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Çocutunuza verebilec:etiniz en kıymetli hecbyc 
Y A L N J Z 

Çocuk Ansiklopedisi 
Olabilir. Çilnktl bütün hediyeler unutulabilir. Fa\uıt 
ÇOCUK ANSİKLOPEDiSi Çoeutun bütün hayatın

da izini bırakır. 
FİYATI 16) LiRADIR. 

anya 
iirkiye 
t. 

asebetlerine 

Bakıı 
'tarkfn, kendiai ile normal ıartlar 
~ ikUsadl münaaebeUerde 
~ak tstiyen her yabancı dev
~ anlaşm1:1a daima ha:ı.ırdu-. Bi
llaenaıeyh Almanya sJy:ısl ve askeri 
labada Türkıyeye karıı besledlğl
'1 blldirdili sempatiyi iktısadl sa
han da teşmil eder ve bizimle 
dürüst blr iktısadl anlaıma yap -
ntak isterse, bizi dalma kendisine 
dost bulacaktD". 

Hilll sef imiz 
Son Konservatuarı Talebesini 

Temsilde Gösterdikleri 
Muvaffakıyetten Dolayı Tebrik Ettiler 

Devlet 

Moskova 
Bir Tekzip 
Neşretti 

Almanya ile 
Yeni Müzakere 
Yapllmıyor 

Hububat Anbarları 
İnşa Ediliyor 

TOPRAK MAHSULLERi OFiSi, PAMUK 
ALIM SATIMI iLE DE MEŞGUL OLACAK 

it. Zekertı/G SHBTliL 
Balkan harbi başladıgı gun -

denberı Ti.arkıye ıle Al -
Ya arasındaki ınünaseootler. 

~""-1'~ ilel sıyasette on safı 

Nazi Kıtaat1n1n Şarka 
Getirilmesi Baıka 

Sebepler Dolayısiledir 

Ankara, 13 (TAN Muhabirinden) - minde hububat anbarlan inşa olunmak· 
Toprak Mahsulleri Ofisinin meşgul oldu- tadır. Bunlann bir kısmı tamamlanmak 
ğu işler manzumesine pamuk ile bakliya- üzeredir. Diğerlerinin inşaatına da ya
tın da ithal edilmesi mevzuu bahistir. kında başlanacaaktır. 

eden bır ehemmiyet ka
. Almanva Balkanlara Akde
bunek .;e lngıli.ercyi Avru· 

Tass Diyor ki : 

Verilen malômata göre, mevcut sekiz İstanbul İaşe müdür muavinliğine İs
siloya iliveten, memleketin muhtelif tanbul İhracat Başkontrolörü Hur§İt Eu
mıntakalannda, 1500 - 2000 ton hac- ral tayin edilmiştir. 

1re Akdenizden kovme1k nıyc· 
1~ işgale teşebbüs etmı~tı. Bir 

Çl'e gazetesinin dedigi 1;:ibi, 
'ye yol fızerinde buiunan 
~ köprü olarak gi)rüliayor· 

Alınanya Orta Şarka inmek 
bu köprüden mi istifade et· Cthnhurreisimis, Ankara Hul kevini ziyaretlerinden birinde 

fatiyecek, yoksn kend~c;ine Ankara. 13 <TAN Muhabirin-
bir yol mu arı~·acakhr? den) - Milli $efimiz ismet İnö

IUal uzun müddet biitün dün· nünün dün ak'8m Ankara Hal
tfklrı umumiyesini iş&alde kevini 9ereflendirerek "Madam 
lllı etti. Baterflay., operasının temsilinde 

•-.t Almanlar Balkanları iş· hazır bulunduklarını bildirmiş -

"Bu büyük san'ate bir inkı· 
lap hamlesi içinde ba,lamış 
bulunuyoruz. Bu san'at, san'at· 
lerin en yükseiidir. Bu san'ati 
ileri Kötürecek sizlersiniz. 

"Israrla, bıkmadan, inkılap ve 
san'at -.kiyle (absa~aksınız e 
behemehal muvaffak olacaksı· 
nız. Omidimiz sizlerdedir • 

Kızıl Ordunun Mutat 
Askeri Tedbirlerine de SU tlJl8 'de 
Gayri Dostane Mani 

V ermıek Yersizdir 
Moskova 13 (A.A.) - Tası a-

1ansı bildiriyor: 
İnıtliz büyük elçisi Cripps'in 

Londraya muvasalatmdan evvel , 
olduiu Jdbi muvasalatını müte
akip de İnıtliz ıazeteleriyle di-

Sahilde ele 
Mukavemet 

Kırıldı ettikten sonra da •>rdular1111 tim. Reisicümhur İnönü. temsili 
e hudutlarından uzaklaı • müteakip cocukl.an teker teker 
. Orta Şarka Girit ve Ege tebrik etukten, ve iltifatlarda 
yolu ile inmeyi tercıh et· bulunduktan sonra Türk san'at 

• Fakat bu defa da Alınan • tarihine .reçecek olan şu cok ve- rim.,, 
"Bepenirıi tekrar tebrik ede • ~er ecnebi ıazeteler Almanya lngilizlerin Her An 

ile Sovyetler Birliii arasında ya-
adaları işgal etmek suretiy· ciz sözlerle onlar teşvik etmiş- Bundan sonra M,illi Sefimiz 

'l'tırkiyeyi çe\irmiye çalıftık • !erdir: Kari l:breti ve orkestra şefi Ha-
kında bir harp çıkaca~a dair 
sayjalar yaymab başlamışlar -
dır. 

Şam' a Girmesine 
intizar Edilmektedir 

Suriye ve Irakı da aldıktan ''Görüyorum ki, ~ok çalışmış· san Ferit Alnar'ı tebrik etmiş 
ilıata zincirini tamamlıy.ı • sınız. Muvaffak oldunuz. Teb· ve kendilerine iltifatlarda bulun

Türkiyeyi tamamen tecnt e- rik ederim. Sisden de bu muvaf· muslardır. 
Bu şayialara ıöre: 

rini iddia ettiler. Binaena fakıydin daha büyülderlnl bek· İnönü Halkevinden ayrılırken 
1.-. Almanya Sovyetler Bir

li~ine araziye müteallik ve ikti
sadi mahiyette talepler ileri sür
müş ve iki memleket arasında 
daha ıeni$ yeni bir anla'1U akdi 
kin Almanya ile Sovyetler Bir· 
li~i arasında müzakereler cere-

ortaya yeni bir istifham çak leriz. Biz ıabırbyıs. Sizin holde toplanmış olan Jrençler, 
: Almanya niçin TürJdyeyı ü •Itır n qJda çalqmamzı kendilerini çok candan tezahür- • Kol ela Halep 

Uıerlne Yürüyor 
e çabp)'OI'? isteriz. lerle altıslamışlardır. 

Orta Şarkta htıdlsf!ler ------111!1111--------·-·---=.---=--==.=.-==.=---
lnkipf etU.. lruta baş· 

lnlflla dupnanı• banketi 
~ataşbl'l)dı. Suriycye Jngi· 
~'IVVetleri girdi. Almanyanın 

etrafında çevirmiye ~a -
zannedilen zincir yarım kal 
Bunun iızerine Zlhinleıde 

bir sual belirdi: Almanya 
Ye tarikiyle Suriye ve lraka 

göndermek istemıyE.cek 

' ~anıya ve Türkiye ara"m • 
lbünasebetler müpheın k.-ıl· 
Alman askeri planının Ak -
ve Orta Ş&Mtaki inkişafı 

le şüpheler uyandanu.k ve 
. ....... _ · r tevlit etmekten hıJi 

Bulgar Sanayii Alman . 
T eıkilitına ı Sanayi 

Göre Ayarlamyor 

Bütün Meseleler Katt 

Şekle Bağlanıyonnuı 

Londrada 
Müffefikler 
Konferansı 
Toplandı 

yan etmekte bulunmuttur. ~. 11 (A..\.) ~ ...-
2. - Sovyetler Btrliıt bu ta- Ajanldün atrendilh'le g6re ııı&t

lepleri katiyyen reddetti~ için tefikler Şam'ı billcuvve iflal et· 
Almanya Sovyetler hududunda, mifler demektir. Kan dl>killme -
bu memlekete tecavüz maksa- sine mlni olmak içhı müzakere -
diyle kıtaat tahşidine başlamış- ler cereyan etmektedir. Bu da 
tır. müttefiklerin şehre girmesini ge-

1 (Devamı: Sa. S, Si. IJ ciktirmektedir. 
İ Alkerf aözeüge 11ön 

1 
Bir Cep Zrhlısına Kahire, 13 cA.A.> - A&kerı 

sözcü, son Kahire tebliğindeki 
Bir Tayyare Torpll haberler hakkında aşaiıdaki tar-

ı sillta vermiştir: 
Kat'i Zafere Kadar . isabet Effl Sahil boyunca neruren impa-

! ratorluk kuvvetleri, Saydanın he 
Harbedilecek ve i Londra 13 (A.A.) - İnJ(iliz men cenubunda Mardup'ya var-

ı · bliA>: maşlar<Lr . Mercayun alınmıştır. ~, ........ Filviki Almanya Tur 
e hakkında biçbır ıstilıi emeli 

ediğine dair teminat d 
ten 1erı kalmı3">rdıı. Tiu Bükreı Gazeteleri e 

Hava Nezaretirun t~ ·,...: Müttefik kınrvetler Burke?.'e var 
1 rızm unya an sahil muhafaza teşkilitma men- ml§lar ve burada yollardaki tah-'H"tle . o·· d 1 Dün Jrece yarısından az evvel, 

sup Blenheim tipinde bir tay- ribat sebebiyle durmuş'ardır. Ha-
' de Almanyaya karii bn 

"üz niyeti besl'!mediğine Rumen Haklarımn 
Sökül üp Attlacak,, . e . Norvec'in cenup sahil- reklt. Şam'ın 16 kilometre cenu -

~ a~ mız . bunda Kisve'de devam etmette-
Londra, 13 (A.A.) _ "Reuter,, len acıklannda .keşif .. ucuşu yap- dir. Kuneytra'nan ötesinde, bir Ye>kW. Fakat AlmanyRnın 

6lceyş iktizası lüzum got~u
!itt~ketıere, teşebbıis?er" gı -
~ili tecrübelerle sabit oldu~u 

tıiı esnada bır duşman cet> .. ttefik k 1 Hamodiye var 

Tanınacağını Yazıyor ~=.~:~~;:~~:i:~"ne ~~r:;P~=~~ ~~~h~:,s;:~0 ~~~~~~i ~pd~ğ~ :~ıar. 
0 u ye -

aon hldiseler k:ıı·sısında Bükreş, 13 (A.A.) _ "Stefani,, y~pılmıştır . . Bu toplantı.ya •. İn - halde seyretmekte oldu~nu ı;(Ör <Devama: SL S, SU. 4> 
General Antonescu refakatinde gılte~ ... Domı!:lyon~ar, Hındı.stan müş ve keyfiyeti mercline bil-~=-. · Alman münasebetlerinın 

·~muma ihtiyaç vardı. 
!lıt ~!Ubarla Berlinden yal'I r<.as· S:ll' lisanla Almanyarun Tür· 
~ hakkındaki göriışunü anla • 
lh.;.. teicrd fevkallde ::,uyük bir 
~Yeti haizdir. Alman Ha
t;"e Nezaretinin noktai nazarı· 
~ ~ ettiğıne şüphe olmıyı:n 

Almanyanın Bükreş sefiri oldu - ve butun m.~ttefikler aynı za: dirmiştir. Muhafaza teşkilltı 
1
. •ı+ 

iu halde dün akşam tayyare ile m~nda ~a ~u~ ~ransız ~arek~tı tarafından savaş tayyareleri n CJ 1 ere 
Bükr d"' üştür mumessillen ıştirak etmışlerdır. aönderilmiş ve sabahın ilk saat 

eşe orun · İngiltere, Şimali İrlanda, Ka- ıerinde Eıersund açıklarında 1 
Bum.en 11azetelerlınde nada, Avustralya, Yeni Zelanda, Beaufort tipinde bir tayyare ta- le Fransa 

Bükreş, 13 (A.A.) - ''Ofi,, Ge Cenubi Afrika, Bel~ika, Yuna- rafından atılan torpil cep zırh- . 

rc""C!lrafta deniliyor ki: 
...._~ya hiçbir uman Tiirk 
~ilden askeri mahiyette fran 
~. ler..uu ne iatemit ne de dü
';i16ttUr. Böyle bir ıbtimal bir 
~' lllahsulilnden ba.,U bir 
-.; cletildir. Irak ve Sari~ e n· 
~ Almanyaya isnat rdUen 
~ ...... hakikate tevafuk tttme· 
... , ~ Almanya devletinin bıç 
"l '11retle Türldyenin emniyeti· 
~dit etmiye, veya 1'ilrkiyeye 
' 1' t'tirk htlk6metlnin anusu· 
~ ilrk milletinin oem veya S: tiae muhalif talepl~ M:f· 
~Yi dtqilnmedltfai iahat et· 
~ 4.lınaaya Tilrkiyeye k•J"11 
~ledtli bitaraf devlete .karş• a.-. ... tinden çok ku,·vctli ,.e 
tlit 1 1tir 1empati beslemekte • 
'it~~ya siyasi ve 311keri \ 'a· 

neral Antonescu'nun Mümh'e nistan, Lüksemburı, Holanda, lısına isabet etmiştir. Zırhlıdan d 
yaptığa seyahatin Rornanyanan js Norveç, Polonya, YuJ{oslayYa ve kesif bir beyaz duman yüksel - Arasın a 
tikbali ve Avrupanın cenubu ~ar muvakkat Çekoslovakya hüku - mis ve diler tayyarelerin hü-
kisindeki yeni vaziyet üzerıncte metleri ve Hür Fransızların şefi cumu neticelerini sarahatle ı;•3r-
büyük ehemmiyeti haiz bir tesir General de Gaulle'ün mümessil · mesine mini olmustur. Bu sa-
yapacağı zannedilmekted;r . leri, hep birlikte ıirişmiş olduk- bah saat 10 dan az sonra zırhlının 

Universul gazetesi diyol· ki; ları tecavüze k~rşı mücadele hak Norvecin cenubunda M3ndal a-
"Münih mülikatı Romarıyanın kında aşağıdakı kararlara var - , çıklarında ve karaya bir kac mil 

haklarının tanıtacağı hakkında mışlardır: (Devamı: Sa. 5, Sü. 3) 
beslenilen ümitlerin yerindt? ol - (Devamı: SL 5, Sü. l> :.......-------------
duğunu göstermektedir. Bir haf
ta süren hararetli faaliyet ı;ona 
ermiştir. Hitler ve Gent?ral An -
tonescu Avrupanan cenubu ı;ar -
kisindekı vaziyeti göriiıJmüşler -
dir. Onümüzdeki günle~in alaka· 
lı olacağı tahmin edilebilir. 

Memleketimi7.e ait ve büyük 
müttefiklerimiz tarafından te!ilım 
edilen hakların general Antones
cu tarafından tahakkuk ettırıle -
ceği muhakkaktır.,, 

Alman haricigelinde 
t. a.~l'i inkişaf ettirecek ııuret • Berlın 1 3( A.A.) - Ecrıehi ga
~ ._.....lar ittihaz ederkP.n oui· zeteciler · bugün Alman Halicıye 
it. ~ nıUtteflld olan TllrJdye Nezaretinden General Antotıt:-s -
~ ... lhtilif zuhur ettirebile • cunun ziyareti münasebeuyle Mı• 
l~UeketJerden içtinap etınf'k nih'de cereyan eden ~ör~mel~r 
'-t. 111lu ıöz önilDde tutmut - hakkında tafsilit istemLşl~rdir. 

8e Hariciye Nezareti ıazetecıle~ın 
lıa~rltnin verdill bu tel\}inat fil .bu sualine menfi cevap verm'· 
~ bugiine kadar ceft!yın • · tir. Beyan edildiline ~öre lngıl-
~ hlcıileıerle t et - tereye k'.al'§I yapılan mücadelede 
~:· Ve yUkari •tiAım diplomasi • askeri cephe gibi 
ti bir l'in de hepsine ltı edi- bir h · Ve bu cephede de 

cevap vermektedir. g üz çalışılmaktadır. Müttefikler konferansına Po1onyayı temsi1en iştirak eden BMı· 
(Devamı: SL 1, Sil 7) (IJevama: Sa. i, Sil. lı vekili Skorski, kabine azasiyle eörüşilyor 

Teati Edilen Notaların 

Metni Neıredildi 
Londra 13 <A.A.) - İn~ltere 

Hariciye Nezareti. Suriye hadi
seleri dolayislyle Fransanın Mad 
rit büyük elçisi tarafından tn
ıilterenin Madrit büyük ~isine 
tevdi edilen ilk notanın metni 
ile buna verilen ln«iliz cevabı
nı buıün neşretmistir. 

Fransız hükumeti, notasında 
Suriyede Fransıdarla Almanlar 
arasında iş birıtıi olmadıtuu. 
Irak hadiseleri sırasında Suri
vede bulunmuş o1abilecek Al -
man hava mabemesi ve müstah
demlerinin, bir kaçı müstesn'l, 
l?eri alumua bulanilulunu bil
dirmakte, lurfyemn mUatuı .. 
dilece~ini kaydederek eöyle de
mektedir: 
"Şimdiki vaziyetin tehlikesini 

bilen Frannı hüldimeti, başka 
haberlere intizaren. ihtililı va
himlettirecek veya ıenWetecek 
herhanıt bir lw'ekete teveAill 
etmekten kendi hesabına içtinap 
eyltyecekttr. Eler ihtilaf fiilen 
ıen~liyecek olursa. Jl'rannz hü -

a>nuu: Sa. $, SiL ZJ 

8urtyedeki Fransız mtistemleke abrlnden 'bir.,., 

Mardın Meb'asu 
Malıittin Birgen 
Hakkındaki Karar 
Millet Meclisinin Mesaisine lıtirak Etmediği 

için Meb'usluktan lskat Edildi 
Ankara 13 (A.A.) - B. M. Mec inci maddesi hükmüne nazaran 

lisi buıün Refet Camtez'in bat- mebu.aluktan sakıt olınuı 1izına 
kanlılında toplanmıştır. .reldili haklwıdald rivuet eli• 

Celsenin açılmasını müteakip vam tezkeresi okunmUŞtur. 
Mardin mebusu Muhittin Bir- Tezkerenin okunmasını taki-o 
~n'in iki ayı mütecaviz bir za- ben makamı riyasetten devam
mandan beri Meclis mesaisine sızlılı Meclis azalannın da na· 
i4tirak eylemedili ve bu müddet zarı dikkatini celbetmiş olan 
zarfında me2:uniyet istihsal et- Muhittin Birgen hakkında riya .. 
medili ~bi bir J(iina mazeret de set divanının yapmış olduıtı tet
.erdeylememiş bulunduıundan kikler sonunda keyfiyeti heyeti 
tetkilitı esasiye kanununun 28 (DevamJ: SL S, Sil. 3) 

Yazan: Refik Halid 

Orta çai tarihine göz gezdiriyorum ve ıu satırlara 
yorum: 

''Ehli salip seferleri Avrupada cüzam hastabjınm y:ıyalma• 
na &ebep olduiUndan hilk6metler ve ruhani makamlar bu illeti 
tutulanlar hakkında bUJ tedbirler ittihaz etmitlerdir. Meseli bit 
cilzama yakalandı mı onu ölmüş fanederek kilbeye götüriirler 
tıpkı bir ölüye yapalan ayinden sonra urtma, ıöiiia tarafmU hu 
talainu gösterea büyük bir itaret ve alimet bulunan bir f'lbis4 
siydirirler, eline de bir plqak verirler ve tekrar sokata banlarlar 
Artak cüzamhnm kimae Ue yanyana ıelmiye, konapnıya, ken• 
ıııervetinden bile istifadeye, hele miru yemiye ve it pç ~bi ol 
mı,·a hakkı yoktur; ancak dilencilik ederek sadaka ile. ~eçm.mel 
m~buriyetindedir. Yolda pterken dehallma kaçqmuı ıçıa elinde 
ki takfaiı bir teviye sallamua limnıellr!,, 

XX inci asır pzetelerine gös ıealiriyonım ve fU Slltırları 
rastlıyorum: 

''Belgrattan bildirilditine ıin plalnle mevcut bitila mUSf' 
,·ner karakollara celbedllerek ırldan ltelll olsun diye kollarnu 
birer san terit ve sötflalerlne bet kifeli yıldladan birer rozet ta 
kılmqtır· hu rosetln ortumda ''yalıudl,, kelim•I yuıbdıi'. Mmse 
\ilerin .:.W, mülk sahibi olmalan, ticaret etmeleri, baza sua.tlar 
batbaplan kanuam memnu oldup pbl tramvaya bbam~ v 
sabahlan aaat on bapktaa evvel puar 7erleılade aht veftf. •t 
meleri .. 1...ıda'. Diler' tanftu ..... ve ftWa iielerınd 
b~ 1aaJk ....,...., mmevller )'8l'lerbli ..,... didara . menınıt 
olaalara terkedeeekler ve bwılar lfleıbd Wdnnedea lçeaye .,ır1n 
mi eeelderdir!,, • .._ .... _ ... _.IKleki --~ ... k' T OrtaPi'tn bir ekaiil .ana o _. .. __. ....,..,... · 
tfiıah•I• ki, tekerrtlr dellkllr; fakat JMrlaalde, çok yem, ltüsb 
tün de "nev ic:ad,, bir .. , 9Qıla•as. 
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"ŞiŞLi ÇOCUK .. 
Hastahanesinde 
Geçen Bir Saat •• 

F evkaiide Hallerde 
Hayat Sigortası 

"Düşündüm de, Beyaz Gömlekli Kadınlar, Hakkında Hükümler 
Bana ipekli, İncili Boyalar, Kokular İçindeki Milli Korunma Kanununun Kabul 
Kadından Çok Daha G üzel Göründü .. Mahsus Olmak Üzere 

Sigortalılar Hususatta 

Primlerin 

Lehine 

Ettiği Fevkalade Hallere 

Tediyesinde 

Esaslar Derpiş 

ve Diğer 

Ediliyor 
YAZAN : ŞÜKÜFE NİHAL r 

Hastabakıcılık kurslarına n~le.~ bilmesi lazım olduj?unu dü-
devam eden arkadaşların unuyor muyuz? Mekteplerde . • 

nasıl çalıştıklannı ı?örmek üze- ufak tefek çocuk bakımı bil_gile- • l\hllı Korunma kanu~unun dcrpi~ ':tt~gi fc'·k~
re (Şişli çocuk hastahanesi) ne ri verilse de bunun ,ı?ibi mektep iade hollerde hay~t sıgortal!lar!n tahı olacagı 
ı?ittim; sertabip beni büyük görmemis annelerin hali neye e aslar l~a~kında :!'ı~.aret yekıtlctın~~ hnzırhmnn 
b.r nezaketle kabul etti, ve bir vanr? Halk konferanslarını ma- kanu~. fayıh.ası Buyuk l\fıllet l\tcchsınc se\ kcdil-
kağıtla doktor (Metine) ye gön- halle içlerine en uzak k'' 1 mek uzeredır. 

sürprim ödenmemesi gibi sebeplerle hak\nrınm 
ziyama ınahnl \'erilme111ek iizere kanuna lıiikilm· 
lcr ilnve edilmiştir. 

Bu hükiimlere nazaran askeri ,·azifcde iken Ö· 
tenlerin hak sahiplerine nıiieınmen mchluğlatm 
hiikfımetçc tayin ('dilecek kısmı ve fazla~mın ri
yazi ihtiyatı ödenecektir. 

derdi. kadar yaymak. co(!altmakoy ~r~ Kanun IRyihası fevkalade hallerde haynt sigor-
Bu, ,ıtayet nazik. tatlı sesli, şef cuk bakımı kurslnrı acnrak h~r ~nl~lann hakları~ı korun~.ıı~~ matuf hükıinılcri 

katli bak1.$lı bir Renç kadın kadının, her ı?enç kızın bunlar- ıhtıva ctmektedır. Bu hukumlere nazarmı, l\lilli 
doktor... Etrafına aldığı bir kaç dan diploma almasını mecburi Konmma k.nmın~ınun m~!'i . bulu?duğu mıiddct 
kadın talebeye önündeki mini ktlmak acaba pek lüzumlu bir is zarfında pnmlerı veya surprımlerı, her hnngi hir 
mini bir hasta yavru hakkında olmaz mı? seheplc olursa olsun, ödcnmiyen hayat ::;İg<,rtala -
izahat veriyor. * * nmn hilfıtcfrik talike tnbi tutmağn hiikfımct mc· 

Sigortalı talik devresi sonunda berhayat ise ısi
gorta muka\·elcnamcsi tıbbi muayeneye Jiizum 
kalmadan yeniden meriyet iktisap edei:ektir. 

Yeni kanunun temin ettif,ri kolaylıklar :ırasında 
ödennıiyen primlerin ve slirprimlcrin talik dev -
resinin sonundan itibaren 3 senelik bir müddet 
içinde muayyen tnksitl"rle ödenmesi. mukavele -
namede yazılı tediye devresinin temdidi, gecikmiş 
iicretlerin heniiz vadesi gelmemiş iicretlcrden her 
birine birer miktar zam yapılmak suretiyle fah· 
sili ve yahut tem.in edilen resiilmaUardan bir kıs
mının tenzili suretiyle gecikmiş ücretlerin tediye
sinden sigortalınm tamamen ibrası gibi esaslar 
bulunmaktadır. 

Ders bitikten sonra ııenc dok Başka bir karyolaya dönüyo- zun kılınmaktadır .. Sigortalıların talik <levı·csi cs-
tor bana da istediğim malumatı rum. Yine minı· .. b. nasında vefatı hahnde, ödenmiş prim mıktıırı na-

d 
mını ır ·ı·b 1 k ı·k ·ı . ver i: iskelet... Yine basında, ııenç. zan ı 1. ar~ a .ınm.a. sı~ın, ta ı tarı ıı?c kadar ~e-

Şişli çocuk hastahanesinde kur saf bir anne ... Yine avni sor~u· sap edılmıs rıyazı ıhtıyatlar bu tarıhtcn tcch:vc 
sa ı:!elen havanlar, (33) kişidir. _ Nesi var çocueunuzun? · t~rihi~e k.~dar işliy~ıı faizleri ile birlikte Jıak sa-
Dahiliye, hariciye ve çocuk kı- Yine üz_gün, icli bir ses: hıpler.me öden~i:ektır. . 
sımlanna ayrılmışlardır. Her kı- - Bir buçuk aydır inmeli .. Bey . '!~lık devresı ,esnasında sıgortalıların tenzil ,.e 
s mda hepsi (15) 2ün münavebe ninden rahatsız, cii!erleri hasta, ıştıra h~kları. ma~f~z h~tu~muştur. 
ile ders görecekler, bu dersler on beş j(Ündür amel oluyor. Askerı vaz.ıfo. gıbı ulvı hır. vatan borcunu e(laya 
(10) hafta sürecektir. - Nereden 2eldiniz? davet olunan sıgortalılann ıhhar yapılmaması ,·e 

Doktor Metine, talebesinden - Babaeskiden. 
cok memnun ... Bayanlar, muhte- - Doktor yok mu orada? 
Iıf seviyede olduktan halde hep- - Var amma, cocuk doktoru 
si, fevkalade zeki ve kavrayışlı .. olmadığından ... Yolunu bulup da 
Bunu ben de yüzlerinden adeta buralara Retirinciye kadar işte 
okudum ve anladım. zaten Türk cocuk bu hale eeldi. MalCım ya, 
kadını dünyanın en zeki kadın- hasta olunca biz çocuğa su ver 
l n sırasındadır. Vaktiyle bir meyiz, halbuki su lazımmış, ço
antroPoloji tetkikatmda Türk cuk susuz kalmış. içi kurumuş .. 
k d Ve bir 2öz yası ... 

11 ınının Fransız ve bir çok Başka cesı·t bir dert daha .. 
Garp kadınlarından daha zeki 
'arndılışta olduklarını ıcörmüs - Başka bir yatab tcidivorum. 
tiım; bunda şaşılacak ne var?.. yine onlardan biri... Yanında 

Kadın Rekabeti 
Yüzünden Bir 
Cinayet Oldu 

iki Rakipten Biri 

Diğerin i Ö ldürdü 

Barbaros un 
Bronzdan bir 

Büstü Yaoilııor 
Doktor Metine anlattı: kimsesi olmıyan bir yavru .. 
"Kadınlardoktorluk meslekin- Hastabakıcı yanıma _geliyort Evvelki gece saat 4,30 da Dol· Bu Büst 

de çok muvaffaktırlar. En zi- - Bunun anası yok. mabahçede Muhittin Yağrnu"' n· 
Meydanının Antı:esine 

Meydan Genişl etilecek 

Barbaros 

Konulacak ve "f'<lde kadın ve cocuk hastalık- - Nerede? dında biri. snbıkalılnrdan Hayati-
lan branşlarını tercih ediyorlar - Calışırmış. yi tabanca ile vurup öldlırmiiş -
kı bu, pek ziyade sevinme~e de- - Nedir hastalı!ı? tür. 
ı:!er bir meseledir:,', - Anne sütü alamamış. Anası Vaka kadın yüzünden olmuş· Barbaros türbesinin meydana 1 rilmesine gayret edilmesini alU -

çık5m~ması için yapılan istimlak kadarlara bildirmiştir. Şimdılik 
lere devam edilmekted.ir.. .!rür - Usküdarm•rınar planı derhal tat 
benin daha g~niş hir saha o~ln- bik mcvkiine konulacak ve Şcm
sında gorulebilmesi için Beşiktaj si Paşa camii ve civarının brilii 
taki Hasan 'P<lşa 1CHrakoluİİ'lm dtı klY?tieti gözöniınde tutularak o -
yıkılması icap etmektedir. Bu hu rada bir park vücude getirile -
susta yapılan tetkikler musbct cektir. Evelce Şemsi Paşa camii 
netice vermiş ve karakolun yıkıl civarında birçok inşnat yapılmış 
ması kararlaştırılmıştır. lleridc tı. Fakat tarihi kıymeti haiz ojc.n 
açılncak olan Barbaros meydanı- bu civarda inşaat yapılma:ıının 
nın tramvay yolu cihetine jsalıet doğru olmıyacnğı düşüniilmliş ve 
eden kısmındaki üç beş binanın inşaatın önüne geçilmesi karar -
da istımlfiki duşünülmiişse de bu laştırılmıştır. Belediye Şemr.i Pa
seneki bütçe ile bu istimlak~elin şa parkını Satacağa doğru uzata
mümkün olamıyacağı ,mlaşılmış cak ve bu civarda sporcu1.1rın 
ve bu fikirden sarfınazar ediJmiş toplanma ve oynama imkfınloıı -
tir. Şimdilik Barbaros meydanı - nı karşılıyacak bir saha vücude 
nın antresine Barbarosun bronz- getirilecektir . 

Bundan sonra· o, talebesini yi- rejiye 2idiyormuş, cocu~u kır~ tur. FıındıklıQa Tinısal S?,k~~ında 
~iinlük memeden kesmiş, cocuk 22 numaralı evde oturan l\ıuM~

nc baŞlna topladı, büfe gibi bir 
..,:erde çocuklara verilecek gıda- evde büyük annesiyle knlmıs. tin ~le Hayati, banoz so~a~ı kn· 
ların nev'ini, hazırlama usulle- bakılmamış( aQ kalmış. Simfll,· dıJ).lıJfifı.d~nj'abihayı sev;ş.ı_:ı~·I;ır • 

üc aylık, amel oluyor, bakalım mış. E~·elKi gece DolmatiRhç~de 
rini tarif etmive ve onların ~öz-l -rinin önünde bir süt ırnynatını· nasıl iyi olacak. Gazhane yokuşunda bu iki sev· 

1 
Burada da içtimai bir yara dalı arasında bir münakn-?a ı"'.ık • 

ya baş adı. * * kanıyor, dedim. mış, ikisi de birbirine Sabihayı 

D en yavaşça aralarından ay
rıldım, pavyondaki mını 

mını hastaların yataklarına 
)aklaştım. 

Beyaz örtülere J!Ömülü. ırıce 
veşil bir elmayı andıran bir baş .. 
Gozler kapalı, nefes alıp alma
dıı?I belli değil; adeta küçük 
bır mumya parçası ... 

Yanıbaşında bir iskemle üs
tünde sapsarı bir genç kadın ... 
Başı ucunda, dirselti karyolanın 
kenarında, derin derin düşünce
de ... Soruyorum: 

- Cocuğunuz mu? 
- Evet. 
- Nesi var? 
- Besliyememişiol, ~ıdasız 

kalmış çocuj?um. 
- Kaç -aylık? 
- Bir aylık daha ... : 
- Süt vermediniz mi? Sütü-

nüz yok muydu? 
- Sütüm yokmuş, meğer, ha

berım yoktu: var sanıyordum 
Önündeki su bardnğını ~öste

rerek: 
- Günde. bunun ~ibi üç bar

dak süt alması lfızım mış, Ben 
ne bileyim? Halbuki benim sü
tum bir kahve fincanı bil~ tut
muyormus RÜnde... Gelen süt 
veter sandmdı, hiç bu aklıma 
ı?elmedivdi ... 

- Sonra? 
- Sonrası işte giinden güne 

eriyen yavrucak bir deri bir ke
mik kaldı, ne oluyor diye şaş
tık, kaldık, meğer aclıktanmış! 

Ve çocuğun boğazına kadnr 
sarılan beyaz örtüleri çekerek 
''ııcudünü f;!Österdi: C?erçekten bir 
cleri, bir kemik ... Bir kücük is
kelet! .. 

- Buraya geleli ne kadar olu
yor? 

- İşte, bir on gün var. 
- Keşke daha evvel düşün -

seydiniz bunu. Babası yok mu? 
- Var, amma, ne bileyim, o 

dn anlamadı. 
- Sonra nasıl düsündünüz bu

raya ızelmeyi? 
- İki sene sonra doktor çıka

cak bir amcası var bunun, o 
sovlPdi. aldım ı;retirdim cocu~ 
Simdi burada ayran içiriyorlar. 
~mma, bilmem ki y·avrum kurtu
lncak mı? Ölürse ne yaparım, 
d, ha ilk cocu2um? 

Bıl.ı:ıisizlifünin cezasını çeken 
ı;renc anne a,ğlıyor ... 

"İvi olur. üzülmeyin.,. Diye o 
ru tesem· ederken 1?özlerimde 
koskoca bir ·ncı hakikat canlan
dı: 

Annenin. anne olmadan evvel 

* * tcrketmcyi teklif etmişlerdir. 

Dersini bitirip yanıma gelen 
doktor :Metine ile dertle -

şiyoruz: 

Bu acılara baslıca sebep bil
gisizlik ... 

Cam bir bölııede sari hastRlı
~ı olan bir cocui!un önünde du
rurken o anlatıyor: 

Böylece başlıyan mümıka~a ya 
vaş yavaş büyümi.is ve bir ho • 
ğuşma halini almıştır. Ha.,mına 
nisbeten çelimsiz bir adam olan 
Muhittin dayak yiyece·iini anla· 
yınca tabancasını çekmiş ve nte 
etmi'itir Ilk kurşunla sol mPmesi 
üzerinden vurulan Hayati hırka<;; 
dakika içınde ölmüşti.ır, Suc;lu 
Muhittin tabancası ile berabn 
yakalanmıştır. 

- Anneler o kndar cahil ki. 
sari hastalığı olan bir cocu,i!u 
buraya tedaviye getirirken va
nındn komşunun saoasaelam co
cuiru da onunla beraber elele 1!e-
1ivor, avırmak filan vok... iki Aşık Kız 

Gene doktor bana büvük bir 
nezaketle hastahant'nin muhtelif 5 k k O t d 
verlerini gezdirdi, izahat verdi. o a r asın a 
Sonra operasyon dairesine gö-
türdü. Arkama beyaz bir ,göm- Dövüştüler 
lek giyerek operatör olan sPrtı:ı-
bibin amelivatında bulundum. Saffet adında bir gence fişık o
Doktor. sessiz, ciddi. ameliyatı- lup kıskançlık yüzünden Mah -
nı yaparken hastabakıcı hemsi- mutpaşada lioknk ortasında hır -
reler de etrafını nlmıs. ona var- birini didikliyen Ayşe Ozal ve 
dım edivor. ara sıra verdi~i iza- Leman Uludağ adında iki kadın 
hatı dinlivorlar... dün adliyeye verilmislcrclir. 
Diişündüm de bu kadın. bana Bunlardan Leman Şehzadeba· 

ioekli, incili. boyalar. kokular şında Hallaç Mansur sokağında 
icinde salonların siisii olan ka- 17 numaralı evde, Ayşe ele Ko
dından cok daha eüzel göründü. ca Mustafapaşada Hacı Kadın so-

Bu kadın. sabahtan aksama kağmdad 7 num.ıralı evı:le c1tur
kadar issizlikten. can sıkıntısın- maktadırlar. Dün Saffet ile Ay
dan sinirlenmekten ba~a care ~enin :M:ahmutpaşada beraber gez 
bulamıyan, liizumsuz kaorisler diklerini gören Leman hP.mcn ra
nesinde vaktini öldürmive ca- kibinin üzerine hücum etmiş ve 
Jısan kadından daha favdah. snçlarından tutup sürıikfomiye 
memlekete çok daha lüzumlu başlamıştır. Bir aralık LeMamn 
cöriindü... elinden kurtulan Ayşe de onun e-
Yardım Sevenler cemiyeti ka- lini yüzünü tırmalamak ısteınış 

dına ve memlekete ~ercekten ise de yetişen polisler ikisini de 
cok hayırlı bir yol actı. Heoimiz yakn1amışlardır. 
bu yolun yolcularının günden ~ü- Dün asliye üçi.incü ceza mah
ne ço,ğa1masını candan bekliyo- kemesine verilen kndınlard:;ın 

•r•u·z·------------ ı Ayşenin nüfus tezkeresi olmadı -
ğından duruşma başka bir gime 

6. ıncı Tertip 2. inci 
Çekiliş Piyango Talihlileri 

bırakılmıştır. 

dan .bi: b~stü ko~ul~cak v~ yapı Bir rapor hazırlanıyor 
lan ıstımlaklerle ıktıfa edı!er('k B ıea· · r f · ı · .. 
meydan vücude getirilecektir. J- d"rleu"gV .. 1Ybe ımca eve enl JŞ ker~ mu 
1 

·d 
1 

.. . u u u s n yapı aca ınşa-
~n e akaret erle tur be aı ~t.ında at ve tamir işleri üzerinde mu -
~ı karşılıklı ahşap harak,~l~t m fassal bir rapor hazırlaımya ve 
~ıkılrnasına. başlanarak ~e.şıkt~ş. bu raporda şehrin hangi semtle
meydanı Pıost pltlnındaıu gıbı rinde geçen sene ikmal edilcmi· 
açılmış olacaktır. yerek bu sene inşa ve imnrına de 

Bebek imar planı vam edilen yerler bulunduğunu 
göstermiye karar vermiş, faaliyc 

Diğer taraftan belediye Be - te geçmiştir. Bu rnporla ilk kısım 
bek - lstinye yolunun bu sene 1 d B b d G · 
kat'i surette bitirilmesine ve i- arın a ar aros mey anı, azı 
mar hareketlerinin Bebek mın _ bulvarı, Bebek - Istinyc yolu, Us 

küdnr meydanı ve Boğazın iki sa 
takasında aksamamasına karlll' hili bulunmaktadır. Rapor ya -
vermiştir. Bunun için Bebek · Is kında ikmal edilecek, lüzum t!Ö
tinye yolu miiteahhidinin mnka- rülürse istimlak işlerinin tevsii 
velesi uzatılmıştır. Bir taraftan için bütçede münakale yapılma
Balta limanından Emirgann doğ- sı daimi encümende kararlaştırı
ru inşaata devam edilirken diğer lacaktır. 
taraftan Hisar vapur i.3kelesine Ruınelihisarının civarındnki bi 
doğru dn inşaat devam edecek- naların yıktırılmasına ve arsa -
tir. ların istimlfık edilerek boş hıra· 

Üsküdarı.n imar planı kılmasına karnr verilm4tir. 
Üsküdar meydanının kut'i Cibali tütün inhisarlar binası 

şeklini alan imar plfını ıla son bir civarında bulunan MuhicldLı Ko
defa daha göıden geçirilmi? ve cevi camiinin tarihi kıymeti lıaız 
belPdiye bu sene üzerimle duru- olmadığı anlaşılmış ve yıkıl>nası -
lan imar plfinlnrının neticcıcncli • na karar verilmiştir. 

MAARİFTE: 

GAZI TERBiYE 

Enstitüsüne 

Talebe Altnıyor 

ti U'l'El1'EIUUK: 

iTFAiYE KURSU 
Görmek 

Mecburıyet 

için 
Kondu 

6 ıncı tertip 2 inci çekilişte 
30.000 liralık büyük ikramiyeyi 
183558 numaralı biletin bir par· 
cnsiyle Ortnköy Dereboyu 97 nu
marada yalnız tekaüt rnaaşiyle 
geçinen emekli te!?men... .Mclımet 
Tevfik Şengör, dij?er parçasivle 
Emirdağ Hayat nahiyesinde Ka
dir Ansoy kazanmışlardır. 

Denize Dliştii Boğ'uldu - D:in 
sabah Sarıyer sahillerinde de -
nizde bir ceset bulunmuştur. Ya Maarif Vekaleti Gazi Terbiye 
pılan ta~KJ}rnt .!iO,{\UJ\(İa cesedin Enstitüsüne bu sene de talebe a
Yenimft\nıMefül~~rbını calide_ lınmasına karar vermiştir. Bu se 
sin~ NJ 11~a~ffı:SWJİE\.>lrR.feıran ne türkçe - ~debiyat, .t8:ri~ - coğ
v&.ışck.eı;t~"~al#ğı~~~iipiıriA..ATr rnfy~, . resım - .musıkı . beden 
lan Lambroya nit olduğu '"·c ka -ı terbıyesı. şubel~rm~ alınııcnk ta· 
zacn denize di.ışüp boğulduğu an le~e leylı v~ niharı olnrak kabul 
laşılmı.ştıı:. edıleceklerdır:. Kayıt~ar 31 ten:ı· 

itfaiye mUdürlüğü kazalnrda 
evvelce teşkil edilen itfaiye ekip 
!erinin mesleki bilgilerini arttır
mak için yeni kurslar açmıyn k:ı
rar vermiş ve kurslar için icap 
eden tedbirleri almıştır. Bu kurs 
lar 21 haziranda açılacak, dC\•am 

10.000 er liralık ikramiyeyi 
Manisa Nafia memurlanndan Ce
lal Gökmen, İzmirde Şaşalcı 
Sabri ve arkadaşları. 

5.000 er bin liralık ikramiye -
leri Plümur Karakocan köyü ö~
retmeni Hüseyin Köse. Sıvasta 
C'.arşıbaşı mahallesinde iki ,gö -
zi.inden mahrum Kuşakcı Mus
tafa knzanmıslardır. 

muza kadar sureccktır. 
Yangın - Evvelki gece Kndı- Orta okullara talebe kaydi -

köyünde Müverrih Ata sokağın - Maarif Vekaleti bu sene de orta 
dn Bayram Ozere aft ah~.ıp evde tedrisat müesseselerine leyli 
yangın çıkmış, binanın üst katı meccani iki bin talebe a -
ile içindeki eşya kısmen yandık- lınmasını kararlaştırmıştır. Bu 
tan sonra söndürülmüştıiı·. Ate - talebe için ağustos ayı i
şin mangaldan sıçrıyan kıvılcım· çindc bir imtihan ynpal'aktır. Im
dun çıktıgı anlaşılmıstır. 'fahki • tihancla muvaffak olanlar Anııdo 
kata devam edilmektedir ludaki okullara gönderil Cf'ktir. 

mecburi olacaktır. Itfaıye kurs -
!arı bittikten sonra kurs mıida • 
vimleri kendi mıntakalarındaki 
yangın ekiplerinde çalışacaklar • 
dır. 

Saz Kursu - Eğlence yerkl'in 
de çalışan musiki sana~karlan i
çin esnaf cemiyetleri bir1cşlk bi
nasında acılnn musiki kursuna b·i 
tün musiki sanatkftrlarmın isti -

Basın Birliai 
Mıntaka 
Kongresi 
İntihabata Bugün de 

Devam Edilecek 
Türk Basın Birliği Istanbul 

mıntakası kongresi dün Eminönü 
Halkevi salonunda ikinci toplan 
tısını yapmıştır . 

Dünkü toplantıda hesap ve ra 
por encümeninin, eski idare he
yetinin hesabatının usule muva
fık olduğuna ve idare heyetinin 
ibra edilmesine dair olan rapol-u 
ile bu rapora bağlı bazı temcn
nilerı, bütçe encümeninin yeni 
bütçeyi muvafık görür ve yint' ba 
zı temennileri ihtiva eden ra -
poru ve dil<!k enci.ımeninin rapo
ru okunmuştur. 

Hesap ve bütçe cncliıncninin 
rapor ve dilekleri üzerıncl~ eski 
idare heyeti namına reis Hakkı 
Tarık Us izahatta bulunmuş, ce· 
vaplar vermiş, bundan sonra dı
leklcr okunmuştur. Bu dilekler 
Basın kanununun hükümlel'inden 
henüz tatbik sahası bulaınamı~ o
lan hükümlerin biran evvel t:ıt
biki ve Basın mensuplarınm, ka· 
nunun çerçevesi dahilindeki hcık 
ve menfatleriyle daha esaslı su
rette meşgul olunması, hir gaze
tecilik baremi tesisi, tekaüt san
dığı kurulması ve saire gibi muh 
telif 16 maddeyi ihtiva ediyordu. 
Her biri ayrı ayrı muv~fık görü
len bu dileklerden bir kısmmın 
Anknrada toplanacak büyük kon 
greye gidecek olan heyete, bir 
kısmının da yeni idare heyetine 
vazife olarak verilmesi, bunun 
için de Ankaraya gidecek heyet
le, idare heyetinin ve haysiyet 
divanının toplanarak bu madde -
leri ayırınalnrına karar verilmiş· 
tir. 

Bunu müteakip gerek büyük 
kongreden alınacak neticenin, ge
rek yeni idare heyetinin kendi -
sine tevdi edilen vazifelerden han 
gilerini başardığının ve bnşarıla
mıyanların başarılamayış sebep -
}erinin kongre azalarına arzı için 
kongrenin altı ay sonraya taliki 
ve 6 ay sonra kongrenin içtimaa 
çağırılması kararlaştırılmıştır. 

Yeni idare heyetinin, haysiyet 
divanının müddetleri bittiği ve 
ye"nileri seçilmesi icap ettiği, an 
kara kongı-esi için bir mümessıl 
heyet seçilmesi de zaruri oldu,ğu 
için bu intihapların 6 ay sonra -
ya bırakılması muvafık göri.ilnıe
miş ve intihabatın derhal yaıııl· 
ması takarrür etmiştir. Intihaba
ta 109 kişi iştirak etmiştir. Inti
hap edilmek için en az 55 rey 
almak icap ediyordu. Rey kor.a
nanlar içinde yalnız Hai<kı Ta -
rık Us 73 rey almak :,ur~tiyle 
idare heyetine seçilmiş, bu suret
le idare heyetine yeniden 4 f:za, 
yedekliğine de beş azanın inti -
habı bugün yapılacak olan top -
lantıya bırakılmıştır. 

Haysiyet divanına Om.~r Rı -
za Doğrul, .Enis Tahsin Yenel, 
ve Refik Ahmet Sevengil seçilmiş 
lerdir. Bunların da yedeklf!rmın 
intihabı bugün yapılacaktır. 

Ankaraya gidecek heyet için 
de Selami Izzet Sedes, Valfı Nu· 
rettin, Bürhan Felek intihap <.> -
dilmişlcrdir. Bugün heyde de ye 
niden dört azn intihap edilecek • 
tir. 

tekrar Ko11gre bugiin 
toplanıyor 

Türk Basın Birliği lstanbul Mın· 

takası Kongre Relsllğinden: 
Kongremizin 13 Haziran 1941 cu -

ma günkü toplantısında yapılan inti
haba nit rey puslaları tasnif edilml,ş 
ve şu neticeler alınmıştır: 

1 - İdare heyeti için yapılan in
tihapta ynlnız Hakkı Tarık Us ekse
riyet nisabından fözla rey almıştır. 
İdare heyetinin diğer dört fızası için 
yeniden seçim yapılacaktır. 

2 - Haysiyet divanı nsli azalıklnrı 
için Refik Ahmet Sevengil, Enis Tah
sin Til ve Ömer Rıuı Doğrul ekseri
yet kazanmışlar \'C bu intıhnp bit -
mlştir. 

3 - Ankarad:ı toplanacak umuml 
kongreye gönderilecek dC'lcgf'lcrin in
tihabında Selami İ:ızet Sede!ı, Burhan 
Felek, \'itlfı Nurettin ekseriyet ka -
zanmı:,lardır. Diğer dört dC'legcnin 
yeniden intihabı Uızmıdır. 

4 - İdare heyeti ic:in dört asli ve 
beş yedek {lza. umumi kongre delc
~eliğl için kazananlara ilaveten dört 
asli ve lüzumu kadar yedC'k flza in
tihap etmek \'c ruz.namedeki diı;<'r 
maddeleri konuşmak ilzere kongr 
14 Haziran 1941 cumartesi gıinü (bu
'!iln) saat o,n beşte F..minöni\ H:ılkevi 
'>inası salonunda toplantısına devam 
~ecektir. Arkadaşların gelmekri rica 
,.,lunur. 

raki temin edilmektedir. 
Fr ancela Fiyatı - Toprn!t mnh 

sulleri ofisi francela ununu bir 
miktar pahalıyn satmıya ba~ladı· 
ğı için di.inden itibaren frnnccliı 
fiyatlarına 60 para zam yapılmıf"· 
tır. Bir kilo franccla dünden iti
baren 21 kuruş 20 paraya satıl· 
maktadır. 

Bizim Derdimiz! 
Yazan: Naci Sadullah 

Gazetelerde okuyorsunuz 
dur: Bug"iiıılerde bizim dt 

kongrelerimiz toplanıyor. :En 
ciimenler, komisyonlar secilh•of 
Miinaka alarırnız oluvor. İntihP 
kavgalarımız var. Hatta, dünk 
içtimnınuzdn, kiirsiiden inerkt 
ayağı kn1rnn hey<'canlı bir hatibİ 
miz, diisiip hnfifce yarnland 
bile... Fakat hu kiiçiik kazacı~ 
bnkıp da, sakın i~timalarınu:ıd 
lcanlı ihtilfıflar 7.tıhur eyledi~! 
ni sanmayınız. Bilakis, kat11 
lıkh znrifı:ıne sö7. cilveJec;ntf 
terinden sonra. hUtiin bu kab' 
toplı:ıntılnrda olduğu gibi, en ne 
mevzuları bile tatlı:vn bn~layJ 
ı:eçiyoruz. En lıii:vük derdimizi 
bnhsi heş dnkikodan fazla uzar 
sn, derhnl, maknnıı riyasete yir 
nıi imzalı bir takrir sunuluyo1 

ve: 
"- Vaktimizin dnrlığı yiizÜJl 

den, mU7.akerenin kafi göriil 
mesi!,, teklif olunuyor. 

Baznı1 da; her hangi bir talebi' 
mizden bahsedilirken: 

"- Efendim, deniliyor, bu Jllt 
selenin miinakaşasma girfşirsc1' 
buradn on defa daha toplanınır 
nıız lüzun gelir: Vaktimiz dar!r 

Evet... Vnktimiz dar .. O kadııf 
ki, mesleğimizin en hayati nıe 
seleleri iizcrinde on dakikadıııı 
fazla istişnrc vc)·n münakaşa et· 
nıiye vaktimiz yok .. 

Ve, hu miinaka alara vakti' 
miz olmadığı için de, hftll\ bit 
toplantı yermuz, bir yardııJI 
sandığınuz. bir tckaiit sandı~· 
mız, hatta henüz bire.r hü,·iyel 
varaknmız yok. .. 

Fakat kırk yılda bir defa d• 
olsa, insnnm kendi derdindeıl 
fazla bahsetmesi çekilmez şe;r ' 
dir. Hem kendi <lerdimizi dinle' 
meğe, kendi ''aktimiz olmadı~· 
na göre, bu külfeti size uztJJI 
miiddet yükleyemeyiz. 

Yalnız, bizim mahrumiyetle' 
rimizin sebepleriyle, başka nıcS' 
lek teşekküllerine mensup ,.ş' 
tandaşların mahrumiyetlerini dO 
ğuran belli başlı sebepler arasııı; 
da esaslı ve ezeli bir mfü~ahebt 
var ki, onun iizerinde kısaca dıı1 
mak müsaadesini istiyeceğil11: 
Çiinkii bu cihet, bizi oldu~u k9' 
dar, hiiyiik bir vatandaş kalab•' 
lığ'ını da· alfıkadar eder • 

Bizim kongrenin son intihabtJI 
da da nazarı dikknti celbeden bd 
cihet, meslekdaşların reyleriıılı 
kendi menfaatlerine uygun şekil' 
de kullanmakta gösterdikleri is•' 
betsizlik, ''e dağnıklıktır. JJ11 
yiizdenı tc ·ekkiiliimüzün bil ' 
hassa idare heyetine seçilen fııl' 
ların ekseriyeti daima gazet'

1 sahiplerinden tc ekkiil eder. JI• ' 
buki, gerek bizim mesleğin, rt.~ 
rek bizi andıran diğer mesle1'' 
lerin intihap miicndelelerindt 
rey sahiplerinin bu hareketi~' 
rindeki hatayı kavrayacak b~ 
şuura varmaları, bir çok dert 
lerin ortadan kaldırılmasını k~; 
lnylaştırabilir: Çiinkü, diin bv 
meslekta ın ecir kelimesiyle 6'' 
fatlandırdığı sınıf, kendi dertl~' 
rini patronlarından daha iyi bl' 
lir. Bunun içindir ki, onlard•11 

müte ckkil idare heyetlerind' 
anlaşmalar dahn kolay tahakk•1~ 
eder. Çiinkii, halden • tahiatiyle 
tnyikiyle anlayamamaktan d~' 
l':an itirazlar, uzun ve netices!; 
miinakaşalnrn yol oaçmaz. \ 
isler de. bittabi, dahn ko1ayb1'' 
lı:ı voluna girer. 

Bu hakikat anla ılmadıkca, bii 
tiin cemiy('tlerde, dikkatsiz flİ' 
ith·atla harcanıp dağ'ılacak oJs" 
rei•Ier, teshisleri sakat konul,' 
mus hastalara verilen l'anhı; b• 
,.,.,. ilnc rer('fesimlen forksızd11 

Vakıfla ilişiği 

Kesilecek Binalar 
Ankara, 13 (TAN) - Devıetı 

ve mülhak bütçeli dairelere ııl 
mukataa ve icareteynli gayriı'll' 
kullerin vakıfla ilişiğinin kcsiJ.ıı'\1 
si hakkında kanun layihası nıeC 
lis umumi heyetine sevkoluııı11ıt 
tur. 

Lfıyiha esaslarına gör~, umttrı1 
ve mülhak bütçeli daire Vf! nı~ 
csseselerin tasarrufu altındıt~ 
tapulu veya heni.iz tap~ıyn bBıı; 
lanmam•s gayr;rnC'nk•ıltcrle ı71 
numaralı kanun ln id rırc-;i M:ıliY~ 
Vekaletine mevdu vey:ı cm11· 
bankasına dc\•l'f'dilmiş bu1unııl 
gayrimenkullerin vakıfla ıli;Jı1' 
leri kesilmiştir. 

Buna mukabil 1-1-941 tarinitı' 
kadar tesviye edikn mebaligd~ 
mnadn vakıflar umum müdürl@ 
ne hazinece 400 bin lira, ıniıte 
rakim icarei müeccele ve mnlC9 

taa için 1,600,000 lira tAviz be 
deli ödenecektir. Bu gnyrı mC11 

kullerd<'n icnrei mukataa ·ıe tiı·:ı 
müşteriye ait olmak üzerı> ~ntıl 
mış olup ta müşteri tnı·afıncl 1 

tediye edilmiş bulunan muktı19 
icare ve taviz bedeli üwrind•+ 
hak hazineye geçecektir 

• 
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TAN ABONa B&DaLI 

( Haftanın $alfası J ~., .. de§lftlr· 

"'•" ııın ec,.. 

TOrklye Ecnebi lTDrklye 
1400 Kr. 1 ıene 2800 Kr. 400 Kr. a A~ 
750 • t Ay t500 • tSO • t Ay IOO • 

IOO Kr 

1 - Son haberler Almanların So\'· 
Pet hududuna asker ::rıtdıtını bil· 
dirınekted'r. Şimdiye kadar çok 
hesaplı hareket eden Alrnanyanın 
lrııııtere ile harp halınde iken Sov-
1e lerle sil~hlı bir ıhtılAfa glre
Ceklerıne ihtımal verilemez. Boyle 
bir taarruz ant! Sovyetık blok te
lekkUl ettlii takdirde milmkilndur 
ki,bugilnkQ ııartlar içinde, böyle 
bir blokun teşekkillil büyük bir 
Sürpriz teşkil edecek kadar uzak 
bir Dıtımaldir. 
2 - Londra radyosu bugün vı
Chy'nin notasmın metnini vermi~-
tir •• 
3 - Mussolininin nutkunun Ber
lln matbuatında yer almaması. 
bu beyanatın Alman mahafill ta
rafından iyi karşılanmadıtı ııek
lirıde tefsir edilmektedir. 

$. Rusya - Almanya : 

1 nıi.lb kaynaklan, Sovyet 
.hudutlarına muuum Al· 

.._kuvvetlerinin tahşit edil· 
4biia1 bildiriyorlar. 

Bu haberin, Mister Crips'in 
l.ondra1a muvualatı haberiyle 
•1aı umana tesadüf etmesi 
l.ondra pzeteleriain nazarı 
~tini celbetmektedir. 

Bu pzetelere ıöre, bu tahşl • 
~t. İnstltereyi, istlli ~it· 
.. •tinden vaq~tiii kanaatini 
~ ana vatandaki bvvet· 

N.a cephelere anket· 
~; Sovyetlerin üçlü pakta 
~lerini temin etmek; ya· 
._ Ukranya hububat anbanna 
"e Kafkas petrollerine el koy· 
1'ak maksadiyle yapılmaldadır. 

Bütün Romuyada son pa · 
~e ciddi kontrol ıe.lblrleri a· 
-.akta, Köeteace li•a•••ıa 
"kert kontrol altma koaması • 
'ata, Mösyl Bitlerin General 
~ton.escu ile mülakatı, Ro • 
'-DJ'a •dusunun Mlerberliii 
"7iau 1ıibi hadiseler, bu me· 
itle ile alakalı aöribunektedir. 

Ban &11kerl muharrirler de: 
4kdenizde eiddi bir teşebbüse 
~yecetini söyledikleri Al 
~yama, ancak Atlutik mu· 
~besini kazamp İnelliz bal· 
l!lll maddi ve manevi muka • 
"eınetaiz bir hale ıetirclikten 
;:::- adayı iatiliya teşebbüse· 
L_ • ti ve bu yaz içinde • At· 
~tik harbine devam etmekle 
~her· Sovyetlere taarnu e· 
~eti ve ancak bu sayede UZUD 
~ la\rbe tahammtll etleceii 
.._-;tini izhar etmektedirler. 
~~zee, Almanyanm Sov 
·-ere ka111 bir taarruza ıeç· 
lllek üzere oldutu baklandaki 
tt.ayetler, bir hakikatten zi· 
hde baza temennileri ifade et· 
~r. 
L baha evvelce de, ita ln~lb 
~1naklan, bir (Ok defalar, 
80.,.etlerle Almanlann muha · 
~ta ıiritecek derecede ara· 
~ilin açıldıiı haklwıda .-yia· 
~ıkarmışlardır. 

d 
Amiral Darlan'a 

ye!~!i1~~·~~y~~1=r~;~r=~ s ı· z de Okuyun uz a Göre Şerefli Sulh tehlikesine ikna etmek ve ken· 

~~r:3::_;t b:~_,;::ı~= · A=ı ~= :.~~B!ı. 
letine radyoda verdii;,'İ b ·ı 

~:=ti~~~~-1~:~~: 1Hep Beraber Gu··ıı ·mı :=;a;:ü~~=~.b;;. .. ni Avrupada Fransanm ıstikba· 

;:
1

.:!n::ş!~=;=t;:~e :~~; ı. • :::1 ==-.,.::.:;..::-;:~. 
ı.rı sıralarda Mıster Crıps'ın u bir sulh yapmaktar demiştir 
Londraya (ağrılmasmda Sov • Amiral Darlan'• söre, 1tu terefii 
yetlere karşı bir nevi tehdit de B ugu" d'· d" b Sadrl .,_.._de, bu fena "p- ıalhte Franaanm mazisinden ay-

. ğmı korkunç bir yan~n paıanda.. yı temyiz edemiye- nlıp yeni Avrupa nizamına Kir • 
Uzak ihtimal· gibi saran harbi doluran bü- y N • 5 ..l •• ıı .... h cek Wll ya? mesiyle milmkilndilr. Ba prefl 

hissedilmektedir n unyanın ort uca· ı•• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • •ı ~ av-

--------· tün sebepler, ilk mektep ~o- azan : aCI ·~ . Bu itibarla. SelAmi izzet onu ıalhiia içinde mai16p Fransav 

Fikrimizce • siyasetlerinin cuklannın bile malômudur. mazur .c;rmiye mecburdur, zi- yapılan bam tavizlere mtlbbi 
Fak t b a.ır.- d nk Ak •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .,,. • • • • •-.a...;.ı ..,...._ • ba ka t•· r Fr .. --nm totaliter -"un· e ı-umumi istikameti mils· a una r..,,. ... en, ü ü" ra ~' ..:.ı-1ıe111m, ş u - --- ·-~ ~ · 

tesna olmak üzere. şimdiye ka· şam,, refikimizde intişar eden lü clavranmaauıa, pl'Ol)lljlanda mesi, asırlık demokrasisine ve 
dar (ok hesaplı ve düşünceli ha· iki sütunluk uzun bir yazının üıtatlann adlan ve sanlan da tullahi, iki ıözüm kör olnn. bahlincleld ihtisası minidir!. da etmesi, büyük Avrupşa lmpe 
reket ettikleri ve akıbeti meç· tepesinde şu sual sıntıyordu: tıpkı İspanyol asılzadelerinin i- iki elim yanıma ıelsin. eunıdan * * ratorluğu içinde Almanyanın bir 
bul sergUzeştlere atılmadıkları "-Buıünkü harp, gillmenin simleri ıibi: Yazmakla bitmi- şuraya ıai ıitmiyeyim, Ml'dik- SeYiJen Kelimeler vasal devleti olmaya kabal etme-
muhakkak olan Alman zimam- azalmasından mı çıktı?,, yor • arumda bir münab.şa !erimin ölüsünü öpeyim ki en -------- Iİ de vardır. 
darlannın, tnl(iltere ile harp Üstelik, bu sualin üzerine de, başlamıştı. son cevap buduıt!,, " khabau da okuduğumuza * * 
halinde iken Sovyetlerle silahlı şu .ıarip iddialı kelimeler ya- Sabık Bolu mebusu, bu mü- Fakat bu yeininlere muhatap nuaran, Kıaaküreıin en Amiral Darlan buna ruidu 
bir ihtilifa rireceklerine as· zılmış: nakaşayı a~ ilk yazısına fU olacak vatandaşlara tavsiye e- ~dili kelimeler: "B,, har_-- Fransa mailtip oldutu, ,Ub"ıı 
la ihtimal verilemez. "- Gülme azalyor!,, aerlevhayı koymuetu: derim: Zinhar inanmasuıliar. fıyle başlıyanlarmı$. Kendisı. diktelerini kabule mt"Cbt1r oldu 

Bu' Almanya l• .. 18• en büyük Kim demiş? Siz "Alqam,, re- "- Ali lııs8n Sabis'e zaruri Ben ele ayni yeminleri ede- bu muhabbeti beslemekte hak- . . d 'L _...._ . ..a... t 
"' bir h ·ıa 1 rek ı'ddı'a eylı'yebı·ıirim.· .._ı . .w.. iu ıçın eği Eğer -:1ı •3a.4ie bir cinnet olur. Çünkü böyle !ikimizin o sualini okuyun da, A 1 p ... ., a "'"' 1ı olduiunu iıbat için: "beyker". takip etse Jnıriltere ve Fransa ile 

bir silahlı ihtilaftan, Alman or elinizdeyse uzun uzun. ve katı- Ylli münakaşanın ikinci ya- züm ıör olsun, iki elim yanıma "borç". "balo" ve nihayet "ben" birleşse n~ olacak., Belki Almnn· 
dusu ne kadar kuvvetli ve üs· la kaUla J{iilmeyin bakalım! :ısında serlevha IU eelde lir - ıelsin ki. buıünkü seyrine JCÖ- kelimelerini ıösteriyormuş. Fa ya işgal altında oİmıyan Franaa-
tün *-L•--tıı olursa olsun, m=L ..,. JI. re. bu münakaşanın sonu yok· kat bana soruluna. bu hususta- da • l ecı k · v· h · al 
~~ ... s· " Al' .._ ___ Sabia' 1 tur. cun·· kü d:'-Lat ... ttım' ·. Sö"z . .. yı ışga ece tll'. ac y ışı tar ı"tı"barı"yle kendinden daha 11 ıyaset Oyunu ••e Dans - ı .aDHD e cevap.,, UUL "' ki kanaat, berkesm zevkine ıo- -'tmda d..Jl.tl "dir" A ·-• D 

L-- ,,. Müteakiben, yazılann serlev- bittikce ,üstatlar bqtan batlı- · · · · .. ..,.. mı · mtnu ar-fazla ve mühim bir ııuamı mo- f halan ,_.._,__ ~ ~: Mesel8, bızı~ H~- lan'm koltuğunda oturm851 Frnn 
torize ve mükemmel silahlarla 9 erlin mahreçli bir teı;nta ründü: sırasiyle eu kıAUUara bü- yorlar! 1il Ldtfıye sor~. Türk li- aanm hürriyeti, bikimiy ti de • 
mücehhez muazzam bir ordu i· .ıöre, Almanlv, Suriyeye 8*nUUD en ~l ıelimeleri mek midir? lşıral altında olan 
le karşıla.-caktır. Bu ordunun aitmek için Türkiyeden yol Is- "- AU İhsan Sabis'e son ce- "P,, harfiyle ~yanlar ara- iki Franııarun da lngiltere ve A· 

k d t:ıL k ak tememı'cıler Ben ,..Ltılh bil· vap! .. ,, ıınd-.a- Kendismden misal b ar asın a, uaenmez ayn · "' ··· • ..,1& ~& ·"- Ali ...__An Sabı·•e _ son auu-. • • • merika ile iş birliği yapmlKı, u-
lar ve Alman tayyarelerinin ko dirilen bir talam rivayetleri .anaa 1o11 "u 5 elimi İzzet Sedes de, bu de tıtenenız, sıze eu kelımele- Kiinldi vaziyette be'ld bir şey 
layhkla erişemiyeteil kadar u· tekzip eden bu telJll'afa inan- ~ap!Afi ..___ Sabı·•e nihai yQtan sonra müellif ol- ri sayabilir: "para, pul, parsa, dr.littirmes. Fakat FranHDln cte-
zakta fabrikalar vardır. mamak için, hiç bir sebep aö· .lllAD .. mıya ~alışıyor. &.ki iddiasuu pırua (Arna~tluıa ve Arnavut molaasiye yardımını, ra1istlera 

Sovyet hava kuvvetlerinin, remedim: Cünkü bence Alman· cevü:~n bundan sonnki ce- tekrarlıyan yeni yazmnda, hu lara IJemJ)lltiainden dolayı). pa- urarmı mucip olur. Darlan Fasb 
hudutlanndan ancak yüz kilo· lar, Türkiyenin yol ıeçen banı 1ann aayretle eu aaµrlan yazıyor: ea. (ucuz auialanmızdan ol- min zaranna ra:11 deti1'1ir. in • 
metre mesafede bulunan ve Al· olmadıiııu bilmiyecek derecede v~ da, aerlevhaların ala- .,_ ..._ mlteftim, .. ..._. ması bueblyle), patron veni- siltere ve Amerikanın galfbiveti 
man ordusunun can daman nıa cahil deiildirler. ca,tıli "ltilleii bilemem. yoaea tle)rip tlunılar. Telif e· hayet. .• Türk dilinin en eaJwıe, mevzuu bahsolsa dahi raa delil· 
hiyetinde olan Romanya pet· Yine ayni ıeı.z.atm heyeti u- A Dısaıı Sabit'e ıelince. o- serim olma4ıiJm liylerler. iki· en .evimli, ve en kıymetli ke- dir 
rol kuyulanm muvaffakıyetle mumiyesinden istidlil edebil· nwı ayni münakaeadaki vazıla- de blNe iatihal yapmakla itti· U.,esi olan.. Papel! ~ 
bombardıman ve tahrip etme· dikime aöre, Alınanlar. Suri- rmm 1erlevhalan da yine sara- ham olanarum. Bentle, 111'811 Bler sevimli JNltroııumuzun 
leri, Alman bava kuvvetlerinin yeye, ~ yollardan ~e siyle eunlardı: ıeldikçe, aksini W& elerim abi blr anma rastlar da. bu Çünkü o zaman ba koltuk 
üslerinden 1500 kilometre u· de taraftar deii]dirler. Zaten, "- Cevat Abbasa cevap .. ,, ve: 14tlfeme ıücenirse, kendWn- kendine haranı olur. Fran.sn mil 
zaktaki Bak6 petrol kuyulan· Berlinden ıelen fil teı.ral'.G, ''- Ceyat Abbasa 10D cevap., "-Be., Hriıa. telif .. ps den. yine "P,, harfiyle bQh- letini disiplin namı altmda Fraa· 
na bombardıman etmelerinden bu tahmini teyit etmektedir "-Cevat Abbas& en son ce- mallll1 bir müanlr teli"•. yan lııelbnelerin en kurtancı- m bmjuva~isi. Alman Faşbml 
daha mümkün ve kolaydar. ''- Almanyada ~ vap!,, Khmedea .,._. de intihal etme· siyle özür dBerim: hesabma istediii gibi fahştıraa 

Bundan başka, İngiltere prp yuafının kaldınl~ IOD· .. _ Cevat Abbua bir son ce- diın. BiUıkll, •isim .. _,,.. 11
- Pardon!,, Amiral için Faşizmin muzaffer 

cephesinde Almanyaya kar•• ra harekltı harbiye ha.. • 11· vap daha.,. har lll1lharrirlell ......_, * * olması, Fransada ela bir FB!izna 
hava müsavatını temin etmek muml bir teltlll ~· Bu eerlevhalarla mütekabllen ...._ lllfteat ..__.. .... e· Tebrik Ederim idaresinin kurulması lasınıdll'. 
üzeredir. Halbuki Almu7-. al ..0.M•• llOut)oete ..... ft dany.sıc1alanbe1U~-~hl~A-in-i tliJea telif ~ ......_ ------ Hele müstemlekelet'den hirka~ 
So .. ,_ L--· -aca.x... bh itilen bir ~e ow•a.. -.... a.., :Ju.n IA ... - YaNlr!.,, ıbdm sabık sütun kompuu ellerinde kalırsa, sanayiciler pa• vyeucn:ıı -.&" .. -... •a Ul5• k• L~ .... an bu mü--'----. o-harpte, hava kuvvetlerinin mü ım teyit etmekWlr. Muilla· uu-- JWA-. 11Fakat. W•e WNe lallat e&a· UlUllllY. yeni intisap et· urlanndan da büabütiin mah • 
him bir kısmını şark cephe· fih, bunun hasmı aldafmıya ma· kuvuculanndan evvel bitecek iim halde, •u iddlalamna Jiim· tW ıazetede, imzasını fıkrala- rum kalmazlar. Bunun lçha Su ,. 
sine göndermek mecburiyetin· tuf bir hareket olması da mala· d>i JCÖrünmüyor. se kulak umu. Ben 'huna nıl· nnın altına atıyordu. Bir ~n riyede Almanlara yardım i!:hı hOt 
de kalacak ve İngilizlere bava temeldir!,, l'ıkrayı bilininiz: adamcaiı- mea, ı.-u ........_ ~ .. llÖftlük ki. o.tat immmı. yazı- Franmlara silah çekmek, halka 
faikiyetlnl derhal temin etti· E~. bu IODUftCU ih~ aan birisi,. eline aeceıı her ev- eski ......... 791 W ........., bınnuı a1bna delil ödüne at-' Amerikan yardımmdan mahnim 
recek olan bu vaziyet, Alman· dobuysa, nıubtelif neVfarinl rakın. kenarına: 11aceledir!,, ke· vereeejbn: Sa11av mulaarir mıya ~- Bir kae rün fN· b11'8kmak caizdir. Fransa lfin şe
yanuı limanlanm, tslerini ve ıördütümüz "siyuet oyunlan, Umeaini Yazarmlf. Onun bu Wri Enw: ''PftP•PM•., I· vel, bu imza. sade makalenin refii sulh, bir faşist niz11nııdır. 
sanayi merkezlerini müthi, ve arasına, "dana,. da kU'lflır91 huyunu bilen memurlar da, bu simli Wr e1er ~. a. e.er· ıtelil. makale aerlevhumın da O zaman meclisten ne içtimai il• 
tahripkar hava taarruzlarına demektir. kelimeye Jıie aldırmazlar. bil- de mneat ....._ "t1taD9. üstüne oturtuldu. Bu ıridifle. labat kanunlan, ne sanayilo mchı 
maruz bırakacaktır. Fakat ben, o ~ 1-.- dikerini okurlamuı. Fakat ıü- d.u W.ı•• atırlar, 1hl ·yı• Ulunay'ın imzasmı. yudılt ya faatlerini tahdit eden kanunlar 

En nihayet, Almanyamn Sov \nuncu cümlesinden evvelkiJlll· n'ün birinde. 0 zatın eline, mu- .... ta..,..... "'QW tar.,._ zımn sade aerlevhuınm delil. geçer ••• Framan*ı kurtulma-.ı Fa 
yetlere bl1I açacjl bir harbJ sunlarma lnanıYol"WD: COldaü amelesinin hakikaten acele ıt; U. yamhwttır: lllılMdEi, W· daimi ~tının da tepesinde fİZmin kurtulması demektir. Ya· 
• bir dekika için • kaundıiını bence, hayli yorulmuf ba'lti• rlibneai fanola.n bir dosya ıel rl Edem, k •tulm, ..._. b~. Bu itibarla, müsa- fUID Fransa. ... 
farzetsek dahi, pek çok zayiata nan Almanyanın neı-meu bir mit. O zaman bieare lıııir. ken- Mle anmatlaa keatllllM mal et· adesiyle üstadı tebrik edeyim: =========-== 
mal olacak böyle bir galibiyetin Suriye maceraama kalkışarak di huyunun memurlan üzerin· ..q: Nida? Ba itte ...._ ıe· hnzuı ıittikce ... yükseliyor!. 
Almanyadan ziyade İnıiltere ve ti Halebe, Sama kadar uzanmı- deki tesirini de bildili için, ö- ailen halmmı ldla Ubeeels?" * * 
Amerikamn bir galibiyeti ola- ya kalkacak yerde "Samın '9- nündeki lı:llıdm kenanna su ke- Eler Seliml İaet, benim fit- Dednleeen Tahkikat 
caiı muhakkaktır. keri,, yerinde dunun diyerek llmeleri :razmıe 11Vallabi billa- rimi IOl'U'sa. kendiailain bu il-

Büliaa en basit bir mantık. oturmayı müreccah bulmuı, bi aeeledir!,, te de haklı o~ı iddia 
Almanyamn, 1nıiltere ile bar· elbette daha makul olur. Bunun Galiba, Ali İhsan Sablı'le edecelim. Bence. Sadri Ertem. 
be devam ettiji müddetçe. Sov böyle olduiunu anlaJDRk, ve Cevat Abbas Gürer, ıünün bi· o atırlan SelAmi laetten iktl
yetler harbi ıöze alacatım Almanlar için, Halebe ,Ptme- rinde, okuyucularım; cevap- bu ettiiini, kendi eterinin )py• 
kabule müsaade etmemektedir. nin cetiW tehlikelerini hesap- lamun aonuneu olcluluna inan- metini korumak encUteliyle 

Bu taarruz ancak, Almanya lamak hiç de ıüe delildir. Cün· clınbilmek ietn mütekabilen ye aizlemte olacak. Cünldl, kendi 
İngiltere ve Amerika ile anlat· kü malum n. .. Halep oraday• mtiıe 'bQ)ıyacaklar. Ve o tak- itinflariyle de aabiWr ki, Se-
tığı, harbe takaddüm eden za · sa, arşuı burada!.... cttrde, yuılarmın üzerinde, eu 1Ami tz.t, müellif olarak tanın-
manlarda müteveffa Cember· Jf. Jf. kabil aerleYhalar ıöreeeıtz: me delildir. Bunıuı ieindir ki 
layn'm tatbik etmek iatediil ''VaDahi Soiıaneadur,, "-Vallahi billahi bu son ce- Se1'mi İzzıeti bir mqellif eeklin 
halde muvaffak olamadığı bh vaptır!,. de J(Öatermek. Sadri ErJ,emin 
nevi Antisovyetik blok teşek· E emekli Gene,al Ali thaan "- Vallahi blllibi, tallahi, e.eri iein, fena bir pl'Op80Dda 
kül ettiii takdirde .mümkün gö· Sabis'le sal>ık Bolu me· tullahi bu en sonuncu cevaptır!,, sayılır. Artık. "Propa«anda,. is-
rülmektedir. busu Cevat Abbas Gürer - bu "-Vallahi billlhi, tallahi, minde koskoca bir eser yazan 

(Arkası C OncOde, 

Guetelerden birisinde in
tilar eden resimlerden 

blrilinin altında da eu ciunle 
yazılıydı: 
"- Satlye davasının maznun 

lan!,, 
Resme bakarken bir de ne ~ö 

reyim? Evvelki rinkü celsedP 
hazır bulanan mamunlar ara -
llftda. bu davadan heraet et
mil olaıı merhum Refi Bavann 
resmi de yok mu? 

Reame ~dikkatle baktım: 
(Arkası. ilMffdeJ 

ADLİYEDE: 

1 Misi Fazla Fiyatla 

Sattı Yapmıı ! 

C!•l3ll~!mlii5fa 
'1ADIMKöY0ND~N MEKTUP ••• 

Emma'DHI KurtardıiJ 

İngiliz Askeri ~ 

Holandanın deniz kenann• 
daki ufak kasabalamı -

dan birinde sahil boyundald 

lyt}AllQt.U. Fakat su harp bit
sin; o QJDall ıreri ıeli1> Emma'yı 
alacak, birlikte İnıiltereye ıi
dip evlenecekler, orada yerleee
celderdl Ve bir plan diierini 

Istiklil caddesinde yağ \•e ka • 
kao üzerine iş yapan Apostol ile 
tezgahtan Aristidi 50 lll"amlık ka 
kao kutulanm 12 5 kuru~ SRt
malar. lazım gelirken 25 kuru a 
sattıklarından dolayı yakalanmar 
ve adliyeye verılmişlerdir. Dun 
asliye ikinci ceza mahk•:?mcs·nde 
yapılan duruşma sonunda Apns
tolun tevkifine tezgahtann da r,a., 
ri mevkuf olarak duruşma ına de 
vam edilmesine karar verilmie
tir. 

Bir Odacı Mahkim Olda -
Büyükada beledıye şubesı oda· 
cılarından Ahmet Tankır ıube 
nin başkitibi Süleyman Haydar 
ile memurlardan Hasanı tal kil 
ve ölümle tehdit suçundan ad • 
liyeye verilmiştır. Dtin asliye ü • 
çüncü ceza mahkemesinde duruş 
ması yapılan odacı 1 J.Y 2 gun 
hapse mahkfun olmuş ve deılıal 
tevkif edilmiştir. 

L. lladılnkiyünden ıelen mektu· dan ıslanır ve ertesi günü grip 
~ hikayesini, şüphesiz, duy - hastalrğından yatağa düşer •.. Bu· 
~unudur. Unuttanmaa diye raya kadar pek basit hikaye: 
~ hatulatayım: Kadanhim Grip aksınkla başlar, aksınla 
~r mevsimine erqen mah- karşı eelen de grip hastahtına 
~ bir bayana bir gün bir tutulur ... 
._.qıp ptirirler. Bayan, mek· Fakat .•. Okuyucumuzun arka • 
~(madan yalnız zarfının ti- daşı grip hastalığını ayakta .ıe· 
hı.L - eki poıta dampsına baka· (inliil halde, kendisi haftalar· 
~ danberi yataktaymış .• Ayni haı
~, Badımköyfinden mektup tabğın iki kişide ayn ayn tesi· 

l': •! ... Diye biraz haykmr··· rini izah için okuyucumuz bir 
~ llunda oturan hazır cevap nazariye kurmuş. Bu fikri de 
9' ~kek, dotms..; pek de nazik· kendisi gibi zarif olmakla bera· 

_,!öatermeden: her, onu burada yazmıya maale· 
b...... 'l'abii değil mi efendim, bu sef yer yoktur ..• 
~ da insana başka köyden Benim fikrimce, oku'"ucumu • 
t. llıp .ıelmez ya! .. Der.. Ben zu haftalardanberi yatakta tutan 
~ laayatan kış mevsimine erişti· sebep artık grip hastalığı deiil· 
~il için Hadunköyttnden bir dir. Grip hastalıjil bu k!'~ar u· 
t-. tup aldım. Pek hoş bir mek· zun sürmez. Fakat geldıii va· 
>..!: 8Unu röndere.- zarif oku· kit ve .re(erken, vücude cocuk· 
~uz bir de giizf hikaye an· lukta iken gelmis başka bir has· 
~Ot: Pek sevdiii ir arkadaşı talığı uyandırır. Onu haftalard'!n 
~~ Her ıün bir kte bulu· beri yatakta yatmm sebep lrlP 
l ~·· Fakat ikisi~ in arasın· deiil, lribin uyandanbil bas· 

it" Ytlk bir : ATkadaeı aüç· talık olsa gerektir. 
~~etli il 11 oldutu halde Onun lcln bu zarif okuyucu • 
lt -Jıl sayıt v elimsiz. •• Tabi· muzdan, riitilnfin Böntl(flll IŞJk· 
~ defa iki zıdda bir araya lariyle bir resmini aldırmuuu 
~ekten bo,lamr... rica ederim. 
~ YUcam11zun arWuı bir Bu kıssadan bUttın okuyucu· 
~ llezleye tutulur ve bir ~ok lanma (ıkan hisse: Bir nezleden 
~ '· iki arkadaş birbirinden sonra haftalarca yatakta yatıran 
-.,~dıklarından okuyucumuz, grip hastahtuıdan çekinmelisi 
~•ının aksll'ık yajmurun • niz .. 

küçük kulübede balıkçı Lovson y ez• . 
ile kızı Emma yaşamaktaydı. • 
18 yaşında ıüzel bir kz olan 
Emma burada çok zammını 
yalnız, babası üıe ayın üç haf
tasını denizlerde ıecirirdl. Gene 
kız bu yalnızhia o kadar alıe· 
mıstı ki buna hi~ eheınmiyet 
vermezdi. 

O baktinl köyün bdınlarma 
le işlemekle ,ıeçirirdi. Hafta
da bir kere kasaba kacbnlannın 
evlerini dolasır: onlardan itle -
mek için ~lflrJer, bluzlar a
lır, sonra evine kapanarak bun• 
larla mesıul olurdu. Hele clüt
man istilasındanberi E~'nın 
canı hiç evden çıkmak istemi· 
yordu. 

Bir sabah henüz ıün alanr
ken Emnıa kapı önünde birden
bire yerde sürüne sürüne bir 
aöl.ıenin kendisine doiru ıel
dilini ıördü. İytçe yak!Qınca 
bunun yaralı bir hı.wz askeri 
oldulwıu farkettl. Adam da· 
ha öteye lddememle. onda ... 
lJvermffti. 
EıDma aene ukerin ~ 

koştu ve vazlh bir inıilizçe ile: 
- Yaranız ~k aiır mı? de

di. Size yardım edeYim. 
Emma J{iizel inıiliz~ini bir 

tnıiliz kadını olan annesinden 
öğrenmişti. Genç askere yu -

dıbı etti ye onu eve aldı. Bu
nu yaparken kimsenin cörme
meli idn de etrafa dikkatle 
bakmıftı. Zira bir İnıiliz askeri 
sakl•manm büyük cezası oldu
hnu biliyordu. 

İçeri ıtrmce hemen askeri 
yatırdı. Yaruuu sıcak su ile 
yıkayıı» sardı. Adamcalız de
rin bir uykuya daldı. Ancak 
ıece saat yedide uYDcııtı va
kit biraz kendisine Jrelmişti. 
Emma,'ya bayatını kurtardıiı 
i~ te•ldir etti. 

- Dün ıeceki bombardıman
lar esnasında tayyarem atef 
aldı. Paraeütle qaiJ atladun. 
Mücadele esnasında kalçamdan 
yaralanmışım. l>üetüiüm ara
zi ıeyet tenhaydı. Fakat düş
manın eline dütmeken korku· 
Yordum. Deniz kenarına in • 
me,t ve bui'llila ~ .. 
eeeek 1*' ftllta baJmQı dl· 
eilnfbordum. l'abt nnm 11-
Wilfm ıfbl hareket etmemi 
mhi oldu. 

Bütün bunlan bir nefeste an· 
latmıttı. Emma ile bu ıene tay 
yare zabiti arasında samimi bir 
ckMstluk teeuüs etmişti. Bunu 
takip eden haftalarda Emma 

haatuına o kadar iyi baktı ki 
ıene adam eabucak nekahat 
devresine lirdi 

Gene zabit artık bir an evvel 
memlektine dönüp düemanla 
mücadelesine yeniden bqlamak 
iltiYordu. Fakat bir taraftan da 
ıönlünü Emmaya kaptınDl$tı. 
Gitmek ıünleri yaklaftık~a on
dan nasıl ayn)acaiını düeünü· 
yordu. . ... 
Kanun Namına 

Kapıyı Açmız ! 

Genç kızın da ona karp li
kavt b~ Mallekkak 

tı. Sanld otıeriWi w ~ 
~8bMI~~ 
parhYor: kasabaya lndltl • -
man berlı:ete iltifat ~ 
HaDıc OllU böyle iller Ylıll ................. ....... ,., .......... 
hu yenilik alm'an alıa clo
l•smalta lMı.Wı. M*lhelrbk Jd. 
kuıda bir acaylı>lfk vanlL 

Bir ıeee Emına ile aen-e a
bit baebaea oturmuelar hayal
ler k~orlardı. O _.Mdi vazi
fesi ~ dönmeliy_di. ArtJk 

takip ediyordu. 
İki ıene 'kendi hayallerine 

öyle dalnuelardı ki. bir an için 
etraflarını saran tehlikeleri u
nutmu.elardı. Ansızın kapının 
hızlı hızlı vurulduiunu duydu
lar. 

İkisi de birdenbire yerlerin
de dofnıldular; tüyleri diken 
diken olmuetu. Dısandan ıe
len aea sert ve kat'iyen 

PİYASADA: 

Reclcleclilen Teklif 
- Bmma Lovson; kanun na.J Perakende çay satanlar fivat • 

mına kapıyı acuuz! · • 
Emma aözlerini ıüratle oda- lan murakabe komısyonun& mu 

. racaat ederek perakende çay sa 
nın idnde ~k sev.ıilııi- tışları için fiyat ~onulmasmı ıs-
nt1 .. beaakbhraodcak blır yert:!!tandı. !Cbau- te-mişlerdir. Komisyon bu mı.ira. 
ıı ar aya mu 1.- ı - tı redde._~ .. tir 

retti ve ieine veya arkasına ıiz- caa °'"&'°'Jf • 

lenecek hie bir eey yoktu. Balk Tipi Ayakkabı - Halk 
Fakat J(enç zabit daha aük tipi ayakabdarm fiyatına yıızd 

davranııııttı. 0 Emma'yı elin- ıs ilive edilmesine karar veril • 
..1- •• •• ~ _____ mişti. Bu hususta derı tacırlen 
....,... osnnu. ve ar-.a """'--..&-.en · fikir' l d alın ktır P •1-ar.t karanhklarda k bol· nm en e aca . a • 
aua, ay ~ günu toplanacak fiyatlar. 
m-;::. ~ lfaJ>Un kapıyı aç- ~ur~abe kollll:'y~n~a deri ta
tıil zaman Jr.nma'mn kalbi ye- cırleri davet edilmiftir. 
rindı9ll O"JrecWnrut ,Pbi atı:ror-
cltı. • aramrktn dqımdan iki Fuarda Traba PavJuna 
=-=-~·== F.ctirne, <TA?I>-- Beyne~U. 
cl.eJdlra wn fnıWz zabitini yü- bmir fuarında Trakya payyonu-
d aöd balar klacle J(etlrdiler. nun bu _. a.lac~ durum Ge 

1lvlnde bulunan zabitler de neral Klmn Dirik in de hazır b 
S..':rı tevkif etmitlerdl. Az lunduiU bir t.oplanbda gbrt lm 
sonra W 5'V.ıJi kendilerini bek seçen yıllara nazaran cJ ta 
liJ$1 fecıi akıbete aotürülüyor- de fakat daha cazıbeli olmaa 
larclı. rarlqtınlnuftır. 
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SİNEMA DİYARINDA 1= 
d lk Gen 

··wde de ÇOk 
ak Oldu 

.,.Judy Garlaııd, tiJ;atrrmun çimcıı:n zcrnintnc 
imzasırıı atıyor 

und n üç s T'C evve!inr ka-
d r fılml rde al"'lı" kiı<'ıik 

Kız rollerini ovnıvan. ·•m ::; rat
lı. afacnn Judy c'arlnnd blrc!en -
bıre scroilmi~: s"n<>ma div ı mın 
S?cnç nrtistlcrind.!n biri olmus -
tur. • 

• Tudy, ilk genç kız rolünii. kii.
cukluktc de partoneri ola11 meş-
1 ur Mıckey Rooney ilC' bi~liktc 
O.} namaktadır. Buyuk bir s1..ıkse 
yapan film bu mcvsimı.lc ş~iıı i -
mızın buyük sinrmalarından bi -
r ndc g··sterilm · ti . 

Bu fılm ilk defa da mc~lıur bir 
t vatro ol n Chın sc tıy ıtrosun
da g sterilmiştır. Bu ti.} .:ıtro -
r.un husu iyeti ~udur: Hur. da 
~osteı ılen fılml rin arti:.tlc."ri bu 
tiyatronun hususi çimı:ontodnn ya 
pılmıs 7.Pl"l"il'linC' irrı7.nlıu nı ı:ıt-1·dk 
bunu bır hiltıra olara't bırakır -
lar 

Genç ~rtistlPr arasında bu ~c -
r fe ilk defa naıl o1mı Judy G<ır
land'dır. 

Yuımrdcld rC! imde ... ev!nçten 
i i iç'ne sığm•yan Judy'yı yere 
ımznsını at, r' l'n göruyt>rıı7.. Yn
.r.ınd onu j tihaı la s yrccl n lı: -
d·n Judy'nin annesi ?Is G llland 
ciır. l.\iıckcy de onu scyre>tmı.;k\c
c.lir. 

Fflm kritikl0 ri: Judy'nin ço -
cuk ı ollerini bırakıp ı;cnç kız 
r0lunu oynrıdı,i?ı bu filındo! Sl"n 
derece muvn!!ak oldu runu aı tık 

fılm hnyatında. genç arti!;t" yrıii 
bır s1hne açıldığını sö) h .. mcktc -
dirler. 

Malümdur ki. ç<'c•·k1uğunda 
iyi ve :nC'şhur olan r.er artist genç 
rollerinde de muvaffak olmaz. 
Bunun en iyi mi.:.alı Jacky Coo
gan'dır . 

Bir zamanlar b('yaz perdC'nin 
en ileri gelen çocuk yıldızı olan 
Jacky Coogan buyüyLince deli -
konlı rollerinde hiç muvaffak o
lamamıştır. 

Hatta bu vaziyet onun karıı:ın 
dan da ayrılmasına s bep <.ı1mu -
tur. Zira, nrtistlikte devam niye
tınde olun Jacky yine bir arlist 
olan Bctty Grable ile C\•lenınls· 
tır. 

Betty gün geçtikçe sanatında 
ilC'rlemiş hır ısim yapm·ya bac;la
mışur. Beri yandaysa .T cl·v gun 
geçtikçe daha cok fena nt.:t'c"'leı 
almıs. rejisörlC'rle knvga l tmi-ş; 
kendisine verılen rolleı·ı bir tur
hi beceremPmiştir. 

Ismı gittıkçe unutulmujt1Jr. 
Mesleki hayatta onun bu hezımc 
ti V<' karısının da yi.ıkseli i nra -
larındn knv.gaya, kıs'kançl• - c;(' -

bep olınuı:; ve en nihnyet ayrılma 
lariyle neticelenmiştir. 

Onun ıçin Judy'nin çocuk rol
lerinde olduğu krıd3r genç kız ro
lünde de muvaffak olu.,u l)uy11k 
muzafferiyettir. Zira Jucly'nin 
bundan böyle istikbali temin euil 
miştir. 

uijletda Kurakbk 
Ankarn. 13 (A.A) - Tthk or Muğln, 13 (A.A.) - Yuı·dun 

du u mal' Jler bırli ,i sE'nelik I diger kısımlarına düşen fryı7lı 
kongr sı bu un saat 14 tc Ordu ynğmurlardan mıntakamızuı ınnh 
cvınd0 toplanmı t r. rum kalması yuzünrlen kuraklık 

Kon l'C' birlık reisi Ma1a1y,1 me devam etınektedır. Güz mahsu -
husu Mahmut Ncdım Zabı•çı tara hı kendini kurtarmı~ bir halde ol 
fından a ıld ktan sonra nızamna- masına mukabil dıger mat>su.at 
me mucibince yapılan intihapta kuraklıktan zarar görınd.ted1r. 
i ">T'gre reisligine Konya mebusu 
doktor O .man Şevki Uludağ. i

kınci rcislıııre Erzurum mehus\J 
G ncral Zeki Soydemir. katlp -
lıklcre d" Ccnani ve Sadi ~.eçıl -
mı tir. RiyasC't divanı teşekkül 
e tıklcn "'onra Ataturkiın m1ne • 
"i huzurunda beş dakik 1 <;ukut 
cdiJmis ve sonra nizamname ın•ı 
c"bınce idare heyctınin hır senc-
1 k rnC'sai ve !aahyct raponı ile 
haysıyct divnnının ve murnkab0 

heyetinin raporu okunmU.j he -

Bskişchirdc İlk 
Arpa Mahsulü 

Eskişehir, 13 (A.A.) - Yılın 
ilk siyah arpa mahsulü dün köylü 
Mehmet Meriç tarafından piynsa 
ya getirılmiş ve toprak mahsul -
leri ofisi tnrafındaıı satın alınroı~ 
tır. 

sap, dilek ve nizamname encü -: 
menleri seçilmiştir. 

Kongre yarırrki cumartesi günü 
mesaisıne devam edecektir. 

Dünyancn Siyasi 
1Manzarası 

(Başı 3 Oneüde 
Bugiinkii şartlar içinde i c, 

hö:rle hir blokun tc"ekkiilii, hü 
yiik hir sürpriz te kil edecek ka 
sfar uznk bir ihtimaldir. 

Vichy'nin Notası: 
ugün ı~ondra Tndyosu, 

Vichy hiikiımetinin Suri· 
ye lıiıdiscsi miinns hetivlc Lon· 
d:rn lıiiki'Lmetine vcrdigi notn · 
nın metnini vcrmio;tir. Bu no· 
t da Vidıy lıfkfııncti. Surivc· 
de Almaıılnrla is birliği 'nphib 
lıakkındnki iddialan reddcde · 

ı rek, İrakn giden bir miktnr Al· 
mnn tavyare~inin Surive h:ı,·o 

me' d:mlarındrın j!Cçmis oldu· 
ğunu, fnk!'t lnl!i+'7. teca,·üziı 

ha lamo<lan C\ vel biitiin Al · 
m"n ta ~·arclerinin Sıırivedı•n 
çckilmis olduklnrını, Sıırivedc 
yalnız haoı;ura uğrnmıs iki tay· 
\'al'C ile b<'s. on mecruh Alnrnn 

• knldr~ını hinnennlc\ h İnıdlte· 
r.-nin Surİ\c:\C kar ı tccavfödi 
için hiç hir sebep ınc\cut ol· 
nıadığınr bildirmiştir. 

inı:ilterc hiikfımcti hu nota· 
ya verdiği ce,·ı:ıpta: Suriycnin 
işgalinin sadece Vidıl~hitk(ıme 
tinin Alınanlarla i birliği ) ap· 
inasb le aHikadar olmayıp sfra · 
tcj'k sebeplere dayandığını ve 
Vichy hiikumctinin Suriyedc 
Almanlara üs vermek suretiyle 
ynptı~ı hntanın ceznsını cek • 
mc~e mahkfım olduğunu \'C a"i· 
kcri harckütın durınıyacağın1 be 
ynn etmistir. 

İnı::iliz si.izcüsü ise: İngiltere· 
nin nrazi i gal \'C illıakb le ata· 
kadar olmndığını, şı;:nl sona er· 
dikten sonra Suriyeye istik· 
Hil , ·crilccef!ini söylemiştir. 

Amerikan kaynakları, Nev· 
york belediye reisinin İndliz 
dahili emniyet nnzırı Mister 
Ilnnderson ile telefonln konu 
tuğunu ve Amcrikadan İngilte · 
reye sel halinde lıarp malzc· 
mesi akmnğa ha tadığını söyle· 
digini bildirmektedir. 

'l A N 

SPOR• 

Beden 
,. 

umı 

Ter.biyesi 

rcati liği 
Beden Terbiyesi Umıım Mii -

dürlugü kadrosundan umumi kfı 
tiptik lkaldırılmış onun yerine 1ı
mum müd rr mua-.inligi ihdas e
dilmiştir. Eski umumi k,'itip Ce -
mal Gökd.-:ığ henüz hiçbır vazi -
feyc tayin edilmediği 6ibi umum 
miıdiır muavinlıgıne kımin gçıı
rılPCegı de belli değildir. 
Gül'e§ fede1·a.sy0ı.rıu rei liği 

Güre federasyonu relhi ~ u.-ba 
ı Tayyar Palclz vazife He b • ka 

yere tnyin eclildiginden ffd"ras· 
yonclakı v:ızif('sınden cı.trıiıııı1 -
tır. Yerine henüz kimse tayin e -
dilmcmiştir. 

Iliiyiikada Iinlk Gcnç1ik Klii
bü başkanlığından: 
Klıibümüzün sendik konwt-si 

15 - Vl - 1941 Pazar ~niı sant 14 
de yapılacağı ilan olunur. ---
l\fuğlada Yer Sarsıntıları 

Tekrar Başladı 
Muğla. 13 <A.A.) - nurad'l 

yer sarsı tıları tekrar bnşhımı~ 
l!ibidir. Perşembe gecesindPnberi 
6 defa yer sarsıntısı olmu~tıır.Bıı 
sarsıntıların hafif olusu ! ac;ar ,.c 
zarara sebep olmamıştır. Gecen
ki sarsıntılardan en çok hasara 
uğrıyan yeni Halkevi binası ol . 
muştur. Bu binanın salon. gnzi· 
no. kütüphane. büfe kısıınları ve 
antreler zelzeleden çok hası:ıra uğ 
radığından bina tahlıye edilmiş
tir. 

Haftanın· Şakası 
<Ba~ 3 O™'iide• 

Ta kendisiydi, hatta !otoiiarfı 
da catır catır da söz söylerken 
tesbit olunmuştu ... 

Biraz sonra, avni ,gazetenin 
bu davadan bahseden yazısında 
şöyle bir cümle de ~ördüm: 
"- Bu dava hakkındaki 3dli 

tahkikat. eittikce derinleşti -
rilmektedir! .. 

O resme bakınca, bu cümle
ye innnmamıya imkan var mı? 
Başka hangi davanın tahkika
tı. bu derece derin olabilir? 
Görmüyor musunuz? Beraet 
etmiş ölüler bile, veniden cel-

Türkive Cümhuriyeti 
Bankasından ~ 

Ziraat 

Samsunun Çarşamba kauısının Porsuk köyil civarında Porsuk '1r
manları namiyfo maruf olup Bankamızın t::ıhtı tasarrufunda olan ve ha
len Bank::ımızca işl;ıtılmckle bulunan orman 45 gun ınUddetle açık art
tırmaya çıkarılmışur. 

1 - Ormanın tapu kayıtlarına nazaran mesahnsı Hr2 317.39:)4 dür. 
2 - Ormanın husus!yetı yuksek Ziraat Veki'ıletı tarafından tasdik 

cd1ımiııtir. 

3 - Ormnnın, orman umum müdürlüğünden tasdfldi 20 yıllık devir 
üzerinde yapılan işletme planı \•e bu plana nazaran yuksek orman mıi
hcndıslcri tarafından yapılmış Jcrokilert mevcuttur. 

4 - Ormanın işletme plfınına nazaran me abası 972.25 hektardır. Or
mnnrlakl cşcm·ıu cinsi rı mc~c. kayın, gi.ırgcn ve pclıttlr. 

5 - 20 yıllık devir i.ııer!ndc yapılın~ ve orman umum müdürlil
l!Oncc tasdik edılmış i lctme planına göre ıhtıtap kabilıyetı, lece umat 
hane senevi 3352 ton odundur. 940 işletme devresınde Bankamızç..ı tan
mıncn 4500 ton miktarında odun clc!e edilmıştır, 

6 - Ormanın mevkii: 
Samsun viltıyetı Çnrşamba kaznsı dahilinde Samsun - vnrşnmba 

hattında Dlkbryık istasyonuna 9 k.h:ımetre mesafede ve Çarşamba kn::n
basmm ı 1 kilometre cenubu gıırbisindedır. Şarkında Porsuk köyll, sı
malınde Şeyhgliven köylı orman kıyısındadırlar. Şarkında orman kena
rında Aptal ırmağı akmaktadır. 

7 - Bankamızca ormanın lçlnae, arabaların işlemesi için tali yolldl' 
açılmış ve yoldaki köprüler muntazam bir halde yaptırılmıştır. 

Ormandan nak\iyııt kıımyon ve arabalar ile Dıkbryık istnsyonun.ı 
kolaylıkla ve az bir mıısrefla yapılmakwdır. 

AÇIK ARTTIRMA ŞARTLAR!: 

1 - Açık arttrrmnya gırebilmek için taliplerin 5000 liralık teminat 
akçesini Bankamıza şube \ c ajansl.ırından bil'lnc nakden yatırarak maıt
buz almal,ırı veyahut Bankaya te.nlnat mektubu ibraz etmeleri Uıtcmdır. 
• 2 - Ormanın millkiyctini vade ile satın almak istlycnlere kolay~ık 
gösterılecektır. Bu takdirde satış t.cdelinln yarısı pc ın ve diğer yarısı 

dört yıl viıde ve müsavi taksitle \'e 3 7 faii:ıe tahsıl olunacak ve sa
tılan orman tekrar Bıınknmrza teminat olarak birinci derece ve birinci 
sırada ipotek aluıacaktrr. Bankamız bılCımuın murakabe hakkını haiz bu
lun:ıraktrr. 

3 - Muvakkat ihale 1 Temmuz 041 tarihine müsadi! salı gO.nQ snat 
14 de Sıımsunda Bankamız bınesmda yapılacaktır. 

Kati !hele muvakkat ihale tnrlhindcn bir halta sonra yani 9 Tem
muz 1 941 tarıhine tesadüf eden çer!,iamba gunu saat 14 de yapılacaktrr. 

Ancak kati ihaleyi yapıp yapmamakta Bnnknmız muhtardır. 
Taliplerin mevcut krokileriyle ~letrne pllınmı ve şartnameyl görmek 

üzere Ankaradn umwn müdürluğılmliziln Zırai İkra?.lnr şubesi mudür
lilğune ve Samsunda &Ubcmize muracaatlıırı iltın olunur. 

4 - Dcllftliye ve saire bilOmum rllsumlnr alıcıyı\ aittir. P' (4021) 

lstanbul Elektrik, 

işletmeleri Umum 

Trmvay ve Tünel 

Miidürlüğü1tden: 

1 - Keşif bedeli 1200 Ura olan Toplaıpıda Beyautnğa mahnllesinln 
Aksaray caddesinde blr bap hane vçık arttırma usulü ile yıktırılacnktır. 

2 - Arttırma 24.6.941 snlı günü saat 10 da Metro hanının 5 inci kıı
tında yapılncaktır. 

3 - Muvakkat teminat 90 liradır. 
4 - İsteklilenn parasız olarak ven1mek:te olan şnrlnamelerl levn

zımdan ıılmaları ve kanuni veslka~erı ve muvakkat teminatları ile il!ın 
edilen gun ve s:ıatte komisyımdıı hazır bulunmaları. (4719) 

Hab~r 'erildiğine göre; Amc· 
rika lngiltere)C iki mill'on ton· 
luk nakit) c gemısı 'crmc3 i 
kararlaştırını tır. Amerikadan 
Ingiltcreyc tayyare se\'kiyatı, 
geçen senenin bu Bl ınu nisbetlc 
on iki misli, harp malzemesi i· 
se on üç misli artmıştır. 

bolunup sorJ!Uya çekiliyor! l T H K * * . . . lstanbul Şubesi Başkanbğendan 

Bu vaziyet. l\listcr l'oosevclt· 
in milli tehlike hali ilunından 
onra, ciddi yardımın l.Ja~lu· 

dJ&'llll gö t-Ornıektcdir. 

ltalyada: 

Sinyor l\lu~solini'ııin nut -
kunda, Italyan ordu u · 

nun Yunan ordusunu Almnn 
kun etlerinin yardımı o im aksı· 
zın dahi mnğll:p edeceğine ve 
Yunani tanın Italynnın bayat 
sahnsma dahil olduğuna i~ıırct 
eden h"lStmlarının . Bcrlin mat. 

İyi Anlaşılamıyor 
ir ba~a refikimi7. de, İn

~iliz donanmasına men -
sup bazı zırhlıların resmi altı
na şu cümlevi va:r.rms: 
"~ Sarki Akdeniı:P hareket 

emrini ahm Frans1?: dorr.ınma -
sım karsrhvacnk nlan İnailtere 
AkrlPniz Iilosu gemileri seyir h a 
linde! .. 

Anlıvam~dTJn: fn11iliz doTtan
masmın "sevir,. halindP olma
dıkt zaman da var mı ki? 

buatında ler almanın ı, bu be ni olmak mnk adiyle Alman 
ynnatın Alman mnhafili t ra· kuvvetlerini davet ettikleri 
fındnn iyi knrşılnnmııdığı şek· hakkındaki şayiaları buna ilave 
lindc tefsir edilmektedir. edebiliriz. 

Alınan mahnfili ve bu muvnk Bütiin bu hadiselerden ve tef-
knt ;~galin siyasi teşkilattan· sirlerdcn, MUsyö Hitlerio, bir 
beri ve hayat sahnsiyle hiç bir tarnftan Fransnya ait tolepJe · 
alfıknsı olmadığı ve miistakil rinden • hiç olmazsa muvakka· 

1 - Evvelce eksiltmesi il.An edilmiş olan iki milyon fitre zarlmm 
~ll dealiştirllmış ve yeni nilmune munak:ısaya esas tutulmuştur. 

2 - Muhammen bedel 2500 m~vakknt tcminal. 187 bu<:uk liradır. 

Eksiltme 19 Haziran 941 perşembe günü saat 15 de Cağaloğlunda şube bi
nasında müteşekkil komisyon huzurunda yapıl:ıcaktır. 

3 - İsteklilerin yeni nUmune ve şartnıımeyi görmek fizere her 
gQn ve münakasaya girmek için d~ kanunun tarif etti&ri vesika ve temi
naUarı ile bırlfkte munakasa gı.iıııı &Ubeye milracaııt etmelerL ( 4564) 

Unknprınında Haraççı Kara Mehmet mahnllesinın Hısz.raltı - Üskup
ıo sokağında 27 - 29 - 32 - 34 kapı numaralı ev ve sabun imalfıtharıe
sinln hedim ve tahassül edecek enkazının satışı açık arttırmaya konul
muştur. Şartnamesi Zabıt ve l\1uamP-ltıt MUdürHiğü knlemlnde görUlebi
Ur. Tahmin bedeli 1289 lira ve llK teminatı 96 lira G8 lrurustur. 

İhale 30/6/941 Pazartesi günıi saat 14 de Daiınl Encümende yapı
lncakhr. Taliplerin ilk teminat :nakbuz veyn mektuplanyle ihale günU 
muayyen saatte Dalmt Encümende bulurunalan ltıwndrr. (4714) 

ı••••• En büyük zevki, En yüksek hcyecall} m:ı:ım:rz•.._ 
En güzel filmi görmek istiyenlcr 

Yunani tnnın mevcut olmıya • ten • vazgeçirdiği Mösyö l'tfus· -
cağı mann ına gelmiycceği ka· soliniyi İtalyan efkar• umu· Bugün L A L E ye Kocun 
naatini izhar etmekte ve Yu· miyesi milvacehesinde fena va · ~ 
nanistanın, mukadderatını yal ziyete dtişürmemek, diğer ci· 1 • EMiL ZOLA 1~ 2-GEL BARICALIM 
nız Almanynyn bağlnmnk ve betten, başka harp sahalarına "i! 
Almnnya ile işbirliği yapmak nakledildiği bildirilen Alman MUNİ 1 GARY GRANT ~ 
iimidiy1e teslim olduğunu ha· ordu unun yerine hekdlik va· PAUL İRENE DUNNE 
tır!atmaktadırlar. zi!c ini gördürmek mako;adiyle Bu eseriyle sinema dünyasm-

Yunani tnn hnrhi sona ermek İtalyan ordusunun Yunanistanı da ebedi bir şöhret kazandı Bu filmleriyle ölmiyen bir 
üzere olduğu z:mtnnlardn, hnzı işgaline miisaadc ettiği zan· zafer abidesi kurdular 
Yunan adalnn halkının. İtnl - nedilmektcdir. Seanslar: 2,30 - 5,55 - 9,20 Seanslar: 1 - 4,20 - 7,45 
yanlar tarafından işgaline ma· Jfl. ANTEN ' Bugün saat 1 de tenzilatlı matine •••••tll' 

~~-:-:--:--:--:-~-:-~-:-:--~~~~~~~~_:_--;~~~~~---~----~---~~:__---.~~~~ 
- Buyuk i~l r. hep senin gibi ahmaklar yüzün O sanki, birer sicimle ellerinden tavana asılmış 

gibiydi. Big Pov onu ne yapabileceğini düşünü -
yordu. Fakat henüz karara varmadan. o sarı saç
lı ucube, sanki alttan kuvvetli bir hava cereya -
n lyle itilmiş gibi, bir karış yukarı havalandı, çılli 
yüzü kireç gibi bembeyaz kesildi, ve sonra "kur
bağalama,. yiızii koyun yere serildi. Bıg Pov. bir 
adamın bayılışını ilk defa görüyordu, ve ne yapa
cağını büsbütün şaşırmıştı. Eğildi, o peltemsi vü
cuda ilk dokunuşunda acayip bir tıksintı hisset -
mekle beraber, onu yerden kaldırdı. 

cen suya duşmuştur. 
Bill onları, masal hayaletleriyle dolu, sağır, 

dilsiz kısımlardan daha ilerilere doğru peşinden 
curukledı ve nıh:ıyet böylclıkle bodw·um.a var· 
dılar. Bıll Big Pov'a: 

- Ben bu iki delikanlıyı alıyorum. Sen bura-
da nöbetçi kalırsın! diye fısladı 
Bıg Pov azimli bir sesle: 
-- Baştistimc şef, dedi. 

Big Pov, kendilerini i~itecck hiç kimse olmallı-
f ı halde, "Merkez,, in bır ucundan öbur ucuna 
l adar sur n bu temkinlı yuruyu e \C l>u m:ın:ısız 
fısı tılara ıfrit olu) ordu. 

- Eğer karşına çıkan :falan olursa, hemen ta
bancana sarıl... ama... öyle hlıumsuz gurultti 
patırtı dn istemez! Anladın mı{ 

- Anlaşıldı şe!. 
Bıll dığer üç kişiye: 

- Yangın merdiveni üçüncü kattadır, dedi. 
Araba cenup - garp köşesinde hekliyecekLr. 

l ' azan : V ickl Baum Çeviren: Ha • Ça No. 50 

~ 1 " 1 b l gı~ı .. an ayınca, vay anas~nı ... ,, ı e . as ıyan bır Ucube, koskocaman bir boy aynasının knrşısinn. 
kufur .~avurdu. Ve uzun bır zaman hıç kımıldama dikilmis, haynan hayran ~nesine bakıyordu. Bir 
dan boylcce orada ka~dı.. • • den geri döndi.ı, etrafına bakındı, keten kostiimlü 
Uyuklamadıgına ~mındi. HattA ,santın. bır buçu- mankenin çıplak kafasındaki beyaz şapkayı ald ı , 

ğu çaldığı~ bıle bılıyo~~~· halbukı, bı: ~ra yu-, ve mısır puski.ıliı kılıklı kafasına geçirerek kendi
knrı katlaı d~n .. sesler ışıtıncc uyanır gıbı oldu. ni ıaynada . önden arkadan, sağdan, soldan incc
Yukarıdan b.ırısı: . . ~ den inceye tetkike koyuldu. Cebini yokladı, bir 

. -. Allah ıahatlık yersın, dıyordu. Dogru eve cigara çıkardı ve onu yakmadan ağzıl\ın sol kena-
gıtmıye bak!. Bes~ellı aya~ta uyuyorsun! rına sıkıştırarak tekrar aynadaki endamına daldı. 

Sonra, aksı, yuks.ek bolmelcrdc çıı:ıiıyan bir Perdenin arkasından Big Pov sessizce kişnedi. 
kahkaha duyuldu. Bıg Pov, hemen elıın cebınc Küçuk, kendi gül cemalinin seyrine doyduktan 
atarak tabancasını tuttu; muthış korkııyordu, Et- sonra, şapkasını çıkararak aynada kendisini scl:ıın 
rafına ~akı.ndı, .ve derhal saklanılabılecek bir yer ladı, cigarayı tekrar yerine koydu, ve mankenın 
keşfe.ttı._ Bır köş~e .. ~~lı ~ur~n ~azır erke'~. ellıi- önunde hürmetle eğilerek şapkayı onun kel kafa
selc.rı bır perde ılc oıtulm~W· W.g P~v çevik bll' sına wde etti. sonııa geri geri çekilerek hız aldı, 
sıçrnyışla onun arkaswa .A~&f~~ ve muşambanın ü:r.erinden çıkış kapısına kadar 

Btrrııırada hafif aydltı 1~tıUA>tori1dt~ mbtdinın- süratle kaydı. 
den aşağı iniyordu. Soyguncu, gözlerini perdenin Big Pov perdenin arkasından ileri atıldı, ve ta-
aralığına uydurarak baktı. Merdivenden açık sa- bancası elinde: 
rı saçlı bir "ucube,, basamakları ikişer ikişer at- _ Hayt! Dur! 'Eller yukarı! diye bağırdi. 
lıyarak geliyordu. Kafası pek öyle uzun uzac1ıyn Küçuk geri döndiı, ağızı açtk knlmıştı. Ellerini 
düşüncelere alışık olmadığı halde, Big Pov J,.cndi yukan kaldırmıyordu. Çünkii her halde kendisin-

Tam bu sırada, çok iyi tanıdığı bir takım scslP.r 
işitti: Sılah sesleri!. Bodrum t::ır.afından gelen üç 
kısa, tok ve kısık silfih sesi. Küçuğü oldugu gibı 
yere bıraktı ve şaşkın gözlerle dört yanını tarıya
rak yıldırım gibi merdivenlere atıldı ve bir anda, 
3 üncü katı boyladı. Oradn nefes nefese, yanında 
yangın merdivenin bulunduğu asansörü aradı. 
Hızla koşarken. giyinmiş üç kadın mankenini sı
yırıp geçti ve çaprazlama sola saptığı sırudd, bir -
denbire ona doğru gelen bir adı:ım gördıi: Ka~la 
göz :ırasında, sanki bir futbol oynuııdaymış gıbi, 
torpilleme adama tosladı, ve ttı arkasında, ahır bir 
vücudün giirufüıyle yere yuvarlandığını duydu, 
ve kaçmıya devam etti. ününe çıkan kapalı bir 
camı, tabancasının kabzasiyle kırınca, serin bir ge
ce havasının terli yüzüne çarptığını hissetti. Çi.i -
meldiği yangın merdivenin tepesinden demin 
kedinin oynadığı çimento avlu gözüküyordu; artık 
yerinden hiçbir yere oynamamağa karar vermiş
ti. Aşağıda koşuşan insanlar görtiyordu: ve bir an 
da bütün tehlike zilleri birden çalmağa başlnd 

-- - .. . 
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BUGÜNKÜ 

7 .30 Program 
7,33 MOzik (PL) 
7.45 liDb rler 
8 00 Muzik (PU 
8.30 Evin snntl 

* 13.30 Saat ayan 
13.33 Türkçe 

pltlklar 
13.45 Haberler 
14.00 Bando 
14.45 Ttirkçe 

pl"klnr 
15.00 Caz (Pl.) 

18.00 Saat apn 
18.03 ş, rkılnr 

18.30 Ziraat 
JWJI\ 

18.40 Orkestra 
19.00 Konuma 
19.15 OrkC'stra 
19.30 Haberler 
19.45 Büyük F 
20.15 Radyo 

zetcsl 
20.45 Küme sa 
21.00 Memleket 

gazetesi 
21.1() Dilekler 
21 40 Konu~mn 
21.55 Ork~tra 
22 30 Haberler 
22.45 Orke:;tra 
23.15 Caz (Pl.) 

Askerlik isleri 

Şubeye Davet 
Fatih Askerlik Şubesinden: 312 

332 doğumlulara kadar olan bOQmu 
nkat eratın grup! rn ayrılması ic 

ctmektc.-dır. Bu doğumlulıırdan s::ık 

'llup da şubeye mürac alla munıen 
sini yaptrrm mı:ş olanların munyen 
lc.-ri yaptınlmnk üzere hemen mQra 
caat eylemeleri ilfın olunur. ' 

HALKEVLERINDE: 

Açık hava temsiller'. 
Bevoğlu Hı:ılkevlnden: 1 - Halk 

vimizin temsil şubesi yaz mf!'\·simi 
de şehrin muhtelif meydanların 
c;ayın hıılkımıza nçık hava temslll 
verecektir. 

2 - İlk temsil 14 Hnzlr:>n 941 C 
martesi g{lnü saat 17 de Beyo •lur> 
Şişhane ile Kasxmpıı a ara~mda A 
ıklrr meznrlığı namlylc maruf me 

danda verllccC'ktir. 
3 - Temsil parasızdır. Hcr1tes sc 

rcdebillr. 

YF.Nİ NESRİY AT 

TiCARET MEKTUPLAR! - Tah 
!!in A. Gökşingöl tarafmdan hazırla 

nan bu <'"Cr, ticaret ve sanatle ut 
rnş n herkese en lüzumlu bir kltııp 

trr. MiindCr<ıCatı: 
Sirkülerlcr - Hizmet teklifit'rl 

Tüccarlar arasında münaseb::ıt tesis 
!eri - Kredi mektupları - BorsnY 
mütedair emirnameler - Komisyon 
etılara verilen muhtelif rlpıtr!şlt'r 

Türcnrlardan para istemlye mOtedn 
ınektnplar - Çekler ve JM)llçcJer 
Kambiyo muameleleri - Konslnyns 
yontar - N kliye ~lcrl - Slr.o:'"t'll1!1 
•e ııvl'lry lar - Umum! muamclclel'· 
İnkıJdp .Kltab1?vl. - İsttınbul. 

BAYÖNDER - Ankaradll :ronıı 
Hayri EctC'll taratmd n yad.mı v• 
Atatnrk'Un el yazıslvlc tııshftı edil' 
mlş bir J'llYl.'"tlr. At tnrkün t:ı-;h!~ · 
11.'rl klişe lıııllnde gll tmlm!ş ve Ul 
1efn Bny ve BnyaJl :sılaUan bu eser 
<le yer nlmı«trr. 
DIŞ TABlPL.ER( CEMiYETi M EC• 

MUASI - Aylık meslek! ve nırt 
mecmuadır. 96 mcı sayısı çıkmıştır. 

BEDEN TERBiYESi ve SPOR -
B:ısve'kiıl"t Bed<"Tl Tcrbly~ Gl.'nc 
D rC'ktörlülfü tnrafmdan çıkarılır, ay· 
lık mecmu dır. 30 uncu snyrn mesle
ki yazı ve rC'Simlcrle neşredilmi6llr. 

VARLIK - Anknrada 15 gOncll 
bir çıkar, m!lliyPtcl ve memlekete 
fikir mecmuasıdır. 190 ıncı sayısı ncŞ· 
rcdilmlştlr. 

DEVLET DENIZYOLLARI ve LI• 
MANLARI MECMUASI - 11 inci 
sayısı mesl~e nit yazı ve res!mlerlf 
çıkmıştır. 

u l A C fA 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 ~~-_:_--_-11-1 

lli====-ı--ı-ı-
Soldan Sağa: 1 - Kolacınıı> 

yaptığı 2 - Kültür mi.i~ssesesl 
3 -Ters okunursa: Bir kaza mel' 
kezi - Sanat 4 - Aynanın aslı -
Dört tarafı su 5 - Ters okunur
sa: Aceleci - Ters okunursa: Mu· 
rabba 6 - Tatlı değil - Bir har· 
fi değişirse: Aralamaktan emir 
7 - Bir sorgu edatı - Ters oku· 
nursa: Kuzunun yaptığı 8 - Çe
şıt çeşit renkli 9 - Bir zıpzıp o
yunu. 
Yukarıdan Aşağı: 1 - Miis • 

vedde yapmak 2 - Kari 3 -
Harflerin yerleri değişirse: IcrWJ 
lı olur - Suçunu bağışlamak 4 -
Bir vilayet merkezi - Bir göz rerı 
gi 5 - Bir hnr!i değişirse: Gen 
olur - Derinlikler 6 - Fakat ' 
Ters okunursa: Müstncel 7 Bit 
nota - Fasılalar 8 - Pnzulu, ada 
li 9 :.- Bır çeşit kamış. 

Bıg Pov, onların merdivenlerde kayboltıslarını 
gozledı; ve bir cigara yakıp içmeğe b~lallı. Kor 
kuyordu ve Bill'in soğuk kanlılığı ona !ıiç te ce
"ar t vermemı.,.tı. Bili besbelliydi ki, "dalga,, çek 
m · tı ve onu • y kta tutan da buydu. Halbuki 
Dıg Pov, kendısıni öyle kaybedecek derecede iç· 
memişti. Her reyi görmPk, her şeyi göztlcn gc~ir
mek için, butun mağazayı gezmek istedi. :fakat 
buna da cesaret edemedi. Yarı içilmiş clgarasını 
atarak, hemen nrkasından bir yenisıni dah:ı yaktı 
ayaklarının ucuna basarak, o durgun, hortlak lıa 
ı yle, diğer butun her şey gibi, sessiz ve korkunç 
g ri.ınen o otomatik merdh·ene doğru yurudn ,.e 
c; nesıni avuçları içine dayayarak birinci basama
ta çôml'ldi: oradn, onu olduğu yerde hoplatan 
.. ıı vvc>tlı bır darbe duyar gıbi oldu. Sonra bunun 

kendine: den ne istediğini pek iyi anlıyamamıştı. 
- Hah, işte şimdi kepazelik, dedi. Aşağıya ine Big Pov daha yavaş bir sesle: 

cek, kapıcıyı kıskıvrak bağlı görecek, t hlike zi- - Eller yukan diye tekrar etti. 

muazzam bina kulak tırmahyan tiz seslerle dol 
b bi Evvelki Bulmaca - :::>vll l.i muştu, u r mahşer gi.ırültüstiydü, ve onu öyle 

sinirlendiriyordu ki, olduğu yerde dimdik doğ _ f51?ğa: 1 - Maraş • Ege 2 - Ari· 
lıne dokunup böğürmeğe başlayınca işimiz ayna- Birdenbire. yukarıda daha başkalarınin da hu-
dır!.. lunabilceeğini ootırlam ıştı; belki geceleri bile. 

'l'nbancasma asılarak "genç adamın 'tste alnı mağaza calış::ın adamlarla doluydu. Şimdi zavallı 
budur .. dil'C nişanlad,!, fakat &onra yine vazgeçti çocuk ellerıni bir kukla gibi yukarı kaldırmıştı: 

ruldu. Ve anında. başına inen kuvvetli bir darbe ye 3 - Lozan - Rif 4 - Ame · 
ile yere yıkıldı... ric - Re 5 - Plaka 6 - Vaka 7-

Mit - Av 8 - ltaat - Ada 9 -:: 
Arkası var) Mikroskop. 
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lntlt-e ile FNnsa Mar61 M.a.'usa Suriye'• FransızElfisinln Moskova • Teblp 

Alman"': ı:;:..: = Ara11ncla MuhlHln llrt•• 11,,-=.,-:.:ı. lael4e> Cenae Nepettl 
~ nfhat zafer kazandın- m.ı. tanlı ı lneldeJ H klu dakl K Kahire, 13 (A.A.) - Suriyede- M • • (Bllf tanı. t hleide) 
~ mficadeleye devam a n arar ki müttefik kuvvetler imkAn olan erasımı 3 - So-'- B1-1uu ele -

ve ba müadele lem el- ktmetl, Fransız hAldmlyetine h rd dö ·· ·· ·· ·· · · · -:1-.;(.~h:zu.; ,...., 
bulwwı büt"- -uı•-ı-~ .. ı:.bı· o'-- topra ... lann ı..:--uesı·- Ollll tan6 1 hıdde) er ye e vutun onune geçmı - nıe .uu.a, y.,,.- na-....,. 1 ._.... 

WI ... ~ .. 14111 A llUllCl_y • ye gayret ederek ileri hareketle - D .. A k d e·· · · L rü ~ a.. ..,, tein t. ..... 'I 
~*-1'ilen 7aıdunda bu- ni icap eden tedbirlerle temin Ul!1umlyeye arzeyleditl blldirll - rine devam ediyorlar. Miittefik un n ara a uyu~ bu memleketin hUdıadımda u- ~ -......._ .._ 

::,....DattlP, etmek mecburN-tinde kalacak· mış ve tezkere reye konularak k tl Sa da 1 tah bul _..,.,..,.,, -- - tlmlnao .,,_ 'ttifakla tasvip edil ittir uvve er, y c varına ve l J • I C ker şldlne ba~ un- ta nlmeD hadiaelerin mii&taıtbel 
lfür milletler cebir ve tirin . ., t 1 

Bundm sonra %.ıplln l- Şam'm 15 kilom~tred~ki varo.,- IVl8rasım 8 enaze maktadlr.. tnkifafa ~ Türkıp ile 
lsthnal edilmek suretiyle nin :rz...:ı:~~~t~~fı; mi . tarafından ilmiı 1 larına kadar gelmışlerdır. En bu- Bu .-yialarm mAn1111zlılı ı>ek Almanya araandakl mONseW. 
• " ortak!armm tabak· · .7-:--ı Mir ku~ hapis cezaıa;71e mab~~ yük m~:v~metle Litani ınnagı· Trene lrkap Edildi bariz olmakla beraber Mosko • Jerila abwa muhtemel şekil .. 

altına ıimıfye mecbur e- S~leyedekital~ramttan,z ma ~!"t a'F1·ı meler tarafından .!'erilen kıla nın geçıldıği yerde ve l\fatttlla - vanın mesul nudrmnlan, .-dt otacakbr? 
veya böyle bir eebrin ven n ıma mu eve ı ha is cezala maht etinin nm şimalind~ karşılanmı.<ıtır. Her Ankara, 13 (A.A.l - Fnnsıa bir ölçüde yapdnµf btllunan b1l AJ.mmıya Avrupada yeni bir ld 

altmda yasa_. • ._,_.._ mftd memliyetln Mareeal Petain hil • +.!!m· ın· e mu•~ır~ ___ ı..'!ıa o- iki n.o. ktadaki mukaveme. t.bıJhas- Büyük Elrisi M. Jules Henry'nin rivayetlerin_ d~ .. am etı:Dekte ol- -- ... _.~.......... .a ......__,_ • lltikrH ~ - kllmetıne terettiıo ettilini kay - ~ ._.. l&ltlMM n la 7 
- -~,,._.....,.. ~-

h ve fe.risli bir llllh detmekte ve tö:yle denilmekte - kunarak kabul edilmistir. 58' tüfe~ ve uzun menzı ~~ - cenaze merasimi bu~ saat duluıau am öaiiM ..__ Tw 1ıDtin otinlık ~- O hal 
dir: Meclis l>UU'teai .-mü tCJl)la - rın ateşıyle kıl'llr. -+«. u•ullZ 10 30 da yapılmıştır. Müteveffa- ajansını bu~ ~ • 'kıtlıtfirıre.ae .. 

Hüfkt mcaktır. kıtaların~ Y~• t& 1 Qlduktan nın tabutu merasimden biru ler BtrUll ile Ahallla).,. ,..,. ı.r ..... ~ • 
'-ieUnın " deYamJı bir "Kraliyet hük6meti, Mare$81 sonra muttefiklere karşı sempa- önce önde bir süvari ve bir p0- mm olan ~ lmi>ln ........ .... dl ı ı' iM 

7aıanklıe-.n atıbnMJ, tecavGz Pet.in hükdmetlnln ihtillfı va· K~ğın men'ine dair tilerini bilclirmiftir. Şimdi C.w- lia müfrewl olıelulu haJde bir ı~ meıdaaftar bu- Bu suale de~ Af. 

ı!' .. z~ ~~ı:.ü~ıo:: .. ~ ~-=:l~·= =:. ~ .:&; !:!::.=ı!:: ::.ı~~ 
ft iettmat emniyet- edecetl bU1U1unu ka.vd!tmekle ~ ~ ~:; = :ı_'T.!!',:r: ~~u~=ı~ esnasında51 ile ._;!':9Ba..nı. ~ .... ~-~ma~~ ~Jt~ mektupla cev.p ve .. 

fit olınaJan ile kabil bahtiyardır. Krallvet bük!lmeti .. , ........ .u ~~. ".7- ~.. ,~ .. .-& ".. ..._IC\U.I" 

mmetıer kendi araıann: tı'ransız kanının dökttlmesini ka- laa kanuna ek kanun JJyilıuını cereyan etüjlııfn bildJrilmesi bu bütün Kordip.tik ve J'nmız Wrti etmilJerdjr. Bu .,. tire Vmı Pape 
~ hOr milletı.ı. ba tlven arzu etmez. Binaenaleyh. hü:ktimet buJ{iin Meclise vermiş- rada IÖJlen«Hiine ıare çok fazla kolonisi otomobillerle ceNıMJ'i Binaenaleyh Tus ajamı .... mn TOıldJ8deld ilk vu1fesl Tb 

n tahakkuku letn haTP düsmanın Suriyeyi hareklt üssll tir. Uylha esaa~a .are, coA- izam eclilmlttir. Kahlrede zume- takip eyJemeldeydl. lıdaki hUUllan beyana miua- ldyenln Balkan ihtillflan han. 
ve h&l'Dten IODra çalq. olarak kultanmuına mAnf olmak raf1 ve iktisadi vazıyet ve fart dtıdfline 16re, Vichy, nlhal tel - ll'ramız Büyük Elçf8lniD tabu· raat eder: cinde ve harp d.-ıda tabıaıaana 

~18111!ıcladırlar \cin müttefik kuvvetlerin almak- lar dolayisiyle kaçakçılııa mü- limiyet ..,.tnini hazarlamü mak tu Hariciye Veklletlne .cetlrikll- 1. - Almanya SovyetJer Bir temin etmektt. o;;ıJ; bu ~ 
· ta olduktan tedbirlere Suriye - salt olan hudut ve aahillerde .um 81.dlyle keyfiyeti kaateu izam et- ıı eanada hafta Büyük llllJet llllne ,_ı hie bir b1epte bu- li Tiirlripnm aullıi1 JrarumaJ: 

ChurchJl1. Uen. deki 1"raıisız kuvvetlerini" mu- rük hattmclan dahile do4ru 60 mektedir. Meclisi Reial AbdtılhaUk Renda. Junmamıt • daha ıenff yeni hle h~ ana siyasetine dp 
I.ord Cranbourne. Lord bwmet etmemeleri tein Mafe- kilometreyi ıeçmiyen mmtaka- Hür Frarmz kuvvetlerinin Su· Bqve]dl Doktor Refik SaJdam bir anlaşma teklif etmemistir. Bu UJPD olduiu için, V• p, 
Bir AıchibaJcl SlDclaire .-1 'P,.t.,.;., ltn1r6m.-t;"'"' t•limat larda veya bu mıntakalar içinde riye Pranazlariyle çal'pllt1klarl • ve Harici,.. Vekili SOkril Sara- na binaen bu bUSUlta bic bir bu v8lihllnde aüçlük ...:; 

fqlltenyi temd1 et- .....ı her iki memleketin men lüzum Rörülen uhalarda yaban- na cWr fJmdiye kadar Jıjçblr ha- coj1u olduiu halde bfHiln Vekil- müzakere bahis menuu olamaz. Fakat Von Papenm .,. defaltf 
• faatl lktizumdan buluadulwıu cı ve yerli bazı nevi enramn alım ber a'mın"!"lfbr. ''°'"· llfv.-ticOmhUT Umumi Jtl- 2. - Sov:yetler Birlitinln elde ftzifml daha mtıhim ve dlıha na-
yonJann 1aer biri, 7&- •elktn eder... ve satım ve devrini veya mu- /ngiliz re...ı teblljl tibi Kemal Gedeleç Başyaver ettW maltm•ta ıöre Almanya zlkttr. Şimdi Almanyama Türki-

leri tarafmdm tem- 11~-ı Pdaln A_,.,. anen. ~ fasla11n•n de: Kahire, 13 (A.A.) - Orta Şark CeW ve meruime i9tlrat ~k ~· Sovyet - AJma.!ı ademi teca- yeye b1'll 8lyul nüfuw kul .. 
"8ltstır. Amery Btndlstmıı - ..,_ p0 ~ ve bu türlü eua tngtllz kuvvetlen mnumt karar- zevat Hariciye Vekaleti ontincle vuz paktmm h8kiimlerine Sav- JmnyldM ziyllde iktlladl kud .. 
etmqttr, ~ ile flirllflii nm imalinı menetmeAe veya bu slhmm tebliji· b~e hazır bulunmakta ldl· yetıer Birllll kadar llft11mu reti ve idareli altmda '*1unan 

hnt4metler,,.,,,,,,. Vfchy 13 (A.A.) _ Mueal muamelelerin yapılmasını ve- Suriyedeki ~üttefik kuvvetler ıer. bir leki1c1e udılıc b11J11muJda· mmnlebtJerin pumrJarn mü • 
buluımuqtar. Yal- Petatn. dftn aksam Amerika Bir- va b~ türlü eua naklini lüaum Vlehy kıtalarmm baza mmtakalar Madmn Julm Bemy otomobil· dır. Btaaena)eyh ~ mahfil- m.re mevzuu olarak Deri 16 • 

stan1a Y~ rik 1clsl A lu ıoreceıt şekilde kayıt ve da acssterdikleri mukavemet yiı- den inerken Hariciye Kltibl U- Jerlnclekt kanaate aore A1num- receli tahmin edilebilir. Api .... 
~k Sicileri telmfl : ~~~ b:.bul :ımiltir- eartlara tabi tutmıya Vekiller zünden her ne kadar ajlr hare - muml muavininin refikası Bayan V'8Jlll1 J)aktı bozarak SovyetJer manda ''lel11:ek ..... +ııia 

• c..tn'le Bir J'ranm Müllkatta Banekil muavini A~ ~~bu .. 't;:e:-· tul tete mecbur blmıf1'na da dGn Cevat AmJralın ile Protokol Se- Birllıtne breı taarruza~ IUP ...... ..,._ Wr •••k• 
ft!Mlen Dejean. General t1e mtraı Darlan da bulunmus _ ~ . .-r5 w • • a1qam biitiln b81gelerde yeni te- finin refikam B.7an SaJAhattin il hakJnndaki eayialar .._. na ldatl • 'flrld)eala ..,_, 
namımı 1'ttmu ~ tur fyt haber alan mahfillerden lanarak ittihaz edecell bir müd ralddler bydetmiflerdlr. Arbel tarafımın ~ır. 1ii Ull ve wtan lrldlr. Zira tea mllawn ,.n•apwn 11 sile • 

• n..:...a1..1illne .. umum! va- detin müruiundan IODra tatbik ""1ıolla lcıtalcn 8,,,.,,,.,. Tabut HaıiciFmin önünde bek BaJkan1ardakl hareklttaa IOD- llıtır. ........... .w.. bl6e 
bir nutuk l&Jlitw* UJC.i:WUUU ıore. anla olunacaktır. temelde olan top arabasına to- ra Alman kıtalannm timdi Al- nlws r ...._ wma ot , .. ._.., aıw.n - da ziye& ve billta .. Suriye . • • Vekiller Heyetinin ittihaz ede- :Vichy, 13 (A.A.) - Kanatia kı- nulduktan IODra merulme itti- manyamn '8r1ana ve .ımaıt '81"- .... ldılla eMı•rs. 

8lkonkL Lte. ~ mashlr büil mevzuu edilmittir celi bu kararlara avlmı hare - taları da Suriyede lqWz ve im· rak etmekte olan zevat ile Kor- Jdsine ıefbdQmelerf, Wnnln e- M.:ar pmtesinin" Vem. .. 
DaııDD«. c..... J1a.. Wq,,..,ı CnaıP'de ket edenler hakkıM& ıs «(iDclen paratorhık kuvvetleri ile beraber diplomatik tabutun &ıünclen _. clllebilecell d>l batb l8bep- verUdiliDI IDlat:lluJ-~ 

SIJMsıa]ol " w• Ceza-'- 13 (A.A.) _ General iki aya 'kadar hapis ve 50 lira- muharebel~ iştirak etmektedir cerek kendilerine ayrılan mn- Jelden ileri .......- ve Al- Dl vulle ;Dyll iub olunebllir: 
[Jlatuk 1&71emlelenllr. ı.- ,.. dan 250 liraya tadar alır J)af'8 Bu suretle ilk defa olaraktlr ki, kilerde yer a1nıqlardır, Bunu mu - Sovyet m~le •A1-111i7a TWJı '• ......_ 

mlteüıp mGmı•fJJ• Wey.-nd, yaptJlı ~_,-::; cea11 hikmolunacaktır. JCenaıda IDtaları bugQnkü harbe müt.eakıp tabutu tasımakt& olan ~bir aunttıe alAkadar bulun- u.. 410bZ-e1r ..,...h fı tlelil • 
füdlm ~ hatinclen bu sabah Cezayu e Sa Dür Jd _.... kıYmetl •nidahale etmektedirler. top arnuı hareket etmıs ve ce- mamaktadlr. tir. T•ld)e ._. f ..._. 

m8ft0r. General Wey~ biri- bin liıwlaJa futa olclulu takdir- ,.,,..,. .....ı le6llll nue ~ ~ ıecmiftlr. a. -~ Blrlill aulll po- ..,;... lılr W7lk ,., • ... ...;: 
...,,,.,,. .,.. biri ardma Caablanca r Aı.a- de .. ay_dmı tle 8ft kadar .,,.. Vlchy, 13 (A.A.) - l'ralilas har Alayuı &rililde bir mmaJdı mot- JltibR tMip etmekte ve Alman- - .. ..,,,_ 1-lr-dıle -

13 (A.A.) - ... ekil d~~ı ve Rabat ı ziya- ve 100 liradan 500 liraya kadar biye nezaretinin Surlyedekl hare ieze1i bulunmakta ve onu lUya- Sovyet acleml tecavüz paktı hl- .._ .._ n.u,. a• • 
4Gn w . JUDll -- ret ~---· •in' para cezası hükmolunacak- kit ba»•nda nep'ettiil teblii: seticümhur bandolu, bir poUa Jdlm1erhıe ... JEalmak b· naııa clı r 1 t • 1 ....... 
mtltteftJrJer ~ tır. ıı haziranda "Lltanl,, ll'IDalmt mtlf(ıwl ~ hlr plyeti Jatuı ıal"ııbdadEr. •ae-MyJı 8oY- re ile ....... --~ 

'l.rlecllll maWJda dmdtUr bir fAnlnln dbnfncle bQ dm 111· Btya her iki .balde ZP"-'- e- levtD dftpnD ~ Çar • takip 97.._. .. ~~IO"- yeder BlrUıtnln AbllıııBJ.- lllkllllt m«zz' • •lfMlr ..... 
ıanc bir bo!r\:ahed* mm ablt Jıa- clilecektir. t.uhliit ectıımı, ol- J:':t':l::.ı=-a cenfsbun _ ra da~ ~ ı. ~ bir 1*1ıle 1auııılil lr~ .....,.. ae mi• ftırlıtıeıı A 

1arl6 top1amrba, AtlaaD Uade -,. edip kahann;tsr, duıu veya ~ her ı.n.l bir , JlerelayUrı- nllril'Jıh ~ _,. K' l.W ~ ~ •!'*9 ta• + " ıllru ho 
AIDaib Bldlflt ....._ ,._ 1 1 .....,.., .,, ...... mBiıacleft!fll ka- 1ID p;wJilıldakl Jnm1 mevıu.- 98ID eelenk olmak tmn. dilW llE edlol • r1:tct1&111t. l•ıball • ..._ 

tl1dcl.rt ,. ~ ...... .OUl..,.4.., 1tll olm"'11ı takdirde ı>lyua de- rtnıe lll'hh tefelddlller tarafmdaıı celenkler ~ 7ııı•t 1ta7 4. Km1old1I ~ 1ra- ..._ '* •wl .. ıltlt 11.ılMlkl 
,_,.,_. ..... k ,_.,.. ..,,,...,._ terinin tızertnden aynca para yapılan bir hücum tlıdedilmlş - ralma llfth WMi'1ı Wtau tOD rardblarda taUlil ,..,maıan • &ft'llfa ,- .... r. ti- ..ıı 

w --.. r.d•t 111 ..t Gfttikce taJ•lapn mmtakalara cezası alınacaktır. tir. Herman dağuım prkında ve 'll'a~~~ tara ile Jl'ranm M.at nm ve yalan bir tstitbalcle ya- leee1dır. 0 ..... TlllWJ•l ~····41 
~ dnclet'meldec!lr. merhametsizce J'a;yıldıkça bu fecl har Kisve'nin cenubu ile cenubu şar 'Ekılı~ı erkinı ayni zamanda pılacak olan manevralarm. ~ nar- ,_ı ._, ip. ...._ ........ - _... - ..,.lada - oı ...... ------ ~-- ~ cliipwl ~menile-·~·i ilatl,yatan huuiılmak ....... 
• ne ·~. ldiıif6' 'tıifıi 7b. Bu baıi>1D oet1n oJan1ıin bDlj6- ..wp rtnl, fiddetıl hüıcumllı'ma ral - B. JI. ır.1111 ....... '"*-1rol tlrııilk- ... V.- ...... lwk• im ..... 
daha ..._. t11111. TmfO•lt rm. ..... lllNcellnl tabaıln ..ıt:ro- • • maı J&l'IDIY• muvaffak olama - Rende. Bl.nld1 ~ •~1' ten W..- late '* ": 7= defa An1aft7a lllJle wr YUlfe 

w ........ ._. ıltıL ras. Ba 11mtıı1n ..ıuJarm ett61en 1 ayyare ı ı nupır. ~ydam De 1ladelıfe 9eld1l ~- Bil bDtlol ile ~w-a- Ba De pbnl1 ıı, ,.alil bir JWlda JGıt 
w tıtıtl ı..ataa 1ıarlll hl- tümln ~ lloeft'lt'lls PUat l1 bulranda rr.w hava nı Sanlcaila, ~ AA· "1bl her .... .:r•.....--· r8JGr' ctemelctlr. 
'-d 1dr ntıı• Jalıdl8 lılr ..,. mabaldmktır, 1dr ,.;, _. _ 1 itti kuvvetleri düpnan kolları IJe oto manya. Blr'ı.ar .~~~L tn.n- vaziyete ~.!-=-= !'it1d)e fctn lıltlldll btr it& 

facla1anm cllr, '* ..,- 1ııı1tt1n •lnı'..- t/fll/l5 e- mobil tflCenmilerine brp hare tere, J...,.. anua, &WTII " ittihaz 9'mle ~ cllr. Teceal Jrıabul .._. ilmi 
- - - - - - - - '8ııf- I -• lrAta devam elmit.,. diilımıı a - Y.,._ il.Ya &lcllorfırle. ı..ı ~...., ..,.ı ... ~ lllıod ..,_ -l1ılık1 •• -- r..- .-.w '*,.....,.......,o da, A•· mesafede hal'9ketsts dmdulu bl ğlr zqJat verdiı'miftir. Bu zayi - BeJctka, 'h\llrldıi:D, (la. Dal· tane bir hareket ~ ~ ... qmaak ~ 

_.., ,. ,. tdnt - M- rupa ....,_.. JWDlllea tlım'm'nln lAhare de bütün dütman bU'p at Kisvenin cenubunda Sarıa - marka. --. .._.., llwi'll- hafif wmle ma--L etmek • '!'81itd)e ...,.. w • 
.. ....._. ~ ve Avrapa adlllnln renlden tahak- teemilerinin çok alır bir yolla meln mevJdinde bUhaua alu' ol- tan. Is....,., ·~ J&oaJ!v Kor tir. * kert ıaQ1ra tabgpnfll etmedtll 

• Bım1ııı'a .-.W. ...._ 1mlama Abua ~- ,.,.._.,.. Skaıerak'a doıru ilerledlıt aö- m111tur. 11-12 haziran geceat in- ;!il :;= ~ ~ ~ Berlin 11 (A.A.) DeatleM &lbJ, lttlladl Hhtada da tlttki& 
:,. 7alaDda ı.. lm9'illdıl ta- alrıdıır. rülmüttür. lillz hava kuvvetleri hiçbir mu- e .. ve "er ' ::-...._. Bul- ne el dcıı1mnduralmum fllll, 
....,.. aln'ı ıkla Hareklta ittJnrk eden tayyare-v~ elde eta ılı•••a Bv labatcüzarlan ve bütün BüYiik Aıı...-. r.eitilDı -~ _. 1 ,e.terema. Zatıea '1'6dt _.... 
._ ---ar -~ '*' A1mmı ordulmmn " Km pollll· lertmizden L.'-1 .a.:r.--- _ _.. H ı.-...__. ___ .,,._.:_ ve Oita BldBtler edrlım. VeldJ. ~ aJft)makta .,... .. • tmm Rullm _,_.,...._... _. 

- ~-- alla llrdfll bOtGD memtebGmle. Al- um iillilne UUDllRr &ııüDY"llll ~~ ..,_.,... 1er JUy,ıUcOı.aı. 1Jmaml ga.. man .kdaJumm SofJaıılaa ban• __,._ _,... 
::ı.~= == w- .... adin& 171e bir kin n 1'al tma· ::-tn!= ~~ == tir. t1b1 De ;:.;.,at S.Wft T•· ketl halrkJade amn taMM wr-~ =-:n.==.-:: 
tlld tubOdııalllM W 11'1 W maa 1Jte bir MfNt ~ ~ Diz tayyaresi diitilrmiittilr. "~· ti j • ...,.,,,. 1rlJetl dim W f'rrz•• So1lld- meldecllr. çdlmf bir ...... IJe blat1 .... 
...,.._ 1111 ........ bu >ltAiaı _. tmmLnı 1latn Kudil, 13 (A. A.) _ •-rw si takip ediyorlardı. Bir 1M)lis tir. 

_...... '*'* _.... ...._ ~. Kartuıutan Bırllr'a llfllllM Aleat AlloeJated Prw'la 8 i~ mGfıwl Be hir ...- " ıtl- Tllıttbe. 11:::!:1" •ftltf 
-.. ..ı '"• -- .........., blDls T.--.a- 13 ı.a _. +--ı11- m ~ vari 1utaıanııın kaı>atmaktl ol- _ ... , .... J:: itr_...... 

........... Mııı .... ~ ................. l'abt andaeldralr bir.., .:::::--• \.l'LAo) -,Diln ıece UWolM )atalan neminde bulu- ıtula cenae aJaymmn Od yam. i-...::"6:tlti •-?wu 
ca•w::ra tDllaktm ....._ ---... Bltllr R~ iil2riDe 7-1anDlllUz '8· nan muhabiri bildiriYQr: c.....a-- efncla irim*- ~ ,......, .. _. 79 • 

9aa1mm mau.n .,. __.. ._ • .., ~ ,,_, arıwaum .-.,. bdlr Al - '81ddat11 '* .,._ w mttnl- •da ,..._....... 7 banca devWle enJ'9'1&'J& dalw: 
~ ,..,..... ..,... ,.. =-=.. ~!:ee8~ manyada bu mmtaka7a kaqı ya- :röz atervten IGDl'a İQiliz kıta- teydl. - lece inan« buWanm na. .... 1 t.elfeJ buaıdlr. l'llkat lkta.t llJDet:tnl 

blDnde calmltllt ..._. °'** ... 1eap -..... dlmlrle ._ pılmq olan taamızlaruı en eid- lan, Lübn•nda aiha nehri va- tak~ :. «eldlll aman me- ....,..,,. ,,,,,, "'- ve dalıDl reJlmbd '* ttW tııQllt 
Oeütan ,. ......- hlıJ'9t· kOltlD ~ detlisi olduju haber aJ1nmı.ttır. dili :roJunu aean mnzlltml ._.ı t'Ulni4e bulunan zevat orm me- Bene, ıa (A.A.) - &vJçn A· e4tr. Bu hUIUSta htrba-.l ~ 

llJ..t llo1lııla lMr Wafa • Bu taamız eok bily(ik ~ir bom· dmi.tlerdlr. Kuvvetli iti tn,dliz lm salonuna •bnmıtlar ve b.. .....,,,. JıllJID muhahlrt. bt1dlri • ca bir mldlhal&Je muftfabt .; 
.,.._. O. tım 111 .ıt.- BltSer ltkence içinde bir A'ft'UPllC!a bardunan tetekkdlii t.rafından motörlü kolu Irak hududuna ıce- r:_ büyük acı11nın tellrl aıtm- ~: ___ , __ ,:.. demez. 

~lktMbr. O lldl ..,.. ,... ...,. ~ dlnebl1lr .,. 79rind• icra edilmiştir. Endüstri hedef- çenk lauduttuı il kilometre me- r ala istirak edemi• ... Unden umwnr Della Sera BIDMMleyh ~ ~ 
AJmanlan IMDM '* ..,....., Dllla '98kJan llM6lir .,. lerhıe büyük miktarda bomba· Afede 8arld Surl1eye "1den ker da ..:knaze smc'i: VekAleUndeD p ıtlliM wriJen bir habere rl>- ve .art ab..sa TüıklJeıelr• 

boJun ~ .-.. UDlllll o. -.- ..-ıett ele ara• 1ar atılmıstır. Pek cok bi1yfik van yolu tuednde bulunan Ha- r'oıruca tatuyo ıe1ınft ba1D- n ba1Jan ,,. Alman luila\tnet P be1Jıtdilln1 blkUldfll _amp 
..._...__,..,,_ llblı• 1ara ............ AfrOra7a ftP ı. vanııı1ııar cıkanlmıstır. ~·ı 1wlal em•tffnlir. Bu kuv- nan Madam ~ De JlnDla .....,.. Am.ıpsnıın cemabu tar- tiJi. lktllldl ~P da , • 

._ ,..,_ la' rAWlr ,.,a llnbDlr. l'abt nlhqet, 1la b- ~il..,. vetler, U.lebe bqı tunaa 1lbOk Blel'W ~ killndlıld derietlerbı zimamdar• der,,,. b~ d~ bir 
1ılr _.... JNitQI illa- le ada tle ,,.,.. llollm* ......,._ Londra ıa (A.A.) - lla,JJI ayı cecmtye ham~. OUtreJ'• ~ nnmut· Jan an.nda ~lbD muharebe- llıdl an1epaa rı-*doit ~ 
w ,__ ....,..,. tal&- tinde baJw ncd111'. Karedall, deals- icinde ta.UtereJe yapılan havı Sam'dan ımnen bDcltrOdtllne 1arcbr linin nettceleriyle lllkı bir au • sl ...._ lr-4lıllDe c - . 

lelB 11111 .-.... 111r dea 111Ub•81bet ... ,... 1'..,e ıt- büemnlan emıılllMleld iman • eöre, 10lft ~1r"8'nda1d J'raa B~ _.. ımana Q1bra1ı: rette ıllkal• temaslar yaplmlk· tir. Püat Pli ..._tl•r -lir,....,... Ml'IM .-- cıer.. ana her ~ WEtp edeollfz. viab IUdur: l3N ili. 1181 ,.- m ~ Jata\in fnıtHzlen lfiir W»atan vqona konulU"1 eana- tadar. Bu temM1arda cenubu pr- jlmls hanbı1en bfll ~J:! 
ctbıl aldidwl tslddr o- BAft 1N4Ntlmb. Alma milletine, rah. 75 kayıp. " taarruza ~ mıda müteveffaya sem J'lllhnel kl Avrupe...dald tapraklarm Dl- ma geimpa ve müdafaa •---v• 

~ tarUra tllll tata!mek- 1m1'ln 7811nz 791ma w mwftlırl - Be""" N B.ı.,,e ...,. ihtiram vapılmıs ve bir müfreze hal tefkil&l& ballanm• ve bana tinde bulacalma ~~-
'""......, kaıtlr1st. ,.*" ibsn& olmact.lma Blıebwlde t-M H .skerin havaya üc el ateslnf ta- alt ~ul ye ikbHdl m-llJerbı BiılıD liJaellmis wa- ,,. 

_,.. '" ..,... ıııı • d9tanl ı•u .. tir. ..,....""'• bOton Rollwoor alutı ffllll"1ı ,,.n.p .. 'bir lokotnf'tifin celrmekt.e bal IUletler1 ~·Bu ., B~ de 1die .::J 
~ w llddllle _...... llal• memleketlerin mllletlerlne JUdan e- erlcacla I Kahire, 13 (A.A.) - '-ı'eblil,, oldulu vaaon ardan ayTılnuşlar. IDfll]e]erden biıçolu ,__!!!!'~ •be~~C,.,.m 
...... ıld±m"'*h .... dıwlls .. bu mW mubveme- Am nflal Suriyede ileri hareketine yardım tetkik ye UJJedilmif UU&UIW- ~ .... • 

....,. ............ ....-. te .. -.. tepik eılecwlf&- Hltlerln eden hava kuvvetleri, ke~ u - ralamml\lr. tadar. A~ cenubU prJd --...----===---1111111!1..-
Jrwtldsld 11sp1•sall• artık ,eurett sltms .ıdılı memleketleri U clıracak GILLllr çuşlan yapmıelar ve avcılanmız Berlln Fran1ufann mantakaem• kat't bir nizama bal tir. tl1ı: ,,..ateı ~ c111 

TsbQllt amplan • - ~ " temim tdn 7Sl'hll blton yan .,._ mütemadiyen devriye ıcezmit- iillalı ,,,,.,..,,,.. Wnak üııere aona bil"~-~ hnacabk mo.tetm Wlfmdal 
._. &in ..,.lda ••• 1S1NUeri Jmscalq. ve aanacslız. ..,. -'-...._ 13 (A.A ) _ thtt- lerdlr. 10 11 aeceai Halep tay- m 1111 meıeleJerin flmcli halline ~- aedmıfbr, 

1Nsn1arı INJ'IUD& dl.- llitlılr, ne .ana. • nba&. tıe huzur .. a"™!"...,.., · yare meydanula hücum edilmft- • - maktadll'. 
• _. ....., ' Wtft. a&--. ne .. tllibak .. 9emlnt bu- vath müşahitler bile n:einA= tir. Ueut l8haJarmda daıunk bir BerUn, 13 <A.A.) - Ym ft!l1lıl sw- oseteıdnln bertin mu -~ ..,,,_. _..flılt: 
~. BolaDıls'dsr, lscaktlr ve eter Bitler, Omltllz bir =~= = biden ba- vaz!Jette bulunan tayyareler a- bir membadan bildiriliyor: bablrlDID ~.,e ~ ,_,,.. ..,.,. 
• ~-. Ytm-M•, te4blr slmak mabuı.,.unde bbr bütün Ameri ruuıa ve binalar üzerine bom- lierlln ..wu,etU mah!Ulert • P ~ ._.., w-r Bir w.-
911sDnl+r, t.M ı ,.. da muhtemel o14a1a tlbl Brl~ ~ı::·~ ütaıh: balar diltmü.t ve milteaddlt yan- nln telMdrisine .are, Suriyedlld c,rwe•m rJnnda s~:-ı 8I Beı'~SJ,~ -r 

w ntsn18n lcln ea- ada1srmm ktlllsms tetebbll eder- ~ Wellel'' IPJ1lar çıJmıutır. İnılllz hava kuv ukeı1 hankAt, l'rawlama mi • blma aeurnm-t lhttmali • m But"'# ....... j8 
*n 'dıllrlc.. Kil-* ee, 11a en bDJtlk tmtlbsn btpwods ~ tbb1üt4metln badfleyf:. vetlerl ve donanmaya mensuı> dafaa prttarı ge•tınde tutu • den atndan alm do1~!9 ....=- ac'r'"~ .... 

4\cakJ•k llkell olarak uı.-~ ....,-ana ı .. tayyareler Beynıt limanında bu- luna müsait bir tanda cereyen SofJ8da da derpif edilmeaMN&&. ·~ mwı _. 
.Z.::=.* = a.r stın rabummda 7Sl?ln• bp = ~=~.:-=r \~ !r':~:~er:.~:f::::!'1:: etmiştir. Traııaızlarm, tngUlz Jd: .Yad ,.,., ....,.. :.. 9: :-..=-eMll 

rudlm ...... ,. ,._ .._ Tannnm ins1eUYle. vuUemtzt Bobin Moor vapurunun batmam _ ·-1 0~• u- hareketine ka1'f iİ\tfi Bükref, 13 (A.A.) - .,..,aDJa ~t•.....ı. ...,., ....,'N. 
kadar bnanllnm ISl'lll • ınObim Mdl8elere clolru ilk a • 41Uru m • mukavemet edip da trenle le)'ahat 9:':~ ttı bil lmalM fçla -

~nalllllclnm =·= -:::Subsfaza edeeeliz dedir, fakat bMieentn derhal Btllll• W 'l'eltıo~ü hakkında burada li 'M bundan blJle poJil .; ............. fıllldlıi. 
NVl"-ınıba* Qu.....,.. 11'81 •- m fite Mttln 1ltll' WJS zın~ ftftll• bir harbe müncer obıcalma dilfü- Kudüa, 13 (A.A.) - Resmen de 11..ıfl1ü•Dlldalt •DN 'ft1W"'Jaardlrma ~ ...... WWQnMlr..U.. ----~ 
~ıtıarl de fatihin llaGDde mut devlet ve mmetıse h0rrf7et da- neler pek adar. blldirlldiline nuaran car.amba ıOrfllmemektedlr. Mamafih 1''ran rmıda bdn almak il•• P .,. • ıı l•trtırt • ·~-&ile•t-,~lll!llllllllr<llllllPN 

""" 411 , 1 911' .... '***..,.. cıı. 'MHla ma- alr'8Dll Hayfa ve Telavtv fhıeri- • maka'NID8tinln yüzde y6s blı tedir. Bu w«le miat•• ~ ~ ..,., r .-.•lrlll• f·l.j 

-. Awapmm ...._..t tebtW1n bOt1D 1b1an1anns. matte- AkdenWe TorpiJlenen ne mnlar otmuttur. Bombalar ~-=--=-=- W oJdal'ı laıdllr .=.::; ti&". •:•=1'D=M=lfJ=•~;,,:~~~~i 
.... ._1 a1r .. .aaa ........... A._.,...n f7011bl:&I il- l'I: 0- .,, atılmqtır. l'alrat maddi hiqbir ler auıvaffa1ı: .... et.hl im mD tlrda ,.:."..:lı~..._ • .... -
,, ........ ..._ ..,.._. ._. lrudNW ~ ,._ Uaal' oJmanmtır. _,._ _ .. __ ......__ cin -... 4- aDıl 

-... ._. ..... ki.· n- OIG- ı .... stpnk ~ Vlchy 18 CA.A )-l'ranm Bü Maaınafth Tellviv'41e bllhwa ~- eWlf 111m1111 V9'° &t m!tdeelıtlr· 
....,.. .ıs ......_ rü'Pfl" Aınerlksh doltlarmuza bu- n,e Nezareti tanfından n.-e- bir hutane yanında ı>atbyan bir ...,.....,,_..... & .....,.,. ld.,,,,. ·-1111tr·~ 

1011at..,._ ,.._ sBn ıwsJımız iudur: dilen bir tebUıe dre Albertıa bomba neticellnde 8 kl'1 ölmtıs. m::u:,a:ı-=-=- 8lllsn9 ıa:tA.A.> _ JNr •• sn ::-.:=~=~ .-.aıq~ 
...... ........ 1ı1ıa ftnkllrbdld •llmn ıu--.. a.r lsmlndeki Franaız ,,etrol ..- 2S 1d'1 Y81'8ı.nmı.tır· ---"' ,_ 1 lan harWn -..at41 iitm .amm ....... 

~ t:sböktlml ~ fl!7 J1l bitecektir. lltırnp ve feda - miti Akdenlzde bir tn.wz de- Hayfa'da hava daft hatamla- vuı. .. o ........ cuu!Malllitr DU BU ~ _.,ı:aıı --~ 
ntwmma lamna'lr ear.- karlık 1IÇUl'Wlllarmdsn beferi7etln nizaltısı tarafından hasara uJt- n düşmana ateş açmıstır. Bura-= fberindl m e1mtJa ~ j(ÖDGWl ......... 

8lmdl1e ue.r ide ,... ve terefl dolacsktlr . ., rattlr4ıssa da sremi batmamısır. da bir kisi ölmüs ve bir kisi ya- • 
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SALACAK 
PLAJ ve GAZI N O S U 

ı,-----· Her --~ 
, __ 
1 

Tel: 42690·----,',_ ELEKTRiK SAYAÇLARI• 
BAHÇESİ AyarveFenMemuruAranıyo 

Akşam 

'.5 • 6 - 941 Pazar Günü Açılıyor. 

" 
Fiv~tlın· hPl' kec;eye elverislidir. ._. ................ .., 

.,-~ ......................................... ~ 
CADDEBOSTAN 
PLAJ • PANSİYON • KAZINO 

Her Pazar Günü Öğle ve Akşam Müzik 
........................................... -
Devlet Demiryollan ve Umanları işletme idaresi ılanfan 
İşletmemiz ihtiyacı için satın alınacak olan ve aşağıda cetvel halinde 

yerleri, miktarları, muhammen bedelleri ve muvakkat temin:ıtlarıyle 
müddetleri yazılı altı kalem balastın hizalarnıda yazılı gün ve saatlerde 
kapalı zarf usullyle Afyonda yedinci işletme müdiırlügü binasında ek
siltmesi yapılac<ıktır. 

Bu işlere girmek lstiyenlerln cet vclde gösterilen muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikalan ve teklinerini ayni güı, eksiltme saa;;
Jerlnden bır saat evvel yedinci işletme komisyon relslisine verınele:·i 
liızımdir. 

Şartnameler Afyon yedinci işletme müdürlüğünden parasız olarak a-
lmabilir. (4429) 

r' o ., c .. > 
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"'E ~ E .s:ı .I! .. ::ı ., E E ::ı "CJ ~.., ~ 
.:;: ::ıc:: :E ~ .... 

"' = ;; .. .. "' o o :ı: "' .. o> w • 
Kuruı Lira Lira Kr. 

-Çay - Ishaklı 8000 140 11200 840 10 27.6.941 Cuma 
Kim. 227 günü saat 10 da 

Meydan- Pı- 5000 130 6500 48T 50 10 27.6.941 Cuma 
oarba§? Klm. gunü saat 11 de 
394 

Karakuyu is- 6000 120 7200 540 - 10 27.6.941 Cuma 
tasyonu civa- günı.i saat 15 Je 
rmda 

Baladız - Bo- 6000 120 7200 540 - 10 27.6.941 Cuma 
zan önü Klnı. günü saat 16 da 
434 

Uşak - E§J?le 15000 100 15000 1125 - 10 28.6,941 Cumar-
arası muhte- tesi günü saat 
lif yerlerde 10 da 

9almahmut- 8000 130 10400 780 - 10 28.6.941 Cumar-
Afyon Klm. tesi günu saat 
400 - 401 11 de 

~ÇIK ARTffiMA iLE SATIŞ 1 Düzce Asliye Mahkenıcsi Hu-
. . . kuk Dairesinden: Düzcenin Ca-

941 Hazıranın. 15 .. ıncı .Pazar ve miikebir mahallesinden Rizeli 
16 n~ı ._Pazar~esı gunlerı saat lO J Bayram oğlu Ahmet Tat tarafın
da gorulmemış eşya .satışı. İstan dan Aziziye Mer,giç K. den İzzet 
bulda Aksaray Lalelıde Tayyare oğlu Rıza, Hüseyin, Cemile, Na
apartı:nanın t~ karşısında Ko- dide aleyhlerine ikame eylediği 
ca Ragıp sokagı 21 No. ~ Aı:ıtal- tapu senedi iptali ve izalei şüyu
ya apart. ın 10 uncıJ da.ıresn:ıde un tenin davasının cari muha
mevcut ve İstanbul Ünıversıte- kemesinde· 
si Profesörlerinden Profesör Dr. .. · .. . . 
Dember'e ait Avru-pada yapıl- . Mudd;aaleyhlerden Huseyının 
mış nadide eşya. Meşe oymalı ~ametg~h.ının meç.hu! bulundu
Rönesans usulü yemek oda takı- gundan ılanen ~eblıgat yapılma
mı, masif $em füme çift kütüp- sı.?a .. k~ı:ar yerilere~ 26/51941 
haneli komple yazıhane takımı, gunu ıçın _Duzce. Aslıye lfuk1u~ hakiki Avrupa rneşininden ka - ~ahkem~sınde bızzat veya vexı: 
nape ve koltuklar, Senkler masif lı ka.num bulundurulması aksı 
meşe ağacından ıı parça ya _ takdırde, gıyabında muhakeme
tak odası salon eşyaları, Bieder- ye devam edileceği Tan gazetesi
Meicr ep~k akaju kütüphane, nin 2052 sayılı nüshasiyle ila:1 
vitrin ve masala'r, beyaz lake şi- yapıldığı halde, müddeaaleyh 
fon yerli dolap ve veranda ta - Hüs~y!n bizzat ve vekil gönder
~ımlan, ministr yazıhane, meşe ı medıgınden gıyabında muhake -
~·e akaju masalar. duvar ve ya- meye devam~a ~ı!ap k~raru:ıın 
~ıhane saatleri biblolar, Bakara. keza gazete ile ıliın edılmesınf' 
~ristal su takı'mı, kristal surahi ve diğer müddeaaleyh Rızanır 
ve vazolar tabak ve şekerlikler, vefat ettiği nüfus kaydiyle sabit 
~umuş p~stalıklar, kütüphane- old.u~un~an Rız~?ın .varisi olma-1 
ier halis kuştüyü düve yastık - sı ıtıbarıyle Huseyıne, Rızanın 
!ar' lake ofis servis büfesi, el iş- varic;i sıfatiyle ilanen tebligat 
!e~esi perdeler dikiş ve oyun yapılmasına karar verildiğinden 
nasaları hasır bahçe koltukları, muhakemenin muallak bulundu
kluazone' biblolar, albatrı avize- ğu 23/6/941 Pazartesi günü sa -
ıcr alafran,r!a mutfak takımı , e- at onda Düzce Asliye Hukuk 
ı.ek'trik süpiirı;!esi, emaye gaz fı- Mahkemesinde Hüseyinin bizzat 
~ını bronz heykelli duvar aplik- veya kanuni bir vekil bulundur
eri' almanca bir mi.ktar kitap madığı takdirde gıyabında hü -
-e ~aire birçok eşyalar. Son mo- küm verileceği kendi namına gı
iel otomatik "Frijider buz dola- yap kararı ile Rıza veresesi sıfa
)t 941 modeli "Olimpia.. türk- tiyle tebliğ davetiyesi avrıca 
~"yazı makinesi. İzmir, Somak, ~a~eme d~vanhan~sine ~~lik e
)iraz hahları. P ev sürenlerden dılmış oldugundan ışbu ılan gı-
CO 25 teminat alınır. yap kararı ve davetiye makamı-
1 na kaim olmak üzere ilan olu -

ZAYİ: Üsküdar nüfus memur
luğundan aldığım nüfus tezke -
·emi zayi ettim, yenisini cıkara
!ağımdan esk isinin hükmü yok-: 
tur. - Kırcaalili Rüştü oi!lu 323 
doğumlu Mehmet Topoğlu. 

KAYIP: Mül~a Harbiye Ne
zareti harbiye dairesi sekizinci 
nakliye şubesinden aldığım ter 
his vesikasını zayi ettim. Yeni
sını çıkartacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. - Sürmeneli 
Mustafa oğlu Osman 1314 do· 
ğumlu. 

KAYIP : Rize askerlik şube

sinden almış olduğum askerlik 
vesikamı kaybettim. Yenisini çı-
karacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. - Rizl': Yanıktaş k ö
yünden 19/ 3 numaralı ve 316 te
\'elliitlü Ali oğlu Osman Günel. 

Usulü Müzaaka 
üzerine defter tutmasını bilir, u 
zun zaman ticarethanelerde ca -
lışmış Türkçe, Ingilizce, Alman -
ca ve biraz Fransızca bilen tec
rübeli bir Matmazel iş aramak
tadır. Tavsiyeleri vardır. Telefon
la 21382 ye saat 10-16 arasında 
111üracaat. 

nur. 

İstanbul İkinci İcra Memur
luğundan: 941/1177 - Kira bor
cundan dolayı hapis altında olup 
paraya çevrilmesine karar veri
len oda takımı, büfe. portmanto, 
halı, soba, karyola vesaireden i
baret ev esyası 23 Haziran 941 
pazartesi günü saat 16 dan 17 ve 
kadar Toohanede Necatibev cad· 
desinde 501 No. lu Salıpazan a
partımanının 4 No. lu dairesin
de acı.k arttırma He satılacaktır. 

Muhammen kıymetlerinin vüz
de yetmiş besi bulmadıl!ı takdir
de ikinci arttırması 26 Haziran 
941 perşembe ıtünü ayni mahal
de ve tayin edilen saatte icra e
dilecektir. İsteklilerin mahallin
de hazır bulunacak memuruna 
müracaatları ilan olunur. ( 5550 l 

KAYIP: 2234 plaka sayılı oto
nun 29/ 6/940 tarihihde fenni 
muayenesinde görülen noksan Ü
zerine cift plakanın fen şubesin
ce sökülerek alınmış ise de, pla
kanın ne 6 mcı şubeye ve ne de 
muhasebeciliğe gönderilmediği 
dilekçe ile müracaatımda anla -
şılmıs ve kaydın silinmediği gö
rülmüş olduğundan teslim tari
hinden itibaren plakanın hükmii 
olmadığını ve yenisini alacağımı 
ilan ederim. - Ali Ulvi Dünd.ır 
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Kayseri ve Civarı Elektrik T. A. Şirketinden: 
Şirketimiz.in Sayaçlar Ayar ve Fen memurluğu münhal~ir. Tali~ 

lere ehliyetlerine göre 120 - 150 lira ücret verilecektir. lsteklilerı 
tercümei hallerini ve şimdiye kadar çalıştLkları yerleri gösterir vesika 
lariyle bir krta fotografl.::ırmı göndermek suretiyle Şirket Müdürlyctirı 
ıni.lracaatta bulunmaları ilan olunur. ' .. , .................. ~ 
Beşiktaş Sulh Mahkemeleri Başkatibinclen : 
Anna Zamba oğlu ile Paraşkevi kazanı YC emaye bauyo tek11 

1 Vizantiyadis ve Angeli Kalaycı - bulunduğu ve caınaşırlıkt ım 
oğlunun müştereken sahip ojdıık ciınento basamakla bodrum it 
ları Beşiktaşta eski Rum Ali yeni taki taşlığa çıkılıp merdiv en 
Türk Ali mahallesinin eski Muh artavut camlı doğrama ile ka 
tar yeni Kuyu sokağında eski 16 tılmış olduğu ve zemin kat t:ıo 
mükerrer yeni 11 kapı sayılı bir rum katında ahı:ap kork1ılU 
tarafı Anastasya ve Despina ar- çekme merdivenle çıkıldığı g 
kası bir tarafı Tarık bir trır:ıfı Ha sokak cephesinde esas nıeth 
tice arsası ve bir tarafı Tarık ile yedi adet basam;ıkla çıkılarak 
mahdut 99 metre murabbaı ern mir kapıdan zemini mr.rını •r 
desimetre murabbaı da kargir e - şemeli sahanlığa girildigi 
vin tamamı açık arttırmaya çıka- yine üç mermer basunıa 
rılmış olup 12-6-941 de şartna - camlı kapıdan diğer bir 
mesi divanhaneye talik Pdilerek hanlığa çıkıldığı ve zcnı 
8-7-941 tarihine müsadiI Salı gii- muşamba döşemeli oldıt~u ve 
nü 14 ten l6 ya kadar Besiktas rinci kata çıkılan merdiven J1 

' ' halline ve soldaki camlı kapıd 
sulh mahkemeleri ba~katibınin girilerek zemini muşamba döşe 

Varyete - Restoran Dans Caz 
.. Her Gün 18 den 20,30 a Kadar MATİNE - Konsomasyon 20 

odasında satılacaktır Arttırmaya li bir sofa üzerine ön cephede)' 
iştirak için yüzde yedi buçuk te- ve dolabı ve sabit camiı dol· 
minat akçesi veya milli bir ban- olan duvarları kalemktıı· ve t 
kanın kefalet mektubu ıJedir. Be vanı yağlı boyalı bir oda sof.1 
lediye resı;ıi i_hale P:Ulları t2 pu alaturka mermer taşlı lıela kuç 

~ harcı ve yırmı senelık evkaf tıı- bir apdestlik ve bir küçük dol 
Kuruş. •ar 

1 

v iz bedeli müşterisıne aittir. Art- k h d d .. e e t ,. 

ÇOCUGUNUZA VERECEGiNiZ 
EN GÜZEL HEDİYE 

ÇocuKAnsiklopedisi 

tırmaya bedeli muhammen kıy- ve _
1
arba clepde e 

1 
oş ınl , a ,. 

. . .. . . yag 1 oya ı uvar arı <<:H<'nl" 
me~mın_ y~ızde .yetm~ş . beşı bul • ı diğer bir oda mevcut buh.ındU 
dugu takdırde ıhalesı yapılac,ık - birinci kat zemin katındaki ;ı 
tır. A~s~- hald~ en son ~.rttıranııı ı treden on sekiz basamakla c;ılt1 
taahhudu ~akı kalmak ~zere. art lan ve merdiven başı arnd)o c3 
tırma on gun dah~ ~emdıt ~.clıle - lı doğrama olan bir sofa üzer; 
rek 18-?.-9.~1 t_arıhıne musadıf aydınlığın iki tarafında birer 
Cuma ~unu ayı;ıı saat~e en çok art lap, kiler olup ön ve arka cc 
tırana ıhale edılecektır. hede tavanları pasalı koltuk s 
Evsafı : Bodrum zemin birinci mesi yağlı boyalı bir binek rlU\' 

ve çatı katlarıyle bodrum altın- rı kalemkar diğerinin tahrı 
da diğer bir çamaşırlık katını mevcut' olup duvaı·a yağlı J:ıoY 
havi olduğu beden duvarları kar iki odadan ibaret bulunduğu ı 
gir d ahili aksamı ahşap b ulun - mini muşamba döşemeli oldtı 
duğu ve ahşap aksam tamamen çatı katı birinci kattan yine 
yağlı boyalı sademe ve bazı oda basamak la çıkılan tavanı bzı~ 

' dıvarları sulu boya kalemkar ol- duvarı kalemkar bir sofa üıerı 
Her Çocuk babası, çocuğuna kıymetli bir hediye vermek ister. Fakat bu hediyeyi duğu elektrik terkos lıa,·agazi de al'ka cephede tavanı basık p 

seçmekte güçlük çeker. Biz, sizi bu müşkülden kurtarıyoruz ve çocuğunuza .·hir tesisatı mevcut olup bodrum kat ceresi demir parmaklıklı bir o 

Çocuk Ansiklopedisi hediye etmenizi tavsiye ediyoruz: sokak cephesindeki demir kapı - ve sofada bir dolap merm~r ın 
dan girilen ve altı çimento basa- luk taşh bir he15 bir kapıdan g 

Çünkü: 

Çünkü: 

Çocuk &r.siklopedisı & Çünkü: Çocuı< Ansiklopedisi 
çocuğun mektepte bütün dünya çocukla

rına yılbaşı ve bay
ram hed iyesi olarak 
en çok v erilen eserdir. 

mektep dı~mda, hat1a 1 
~ektepten sonra muh
taç oUuğu en kıy

metli eserdir. 1; 
Her hedıye kırılıp kay
bolabilir veyahu t u . 
nutulabilir. Fakat Ço
cuk Ansiklopedısi, ço-

· cuğun hayatı üzerinde 
tesir yapacak ve bil. 
tün hayatınca iz bın. 
kacak bir eserdir. 

Çünkü: Çoc11k A.ts;klopedisi 

1 
~ocuğunuza faycİah ve 

bilgili bir arkadaş va
zifesini görür Ona t-ıoş 

saatlerinde hocalık v 
arkadaşlık eder. 

; makla inilen ~emini kırmı~ı ç~n~ çilen diğer odada karşılıkiı a 
döşemeli demır ocaklı r-;abıt ıkı göz ve dolap ve camh b ir kapı 

1 
camlı dolabı üzeri renlô kare d an geçilen birinci katta ön cc 
seyman döşeli tczg§.h mernıP.r hedeki odada şahnişi teşkil ede: 
musluk taşı ve sarnıçtan su ahın kısmın üzerine müsadif .niılhall1 

tulumbalı mutfak ve kapıd·m ge etrafı demir parmaklık korkll 
çilen zemini kırmızı çini döşe - luklu evvelce balkon iken hal 
meli sabit iki sıra ahşap raflı ki- ön ve yanları kapalı kalmak s 
ler bulunduğu mu tbaktaki camlı retiyle mutbak haline ~etirillll 

bu kattaki ahaşp aksam yağlı t 
kapıdan geçilen zemini kırmızı çi- yalı oldug- u binanın bir ya n et· 
ni döşemeli taşlığı altı sarnıç o -
lup taşlıktan m erm er b ilezikli varı müşterek olup bodrum '\"e ı 
kapalı mermer musluk ta:;; zemi- min kat pencereleri demtr por 
ıü kırmızı cini mermer tsı:;lıklı a- maklıklı olduğu zemin katta ar!' 
laturka hefa merd iven alt~ ve bir cephede demir iskara ve korktl 

luklu balkon bulunduğu ve birl 

TAN Neşriyat_ ·Evi 
/ s tan bu İ : :· . · :. · ·<· ·'·': ·: 

Çoeul' Ansiklopedisi iki 
cilttir. Mükemmel şekilde 
teclit edilmiş olarak iki cil
di birden (7) liradır. 

caınl ı kapıdan geçilen zemini ah- ci katta ortada bir şahneş mevcı.ı 
şap sabit saçlı dolaplı arka cephe olup esaslı tamiri olmadığı ve 111 
de bir od a olup taşlıktan bodrum sahası 190 zira miatlı ve 109 me 
altındaki çamaşırlığa inilen çimen re murabbaı olup bunclan 87 1pe. 
to basamaklı merdiven ve ;ı:enıin re murabbaı bin geri kalanı ar1' 
katına çıkılan ahşap merdiven ve bahçe olduğu ve kıymeti muh 

Adres: lstanbulda TAN Matbaası Talebe ve muallimlere 
tenzilatlı (6) lira11a verilir. 

merdiven altı mevcut olup ve o- menesi 5090 liradır. 
dada camlı ve demir kepenkli 2004 numaral ı muaddel 389 
methalinden çıkılan etrafı demir numaralı icra kanununwı 126 rıc 
parmaklıklı, kor kuluklu zernını mad desine tevfikan ipoteıt sahi 

~~PARA ~ \ HAY AT YARIŞININ 

\ 
~. 

( T. iş Bankası' 
• 
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IDARUINt BIUN 1$ BANl<ASINDA 

J KRAMiVELf .H E SAP .A C-AO 

. çimento sahanlığından mozayik alacaklı ıle diğer alakadarhırı~ 
merdivenle b ahçeye inildiği ve ve irtifak hakkı sahiplerinın dalı1 

zem'in kısmın çimento şaplı ve gayri menkul üzerindeki hakları 
kısmen çakı l taşlarından mozayik n ı ve hususiyle faiz ve mcısr.ı~, 

~ li bahçenin ortasında etrafı ista - dair olan iddiaların ı cvral(ı mtl· 

laktit fiskiyeli havu z ve ad i ha- biteleriyle on beş gün içinde Be' 
raka halinde bir katlı köınıir!ük şiktaş sulh mahkemeleri ba~l<B' 
bertar ve 31 adet ayva ağacı mev tiğliğine bildirmeleri lazımdı! 
cut ve arka cephe dıvarı ü:teri Aksi halde hakları tapu sicille ' 
korkuluklu bulunduğunu hir riyle sabit olmadıkça satış bede.lt 
yol hud udu tel ile ayrılmı'? olup nin paylaşmasından hariç kalıl' ' 
buradan bodrum altındaki ı;ama- lar. Işbu maddei kanuniye 3hkB 
şırlığa verilen demir kapı mevcut mına göre ilk ve daha fazla mıı· 
bulunup çamaşırlığın zemini çi - lumat almak istiyenlerin de Ml·· 
mento şaplı olduğu ve çimL•nto· dosya numara.siyle memuriyeti 

dan bir noktasiyle sabit hııkırmizc müracaatları iliin olunur. 

Üniversite Rektörlüğünden: 
Türk İnkılabı tarihi derslerin-len muvaffak olaınıyan ta1rbenln bi

rinci ikmal imtihanları Haziranın n üncü pazartesi glinü saat 9 da Kon
ferans salonunda yapılacaktır 

Alakadarların bulunması. ( 4519) 

Tıp Fakültesi Dekanhğından : 

! Küçüle Tasarruf i Hesapları 1941 ı , .. _________ ı _______ , 

i iKRAMiYE PLANI Açık Arttırma İle Fevkalade Satış 
! Keşideler 4 Şubat, 2 Mayıs, l Ağus
: tos. 3 İkinciteşrin tarihlerinde ya-
pılır. 

1941 ikramiyeleri 
1 adet :ZOOO Lir-alık =2000.-Lirıı 
3 .. 1000 .. :::3000.- .. 
2 • 750 • = 1500.-
4 .. 500 • =2000.- .. 

= 8 • 250 • =2000. • : 
s~ • ıoo • ::3soo.- • • 

: 80 .. 50 .. =4000.- .. i 
= 300 " 20 .. =6000.- - : .................................................. 

941 Haziranın 15 inci Pazar günü sabah saat 10 da (Tak
sim Fransız Konsolatosunun alt yanında) Zambak soka_ğında 
15 numaralı hanede mevcut ve muteber bir şahsa ait hayli 
zengin eşyalar açık arttırma ile satılacaktır. Hakiki Fransız 
mamulatı Faris işi emsalsiz hır Louis XV. lake yatak oda 
takımı; Ceviz Kaplama asri gayet güzel bir Büfe; Massif 
Mavundan mamül gayet güzel Romantik stilinde bir kana
pe ve 2 koltuk; iki adet emsalsiz eski Bul Bahüler ve bir 
Bul Masa; Hayli yağlıboya ve karakalem kıymetli Tablolar; 
Hayli renkli kesme Kristal Bakara, Portukez, Gale Vicnna 
ve sair kıvmetli Vazolar, Tabak ve Bardak takımları; Mas
sif Gümüs-Tabaklar, Ekmeklikler, Portkart, Vazo ve saire, 
Dante AlÜgerinin hakiki Bronz bir heykeli; Hakiki Fransız 
Marketrisi ~zel bir masa, Sedefli tabureler, V ienna mamu-

İŞ ARIYOR. Bekçilik, kapıcı- latı pelesenk kaplamalı müdevver masa; Meşhur P hilipps 
lık, odacılık, otel ve hastanele. Markalı 2 kisilik dört köşe çubuklu 1 Bronz Karyola; Filizi 

renkli Lion İpe)slisinden mamul perdeler; Singer Santral Di-
rindc hademelik yaparım, felci - kiş makinası; 2 veyahut 3 kapılı aynalı dolaplar; hayli Som-
ketzedeyim. Kimsesiz bir gen - veli karyolalar· Silteler; Yorgan ve saire; Meşhur R C A 
cim. İ~ arı:rnrum. Adres: ~i"ili ~farkalı '5 Lambalı Gi.iwl bir Radyo, Kelvinatör Markalı E-
Bonıo~~i Silfıh~ör sokak .. No. 30 ı \.- lektrikli Buz dolabı. Anadolu ve Acem halıları. , 
da (Mursel Yılmaz) a muraca:ıt. 

Anatomi, Umuml emraz, Psişiyatri, sinir hastalıkları ve tıbbi bftyatl 
kimya enstitülerinde münhal bulunan asi~tanhklar vardır. Talip olanla-
rın Dekanlığa mliracaatlar1. (4687) 

İstanbul Fiyat Mürakabe Komisyonundan ~ 
75 No. lu ilan : 15.6,941 tnrih!nden itibaren kasııplarda 

55, dağlıç, kıvırcı" 60, kuzu da J5 kuru~tan satılacaktır. 
karıııni111 

(4696) 

lstanbul Fiyat Mürakabe Komisyonundan: 
74 No. lu ilan : 24.8.940 ve 4.9.940 tarihli gazetelerle ne~edi111' 

12/14 No. lu ilanlarla tayin edilmiş olan azam! odun fiyatları narhı ;o-· 
rülen lüzum ilzeı'ine kaldırılmıştır. (4695) 

::iahıp ve Ne~riyat m üdürü; Enıin Uzman. Gazetecilik ve .Neşrıyat 
r. L. $. fAN Matbaası 


