tek adım. 3 - Bu doimnhalndaa her ne l.30 8ult .,...., •.'13 Marşlar (Pl.), ı.taaınd Dördüncü icra Memarlatwulan: Öd~ alınan pan mutabl.. 
Qllld muhakkak bir ~ol tırsa.tını 1!: _ Yüksek .atlamL aaretle oluna o1-n ...,... 791' l.41 .\JilDB haberleri, 9.00 Hafif mü. tinde ipoıt& wn1en Unkapanmda es ki Hoca Alüıttin bey Cafer bey na-
lcele<ien kaçırdı. Devre 1-0 Al- F _ Gulle atma. mamıt erlerle yoklama görmemi; ~2 (=:.)Sa:;o - 9 45 Evin ~ati. ballesinde Hacıtadın BOtattnda eslıi 90190 mtterrer, yeni 110 Te 112 ~a.. 
bnordu lehine neticelendi. G _ 

100 
metre küçükler ~e ııoklı b.ulunanlu da b. davete lı6I ·. ayan, 12.S3 Dutün tür. 1'l toO -ada Te :n parae1 mımaralı ica reli Ul nummalı d1inlnı olan bah-

İkinci dev:-e başlar b~lamaz 1. H _ 100 metre, ortalar. •cabet ode\;c\.lerdir. Saz flrj~~f/J AjaN bal>erlerı, 13.00 Çell k&.rgir ha.nenin 240 hisılede ııe hi8sM a~ artırma smet.i1e .satılıta 
~rdan MükeıTem topu havalan- t _ 100 metr"', büyiıkler. . 4 -. Bu ilao daveay• 111alaiye.. ton ... ~ hafif tartılar, 13 30 çnnlmıftır. 
'l&!l"&rak büyu" k bır I rsat kaı:ırdı J 1500 t b"" ""k' tindedır. Ul}Dla, ..... .,., - 14.30 RadYo SalOıD Eındt: lılezk6r -pyrimenktlt 'halen lt'tiçükpaarda Hacıtadm cadde • "-• • - me re, uyu ıer. orltcı~ ............_ _..._...,_ 11" aı ... --oUtllla l>ı~li oynayan AUmordu K - 4/100 bayrak yarı$! or- * . _....., ana"-- v n1lftlV ı dut ....... ı mtiftemil ın numaralı bahçelı klr-
hunun eemere:ı ni ıı in<-ı <iakika- talar. , B 1?1., A.kedik ,ş.lıaı" ••ı ll.00 kat lywı, 18.03 RadJo. cu _. '8ne olup ııemin tatta cepheden ~ıtt tanatıı ahfap kapıdan gırfllr. 
~aldı. Sa~ açıktan, '901& ~iden L _ 4/100 bayrak yarışı Mi- t .- 312 - 332 doiumLa dahil =-=~~~ara.at t&bimı n r..- bt: Zemini mermer bC' 'tat kor'ldoNa beilfı hl~ :bir m.tf6t 
~ .UZel bır 1)8s1a solıçe 1'eÇmiş yfikler. ' tek.mil .ihtiyat acemiler.le bu Goium- • 'Aoıwm, 11.40 Jta.d. blııbıoe)'e _. kaplıdaıı ıllauewr. 
b~unan Harndivi buldu ve t.ınles M _ Vole~l. büvü1der. lulardan muvazzaflık ~ yo cu omestraaı. 19.GI ~hail '8-1'.: llll'llMi ka&: Dola;ptı bir dada ~ ocla w baNlt ibir hela Te barab ea-
.. ır şüt çeken Ham<li Altınvrduya N - Baskert>ol. bıiyükler. yaptıklarına dair eierinde vesikasJ Jalu, _ı9,30 Baaıt ayarı, Ye .6Jall8 hl.. eelrtnh ınaha1ııSen ibaMMir. 
lltiftci ~ kazandırdı. Bır müd- 2 _ 19 Mayıs 94 ı Pazartesi .ızü- bulunmıyanlu nüfuı cüadanlarile, berleri, li.4.5 Ohopin'den parçalar ikiDcı U&: Dolaplı bir .ıada ii~ oda titr he1A ~ır. 
tlet Pek du!"fı?Un oynayan oyun T:ı- n(i saat 21 de l!:v!mizde vapılacak 2 - 316 ve daha genç doium. (Pl.), 20.00 .Konuşma, 20.16 Fual sa- Altındaki dilkkan cephesi ahpp kırma kepenk w cmSt.nlıdtr, ve 
!'tıll t. Spor !lehine M üncü daki- törende temıU ıubemiz ~rafından lulardan ınuvazafJak hizm~Jerini zı, 21.00 Jtoo~a, 21.10 Mefhur .o - iMi •k'rkı «:pciıa IMis tir& kira t:e tinm*:tedif'. S biraz hararetler..di ise de (Kızıl çaı-layan) <piyesi temsil edi- tam olarak yaptık.tan M>nra yjibek 1 per&Jar CPI.),. 22.30 Baat l-.Y&l"ı ve A- ~: Etra.fı kArgir duvarlarla tabdid edilmif önünde bir kuJU, iki 
~ •vı yapdamadı~ndan rr.aç lecektir. · tahıil ıörmüt olanlardan ,.eaek aü.' fan.s haberler., 22.4.!I Ajana ll>Ol 11etr _ tDıeJft etMı 'ftlodll'. 
2-1 Altınordunun ~alibiyetHe bitti D~lerin Evimizden alın- baylığa iateklilerio diploma ..,. nü- Til!i, 23.00 Ca71>and <Pl.) Gayrimenkulün Urgir ve arta cep besi ahşap kaplamalı Olup harap 

-=~;~~T~ıırii.:U: mua.T ıll. • nll ·ıer Eu.J cii~aJA~~, ••'-rla wme- Dı• '8fleı Miflf Llıa == == 1:r::::=: ::~ kJsun ı.ea:_ıı :dörtH:: 
lfannık. Saıd. Mazhar, Hüseyin. 8Crm;8SIZ .,..r~ÇJ lqe tabi olup lise ve daJ.a ,.aksek (8'1' w6 ı w _,t:, c-.ımeldıedtr. 
llaİrndi. ~ .... F·.·ı..ret _ Sefer, ffav.-ı· _ 8rl31Rdl y&pllİcak ~mim· bitirmit yük9" ehliyetna.. cludunda saat 9.30 q mera. Blldada: Kadaatro tesbiti gıbi olup 500 ada ve 3'1 pu.sel numarada ta-
~ • J• Ü abakal maa o ıyanların nüfu• cüzdanla • .mıle teelim ahndıktan 90lll'a ,..slı Wundutu. 

Celal EuYer. Rüstü - lsmet. Ka- il s ar rı Ye okul veaikalarile, Belvar, Ça111iu. Marinca köyle- ....... : ,.. • ..,, rJO metre mamlılludlr. 
~ Mükerrem, Süleyman, Tarık. ........., Gilr'4lt A=-nhirnde• 4 - 336 doğumlularla muame- ri lıdunın candan tezalıürleri Takdir olanan kıymet: Halihazır • ~ naam aJınm•t ~ıle 

Hakem: $azı 'Iezcan liü yılı zarlr:ı.rh jçra edilen l~e ti~i pyriislim tabib ve vetıe- aruıada Men:ifona -n .. ı olmuı JeJDidl 1 .e1lli..amf wa1mıdıan ı.mamma ..._ (döle tıiu) lira kıJ'met 
Be,ikhQ 3 • Altay I --eseb*alarda hiç derece alma • ~enenn tle nüfu. dizdanlan Te ve ayai tezahüratla brtaJamm,.. tUA1ıir olmmnl(tw. -r mq ~iz ~r .vaa.•ada diplornalarile birlikte, br. 1 - itbu pJdmenkulla artınna ~ D/l/IMl artbindee AL 

• 
Son müsabaka İzmir ve İstan- bt.ılı?ün Gürr.ş Klübü Fatih S - Yukanda 4 tincü maddede Adetler dunnak.wma Aliclt tıuaı llM/'4117 nwn. ile iaınhul ıdirctiind icra da1nliDiı:ı ımaanen 

Ul li« şampiyonları Be,fiktaşla. subesinde ,«re.koro.men cüreş yazılı .. e~ler 22 Mayıı 941 Pertem- Han, EJbiz U,.leri i.tikamedn~ numa.raaında. berkesin görebllmeSI için ~ıttır. iılnda yazilı olanl&rftn 
~Y a.rumda oynandı. Karşılık~ nüaıbakalan llertib edilmi'&tir. be &'UftU eabahı tube merkezinde de ..,Uledne dnaı ederek ftıda malti!nat almak :llttyenler, lfltu tutnameye w doıl7I. -mmıara.sile 
~~ akınd~u 90nr.:ı B nc.ı da~- Saat 13 de bqlt3•aca.k olan müsa • bulunacaklardır. Gelmiyenlerln hu 1-Fraiı Yilayet ln.cladanda Ço. ~- mlNeaat etmelidt!'. 
~-~i bc1 ~' alan. İbr~~ bıakalan:o tart:aı aaat 11-U arasın- lu~a ·~kert ceza kanunları hük • ltldulara tevdi ....... dir. 2 - Artumaya iftira~ iÇin yutanda yazılı tıym«ın )"ÜSde ,edi buçulu 
ltı bır şutle Beşıktaşm ılk golunu da yapılacaktır. 2 kilo tolerans mune &'Ore muamele yapılacajı J- Çorum 17 (AA.) _Eh.dl ~ 1M!7' w,a mm bir bulanın uminM mektubu tındl edile • 
)aptı. Bu ~ole ratmen J(<>nç ve e- vanhr~ lln olarrm. Se&nizd• Milli Şefe ..-Mlü- eeölr. 9IMlde ıtf) 
•erjik ôyunculardan mürekkeb 8 U ı-... 1. ilet" * al t .. ınn bayrak busUn wa_ 3 - tpot.S 8&~ alaeüidark dilet' aWcaMrlann Te irtifak hattı 
•lan Altay takımı canla başla oy- ug n JlptHalU 1 IZm Be7oila Yerli ~ S• uiz J'et hadachıacla >.muy bölce- Mll(&M"fınin wa,nnstuı lmerindekt bU1armı bmN11i1e 1aa. ,., mwafa 
auyor. Sık ıık Beşi!ttaş kalesini ~ayrımı elen: li sençlerind• ..._•.ima it tllıll' o1uı ;ckfıalannı illN ilin tarihinden ttibarerı «ı 1teıf gün ~inde enatı 
lorlamalarıua rağmen .tecrJbe&iz- 1 - 312 (dahil) 332 (dahil) hm.ya cetirilmit •• tehi ı: möabiıelerile biri~ :memuriyetimize bildirmeleri icab eder. Abi halde 
ilkleri ~l .,.pma!arına tTldni o-1u- l• •w ..... Atletjwn Ajan - tevellüdlü acemi lalam erat aevke. Tiıı:inde oa bialeree luaJlt r • ~ t.pu alıcal De m11it dmldlk ca mat bedeligin pa~ından 
tor. İlyast~n iyı bir pas alan AI- J.imdan: dilecektir. kim &~•,,__.~,_ ._ ını. eot- ._ ..... bilrl ta ub .. t.ı. ... b' u.,.,..;; t 930 2 ~ &•r'fl nmıı -"" ar. J sol a~ı m ~a. ır sayı ~ ... n !laa • .da Ro- - Toplanma ırünü 22 MaYl9 ve uiurla.mnı• .f - Gösterilen günde a.rtırmaya iftirA.k edenler vtırma prtnamellııi 
bÇıNı. 32 nei dakıkada bir frikik bert.kolej sahastD<ia İstanbul aile- 941 Pertembe günüdür. • dk:acııt w laDmla -a'fJettı almlf w -.aJan twnunen bba1 eLu.ıil ad 
atı" _:i(in ;?l"t~Y~. kmlalı • tOI> bir- ilım ba~.amı ~meleri yeı:>1laça - 3 - l_ıtenilenler daha evvel 8._ l.iıle 'birinci ve ikinci maıf ihtiyat 'ft ,albar Glunwtar. 
·~nb~ ~ı~kunden birkaç da- iından .uwnlerı Jlla~~a y.azılı ha: lerelı: elbııelerini alabilirler. zabitanla memurini aakeriye) 8Ü _ ı - Oa)'rimentill 9/t/Mt tan111ne tlln.dif Pasad;el& glnl eaat H 
kika1ık. bır in.<ıta oldu.: Altayh- k_em arkada.slaruı lüt!en teşriflerı '4 - Vaktinde selmiyenlerin _.. Öoylarla W.ri memurların ._. _ den ıe ,.. bıdar fat.anbuı d&dtlncü 1era memurıutuna ~ defa ballnl-
lıarın bırkaç neticesız hucumundan rıca olunur. .. lterlik URUIMHnln 90 ncı maddmıi lik yokJ~a J Hazirao 941 cbkt&n emır& en 9<* artırana ihale edair. An~ at'tı!'ma bedeli 
lonrı nihavet devre 1-0 Beşikta5 1 - Bayan Mubeccel ve ,Jale, On m.abiace ceza cöreeeii il&n edilir sünündeıı itibareıı INtl ak muhlı:mmen ln,-metm ,.ome Jetmit betini bulma Vefa *" 11• 
lenine biıtti. van Tayfuro~lu. Mehmed Ali Ay- * · 20 Haziran 9..fJ ~:h t b: t.a,enin aıwtma ~hanı olan diler ala.e&lc!ılar 'bukınup ta 

l_kinci devre Beşr'ktas . haki.mi- bar. Mi~er Ailen_. Mıst~r ~Jes, Şubeye daTet lacaktu. Bu yoklamaya tst:!butda bedeli bwıl&rm t>a gayr.imenkul ile temin edllnıtt .ıaeatıarmııı 
tetı altında başladı. 7 ncı dakıka- Musa Kazım, Enıs. Tevfık Böke, K~ Y-' ~ •afJ • bulanan len teri •Hakkı yilzde vüz bir' J(ol fırsa- İlhami Polater, Firüzan Tek11. dea• ~ 11

• ve talıibleri ~.:.ı. nert ff:;~ı ==~':o~..:.~: ed=~~~',:!.: 
fanı i:şarı attı. Seref avni sekil- Nazmi, •riman -T~ki!. Sadık Cey- Yedine; k k nd v_ ran 941 .. • .. d 7 ~ 9~; dit PtıqeJllbe g6nl .. t 14 elen tf _, bclar t.t.ıt...ı d&dtlDel ;cra me-
•e bir fırsat daha karırdı. Beıs"k- lan, ;)I. Savcı, A~opyan, Haluk. Mü dk" or nnnta uı •n ~ .. .. ırunun en . .. .,. .. -
tasın lıakimivetinin ezici bir şekil faıhham. M. Sa tur. Cezmi Sahingi- ( ;: I ~n)ta~~Hı~na relir deii~~ i::U~ bdu de~~ .ecJilecek.,~ ..atu ct=nı art.uma tmeö • tlt iıntiJeDin ewatma rtkmanı olan 
aldı.ba'ıı ~örüyoruz. Fakat forvedin ray, Yasumidis, Peridis, Devecis, ,, ~- 91~ 1 Meme~fatopçu y-. yokla ·r Y8eH~CJI 9~1 ~~ın diler allkadarlarm bu gayrimenkul ile temin edlhnlf alacet1Nı mm. 
~eri.ksizli~ bircok $Utlerin di- Cemil Venç •tı ~uu 0 ••u ueta IUJl dem.I nıa an . azıran .,. ~ mdMı lat:laya 9"'"1r tutaı • oaık aıtum ibUe edilir. 
~l'e .çarpma~ı yü:L\inden ikinci 2 - 25/5İ1941 tarihinde Bursa- ~adılı:öy wul:>e.ine mtlracaatl teblil ~eQ 20 Haziraıı 941 .ıününe b - • - Oa,rtılı«ıDl ır.ındillne imle olunuı traa.e derbal wra wrien 
'1r sayı yapamıyorlar. Altay çok da yapılacak maraton bir:ncililde- Eo unukr.U 1 ~ ~~~ın ~piJecek Y~klama Pn- ..W iı!ıiDde puaJ1 wrn r " ibale b1W1 Wdaıak tendlıllnden ..,_ 
l&nstı... rine seçilen aeal' da isimleri yazılı ma ve yedek subaylarla en Cu ~·~ ~artM, Cutamba ,... en ytibe1r t.eklifte bdgnan tiFml ...... olcbııla bedelle·-· IUl 

N•avet 2.1 üncü da'kikau tbra- atletlerin iki fototrafla 20/5/1941 ..... eri -ı k:dar S.:Uplen au.t 8 •. ~ ~ . ..JB e elma-. na olmM ...,.. balmunıa- ~ JMi dil mlddetle 
im ~lU bir SÜtle UZUn zamandır tarihine kadar bö}~ atletizm ai&n- .W'I\ memut.a erfO'llbe ,IWllen oile • &iUtSJAL'1llı Çlbn1tp el 90k utan~ tbale eıla'. İlıS aıale at"Ulndü:i fart 

~klenen bu sayıyı ya191ı$ oldu. lıiına büracaatları tebli~ olunur. Beıl 'Af A• • Şulu 'n)ea: denL:;"ra jat 1_~en 18 e kadar ft ~ cttnler .itin 7hde ~ m.lt el-ealt fa4z w diler zanar-
16 ıneı dakikada 0ize1 bir hücum A. Kostantin, Ali Karaduman Be,ikta, A..brlik Ş.bainGe ~ ata•• a ~azı ı v.,....aterla birlikı. lar &Jl1Ca hükme hacet talm&tmın ınemuriyetimilıce a1ıodan tahıla du... 
Jaı>aJı Altav lıy.asın d;rde çarp:p ve Orhan Ertu~. Süleyman Koş - yıdlı henüz Y•t haddine uirama .. ~t m~akat edeçeklerdir. nar. (llııddelSI) 

eri «iren şntile ıriizel bir ~l ka- ~r. Hakkı Erte. mıı olan emekli ve yedek (ıe.JU tL )-Nüfu ebli
0
!:.bay vzde ınemurlar: 'r - Ahet at4ıınna lledeli ~· olarak ,.mm '8.pu fftal humlı 

tandı. Fakat Bc$iktas 40 ıncı da- •. s .. ..,et ci1 anının tu- Jimti aeneU.t ftıtıf taYlll bedelini ve ihale tara.r pullarını vermiJıe mee-

likada Şeref vasıtasile ü~ncü i t _ 1 1 dikli sureti. burdc. ıolü kazanar:ü galtbtyett sip- qtanbul Belediyesi linlan h) Maat Tesmt ıenedi Cberat) Materüim 'Nt'lf)er, tıenwat.,. tantıifat w t.e!Wiye reıwninden mlteftl.. 
laWı. _ . c) Varsa aakerUk vem"kaıı Ut beledfJ'e rüsumu wı meteraldm "l'Mtıf iea!'eSi ebeı,a aid dmaJtP ar 

Oyunun ıon dakikaları ~el işi Heab illeri ıaidilrlQti kadrosunda mtmbal t>tdunan ıs._, 'tO.- lira 
1
maat . .d) Herhangi b!r fen ıube.incle tırma bedelmden temıı olunur. t.bu gaJTitftentul ,,.anda ı&ı&eraen •-

Jiizel aerey:u ederken maç 3· 1 lı Je 50 ... lira Ocr.etli ae~ memurla };tar için 21/S/IMd tar1btne mn..dif ihtisaı yapmı,.. djp1omua l1hte iltanbal dördüneii icra tMmtır• ulu odasında ifba ftln ve ~ 
Be.şiktaşın g:ıiibiyetile sona er- Qar.-mha gilnfi -.at 14 de Llae, 'Ye z.1/5/Mt tarihine müaadff Cuma. gil. e) SıbM ıfibaylann diploıu ye aııtırma p.ıtnamesi dairesinde satılaca.11 illn olmıur. 934/402'1 
an.tir. Dfi ıl&aıt. 14 de de orta mıakteb mennuertelıler arasında mtıaabata imti - ihtisu ve.ı"ka11. •=-=-ıı=---==ıı-=---===ı:;=====-========--=-=111111----=---

Beş.iktM! M. AJi - Yavuz Hüs- hanı yapUıcaktı&r. f) iki aded '4,SX6 eb'acLoda ve- lama• vesikaları. lie meclwrdwr. MektaW.nn da ı.u. 
~ - Rifat. Halil. Hfü;eyin - Sabri, Aşıaiıda ,uııı narı hail olanların 20.11/Mt 8al1 lilltl at.tamma tadar tik.alık fotoğraf. e) iki aded '4,5X6 el)adıni!a •e- lunduklan maJaallia açık adrelini 
llakkı. t«-ahiı:n. Şeref, Şükrü. ~iye ri)'aaetiDıe iltid.a le müracaat ederet wtenHen Teaaiti Tenneleri il - Yed~ tübay ve aıkeri aiblık fotoiraf. • yazmakla miik.elleftirlez. Se~lik ib-

Altav: Fikret - Halil, Refet ve tayin edılen rftn "fe uatte belec2i,e mıertez bi:Dumda bam bulmıına. memurlar. Hilen laıanbuldan haraç mahal- . . . . 
lıuri, Ömer, Sa13hattin - Sailn, lan l.Azundır. a) Nüfus hüviyet cüzdanının taa lerde bu1unatı emekli ve yedelt stı.. tıyat yoklamuına il*

11
•k etamr• 

lffüıevin. ll:vas, Baui. Mebmed. 1 -) TDıS olmat, ı -> 18 1'lf1lll itmai etmlf bulunmak, S - )Aater- dikli ıureti. baylarla aıkeri memurlar yukanda veya taırada oiaDJar ,-.kanda ya-
Hakem: Selami. ilde al&Ull l>Dlumaznek, 4 - ) IOJ'lıf"'>4aQ .71Jk1.n Q1mım•. b) Askerlik Tedtam (terhis tez. yazrh nsikalann birCT suretini bu. zıh v.lta mretlerile l>u1unchklan 

Tank Ôzn~ iden... ..,...: kenıei, yedek .u\,ay diploma11). luncluklan )"edn ..kertik tubel~ri- yerleri hiWirmiJen'- f076 eayıh 
Aakır#i maçlar n "s-t - ........ _ .. , ............. ft --- M ff•-....,, .. ....._., .ıt :l.~- H.Mna Wrcli ,!en ,...... ne JDÜI;~ edefS pul ~ et • ~~numı5n0 ~ U.DC\I maddesine leT • 

N ---- N __,... ~ •1 ..,..._ "111,._-,-ı 'W - --~ 'p..,mUl. ·~·- ta9dJk ettirip wuab&cllU nAaft ara para eeza11 tatbik .. 
Ankara. l'l {lhllull) - Bu,din Dolııalak ~ '1) ~ -..:ada~~ ~ai m'ft) d) S.W .iübayl&nn diploma ve Wr maktuhla tN>-We sönclerme. clilec:eii ilb olunur. 
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YERLi 
SÜMER 
MALLAR 

BANK 
·PAZARLARI 

goktor 1. Zati Oget ~ 
d1ye tal'fllUld&tl muayene
esinde 611eden IOllf& b.uta-

lannl kabul ede.r. -

TORK ÇOCUGUNU BESLER TOSUNLA TIR 

Müessesesi Müdürlüğünden: Zayi 
Şehid zevcem a.Iay emini Kadri 

beYden aldığını maaşa aid Beyo~lu 
malmüc1ürlüğünden verllmiş 2655 nu.. 
maralı maa.t cüzdanımı Şi.Şli nahiyesi 
ile Beyoğlu malmüdürlüğü arasında 

zaıyi eıttiim. .Bulanın HalAskA.r Gaz& 
caddesinde «Gün, apaıftımanı k:ı.pı -
cısına teslimini rica ederim. 

. Ban_k~larımız pamuklu ve yünlü mamulatının mağazalarımızca top tan ıatı§lndan cari uıuller daire _ 
sınde ıstıfade edec! k olan 1.1. 19 40 tarihinden evvel müesses toptancı ve perakendecilerin 11raya kay-
dedilmelt: Üzere ~üzumlu ves~kala rile 3 1 .5.41~41 tarihine kadar mağazalarımıza bizzat veya. tahriren 
müracaat etmelen ve bu tarıhten ıonra vakı olacak yeni müracaatların kabul edilmiyeceği ilin olunur. 
~ , 

Devlet Denizyolları 

MUdUrlUAU 
işletme Umum 
ilanları 

j Yalnız 7 gün zarfında 
Van iŞletııııemizde münhal bulunan göl vesaiti için m<>tör makın~i alı. 

nacaktır. Talıp olanların şer~tl anla nuıık üzere mevcud vesikalarile bir -
ltkıte umum müdürlüğümüz zat i.şleri şubesine müracaat etmeleri lüzumu 

BU ŞA Y AJWI BA YBET 
DEÖiŞiKLiK ! ilAn olunur. (3892> 

Gayrı Menkul Sataş ilanı 
İstanbul Dördüncü icra Memurhıt u.nd.&n: Ödünç alınan para muk:ıbi-

1inde ipotek verUen Beyoğlunda Pan ğaltıda Yeni Mekteb ve Büyükdere 
caddelerinde eski 3, 4, 4 m, yeni 5, 8, ıo, 12, 14 sayılı Va.kını ve kadimen 
tevsii intfkalli dört bab dükkanı müş tema bir bab apartımanın sekizde üç 
lhisse& açık arttırma ile satılığa çıka nlmıştır. 

Hududu: Bir t.arafı Kapanclyan ka rı.smın ha.n~i ve biT ta.rafı Büyükde. 
re caddesi ve bir tarafı evvelce ahere ferağ olunan mahal ve tarafı rabii 
Harbıye cadde.sile mahduddur. 

Evsalı: Harbiyede Dershane ve Bü yükdere caddeleri arasında altında 
8, 10, 12, 14 NoJu dükkft.nları bulunan kft.rgir apartunan Ölup mezkur a
pa.11tıman Dershane sokağında 5 No. lu çift kanatlı cameklnlı demir ka. 
pı.dan zem.in kata girilir. 

Zemin JaLt: Zemini kısmen mermer, kısmen çini döşeli bir antreden 
merdiven başında bir kapıcı oda.sile 1 No. lu daire mcvcud olup mezldir 
daire bir bol üzerinde altı oda. bir m uttak bir helA. bir banyodan ibaret_ 
ter, ve bu daire e.yda 35 lıra kira ge tirrnektedlr. 

Biriiıci kat: Bir hol üzerinde yedi odaı bir mutfak ve bir helA ve bir 
banyodan ibarettir ve bu daire ayda 40 lira kira getirmektedir. 

İkinci kat: Birinci katın ayni oiup bu da.lre de ayda 50 lira kira getir. 
mek:tedir. 

Üçüncü kat: İkinci katın ayni olup bu daire de ayda. 55 lira kira getir
mektedir. 

Dördiinci kat: Bir hol üzerinde bir helO. ve lblr mutfaktan ibaret üçüncü 
katın ayni olup bu dairede borçlu otu rma.k.tadır. 

Bodrum kat:. Bir koridor üzerinde üç mermer tekneli ocağı ve helA.yı 
haTi bir çamqırlılc ve bir odunluk vardır. 

Umumi enab: MezkOr gayrimenkulün ön ıtara.rı Büyükdere caddesi ve 
arkası Derahane aokaklarile tahdld edilmif olup meztftr apartıman ta. 
ma.men kArgir olduiu g•bi kat mer divenleri mermer ve .sahanlıkla.rı 
kısmen mermer ve kı3men çini döşelidir. Merdiven ve sahanlık ba.şlı.kları 
demir parmaklık k.orkulukhıdur. Birinci kattan itibaren ön ve arka. cep. 
heleri bal.ton ve cumbalıdır. Pencereleri pa.ncur1udur. İçeride elektrik, 
havagaZi ~ terk<>.:9 tesisatları vardır. Mezlı:().r .a.ı>artumı.nın Bicyilkdere 
caddesi cephesinde 8, 10, 12, 14: No.lu dükkM.ları mevcud olup cepheleri 
!.Stor demir ıkepenkli camekA.nlı ve zeminleri çimento kaplı olup 14 
Nolu dilkkinın içinde bir helAsı vardır. 

Bayan D. BRAMALLE, bir haf. 
ta zarfında tecrübe ettiği bıı ye. 
ni güzellik tarzı teda vinln cazib 
tesiri~den hayrette kaldL 

Ancak bir hafa zarfında, bin.. cildi i.h7a eden ba kıymetli un • 
lerce kadınlar, bütün burU§Uk.. sur Ştmdi, pembe renkteiti Toka-
luklardan 'kurtuldular ve bir lon kreminin terkibinde mev • 
çok sene gençlettiler. Alimler, 7a.ş cuddur. 
ilerledikçe buru.lftlklukların mer- Her akşam yatmazdan evvel bu 
dana geldiğini kettetmişlerd.ir. • kremi kullanınız. SiZ uyurken 
Çünkü, ihtiyarladıkça cad birçot cildinizi besleyip gençleştirecek ve 
k:(ymetli ıcnsurlannı uybeder. buruşukluklannızı giderecektir. 

• Ancak blr harta zarfında sene _ 
Bu llNlurları iade ediniz; cad ye. • lerce genç görüneceksiniz. Güıı-
nlden tazeleşir Ye canlanır. • düzler için ya~ız beyaz renkteki 

,,_. 
Pirinç, Mercimek, Yulaf, Komflaor, İrmik. Patates, Arpa, 
Pirinç ni:ıastası, Buğday ni,astası vesair hububat unları ... 

ANA SÜTÜ KADAR KUVVETLİDİR. 
Çapamarka Müstahzaratı. Tarihi tesisi: 1915 

l lstanbul Levazım Amirliğinden Verilen 
Harici Askeri Kltaatl ilanları 

100,000 kilo süt kapalı zarfla eksiltmeye konmu.ştur. İhalesi 29/ 5/941 
Perşembe günü sa.at 11 de Ankarada. Lv. Amirliği satın :ı.lma komisyonun
da yapılacaktır. Tahmin bedeli 2a,ooo lira ilk teminaıtı 1500 li.'"adır. Talib .. 
terin kanun! v~llcalarUe tek1if mettubla.rmı ihale aaattnden bir saat e• .. 
vel· looınbyona vermeleri. &2370 • 3623• 

• • 
160,000 kilo yolıırt alınacaktır. Kapalı zarf ile eksiltmeal 29/ 5/94.1 Per· 

şembe günü saat 15 de Ankarada Lv. Amil'liti satın alma komisyonunda 
yajpıl'acaktıc. Tahmin bedeli 43,000 lira ilk temlnatı 3600 liradır. Talib~ 
lerin kanunl vesikalariie teklif mektubwıru ibate saa.ti.Dden bir saat eY-
vel komisyona vermeleri. «2372 _ 3625• 

* * 30 000 ton şehlr nakliyatı kapalı zarf ile eksiltmeye konmuştur. bıalest 

ı Nu.lu dükkan: Burası berber dük ka.nı olup ayda 18 lira kira getlrmek 
tedir. 

İ.Qte, Viyaoa. üniversitesi pro. Tokalon kremini kullanınız. Si _ 
fesörü doktor STEJSKAL'uı ıa.. yah benleri eritir ve açık nıesa _ 

30/5İ94ıl Cuma günü saat 16 da Anka.rad.a Lv. Amirliği satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 75,000 lira ilk teminatı 5000 b ... 
radır. Evsaf ve şartnamesi komisyonda görülür. Taliblerin belli gün ye 
saatıten b\r saat evvel kanunt veslkalarile teklif mektublarını komisy()n• 

10: NoJu clü.kkAn: Burası döşemecidülcklnı olup ayda 18 lira kira getir. 
mektedir. 

yanı hayret keşti de i>udur. Genç meleri sıklıı.ştırır. Birkaç ı;ün zar. 
hayvanln.rın bi.ıceyrelerm..ten is • tında en sert. ve en esmer blr 
tihsal ve o:BİOCEL• tabir edilen cildi yumuşatıp beya.datır. vermeleri. 12389 - 3698, 12 No.lu dük.kin: BuraJSı şapkacı dükkA:nı olup ayda 9 lira kira getir~ 

mektcdir. 
H NoJa. dükkin: Burası kahveci dükkAnı oltıı> ayda 20 lira kira getir. 

mektcdlr. 
Mesaha&ı: Tnmamı 165 buçuk metre murabbaıdır. 
Ta.kdfr olunan kiymetl: Tamamına. ehlivukuf tarafından (35.000) otuz 

~bin lira kıymet takdir olunmuştur. 
1 - İşbu gayrtmenlrulün artırma şartname.si 21/5/1941 tarthinden Jtl

barcn 39/'n8 numara ile İstanbul Dördüncü icra dairesinin muayyen 
numarıwnda. herkesin görebUıne.sı için açıktır. İlA.ndn. yaz.ılı olanlıudan 
fazla malUm.at almak f.!tlyenler, işbu şartnameye ve S0/778 dosya numa_ 
rasile memuriyetimiZe müracaat etmelidir. 

2 - Artırmaya iŞtlrA.k için yukarıda yazılı kıymetin yüzde yedi buçuk 
nisbetinde pey veya milll bir banka nuı teminat mektubu tevdi edile • 
cektlr. (Madde 124) 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla di fer alAkadarların ve irtifak hakkı 
sah.iplerinin çıyrlm~kul üzerindeki haklarını hususile faiz ve ma.sr:ı.ta 
dair olem iddialarını iŞbu nan tarihin den itibaren yirmi gün içinde evrakı 
miisbitclerile birliktJe memuriyetimize bildirmeleri icab eder. Aksi halde 
hakları tapu sk:i1li ile sabit olmadıkça satı.ş bedelinin paylaşmasından 

hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artırmaya J.ş tirft.kk edenler artırma .şartnnnıe.3inl 
okumuş ve lüzumlu malumat almış ve bunları kabul etmiş ad ve itibar 
olunurlar. 

5 - Gayri menkul 9 Haziran 1941 tarihinde Pazartesi günü saat 14 
den 16 ya kadar İstanbul dördüncU icra memurluğunda üç deta bağml
dittnn sonra en çok artırana ihale edilir. Ancak artırma bedeli muham
men kı:ymetJn yilme yetmiş beşini bulmaz veya satış istiyenin alaca. 
ğma rüçhanı olan d~r nlncaklılnr 'bulunup ta bedel bunların bu gay
rinlcnkul ile temin edilmiŞ nlacaklüa nn mecmuundan fazlaya çıkmnr.sa 

en Çldk artıranın taahhüdü baki kalmak üzere artırma 15 gün daha tem. 
did edilerek 19/Hazlran/1941 tarihinde Perşembe günü saat 14 den 16 ya 
1tadar ~.an.bul dördü.nen icra. m( mur luğu odasında artırma bedeli satış 
istiyenln alacatına. rllçhanı olan dii;ıer alacaklıların bu gayrimenkul ile te
min edilml.7 alacakları meemuundan fazlaya çıltmak: §artlle en çok artı. 
rana ihale edilir. Böyle bir bedel elde edime?Ze ihale yapılmaz. Ve aat11 
talebi düşer. 

6 - Gayrimenkul tendi.sine ihale olunan kimse der.hal veya verilen 
mühlet iÇinde paNyı verme:r.se ihale taran fesholunarak kendisinden ev. 
ftl en yüksek teklifte bulunan kimse arzetm" olduğu bedelle almab ra.zı 
olursa om., razı olmaz veya bulunmazsa hemen on beş gün mildde~ 

a.rtırma.ya çıkarılıp en çok artırana ihale edilic. İki ihale arasındaki fark 
ve geçen günler için yüroe beşten hesa.b oltme.cak faiz ve dl.fer za.rar
m ayrııea. hükme hacet kalmaksızın memuriyet.imi'ree alıcıdan tahsil olu.. 
nur. (Madde133) 

7 - Alıcı artırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu ferağ ha.rcım 

y&tm1 aenellk T&k:ıf taviz bedelini ve ihale kara.r pullarını verıntye mec
buMur. 

Müterıak.im 'ftrgiler, tenvirat ve tan Zifat ve telllliye resminden müteYeL 
tit beledl;pe rüsumu Te müterakim vakıf kaxesi alıcıya aid olmayıp ar 
tırma bedelinde':' tenr.ü olunur. ~u gayrimenkul 39/7'78 yukarıda gös
terilen 'tarihte IStanbul dördüncü icra memurlul'u odasında tşbu illn ve 
g<ilJterUen artırma faltnamesı dairesinde satüacağı llAn olunur. 9391778 

Devlet Demiryolları şletme U. M. dan: 
Muhammen bedeli (5500) lira olan 10000 metre döşeme iflerl için bır 

ınetre eninde kanaviçe (4.6.1941) Çarşamba günü Aaa.t (15) on be~te Hay
d:a.rpe.şada Gar binam dahilindeki komisyOn tarafından kapa.Iı zarf u.sulL 
tıe satın alınacaktır. 

Bu Lle eı.rmeıt isteyenlerin (412) l:ra (50) lruruŞluk muvakkat teminat, 
tanunun taytn ewıi ve&ıkalarla tekliflerini muhtevi zarflarını ayni gün 
aaa.t (14) on dörde ta.dar lwm.Lsyon re.!sllğine vermeleri llzımdır. 

Bu işe aid ıartnameler komisyondan par1B1Z olarak dağıtılmaktcıd.ır. 
(3797) 

-

Alfabe sırastle bütün hastalıkların 
resimli olarak tedavisi ve tarif i. 
Her zaman, herkesin yanında bu-ı 
lunması ldzım vlan bu güzel eser 
nefis cadii olarak yalnız 1 liracilr. 

Bütün bayilerden isteyiniz.Toptan 
satış yeri: İsta.nbuldn. Yedigiln 

idarehane.sidir. JI ı 

istanbul asliye altmcı huku.k hl _ I 

kinılifbıdeiı: ı 
İstanbul yedek sübay okulu dör •. 

düncü bölükte 1059 yaka No.lu Sa - ' 
lA.haddin Yalın tara.tından karısı LI 
tametglhı meçtıul Bahriye aleyhine 1 
açılan boşanma. davasının icra kılı -
nan muhakemesi aonunda: Taraflar 
al"8Mnda. fiiclddtta geçimsizlik olduğu 

sabit olduğundan hofa.nmalanna ve 
masarifi muha'kemenin müddeilaleyh 
Bahriyeye tahmiline ve blr sene müd. 
deUe ba.§kası ae evlenmeme-'ine ka -
bili temyiz olmak Ü7.&re itltihaz olu.. 
nan hükmün müddelaleyh 83.hriye -
nin bme~şh.ı.nın meçhul bultınma.. 
ıı ha.sebile Ultn. ~tinin mahkeme 
divanhanesine talikine ve keyfiyeıtin 

on beş gün müddetle gazete ile ilAnı
na tarar verildiğinden müdedialeyh 
Ba.hriyenin on beş giln artında mez.. 
kQr hülonü wrulen temJ'iZ etmediği 

ta.kdirde kalt'iyet ke&betmi.ş sayılaca.

tı tebl it yerine ~mele üzere illn 
olunur. 940/ 178 

······························-·················-· 
Son Posta Matbauı: 

Nt4rtyat Müdüri: 8elim Ragıp Emeç 
SABİBLE&İ: s. Ragıp EMEQ 

A. Eklem UŞAKLIG!L 

sumer uanM umum mudurıüüünden : 
Yeni kırkun dolayı.sile mevsim 19ın cari olmak üzere İktısad ve Ticaret. Vek!Uetıerince müştereken tayin ve 

10/4/ 194'1 tarihlOOe ilan edilen esas fiatlara nazaran tesbit edılen mmtaka mubayaa fiatlarımız 1 numarada 
gösterilmiştir. Bu flcıtlar normal yapağı rıatıarı olduğu cihetle oormalin fevkinde keçe, çakıldak, pıtrak, koÇ 
ve saireyi ihtiva eden mallann mubayaasında ta.tbik olunacak tenzillt ıılsbetleri de II nwnarada tayin 
olurunuşlardır. 

Bu esaslar dahilinde mubayaaya başlamış olduğumuzu, mevsim inkişa.tın& göre ekiplerimizin lcrknn 
mıntalralarına gönderileceğini ve halen ekipler.mizin Mersin ve Diyarbakır mıntaltalannda faaliy~ geçmif 
okiuklannı alAlmdarların nazarı dikkatine vazeder, daha fazla malılma1' almak isteyenlerln ı:.stanbulda 
Ka.tırcıoğlu hatunda Sümerbank Bırleş.1t Yün İpliği ve Dokuma ve Bunğipek fn.brikaları müoosese.si oıerkezl
ne müracaatları lüzumu bildir!Ur, 

YAPAÖI CİNSLERİ 
No. 1 
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İstanbulda teslim !iatları Kilo 

Kr. Kr. K. hf, Kr. Kr. Kr. 

Mubayaa mahallerinde teslim fiatla!'1 
l) Edirne, Uzunköprü, Lüleburgn , 

Kırkla.reli, Qorlu, Babaeski, Te, 
k:iroağ ve civarı 

1) Bursa, Bandırma, Balikeslr, Ka
rau.bey, Kemalpaşa, YeniŞehir, 

81 75 73 

Manyas, Gönen, Biga, Bergama 170 150 130 - '11 
31 Ma.nı.sa, İzmir, Aydın ve clvarı 6~ 

7 

4l Mersin, Seyhan ve civarı 8'1 
51 Afyon, Es~r. Kütahya, M· 

vedin, Ak.şehir, İsparta, Burdw 
ve civarı 

61 Konya, Karaman, Kadınhan, B• 
reğli ve civarı 

7> Kayseri, Aksaray ve elvan 
81 Urfa, Mardin, Diyarbakır ye el. 

van 
9) Kan, Bingöl, Erzurum. Kara.köse 

ve ciYa.rt 

10) Van 

ııı Karadeniz sahili villyetleri 
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Mubayaa edilecek olan mallarda parça, deri, keçe koc;, pıtrak, güyell mallar ile çakılda.it ve 18b&nel mad
de tıoleranslan ve rutubet miktarı aşağıda tasrih edilmişlr: 

1) Parça: % 8 nisbetine kadar esas mal ile birlikte kabul olunur. Bu ni.9betten fazlası, esas mal iiatı. 
nm % 25 nolr.sanile alınır. 

aı Deri: Esas mal ne birlılcte gelen derirer bu mal fiatının % 5 nokı919.!ble alı.rur. 
3> Keçe: % 3 e kadar esas mal ile birilkte kabul edilir ~ tazı.ası için kiloda 8 kuruş tenzilat ,.apıllr. 
4> Koc;: % 3 e kadar esas mal ile birlikte alınır. 
5) Pııtırdaklı: % 3 e kadar stvama pıtırakh mal kabul edilir. Bu niSbetten futa sınma pıtıraklılar 

iÇin kilosu 10 kuruş noksanUe tediye edilir. 
6> Güftll mal: Alınmaz. 
7> Qaloldak: ~ 3 e kadar mal ile birlikte kabul olunur. Bu nisbetten fazlası tenzil edtlir. 
8) Diler yaba.ncı maddeler: Azami % ı e kadar kabul edilir. Fazlası tenzil olunur. 
9> Rtıtubet: Normal olacaktır. 
ıoı Çın-al: ÇUT&llı mubayaada dara ,.;, 2,5 ni.cıbetini fl.1nuyacaktır. tmU 


