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Çocuğunuza verebileceğiniz en kıymetli hediye 

Y A L N 1 Z 

Çocuk Ansiklop~disi 
Olabilir. Çünkü bütün h ediyeler unutulabilir. Falutt 
ÇOCUK ANSİKLOPEDiSi Çocuğun bütün hayatın

da izini bırakır. 

HAZiRAN 
1 9 4 1 5 IC U R U Ş 

GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESf FİYATI C6l LffiADIR. 

londrada İlk 
Beynelmilel 
. f Oplantıda 
~erilen Karar 

On mağdur milletin miimessil!cri 
tarafmdan verilen karar karşı
sında, mihver de\'letlerınin Av -
tupada şimdiden kurmak ıstedik -
lerj yeni nizamın ne kııdar c;unik 
tenıellere istinat ettigini anlııınak 
lliiç değildir. Esal"ct. göz ya;ı. ıs
tırap uzerine kurulan bır binanın 
ile kadar uzun bir önıüre mazhar 
Olacağını anlamak için bir sosyo
log veya politikacı olmıya ıhtiyaç .

1 l'oktur. 

JU. Zekeriya SERTEL 

** Bir kaç gün evvel de Ingilte-
l>i rede amele fırkası kongre
\> l'ı~e aşağı yukarı ayni kararlar 
Si~tılrnişti. iki milyon ışçiyı tem
lıt eden bu kongrede üç muha
fe reye karşı 420 reyle .Kat'i ıa
'Y t temin edilinciye kadar sulhe 
t:l'ıaşmamak lazım geldiğine ka-

t verilmişti. 
tl ltongrede nutuk söyliyen li
ttı-ı:r de, yarınki Avrupanın iç
t/tıa: emni:>:c~ ve .m~lletlerin hi'ı.~·
btetı prensıbıne ıstınat eden hur 
lti.t ~vrupa olması lazım geldiği-

soylemişlerdi. 

** ıngiliz Hariciye Nazırı Mister 
ve Eden'in Ingilterenin harp 
hıı. l!Ulh gayeleri hakkındaki meş
tı~ nutkunu takip eclen bu iç
lı:?rıalar hemen de ayni kelime
terı e onu tasvip ve teyit etmek-

\{Jr 

{] 11~C~ek ki Ingiltere sonuna ka
ha. harbe karar vermi~tır. Bu 
li/P Uzun sürebilir, çetiıı olabi
lta/~kat mutlaka kazc.ınılınalıdır. 
ııı11 hı kazanmadıkça sulh yap
fıJ~ k tniimkün degıldir. Binacn
~Yh harp ortasında bir anla~
~()l Sulhu ımkfınları hakkında 
l-ı;Şan rivayetler mevsimsiz ve 

nınen asılsızdır. 
~Ulh gayeleri hakk ı nda ileri 

'oıı.ltlen prensip ise, Mu::.solininin 
l;ıl'ı) nutkunda bahsct4,ği esasların 
()1\ tı.ıncn zıddı ve m:ıhcılıfıctir. 
taı-.tnrıgdur milletın mi.ımessıllcı i 
ıı~f1ndan verilen kurur kar:;.ı

tlıı:ı" tnihvcr devletlerinin ~ıırı
ı\v en kPndi menfaatlerine gorc 
y~~.UPada kurmak isle,likleri 
t~tn.l nizamın ne kadar çiinik 
~ .. ~ellere istinat ettiğini anlamak 
lı~11 değildir. Esaret, .gözy,N:, ıs-
ıı,11 ı:ı üzerine kurulan bir bina
ı,.1> tıe kadar uzun bir onll'\? Jfıyık 
~Q' lı'ıazhar olacağını anlamnk lÇJ 
~ so~yolog veya politikacı 

~a iht'lyaç yoktu& ... 

( ..................................... _____ .. _ .. _ .............................. , 
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iş ·Müd.detleri 
f esbitEdiliyor· 
Hazırlanan Nizamname Bu Ay içinde 

Devlet Şurasına Sevkedilecektir 

Hırvatistan ] 
Uçlü Pakta 

Alındı 
--o-

Karadağ T ekrcir 
Müstakil Bir 

Devlet Olacak 
-o-

Pakta Hırvatistamn 

İltihakına Ait Protokol 

Venedik'te imzalandı 

Br itanyada anavatan muhafaza teşkilatına m ensu p motosıkletli 
bir asker, sr.ri ate~Ji tüfekle nişan alıyor 

''Amerika Büyük Bir 
Harbe Hazır İngiliz Hava 

Britanya Kuvvetleri 

de Şarktan Bu Şehir 

Üzerine ilerliyor 

Akdenizde ve Ege 

Denizinde 9 Nakliye 

Gemisi T otpillendi 
Kahire; 15 (A.A.) - "Tebliğ,, Londra, 15 ( A.A.) - Bahriye 

Libyada kaydedilecek bi...· şey Nezareti tarafından neşredil~n 
yoktur. Habeşistanda l{ape~ va bir tebliğde deniliyor ki: 
tanperver kuvvetleri ~Cicimma Akdenizde düşman deniz mü
muhasarasını tamamlamakta - nakalat iyle mücadele eden de -
dır. Imparatorluk kuvvetlerj nizaltılarımız, mesut neticeler 
şehir üzerine şarktan ilerlem<'ğc veren yeni hücumlarda bulun. 
devam ediyorlar. dukl b 'ld' · ı d' A . ., arını ı ırmış er ır. cık 

Buıgazı ye taarruz denizlerde yaptıkları hücumlar -
. Kahire 15 (A.A.) ~ "Tebliğ,! dan başka, denizaltılarımız, düş

Lıhr~da 12 - 13 hazır~n gecesı ı manı kendi limanlarında bile 
Ingılız hava kuvvetlerıne men· b ula rak imha etmişlerdir. 

(Devamı: Sa. 5, Sii. 7) (Devamı: Sa. 5, S ü. 6J 

İngiltere, İrak 

Hükumetine Y efii 

Teminat Verdi 
Bağdat 15 (A.A. - Ingıltere 

Hariciye Nazırı Eden, Irak Ha
r iciye Nezaretine bir me':i.ıj ~ön
dererck Ingiltcrenin Irak' ın is
tiklaline riayet etmek niyetinde 
olduğu ha'Kkında teminat vE'r
miş ve Irak'ın refahını temin 
edebilecek bütün tedbirlerin a
lınması ve yabancı bir müteca
vize karşı Irak'ın müdafaa edıl
mesi hususlarında Ingilterenin 
iş birliği yapmağa hazır olduğu
nu bildirmiştir. __ _,, __ _ 

• 

Ayda Beş Yüz Tayyare 
Va~ington, 15 (A.A.) - Fcd~

ral istikraz idaresi ayda bes yüz 
bombardıman tayyaresi imaline 
ait pro~ramın tatbikı cümlesin
den olarak bu imalati yapacak 
fabrikalarn tesisi için bir milyar 
dolar tediye edecektir. 

ri nıi~de yapılan milli kiime mac;ların · f bakalanna _de\'am edilm;ş. güreş ve bisiklet mii
:ıy Istanhulspor u 3 · 2, Be~ikta") d a 1 sabakal arı ya pılmıştır. Tafsilat dörd iincii !>ayb 

t"~ .-. .- 1 ına~hip ctmi~lcrdir. Bunda n mı:r.dadır. Yukanki r esim, F<."ner - Be~ikta~ ma~ın 
cr~ollc ide Gül kupası alle lizın m Usa· daıı bir enstantan eyi tesbıl etmektedir . 

Olmalı!,, FilosQ 
Maliye Nazırı, "Zulme 

Karşı Derhal Harekete 

Geçmeliyiz .. Diyor 

--
Manş Sahillerini ve 

Şimali Fransayı Baştan 

Başa Taradı 

RobinMoorHadisesi Bir Haftada 14 Nazi 

İnfial Uyandırdı 

Batırılan Amerika n vapunı 

hakkınl\a beyanatta bulunan 
H ariciye Müsteşan W elles 

Amherst, 15 (A. A.) - Ameri· 
ka maliye nazırı Morgenthau, 
Amherst kolleji talebeleri tara
fından verilen ziyafette bir nu
tuk söyliyerek demiştir ki: 

"Amerikan milleti, hürriyeti
ni müdafaa etmek için harbe ha
z ır olmazsa hürriyetini muhafa· 
za edemez. Hariçte genişlemekte 
olan zulmü ezmek icin şimdiden 
harekete geçmekliğimiz rahatı
mızı ve icap ederse hayatımızı 
feda ctmekliğimiz lazımdır. Der~ 
hal harckete·geçmezsek kıymetli 
hürri.vetimizi kaybetmek tehlike
sine maruz kalırız. Diz çökerek 
yaşamaktansa ayakta ölmeyi ter
cih ediyorsak karar vermekli.ği~ 
miz ve derhai karar vermekliği
miz icap etmektedir. 

JV elles, batırılan vapura 
dair izahat verdi 

Vaşington, 15 (A. A.) - Ame
rika hariciye müsteşarı Sumner 
Welles, Robin Moor vapurunun 
batırılması hadisesinin bitarafane 
bir tahlilini yaparak şunları söy-
lemistir : . 

"Bir Amerikan ticaret gemi
si harple h iç bir alakası olmadığı 
halde Atlantik denizinin ortasın
da batırılmıştır. İçlerinde kadın
larla beraber çocuk da bulunan 
Amerikan vatandaşları vapurun 
hukuku düvel kaidelerine ve bey
nelmilel ahlakı ve insani düşün
celere mugayir bir surette b;ıtı-

(De\'amı: Sa. 5, Sü. 3) 

Tayyaresi Düşürüldü 
Londra, 15 (A.A.) - "Tebliğ,, 

Dün sabah erkenden av tayyare
lerimiz mühim kuvvetler halin
de Manş ve Şimali Fransa üze -
rinde geniş tarama ucuşları yap· 

1 
ınışlardır. Bunlara refakat eden 
bir bombardıman teşekkülü iş -
ı~.ıl altındaki Fransada bir tay-
yare meydanına taarruz etmiş 
ve meydandaki binalara tam isa
betler kaydetmiştir. Avcılarımız 
muharebelerde üç düsman av 
tayyaresi düşürmüşlerdir. 
Başka bir tayyare grupumuz 

Mans üzerinde bir Alınan devri
ye gemisine hücum etmiş ve 

(Devamı: Sa. 5, S ii. 1) 

Yanhş 
Anlaşdmasın 
Diye 

Yazan: Refik Halid 

Suriyedeki harekata ait bir 
telgr a fta "Fransız as

kerler i ellerind e beyaz bu~ rak· 
hırla m ii ttefik kıtalara il ti ha~ 
ederlerken yeı·Ii askerler hun
lar a ark ada n ateş ac;nu~lardar •. 
deniliyor . H a beri olmıyanfara 
bildinnek bana bir vazifedir: 
Belki de hakikaten oraya '>ir 
istiklal getirct'ck olan mültdik 
orduyu içer iye sokınaınak için 
bu d erece gayret gö:.ter cn \ 't! a· 
janslarda "yerli asker,, d iye 
anılan kıta larda, asle n S uriye 
ekseriyet ine mensup tek fcı·t, 
tek Müslüman, hatta Hir istiyan 
A rap yok tur . Bö~·lesi m uhtaç 
da kalsa m üstemlekeci tlc, ·le
ti n aylık ' er erek teşkil eltiği 

taburlara girmez, girmegi p ek 
ayıp, b iiyiik günah, biı· ihanet 
sal·ar . l\Iüı. temleke ord usunda 
çalı~anlann ~oğu buraya birinci 
umumi harpten sonra iltica ~t · 
miş yerleştirilmiş muhtelif ırk· 

' 1 ı· · lar a mensup yabancı ardır. >il 

miktarı da Elcezire şimalinde 
dola~an çap ulcu unsurlar v~ ~n· 
sari tepelerinde kalmış n e ıdık· 
lt!ri belirsiz dağlılardır. Yani 
ana ~·urtla, m illi imanla, mem· 
l<'kd se, gisi;de ilişiği ohnı~·an 
\·e bu alakayı henüz \'ictlanla· 

Suriıe'de 

Cephelerde 
Tam Temas 
Tesis Edildi 

İn9iliz Kıtaatı 

İkinci Müdafaa 
Hattına Girdi 

Kuvveti erinin Vichy 

Şam Etrafrndaki 

Mukavemeti Şiddetl i 
Kudüs. 15 (A. A.) - "Reuter''~ 

Kudlisteki askeri sözcünün bil
dirdi.~ine göre Suri.vede müttefik
lere teslim olan veyahut müttefik 
lerin eline geçen Vichv hükumeti 
subayları ve erleri, Almanlara 
karşı antipatilerini acıkça bildir
mekte. İngilizlere karsı hasmane 
hissiyat tac;ımadıklarmı ifadE' et
mekte, fakat Mareşal Petin'e kar
sı sadakatlerini izhar eylemekte
dir. 

Diin bildirildiğine göre, Suri
vedeki askeri harekatın buııünkli 
safhası. Sayda 'dan Sama kadar 
hattı düzeltmek safhasıdır. Bun
(ıan dolayı, diğer kollar. c1kıntı
larr izale ederken, sahildeki kol 
bunları beklemek maksadivle ve_ 
rindr durmaktadır. Kisve'nln sar
kında Burak'ı cenubi şarkiye doğ
ru ceviren cenah hareketi neti
cesiııdr.. müttefik kuvvetler vi
chy kıtalarının ikinci müd::ıfaa 
hattına ~irmislerdir. Ve halen 
Ad11veve doğru ilerlemektedir. 

Askeri sözcü mukavemetin. 
dahilde. ezcümle Sam etrafında 
daha kuvvetli olduğunu kaydet
miştir. 

ffievamı: Sa. 5, S ü. 2J 

Yarışlarında 
Ankara, 15 (TAN) - Milli 

Şefimiz. bugiin İpodromu şe
refle ndirerek at yarıslarını 
takip buyurmuşlardır. Ciim· 
hurrcisim iz, Gazi Kosusanu 
kazanan atın sahihi Salih Te
meli kabul buyurar ak ken
d isin i tebr ik etmişlerd i r. 

\..._. _ ..) 

rına sokamamııj, henlik lcrini 
bulamamış kök siizler dir . 

H atta işgal ordusunda h iznıef 
gören bu ad amlar dah i, men · 
sup oldukları cemaatler içind< 
sadece bir ba ltaya sap ol•nın 
mı~. gc·~iın yolu bulamamı~, lı ırl 
kapıdan kovulmuş, ya sabıkalı 
~·a hoş kafalı. aşağılık fcrtlerdiı 
Fren klerin ''m ercenaire,. dedi}.. 
leri bu yabancı, ideal . .;iz askl•r 
lerle bir vatanın şerefi değil. an 
cak Met ropol hesabına bir ıo.h 
miir genin portakal \·eya karabi 
be ri korun ulabilir ! 

işte şimdi de bu ser!\eri si 
lahşörler : geçen isyaıılarda giiı 
düğümüz gibi - knı ldan faı!. 
kra l taraftarlığı eder ek i5gal oı 
dusu cml'inde, ekseriyetin zara· 
rına döğüşi.iyorlar; barıııdı.hları 

menılekdin liizu msuzcasmn yı· 
kılıp yakılmasına sebebiyet \ t'· 

rİyorlar \ 'C hiç Şüphe yok, fü\ 
fırsatta oradan d a kovulmanın 
gayet haklı "esbabı ınucibesi. 

ni de ha:r.ırlanıış oluyorla r. ~u· 
rasını hesap e tmeli ki infülal 
id ar esinin bu sadık bcn«leleriu 
artık daha cenupta, emin yerlt·· 
re ta~ıyacak kudreti ve ıniisaiı 
saha ları kalmamıştır. 

Ekalliyetler ve mültecik r i ~·i ı 
t ek sağ1am \'e devamlı hala~ ~·,, 
lu m emleket ekseriyetinin mili 
vicdanından akseden 'şıkt.a yü 
rümek ve o vicdandan gelen eq 
re ayak uydurmaktır. l\lflstc' l ı 
nin mwnu, fazla zi~·a verse bilı 
yatsıya kadar yanar \'e borusu 
çok gür ültü çıkarsa bile i !ç ~ıır 
öterJ 
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ÜİAN dÖPOR:: o·· .. Hususi, Azınlık Ve Yabancı 
u aga onuş Okullarda Kayıt Ve Kabul 

Dir Saatten Fazla Süren Bir Yürüyüşten 

Sonra Karatepeye ilk Varanlar S.evinçle 

Haykırddar "Göl •• Göl •• Gölleri Bulduk ! .. 
YAZAN: ŞÜKÜFE NİHAL 

-2- mıyanlar, üzülmesinler, dedim; 
insan bu kadar minnetsizlik, bu 

Dağ, bızi kendine çekti. !ki kadar gururla hangi tahta yas
gün sonra otelde yer bu- !anabilir? 

1 rak bir akşam tekrar çıktık. Ya- Oğle yemeği yer yemez, Ba-
ılacak ilk iş, bavulları bırakıp kacık yolunu tuttuk. Büyük düz 
urüyüşe çıkmak. Vaktimiz az, li.ıkler, çalılar, ormanlar arasın

uzaklarda sis var; en yakın yer, dan geçerek dehşetli uçurumla
• Cennetkaya,, ... On beş dakika- ra bakan kayalıklara ulaştık. Bu
l k bir yol.. Ki.ıçük bir sırttan rası, meşhur tabiriyle, gerçck-
onra, birbiri uzerine yığılmış bü- ten şairane, azametli, mehabetli 
ı.ik taşlarla bir ehram yapan bir yer.. Baş döndüren yarla

C'ennetkayanın tepesine TJrman • rın ötesinde hafif mavi bir buğu 
ık. Etrafta ona benziycn da- ile örtijlü, turlü şekil ve renk
a bir çok kaya tepeler.. lerde çizilip boyanmış bir top
Ufukta kızıl bir ihtişam v<ır. rak harita... Solda, tarihi fıbıde-

Gun batıyor. Bu batışı gormiyen leriyle Bursa ... Buraya bir ha
rup ressamlarının kolleksiyon- vai hat yapmak düşüncesi var
arından muhakkak en güzel tab- mış. Yürümeyi '§evmiycnlcr, ha
o eksiktir. Burası Cennetten hır vaJnrdan geçmek istiyenler, kay 
oşe ... Allahın kulları, kendilerı- bedecek vakitleri olmıyanlar için 
e vaadedilen Cenneti bundan fevkaltıde bır şey ... 

daha güzel olarak tahayyül e- Programımızda (Bakacıkl tan 
demezler ... Her tepe, her kaya sonra (K.aratepe)) var. Burası, 
bır ibadet sükunu içinde... Tabi- meşhur zirvenin yüksekliğinde, 
at burayı yaratırken en giızel 2500, 2600 metrede bir yer ... 
nı sezerek: •'Dur!,, deıniş. Iş- Lakin gidilmesi bi1" tek tepe olan 

te hala o duruş... Hiç bır san- zirve kadar kolay değil ... 
tkar modelini bu kadar güzelleş- Yollar çapraşık, dola~ık. Bu-

t gi dakikada ebedileştirememi§- rayı, dağa her gelen tanımıyor bi-
t r. le!.. 

Dağ, bir Hlem... Her gün bir Kıymetli bir sporcu olan ve bu-
ba ka yoluna keşif yapılacak bir raları pek iyi bilen ot~lin mü
kıta... Göreceğimiz yerler, bu- dürü Musa Ataş ve genç eşi 
rada kalacagımız günlere sığmı- bize yoldaşlık edecekler. 
yacak... · Bir gün evvelki altı, yedi sa-

Bizden evvel Uludağa gelen at yürüyüşün yorgunluğuna bak
ı mail Habibin, isimlerini değiş- mıyarak, on dört yolcu, kolları
tırerek: (Açıkalan) (lncepınar), mızda yiyecek şeyleri, pratik 
ıÇaglayanhhavuz), dediği (Bel- dağ kıyafetleriyle yola çıktık. 
vu, Dombay çukuru, Softabo- Otobüs bizi on beş' dakika son-
anl; sonra (Yakacık), (Kara- ra zirvenin eteğinde bıraktı. Ri

tepe), (Fatintepe), (Sarıalan), vayctler muhtelıf, yol bir bu
ıKırkpınar), daha bir çok yer- çuk, iki buçuk, ıiç saat diyenler 
ler hep göri.ılecek.. var ... 

Her gün akşamdan verılen ka- Ne olursa olsun, dağa gelip de 
ı arlar değişiyor; Uzaklara git - Kara tepeyi ve oradaki göller 
mek, sabahları vadileri tülliyen mıntakasını görmemek şanımıza 
sısm dağılıp dağılmamasına bağ- yakışmaz, dedik. Karatepede 
lı ... Dağ, her saat bize bir türlü dört tane göl varmış: (Kılimli 
oyun oynuyor. Böyle günlerde göl, Aynalı göl, Kara göl, Buzlu 
bir küçük tepeye çıkmak, bir ya- göl.) 
kın dereye inmek gibi küçük ge- Yorgunluktan şikayet ettiğimiz 
zıntiler yapıyoruz. yok. Bir dağ adamı vnkariylc 

Halbuki, aklımız, harikuHide başlarımız havada, yürüyoruz. 
manzarasiyle meşhur olan iki sa
at uzaktaki (Bakacık) ta ... 

O akşam, yine, ertesi gün Ba
kacık yoluna çıkmak hulyasiyle 
yattık. Gece yarısı bir yağmur 
akırtısı ... Ne yazık! Uç günden .. 

beri beslediğimiz heves, yine 
ıçımizde kalacak. Sabahleyin 
)'ağmur durdu, lakin. otclln çev 
ıcsı, gittikçe koyulaşıp yakla -
an bir bulut yığıniyle kapandı; 
Uludağ sisi bizi muhasaraya aldı. 

Göz gözü görmüyor... Rüzgar, 
soguk ... Pencerelerin, kapıların 
dı ı bıze yabancı ... Büyilk salon -
da, odalarda çatır çatır sobalar 
yanıyor; ihtiyat olarak getirdi· 
gımiz ne varsa giyinirken, Bur
sada Çclikpalasta, on yaşlarında 
zeki bir çocuğun; bize: "Şu yazı 
bırakıp da kışa çıktığınız için Al
lah size akıllar versin!., dediği
ni hatırlıyarak gülüştük. 

Derhal gıtmiye hazırlananlar, 
umitle beklemek istiyenlcr, si
ın gi.ınlerce sürebilecP-ğini, ka

pı dışarı çıkmak mtimkim ola
mıyacağını söyleyenler var ... 
Dağın kaprisi bana hoş geli

yor. Hiç bir şey duşünmeclen 
bekliyorum. Geceye doğrtı ote
lin kapısını açarak, dışarıda ne 
var, ne yok, diye görmek iste
dim. Merdiveni bile gizliycn ko
) u kurşuni renkli bir rüzgar dal
gası beni göğsümden itti: Dağın 
babası tuttu, dedim; bakalım bj
ze ne oyunlar oynıyaçak! ... 
Dağ, lUtufkrır .... Gece, haberi

mı.z olmadan her şey durulmuş ... 
Sabahleyin ne rüzgar, ne•sis, ne 
soguk .. Her yer günlük güneşlik .. 
Ne yapsak? Sabahleyin orman 
gezıntisi, öğleden sonra Baka -
cık.. Program kabul edildi, yola 
çıktık. 

** Ormana gidip dönüş üç sa-
at... Islak çam kokusu ci

ğerlere sonsuz bir hayat veri
yor. Yonnıyan meyillerden çıka
rak her dakika yeni bir güzel
ligi görmek için duruyoruz. Kah 
sık ağaçlar, kah ağaçların çev
relcdigı ılık düzlükler.. Yer yer, 
kocaman kaya parçalarının yap
tıgı (cihannıima) lar... Küçük bir 
cesaretle hepsinin üı.-tüne çık -
mak, alabildiğine uzanan yeşil 
ovalar denizini, köyleri, gölleri 
bir uçakta seyreder gibi gör
mek, kabil! .. 

Dag, her yerinde insana kol
) ı ını açıyor; her köşesinde mi· 
s, fırperverlik gösterıyor... Her 
bırımiz bir ehrama kurulduk; 
yer yüzünde bir avuç toprağı ol-

** Tepe çıktık, tepe indik; yine 
çıktık, yine indik. Vadi

leri, sı.irüleri seyrettik, çobanın 
kavalını dinledik. Yine her biri 
dört, beş yuz metre olan çıkış
lar, inişler; yine bir ıssız, yeşil 
vadi, ıslak bir çayır... Dere ... 
Sürü .... Çoban .... Kaval .... Karşı
mız yine gökleri kapayan snrp 
bir tepe .. Göller nerede'! Belki 
şu son dagın ardında... Çobana 
sormalı!.. 

Çoban bize ıülüyor: 
- Bu tepeler biter mi hiç? Du 

nu aşarsan, bir tepe daha gelir; 
o bitince öbürüsü çıkar; All.:ıhın 
tepesi çok. Gölleri nercdn bu
lacaksınız? Bu dağlara emniyet 
olmaz; bir toz gibı sis yagmuru 
başlarsa alimallah yanınızda ka
dınları bile göremezsiniz. 

Birdenbire akaşm ezanı olmuş 
gibi, bir karanlık basıverir!. Bey 
hude yere dağ, tepe aranmayın .. 
işte hepsi şunlara benzer. Ge
lin, oturuverin şu sucngızın ba
şında, keyfinize bakın; bir avuç 
göl suyu göreceksiniz de ne ola
cak ki! Size şimdi şakagelir, ta 
geçenlerde bir dolu yağdı, tam 
bir karış! Vallahi bilJ4hi bcy
girlerimi bulamadım. 

Çobana inanmalı mı? Sahiden 
sis basar da dağların, taşların a
rasında kalır mıyız? Otelden uç 
saat uzaktayız ... 

Çoban bize sözünü dinleteme
di, bizi kurtaramadı. Dağ a?a
mını arkamızda bırakarak yıne 
tırmanmıya başladık. 
Dağın biri bitince öbürü baş 

veriyor; çobanın hakkı var. Alla 
hın dağlarını ölçmeğe bizi nıi 
memur ettiler?. 

Kayalık bir çukurda sular çnğ
lıyor; uzak boşluklarda bir vah
şi köpek sesinin ürperten akis
leri... Yakında bir sürii olmalı. 
Hava durgun, gök berrak. 

iyi ki çobanı dinleyip dönme
dik. 

Karar verildi. Kayalığı inerek 
su başında yemek yemek ve yola 
devam etmek ... 
Yarım saat istirahat ve yemek, 

dizlerimizi kuvvetlendirdi. Kalk· 
tık. Iki dağ arasındaki düzlük
ten geçerek gölleri bulmak ü
midindeyiz. 

On, yirmi metre ara ile birbi
rimizin ardında, bir hedefe ko
şan Kutup kllşifleri ~ibi, ıssız 
dağ başında sessiz. sedasız. ,gi
diyoruz. 

Devamı 4 üncüde) 

Şekilleri Tadil Edildi 
.. 

Maarif Vekaleti 

Muallim 

Çok Eğitmen 

Ac;mıya Karar 

Yeniden Bir 

Mektepleri 

Kursları 

Vere!.~ 

ve 

Maarü Vekaleti hususi Ti.irk, 
azınlık ve yabancı okulların tale
be kayıt ve kabul işleri hakkın
da yeni kararlar vermiş ve bu 
kararlan alakadarlara tebU~ et
miştir. 

Yeni kararlara göre; resmi or
ta oltul veya liselerden hususi or 
ta okul veya liselere naklen ge
len talebe ellerindeki vesikaların 
gösterdiği sınıflara imtihansız a
lınacaklardır. Yalnız Galatasaray 
lisesinin 9 uncu sınıfından gelen 
talebe lise bire imtihansız, yine 
Galatasarayın 10 uncu sınıfından 
gelen lise birinci sınıfa imtihan
sız, lise ikinci sınıfa imtihanla 
11 inci sınıf tan gelenler lise ikin. 
ci sınıfa imtihansız. lise üçüncü 
sıoıfa imtihanla alınacaklardır. 
Ayni lisenin 9, 10. 11 ve 12 inci 
sınıf talebeleri İstanbul Ameri
kan kolejinin mukabil sı.nıfları
na imtihnasız olarak girebilecek-
lerdir. 1 

Öğretmen okulu talebesi 
Öğretmen okullarının mesleki 

sınıflarından hususi liselere ka
bul edilmek üzere mürac:ıat e
denler. evvela taahhütlerinden 
ibra edilecek, sonra resmi bir li
sede imtihan verecek ve bu su
retle hususi bir liseye yazılacak
lardır. 

Eski Stil. Türk 

Kahvehaneleri 

Avanproielerin 

Hazırlanmasına 

Başlandı 

.Azıtılık veya yabancı 
okullardan resmi 

• liselere nakil 
Azınlık ve yabancı okulların

dan resmi okullara naklen ~elen 
talebe ellerindeki vesikanın ~ös
terd iği sınıfa imtihanla. bir sınıf 
aşağısına imtihansız olarak kabul 
edileceklerdir. Azınlık ve yaban
cı okullarından birinden naklen 
di~erine girmek istevenler için 
de hususi hükümler konmuştur. 
Tedris dili itibariyle birbirine 
benzemiyen okulların birinden di 
(!erine naklen talebe alınm:ısı i· 
şinde tnlebenin, girecet!i okulun 
tedris dilini. dersleri takip edecek 
derecede bilip bilmediğine bakı
lacaktır. Biliyorsa vesikasının te
kabül ettil!i sınıfa, bilmiyorsa dil 
öğrendikten sonra yine o sınıfa 
geçirilmek üzere ihzari sınıfa a
lnacaktır. 

Yeni talimatnamede memleke. 
timiz dısındaki okullardan husu
si okullara J,?elenler, hususi tahsil 
görenler hakkında da :veni karar
lar bulunmaktadır. 

r eniden birçok eğitmeJ& 
kursları açılacak 

Maarif Vekaleti bu sene köy 
kalkınma pro~ramı mucibince ye-

niden bir çok e,ğitmcn kursları 
ve ö,ğretmen okulları açm1ya ka
rar vermiş, evvelce acılan kurs ve 
okullardan alınan neticeler üze
irnde tetkiklere başlamıstır. 

Ilk olarak okul ve kur;:;lnrın bu-
lundukları mıntakalardaki devle. 
tc nit gayrimenkullerin tesbiti i
şine hız verilmis ve devlete ait 
bir çok J,?avri menkullerin köy
lerde acılncak ve açılmış olan öğ
retmen okullari vle eğitmen kurs. 
larına tahsisi kararlaştırılmıştır. 

Maarif Vekaleti, evvcke tes
bit edilen devlete ait jlavri men
kullerden bir kısm1 üzcdnde mu
amele yapmıya başlamıştır. Köy 
ö,ğretmen okullarına tahsisi iste
nilen arazi ile alakadar evrakı 
dosya halinde icap eden vilayet
lere J,?öndererek mahalli maliye 
teşkilatınca siiratle tetkikat ya
pılmasını ve neticesinin vekalete 
bildirilmesini istemiştir. 

Maarif Vekaleti takviye edile· 
cek ve yeniden açılacak köy öğ
retmen okulları ile eğitmen kurs
larına alınacak talebe için ayrıca 
tetkikat yaptırmakta ve ilk okul 
C'a~ındaki köy cocuklarının ista
tistikleri üzerinde durarak köy 
kalkınma pro~ramı mucibince fa
aliyet ~östermiye çalışmaktadır. 

Anadan Kör Doğan 
iki Çocuğun 

Gözleri Açıldı 
Bunlardan Biri 8. Diğeri 14 Yaşmda idi 

Jstanbul belediyesi :ıehrin iki 1 muhtelif semtinde eski Türk kah Malatya <TAN) - Blr kaç gün bilglye dahi sahip değillerdi. Yı -
1 ·k· k h evvel, Malatya merkez Trahom lardanberi, yavrularının ıstırapla. 

velerini ihya maksadiy e 1 ı a ff l' rını derı'n bı·r yeı·s1e•mu"şfı'k sı'ne-hastahanesinde muva akıyet ı 
ve yaptırmak tasavvururıda<lır. bir ameliyat yapılmıştır. Ierinde biriktiren ana ve baba en 
Kahvelerden biri Beyazıtta inkı- nihayet çocuklarını Malatyaya ji!e 
lap müzesi ve şehir kiitüphane- Akçadağ kazasının Gölpınar tirerek Trahom hastahanesine 
sinin köşesinde istimlak edilen köyünden Hasan oğlu Ateşin se- yatırmışlardır. 
sahada diğeri de Çamlıca tepesin- kiz yaşından o~lu Hüseyin ve 14 Bir kaç ~n evvel yapılan mu
de lstanbul, Marmara ve Boğa- yaşındaki kızı Elifin anadan doğ- vaffakıyetli bir ameliyattan sonra 
zı kucaklıyan bir mahalde yapı- ma her iki gözleri de kördü. Bu her iki yavrunun gözleri açılmış. 
lacaktır. Belediye bu kahvelerin iki betbaht yavru, birisi 14, diğeri yeni ve parlak alemi ilk defa o
avanprojelerinin yüksek mi- 0 senedenberi icinde bulunduk- ıarak hayret ve dehşet içinde 
mar Sedat Hakkı tarafından ha- ]arı dünya hakkında en ufak bir ~örmiye muvaffak olmuşlardır. 
zırlanmasını kararlaştırmış ve ================================= 
mimar projeler tlzerinde çalışma
ğa başlamıştır. 

Beyazıttaki kahvenin ayni za
manda bir lokanta ve bir de açık 
kahve kısmı olacak ve eski l'ürk 
kahvelerinin bütün hususiyetle
ri bu eserde canlandırılmakla be
raber bugünün ihtiyaçları da göz 
önünde tutulacaktır. • 

Çamlıcada yapılması düşiinü -
len inşaatta ise tamamen eski bir 
Türk kahvesinin ihyası esası hA-
kimdir. Proje, arazinin tatlı mey
line uyularak her kademede bi
raz daha yükselmekte ve geniş 
bir manzarayı kucaklamaktadır. 
Bu bina harici manzara itibariyle 
tamamiyle Türk mimari kanık
terini ihtiva edecektir. 

Mimar Sedat Hakkının hazır
ladığı projeler belediye fen işle
rince tetkik .edilmiştir. Bunlar 
üzerinde bazı mütalealar ileri sü
rülmekte ve bilhassa Çamlıcada
ki kahvede eski sistem pike yerli 
kanapelerden ziyade halkın ra
hatça otutabileceği ve rağbeti çe 
kecek gazino esaslarının nazarı 
dikkate alınması fikri ileri sü
rülmektedir. 

Eskiıehirde Büyük 

Bir Barai Yapllacak 
Ankara, 15 (TAN) -Büyük su 

pro~ramının en mühim eserle
rinden biri olan ve Eskişehir o
vasının sulama işini başaracak ve 
bu yurt pw;~sınıh verimini art
tıracak olan uyu'k 'barajın etüt-
leri t<iriı!tliJ.~ nmt'S~!r: __ _ Bu baraj 
mi.Ndufruf\Htrle7f'~6Vlaclik
tır. 

Eskişehir• barajı Ankaradaki 
Çubuk barajından da on misli 
büyük olacak ve 120 milyon ton 
su toplayacaktır. Baraj 196 met
re uzunlukta olacak ve 160 bin 
hektar araziyi sulayabilecektir. 

Barajın yapılacağı sahada kal
ker taşları bulunduRundan son
daj işi mlitehassıs bir firmaya i
hale edilmiştir. 

PİYASADA: 

Bir Mütecaviz 

Mahkum Oldu 
Mehmet adında biri, evvelki 

gece· sarhoş olarak Galata köp
rüsündan ~eçerken bir dilenci 
kadına raslamış ve onun karnını 
doyurmak için köprü altında aş
çı Nezirin dükkanına .ıı?ötürmüş
tür. Fakat kadının kılı~na kıya
fetine bakan aşcı onu dükkana 
sokmak istememiş ve bu yüzden 
Mehmetle aralarında .kav~a çık
mıştır. Aşçı ile sarhoş bir hayli 
birbirlerini hırpaladıktan sonra 
bir aralık Mehmet elindeki tor
banın içinden bir testere çıkar
mış ve aşçıyı sol kolundan yara
lamıştır. 

Biraz sonra polisler tarafından 
yakalanan Mehmet, dün adliyeye 
verilmiş ve ücüncü sulh ceza mah 
kemesinde 30 lira a~r T>ara ce
zasına mahkum olmuştur. 

Ankarada Bir 

Otomobil Kazası 
Ankara, 15 (TAN) - Bu sa

bah Yenişehirde Sarık5'k civa -
rında bir otomobil kazası olmuş
tur. 

Şakir Kınacı adında bir ada
mın kızı Nebahat ve yengesi Ha
tice, bir taksi ile giderlerken 
karşılarına birdenbire bir çöp 
kamyonu çıkmış ve çarpışmışlar -
dır. Müsademe sonunda taksi 
otomobili yuvarlanarak ters dön 
müş, Nebahat hafif ve Hatice e
hemmiyetli surette yaralanmıştır. 
Şoförlere bir şey olmamıştır. 

Hadise hakkında tahkikat ya -
pılm~ktadır. 

İzmirde İki İhtikar V akası 
Izmir, 15 (TAN) - Ikiçeşmelı

de bakkal Hayrinin naftalin ve 
eczacı Samoelin de ilaç satışların· 
da ihtikar yaptıkları tesbıt edil
miştir. Her ikisi hakkında da ad
li takibata başlanmıştır. 

POLİSTE: 

Bir Oto~obil Bir 

Kadına Çarp+. 
Yeniçarşıda Sentontuan hanı

nın 4 numaralı dairesinde otu
ran Agaveniki adında bir kadın 
İstiklal caddesinden geçerken. 
şoför Hüseyinin idaresinde 2221 
numaralı otomobilin altında kal
mıştır. Kadın muhtelif yerlerin
den yaralandığından Beyoğlu 
hastanesine kaldırılmış, şoför tu
tulmuştur. 

Yük Altında Kaldı - Mah
mutpaşada Arife ait 224 numa
ralı manifatura mağazasında ça
lışan Leon, taşıdığı manifatura 
balyasının altında kalmış, muh-
telif yerleri . ezilmiştir. Leon 
Cerrahpaşa hastanesinde tedavi 
altına alınmıştır. 

ADLİYEDE: 

Bir ihtikar Şebekesi 

Meydana Çıkarlldı 
Fiyat mürakabe bürosu memur 

lan mühim bir ihtikar vakasının 
tahkikatiyle meşJ{Uldür. İddia e
dildiiine j{Öra merkezi İstanbul
da bulunan büyük bir firma bü
tün Anadolu şehirlerine memur-
lar göndermiş, mevcut demir tel
leri toplatmıştır. Bu tellerin bir 
kısmı İstanbula nakledilmiş, di
~er bir kısmı da muhtelif şehir
lerde depo edilmiştir. 

Bir ihbar üzerine harekete J(e
cen müra.kabe memurları firma
nın İstanbuldaki depasunu tesbit 
etmiş ve mühürlemiştir. Di~er 
şehirlerdeki depoların da tesbi-
ti için bütün vilayetlere bir ta
mim gönderilmhı ve bunların der-
h'Rl mü1'ıürlenmesi bildirilmiştir. 
Memlekette kafi mikdarpa demir 
tel bulunduğu halde piyasada his
sedilen tel buhranının sebebi bu 
suretle an taşılmış olmaktadır. 

Tarihi Eserlerin 
Resim ve 

Foto9rafları 

Maarif Vekaleti Bu 

Hususta Yeni Bir 

Talimatname Hazırladı 
Maarif Vekaleti müzelerdeki 

eserlerle tarihi anıtların satışa çı
karılacak resim, fotoğraf, mulaj 
ve kopyelerinin ve kataiog, mo-
nografi . klavuz, brosiir. dergi ve 
korpüs ı?ibi her türlü nesrivatın 
vapılması için ihdas ctti_ği "mü
tedavil sermaye" nin muhasebe 
ve satış isleri hakkında bir tali
matname hazırlamıştır. 

Bu talimatnameye göre; satılı
i?a cıkarılacak resim. mulüi ve 
kopyalar müzelerin atölyelerinde 
veya haricte çalısan sanatkarlara 
vaptırılacak, masraflar mütedavil 
sermaveden ödenecektir. Satışa 
cıkarılmıvan veya neşir hakkı 
Vekaletce mahfuz tutulan cnvan. 
ter ve etüt için lüzumlu resim
lerin tabı . teksir, tevzi ve istimaU 
icin Vekalet hususi bir talimat 
verecek ve bunlar icin ihtiyar o
lunacak masraflar Vekalet biit
çesinden ödenecektir. 

Edirnede Maarif 

Faaliyeti 
Edirne (TAN) - Maarif'hare

ketlerinde aylardanberi devam e. 
den ihtimamlı bir çalışma _göze 
çarpmaktadr. Maarif Vekaletinin 
bütçe yardımı ile Kız Enstitüsü 
iç ve dış tamirleri yapılmıştır. 
Şimdi de üçüncü bir binanın sa
tın alınması bekleniyor. Böylelik
le enstitü ve kız sanat okulları 
birbirine ba~lı zümre halinde 
yaşama imkanlarına kavuşacak
tır. 
Di~er taraftan kız muallim mek 

tebinin yemek salonları tarnamiy
Ie bitmiş, yalnız teneffüshane 
kısmı kalmıştır. 11.000 liraya 
yapılmıştır. 

Türk maarif cemiyetinin bü
yük himmetiyle satın alımın kız 
ve erkek talebe yurtlarınm çok 
muhtaç oldukları tamir işi de baş 
lamak üzeredir. 

Bundan başka Sokullu vezirin 
Sinan eseri çifte hamamları da 
Edirne vilayetince istimlak edil
miş, muamelesi bitmiş, parası ö
denmiş ve şimdi yapı işlerine 
başlamak üzere Nafia VP"" 01etin
den müsaade gelmiştir. 

Bereketli Yağmur 
Bolvadin, (TAN) - Mahsul 

yağmursuzluk yüzünden ciddi bir 
tehlikeye maruz bulunuyordu. 
Fakat evvelki _gi.in tam zamanın
da beklenilen bereketli yağmur 
yağmış, toprak kana kana sulan
mıştır. Mahsul kuraklık tehlike· 
sini atlatmıştır. 

Ereğlide Çilek Bayramı 
Zon,guldak (TAN) - Halkevi 

Ereğliye motörle bir _gezinti ter
tip etmiş ve beş yiiz kişilik bir 
kafile ~ezintiyc iştirak etmiştir. 

Ere,i?lide Karadeniz çilek bay
ramı yapılmıştır. Bayram müna
sebetiyle ~erek Halkevi mensup
ları, gerek Zon~uldak ve Jı?el'ek 
Erej:Oi halkı birbirleriyle pek ya
kından samimi hasbihaller yap
mışlardır. 

Gümüşhacıköyde Tütün 
Tohumu Tevziatı 

Gümüşhacıköy (TAN) - İnhi
sarlar İdaresi tarafından Gümüş
hacıköye ıslah edilmiş tütün to
humu parasız olarak daı?ıtılmış
tır. 

Bu tohumlardan istihsal oluna
cak mahsulün cazip ren~i, bariz 
kokusu ve yüksek randımanı ile 
tema:vüz edece~i bittecrübe sabit 
olduğundan bu tevziat tütüncü
ler arasında derin bir alaka uyan
dırmıştır. 

Anamur Köprüsü 
Anamur (TAN) - Kışın yıkıl

mış olan vilayet şosesi üzerinde
ki büyük ahşap köprü Haziranın 
birinci ~ünü ikmal edilerek açıl
mıştır. İhalesi yapılan posta na· 
kil işi şimdiye kadar hayvanhı 
yapıldı~ı halde. yakında otomo
bille posta nakline başlanacaktır. 

Bektaşi Ayini Yapmışlar 
lzmir, 15 (TAN) - Zabıta ba

za kimselerin bir evde toplana
rak gizlice bektaşi ayini yaptık
larını haber almış ve ev tarassut 
altına alınarak bir ciirmü meşhut 
tertip edilmiştir. Içlerinde bir 
kaç da kadın bulunan on k si suç 
üzerinde yakalanarak adlıyeye 
verilmişlerdir. 

16 - 6 - 9H 

Şarkılara Dair 
Yazan: Naci Sadullah 

Evvela lfıtfen, dün gece bit 
r,azinoda dinlediğim şarkı· 

lnrın gi.iftelerinden aldığım şıı 
ııarçalara bakan: 
"- Dizllrine kapansam, kanii 

kana ağlasam!..,, 
"- Öniinde geldim de dize • 

Yar olmadı bu kimsesize! .. ,, 
"- l\.npında köle olsam, seıı 

bana acır mısm?,, 
1\Iisallerini verdiğim bu giifte· 

lerin benzerlerini hatırlamak si· 
zin için hiç de giiç değildir: 

Çiinkü dinlediğimiz alaturkll 
ı;;arkılnrm zengin repertuvarı, btı 
nevi giiftelerle doludur. Ve buf1· 
dan da bellidir ki, bu giiftelerlt 
Lirlikte, melfıııkolik oluşundnıt 
ikayette bulunulan musikimiziıı 

hckçlsiz kapılarından içcrivc, kO· 
hıy teneffüs edilemiyecek dere
cede ağu bir meskenet havası 
ginnektedir. 

Ekserisini, -bakir halk şnrkılıı· 
randan ziyade- şehirlerde bestele· 
nen şarkılar arasında bulahilccc· 
ğimiz bu giifteler, gözlerimiz~f1 
i:inüne. yerlerde süriinmekten, Jtli 
le olmaktan, mızmız ve !ıırnaşılı 
dilenciler gibi yakarmaktan zc\'lı 
duyan izzeti nefissiz, gurursuı, 

fıciz, mariz \'C dolal ısiyJe maZO" 
ist birer aşık getiriyor. 

Halbuki, hu biçare zUmrenill 
kadrosuna sokabileceğimiz aşık• 
lar çok şükiir, her g-azinodan, hef 
kahveden, hatta her radyodaflı 
her gramofondan kulaklanmızl 
sırnaşan o miskin giifteler kadar 
mebzul değildir. 

Çünkü biz, -umumiyetle. dost. 
luklarmda olduğu kadar, sevgt 
Jerinde de alabildiğine erkek bil 
milletiz. Bunun içindir ki, ]fadı11> 
Jarımız , köle gibi dize gelen '\1f 
çocuk gibi ağlıyan erkeklerden 
erkeklerimiz de, cariye gibi etei 
(ipen. ve dilenci gibi merhanıe 
dilenen kadınlardan hoşlanmaı
lnr. 

Ve yine bunun içindir ki, kıl
lık, Jıntta yokluk yiizünden diP. 
lcnıiye mecbur knldığımız o mi!
kin giifteler, birer şahikayı a,ndt 
ran ruhlarımızın salıillcri dö\" 
mekten usanmadan köpüren dalo 
galar kadar erkek duygularına aS' 
la terciiman değildir. 

Bu hatanın tashihin.de et 
hiiyiik vnzifel'İ başarmak mecı 
huriyetinde olan radyomuzun, s~ 
simizi bir türlii duymıyan kulao 
i'.,•mdn, bu hakikat da bulunsun! 

Dün Muhtelif 
Eğlence Yerleri 
Teftiş Edildi 

Cumartesi günü belediyede, be' 
Iediye reis muavini Lutfi Aks~ 
yun riyasetinde toplanan yazlı1' 
faaliyet komisyonu ilk kararlarl"' 
nı vermiş ve halka rahat bir me~ 
sim _geçirtmek için icap eden tect. 
birlerin ahnması hususunda kay• 
makam ve emniyet amirlerin.e bit 
tamim yapmıştı. Bu tamımde 
her gün bütün eğlence yerleri· 
nin ve plajların kontrolü isten.· 
mekte idi. 

Dün başta LUtfi Aksoy old\l" 
ğu halde bütün kaymakamı.ar, 
emniyet amirleri ve beledıye 
zabıtası memurlara ile belediy~ 
iktisat müdürlüğü kontrolörıerı 
sabahtan itibaren şehrin muhte" 
lif semtlerine dağılarak eğlence 
yerlerini teftiş etmişlerdir. Tef• 
tişlerde bilhassa temizliğe ~ 
tarifelere riayet edilip cdilmedı· 
ği göz önünde tutulmuştur. Tef
tiş esnasında Beyoğlunda üç za· 
bıt tutulmuş ve bazı eğlence yet 
lerinin tarifeden fazla para aldğı· 
ğı, mutfağını temiz tutmadı 1 

görülmüştür. Boğazda yapılnJ1 
teftişlerde ise yalnız bir eğlence 
yerinin belediye zabıtası talim~t· 
namesine muhalif olarak büyu1' 
ölçüde fiyat listesini eğlence ye· 
rinin göze iyi görünen bir yer~e 
asmadığı müşahede edilmiştır: 
Kaymakam ve emniyet fımirJc~1 

bir çok müessese sahiplerine şı· 
fahi tenbihatta bulunmuştur· 
Belediye reis muavini de kont· 
rol yapan belediye zabıtası me
murlarına vazifelerinde daha ço1' 
uyanık hareket etmeğe mecbıll' 
oldukları şeklinde ikazlar yap ' 
mıştır. 

Tcffü ruporları yarın belli er 
lacaktır. 

Çekirge Mücadelesi 
Samsun (TAN) - Ziraat Ve

kaleti teknisiyenleri tarafmdaf1 
alman esaslı tedbirler sayesindE' 
cekirı!e tahribatının öniine ~ecil· 
miştir. Çekirı:!eler daha silrfe hll' 
linde iken imha olunmuştur. J3ll 
sene bu yüzden zayiat kaydedil· 
memiştir. 

Anamur (TAN) - Kazamı:ııtl 
sahil köyleri arazisinde bu yıl pclt 
cok çekirge olduğundan mücnd.e· 
leye baslanmış ve b i.i t ün halk tıC 
,ııun alışmıya davet olun,muştııt 
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1 
- Vıchy'nln İngiltereye muha" 
~ bir vaziyet alınası içın sarfe
~~n biıtün gayretlere rağmen, 
\' areşal Petaln'in noktai nazarının 

Chy hukumetinln sıyaseUne ha
nı olmakta de\ am ettiği anlaşıl" 

llı•kta ve bunda Amerıkanın da 
llıUhiın bir rol oynadığı hissedıl
llıektedir 2 • 

- Hırvatistan da üçler paktına 
:l'nlektedir. Almanyanın bu il

klarla takip ettıği gayenin, bu 
llıtınleketlerin Almanya hesabına 
~ randımanla istihsal faaliye

e geçmelerini mümkün kılmak 
Olduğu anla:ıılmaktııdır. 

Siyaseti: 
Suriye meselesi hakkında 

til Vichy hükumetinin İn· 
ı...._~eye verdiği lkin.ci nota hak 
~a İngiliz kaynaklan şu mü. 
~ da bulunmaktadırlar: Vi-
1tı!_ hükumeti, İngiliz • Fransız 
~ebetlerinin bir harbe se
;:!. olacak derecede gerginleş
.--..ıesini istiyen efkan umu· 
~enin tesiriyle, bu protestola. 
..._ Gltimatom mahiyeti vermek
..,.. ~ekinmektedir. 
,. l>iter bir ajans haberine J(Ö· 
it':' Amiral Darlan'ın Alman
~'lllb· sız işbirlij{i siyaseti, Vichy 
lııı;;uıesinde şiddetli münakaşa· 
!olt sebep olmuştur. Hatta na
IH!•rdan bir kısmı istifa etmek 
~işler, Fakat İngiltereye 
"'1 umumi muhasım bir cephe 
~ınıyarak, Suri~·e hadisesinin 
lıl Ziileştirmiye karar verilme-
11..~ıerine istifalarını geri al
~lardır. 
~lınanya hariciye nezaretinin 
~ iisü de şunları söylemiştir: 
) lllanya, Suriye meselesinin 
~lrıız manevi ve siyasi tarafı 
): alakadardır. İngilizler Suri-1i işgal etsinler 'eya etme
t' er, asıl mühim olan mesele, 
~baız • İngiliz dostluğunun e
~· İyyen mahvolması keyfiyeti
~: "' bu, istikbalde çok büyük 

rol oynıyacaktır. 

de,·letler mümessillerfoin iştira
kiyle yapılan içtimada söylediği 
nutukta Amiral Darlan'a hücum 
etmekle beraber, Mareşal Pe
tain hakkında hiç bir şey söy
lememiştir. 

Suriyedeki in.giliz askeri ha. 
rekatının yavaş inkişafı da, bü
yük mikyasta bununla kabili i
zahtır. Filhakika, İngiliz ve Hiir 
Fransız kuvvetleri, yerli halkı 
\'e Fransız kuvvetlerini müm
kün olduğu kadar kollıyarak ve 
propaganda ile kazanmı;\'a çah
şarak çok ihtiyatlı bir surette 
ilerlemektedirler. Hatta İngiliz 
tayyareleri, halkı zarardan vika
ye için, hangi mevkilerin ne za. 
man bombardıman edileceğini 
evvelden attıkları beyanname
lerle hebar vermektfodirler. 

Bu tedbirlerin inıgli ('er ve 
Hür Fransızlar hesabına ivi ne
ticeler verdiği. Suri;\·edeki Fran 
sız askerlerinden oldukça mii
him kısımların harekat inkişaf 
ettikçe kendi taraflarına geçme
leriyle anlaşılıyor. 

Reuyter ajansının Kudüsten 
\'erdiği bir habere göre, miitte
fik kuvvetler tarafına geçen Vi. 
chy hükumeti emrindeki subay. 
lar ve erler, Almanlara karşı 
antipatilerini ~e ingiJizlere kar. 
şı düşmanlık beslemediklerini. 
fayt Mareşal Petain'e karşı sa
dakatlarmı bildirmektdirler. 

Suriye fevkalade komiserinin. 
hiç kimsenin amirlerinden emir 
almadıkça vazifesi başından ay. 
nlmamasını emreden bevanna
mesi de, Suriyedeki Fra..;sız su
baylarının, müttefik kuvvetler 
tarafına geçmekte devam ettik
lerini ıröstermesi itibariyle, şa. 
yanı dikkattir. 

Bu vaziyete göre, Suriye ha
rekatının, ev,•elce tahmin edil
diği gibi, bir kaç JrÜn içinde so
na ermesine intizar edilemez. 

Akdenizde: 

Son gelen haberler, İngiliz 
denizaltılarının şarki Ak. 

denizde, simdiye kadar görülme 
miş bir faaliyete başladıklarını 
biJdirmektedir. Bu denizaltılar, 
Ege denizinde mihver kuvvetle
rinin i,gali altındaki limanlara 
kadar sokularak, milsellih bir 
ticaret kruvazörü ile iki büyük 
ticaret gemini ve dokuz küçük 
tekneyi hatırmıslardır. 

Bu zayiatın, mihver ievletleri 
için mühim bir yekikn teşkil et. 
mediii muhakkaktır. Fakat bu 
hadise, İngiliz deniz kuvvetleri
nin, tamamiyle mihver devlet. 
lerinin hakimiyeti altına geçtiii 
iddia edilen Ege denizindeki nak 
liyata mani olmalan ve istikbal
de daha geniş mikyasta faaliyet. 
te bulunmak temayülünü gös
termesi bakımından ehemmiyet
lidir. 

l't lliitün bu haberlerden ve ce. 
1\ tan eden hadiselerden: Ami
ttı l Darlan'ın İneiltereye karşı 
lla~hasım bir vaziyet almayı te
brı rnaksadiyle srfettiği bütün 
it l't~lere ve Almnyanın bütün 
-!:•tlerine ve vaatlerine rağ-
~ 'Fransayı tekrar harbe sok· Venedik Mülakatı .: 
~lrıayı esas gaye olarak kabul 
' Mareşal Petain'in noktai 
) l'lbln Vichy hükumetinin si
~ine hakim olmakta devam 
~~! anlaşılmakta ve bunda A
~nın da mühim bir rol oy. 

ı iı hissedilmektedir. 
tiQ.~ırilterenin de, Mareşal Pe
'i 1~ bu çok miişkül olan va
ı.!etıni idrak ederek ihtiyatla 
~ket ettiği hissedilmektedir. 
~~ister Churchill, iki gün ev
~ominyonlar ve müttefik 

Bugün, Venedik'te Alman 
ve İtalyan hariciye nazır

ları arasında bir mülakat yapıl
dığı ve bunda Hırvatistan'ın üç. 
ler pak.tına iltihakı meselesi ko· 
nuşulacağı bildirilmektedir. 

Hırvatistan. Macaristan, Ro· 
manya ve Bulgaristandan sonra 
dördtincü olarak üçler paktına 
girmektedir. 

(Arkası 4 ünoeüdeı r11ao ~uı-ı-wa---,,..m~. --
... AYA Ti BİR MESELE ••• 
~il ~uharebenin sebeplerin • ı nın sonbahanna vardıktan sonra 
~ti blfi olan ''Hayat sahası,, tıi- saçlan çokça dökiUse hile, er • 
~~~etelerde sık sık geçtiğin· kekler gibi daz başlı olmazlar. 
ç~' "Hayati mesele,, _ıer. de 1 Yalnız saçlan çokç~ seyrekleşir. 
lt"1.ı .. Jstanbulda, Lalt>lıde Bayanlann gençlıkte saç rlökül 
~- b!t sokağında adresini ya- mesini merak etmeleri, saçlı.111n 
)''- •r sayın okuyucumuz bıı- dökülmesi tabii bir hay:tt hadi
~ ~~ saçlanmn dökülmcsı ken sesi olduğunu bilmedikleriuden, 
tıl;~tın hayati bir mesele oldu- güzel saçlannın birer birer düşen 

it: ~azıyor... teJlerine acımalanndan ileri 1r:e • 
>ıııtie~ınlerin gözünde her §ey ha lir ... Bu sayın okuyucumuzdan 'il ır rneseledir. Yemek, iç · rica ederim: Her· gün saçlnnn • 
li bit llYurnak ve çalışmak ha3 a- dan dökülen saçlannın tellerini 
' d" l!ıesele olduiu gibi, saçla· birer birer saysın... Bu bayaıun 
"- ı/külrnesi de uzaması da yi- kendi saçlarını sayması posteki 
'-lrer öyle meseledir.. saymak gibi değildir. Eğlenceli 
~ Sl!.ran dökülmesi hayatta ı bir iş olur... Günde yiiz telden 
~tabii bir şeydir. Saçlaı" hir j tazla dökiilmüyorsa merak t.."fli
~ ):-~ d?külürler, bir taraflan lece~ bir şey yo~ demddir .... 
~ llılerı çıkar. lnsanm çocuk- Bır de, daktilo bayanlardan 
~~._llcla bile dökiilen saç ıelle- başlıyarak bir zamandanbcri çok 
""'Clııı sayısını her gün doksana ça ya)•ılmış olan alnın yukam.ı
~~t~t çıkanrlar... Çocukluktan na büyiicek bir rule yapı~ak mo
~' .~il her gün y· 1e kırk tel- dasına uymamasını çok rıca ede-
"-'· )uz sekiz tele k lar dökü - rim. Böyle rule yaparken, ı:cnç 
~ tef.akat böyle heı ,!Ün dökii- bayanlar saçlannı çokça çe~~yor 
~ erin yerine heı ~ün 3 eni- lar. Çekilen saçlar da gerıhyor 
"~kar. On"'~ ıçin dt. killen saç ve dökülüyor. Başlannın bir ta· 
~ile acım lı, dökiilenlerin raftaki beyaz çizgileri gittikçe 
~t Yenilerı :ıp çıkmadıgına genişlemesinden belli... DayanJa-
~~ etmelidiı nn başlarında o geniş beyaz çiz· 
r~ a, dökülen saç tellerinin gileri giirdükçe benim İçim 'llZ• 

~ () Yenilerinin çıkmadıgı drı o- hyor ... Kadın saçJannın ı:anı hiç 
L"ftltt \ra.kit saclar ilk zamanda bir tarafından sıkılmamak \'C d.a 
~''el eşır, sonra yavnş :' a' aş ima kabarık durmaktır. O \•akıt 
-.,.~az, . olur. Fakat daz t.a,b saçlann arasına ferah ferah ha
~ daha ziyade erkeklh.cin sa- va girer ve dökiilen tellerin yeri-

• Baranlar, kadınlık hayatı- ne )'enileri çakar .. 

TAN 

DenizciJik Bahisleri 

Atlantikteki Deniz 
Harbinde Amerika 
Donanmasının Rölü? 

Amerika donanmasına 1940 yılının son aylannda iltıhak eden yeni tayyare gemilerinden biri 

A merikanın vaziyetine dair 
ıelen haberler, bilhassa 

İngiltereye harp malzemesi ıt:ö· 
türen nakliye jlemilerinin hi -
mayesi bakımından. her gün bi
raz daha ehemmiyet kazanıyor. 
O kadar ki, Amerikanın mesul 
devlet adamları, muhtelif vesi
lelerle söyledikleri nutuklarda, 
İn~iltereye yapılmakta olan yar 
dımı bir an evvel fazlalaştır· 
mak icap etti~i ve malzeme. 
mühimmat JlÖtüren gemi kafi
lelerini Amerikan harp ıemi -
leri tarafından himaye ve em • 
niyete almak lazım a:eldiii nok
talannda ısrarla durmaktadır
lar. HattA Amerika Bahriye Na
zın Albay Knox. ıt:eçen haftalar 
zarfında yaptığı bir beyanatta, 
gemi kafilelerini himay~ ve enı. 
niyete almak için Amerikan 

ı········································ı 

L ... ~~~.~~.: .. ~: .. ~~.~~~ .. .J 
başlı başına bir harp kudreti -
dir. Bu iki gemi 9 adet 40.6 lık. 
16 adet 12.7 lik, 16 adet 4 lük 
topla, 20 adet makineli top v~ 
3 tayyare taşırlar. 
Şu halde Amerika harbe ~ir

dili takdirde, ilk hatta harbe -
decek olan hattı harp ~emileri 
17 adet olup, bu Jıemiler dün -
yanın en kuvvetli cüzütamları
dır. (Diier. 15 adet hattı harp 
l(emisi hakkında 20.2JM1 tari -
hinde çıkan sayımızda geniş 
malumat vermiştik.' , 

** donanma.unın hazırlan4ıi!nı ve TQ111JQre ge~ri: 
emir bekledi~ini söylemekle fn-
~iltere için hayati bir ehemmi- B ugün Amerikan bahriye -
yeti haiz olan bu mevzuda Bir- sinde 7 adet tayare ~e-
lesik Amerika devletlerinin ne misi ve 5 adet de tayyare taşı -
kadar hassas bulundu~unu te- yan gemi vardır. Bunlardan 50 
reddüde mahal kalmıyacak şe - tayyare taşıyan 20,000 tonluk 
kilde ifade etmiştir. Harnet tayyare J(emisi bu sen-?. 

Amerikan donanması İnRilte- sonunda vazüeye başlıyacaktır. 
reye malzeme ve mühimmat Bu tayayre ıt:emileri donanma 
.,;ötüren nakliye ,llemi kafilele- ile birlikte hareket yaptıkları 
rini ne zaman himayeve başlı- zaman. bir anda 430 tayyare 
yacaktır? Bunu simdiden kes - birden ucurabiliyorlar. Bu ge -
tirmiye imkan olmadıiı · bedi - milerin süratlen 34 mil olup, 
hidir. Ancak, yakın ılibi !lÖrii

nısfı kutur seyirleri 
mildir. 

* * Krovazörler: 

12,000 

A merikan donanmasında 
halen 171.200 mecmu 

tonluk 18 adet kruvazör vardır. 
Bu 18 adet kruvazörün tonaj· 
ları 9000 - 10.000 arasında -
dır. 9 adet 20.3 santimetrelik 
ve 8 adet 12.7 santimetrelik 
topla, 8 adet 4 santimetrelik 
tayyar(> dafi topu taşırlar. Bu 
~emilerin ayni zamanda 4 tay
yareleri de vardır. 

Amerikan bahriyesinde bu 
sınıf ~emilerden maada 160.500 
mecmu tonluk 18 adet hafif 
kruvazör de vardır. Bunlardan 
6 adedi bu yılın ortalarında va. 
zifeye alınacaklardır. Bu ıemi • 
lerin bir kısmı 8000. bir kıs • 
mı 7000 ve di~er bir kısmı da 
10000 tonluktur. 

Bu gemiler bilhassa Aılan • 
tik harbinde çok mühim bir 
rol oynıyacaklardır. 

3 

Deıtroger (Muhrip) . , • ._.lWll ... R l191 ... ,.fllllll 

1 ngıı~ .. b·h~•yesinin_ ... çok ta:•!MM~ 
ıhtıyaç J(osterdı~ı bu s•-ı - - -·-• - --ı -

nıf ~emilerden Amerikan bah- • 
riyesinde 244 adet vardır. Bun- Yenı Bir Milletler 
!ardan maada 33 adet de inşa ... 
edilmektedir. C • +• 

Nakliye Jleini kafilelerinin emtye 1 
denizaltı ve hava kuvvetlerine Yazan: Sabiha SERTEL 
karşı emniyeti hususunda çok 
elverişli olan bu silahlar, At -
)antik harbinde çok mühim rol 
oynıyacaklardır. Bu tip ,llemi
ler her türlü vazüe ~örmiye el
verişli olduğu icin; İn,lliliz bah
riyesi Amerikadan her fırsatta 
bu tip ,llemilerden almakta ve 
Amerikalılar da eski gemileri
ni tamir ve ıslah ederek İn.llil
tereve seri halinde devretmek
tedirler. 

:Jtl.. 11 

Denizal.tı gemileri 

A merikan donanmasında 
14.170 mecmu tonluk 6 

adet denizaltı kruvazörü var· 
dır. Bu llemiler su üst.ünde 
2000 - 2700 ve su altında 
2500 - 4000 tonluktur. Bun
lardan bir kısmı 2 adet 15 san· 
timetrelik top taşırlar. Bundan 
maada 6 şar adet tornido taşır" 
lar ve bu altı denizaltı kru -
vazöründen maada muhtelif 
tonda 106 adet denizaltı gemi
si daha vardır. 

Amerika donanmasında ayn
ca birçok mayin ~emileri. ma
yin tarayıcı gemiler. hücumbot
ları. sivrisinek ismi verdikleri 
hücum motörbotları, denizaltı 
avcıları ve denizaltı bulucula
n, vardır. Bu muazzam donan -
ma. tn,iltere ile isbirliei yan -
tı~ı takdirde, Atlantik denizin
de her türlü Alman tehlikesi 
Jliderilmis ve Amerikan vardı -
mı bir sel halinde İngiltereye 
akmıs olacaktır. 

Yalnız burada bir nokta var 
ki, o da şudur: 

İnJdliz nakliye kafilelerini 
himaye edecek olan Amerikan 
harp ,llemileri Alman hava ve
ya denizaltı taarruzuna uira -
dığı takdirde, ne yacaklardır? 
Bunların imhası yoluna ıidil -
diii takdirde, Amerika bilfiil 
harbe girmis olacaktır. Bu hal. 
iddia edildi~i ııibi, Japonyayı 
da otomatik olarak harbe sü
rüklerse, her fırsatta iki Okya
nusluk bir donarunava ihtiyac 
olduitunu söyliyen Albav Knox 
un bu fikri bir ihtiyac halinde 
ortaya çıkacaktır. Maamafih, e
saslı bir mukayeseye .l{iiisme -

.den kısaca denebilir 'ki. Japon
ya harbe girdiği takdirde bile. 
Amerikan donanması Japon do 
nanmasiyle de mücadele edebi
lecek kudret ve kifavettedir. 
Çünkü Amerikanın Atlanti~e 
sal&Fatı muhrioler bu denizin 
kontrolünü İnJ{iliz donanmasiv
Je isbirliii yanarak temin etmi· 
ye kAfidir. Büyük cüzütamlar 
ise, Pasüikte Jaoonlat'la ulras
mıya pekala kifayet edebilir 
kanaatindeyiz. 

L ondrada Kanada, New Ze
land, diğer İngiliz Domin

yonlan mümessiJJeriyle, Non•eç. 
Fransa, Dolanda, Çekoslovakya, 
Polonya, Yugoslav~·a, Yunanis • 
tan, daha ne kadar topraksı:r. 
devlet varsa, hepsi müsterek bir 
içtima yapmışlar. Bu ictimada a
lınan kararlara göre, harbl11 so
nuna kadar müsterek da,.ayı, 
müıtterek müdafaa edecekler, 
toprakları Alman tecavüzftnden 
kurtuluncıya kadar sulh yapmı • 
vacaklar, sulh her miUetin ken
di mukadderatını kendi tayin 
etmesi sarti~·le ve arzularına ıö
re vapılacaktır. 

Merhum Milletler Cemiveti • 
nin :verine '2'.ecen bu yeni Millet
ler Cemiveti azaları. mfüıterek 
emnh·et ve mütekabil vardım 
prensibine niJ.sııvet ~eldile~ 

* * Simdi emniyet altında ne bir 
vatan. ne de mütekabil yardım 
vapabilecek müşterek hudut var. 
Bir zamanlar, evvel zaman için
de değil, iki. üç sene evvel harp 
tehlikesi bütün şiddrtiyle ıöziilC
müstü. Habesidan, İspanya. Çin, 
.\ vusturya istilaya ub'amıştı. 
Mi11etler Cemivetinde sulh knv· 
vetleri sapsailam duruyordu. 
Mütecaviz de,·letler de damga -
lan üstünde maskesiz ortaya çık. 
mıslardı. Bütün bunlara ra!men, 
Milletler Cemiyetinde mflşterek 
emniyet, mütekabil vardım pren
oıiplerini müdafaa edenlere karsı 
Cenevre sarayında bütün ba mil
letler omuz silktiler 

+ * İspanya düşman tayyareleri 
altında tarumar olurken, Cemi .. 
yet azalan ademi miidahale lo ~ 
casından bedava biletle bir Ne• 
ron yangınını seyrettiler. <;:ekos· 
lovakya, demokrasilerin kapıla· 
nna yapışmış, yangın var. diye 
haiınrken, nasihat buhurdanın• 
dan zemzem misullô fedakarlık 
oıulan serperek teskine (alıştılar. 
Yangın komşuda. benim evim 
vanmıyor va, tesellisiyle komsu· 
1an birer birer kurban ettiler. 
Tecavüz yayhm ateşiyle ile ev, 
ne han, ne apartıman bırakma • 
ılan, bir evden bir eve, bir ülke
den bir ii1keye vayıldıiı aman; 
tatla vaatlerle "bitarafiılt,, afyo
nlyle avutulan k.omşulann hepsi 
uyandılar. Fakat ates baea11 sar• 
mıs. kacacak ne bir merdiven, 
ne de tek bir kapı kalmıştı. Dev. 
1et reisleri. topraksız vatanlann 
mümessilleri şimdi Londrada ak· 
dettikleri idimada, harbin sonu· 
u kadar ~üşterek davayı bera· 
lıer müdafaa edeceklerine ant f. 
rivorlar.... Müşterek emniyet. 
mütekabil vardım prensibine ni· 
havet a-Pldiler ... Amma, bade ha· 
rabül - 8Asra. 

nen bu ce.şit bir müdahale ha -1 
lind~ Atlantik meydan muha -1 
rebesinin alaca~ı vaziyet ne o-ı 
lacaktır? · 

"'\ 
Yeni, Eski Yergi Kanunlarına Göre 1 

B. Kazanç Vergisi 

• - Ticari ve sınai her mües. 
sese ile tacir ve kücük ta

eir ve esnaf Haziran avı içinde 
(ruhsat tezkereleri) almıv:ı mec
burdurlar. Bunun icin yeni i 
b~hyanlar bir ay zarfında ve e
sasen işe devam edenler Haziran 
ayı içinde merbut olduklan ma
liye şubelerinden birer (ruhsat 
tezkeresi) alacaklardır. 

Bu hususta bir hükme vara
bilmek icin Amerikan ·donan -
masının kudreti hakkında bir 
fikir sahibi olmak az, cok kili 
bir anahtar vazifesi ızörebilir. 
Bu itibarla biz. bugünkü maka
lemizde, Amerikan donanma -
sından bahsedecdiz. Ancak. A
merikanın ham ıt:emileri hak -
kında evelce bir nebze izahat 

Mül<ellef lere Düsen 
Vazifeler Nelerdir'! 

verdii:?imiz i<~in, bu vuıda da- A. Muamele Vercricj 
ha ziyade veni insa olunan ııe- ·e ... 
miler üzerinde durmıya a:ay -
ret edece~iz. 

** Hattı harp gemileri 

( Diretnotlar) 

A merika bahriyesinin 1940 
yılı sonunda 464.000 mec 

mu tonluk 15 adet hattı harp 
2emisi vardı. Bunlardan maada 
941 - 942 yıllarında hizmete 
alınacak 8 adet hattı haro 1te -
misi de insa edilmektevdi. Bu 
insa edilenlerden ikisi 45000 
tonluk olacak ve 12 ser adet 
40.6 santimetrlik ton tasıvacak
lardı. Di~er beşi de 36.000 ner 
tonluk olacak ve 9 adet 40.6 
santimetrelik ton tasıvacaklar.ı 
dı. Diğer ikisi de - ki bunlar 
941 senesi basında denize indi
rilmis ve vakında va7if,..vp bas
hvacı:ık olan ,llemilerdir -
3!i.OOO er tonluk olup, 9 ad<'t 
40.6 sa"timetrelik to~ taşı
mak .. lldırlar. 

"North Carolina,. ve "Was
hinllton., isminde olan bu drit· 
notlar, dünyanın en kuvvetli 
harp J(emileridir. Süratleri 28 
~ildir. Bu ild J(emi, asrın bü -
tün tekimülünü havi ve bir
cok modern silahlarla techiz e
dilmiştir. Zırh kusak ve rüver· 
teleri kuvvetlidir. Köprü üst -
l<'ri j;?aza karşı mahfuz olun bü
tün tesisat asansörle ve ~zlldir. 
Dünyanın en modern ateş k<>n" 
trol aletleriyle donatılmış olup. 

1 - Fevkalide ahval sebebi 
ile bazı verJ(i ve resimle

re zamlar yapıldııını biliyoruz. 
Bu zamlar sebebiyle vera:i mü
kellefi olan ıg1tandaşlarla beraber 
bu kanunlarla yeniden mükelle
fiyete ~ren vatandaşların beyan.. 
name vermiye mecbur olanlarının 
ne suretle beyanname verecek
lerini evvelce yazmıştık. 

Mükelleflerden bu şekilde be
yanname vermivenler -Şayet var
sa- hemen kendileri bevannaJle 
vermelidir. Bu suretle filhakika 
cezadan kurtulamazlarsa da resen 
takdir suretiyle haklarında daha 
aiır mükellefiyet tesisine mahal 
kalmaz. 

2 - Muamele ver2isi bakımın
dan, yeniden mükellefiyete .lliren 
vatandaşlann yapmaları icap e
den baska şu işler vardır. 

Yeniden mükellefiyete ,lliren
ler 15 gün zarfında muamele ver
!llisi ve iptidai madde veya satış 
muamele defterlerini tasdik et
tirmi:ve mecburdurlar. 

Kanun 1 Hazirandan itibaren 
meri olduiuna .llÖre on beş 2ün 
zarfında bu defterlerin tasdik i
cin alAkadar makama tevdü mec.. 
buriyeti vardır. 

Haziranın 15 1 tadile tesadüf 
ettilinden yeniden mükellefiyete 
Slirenler tatili tiıkip eden ilk is 
rünü olan bugün, yani 16 Hazi
randa defterlerini defterdarlıta 
verip tasdikini istivebilirler. Bu 
suretle mükellefler kendi vazife
lerini yapmış olurlar. 

r==S~a-·i;_a_;_~-~-·-~-N_-_.l 
3 - Mükelleflere tavsiye et

mek istediğim bir nokta da şudur. 
Gerek kanunda ve ıerek mua
meleden dolayı tereddüt ettikleri 
noktalar icin bilen. bilmeyen kim 
selere bas vuracaklan verde doi
:-udan do~ruva ya defterdarlıb 
veya muamele ver2isi müdürlü
ııüne veva şubesine müracaat et
melidir. Bu müracaatlar sifahi 0-

iahileceği gibi tahriren de yapıla
bilir. 

Tahriren yapılan müracaatla
ra teskilatı esasiye kanununa .llÖ
re :vazı ile cevap vermiye şube 
esasen mecburdur. 

Subenin cevabı mükellefi tat
min ederse ne ali ... Aksi takdir
de mükellef. isi şubenin beyanı 
vechile yapmakl~ beraber mua
mele ver~is~ mq~ürli\İüne. def-
terdarhiş, M~l,41~ nı~fM\~~ine. 
devlıtfrı&~fa...,liaô~ ~NAAM~\\ 
hakkını müdafaa edebilır 

•• 
4 - Şubeye müracaat netice-

si bir ver.ili de tal8') edilir
se isin mahivetine ıöre ya vukan
ki idari yollardan veva itiraz ko
misyonu. temviz komisyonu ~bi 
bzal yoldan da devlet surasınıı 
kadar 1tidilebilir. 
Verıi mevzuatında devlet .,U-

rası son idari ve kazat makam
dır. 

5 - Bununla beraber vazii ka. 
nun hata ve haksızlıtın her za
man tamiri kabil olmasını kabul 
etmiştir. Teşkilatı esasiye kanunu 
hiç bir vatandaşın haksız ver.ili 
vermesine müsaade etmediiine bi 
naen her türlü haksızlıklar {mad
di hata) voliyle alakadar müdür
lükler tarafından da tashih edile
bilir. 

Binaenaleyh kendini haklı ıö
ren bir vatandaş ver2i mevzuatın. 
da (emri vaki) diye haksız ve 
kanunsuz verıi veremez. Do~u 
söylemek ve dürüst hareket et
mek suretiyle her zaman hakkını 
teslim edecek makam bulabilir. 
İtiraf etmelidir ki, bu büyük bir 
mazhariyettir. 

6 - Muamele ver2isivle mü
kellef olmiyanlara da yanılacak 
bir iş vardır. $imdive kadar te
amüle göre verıd ile mükelJef 
olmıyan vatandaş hic bir şey va
namazdı. Halbuki muamele ver
eisi kanunu bir senedenberi bunu 
ie~stirmistir. 

Muamele verıisi kanunu muci 
hince ver~den muaf olan müesse
seler muamele verıtsi şubesinden 
alacaklan bir iJtida suretini dol
durarak resim ve ı>ul ile beraber 
subeye vererek bir (muaflvet 
karnesi) almıya mecburdurlar 
Bunu ya1mnvanların muafiyetler: 
kabul edilmlyerek verl{i verecek. 
lerdir. Bu noktada dahi tered
düt edenler keyfiyeti istida ile 
şubeden ötrenmelidirler. 

Yeni işe başhvanlar istida ile 
müracaat etmelidirler. Eskiden 
işe devam edenler ise evvelce al· 
dıklan ruhsat tezkereleriyle be· 
raber fotoğraf ve pullannı bera 
her alarak şubelerine müracaa 
etmelidirler. 

Maliye şubeleri bir kunıs da 
olsa mükellefin tedivatını kabul 
ile mükelleftirler. Binaenalevh 
ver.ili borcu olan vatandaşlar, ver
!?ileri istenecek diye şubeve ~it
mekten korkmamalıdır.Bilakis az 
da olsa tediye hem mükellefiyetı 
borctan kurtarır, ve hem de ce
zadan tahfif eder. Binaneleyh her 
mükellef şubeye müracaat ederek 
verjlisini verebilsin veremesin 
'ruhsat tezkeresil harcını vererek 
bu vesikasını almalıdır. Cünkü 
ruhsat tezkeresi almamak beş 
misline kadar ceza verme"ff mOs
telzimdir. Halbuki verıı?fyi vak
tinde vermemek ancak ~ 10 tah
sil cezası ödemeyi icap ettirir. 

** 8 - Kazanç ver~ileri Haziran 
ayı icinde ödenir. Ödemi:venler
den % 1 O zam ile tahsili emval 
kanununa .llöe haczen tahsil olu
nur. 

Bu sene mükellefler vereilerini 
zam ile ödeveceklerdir. Bu zatr 
mikdarlan ile ban2i mükellefle· 
rin ver.ıisinin temamını ve bir 
rJefada hanl{i mükelleflerin fk 
taksitte ödeyeceklerini. müı;tah
demlerin karnelerinin nasıl alına
calı, ve diler hususatı ba ka ma
kale ile izaha çalışacai?ız 
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Beşiktaş' Ff!nerbahçeyi, 
G.Saraydfı l Sporu Yendi 
Robert Kolleide Yapılan Gül Kupası Atletizm Müsabakaları 

Çok Güzel Oldu. Netice Perşembe Günü Anlaşılacal 
Milli küme mnçlarına dün Fc-

nerbahçe stadında büyük bır ka
labalık önünde devam cdlimiştir. 
Dunkü maçlnrdan sonra millı kü
me şampiyonunun Beşiktaş olnca 
gı knt'i bır şekılde anlaşılmıştır. 
Galatasaraydan iıç puan ileride 
olan Istanbul liğ şampiyomı sarı 
kırmızılılara yenılse dahi yine 
milli kumc şampıyonluğunu ala
caktır. Galat saray da Beş:ktoşa 
maglüp olmak ıhtimalindc lııle 
ıkincılıgi muhafaza cdec\?k \'.ın
yettedir. 

G. Saray 3 - İstanbulspor 2 "' 
Dün ilk maçı Galatasarny ile 

lstanbulspor yapmışlardır. Ha
kC'm Şazi Tezcanın idaresinde oy 
nıyan takımlar şu şekilde dizıl
mi lerdır: 

Galatasaray: Osman, Faruk, CenCT stnd.nda dün yapılan futbol müsabakalarından bir göriiv 

Adnan, Musa, Enver, Saiim &ı-1 Hasan, Ramazan, Halil, Hüseyin, kalmıştır. Fenerbahçe forvert
Jahattın, Mustafa, Cemil, Eşfak, Şakir, Hakkı, lbrahim, Şeref, leri geri oynıyan hatlardan lııç 
Mehmet Ali. Şükrü. bir yardım görmedikleri içın ıle-

Istanbulspor: Fikret, Sf'J'er, . Fenerbahçc: Cihat, Murat, ı:-c- ride ne yapacaklarını şaşırmı~lar 
Rüştu, Hayri, Tarık, Faruk, Fah- bıp, Aydın, Zeynel, Omer, Fık- ve yalnız Küçük Fikret s:ırı lacı· 
rı, Sille) man, Mukerrem, Kaclır, r~~· Naci, Ali Rıza, Niyazi, Re- vert takımın sağ tarafını Bı?~ik-
Ismet. bıı. 

1 

taş müdafaası üzerine yürütmüş 
Oyunun birinci devresi rüzgar Oyun Beşiktaşın idaresinde oy tür. 

ile beraber oynıyan Istanbuls- nanmıştır d~nilcc~k kadar . sıy~h Duna mukabil Beşfktaşın Fc
porun hakimiyeti altında ecre _ beyazlıların ıdaresı altınıt gınmş- nerbahçenm yanlış takti~ kulla
yan etmiştir. ti. Fenerliler ilk devrede ruz- nan bu zayıf kadrosuna :!rnrşı Be-

Maamafih ilk on da1<:ika rüz- garı arkalarına alarak sıkı ve şiktnşın her zamanki kudretini 
mütemadi hücumlar yapmışlar:;a gösterdiği iddia edilemoz. .Daha 

g;r karsısında dahi olsa, Galata- da Beşiktaşın uzun ve serbestçe canlı bir oyun muhakkak ki Be
saray tazyık etmiş ve bu arada vur~şlariyle bunları geri çevı!· şiktaşlıların son znm'lnlardaki 
Mustafa Galatasaraya ilk goliı mesı kolay olmuştur. Mn:ımL>fıh kudretini daha ziyade ifade eder 
kazandırmıştır. d · d N" ev!enm yarısın ~~ son_ı.ı ı- di. Hakem Sami Duransoyun i-

Bundan sonra açılan Istsnbıils- yazı karışıklıkta guzel hır şut daresinde bir kusur görü :memiş
por devre ortalarına dogru ka- atarak Fenerbahçeyi galip vazı- tir. 
zandığı bir firikikten Tarı~ın yete sokmuştur. 
guzcl bir şutiyle beraberliği tc- O ana kadar yavaş bir tE'mpo Gül Kupası l\lüsabakalan 
mın etmiş fakat Mehmet Ali Eş- ile oynıyan Beşiktaş bu golden 
faktan aldığı güzel hır pasla de- sonra ani olarak öyle bir açılmış 
marke vaziyetinde kalarak ikin- tır ki hemen yaptıgı !ki akında 
cı Galatasaray golünü yapmış- ustüste Şakir ve Ibrahim vası
tır. Oyunu surükliyen Istanbul- tasiyle iki gol çıkararak ~alihi· 
spor devre sonuna doğru Sulcy- yeti almıştır. Devre Beşiktnşın 
111an vasıtasiyle beraberliği ye- hı.icumları ile 2 -1 Fener ale~ lıı-
nıden tesis etmiştir. ne bitmiştir. 

Berabere biten birinci devre - !kinci devrede lstanbııl şam-

Her sene tertip edilen ve bü
yük heyecanı mucip olan puaıılı 
Gül kupası müsabakaları dun ~a
bahtan ak8ama kadar Robeı·t 
Kollej saahsmda ynpılmı tır. Asıl 
heyecanlı olan öğleden sonra yn 
pılan birinci kategori müsabaka
ları idi. 

dcn sonra Galatasaray rüzgarı piyonu, Fenerbahçeyi rüzgarın 
arkasına alarak miıtemndi bir yardımiyle daha çok sıkıştırmış
tazyik yapmıştır. Fak1t buna tır. Fakat luzumsuz çalımlar ve 
canla başla karşı koyan Istnbuls- müstağni hareketlerle Beşiktaşlı
p<>r müdafaası rakıbine gol attır- lar ancak bir gol daha c;ıkarabil
mamağa uzun müddet muvnffa.k mişler ve oyunu 3 - 1 kuz-ırunış 

Mahdut bir seyirci kütlesi ö
nünden atletlerin çekişmesi bu 
sefer klüplerinin renkleri için 
olmuştur. Ancak bundan evvel 
de işaret ettiğimiz gibi klüple
rin bir çok atletlerıni tescil et
tirmemiş olması ajanlığı lisans
sız müsabaka yapmağa mecbur 
ettiğinden bazı pürüzler çıkmış
sa bunlar intizamı bozmamış:ır. 

olmus ve sarı kırmızılıların, gıt- lardır. 
tikçe sinirlenerek gol çıkarmak Diın Fenerbahçe bir kere daha 
uğrunda sarfettikleri g"yret o- üç b<;c şeklinde oynamıştır. rn.ıy 
yuna büyük bir hız ve hcyecon lece Beşiktaşın en kuvvetli &

vermiştir. kıncıları olan üç orta muhacim 
San siyah rnüdafansıni bir Fener kalesi önlerine hiç müma

tu,rlü delip geçemiyen Galatasa- naat görmeden inmişler, sağ 
raylılar devre sonlarına doı;rru haf bek oynatılan Aydın da bit
E fakın ceza çizgisi üzeriııden tabi Şeref karşısında pek zayı1 

Geçen seneki müsabaka~arla 
intiazm bakımından mukayese 
edilecek olursa dünkü müsabaka
lar çok muvaffak olm :ış addedil 
melidir. Sabahleyin startcrlik 

• çektiği cıdden güzel şütle gali- ~~~~~!!!:• l\lilli Küme Puvan Ceh1eli""' ~~~~~ 
bıyeti kazanmıştır. Hakem bu 'lf1 ~ 
pek heyecanlı maçı sızıltısız ida- il Takım Maç G. B. l\II. A. 
re etmiştir. Galatasarayda Ad- Bcşiktaı 17 H 3 50 

Y. 
20 
18' 
19 
30 
45 
45 
34 
26 
32 
38 

P. 
48 
33 
31 
31 
30 
29 
27 

nanın kesişleri ile Eşfak ve Meh- Galatasaray 13 9 2 2 33 
met Alinin anlaşması güzeJdi. 1''encrbahço 13 8 % 3 30 

Beşiktaş 3 - F. Bahçe 1 
Altay 16 7 1 8 27 
htanbulspo1 17 5 3 9 34 

Günün ikinci maçını Beşikta'j 
fle Fenerbahçe yaptılar. Her 
ıki takım da son zamnnlard:ıki 
kadrolarını muhafaza ediyorlar
dı: 

Altınordu 16 5 3 8 30 
Dcmirspor 16 4 3 9 25 
Harbiye 14 5 2 7 27 
Gençlerhirliği 16 4 1 n 22 
~faskespor 14 1 8 5 29 

Beşiktaş: Mehmet Ali, Yavuz, 

Kafasından şimşek gibi bir fikir gelip geçmişti: 
- Bah ... Nina! •• diye düşündü. Belki de yen! 

bir şey biliyordu. 
Lilian, kendi kendisini "içeri tıktırıın,, bu hece 

riksiz, bastıbacak süt kuzusuna, bu Erik Bengt
son'a ürit oluyordu. kendisi için o bir tehlikeydi 
artık! .. Dilim tutması için, onu elleriyle boğabi
lırdi. Sanki, acaba anahtar meselesini anlatmıya• 
cakmıydı? .. Eger bu onu kuratacaksa, tabii anla
tacaktı._ Işte o zaman, hali haraptı. O, ayak ta· 
kımı izbesinden büyük güçlüklerle henüz yeni 
yeni sıyrılıp yüze çıkan Lilian Smith, tekrar ka
ranliğa, boşluğa, yokluğa yuvarlanacaktı .•. 

Işte o zaman... işi tamamdı... Hazin bir son ... 
Nina'ya gece yarısı mühim bir haber getiren 

küçiık bir telgrafçıya bakar gibi baktı: 
- .Madam ne arzu ediyorlar? 
Baş parmağiyle omuzu üzerinden her hangi 

bir gardirobu işaret ederek: 
- Şu elbiseyi prova etmek isterdim. dedi. 
Lilinn her hangı bir dolaptan her hangi bir 

clbısc çekerek, prova hücresinın kapısını açtı. 
- Buyurun. 
Ve dört yanı aynalarla kapalı bölmede ,Yalnız 

kalır kalmaz: 
- Yeni bir haber var mı? diye sordu 
- Ko.camı ne yaptın? 
Bu sualin soruluşundaki eda, Lilian'ı çileden 

cıkarmı tı. "Koc.am,, söztindeki "mulkiyet,, ifade
sıne dayanamıyordu!. Bu ufak tefek, yumuşak 
tatlı Nina'yı bu vitrinde tcşhıre kalkıştıkları taş
ralı kızı hiç çekemiyordu!. 

- Kocandan bana ne? Senin kocandan?? 
- Onu hapise sürukleyen s e n s i n ! Onu ora-

dan çıkartabilecek te gene s e n s i n! .• 
Bu cümleyi Nina, saatlerdenberi kafaStnda ha

sırlamış ve saatlcrdenberi, i~tc böyle iiöylcmeyi 
kı..u:mu tu 

)'Yazan: Vicki Baum 

- Ağzından çıkanı kulngın işitsın, şebek müs
veddesi! Soyguncularla duşup kalkan kocandır, 
ben değil! .. Anladın mı? 
Yavaş sesle, burun buruna, altı aynada birden 

kc.ınuşuyorlardı. Fakat hızlı konuşsalar da kim!ie 
onları işitcmezdi. Çunkü bütün kısım, bir arı ko
vanı gibi miışterılerle kaynaşıyor ve adeta oğul
duyordu. Salonaa baş satıcı köşeden köşeye seki
yor ve acayip fransız şivesiyle emirler dağıtıyor
du. Bir satıcı kapıyı açtı ve: 

- Pardon! .. diyerek tekrar kapadı. 
Lilian'la Nina karşı karşıya ayakta duruyor ve 

içlerinde ne var, ne yoksa birbirlerinin yüzleri
ne vuruyorlardı. 

Lilian neredeyse parlayıvere~~- Bir uçurum 
kenarında duruyqrdu. Bir 0<119 · Qlijm 
dü. Fakat Nina da artık o eski, tatlı genç kız de
ğildi, çok çekmişti: 

- Yeter artık, yet~r. çektiğim! Bıktım, usan
dım! Anlıyor musun? 

Doya doya, söyledi, söyledi, söyledi... Lilinn 
mahkemeye çıkıp, Erik'i kurtarmalıydı!.. Vahşi 
bir inatla işte bunun üzerinde ısrar ediyordu .. 

Lilian bembeyaz kesilmisti. Gülüyordu, elleri 
kalçalarında, Nina'nın burnuna gtiliıyordu. 

Bırdenbire onun, çantasından bir tabanca çı
kardığını gördü, tutmasını bile pek beceremediği 
koskocaman bir polis t_;Wanç~ı .• 

TAN 

yapmış olan Ga1atasar.ay kap
tanı Nazmi öğleden <Jonra 200 
metrede yapılan bir itiraz üzerJne 
değiştirilmiş yerine Amerik.ılı 
R~gers geçmiştir. Perıeınbe eii
nu Fener stadında 400 manialı 
yapılacak böylece puanlar bel
lı olacaktır. Dün Fenerbahçe 52 
Galatasaray 41 puan almışlar . 

Bursc:dan Röportai Geliboluda 
(Başı 3 iinciidc) 8 1 

Bir sattcn uzun süren sabırlı, U Unan 
iradeli bir yürüyüş... Nihayet, 
tepe~e ilk var.a:ııa~, K:i~tof ~o- Tarihi Hamam 
lomb un gemıcılerı gıbı, sevınç 

dır. 

Alınan dereceler içinde Mu-
7.afferin 200 ve 400 metrede el
de ettıği vakitler şayanı dikkat
tir. Bılhassa hiç tecrübe etme· 
diği 400 metrede altı vıraJ koş
mak şartiylc yaptığı 51.7 ileride 
beynelmilel kıymette bir dört 
) iızcüye malik olacağımıza te
minatlı bir işarctir. 

Bir }}afta evvel Fencrbahceden 
ayrılan P..7.a Maksudu ·100. mc.>t
rede bi" puan hesabı ugruıırla 
Fenerli :ı.1uı.'ift:ıe kanı nıüs·ba 
ka yaptır;ı ı('ın asıl me~ ı:~ı olan 
1500 me!r:.de görmek !<:abıl o
lat;namıştır. Al.nan tekr.ııc neı i· 
cC'ler iUO•:lrd r: 

200 mf't~e: Birinci Mu;;rıfCer 
23, ikinci f;t zıni, üçüncü Javen. 

400 nı .. a: •·: Bırinc~ M 17affcı 

le haykırdılar: "Göl, göl... G ül-
leri bulduk!..,, 

Karatepenin altı, yedi yüz met 
re aşağısındaki yuvarlak hos
lukta, soluk yeşil r en!<tc ik i 
su birikintisi? .. 

Görünce, yorgunluğumu, bit
kinliğimi unutarak kahbhalrırla 
güldüm: 

- Bunlar mı göl dedikleri? 
Rezalet .. 

Herkes de gülmiye başladı; reh 
berimiz Musa Ataş, göllt~ri ın iı
dafaa etti: 

- Böyle küçük göründükleri
ne bakmayınız, büyüğüı1ün eni 
(400 ı metredır. 20 metre de de
rinliği vardır. 

Bunlar, (Kilimli) ve (Aynalı) 
göller ... (Kara gol) le (Buzlu gol) 
i.i aramıya artık takatimiz yok; 
onlar da başka bahara, dıyoruz . 

51.7, ikinci Rıza Maksut, üçür.ci.ı * * 
Ahmet. 

1500 ,11ctre: Birinci F;.J!ef t.26, G öllere selfım vererı<>k otur-
ikinci Vı~:l.~ıııı, üçüncü Jzak. duk. Daha doğrusu, ken-

Uzun ntl.ımn. Birinci .\1J.zJf'r, dimizi kayalann üstüne attık. Uç 
6 56 "k' · r ğl ·· · N buçuk saat süren sarp, taşlık, . . ı ıncı .,.c.ıo u, uç J:'.cu ec d ~ 
det. ahg.' dtepe... Bu üç buçuk saat, 

Smkln :ıll.ıo•a: Birin :i Viçaro şe ır eki sekiz saat yürüyüşe 
pulos, 3.:n. ıkınci Sudı. üçüncü bedel... Ne acayip şey ki, on da
Münir. kika sonra, içimizden yıne kal-

Uç adıın: bırincJ Abdurrah- kıp yürümek arzusu geliyor. 
man, t3.J~. ;b.ınci Yavru, üçüncü Dağ, hayat; dağ, irade; dağ, 
Uçtck.. her şey! .. 

Yunını ı'llk-'i: "Birinci Veysı Saat üç buçuk. Dönmek za-
33,24, i~inci Yavru, üç i.ıcu 

0

Jz- manı... Karatepeye veda ... 
t Büyük kaşiflerin gururiyle te-m. d 
Yükse\ atlr.ma: Biri ıc· Se- pc en iniyoruz. Yükseklerde, 

lim 1,65. ıktacı Haluk, . üçüncü (3000) metrede bir çift kartal... 
Mehmi?t. Kanatlarının uciyle mesafeJeri 

GiiUe~ ~~" :ı·ci Veys! 12ı:l5. i- yok ederek, uçuyor. Iıısanlığın 
kinci M~hıı~et, uçiincü Ş.:!rit erişemediği •bu madde ve ruh 

CirH: Bir rcı Kemal !'i:l,62, yükselişine hasretle baktık. Kfı-
ikincı Varak, üçüncü ~erıf. inatı göklerden süzerek, kendi-

Çekiç: Birinci Izzet 32,44, ikin- !erinden başkalarını bir kanat 
ci KrotzC'r, üçüncü Alfıettin. çırpışiyle it.erek yalnız birbırleri 

4X200 Bayrak: Birinci Ga- için yaşıyan iki ruh... Ne giızel! .. 
latasaray, l.38, ikinci Fcnerbah Dönüşte başka bir yoldan ge-
çe, üçüncü Galatasaray. çiyoruz. Buraları yormıyan hır 

dağ eteği. Solumuzda yine yeşil 
Güreş Müsabakaları vadiler, renkler, şekıller ... 

Dun sat 14 te Fatih güreş Mor bir çiçeğin sapında, avlv; 
klubünde mılli takım güreşçile- içi kadar büyük kanatlı, lnci
rinin de iştirak ettiği müsabaka- vert, kırmızı beneklerle süslü iki 
lar yapılmıştır. Muntazam ge- kelebek .. 
Çl'n bu maçlarda alınan netice- Sevenler, nerede olsa mesut .. 
leri bildiriyoruz: Otobüs bizi altıda, otele getir-

56 kilo birinci Emin , ikinci di. Hepimiz, birbirimizin ya
Muzaffer, 61 kilo birinci Halil, nık, tunçlaşmış yüzlerine ~ka-
ikinci Ismet; 66 kilo birinci Ha- rak, soruyoruz · 
san Karadeniz, ikinci Panayot, - Çok yoruld unuz m u? 
72 kilo birinci Faile, f,kınci Ah- - Hayırl-

met, 79 kilo birinci Ankaralı Hü ============= 
seyın, 87 kilo birinci J'vlustafa, 
ağır siklet bırinci Mehmet Ço -
ban, ikinci Ahmet. 

Bisiklet Müsabakalan 

si hizmetlerini nasıl üa edecek
leri hakkında derslere başlana
caktır. Bunlardan yaşları mü
sait olanlara aynca stSkeri ta
limler de yaptırılacaktır . 

Eminönü kazası gibi diğer ka
zalar da kendi şubelerine men
sup gençlerin yetiştirilmesi için 
lazım gelen ihzarata ba~lamışlar 
dır. Bu ay sonuna kadar bütiın 
kazalarda derslere başlanmış o
lacaktır. .. 

Mimar Kasımın 

Bu Güzel Eseri 

Tamir Ediliyor 
Edirne CTAN) - Gelibolu bü

yük ve devamlı gayretlerin eseri 
olarak hemen hemen baştan ba
sa imar olunmakta. eksık gedik 
ne varsa tamamlanmaktadır. 

Gelibolu kücuk bir şehirdir. Fa 
kat suyu, elektriği, figorfiği . par. 
kı. iskelesi, fabrikaları. yolları, 
zinıat fidanlı,i!ı ve her taraftnn 
\"enilik eserleri ile cevrilmiştir. 
Ay ve yıl geçmez ki bir hnyli ye
niliklC'r basvermesin. Şimdi de 
meşhur Mımar Kasımın eseri o
lan Pasa hamamı büyük ve mtış
terek bir himmetle yeni bir halde 
kurulmaktadır. 
·Bundan önce de birinci Mura 
dın "Süleyman Paşa'' namına 
yaptırdığı Bulayır ve Kavaklı ha
mamlnrı gibi beşer asırlık güzide 
eser büyük himmetlerin eseri o
larak kurtarılmstır. 

Babaeski ve Vıze belediyeleri
ni de yine böyle meşkur eserle
rin karşısında ııör~oruz. Onlar 
da Türk mimarisinin dörder, be
ser asırlık e:t''"lerini kurtarmış 
ve halka açmıştır. Bu gidişi Mal
:kara ve Lüleburgaz belediyeleri 
de takip edecektir. 

Milli varlığımızın kültür hüc· 
ceti sayılan bu eşsiz abideleri kur 
tarmak. devlet varlığının asırlık 
nişanelerini yeniden yaşatmak de. 
mektir. Bu eserleri tahripkar el
lerden kapıp koparmak kültür mii 
cadelesinin baş unsurudur. İşte 
belediyeler bunu yaparken iki 
mübarek davayı müştereken ta· 
hakkuk ettirmis olmaktadırlar. 

Samsunda Tütün Piyasası 
Samsun (TAN) - Demet pi

yasası açılmıştır. Demetin kilosu 
200 • 300 arasında temerkiız et
mektedir. Başlıca alıcı inhisarlar 
idaresiyle Hmitcd şirketidir. Yer
li ürünler şirketinin de mübayna· 
va iştirak edeceği söylenmekte
dir. Tütüncüler fiyatın normal 
oldul,111nu söylemektedirler. 

Geçen sene olduğu ı?ibi bu sene 
de İnhisarlar idaresi tarafından 
tütüncüler arasında bir demet 
yapma müsabakası açılacaktır. 
Müsabakada birinciliği lrnzanana 
50, ikinciliği kazanana 30 lira mü. 
kafat evrilecektir. 

Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Talebesi Tarsusta 

Adana (TAN) - Bir müddet
tenberi şehrimizde tetkikler ~yap
makta olan Ankara yüksek zira
at enstitüsü talebesi Adanadan 
ayrılarak ayni maksatla Tarsu-
sa gitmişlerdir. .. 

Bir Otobüs Tutuştu 

16 - 6 - 9.U 

BUGÜNKÜ PROGRAM 

7.30 Program 
7.33 Müzlk (Pl.) 
7.45 Haberler 
8.00 Müzik ( Pl.) 
S.30 Evin saati .. 

12.30 Program 
12.33 Şarkılar 
12. 45 Haberler 
13.00 Müzik (Pl.) 
13.15 Ş rkılar 

13.30 Müı.ik (Pl.) 
+ 

18.00 Program 
18.03 İncesaz 
18.30 Ziraat tak-

vlıni 

18.40 Sın 
19.00 Konuşma 
19.15 Bando 
19.30 Haberler 
10.45 Orkestra 
21.15 Radyo gıı 

zctcsi 
20.45 Halk tür 

küs il 
21.00 Memleket 

po tası 
21.10 Şarkılar 

21 ,25 Konuşma 
21.45 OrkC!tra 
22.30 H aberler 
22. 45 Cazbant 
23.25 K npaDJI 

Dünyanın Siyasi 

Manzarası 

(Bn~ 3 üncfidc) 

Almnnyanın bu iltihnklarl 
daha doğrusu ilhnklnrla taki 
ettiği gaye, cenubu şnrki Avru 
pasında yeni nizamı tesis ve bll 
memleketlerin Almanya hesabı
an tnm rnndımanln istihsal faa• 
liyetinc geçmelerini mlimkiill 
kılacak bir vaziyeti temin e 
mek olduğu nnlnşılıyor. 

Fakat birbirlerinin zarnrma o
larak tatmin edildikleri iciıı 
~·ekdiğerine karşı samimi dost• 
luk hisleriyle bağlanamrya 
giinlük politika zantretleriyl 
sun'i olarak büyiitiilen kücü 
tiilen ve yeniden tesis edilen bll 
devletlerden mütesanit bir blok 
teşkil etmek imkanı olmadığlt 
ve mihvercilerin de, geçen harp
te İnı:iliderin ''e Fransızların 
dii tiikleri hatalara düşmekte 
olduklnn pek n~ık olarak görü]... 
mcktedir 

M. ANTEN. 
o 

Nikeih Merasimi 
Mazhar Paşa zade Bayan F~ 

riha Tevfik ile avukat Sadi Rıza 
Dağ'ın akdi nikahlan Cumartesi 
günü Büyükada evlenme daire
sinde Adalar Kaymakamı Bn)" 
Şevket tarafından icra edildi~i 
istihbar kılındı. Tarafeynin me
sut olmalarını temenni ederiz. 

VEF Al" 
Gümüşsuyu hastanest clldh•e 

mütehassısı ve İstanbul Beledi
yesi emrnzı zühreviye Müfettişi 
ve Örfi İdare Komutanı Korge
neral Ali Rıza Artunkal'ın ak
rabası doktor Ön Yüzbam Sarn
c:unlu Rüş-tü Özkun bu gece ve
fat etmiştir. 

Cnazesi Pazartesi günü saat 
12.30 da Fatihte Fevzi Paşa cad
desindeki (13) No. lu apartıman· 
dan kaldırılarak öğle namazı Fa· 
tih camiinde kıhndıktan sonra 
Edirnekapıdaki Şchitlijte defne
dilecektir. 

Beden terbiyesi mükellefleri 
arasında tertip edilen bisiklet 
musabakaları dün Mecidıyeköyü 
ile Hacıosmnn bayırı arasında 
muvaffakıyetle yapılmıştır. Bi
rinciligi Topkapı mükelleflerın
den Sabri, ikinciliği Taksim mü 
kelleflerinden Vanış, iıçiinci.ılü
giı Bey.koz kundura fabrikasın
dan Halil, dördüncülüğü Topka
pı mükelleflerinden Necmi al -
mışlar, bundan sonra Feshane
den .Mehmet ve Mustafa gel
mislerdir. 23 mükellefin iştirak 
ettiği bu yarışta birinciden be
şinciye kadar madalya verilmiş

Fenerbahçe Gençlik 
Klübünün Fevkalade 

içtimaı 
lzmir. 15 (TAN) - Göztepede 

vali konağı önünde belediyeye n- ---- --------• 

tir. 
l\fükelle.Oerin Dünkü 

Fenerbahçe gençlik klübü baş
kanlığından: 

it otobüslerden biri tutuşmuştur. 
Otobüste bulunan yolculJır bü
yük bir heyecan geçirmişlerse 
de hiç birine bir şey olmo.mıştır. 
Derhal yetişen itfaiye ateşi sön
dürmüştür. 

Tokatta Atış Talimleri 

Askerlik isleri 

Şubeye Davet 
F atih Askerlik Şubesinde~ S. 8. 

Toplantısı 
Gençlik teşkilatının Eminönü 

şubesine mensup beden terbi -
yesi mükellefleri, dün saat 14,30 
da Gülhane parkında toplanmış -
lardır. Toplantıya 1500 genç iş 
tlfak etmiştir. ünümüzdeki haf
tadan itibaren gençlerjn, spor, 
beden hareketleri ve cephe ger i-

Fenerbahçe gençlik klübü fev 
kalade umumi heyeti haziranın 
22 inci pazar günü saat onda 
Kadıköy merkezinde toplanacak
tir. Klüp nizamnamesinin 12 nci 
maddesindeki evsafı haiz uza -
nın mezkfır günde gelmeleri ri
ca olunur . 

Ruzname: 
ı - Idare lieyeU seçfmt"' 
2 - Klüp umumi menfaatle

rine ve spor :işlerine mütcallfü 
meseleler. 

He. Me. Dursun oğlu Ahmet Tevfik 
(1878) z.in çok acele şubeye mOra-

Tokat 15 (A.A.) - Spor mü
kellefleri bugün poligoııda atış
lara başlamışlardır. Bu vesile ile 
yapılan merasimde kalabalık bfr B 
halk kütlesi bulunmuş ve genç
lerini ıkısa bir devre içinde elde et 
miş oldukları muvaffakıyetler 

cantı. 

1 
2 

1 

u L M ACA 
2 3 4 5 6 7 8 9 

Çeviren: Ha • Ça .. No. SZ 

.Mırıltıyı andıran, bambaşka, apaykın bir sesle: 
- Kocamı kurtarmazsan, seni gebertirim dedi 
Lilian, onu kendinden başka tarafa çevirmek 

için tabancalı eli bileğinden yakaladı: 
- Çıldırdın mı{ 
Nina: 
- Ama ben gebeyim! Bir çocuğum olacak! Ko 

cam geri gelmelidir. diye bağırdı. 
Ancak bir andı, göz açıp kapıyacak kadar bir 

an... bir an... Bir daha hatırdan çıkmıyacak bir 
an ... Fakat bu bir an içind e Lilian gevşedL Bir 
çocuk! .. Bu sözün ifade ettiği mfına, ayrı bir 
alemden geliyor gibiydi. Nina'nın çocuğu ola,.cak
tı, hn?!. Vaktiyle arkadaştılar... Çır~lclılclarında, 
büyük mağazaya satıc ı yetiştiren mektebin sıra
larında, yan yana oturmuşlardı ... 

Ve Nina'nın böyle tabanca çekip, tetiğe d okun 
mağa hazır bulunuşu, Lilian'ın anlıyabilecegi 
soydan bir ~eydi... Işte şimdi Nina, Lilian'ın di
liyle konuşuyordu! ..• 
Ninanın b'ileğine sarılan eli, hiç farkında ol

madan birdenbire gevşeyiverdi: 
- Bir çocuk mu? diye sordu. -. ( 
Fakat hemen bir an sonra, tekrar esk i hailne 

dönmüştü: 
- Bnna ne, senin çocuğundan? Ne üstüme va

zife, senin çocuğun?! Hem Allah bilir. lıanl!i sütu 
bo;mktandır, o pi~~ 

takdirle karşılanmıştır:. 

Yavaş konuşuyordu, fakat sesi, birbirine vuru 
lan iki taş gibi sert akisler bırakıyordu. 

Nina, gözlerini kapıyarak, bir anda silfilımı bo 
şalttı. Hayatında, bir defa bile tabanca kullanma
mıştı ve silahın geri tepişinden ürktü. Burnunda 
acayip bir barut kokusu hissediyor, genzi yanı
yordu. Gözlerini açtığı vakit, Lilian halfı orada, 
iki eliyle küçük masaya dayanmış ayakta duru
yordu. Sonra birdenbire masanın üzerindeki iğne 
kutusunun yanına devrildiğini gördü, peşi sıra 
da Lilinn ... Yüzünde, gülümsemiye çalışan, şaşkın 
ve alaycı bil ifade seziliyordu. Hayır, belki de 
yalnızca sancısı vardı ..• . . . . . . . . . . . . . . 

Bütün bunlar bir anda olup bitmişti. Ne duyan 
ne de gören vardı. 

Hücreler, kalın halılarla örtülüdür, or ada bir 
tabanca sesi, şişeden fırlayan bir şampanya tıpa
sından farksızdır. 

Nina tabancasını el çantasına geri koyarak hüc 
reden dışarı çıktı. Bütün kısımda, tenzilfıtlı satış 
gününün baş döndürücü uğultusu hüküm sürü
yordu. 

Mndam Şalon: 
- Madamın arzusu yerine getirildi mi? diye 

sordu. 
- Evet teşekkür ederim 
Kapılar ... kapılar .... kapılaı-..• 
Merdivenler ..•. merdivenler .. 
Asansör .•.• 
Ah, işte! .. Çıkiş yeri sağda ..• · 
Camlı kapılar, döner kapılar ..• 
Gene çıkışı gösteren ok işaretleri .. 
Cıkıs... çıkı:2··· .----

Arkası var) 

--•• ·=-= 
I!-===== 

I Soldan sağa: 1 - Nisbet, ya
kınlık 2 - Uşümekten bir siyga 
3 - Ornek - haya 4 - Işçi -
kabile 5 - Defa - vazifesinden 
çıkann""iik 6 ....:.. Ters okunursa: e
vin bir bölüğü: hücre - beyan 
7 - Ters okunursa: amel - biJ 
halile - bir uzvumuz 8 - Bır 
cins pamuk 9 - Ters okunursa: 
Seçim işleri. 

Yukarıdon aşağı: 1 - Münaka· 
şalar 2 - Uşumemekten mazi fiil 
3 - Sayl - su 4 - Uçüncü har
fi değişirse: ailenin türkçeleşmi
şi - b1r isim 5 - Yıl - kendisine 
tapılır 6 - Elemekten emir - ar 
go; gösterişçi 7 - Siz - cefa, ezi· 
yet - bir havv.:rn 8 - Anıt .9 -
Kaçık. 

Evvelkı bulıııc:.ı\;a . So1t. • • .. 0 

1 - Filipin 2 - Erivan - ya 3 -
Rayak - sah (bas) 4 - Izam -
kura 5 - Kaz - salak 6 - On 
- nelusu (usulen) 7 - Kafa - al 
8 =Salata 9 = Karakurum, 



lilKAVE 
----~ ~~ ........... ,..,..,,.. ...... 

TECRÜBELİ 
! 

KOCA~ 
Nakleden : S. O. ~ 

nemnun: 
- KIA ik u uller v rdrr. MeselA· 

- kadm gıderken ç nta ı d n, fi ma-

her husuat kend nden emin 
, bnt n f r ve karart rı
hernen hemen zorla kabul 

u Kadın mUnak ız ta t 
beraber. bu d imi boyun e

blç de memnun olmadılı bell 
:rumu k bir yay her n 

""ete hazır, harici bir tu:7ika 
erııe .• 

bir aralık, kocumın s6&il ıO 
6bQr taraftaki masad otu -
adamı ıöz ucu ile ıösterdl. 

evlenmeden evvel bir hayli 
etmlı oldufundan karın -

nıuuml7ettne mGumaha ne 

Ö,.ıe kadınlar vudır ki. koca -
yanmda dahi bir •kele nn· 

•erebilirler. 
Ciddi mi ıı3yJOJ'orsmı? 

bu tktl onu bir lıaJll 
Qştü. o, Dıtıyatla devam etti 

:tvet, fakat 9UllU ntve edeJim 
be1l bir koca dlpnanın bG-

umat ihtiva eden bir k ıt d Uriır. 

Fak t görmQ , geçirml bir kocıı ka
nsını önden geçır r ve k ıdı kendi
si alır. 

bir IAvabo vardır. Bay n ellerini yı
k mak bah ne yle oray ı der Ka-
dın avcırıı da arkadan lrtlr. Orad 
bir, iki kelime 1 1 h lleder. TecrUbeıl 
b r koca, böyle yerlerde karısma re
fakat eder. 

- Yamansm, 
- Nihayet kadınm nerede oturdu-

~nu ötrenmek istiyen çapkın, onlan 
takip eder. Bunu hibeden koca, fNe 
rldecek yerde tam miyle başka bir 
yerde oturan ahbabına lider. 

- Doiru. her seyi akamete utra
tıyorsun. 

Sanki kocanın zaferini tamamlıyor
muş gibi sanşın Bay da hesabı g6r
d0. ~b. gitti. Bundan sonra yanmı
dakflerln muhaveresi yavaşladı, sey
reklellf. 

Bir aralık naıd oldu, bilmiyorum· 
dalıınlıkla olacak, kadm yemek 1la -
t.ealnl çatalı ile kirletti. Tenbalasmı
ya başlıyan lokantada bu hAdlae bir 
praon tarafından derhal farkedlldi, 
öbQr tarafta boş maaanm listesi ile 
detı,tlrildl. Biraz 10nra, baeka bir 
Jeb1ek ~mek için ol cat. lcaclm lla
teyl açtllı zaman l(llmekten kendini 
alamadı: 

lannı felce utratabllir. - Biliyor musun? Sarılın 
kendinden o bdn' emin kamı- ismi: Cevdet. 
u ki, kadın buna slnlrlencll, fa- Koca ::rerfnden acradı: 

etmedi. - TaJU70!' musun onu? 
O halde. m..ıt 1i1ft: tia ..,.... - So7adı da: Ökaecl. 
ile taftlllllak lsteMnf. 11en bun• - Nereden billyorlUn? 

ten mini olablllr mflln? - LAmartln caddesinde otur1170r. 
'l'ecrtıbem ..,..tnde. - Yeter artık, al871 bırak dlyo -
o halde bir d..,..ıtm? runı. 

l>eıı misin? - 11 amnarada, zemin katında. 
•• olur. Bira dı.rts. Amma ICadm, klbkabalarla ,oımHte U. 

ueuada bir ..,. o1mab. Sa nm ~ Kwa fftbllde Jm
""24ntlm 1ana bir ID*U ,...lelf, ın-= 
~enlft 1Mma .. ... • •. " - On'il tu"°1' ll1WllD dtıoram 
'hlrbbı ... m9dlf mıa? 
!fen ftl' bu abam ADlh q - - Ne kadar teeriibeslzsln, kocacı-
eenfn? &ım. Aıiamın listenin icinc bir i'!Y-
llJo ... ,.., ........... - bnı.dllms -.ıam " lblr u.;. o balde timdi - 1Mma bir ka· tıql mahlas kirlettim. GarıJ:poıınm 
1ııa hulalta nMl1 da'ft'ID4..... 79, 18Jaıtlm. eenln bOmedflln dalla 

buna nud mini eJdulanu birçok vudalar vamu,. Simdi bana 
altı mantlrlı bir papaç borçluun, 

TAN 

Mubammen bedeli <HIOO> Yirmi ıııa bin aıu yO& .ura olan ('1800 a-
det) cart bat çam treversl (M 8,941 Salı) ıono ... t (16) de kapab urf 
uıultl ne AnkaWI ı.tare binuında •tin ....... . 

Bu ffe girmek lstiyenlerirı (1996) liralık muvakkat teminat De kanu
nun tQtn eWll vnllrıtJ-n ve tekliOerbd ~ alın llat (HJ de bdlir 
DdlJon ,..,,.. fltl'lnelert llzınıdır. 

$artnameler (100) kuru11 A~ BaJdarpap. mddplıılr ft tmdr 
veznelerinde satdmaJdadJr. Cffl• 

1 

lstclmul Elektr.. Tnnvay 
ltlehnelerl U11111111 Mu.· ıliirl._ ... : 

MOı ı 11r•ıle ma.terller aruında Linyit k&mtlrtı •tıfJan baklan· 
da )'apl'lmq a1aD mukavelelerden mttteftllit bilcllmle • haldarımm 1.1.SKI 
tmhinM ıturuJan ft ın•kezt Ankarada bulunan -TUıudYB &öMOR 
SATIŞ VE TEVZİ M8ı:ssESESI,, nednrettitfmlzl ve m~ 
karp olan vecibe1erimizl de bu mtleuteenln tamamen tekabG1 ~ 
ilin olunur. (3005) (mt) 

Tıp Fakültesl Deka11....._ : 
Aaatornı, Umumi emraz, Palefyatrl, sinir lıastalıklan ve tlbbl ~ti 

kimya enstitUlcrlnde münhal bulunan aaistanlıklar vardır. Talip olaDJa-
rm Dekanlıla mQracaatlan, (411'1) 

s 
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BAKIRKOY K.AZASI iDARE HEYETiNDEN : 
lenet lorçrurertn 
No, IU lıım YI 

ıdrealırl 
lulundulu yer Clnıl Mevkii 

:Sakırkoy Avcılar Anbarlı A -

.. 

.. 
• 
• 
.. .. .. .. .. .. .. 
• 
.. .. 
" .. .. 
.. .. 
• .. 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ,, .. 

.. .. .. .. .. 

.. .. .. 
• .. 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
• .. 

.. 
" 
" .. 
.. 
" .. .. .. .. .. .. 
" 
" .. .. .. 
.. .. 
.. .. 
.. .. .. 
• .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
• .. .. .. .. .. .. .. 
" .. .. 

.. .. 
,. .. 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
.. 
• 

Tarla m ndos çıfWgi .. 
• .. .. 
.. .. .. .. .. .. .. .. 
.. .. .. .. .. 
.. 
• 

• 
• 
" .. .. .. 
" .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

.. .. 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. 
• 
• 
• 

. .. 
• .. .. 
.. .. .. .. 
" .. .. 
" 
.. 
" .. .. 
•• 
.. .. 
.. 
• 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
" .. .. .. .. 
•• .. .. 
.. .. 

" .. 
" .. .. .. .. 
" .. .. 
.. .. 

Mlkterı 

M2 
8271 
~925 

16542 
2757 

1326117 

9190 
82710 

413550 
9190 

16542 
13785 
4135 

41355 

8271 
16542 
8271 

27570 
&75582 

2757 
65811 

092 
413550 

5514 
0925 
27570 
16542 

344625 
6892 
8271 
8271 
2757 
9190 

11542 
4135 

'71222 
209'77!5 

18380 
34f 825 
206775 
20977 
551400 
22515 
5514 
2'757 

19299 
9649 

1378500 
9143 

11785 
5514 
5514 

13785 
5514 
5514 

438525 
275700 

6892 
41355 
34482 
8892 

20f77 
14412 
2TSft 
41455 
2291 

35841 

18380 
'44825 

092 
55140 
96415 
4135 

34482 
124185 

4135 
11028 
11028 

137857 

41355 
ll'Jf 

HUDUDU 

Şarken; ıarben, simalen Ciftlik tarlatan cenuben Tarakatya tarlası. 
Şarkan Anbarlı tarıki, garben Amın dos tarlası, ıimalen Abdullah Efendi ve Todınan tarlası, cenuben Çilyır 
tarlası. 

Şarkan, ıarban, ıimelen, cenuben Kotova tarlelan. 
Şarkan Bayır, garbflı ClfUik, 5imalen, cenuben Abdullah Efendi tarlası. 
Şarkan Çekmece yolu hazan Emine hanD11 tarlası ve Feriz ko,ünün muayyen sının, prben su ekmtau, 
ııım alen Gilmilfpmar, cenuben göl .'• yol. 
Şarkan Amındos tarlası, ıarben tar lk, ıimalcn çayır tarlası, cenuben Amlndoe tarlası. 
Şarkan Yamandı tnlası, ıarben Çiftlik tarlası, ılmalen Çiftlik tarlası, cenuben Yadiri. 
Şarkan Ekıınoz tarlası, ıarben Ua rami dere, şimalerı Kaldırım, cenu ben Ambarta yolu, 
Şarkan, prben, ıımalen, Çiftlik tarlaları, cenuben tarik. 
Şarkan, garben, ıılmalen Çiftlik tarlaları, cenuben Harami dere tarlkı. 
Şarkan Pap iskelesi, garben Yarba.şı, şlmalen Angeli tarlası, cenuben tarik. • 
Şarkan Silhna tarlası, garben torik, ıimalen Çiftlik tarlası. cenuben San kefere tarlası. 
Şarkan ÇHtlık tarlası, garben Llgor tarlası, şimalen Çiftlik tarlası, Cenuben Mercan yolu tarlası, hazan a 
raba yolu. 
Garben, fimalen, cenuben ÇifUlk tarlaları. 
Şarken, ıarben, ıimalen, cenuben Bektaı bllu ve çifUlk tarlalar. 
Şarkan, ıarben, ılmalen Bektaı oğlu tarlası hazan Çiftlik tarlası. cenubenLebl derya 
Şarkan, prben, timalen Bektaı c.tlu tarluı, cenuben Lebi derya, 
Şarkan ıtcpva ımın. bazan kaldırım, _.,ben Çoban çetmeal. timalen yol ve Kethüda tarluı. c:enuben Şevke1 

bey. taı'luı. 
Şarkan Çiftllk duvarı. ıarben Çitme, ılmalen CifWk cenuben tarik. 
Şarkan, prben. ıimalen bazan Ambarlı tariki ve bazan Duvan kule Bedro tariki ve Çiftlik tariki, cenu 
ben Çiftlik tarluı, 
$arkan KosU tarlaaı, garben dut tvlası, ılmalen su akmt111, cenubenMetrla tarlaın. 
Şarkan Çavuı çayın deresi, ıarben Anbarlı kari,yesinin dat yolu, ıtmalen Kara çalı kaldıranı, cenuberı Ya 
mandl tarluı, bazen tarık. 
Şarkan ÇifU1k ebniyesi, bahçesi, geben, ıimalen, cenuben ÇitUik tarlası. 
Şarkan çqme. prben Cıftlik tarluı. ıimalen Yamandi otlu tarlası. ba:ı:an eski tarik, ceııuben kaldırım, 

Şarkan, ıarben, şimalen Çlftllıc tarlaları, cenuben tarik. 
Şarkan, ıarben, ıimalen Çiftlik ta:-lalan, cenuben Harami dere tarlası. 
Şarkan araba yolu, garben ÇifUık ıanki, ılmalen kaldınm, cenuben tarik. 
Şarkan Yurd, garben Yarbafı, • ıimalen Çiftlik tarlası. cenuben Lebl derya 
Şarkan Hille7fn, garben Çiftlik bahçesi, ıimalen Foti tarlası, cenu~ Çiftlik tarlen 
Şarkan San tarlası, garben fuııdalık, fimalen Cavuı otlu tarlası, cenuben Çiftlik tarlus. 
Şarkan tarik, ıarben tepe, flmalen, cenuben Çiftlik tarlalan. . 
Şarken Mırlt otlu Sotiraki, prben çayır, ıtmalen Limbo, cenuben Yortakl tarlalan. 

Şarkan, garben. timalen Çiftlik tarlası, cenuben CaVUf. hazan CaVUfOllu tatlalan 
Şarkan, ıarben, ıimalen, cenuben fundalık. 
Şarkan koyun kıJlatı. prben bayır, şimalen delJrmen yolu, cenuben sahil mahrl, 
Şarkan Saka ç117ır1, garben Miri çayırı, Simalen delirmen yanı bostanı, cenuben sahil ba,-ır. • ' 
Şarkan, garben, timalen cenuben ÇıfUik tarlaları. 
Şarkan Miri çayırı, ıarben A nıueya tarlaları, bazan Todlan tarlası cenuben tarik, 
Şarkan dere, ıarberı Anbarlı deresi, hazan Honican tarlası, tf malen, cenuben k,aveta vannca, 
Şarkan Anıurya tarlaları, garben Köse kavalı, ılmalen Miri çayırı, cenuben aahll mabrt. 
Şarkan Harami deresine ilden tank, prben Todican tarluı, fiınalen uırlk, cmuben Amipdos tarı... 
Şarkan dal yolu, ıarben, pmalen, cenuben AmJndos tarlalan, 
Şarkan, garben IJıor Todican el)-evm çiftlik tarluı, ıimalen, cenuben AmlndoB tarlaları. 
Şarkan, prben, limalen, cenuben Amlndos tarlalan, 
Şarkan, ıarben, ıimaJen, cenuben Amindos tarlalan, 
Sarkan Amindos tarlası, prbeo mukaddem Yamandı elyevm Çiftlik tarlası, lfmalen. e.nuben tarik. 
Sarkan Harami deresine giden tarik, ıarben Dil çayırı, fiınalen. cenuben Dil Ç871ft' 7UJD4a. 
Şarkan Yamandl tarluı, fimalen tarik, cenuben eylik. 
Şarkan Dimitrald, ıarben. ılmale.1, cenuben Amindos tar,lalarL 
Şarkan Amindo. tulUI, prben, pmaıen. cenuben tarik. 
Şarkan, prben, timalen, cenuben Amindos tarlaları. 
ŞarJwa. prben Yusuf Efendi, limalen, cenuben Mustafa P8fll tarı.lan, 
Şarlwı, ıarben, YU8Uf Efendi tarlalan, cenuben Kara hatun tarlası. 
Şarkan, ıarben YU8Uf merhum Wlalan, ıtmalen dere, cenuben tartt. 
Şarkan Dil çayırı, ıarben delfrmen barkı, ıimalen Diml\rakl tarlası, cenuben. Tan)'da ça)'ll'ı. 
Sarkan Miri tamı, garben hazan Miri tarlası, hazan Kostafti tarlaeı, cenubea Pult cann. 
Sarkan, prben, tfmalen Cittlik ~rlan cenuben Amindea tarlaaı. 
Şarkan Çavuı ollu, ıarben, ıimalen Cfftlik tarlaları. 
Şarkan dal )'olu, prben lrilçQk ...-apr0 ılmalen Hiristo ~ • cenuben Penız tarluı, 
Sarkan dere, larben küçük k6prilı ıimalen Hlristo tarlaeı, cenuben tarlası. 
ŞarJuıb J'eruz 70lu, ~ ZQnıi. ti~ cenuben ÇaVUf otlu tarlalen. 
Sarkan dal :ro1u, ~ Cıl't1lk \ü\Uı, -- AiDlDam ÜfWI. MlllMrı eıtit .. ._ 
... ........... ~......... • ... ;al!Qt"8 .. 
Şarkan, «arben, şlmalen, cenuben Clftllk tarlaları. 
Sarkan Amlndos çifUili tartu1, ıarwn Mlkela etıu tarWt. ıhn•l• taffkl trn ~ Lebl aer,a. 

.. 

Sarkan Eskinos yolu, ıarben Mahmut bey tarlası, ıimalen Nikolakl tarlası, cenuben eski kaldınm ve 
baı.an Amindos tarlası. 

Bir tarafı Amindos çlftlili ebniyal ve Oç tarafı çiftlitJn mezkllr tatla)fın 
Şarkan Çekmece ı610. prben ('.oban (ellneden Feriz k6y0ne tiden tarik, ıfmalen J'eriz k61Qne tiden ta 
rik ve Amlndos çlftlill çukurlan, ıarben Amlndo. çlftllll tarlalen v• GQpıO, pman bahfMf canibi 7emlnl 
çiftlik tarlan bostanı Yesari çiftlik boetanı arkası Çiftlik tarJuı ~ Çekıb~e ilden tarllı:, 
Şarkan Demirkapı çlftllli, ıa~n, pmalen, cenuben fundalık. 
Şarkan, prben, llmalenı çlftlllln tarlaları. • 
Sarkan kakbrdn, prben Ciftlik tarlası, fimalen, cenuben CffWk tarJalan. 
Sarkan, prben, .fhna)en, cenuben Çiftlik tarlalan, 
Şarkan bal, prben mezarlık, pmalen tarafern. cenuben 1Ul'dirt . 
Sarkan sebze boetam, ıarben Anbarlık bostanı, tfmalen Çavuı çqrne, eenuben Anbarbk bo9tanı • 
Sarkan dellrmen yurda, ıarben tundabk, ıimalen Ahmet ata tarlası, cenubeo ~ oİlu tarla1t. 
Ş;ırkan Amf ndos çlftlilf tarlası, Jıarben Kosti ollu, fimalen Mura:rtarotıu, cenuben Amlnclos tarlalan, 
Ş:ırkan Ciftlik tarluı, prben Jere flmalen Cittlik tarluı. cenuben tarllı:, 
Şarkan Tuzla, prben araba yolu ve Hasan Kethüda tarlaaı, ıimalen Yamandl otıu, hazan Anuto otlu ve 
Abdullah efendi ve HOH7in Kett.Oda tarlaları, cıenuben CltfJlk tarlası, 

Sarkan Çiftlik tarlan, prben toprak havuz, ıtmalen kaldırım hazan çeftne, cenuben tarik. 
Şarkan, prben, flmalen mukaddem ibrablm be7 ~ Çiftlik tarluı, cenuben Amtnd• tarı.., 

TUrldye dlmhari7eti Ziraat Banka 11 İltanbal ıabahıe 2114 u)'lh lranan pmallille ıirea kanttan borcla balan6aldan mebalılm tabi'1erial anaanen ftC!ele~ Nıemedtkleriellm 
wçJaruu tamamı maacceli)'et iktiaap edat borcJuJamı )'akanda cins "evsafı 181ree1 :ruı1ı ve mezkOr bu1kQa ipotekli tanı 1S1enblleri tabaill enwal 1ran .... ıs llncll .. dde 
alne teYfibn 21 da müddetle açık arttırma)'a çıkanhmıtır. 16-6-941 tarlbinclerı itibaren ~ YU,edilm it k P7" meDlmlleria birind lhaleei '1-7-Ml tarihine teudOf eden 

partal dal eaat 14 te Bakırk67 lruuı idare Jıe7etfnce icra labnacaktır. Açık arttırma79 ittirlk icia taliplerin 2490 18711ı lramman onaltı ve Oll7Cclinci madclelertncle deterilm 
l8rtJar daireainde ve prtnamesincle 7uılı la11Detin o 10 • Diabftiade muvakkat teminat akcesbıi T. C, Ziraat Bankan htanbal tubnine 7atırmalan llnmdlr, 

Bankadan ..._ ipotek aahibi alacalılılarJa diler alllraclarlarm ba 1a7n malrnller laerindeld bülannı .... ulle fala .. maarafa dair lcldialannı evrakı müabiteı.Vle blrllkt.iıt 20 IOn 
içinde T. C. Zıraat Banlaıeı ı.tanba 1 111bealne bildirmeleri alaıi ~dlrde haklan tapa .ıcill...Ue ubit olmadlkca uUJ bedellaln pQl•fl"llamcla harlc lralacaldan ve dalla fuJa isall 

at almak iati:realerin her itin T. C. Ziraat Banlaı•ı tatanlAal .. besi sira! ikraalar eenlaiDe mltacaatlan Ulnobmar. (4554) 

Eti Bank Umum Miclürliiiinden : 
•nbm•va, 

a - Ere~ kömürleri isletmesi, Zon,tuldat, 
b - ~~1J:yit1eri işletmesi, Bahkellr, 
c - t bürosu, Ankara, 
d - Erelll kömürleri isletmesi, 
Kok ve ihrakiye servisleri Ankara, İstanbul. İzmir. Mer

am, Ere~li. "Karadeniz,, 
Yukandekl mOeane ve lel'V~erlnJn, taı k6m0ril, lln:rft. kok, Bri

ket ve taU maddelerinin alım ve satımından mütevellit blHbrıum mev
cudat. taabhClclat ve matıabatı bütiln hukuk ve vecaibl)'le 7enlden fıetkll 
qlectithni& 

Mahdut Mesuliyetli 
l'ürkiye Kömür Sah§ ve Tevzi Miiegesesj 

firmasına devredilmlftfr. 
Allkadarlarm 1 Hll&lran 1M1 tarihinden itibaren: 
1 - Her cim taı k6mürll, kok, briket De tAU maddeleri için FOB 

olarak yapılacak talepler müessesenin merkezine: 
Adres: Atatürk bulvan 21/23, Yeııifehlr "Mühend.laler blrl111 binası 

~. 
2 - Lln:rlt k6m0r0 için yapılecak mQracaetJann eskisi tibl. •Garp 

Unyiilerl iJletmesi,, Balıkesir adresıne. 
3 - Mahalll ihU,açlar ile ''Taş kömOril, kok k6m0r0, lln7it,, lhra

Jdyelik kömürler için o mahaldeid sube veya acentalarmu:ı:a .. İstanbul., 
İzmir, Zonguldak, Mersin, Eretli "Karadeniz., de 111be ve depolarDllız 
oldulu gıbl, muhtelif tehirlerde acentalar vardır.,. 

4 - Mahrukat kanunu mucıblnce evvelce intihap edllmlı ve mu
kavelesi henUz hitama ermemiş ac !l talarımız ile diler müstehliklerin 
Ankara merkezine, 

5 - Tq kömürll, linyit, briket. kok ve tall mac:ldelerln1D lhracab 
lflerine müteallik husuaat için Ankara merkezine. 

Yukandaki adreslere mtıracaat etmeleri rica olunur. Merkez, tube 
ft depolarımmn teJsraf adresJeri: M abrukat, (3003 - 4211) 

Eti l•k Mahrukat Büros.-..: 
Müessesemtzle mQtterfler ara md• yapdmıı o1an mukavelelerdm 

mute ellit bllcQmle h kl rımızı ı 8 Hl bırihinde kurulan ve merkezi 
An ar da bulunan "T e köm r satış ve tevzJ mQesseseşl,. ne dev
fttt izi ve m(lşt 1 l4li7.e k ı ol n vedbelerımizl dr. bu müesııae-
lllD tamamen tekabül '1Jedill ilAn olunur. _ (3008) (4.280) 

SINGER 

iki ibreli 

Kronometreleri 
Geldi. 

~S5 Lira 

Yap1 ve 

Nafia 
ı...- itleri lhtnı 

Vekiletin•n: 
1 - Ekall-.,. konulan lt : Matbuat Umum MOdGrlOIG racb'o <!l

füqon PQlta1an sıtmesut mtrkeıdnde yaptırılacak malzeme lllıDalldır. 
K8ffl : (17473.1'7) liradır, 
2 - Eksiltme 17/8/Ml cuoıa ,OnO 1aat 11 de Nafıa Vekll.U. 79pı 

ve imar ltlert eUlltme koınl87omı c.dumda kapalı zart U1Uti7le 7apda
caktır. 

3 - J:laıiltme pı1namesl \le buna mot.ferl eyr_ak (1'1) kurUI bedel 
mukabilinde 7apı ve imar ltJeri relalljlnden almabWr. 

4 - ZblltmeJe lirebllmek için ~ (13~0) Ura. h ~uk 
muvakkat teminat vennel•i ve Nafia Vekt)etmden bu lf için abn.mll 
ehliyet v•lllua lbtu etmeleri IAzınıdıt. fıbu VelikQ'I almiık Oiııere il· 
teklllerhı tatil ,unlerl hariç olmak Oaert -~ ~ Ot llln fN· 
vel bi~ lstlda 11' Nafia VekAJetlne mUruaat etmeleri wı dllellçeiıetbıe en 
az bir kalemde bu lı• beılıer 05.000) llrable bit- it ~~ dair 
111 )'Bptıran idarelerden alatn\11 v..ıka rap~ ~. - •Oddet 
zarfında vetika talebinde bulwuru;ranlar ekalltmqe ctremeder. 

5 - faiekıner teklif mektuplannı DWe ıoao QJU H/llMI cuma 
ıonq ıaat H de kadar eblltıne komllYonu reiaQlne mat~ pıukabl
Unde vermeleri l&zımdır, 

Postada olacak ıecteeler kabul edilmez. (1112 - 4414) 

Üniversite Rektirliiğinden· 
Türk lnkdAbı tarihi denlerinden muvaffak olam11an talebenin bi

rinci ikmal imtihanlan HaZiranın n üncü puarıe.i t(1nü ... ı • da Kon
ferarıa salonunda yapılacaktır, 

AWtadarlarm bulunman 
Sinpr Saatleri • Kmlalnil 8 

~------' T. H. K. 

(4511) 

l'Dr. llkrl M .. •et 
Gureba butahaM9l dld ft db- ı 

revl butahJdalıı 18bıJ&: hekimi, 
herıün ... t 2 den il e kadar ~ 
yollu tstıklll caddesi, No. 99, 

.. __ Tel: 40918 1 

1 - Evvelce ekalltmes! Din edOmlt olan Ud milıOD 1ltl'9 Ul'flnm 
tekli dellttlrUmlt ve yeni nOmune manaa.ap - tutabmiflur. 

2 - Muhammen bedel 2IOO muvakkat ..... , 117 bucUk liradJp, 
Eksiltme 19 Huir•n Ml perfelllbe lilllO IUt.11 de eaı-Jollunda tube bt
nasında mMepıkkll korrıhiyon huzurunda· )'apılacaktır, 

3 - İsteklllerln yeni nQmune ve prtnameyi drmek üzere her 
gün ve münakasaya girmek için de kanunun tarif ettlli v~a ve tellll
naUarı ile birlikte münakasa lilnü 111beye müracaat etmeleri. (458t) 

16 - 6 - 941 

~~--llİlll ................ ~~------~ 

Devlet Denizyolları işletme 
idaresi ilanları 

18 Hazirandan 23 Hazirana Kadar Muhtelif Hatl 
Kalkacak Vapurlann İsimleri, Kalkış Gün ve 

Saatleri ve Kalkacaklan Rıhtımlar. 
Karadenlı tıattııta 

iartın h•ttııt• 

lendt1'nta hetbna 

Karabtıa tıattıne 

lntru hattına 
Çanakkale lllve , ..... 
Ayvalık hattına 

lımlr 1 ol IUret 

lzmlr 2, IOrat 

Salı 12 de (Karadenh:), Perşembe 12 de (0 
neysu) ve Pazar 16 da (Ege). G lata rıh 
mmdan . 
Salı 18 de (Çanakkale), Cumarte i 18 de ( 
nafarta). Sirkeci rıhhmından . 
Pazar, Pazar<esi, Sah 9.50 de, Çar amba, P 
19mbe, Cuma 16 da tMarak z), Cumartem 
de (Sus) . 
Tekmil Mudanya postaları Gal ta 
Karaköy cıheUne yana§ır ve ayni 
kalkarlar. 
Pazartesi, Çarşamba, Cuma 8.00 de (t!lus 
Galata rıhlunmdan. Ayrıca Çar amba ve 
martesl 20 de (Kony:ı). Tophane rıhtımınd 

Salı ve Cuma 19 da (Mersin). Toph ne nh 
mmdan. 
Pazar 9 da (Antalya}. Tophane rıhtunmdaıı. 

Per,embe 9 da (Seyyar). Tophane rıhtımll1 
dan. 
Çarpmba 15 de (Bursa), Cumartesi 15 
(Saadet). Sirkeci rıhtımından. 
Pazar 11 de (İzmir). Gala ta rıhtorımdan. 

Perıembe 13 de (Tırhan). Galata 

(4758 

* * NOT: Vapur 11ferrırl tıakkınd• tıır tDrlO mel Oma• apOıda tel• 
ton numaralın yuılı Aoeıttetırlmlzdın Qrenllıblllr. 

Galata Bat AoıntıllOI - Galata rıtıbmı, Limanlar Umum MDdOrlDI 

O.lata fube .. 
llrkeol .. .. 

Leyli Tıp 

bina• albnda. 423 
- Galata rıhtımı, Mııtteka 

n•• altında. 
- llrkecl, Yolcu lefon u • 

Talebe Yurdunun 
Tabi» ve Eczacı Kı11mları l~in Alınac 

Talebenin Kabul Şartları 
1 - Bu yı'J Leyli Tıp Talebe Yurduna Tıp talebe iyle birlikte Ecza 

talebe dahi almacaktır. Eczacdar mezun olduktan sonra üç sene mecb 
bizmeUe mükellef tutulacaklardır. 

J - bteklllei'ln qalJda ya:ı:ıiı vesikaları tamamlamq oldukları h 
de, ve Tıp ve Eczacı kıllnmclan hangısine girmek istediklerini bild 
mek prtl)'le dotrudan dotruya Sıhhat ve İçtimai Muanevet VekAle 
müracaat etmeleri ve dilekçelerinde sabit ve sarih adres vermeleri 
zımdir, (Dilekçe ve vesikaların Ve!<Aletçe almdıtı taliplerin adreslerı 
blldirileceli gibi kabul edilip edilmediği de yine adreslerine ayrıca 'Y 
lacaktır, Müracaat kadrodan f,ıa:ı:la oluna gazetelerle ilAn olunacaktır.) 

3 - Kabul muamelesi, dilekçenin ıönderild.lti tarihe ıore delil. v 
aikalann. tamamlandıtı tarihe göre yapılacaktır. Noksan evrak ile mil 
racaat edenler, vesikalarını tamamlayacakları tarihe kadar müracaat e 
..... Mlibrlar ve baklarmda biçblr muamele yapılmaz. 

f - Hiüiia ~ fCJn olma OJ un pek bi dereceli Lise mezunl 
"ltR111111 11t111Jal ~kbr, 'l!ftlft!ardllft ~. veııtkalan tamamlanmış 
ltrU ıapılrnJ& muracaat sırasına gire iyi derecelıler ve yine bdrod 
yer kalırsa aynı sıra gözetilmek prtiyle ve en kuçillı: smıflardan b 
!anmak üzere Fakülteye devam eden müracaat sahipleri alınacaktır, 

5 - Yatları 22 yi geçkin bulunanlar ile Yurtta okum117a ve ileri 
mecburi hizmetlerini 7apmıya enıel olacak hır hastalıtı ve,.11 Arılası 
1anlar ve evliler kabul edilmezler. 

8 - a) - F, K, B, smıft için: Tam devreli Liselerden Vef& Ll8e d 
recetinde oldulu Maarif Veklletlnce tasdik edilmiş mekteplerdell 
171 veya i,yi derece ile mezun olmuı, 01-unluk imtihanını vermif olma 

b) • Diler ınnıflar için: Bulun.iulu sınıfı i:rl derece ile geçm.tıp ~· 
bucı dil ve askerlik lmtibanlannı vermlı olmak (Tıp Fakülteal 3 ün
cü ıı6mestri lcln J'. K. B. smıfı iyi derece ile blUrmfl ve vizelerini 
dene. ile vernıiı olmak) lAzımdır, 

7 - G6nderilecek vesikalar 1UDlardır: 
a) • Tür1d7e Cümhurlieti tebaası oldutunu bildiren nüfus !dl 

c:Ozdanmm ulı veya fotograflı ve ıaıdikli sure~ 
b) - Lise bitirme ve oiıunluk 18hadetnamelerinin asıllan (imtihan

larını tamamen bitirdikleri halde ıahadetnamelerinin tasdik muameletl 
teellunll olanlar Mektep Mildürlil~nQn - ayni zamanda bitirme ve oı
ıunlillr. derece\erlnl de ptenın - fotogranı bir vesikasını g6nderecekler
cUr, Lbeden bir sene ve daha evvel mezun olanlar bu müddeti nerede ve 
ne suretle ıeçlrdiklerlni blldirmi,ye ve tevsika mecburdurlar.) 

c - Tıp 7akülteai birinci ımıtı için F. K, B. imtihan noUarmı ve ıı
çQncO sömestri için F. K, B, smıfı ile vize notlarım bildiren DekanlıS 
veaikUı, 

el) • Okuduklen mekteplerden veya maballl Emni,yet idareainclen a
lınm11 hüanühal varakası, 

e) - Budm11 ömetinde yazdı ve Qstünde tasdikli fotografı bulunan 
bir abhat raporu (Hastane Baştabipleri bu raporu mühürle kapatılnul 
zarflı olal'ak iateklilere verecektir.) 

MuQeaeler Ankara, Di,yarbaka, Erzurum, Haydarpqa, Sıvas Nümu
ne bastanelerf.rle İstanbul Çocuk Hastanesinde ve Adaruı, Aydın, Bab
keslr, Buna, İtmir, Konya, Samsun, Memleket Hastanelerinde yapılı• 
eaktır. Muayene için istekliler, bu ha taneler,n bulunduğu VillyeUertıı 
Sdıhat ve İçtimai Muavenet Mudilrluklerıne bir dilekçe ile bizzat müra• 
caat edeceklerdir. 

f) • 4,5 x 6 boyunda altı tane fotograf (cepheden almm11 ve bıce 
lcllıda basdm11 olacaktır.) 

1 - Kabul edildikleri kendilerine teblll olunanlar, Yurda iltihak e
derken, 6meii qatıda yazılı ve Noterllkç' tasdikli bir taahhüt .enedlni 
birlikte 16tilrmi.re mecburdurlar. Taahhüt senetsiz veya 6mellne u111u• 
7m taahhüt aenedi,yle Yurda müracat edenlerin kabul muamelesi yapıl• 
m~ (Bu 1e11et istekli tarafmdan aynen tanzim ve imza edilecek ve alt 
kmmıı örtıettnde görüldQlil tibi kefili tarafından keza aynen ve tama• 
men yazılarak iımalan*aktır.) 

Taahhüt Senedi Örneği 
Le7U Tıp Talebe Yurduna kabul edilerek herhangi bir Tıp Fakülte

sinden tabip olarak çıktıtımda 2000 sayılı kanun mucıblnce Yurtta ge
çlrdflim ıamanm (taUller de dahil) üçte ikisi kadar bir müddetle (U 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Veklletinin lüzum göreceli mahallerde hız
met ifumı kabul etmedltim veya muayyen müddeti bitirmeden hizmeti 
tel'lttJleditim takdirde, Yurtta benim için urfolunaıı paranm iki katını 
ödem911 ve tıp tahsilini terkettilim veya sıhhi sebepler dıımda Fakül• 
tedm' daimi olarak cılcanldllan, y3hut Yurtta bir seneden u bir müddet 
kalarak Yurdu terkeyledttlm takdirde benım için sarfedllmiı olan pa• 
r8)'1 tamamen 6demql ve bu taabbilt senedi mucibince benden istene
cek paralar için 6clemek mecburiyetinde olduğum tarihten ttlbaND " 
1 faiz yürütülmesini ve 2000 sayılı kanunun dıier cezai hillı:tlmlerlnin 
de hakknnda tatbikını kabul ve taahhut eylerim, 

1 mze ve aarltı lkametıltı aılreel 
Yukarıda adres ve hüviyeti 7:.z1h olan am bd 

taahhütname muclbince ödemek mecburiyetinde bulundutu her den yılı 
için üç ,.az ura olmak O:ı:ere bütün tahsil müddeti için ceman 1800 (2) 
lirayı ve iki katını 6clemek mecburıyeti hasıl oldutu takdirde, 3800 (3) 
liraya kadar parayı, faiziyle bera""r borçlu U 
blrlptte mQteselail kefil ve milfterek müteaeJsll borçlu aıfaUyle 6dlye• 
cetım. 

Kıfllln malelJ vı aarltı adreel 

(1) Bc&acılarm tanzim edecekleri ııenetler (Leyll Tıp Talebe Yurdu• 
na ka"1 edilerek Devlet baabtna ok111Up l!'.czacı çıttıtımda 3981 sa,.ıb 
k8DUD mucibince De 1eae mOddeUe Sıhhat ve İçtimaı Muavenet VekA· 
let1nin • • • • • • Uih) fekllnde 71zılacaktır, 

(2) Bc&aerler totn 1100 Ura. 
(3) Eczacılar için 2400 Ura. (4448} 

~p v• " •11aL. mUGW'&&. &!ialaa Uamaa. UMZt:l.«:~'"6. n• ··~ ,, .. , 
J'.. "~ .. Matbaaa 


