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l_R_ad_yo_G_az_et_es_ı 1 
Sarfyede geçen 

tayyareler 
Suriye tayyare meydanların. 

dan Almanyanm istifadesi.n.i te. 
min eden Fransız _ Alman an. 
.la.şmam günUn mevzuu halini 
muhafaza. etmektedir. Suriye 
~uyla Iraka bi.rka~ gün evvel 
bt.şlıyan Alman tayyareleri gc. 
çiti hlla devam ediyor. Bumın 
Almanlarm Fransa.dan iğtinam 
ettikleri tayyareıero:r. Şimdiye 
bdar gecıen tayyarelerin mec. 
ımm 50 >i bulmu~tur. Bunlar. 
d2:ı on beşi Musula inmiştir. 

Dtğ-erJon Irakm m11lıtclif tay_ 
73-t'e meydanlarına inmj<:: bulU.. 
naryor. Irakta en mühim tayya.. 
re meydanı olan Habbani~ ln. 
gilizlerin elindedir. Iral.-lılann 
elinde pistli tayyare meyda.nlan 
balumnamakt.adır. Yalcuz muh. 
telif tayyare meydanlanildan 
tayyarelerin uçmasr mümkün_ 
dllr. 

İngilizler üç gündenberi li'ran. 
8IZlarm Suriyedeki hava mey. 
clımhuım bombalamaktadırlar. 

lngılizleriıı dalıa ziyade Filis. 
tine ya.km bulunan ve birinci 
dıerecEMe eıu11rnı ··· :ı.•Jj olan tay. 
yare me} ı n 'uombala.ınak. 
ta olduk::ın anı~ •• ıyor. Suriye 
fevka!Me kom:s~~ı bonbardı. 
ınanl&rJ protesto etmiştir. Komi. 
88re göre, Alman tayyareleri her 
nasılsa Suriye meydanlarma in. 
miş' 
Vışi hükfuneti İngilizlerin Su. 

nye hava üslerini Com.balaması. 
m bir dllşmarilrk teıaklci etmiyor 
.,. bunu lngiltereve karşı harbe 
skmiye vesile tel::.lJ;:i etmiyc. 
eeklir. Suriye.den Iraka 800 ton 
bda.r harp malıcmesi geçtiği de 
tlildiriiiyor. 

VIşi hükumetinın Almanya ile 
il birliği yapması A.merikada 
endişe uyandırnu~tır. Amerika 
mat'bua.tı mütemadiyen bundan 
lııahsetmektedir. Amerikada, Ce. 
aWt .Amertkadaki Fransız mUB.. 
tıemlekeleriyle Afrikadakl Da.. 
lı:ar üssünün iş~li bile ileri sü. 
J'tBmektedir. Eğer Almanya ile 
J'ransa arasmda sıkı bir iş bir. 
Dği başlar.:a Amerika hük\ımet. 
Jeri Fı"knSIZ mıüstem.lekelerlni i. 
da.re için bir de plan hazırlamıya 
118.şiamr.şlardır. Hatta Fransa.da. 
ki Amerikn. elçisinin geri ~l. 
masmdan bile bahsedilmektedir. 
Suriye meyda.nlarmm işgali et. 
raf r..da. cL-ı Vişinin görilşünü 

Mareşal 
Blumbergin ofilu 

Irakta bir hava 
muha-ebesinde öldü 

Kahire, 17 (A.A.J - r11vcl emin 
MI' membMan ö~rcntldiğinc göre Al. 
man mareşali von Blomb..."rgln oğtu 

enreli.Q g!L-ı tr:ıkd:ı cereyan eden ha. 
ııeklt eımrumıd:ı. ölmUşt\ır. lrakWara 
JU'dmı etmek Uzcrc hava yoluyla gi
den Alman heyr.tl arasında marcşılln 
otıun.ın da bulunduğu anla§llınak4:· ... 
194~ ma I vıhna 

gırerken 

.,., ' 

Bertin müdafaa ediyo,.. Fransa 
milletler cemiyet ı .J"ıı ı ·,,<ılmek. 
le Suriye ılıerıııdd.ı haklarının 
sakıt olamıyacağı. nitPkinı yınc 
ınilleUer cemiyetind n çekilen 
Japonyanın bandası altında bu. 
lunan Karelin adal::nını müd:ı.. 
faa etliği bildiriliyor. 

Amerika bita:raf bır memleket 
olduğu halde muharip İngiltere. 
nin harp gemileıini kenrti liman. 
13.Mnda tnmir etmektedir. Al. 
manya da bitaraf bir memlek.:t 
olan Suriyenin hava meydanla. 
nndan pek ata istifade edebilir. 

JJES MESBI,ESI 
Hes meselesi etrafında heye. 

can sönmüş bulunuyor. Bununla 
beraber hadisenin iç yüzü henüz 
anlaşı1manuştır. Hesin Bitlere 
çok bağlı olduıfu na.zarı dikkate 
alınarak Hesin Hitlerin rl7.a.siyle 
fngiltereye geldiği anlaşılryor. 

Hes bir sulh teklifimle buluna. 
cak, bu kabul edilmeyince !~il. 
terede halk harp ve sulh taraf. 
tan olarak ikiye ayrılacakmış? 

Böyle bir manevranın muvaf. 
fak olamıyacağY İngiltcrede harp 
ve sulh birliğinin sarsılmadığı 
bildiriliyor. 

Hes esrar nerdesi ancak Çör -
~il bu m~le hakkında 'beyanat. 
ta bulunduktan eonra kalkmış 
olacaktır. 
RLUMBERGIN O<'JLCJ ôLDV •• 
Ma~l Blumbergin oğlu ha. 

va. :-:ubayı Irakta bir muhat'eJe
de ölmüş, cc~i Bağdatat mı:'. 
rnsimle kaldmlmrş. cenaze ala: 
yınr''l Irak Başvekili &l~it Alı 
Gcy·:.ni de bulunmı•(:lur. 

AMERIKADA YO ,LAR. 
Şimali ve Cenubi Amerika ::ı

rasında tesanüt aranıyor. Ar • 
jantin ile Amerikanın bir ticare~ 
muahedesi yapacakları ha:berı 
gelmi.<_:tir. Bu anln.:;;man.~n ~~'ilk 
ehcmmivcti vardır. Çünku ııer 
iki mentlcket ara.sın;a yapıl~c~ 
olan bu anlaşma 18.5.3 denoen 
ilk thu'Ct anl~..ması olacaktır. 
Harp uzadıkc;a muhariplerin gı. 
da vaziyeti büylik bir mesele ha.. 
tine gelmek~ir. . .. 

Muhariplerden bırı ~şgal alt~
na aldtı'h memleketlenn mesulı. 
yetini d°e üzerine yüklenmiş bu
lunmasına rağmen ?-iğer tar~ 
yeni anlaşmalarla yıyecek tern!n 
etme :tedir. Bu meyanda İnıgıl. 
tere Kanadadan 3 milyon ton 
buğday temin etmiştir. Bu mik: 
t:ı.r 1912 senesine kadar partı 
parti verilecektir. 

ASKERi TJAREKAT 
Sollumu alan lngilizler ileri 

hareketlerine devanı ederek Mr. 
srr hududunrta Kapo7..7.o ka.l~i. 
nin bazı mevkilerini de aimışlar. 
dır. tn~lizler burada Almanlar. 
dan 500 esir alm~lar, tank ve 
zrrhh otomo'billeri tahrip ct.mi~
lerdir. 

Tabruk müdafileri de hatları 
ilcrletmişlerdir. Burada 1ngi.. 
li7.1er ikisi subav olmak tizere 62 

almr.şlardır. 
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Kelimelerini bir il8.hi tehlil gibi 
tekrar cdiyot'dum. Yanyana d;ıru
yor; f.U.al birlbirimize temas ,?l
mlyorduk. Gözierhnlz. ayın doga
c::.. ı nokta va rlikilıni ... ti. 
Nag:'ıan· so1dakı t..,.penln üslü

ne kıpkınnızı bir dtı"renin muh'tl j çıktı ve bu daire sUrnUe yüksel· 
meye başltıdı. 

1 
-Knundmı! 
Dedim. Mef.Küre, başn_ı~ .eğdi; 

bu baş, artık kalkmadı, gö~nden 
bir mendil cıkardığ!Ilt. gi?.lice göz· 
ıerine gölilrt'lilğünl\ gfüı:.bilctim. 
Ruhumda milthiR biı' ihtilfıl oldu. 
Kollarımı a.çltm "t:(': 

(Ba.ş 'amfı 1 incide) 
.. ol:ıra!c tesblt edllmi, bu'urıu • 
~r. Bu ıiılklar gt!~cn 1940 bütçe. 
llbıJn 2~,176,821 liradan ibaret o. 
lan masraf 'e 'ul:l:l.t yekflnuna 
ldsbetJe IJ ,2CS,680 lira fazla ol
ma'kla bt-rnher ) ine muvazene tc· 
mdn edilmistir; yani geçen ıoen<'- 'ı - .A.h, ağlıyorsunuz!.. 
ilin '\'aridat fa7.lasını tcsJdl <den Derken, Mefkure bn.ygm btr vU-
11,262,i!'7 'ir--..nm yeni sene ,,.ri· cut gfbı kollarmun sraınna d.'lııtü. 
iataıa i'iirn edilm<'t>I geriye ka.. Omuzlarmı sarsan bir asabi buh
laa 22,0:J::,383 llı-amn yeni \"&rlda.t ran başladı. 
lıananbrr ile karş:la.nmasmı kolay- Ağlıyor... Dainın nğltyordu ... 
laştmnıstrr. D~ccek gibiydi. Onu balkonun 

Dahi~· ,e harici siyaseti A;;ık 0 • gerisindeki sandalynya gölürdilm. 
laa Cumhuriyet ld:ı.reslnln bütün Ben de yanına. oturdm::ı. Mua1.zez 
'8nyaııın geç!nnelttc olıloj;ru Mil" ba§ı, h<>p ~te10in göğsilmde idi. Ku
Mlslz buhran içln<lc bir taraftan ruyan gö:>.lerimi, yunnn yil:r,Umii 
talhliD muhafazasına matuf h<>r onc:ı ı-atıp simasxl'a sfırüyor; sa~· 
llrlil mlidaraa tedblrlcrlnl alı:::-ken lannı kokluyordum. Ve nğhyan 
ili-er taraftan mali salında elde et. gözlerini, ~ilzilnün hf'r yerin\ öpU· 
1111 iı 1'111\-affakry<>tli netice ha· yor, öpUyoı dt•m... B;t;nmez ae g '
~hm iftihar {'(}JJmcğc li.vıkhr. 1 hl hlssiy.rıtın d&!mu benden szak· 

ASIM U~ t larıı götlirdUğü bu sevgili mcvcu-
J • • 1 diyet. ~imdi benim, benim kalbi· 
SOVYET HOKUME- ı m.indi ••. Gözlerini öplUkçe o eiyah 
TiNiN AMERiKA YJ \"C münf'vver semala~an. dö~ülrn 

samimiyt> t katrckrinı ıçlvor \'e 
PROTESTOSU ı yirıe öpüyordum •.. Ve buhranını 

Vaflııgtnn, 17 ( •• A.) - Sovyet t..ı.~~n iı;ln blr k<'rme aöyle~v·k 
ılkfuneti, Arjantin ve TTr'.ı~vay. isth·en ıhıda..":larnn, onun teslbu 
lan nuayaya ait gc!cn ve transit ı ol~uş simasından ayıılamıyordt• ..• 
alarak Bfrleş!l: Amerikadan g~ - tnsaniığm çok f 0 v1.inde, ipek ka· 
mekte olan yUn ve dı>rf hamulcsl· j uatlarm Ustunde, çok ve c;ok yük
lla Sanfrans'skoda ahkonulmas-nı seklerde yaşıyoroum ... Bazan kal· 
llrlet,ılk Amerika nezdinde protes· , bini ellmle dinliyor; nabızlarını 
to etml.:itir. tutuyorclmn ... Ve Mcfkfıre, ruha-

JUBtLESI MONASEBETIYLE: 

"Tulii.at,, nedia? "A ı.rn 

Baba,, kimdir? 

r.i bir sormestJ içinde fili .•• 
Klınbiti.r ne kadar imtidat eden 

buhran artık geçiyordu. Şimdi, 
arasıra göğaünden kopan 11esaiz. 
feryatlar. vücuduııu tltretiyo'rdu. 

Kamer yUkseliDlıj; gecenin es
rarı ~mutıtu. Denizde, a_uan~.11 .?
teklerine kadar U%3Ilan lbır g-umue 
yol vardı. Her tan.f gündüz ol
mu.5tu. o 7,nman Mefkure, hiı.lii ?f: 
kaç gözy~ı titreyen ldrplklonnı 
açtı ve gtiidU ••. 

- Ne oldunuz? dP.Ciim. 
- Gt"Çti.. B!lmf'm 'ki.. öyle bir 

fley grldi ... 
tciınJe ne n~latıcı şüpheler, ne-

tl~etıer rnrdı ! 
- Ah, bils~m ki! ... 
Diye başladım; faknt devam e~ 

mnclim. Şşliphelerimi ona söyle· 
mek bPnim yerime Nurettin ol

·dı' diye mi ağladığını ona sor-
sa"Y " benim de mesut olduğum bir 
ma~. tm k 
f!amimiyl'ti fena istimal e e _ o-
lacaktı. Beni anlıyan M~fkure. 
mahırun gözlerini bana gevınnok· 
le iktifa etti. 

Sonra. ü.şlidlik. Odamıuı. kaçtık. 
Yah·arıyordum ki: 

- Arlık ya tınız! 
- Kabil mi? .• d di. 
- Fakat ben gi lerlm !'f7. uya· 

nıncaya kadar balkonda oturu
rum. 

- Ben de yanınızda bulunu
rum! 

- Fakat hasta olacaksın Mf4-

kUre, sonra Saniha annene ne di· 
yecek? •• 

- Bırak onu ... dedi. 
Mangalda yalnız soğuk bir kili 

kalmıştı. Mefkure titriyordu. Onu 
paltoma sardım; büyük bir koltu· 
ğa yerleştirdim ''e gidip masanın 
yanmdakl sandalyaya oturdum. 
tri gözleri kapanıyor; uzun kirpik
lerinin gölge.si, parlak mehtabın 
nllfuz eden nurlan icinde daha 
melekane bir hal alıyordu... Uyu
muştu... Vo bu, ka~mıda, el ile 
t~ma.s edilirse ucacak, dağılar.nk 
mukaddes hayali bir lcwha oldu ... 

?ic knda ... vak. geçil... Bunu 
kim bilir? .. Yaln·z, bir a.n geldi; 
o ipek kirpikler Utriyerck açıldı: 
mütehas:.ir ikJ nazar, ltnlbimc sap. 
landı. Mahmur ve bitap bir se>s: 

- Gel! .. 
Dedi. Yine uvudıı. Koltuğunun 

iJnlıne gittim. 1'lllı.ırini alilım; onu 
rahat.sız etmeden, öptüm ve başı
mı dizle>rindc dinlC'ndlrerok • 

- 1Şte burada, yanındnynn .. 
dedim., uyu! 

Biraz sonra, tamamile uyumus
tu. Ba.':!ı koltuğun atKn"ıua d~yan· 
ftllŞ, göı"sü ıı.çtlmış. koli :ıu licti
mti<ıtü. B'r eli ll eı elimi tu•uyordu; 
öt<'ki elini cC'kctimin 'Üasma ki
litlemişti... Karloyadan bir batta. 
:niye al-p onu ısitmak istb:ordum. 
Elimi, yavaşça <'"ktim; o zaman 
gör.lerlnt a~ad:uı: 

- Gitme ... 

Dedi. Ve daha sıkı tuttu; uyu
du .. . 

Onu temaşa ile geçen bu ulvi 
saatler içinde ay, sürntle yUrUyc· 
rek otelin arkasına geçti. Ve °" 
nun doğduğu yerden güneş çıktı. 
Ben kımıldamıyor, uyanaeağından 
korkuyoruunı. 

YlizilnU öpen ilk h:ı.r retle uyan· 
dı; ellerimi sıklı. Sonra açılan göz 
lerlnln derinliklerinde bir nur 
minnetle, beni sclıimladı ..• Bir a§
kı 5elimladı ki, hiç bir insat emel 
V" arzuya müste>nit değildi... Ve 
hu ai'ktn hlitlin günahı bu oldu .•• 
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Onu vapura götürdükten sonra 
otelime geldim; ikiye kadar uyu. 
dum; son giın!erde böyle mlistcrih 
\'C ız+ırapsız uyumamıştım. Akşam 
üstü iske!(' gazinosuna indim; ar. 
ka'.ln§lanm beni sıhhatte görmek· 
le> sevindile r; bilhassa Servet bir 
tabip şeflmUio elimi sıktı: 

- l{endini n:ısrl buluyorsun Fik 
ret? 

- Ooo, ço!• lyiy.lm sevgili dok· 
tnr. 

- Dnha çok iyi <kt';rilRin. Geçir. 
diğin şeyler oldukça mlihimdi. Gc· 
cel eri çıl.ma , rutubet sanıı hiç ya
rnmaz. 

Bıitün bnhUyar ııaatlt>rimln ka· 
ranJıklar ve rutubetler içinde ge~ 

1 • " m ı;ı oldugunu dfu.;Unerek güldilm. 
Hayatımdan , ı'~eler do ~kanı-ı 
bMkn nfl kalımı?.. Hcpımlz lt~-
makanşık koouşurken doktoru., 
Takdil'A ~enmL~ bir sözü beni 
e:ırstT O gizlice den i§ti ki: 

- :\ n rerdne bakma; geçici· 
dir ... Ve hastalan aldat.an da l.şto 
budur! 

Biraz uzunca müka!nmeyc gir -
diler. Ar.aba. benden mi bahsetti· 
1°r? Biz dağılırken Takdire yavq.. 
ça: 

HAdıse er 

Alman-Fra 
ittifakı 

Anla ılıyor kt, lngllte 
rika. '\'llrdrmım elde etınl:" 
,.c A lnınn~·anın lıu df•\'ıetl 
ya adasmdı:ı. mağliıp cttn 
!erin A \TUJııtCla cn·clcc 
yeni nluun pr<ı,jesindt• ""' 
dei,.-işlklikier yaıııtma ı 
yor. 

Ha a til'l"riııl Almanl•ıf 
r.ıok keyfiy<~tı 1o·rnnsa.rıı11 

telit olonahlllr mi? nu 
ı;elince, ~-aliba Marf"sal 
h•mlcke df'\ leti olma" 
muhnfn.7.ft etmek '\"adilt 

...... --··-a.lcyhind Alma.n)a~'1fl ~ 
meıktı'n ıniitcvellit man~ 
ı;lzliği tazmin \'e f.clAfl 
r..ağmı dil1'Unlh or. Oıımı 
ğl kararlarm mucip ~ 
rinde k~ndlslnden .. ıır.ıll 
,;ey ı.orulmam~mtla ıs~ 

:Fakat :Fnınsamn bu 
dımı Almanya için ita 
fer neUccshıi t.emin 
Bu tamanıl) IC anı bir 
kt bunun cevabını zaınJlll"' 
tlr ve bWm tahminllll"'ı 

menli olar&k vorecck'aJ 
Frıı.nsanm bir scncclct1ıır-'. 
tazyf.iCı altmila kalması 
frr \'C mağliıhi~·et 111~ 
ılilşüomeğe bile keneli~ 
bırakmamaktadır. O, bU7L 
raplannı biraz olsun WJl"f 
sart.Ue bugün elindeki JI 
Juğu yarınki impars.torf"" 
(' tmeil bil<• göz~ alıyor! 

met Ali, Kemtu Baba. :oUIJl~ 
larm b3§1Dda gelir. Ye~ 
§ilmcz llstadlardır. ef1!s 

1ote şahzmıa haklı bir ıı~S 
pılan .Asım Baba, 1>u uır\ll .,. (f ,J 
tcblnin yl\nl Türk sahneııl~.ııJ /T.J 
dine mahsus adiyle u)f.e~ 
denlliın klA.slk ••TuJQat,, ıJı ~ 
lık md.hir, kndir bir ){OY:-.ı 
\C ''Yeni Dünya,, nın cı>~., 
dır. Bu jl\nrm yıllarca J'W~ 
m. y/u:ıl her mlln!dıı pil~.; 
1nıştır. Fnkat c ı:n ııst1 

bunda. ne c.!:lı:l blr s:ın•atl'~ ·ır,;1 
n<' de bugünküler arasıJI ~df'~ 
\'tl.!tmt kazanacak dere~ ~ 
mas:ndadır. O, her ~y -1"',1' 

1 
kUltür adamıdır. McsıeP~ ~~ 
celik!crlnl bilir. KataııındS~ 
l<'sb1t edil e cildlcr dO~.'::.dl r ..J1 
~a.. ve • ı.uJCıat,, haya-..we'fl1" L 
en dog-ru, en saltıhiycUl ııı ~ 

Bu canıı tarihten ııeJeı' tJSlll ~ 
ylz kl.. Yeter ki, on• !l Y~ '~ 
dimağ'tnda §ayanı hayret~ r,. 
in sıralnnan malümat JtlC ti 111' ~ 
olsun? Talcb;•Uğimde:l'bt!~ f 
tetkikten zevk alan 'V'C 

1,.xı'"' ~ 
zat y&.§aynn bir adalJlıtl ;~ 
ltıniyeti ile Miylüyoru!Jl. . ~~ 
mız tlzerlnde yfl.ni ına1o:ı:ıı 01"'.tfl"~ 
(Kar!l.göZ. Meddah, orta ~~ '~ 
ımıt) ,.e e.ılki "Kawld'!" ,-~' 
il,. lcr hakkında tetldk atı""" 
mutlaka onun zengin }l "" 

tı!ade etmelidir. ~ "' 

(Asım Baba) :ıun ~:i!'!~ 
tOrUndcn do ib:ırcltir· ae;..~j / 
taiısll görmtı~tnr. HOC3 uı.tl~ 
bası devrinin sayılı :ııat <P<'..-4 ~ 
ülemadan ••Katıca8lt fi~: (11"'
' 'lı,esll Hoca dcnilnıett.le "'dit~ 

• :ıı;teıı"'~ kes Mehmet RUsteın .,. 
tC'm Efendi) nin mantı~ ~ 
daır basılmamış eserle '11 .-.~-,,,_ 
yazma enamlan. ıev~~de ~·~ 
arasında. Beyazıt cıun ·'ti'.~· 
no d~ 4"1•ırnn büyük bir ytı';~_.. 
rim,. 1 vardır ki pek ~ne ,,,.r:~,~-# 
sım T>Ck küçük yqta •. ....o 
ılk tahsllinl Yü~k1<81CJlJ;rt- ~ 
derhano Taş mektob rıdc;_,1<etf A ~ 
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b.<ı ınr:lan Aropcn. Fa ~s. 011·,~'~,; 
hususi 8\lrettc f ransı:: ı:ııt~ ~· 
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4-VAKIT 18 MAYIS 1941 
Türkiye kara sulan Şeref bayrağı Fabrika ve matbaaların in~İi~j0°;~aila~~Üiği 

941 yılı içinde tabi olacakları asaarl Veni tehlike Çorumdan tezahuratla uğurlandı 
mül<elleliyet nisbelleri mıntakaları 

de dört bu~uk, UçUncU ıımtf sayılan 

Çorum t 7 (A.A.) - Ebedi Şe· ı den teslim alınarak buraya ge~· 
flmizden 'Mllll Şefe sembolünü ta· ri1mi§ ve §ehir haricinde on b_in· 
şıyan bayrak bugün vilAyet budu· lerce halkm ~un tezahtlrlenle 
dunda Amasya bölgesi gençlerin· karşılanmış ve ugurlanmıştır. Ankara 17 (\' AlilT) - Kazanç 

' . d verglııi kanununun beşınci mad e_ 
si muciUnce fabrika ve mattaala· 
nn 1941 maU yılı içl.ııdc tAb! ola-
cakl:ı:-ı a. .... ari mükellefiyet nls · 
bet!erini ô:ıteren krrarname ve -
killerce t.J.sdiltlendl. Bu karama • 
meye göre tC§\;ki sanw:i kanunu 
ile tiı ı~cı sınıf s:tyılım rd1 csscse -
ler·n m-ıktu vel'?"i'"i yüz, müte~av
vil • rc>'·~i üç nl b! verg' vüzd" 
beştu 1 'ncl ııtnt! ı:nyılan milessc
se~ ... ın ise s ruilc doksan 2,27 yUz 

mUeııseselerin seksen 2,40 yilıde Londra, 1'7 (A.A.) - İngiliz 
hUkilmetl tarafmdan blldlrlldiğine Am •k B b • 

dört, dördUncil smrf sayılanların göre 1941 senesi §Ubat ve nisan Sovyet erNı aazırıa nye 
yetmiş 2,10 yUzde Uç buçuk, dör aylan içinde Akdenizde seyri.sefain 
düncll smıftan &§ağı olan mllesse- için tehlikeli olnrak ilan edUen R d BOTUN MiLLETİ 
selerln altmıa 1,80 yüzde Uçtur. rnıntakaalnn hududuna şimdi aşa· usya a h 
Tegviki sanayi maafiyetinden mUs ğıdaki mmtakalar da U!ve edilmiş" Ruzvelte muza eret 
tefit olamıyan milcssesoler demez tir: Res El Kanais'den itibaren Memnu mıntakalar 
kür kanunun hükümlerine nazaran 24 üncü dere~e istikametinde ve • • • eım·ıye çagv ırıyor 
tasnife ~bi tutularak yukarda ya· 1 Tilrklyede Galidonya burnunun 180 ılan edıldı 
zıh tasnlflcrce as'{ari vergi ile tek.. inci derecesinde 3 mil mesaf~.sinde 
lif edilmektedirler. bulunan mefruz bir noktadan • Moskova, 11 (A.A.) _ D.N.B.: 

Tirkiye karasuları hariç olmak Sovyetıer Birliği hariciye halk ko-
tizerc • geçecek hattın çevrelediği mi2crliğt bugtln Moskova nezdindekl 
mmtakn. Bu mmtakalardan tngillz 
askeri makamlarının mUsaadesl ol· ecnebi heyetlere gandetdlği bir ta· 

mimde, ecnebi siyaat ve konsolosluk mndan geçecek vapurlar, maruz 
kalacaklan tehlikeden kendileri mUD1C38lllerinln Sovyet topraklarında 

A 11 'r,,tenın harbe Suriyede mütareke 

Neuyork, 11 (A.A.) - Ame. 
rika bahriye nazırı Albay Knox 
bahriye mektebinde söylediği nu. 
tukta B. Ruzveltin omuzlarında 
taşıdığı ezici yUkü h&tırlatmıe 
ve demiştir ki: 

g r.n3s yaıdaşıyor 
(Ba •~r,.,.rı 1 incide) .. • ... J 

tur. Fransız tayyare meyd:ı.nla. 
rma karşı yapılan muvaffakı_ 
yetli n.:ınlar ln,r;i!iz makam1arı. 
nın t ... ves:ili e .. ·1:leri lüzumlu 
hareketlerin ilk snfha.s!dır. Şim. 
diye kadar Almanlar Suriyedcn 
Iraka a.nca~t birkaç tayyare gön. 
dermişe benziyorlar ve yolu de. 
nemekle meşgul bulunuyorlar. 
Almanlar hedeflerinin Irak pet. 
rolleri olduğunu açıkça söy!e. 
mi_şlerdir. lngiltere hfikQnıcti 
vaziyeti ciddi tellkki etmekte. 
dir ve orta şar~nn muhtelif yer. 
terinde me\ cudu artan İngtliz 
kuvvetleriyle mukabil harekete 
devam edecektir. 

Daily Telegraph ·m diplomatik 
muharriri de diyor ki: 
Almanların Balkanlarda mu. 

Jıarebe etmek mecburiyetinde 
kalmış olmaları Alınan plbını 
bozmuş olduğ'u şimdi anlaşılı. 
yor. Rnşit Ali, Almanların hava 
yolu ile Iraka takviye göndere. 
cek va-:·yctte bulunmadıkları 
bir sırada isyana başla.mJ§tır. 
Iraka İngiliz kuvvetlerinin mu. 
vasalatmı Bertin derpiş etme. 
mişti. İşte bunun içindir ki şim. 
di Hitler daha süratle hareket 
ediyor ve Fraruıaya karşı ikna 
usullerini terkederek Ultimat.om 
silibına mUıacaat evliyor. Fa.. 
kat Hitler böyle hareket etmekle 
Birleşik Amerikanın harbe d&:ıa 
faal bir tarzda iştiraki anmı da 
yakla.~tmnış oluyor. B. Ru.zvel. 
tin 'FraMava hitan eden mesaj• 
gavet sarihtir. Bütün bu hadi. 
eeler Londra ile Vaşingtoruı bir. 
ı~:ren bağlarm sağlamlığını is. 
bat eder. 

TimPs gazetesi OOşınak&lesin. 
de Jıövle diyor: 

Suriye şimdi Alman hava 
kuvvetleri tarafından k11Jlantl. 
maktadır. A 1ma.nya, lraka ve 
orta ş:ırkm di~ l""'n .le1retleri. 
ne karşı hrekat iqin bu Uslerden 
istifade etm"'k niyetindedir. Bu 
h!disenin vehameti bilhassa. A. 
miral Darlanm ya?>tığI mUza.. 
kereler neticesinde Vişi hükfıme. 
tinin cUrUm orta.klıihndan ileri 
gelmektedir. Bu hA..:füıeler bek. 
lemnedik bir ~ oldu<Tu söylem. 
mez. Mu.reşal Petcn. Hitlerle yap 
trğı Montrö mW5katmdanberi 
tehlikeli bir yamaçta kavıp eit. 
mJştir. Bu teessUf edilecek hadi. 
eeleri tel!fi evliyecek bir şey 
varsa o da Amiral Darlaııın ma. 
hivetinin tarnamivle meydana 
çıkmı,, olmamdır. narlanm. hat. 
tA Laval'dan ~a da'1a zivade va. 
tan haini oldui';ı anlaşılmı~. 

FransJzların inqiliz
leri teankidi 

(BtUJ tarafı 1 incide) 
bakkmde qağıı:Jakl tcf.slrl yapmı§tır: 

- ll'ı-ansmlar, "Şeref ve milli men· 
faat yo!larmda,, lbare.sf:ıl hatırlarında 
tutaunJar. VerdUn galibi için terefin 
ne demek oıduğu malQmdur. Ve hiç
bir ecııo!blye. >ıer kim oıuraa olsun, bu 
noktad!l bize diğerleri için daha far 
d&ll olabilecek dersler verme.sine mll· 
aaade edemeyiz. Şeref, -tngfliz rad
:VOBU gllcenmes!.n- Merselkcblr'e ıt· 

derek daha sekiz gUn evvel alldh ar
lcada'l tı edenleri. uzun ba.rp aylarm
da kaytııız ve §&rtlıız c;larak ya .. dım 
etmiv ct&nlan katliAm etmek değildir. 
Şeref, Dakar'a lcıu·ıı taarruzda ekae
riyeU bllmllııiyet aahlbı olan fakat 
muhterielertn ııevk ve ldareııt altm"8 
bulunan Fransız ifUrakçılarma mil· 
zalı'lret etmek de değildir. Şeref, Al· 
man 11kerlerlnto ber tUrlll harel<At 
ahumd&n uzakta Frana mllstemle· 
lıe lmpc.rator.uğundan parçalar Kopıır 
mak da detocUr. 

Fransız radyosu mUteakiıben 
milli menfaatten bahsederek" 

KOm,syonu mesul olacaklnrdrr. scya'J~tleriiıe alt hUkUmleri bildlrmlg· 
tir. 

Almanlara geçi~or Afrikada harp talii ;:;;:rf;;::::.;.~;:::;: 
(Baş tarafı 1 ıncıde) • .,. 1 d•• d•• ıe:ınin al!kadar makamlarına haber 

Fr3.I1SIZ - Alman anlaşması ıngı~ız ere on u verdlkte11 sonra terkedebileceklerdlr. 
hakkında Vişiden gelen haberler Yapılacak seyahatler, gidilecek yol. 
şar'ctald Fransız mahfillerinde (Ba.§ tara;ı 1 inci<U) tevakkuf edilecek yerler, mllddetler 
gitgide endişe uyandırmaktadır. miştir ki projeleri hakkında ev. vesaire kaydedilmek suretiyle haber 
Bir takını Almanların siyasi pa. velden fikir beyan etmek mana. verilec~ktır. 

Sız olmuı:ıtur. Vavel Alman ile. '·" ta ı bundan böyle saportlnrla Suriyeye gelmekte :i' Mez"ur r:ı me, 
olması bu endi~yi arttırmakta. ri hareketini büyük bir muvaffa. memnu yerleri ve mmtakalan göırte
dır. Bunların münhasıran sivil kıyetle durdurmuıµ benziyor. ren bır Uııte DA.ve edllmlgt!r. Bu ıtste
olan seleflerinden daha resmi bir Dü~an zayiatmm mühim olma. de b1lh11esa Arkangelsk. Murmanıık ve 

sı da muhtemeldir. d t kal ıyıe Kareli ber-vazife göreceğe benziyorlar. Lenlngra mm a o.r 
İtalyan mütareke komisyonu Diğer taraftan Tobrukta:ci zahı, Estonya, Letonya ve Lltvanya 

kuvvetler de zırhlı müf rez.eleri. h ri ··ı rt Be ..... Ru,..... ~ınm yakında Suriyeden ay. Sovyet Cum u ye .. e • J- ~J-
nin mütemadi akınları ile kafi c mh rı tıertnın garp rılacaklan ve yerlerine Alman. ve UknUıya u u ye 
derece hırpalamıı::tır. !ngı"liz tay. ..,., t " ıda...,,. cumhurl· lann konulaC'.ağI beher verili. "' topraklan, A'e · .-o ·J-
y areleri dU.c:manm mühim bütüıı u. K d izin muhtelif Jlmanlan vor. Maamafih bu neni:z teev. "' ye ara en ' 

,,,. takviye ve i~""' kollarını vur. B 1.A trol ha-· .. ve Slber-yilt etrnemt:;1ir. ....,.... Kmm, bu pe ·-· 
muştur. yanm muhtelif yerleri vardır. 

Sl!RIYEDE NE KA
DAR ASKER VAR? 
Tokyo, l'7 (A.A.) - Avustralya el· 

çial ougUn Japon hariciye nazın Mat
auokayı ziyaret etmıııur. 

Londra, ı ,(AA.) - Myter Ajan· 
nnm diplomatik mubarrlrf yazıyor: 

İşlerin orta p.rkta İngiltere ıc;ın 
bota &ltmiyecek blr §ekll atacağı u
sun za.:nandanberf belli 1dL Bu, bir aır 
detodt.·. Bafka yerlerdeki bareketıer, 
burada daha evvel ite bqlanmam1ı:ı 

olmaaına bir sebep olarak kabul edJ
leblllr. İki dUJDl&D ıtmdi bUtUn g6rU
nttıe nazaran Suriye olması muhtemel 
bulwıstı yerde boy ölÇU§meğe ba.zır
lanmaktadır. 

General Veygand Şark Fra.ıınz or
dusu kumandanı iken bile Fransanm 
bu mıntakada hiç bir zaman 60.000 

den fazla askeri bulunmamıştır. Bu 
mevcudun bllyUk bir kısmı terhis edil 
mi§tlr. öyle ki, General Dentz'ln bu· 
gün elinde bulunan Dlevcut 30.000 den 
!azla değildir. 

Almanların planı 

Bu muvaff akıyetleıin manevi 
tesiri Mısırda, Suriyede de çok 
hayırlı olacaktır. Fakat işin asıl 
müıhim tarafı, Almanların Mısır 
hududundaki tazyiklerini idame 
etmek isterlerse çok daha bUyfik 
gayretler sarfetmiye mecbur ka. 
lacaklarıdır. 

İngiliz denizaltıları ve tayya
releri, Libyaya gitmek üzere son 
zamanlarda Akdenizden ~en 
düşman nakliye vapurlanru e.-ı 
ağır zayiata u~tmışlardır. BiL 
hamla ıimdi Suriye ve Irak içiD. 
Almanlar yeni bir gayret sarfe.. 
deceklerse, ibu zayiatın tesiri, 
hatta Alınan kaynaklarında bi. 
le kendini hissettirecektir. 

Lem.ara, 11 ( A.A.) - Gazete. 
lerin bUtün dikkati Sollummı In 
giliz kitala.n tarafmdan geri :ı.. 
lmması ve İngilizlerin Suriyede. 
ki faaliyetleri üzerinde toplan. 
makta.dır. Gazeteler başmakale. 
terinde Fransanm vaziyetini tet. 
kile ediyorlar. 

Daily Mail başmakalesinde di. 
yor ki: 
B~ ay içinde Sollum ikinci 

defa olarak imparat.orluk kuv. 
vctleri taraf md3.ıi geri alındı. 
Bu, Şimali Afrikada mUtemadi. 
yen artan İtlPiliz kuvvetleri hak. 
ltmda cesaret verici bir işaret. 

Loru!ra, l'1 (A.A.) - Diplomatik tir. 
mab!Ulertn hemne hemen umumt ka· 
naatlne göre, Almanlar Suriyeyi Fran 
ınzlaruı bir misafiri olarak değil, biz
zat kendi hesaplarına l§gat etmekte 
ve kezıı Ra§!d AUyc yardım için değil 
fakat yine kendi hesaplarına traklı 

ele geçirmek tikrlyle Musul llzertne 
yürllmekte geçlkmlyecekterdlr. 

Jıl!lamaflb İngilizler Alınaıilarm 
ıarka tıulWUne manJ olmak mecburi· 
yetlııdedir. TUdmUr, Şam ve Rayak'· 
m boınbardunanıan bu bakrmdan mü-

Daily Herald'm aske.i muha.. 
riri Röyle yazıyor: 
Sollunıun geri alınması cesa. 

ret verici mahallf bir muva... .... 
kıvettir. Bunun daha fazla. bir 
şev olmaması muhtemeldir. Fa. 
kat daha başka muvaffakıyetle. 
re götiirmcsi de muhtemeldir. 
Almanlarla !talyanlarm MrSIT1 
karıu vantıkla.n taarruzda bir. 
ka~ harta evvel ilıinat b"zrm tah. 
min ettimrniroen fı:ı71a müşkül .• 
h 11P.r1101ı~ı-:ıl"T arıktır. 

kemm>ıl bir ıeydlr. Fakat k!fi değil· Ka1ttre, 11 (A.A.) _ Beo noktPdan 
dlr. Allt-nby"nin bllyük talebeııt eğer çatal halinde yapılan Alman inl.'}in! 
harek~t aerbestllğlııe ve lcabeden va- tardcderek düşmanı Uk mevzilerine 
.sıtala"a malik olursa burada istediği . atmııı olan barekAt serisine devam e
harekdt uJıamu bulacaktır. den tanklr Brltanya piyade kuvvetle

Birleşik krallığın hodbin men. 
faab uğrunda, bu mukaddes feY 
namına İngilterenin neler yap • 
1JU3 olduğunu Fransızların dü • 
§ilnmesini isteriz'' demiş ve !iUJlU 
llive eylemiştir: 

Fra.Mayı harbe sokan tngil. 
tere olmuştur. Yardımını tir 
kaç tayyare filo.su ile on tUmene 
inhisar ettirmiş ve kati muhare. 
be anında da krtalarını Dunker. 
den vapurlara almıştır. Çünkü 
İngiliz menfati bunu icarettiri. 
yordu. Sonra da bitkin bir hale 
gelen Fr2IlSIZ ordusuna her fil:. 
lü yardımı yanmaktan imtina 
etmiş ve İngilterenin menfaati 
icabettirdiği içindir ki muhare. 
be bir kaç gün daha uzatılmış. 
tır. Bu feci gUııleri asla unubr11. 
vara~ 

Fransrz radvosu sözlerini şöy. 
le bftfl"'l"'eoktedir: 

Fransanm menf aRti hiç naza. 
rı itfb3ra almmns mıdır? Artık 
aneak bunu dtı,q,\nmek zam<ım 
gelmemiş midir? 

ri dU,manı sonumdan ve tepede kAiıı 
bir k6y olan :Mllııald'derı ve Sollumun 
on kilometre kadar doğru cenubund~ 
bulun:ın Haıraya geçidinden d1;1 çıkar· 
mışıardır. Bu mahdut btr bareka.t ne· 
tlceslnde elde edilmiştir. Alman eııtr 

mfktan ne dl\ıµnan r.aylatma alt tat
sll!t l:enllz gelmemiştir. 

Dljf'er tarartan Amba • Alajlde hn. • 
rek!t 1'astlaııtZ devam etmektedir. Her 
gtın kil(fllk guruplar halinde esirler \re 
firariler gelmektedir. İtalyanlar glt
tlkçe daha rahatsız bir vaz1yettedlr 
ıer. T)aba cenupta İtalyan firarilerinin 
adedi t-nha~'Ul yerli kıtalar arasında 

daha vtlklekllr. 
Londra, n (A.A.) - Rayter Ajan· 

smm öğrendlıtfne g!Sre, Llbyadıı. İn· 
gflu kuvvetleri hntlannı Tobnık mil· 
dafaa mmtakaama kadar llerletın!~· 

ıerdll'. 

Habe!tmnda tngtHz kıtaıan Ne· 
gelU'nln SO kilometre kadar şimalinde 
bulunan Adola'ya varmqlardn'. Bura· 
da dU!l;lllan kuvvetlerinden kaçan 80 
asker bulmuşlardır. 

a ALMAN ESIBt 
K.ahlıe, l'2 (A.A.) - Orta §8.rk bl· 

İngiliz- Fransız 
arası açıhyor mu? 

(Baş tarafı 1 incide) 
Deyll Ek.spret1 diyor kl: 
Bu, Vi§i hükftmetinin HitlerJe 

yaptığı pazarlık için veTdlği bede
lin bir kısmıdır. Bu aynı zamanda. 
nazı efendileri tarafmdan takip 
edilen hayasız glıdige ayak uydura
rak VUJinln evvelce yaptJlı bir ta· 
ahhtldil bozmasıdır. Surlye hakkın. 
da §İddetli tedbirler alınması ve -
ya sadece mukabil tedbir almaca· 
ğı tehdidinin !nglltereyi Vi§i ile a• 
çıkça ihtilifa sokması mUmkilndtır. 
Bu acıklı bir ihtimaldir. Fakat va· 
zlyete cepheden bakmak lhmıdır. 

Deyll Meyl diyor kl: 
Suriye tayyare meydanlarmm 

Alınanyamn emrine verilmesi has 
mane bir harekettir. Ve Mısırla 
Irakta bulunan ordularımız için bir 
tehdit teşkil etmektedir. 1ngı1tere 
için eski dostile bir kavganın 3 • 
nun'e geçmek arzusu ikinci plAna 
alarak kendi emniyeti bhinci plA· 
na koymak zamanı gelmiştir. 

Lonara, 17 (A.A.) - Londrada 
teyit edildiğine göre, Suriyedeki 
vaziyet hakkında tel§.şa dtlşmeğe 
mahal yoktur. Vaziyet gözönilnde 
tutuluyor. İngiliz konsolosluklan 
sur.yede kalmaktadır. 

Londrada çıkan Evcning Nevsin 
muharr"rine göre, naziler ister AI· 
manva ister Avustralyadakl ilsle • 
rinden hareket etsinler dört bin 
lilometreye yakın bir muvasala 
hattı boyunca hareket etmek mec.. 
burlyetindedtrler. MUtteftkler ise 
dahili muvasala yollarından istifa· 
de ederek istedikleri gibi Li.bya, 
Suriye veya Jraka akm yaparak 
darbelerinin giddetini iki misli 
artıracaklardır. 

Bu gazeteci devamla diyor ki: 
Şans biraz yarcl.Dn ederse dil§m&" 

na hazırlığını tamamlamadan ev -
vel vurabileceğiz. Muvasala yolla· 
rma denizden ve havadan hücum 
edeceğimiz de şüphesizdir. 

Londra, 17 (A.A.) - Almanya 
tarafından kullanılması mUnasebe· 
tile hUkümetln §iddetle hareket L 
çin verdiği karar Londrada ittifak 
la tasvip edilmiştir. 

Dcyll Telgraf gazetesi yazıyor: 
General Dentz'in Surlyede takr 

nacağı hattı hareket, vaziyeti da· 
ha iyl görmeğe imkln verecektir. 
General Dentz'in Surtye göklerin.. 
de görülecek İngiliz tayyarelerine 
karşı da Alınan tayyarelerine kar 
!fl g5sterdiklerl muameleyi tatbik 
edip etmiyeceği anlaşılacaktır. Her 
halde. General Dentz, Suriyenin 
.harp sahnesi olmasma milni olmak 
için yegine çarenin Alman muta· 
arnzından uzak kalmak olduğunu 
idrakten hlli kalamaz. 

glllz umumi karargAJımm teblilf: 
Tobruk ctvarmda 1ngUia ve AVWl

traıya~ kıtalar az vllaatta blr muka· 
bil taatTUZ yapm.ıar 'Ye dUpıaD& a
ğır zayiat verdlrml§lerdll'. DUfmaa 
eıtmlsde iki Alman suba:rı De d1gw 
rütbelerde 60 Almaıı bıralamftır. 

Siyasi duygulara ve bağları 
nazarı itibara almakslZtll bu a. 
dama elimimen gelen yardmıı 
yapmalıyız. Müdafaayı hesap et. 
mek bize ait değildir. Bi7.8 ait 
olan şey kıymetli bir miras ola
rak bize bırakılan hürriyeti u. 
nutmamaktır. 

Orta Sarkta bulunan 

Yugoslav 
kralının 
beyanatı 

Ortaşarkta bir yer, 1'1 (A.A.) 
- Yugoslavya Kralı Piyer Orta· 
şarkta bir yerde Röyter ajanama 
verdiği bir mülAkatta §Öyle demi§
tir: 

''DUşman Sırp, Hırvat ve Sloven 
lerln birliğini kırmaya aalA. muval· 
fak olamıyacaktrr. Mllaavi olmadı. 
ğı kadar da kısa olan mUcadelede 
mağlüp olduk. Fakat mllletimlzbı 
şerefini kurtardık. Şu anda herke· 
sin duya.bilmesi için yüksek seale 
şunları s<Sylemek arzu edlyonım: 
DUşmanlanmız milletime karşı hat 
tı hareketlerinde insaniyet kaide
lerini ihlll ebneıneğe dikkat et • 
sinler." 

HES 
(Baş tara/t l incük) 

çok sıla bir nezaret altında bulun~ 
ması dolayıslle Hesaiıı takip edil -
mesi JAmngeldiğlnl göz:anllnde tır 
tarak mezkftr Messe!'llnit tayya .. 
relerinin modellerini çizen reasam 
Villi Messerıımitin clirilm ortaklıfı 
temin ettiğini iddia ediyorlar. 

Şimdilik mllhim harp estrlnhl 
bulunduğu yerin etrafında allAhh 
muhafızlar beklemektedir. Heasle 
g5rilşmekte olan kırk patriğhı 
Londraya döndüğü burada tekzip 
edilmektedir. Hakikat ıudur ki. 
bu fŞ üzerinde hall esrar perdesi 
kalkmamıştır. Ve muhtelif tahmin 
le:ıin yilrlltnlmeshıe devam edil • 
mektedlr. Şu amada Alınan propa
gandaaınm biWıara Hesae atfet • 
dilmek üzere bazı mektuplar ve 
vesikalar imal etmekle meegul ol.. 
duğu ihtimal dahilindedir. 

Alman geflerinin geçen cumar" 
tesi gilnU cereyan eden beklemne
d·i.k heyea.cnlı hAdiee hakkmda tn· 
giliZlerin ne dtlşUndUğiinU bilmek 
istedikleri qiklrdır. Fakat lngt _ 
llz makamlarmm, Alınan teflerinin 
merakını tatmin niyetinde olmadık 
lan o derece aşlklrdır. 

FRANSIZLARA GÖRE 

J.yoa, 1'7 (A.A.) - Le Temps 
gazetesinin tahminine göre, Ru • 
dolf He88in firarı hakkında Alınan 
mahfilleri tarafından verilen lza.. 
hat hldiaenln bidayetinde ileri .O.. 
rillen noktal ııaza.rı teyit etmek" 
tedir. 

Bir taraftan Franmz - Alman 
münasebetlerinin saWıa yUz tut. 
masma muhalif olan Hel!IB Alman • 
Sovyet fktmadl bağlarmdan da 
memnun değildir. Heae vakit geç. 
meden plA.nmı tatbik mevkiine koy 
mak istemtıtir. 

Yiaırda gördUğtl terbiyeden te_ 
barUz eylediği İngiliz sempa.tüdnln 
bütiln harp Jdllfetlerfni neticede 
İngiltere ilserine yQklenecek olan 
bir Fransız • Alman işbirliği fikri 
ile çarpışmaması mttınktln değil • 
dlr. F'ilhakDra He.ın fikrince, 
FraManm ve Fransız imparator • 
luğunun aırtmdan bir Alman _ tn· 
gillz 8Ullı U yapılabilecekti. Fransa.. 
nm tamamfyle lehinde Almanya 
tarafmdan aarahatle vaziyet a1m • 
:muı llzerlnedir ki. Hem bu lıabda 
bqlamJf olan müzalı:erelerl mu • 
vaffaloyetsfzll#e uğratmak içhı ta 
hair::kuku fmJrtnm * maaerva 
a.tılmanupır. ./ 



' rr zr , 1 un , r s: EF , n, 

8,0I: PrGgram •• memleket saat 
ayan, 8,33 JIUzlk: ll&rflar (Pl,J, 8.45 
AjaU &aberterl, 9.00 Müzik: Hatif 
program (Pi,), 9.30/1.'6 llMn eaatl 
12.30 Program ve memleket aaat aya-

golan (Pi.) , 19,00 Kolulpna (Yuq 
aatl), 19,15 )ı(Uzlk: Radyo salon orı 
kestra.sı, (Viyolonist Necip Atkın>, 
19,80 Memleket aat ayan Ye Ajal18 ~ 

orkeat:raııı progiamınm oovamı, 20,16 

laiç ~ ~2 - lift 
ı:~.~ilak duyulma. 
~UŞen şeyin ya bir 
b r ob·~· Yahut da paL 

OBA )' n, 12 33 JIUZik: .DUt9D tOrkUJeri (.ka 
yazan: Alil dm ee.ıeri), 12.'6 AJam bMıerıen 

, -· d.l· Ve birlikte yol& 13.00 .Müzik: SU eserleri ve hafit 

haberleri, 19.46 Müzik: Radyo Balon M ,. , , "ı k u· . m e m aç 1ar1 
Radyo gazete.si, :.Kl,45 Mllııik: 21.00 
KcıaUıJlllll: Memleket pmtaaı. 21.10: J b ld 
MU.ai'c. 21.30 Konu~ma. 21.45 Müzik atan u a: Altınordu istanbulspora 2 - 1, 

gidecegız, 1• ,arkılar, 13.30 KonUfm& (Dereden KIAaik program, 22.30 ı.ı .. mıeket R811t Be::iktaş Alta ya 3 1 galip 

1ıı..,. us olabileceğini 
:..... dak· 

<:ık.tık. °lebi htımın kömür ı Tepedenl. 13.45114.30 Müzik: Radyo 
Yunan şı ~ bir yerınde salon orkestrası (\'lyolooist Necip 

an~repolarına YGüverte&inde kim Aşın ieıareslndel. 18.00 Program ve 
bağlı ~yor. • r O haliyle memleket ••t ayan, 18.03 MUtik: 
:;;e!.cr . gorünmilyoı~an terkcdil. RadyO caz orkeatra.aı (İbrahim ozgür 
nıurettebat~ ~ i e benzi. ve ate§ .Böcekleri). 18.30 Ziraat tak 

ayan, ajans haberleri. :.t2 ,-tıs MU,..lk: Ankaratla : Gala tasaray Demi raporu 2 - l, F e-
28.25/23,30 Yarmlcl program, 

ÇAR.~MBA: u.ı>.1011 ner Gençleri 2 - 1 mağlUp ettiler 
T.30 Program '~ memll'kct saat A· Dün şehrl.rııizde ve Ankn,':l.()a he>r an gol bckl<'nı~ or. Bu taz) ık 

bonı lkaJık P.ir rasıl:ı . 
a barciunan tekrar 
~~~f ):i~c. Bordo. 

"debi!d· elerı ıdı. Ooğı·u 
Cİ\' 1lllse bizim Seza , 

yan, 7..33 Müzik: Hafif program (Pt.ı nı•lli kllme drplasman maçlannn altınd:ı 1%!11 nıüd a sı fE'daklr 
7.45 Ajans haberl"rl, 8 Ofl lfl\zlk: O dl:\·am C'dilmiiUr. ŞNef stndınd bl ornn o nı\aınk gol vlmasınn 

~.agna birçok bomba, 
~~~lPdJ ıa.nıa.n zavc:ı~h Pe. 
-...ırıtıtıUş~· Kıiınbilir ne 
~ ':?'· Acaba ne 

t\t @ahi' ~ı~ınağa indi mi, 
ta,,a~ eru e gckünme. 

? at-asındaki odada 

b~l' iht' 
~e~i 1Y<:t.s1z!1k Yapa • 
~on Yorurn. A..~gt\a 
~ f~khu ana ~ alıa gii. 
~ı ku "d ~'Cek '! H<'rk •s 

"1 Ü~ 11.aımıva bllkar. 
el'df ~!'~ doğı u tchl;ke. 

. gıııı h ı. ött.. aLJ"r veren 
ıı...~e ~~~Şu>urumuzdun 
.~~ lturt 1 

; M,\d·ı ıı Gar. 
~ııe u~ı "'urnuz Rcrefi. 

Çav 1krarn etti: 
ktar ti .. 

~o lnt' ŞUrnü<>siinüzdUr, 
·~ Zaı·ııı içj ne soğuk. 
S a~ da · 

l!ıa dah sı~ ahlı kın111. 
. a sık ı s.ınlmıy:ı 

l'to, ~a 
~-kil/. fincanını alarak 
~ '· 'I'abii madam da 

~alltı ndZa'n g · .. ti. Jozefin 
et..:_·:· vaJJı c:aya da 

, ~n "'atağ " ına koş. 

ile be 
dan ., ,n Yalnız kaldık. 
il &ol \Jser, bardak l'U. 

lltıı tanı nra Yarım kalan 
, tırn,ta. ~~l~mak niyetiy. 

• • c ('.nldık. . . . . . 
~h~h Jo., f' ve 1 ?,c ın ka.pımı 
:b ~\<tııdırdı: 

' Sıtı rnösyö görmek 

miş ı,üphelı bır gem Y viml Ye Toprak mııJıswllerl borsası. pera fanteaileri (Pi.). ıı.so 8,-t5 lMn lznıii'ln Altmordu ve Altay takım mii.ni olu,>oı-. 11 ıncı d'.lkikada saı.-
saatl, lUO Pl'MrnM \'(' nıcmlclıct an hrr i tıınbulapor V<' Beı:ılktaşla d ın inkJ nf e>den bir Altrnordu akı 
at avuı. 12.33 M• zl\ı: S ı-ıımı~ şarkı· 1 kaıRıla nı lnr, birinci mlisabak" nında saga tın uzun bir pasını 

yor. k , · mu 18.40 MUzık: Radyo caz orkestrası 
Rıhtıma gire-bilme ı~ın d ; • pr""r:ınunm devamı. 18,00 MUZik: 

hafn komutanlığının müsaa es . ..., 
ni almak ıazım geliyordu. Kar~- aste~Y:~ ş;;k;;;~,ı9.:~::ı:~kc~9~rı 
kol 1 

• .,.
1
• odalı, ._.rcJen yapma bır 

, n. J~ farının Mtızlk; Şoptı:ıden parçalar (Pl,1. 20.0(.. 

lıır, 12.45 Ajans hP.~rlerl 13.00 Ml1 Altınoıdunun 2 · 1, ikinci mü - Namık Hamdi~" g çırdı. Hamd 
ztk: R.ıdyo ııaıon orl\C!ltrıuıı f\"lyolo ~:'lka da Beşilctaşı.n 3 • 1 galibı~C' dl' lıı tutmı~ar. ı, ag zavi~c~i bu 
nlst Necip A~m), l315 ?ıtuzlk· SeçJJ. hl' nC'L 't'Jf ımiştiı. ıan ıkı lir .uıu,.a Altın rdunı.ın 

t"c: binn, Kömü: antreoo tan Konu nıa l Yurt saatiJ. 20.Hi ırnzık: 
hemC'n vnnrbaşmda. Komu . Fasıl raF.ı. 21.00 KonU§Ula: Memleket 
kırklık ·bir yiizba~ı .. Albe~toylJ ....,ta

1
., 2!.10 xüıdk: Meıbur open· 

tanıdıı!ı icin görür ~orm~~.'·ııiı,, ~ <PJ.) 22.30 Kemlekl!'t saat ııyan 
. - Hangi vapura ~ırece,...ı , . ve Ajanı haberleri, 22.t6 Ajans spoı' 
diye sordu. ~n1sı. 23,oo Jıılilzlk: CUband (Pl.l. 

mLt prkuar. lll,S0/14.00 Mllzlk: Rııd , A •"a nJa 19 Mayuı stndrndıı d· fk!rıci go!UnU dC' nt.tı. Bu gol lzmlı 
yo salon orl< tr •ı prOjl'ramının ,. C.alata1aray Demlraporu 2 - l. r'ı: lıleri tazyıktan kurtardı. Şimdi 
vamı, 1~.00 Pr~ram ve mt>mlekı>t ıta· ~1.' 1 balıç~ GE'n~lel'birlığinl 2 1 mn~ hn stirarn ve dilır..gl.in O\ nu) orlaı. 
at ayan ıs.o:; Müzik• n rtıbf'r tflrklı 11.P et_mışJerdir. Mnçları:ı tafsilatı Biraz sonra tstanbulı!po lular yi ''" 

1 ı Roylı.:dir: f:ıımir nısıf snhıısında, fakat m , ıcr, 18.13 Ziraat tak\•lml ve Topral- ·• J T I NORDU İ 
"' • • STANBl'LSPOR cc alamıyorlar. tzmirlilerdf' ~oı mRhJıullcrl borsası, 18.2lS Konu,mn G" •. 

11 
. • " ~ · ş adaki Yunan \•apu~un.a "" k - ur .. b d•ktı 23.23/23.30 Yarınki program ve apa 

Yüzbar:ıı gözlerını ıuıa . . • 
4 Dış politika hadise! rl) 18,45 Çocuk Ynun 1 1 mel nıUsabakaaı ha unluk alamNkrl görünüyor. Dıı 
sa.atı 19 30 Memleket :.aat ayarı ,.,.. kem Sar.I Tezcan id~esindc Altı- kıka 33. MUkerrernden bir pas R· 

- Oııu mu yel'lc ·tireceksınız nış. 1''2ARTE 1: J9.5.llHI · • · nor lı tstıtnbulSJ>O d ı T k ı•- b. la •-t Ajans haberleri 19.45 Y.lh~il': Kadın nnn r araınn n O) an an P =C' ır vuruş uı a ı 
!\lberto biç ccv<ıp ~Prmeden 1 . 
·, , selik elli. Yüzbaf'lr. 7.ıl. 7.ao Pro&rom \"e memleket aaat a· 

bn"l' le tal b' elamın tenb<'l adım •arı i.33 .Mtızlk: Hatif program ırı.ı 
mP'"bO ıra .. ;t ) • 800""Uzik·H· 

ınr taıoh. 20.16 Radyo ıı:ıızet~~ı, 2 .•s Alıı 1 1 1 k 
, ı.C..ll u u ar mC'ı czden bir renin bundan sonraki kısmı lattıı 

O 

1 

bulSJ>orun birinci golUnU yaptı. Df'v 

Afllzl':;M&mlmki!f parçtasalar;
1
2
1
1
0
·
00
M K1~: hilcumln oyuna başladı. İstanbul' pulsporun berabn~iği temin ve 1 

... Jrrd 'U b•rıne 1!• • - 45 Ajans haberleri, . - · a 
faı ·le pC"ncer~ d '· artha E- t'd 

1Wfmr. emle et UOS I, ~ ' UZ " l'JX>r munv1'•1 haltIDd" k""S.ilPn bu 1 f • • 
n .. "' m rl lerin de ma~lubiyetl elden ka 

Bir halk tilrkad öğreniyoruz - Hat akından ao,11 a sı\ nlı • sarılılar ,AL cırmamak ga~ retleri arasmda ıec: ' • ,.,..d ki ıı~·frı ~ mir ,·cı, ı: fit uveTtilrler ve M .. ~r en 
ti B3!11.': e··ı,.-ı Yunarı .,ilebınr pareaıar IPI.), S.S0/8.45 Evln saatı tıınm hlrkQsU Bleo, 21·23 Ml'z k: Ri tınortlu n s!f sahnsrnn yerleıpnek • ti ve mU.sabaka 2-l Altmordunan 

yuetlcumhur 1-ndoeu (Şl f: Ihsan te gUçlUk cekmcdUer. Altmordu - galibiyetile sona erdi. - ' ~ os,·o . b tt'kten (PJ) • ötürlıP ~terı ı ı ,. s.4:> :MUzlk: Karışılt program , 
kadar ~ ıhtımdan "'.tkaraca.;:. 9.30 19 Mayıı ııtadyonıundan naklen KUnçer), 22,10 Müzik: Şarkılı ve tar- lulal' mütereddit bir oyun oynu • BEŞİKTAŞ - ALTAı-· 

S')nra ) ıne r n" rtyat: Gençlik ve spor bayr<ımı 
sın.. . kapıdan çıknrlcen •ör.teriıerl. 12.so Program ve memle· 

krsız cyun havalan, 22.30 MP-ml('k~t ı yorlaı. Bilhns~a cı.nl}h muavinleri Günün jkinci maçı Beşiktaş • Ar 
saat ayan, ajaM haberleri, 22.4:5 MU rok aksıyor. Fakat lıstanbulsporlu. tay arasında oynandı. lmrir eam-

Sonra bız ~et saat ayan, 12.SS Müzik: K&J'J§Jk 

bana: , dönerserız ben. batı~. ı<arkı ve tUrktller, 12.46 Ajaııa haber· 

zik: Cuband (.Pi.), 23,2~123,ao Ya Itır haldml\'etlerlne rağmen neti · pivonunun. lstanbul tampiyonu 
rınkl f.l'ogram. cc alamı,>orJar. Bu ağır ve zevksiz k&r§ı.amda ne netice aJacağı me • 

- Çiııe ı~n7 <le me.mlcketı. ıert 18.00 Müzik~ RlyueUcummar 
l~yın, bdel lı~m~cıtum .. Hey gidl lJ:ın.doıı:ı cŞcf: lhsan Ktınçer), Jılattıu 
n·zde u u '!<' ildllnilM' marı mtı.abaka· 

PBKŞDIB&: U.6.IMJ oyun 16 :uıcı dakikaya kadar dP • rakla bekleniyordu. 
7.30 Program ve memleket saat a- vam etti. Bundan llOllJ'a lzmlrliler Oyuna Beşiktaş bafladı ve be. 

yarı. 'i.S3 lılllzik: Hatıt program fP1.l de sahaya alııtılar. Tereddütleri men Altay nwf sa.hasma yed6fti· 
7,45 .Ajans haberleri, 8.00 llllJılk: Ha· g~U ve onla?' da oldukt;a manta • ler. Bu müsabaka birinci karşılıur 
Uf programm devamı, 8,30/8.C5 EYln :ıam akmlarla latanıbulıııpor kale&. maya göre daha siıratli. Alt.a.yWa· 
saaU. ~2.30 Prosram ve memleket sa nl ziyarete bqladılar, Bilhama ııol rm nleıbeten kombine oyununa mu 
at ayaıı. 12.83 Jıılllzlk: Hatif tamı JJ&r· dan yaptıkları akınlar tehlikeli o· kabil Beşiktaşlılar daha ziyade e _ 

Ç
. , at umı.m m &-

koca ın b' arkaPrnl diinerek sında ıcuananıar JDU1lar, 13.15 MU 
• SQnra ıze bel adımlarla öteki zlk: ı<an§lk oyun havaları, J3.30/ 

yıne aynı t~n . H OO MUıulL Ri.)IUCtlcumhur bandoeu 
pencere,·c gıttı, nun vanna \'ar. M~rtl"r programınm devamı. 18,00 

Yunan vapul".lb:•ı it-tiren ne. ogrıı.m ve memleket ııaat ayarı .. ıtsrı, J2,4P'i Ajans hrlberlcrl. 13.00 luyor. Nihavet 26 ncı dakika.da Sa· nerjıye dayanan bir oyun oynu _ 
MUzık: Karı§ık program ıPl.J, rn.Jü iten 1;.-tlzel lir ara pa"ı alan Hıtm. \orlar. Dakika 7. Hakkıdan bir ile· 
.Muzfü: Hatır ta~ııı !tllrkıları prognı dl nıiidafı SC'fCrf d nllat rnk Al- ı ı ı a a arı lbrnhlm, i>nündl'ki İz 
mınm devamı. 13.30/1" Ot') MUıclk: tınordunun birinci golUnU yaptı. mirlı mUdaI.ü atlatarak Beşiklqın 
Ral'141t< prQKrauun devamı <Pi ı. 18.00 Ü\'Un l>undan sonra blr mUddAt bil"1Jlci golilnU )nptı. Oyunun ce • 
Protran. ve memleket. saat ayan, mütevazin vo aUratll bir cereyan rcyan: Uzcrmdcı Reşikt.a lılar da • 
18.oa Mimik: F..ıı 8".I uuo Ziraat aldı, bu arada iki taraf da ele g<'' ha h&kim, Bu maçın hakc>mı birin 
t.akvlnıi ve toprak mahsuUeri borsası. çJrdikleıi birçok fınıatlardan lsü· ci maçm hakeminin güzel idaresine 
18,40 .MOzlk: Radyo caz orkeııtraııı, fade edemediler ve hirlıM:i devre mukabil, zaman .zaman \Crdiğt ga· 
18.00 Koııutma (DerdlfJ§me ııuU), bu sekilde netice değifmeden 1-0 rip karralıı.rla halkın proteet.olan. 

dıf{rmız zaman • Nrmak icin bir. P~ 03 Müzik: Fasıl sazı, 18.SO zıraat 
f t Yfala.rı ragı .. .. ıo.. bo 
er. a ·kırdı. Kin1sc gonın. uık,•fnıı ve topral< mabııullen r888ı. 

kaç ~ere ha,}. asma merdiven. 1~.40 MW:lk: Seçilmiş f&rkılar, 19,00 

m~ı. Gem~~erteve tırmandık. Konu~mil cMehmedin saam. 19.H'i'. 
lerınden ,. s!endik. )ı(Uzl'k: Se8 ve teı blrıııı koroeu (Şef 
Orada, tek:-U-b~·nden bir gemic! Ahnıet Adnan>. Gençlik ve yllrllyilş 

Delıklerın tn u adam fraD81Z· rkıta.rt. 18.30 Memleket saat ayarı 
basını çıkardı· 1:tumca bir şey. !: A:ıanı baberler1. lt.41S MUzik: s~ 
ra bilmıyordu.ve bir takım i.-ı- \le uı bJrtiğl koro8UDUn gençlik v1. 
ler mırıldandı ı cfliıracatfn!, ~yu., ıarkıları programmm deva 
retlerle. btıı:ıkasın ~ -oo )l'ltstk: Radyo caz orlte11tra· 

· · <ınlattı. . mı. .... ki 
be,lderremızı ' kilen ve ikın !br&bint ôııgllr ve Ateş böce erı ı 

Prk az frans~zca söyliyen za. :;;, &lb'o ..-u.ı. 90.45 Kllslk 
ci kaptan ol.d~:ra bıY'lklr bir ıııaraplı p.aar takımı, :ı.oo Kon°' 
pf. esme~. ı~ce tanın dıŞarı ç~. '°": Memleket poetaar. 21.10 Müzik'. 
~C·nc ~ı>ldı. R~rı ek ne istediğı. Bir )laik ttltdlll fSCreniyoruz. BtCO 
11e-ını haber ,ere~ . •ı • h.oaıatmı' (Hot""9). sı.46 M11 
nıizi ~llrdu. Albe 0~ eeenlerde ~ ıı.ao )lemlellllı& .. , .,.., AJıuaA 

- Kaptanınız ~n cıgotduğunu ıwautert, tt.'6 llüdl: Oa•te .. (PLJ 
birkac ad" na ih ~a !dmeeyi tı.HltS.11 Yaraakl p,....nm " b

.. ıc-i~ti Bu ara 
!'OY 11

• ' ed·-:- _., ... , ~ ... etın ,,.._...... ,..,.... 
anga."' ·eli anlaına. 8ALI: -4.19'1 

Muhatabımız e~_n..A··. Sonra 
· · d rdu dW1""""u nıı;? ~ıbı .U ' un fransueM1 

intikal ettı ve yar 
ile cevap 1.erd~ lstiyorduk· 

_ Evet... . :; Gemi bura-
Ft'l kat ı;ıimdı nN~n ~~an gidecek 
da mat em... B' hafta evvel 
kaotnn bilfez.,. 

1
;vvel yilkledik. 

boqalttık. i <: guntık Gemi git. 
· ~alt ··· 'hn Dün vıne ··a:k kaptan bı ~ 
Ne olac · mez.. . niğindert cJo. 

Ve !ic;a.n<fakı ~dişlerini göe. 
layı özUr .~i.t.er ~ı, 
tcl'{'I'ek gutunuıed .( l)e1Jam• ~ıar> 

7 3J J>rOCr&m ye ıııemJellet aaat a· 
· 7.38 Ktıslk: Hafif progTam >(Pi.) 

yan. -~ 8.00 Mtlıdk • 
7 45 A.jaU 11aberl..-.. . 
~< parqalar (PL), 8.30/8.45 llYin 
ııaaU 12.30 pqram" memleket aa 

12 as )ı[ııstk: Tttrkçe pl6k· 
at ayan. · 

... 46 A ~ ..... haberleri, 13.00 Mü 
ıar, ~· r-- no } 
zik· Mandolin ve git.ar soıoaarı (..-•. 
13.~5 XllZik: TOrkçe pl&klar. 18,30/ 
1'.00 Mtıslk: Kal'lflk program o(.P!.l, 

00 
Progl'&m ve memlıaket saat aya 

J8. 18 M Jlustk: Jl"ull MSJ, 18.30 Zi· 
rr, . maıı.uııeri 
:ra&t tA)tvimJ VI! Toprak 
bortaııı. 18 CO Mllslk: ArjaııUD Tarı· 

ıini söylediler. Bul ufak telek tefer
ruat ilcm&1 edildi. Sonra pyanı bür. 
ınet adh,e nasın :yeriladeD kalktı ve: 

Maznun. kallnm&!M .. 
.oedt. Z&nllı Prenııes yerinde.n 

kalktı vt- kalabaJJP karyı açık yOaü

nil çevirdi, Relı cıevam eW: 
"- Jletru ve mukaddes oir tıağmı7. 

.. _K = ıtıtt\muz neticnt olma ....... 
bir erkek çocu usun dünyaya gel 
ın1' oıdu"1 ııuraya toplanan bUtlln 
OOllalıtm yWrılek b&ldmlerine bildi· 

rlımifUr· Qok eü1 kaDUDl&rllDJll b6y. 
le bir saçu 6lllm De cesaıaadınr. öle· 

..... _,. l'akat 6Hlmdee kurtulmak 
ce--- . 
IÇlD 'tılr tek çareD1S ftl'dır .• Bu ç&tt 

nJD ae oldutumı bOyUk Dtlkt1milz 
Konrad ijbndi ıı1JDe .ıs7ttyecektir, dik. 
kAt coıııız. ııözlertnl dikkatle dlnAeyl· 

nts... d 
KoDr&d. b&kinı bir tavırla yerin en 

kalktı fakat bU gqaalı elbiaesınln al· 
tmdald 'kadm kalbi aavaııı suçlu ka· 
dlll tçlD ezi1110rdu. Qösleri aulaDcb .• 
Fakat yapmam lbımcb. HUkmllDU ft. 

recekU .• Konuşmak ietD atamı açtı, 
tam 0 sırada adllJ'e num müdahale 

etti: 
- HaJll'. dedi. ()ndaD hUkUm ve

remeswınıs.. H&Jll' Dftk alJNlnden bArt 
Mkkm~ !ıllldlm ftNbUmek için mu· 

r. ~~.,ıtUlt me•kllne yllkııe)mlf 
olJD&BlZ icap eder. Buyurun. <:ıkm 

taJıta.. Var!8 llalDiL. 
ZaNUı ~ blıl llıeyecula 

19.15 Mllıdk. R&d7o cu orkeırt.raııı Altınordunun galeheslle bitti. na maruz kalıyor. Altaylılar da 
progr.ımmın de•amı, 19.30 Memleket 1KINrt l>E\'RJ~: bazan B('Şiktaş kalesine iniyorlar 
ııaa.t ayarı H aJanıı baberıeri, 19.43 Bu dtvre~ e İsla.nbul&porlular ve oldukça tehlikeli olu~ orJar. Bu 
Müeik: Yurttan ıtealer, 20.15 Radyo 1smett.en m8hrum olarak on kişi arada solaçı.kları ~akal:ıdığı ilti gU. 
ıra-teet. 20.•o Ktüİll: ~ ..w. ile bafladıJar. .Alt.morduhılar da ıel gollük fırs tı heba etti. Birçok 
n. 2ı.oo Kon\111118: Kemk>ıet po.taaı, bazı ufalr tadll&t YlltJDlllJW. Oyan BE-tlkt-. akmlan da o uydJerle 

2uoo Mllltlk: SeçUnüf ,arkı •e tllr· yine mütevazin oluyor. UçOneG kesildi. Ve birinci devre bu ' kil 
kWer, 21.:m Kon\lflD& tSan'aUrlrlarr dakik•da İsmir Jraheinin önü ka • de ~ktaşuı ı O ilstunHlğU ile 

ra,tı. Bu anda topu yakahyan MU. neticPlendi. mm konUf\l)'Or), 21.40 llllsik: Radıro 
senf •nl orkeırtnar. 22.ao lf-1eket •· k'"rr •ın üç metreden havaJandıra • IK1N<Jt Dl:\'lU.: 

rak ınllıim bir gol flt'Mtau kaçır İkiDd devreye Altaym soldan at a71tr!, .Ajanıı baıberleri, 22.'I MUstk f 
dı. stanbuJaporlular yine Altmor. bir hücumilr başlandı. ~ 

Danıı müzifi (Pl.>, ıa.2'/23.Je T«na- du nımf ......,.. Y'f!rle,aıişler ve müdafaası tarafından fade edilen 
ki program ~ kapam§. tap bir milddct ortalarda dolaetı, 

CUllA: ta.&IMI toprak mabıNlleri bor•ar, 18,40 MU· Dakikalar ilerlcdlkçcı B<'şikt.aşlJ • 
7.00 Program ve memleket saat a· zile: Refllmtş tarııııar. ıt.00 Konutma lar ağn- baamağa ve rakiplerini 

yarı, 7.S3 llıı.tk: Haftt procnm (Pi.) (tktıaat aaall), 19.1S Mtatk: hıpanyoı tazyik cenberl içme> almağa mu _ 
7.f~ Ajaıı.I haberleri, 8.00 KDzlk: Sen· tilm ,arkıları (Pl.l. 19.80 Kemle'ket vaffak oldular. Altay kaloai ilk 
fonlk pt.J"Ç&lar <Pi.), 8.30/8,46 EYtn aaat ayan ve Ajaıy baberleri. 19.45 tehlikeyi beşinci daJdkada atlattı. 
soaU. 1:...so J>rocram ve meınleket •· MllJılk: Radyo SYID« ve tanco orkeıı- Haklnnın bomba gibi bir ı,llbmu 
at a7an, 1%.38 Müzik: Kadmlar tuh, traaı. 20.1ıs Radyo gaRte.ı, 20.45: MO kaleci güzel bir yumrukla komt'!re 
ı:Z.45 .Ajana haberleri, ıa.oo Mllzllr: zlk: Petrn •e •z wmallerl 21 00 atarak muhakkak bir gole mini 
Kanftk pnıcrua '{Pi.), 18.16 Mblk: KonUJD1a: Memleket poetaııı. 2uo oldu. Çeklleın korner avtla netlee
Kadmlar tuır prognıaumn deftuu, Tem•il, 22.00 Kıı.tk: Radyo aalon orı l<'nd.l. Biraz sonra yine Halda bl· 
13,30/H,00 Mlldk: Kanpk pngn· Jtetıtruı, n 30 Memlebt saat ayan. tUn müdafileri atlatarak kaleci Be 
mın ()evamı, (Pl.), 18.00 Program ~ Ajans baberlerL 22.45 Mllzlk: Radyo karşı kRn,ıyıı kaldığı haldt' ~ 
memleket aaat ayan, 18.03 Kllsik: aalolı orkutruı, 23.16 Mü7.ık Cazband avta attı. 
Fuıl &azı, 18.30 Ziraat tak•iml Ye 23,26/23.30 Yannkl Jll'Ol'Tam. Bcslktnı;hlal' onuncu dıtktluadan 

Bir orta zaman hikayesi 
Yazan: Mark Twain Çeviren : Muzaffer Acar 

carpt.ı. İhtiyar Klugenatayn Baronu Artt!< kurtulu" Omlt \•e lhtlmalı 
nun göğmlndekl demir muhafız aarıuı. kalm11.yıın bir ölllm hav ın zıwallı 

dı. Konrad ben\17. tacmı glymlş değıl· Korırad'm kalbini ııaratı, Artlk ->nu 
dl. Tahta çıkmak ceaaretlni göata" JUny'lıjl bang kuvvet ölümden kur 
büocek mlydl? .. Bir ruı tereddüt etti tara nD~. Bu lttlhamdan kurtulmak 
GöZJerlyle elr&fı aradı. Fakat ~are ll'ln kadın olduğunu meydana koyma-
sızdl.. ı ahta çıkmaktan bafka Y•. "' lhr:ndı, halbuki taç giymeden talı· 
pılac.ı't bir lf yoktu. Jlademkl bafve- ta ot•ırıtn bfr kadmm cczaııı d ölUm· 
kildi tahta çıkıp Gran DUk narrwıa dil . 
hilkUm vercbUlrcll. Ya bir d~ kadın 

oldufU meydana çtkaraa. o aman 
mahvolacaktı- Cesuı 6ltlmdll.. 

Jl'a!ıat evveli nzlyetl kurtarmak 
ı&zun;ir. Fasla düfünmedl Ye tahta 
çıktı: 

··- lılaznMD, ded1, büyük elendimız 
Braodenburg DUkll, Ulrih namına ba 
na verilen VllSifeyt ifa ed!yorum. Sö7.' 

lerlme jyl kulak •erin: BUtUn mınetı. 
mızın hUrmet ettiği çok eekl kanun· 
!arımız al.ze U!Um cezaııı nrlyor. An 
cak • uçunuza ortak olan adamı cellA 
da teaUm edenlenls ölümden kurtulur, 
affa uğrarsmı~., Bu kurtuluf imkl. 
nmdan tstıfade ediD.. Çocutunusun 
bab&m kimdir, bunu aöyleJin. .. ,, 

BUtUn aaloau derin bir sllkOt kap· 

ıamıtlı. O kadar ki kalplerin çarpın&. 
sı bile C.:• ruluyordu. 

Pr'eı:ı888 yavq yane beyeU bllll· 
meye döndü. Göaleri kin ile parılda· 
yordtl. Elinin f&hadel parmatmr Kon· 
radf" -rrtnc çevirdi· 

- -.;ocutumun bnuaııı ııeıısm,, 

Dt,.a~ 

Blr:>.!1 arkasına tıem Kunrad hem 
de ıhUyar babaın bayı111rak yere !!le. 

nldiler. 

Hlkaıemlzln neticeıılnı n 
ne de b&fka blr yerde b 
ilin ..ieğlldlr. 

bur ı 

• n ıra 

ÇUnk:i bu hıklyenıı~ it •ıran ı rı 

tam mbuiyle bir çıkma ıçın ıw· 

nulmu}tur. 617. ıatenıeniz hlkA) enm 
sonııo ı l<etıdlnlz halleder \'cyahut da· 
ha tılko\yenln lı&frndan itDlarcn bazı 
Ladllt.t yaparak başka b!r nct'ceye 
vara biti rsiııi& .. 

Ev\'ell bu dUltlmö ben de ç6smep 
karar -..ermS.ttm, takat sonra vaz. 
reçtlm. 

- aoııı -

Yann, bu aütunda 

••••• -

itibaren tamamen Altay nısf a • 
hasına yerleştiler. Bu arada mü _ 
sa.baka Beşlktas mühaclmlert ile 
Altay kalecisinin mücadeleeı '81l· 
lınde gettf Ve Altay kaJeclei bir 
çok nıuhakkü.k gollere mi.rıi oldu. 
Nlha~·et 23 Uncu dakikada geriden 
aldığı bir pasla Altay kalesine ıra 
dar inC'n Hakkı tônu daha mUsalt 
bir vazıyC'tt olan lbrahime ge.:fr. 
Ji "" lbrahlm Jmlc• 1\.1 de atlatr. 
ı ak BPıılkt cıın lkinı-i eıı.' ııtını yap 
u. Biraz sonra dn 11 as ustalılrlr 
b r VUl'U~la Altavın ) egane golUnu 
yaptr. Devre eonlar,ma doğru da 
Hakkı geriden aldıgı bır pıvn kal 
onlerınr kadar götüN."rek Şeref 
verdi. Şe>refin sıkı bir şUtU Beşık 
ta111 3 1 gnliJ> vn.zlyetı- geçırdl ve 
milsrı.bakr. bu ııekllde netice de~ 
mC'd<'n Bl'şikta ın ll'b<'tıilf' bltt . 

\NKARAD\: 
ı\ karada apılan mUH küm~ 

l1ol11nnda Gnlataaarn:r Demi"'
r ora 2-1 gali ı gelmiştir. 

FenPrbah<; ilP Genc;l<'rl>lrl~i 
arasındaki maı- da Fenerin Z--1 
gallb!v('tile nC'tıcelenmis;tir. 

- -
1 

Or. K. em&/ O zsan 

tdrar yollan hastalık· 

ian mütehaaa111 

,~,.,.., a.callU VIMllllılıl ... -
8-rM Pa..., o.. ••. 19 

~ .. ftr- - .. ~ .... 

ı6i IW _._ _____ !. 



6 - V&KIT 18 MAYIS 1941 

Devlet Demiryortarı ve Limanlan 
işletme Umum idaresi ilanlan 

Muba.mlT'e;ı bE~ell r.1e7 lira olan muhtell.f eb'atta ve miktarlarda alatur
ka ahdeshıı.ne tuşr (p?rf'tlen) , baı::.yo ala!rang2 abdeshane su hazinesi §8. · 

mıındrraııı. bide, yo=cu vagonla :ı.na. mahsus pcrselen musluk taşı, ala.franga 
abde.:>hane Ru hnzıneııı, porsele:ı idrs..ılık ve musluk taşları için kurşun sifon 
gibi 5 kalP.m. maızı'me ::;o.5.941 Cuma gi.ınü sa.:;t (15) on beşte Haydarpaşada 
Gar binaın aalulindek; Komisy:ır. tarafmdan kapalı zarf usulile satm alı• 
m·.caktır. 

Bu işe gırmdt ıstiyt'mlerin 381 lira 53 1;.uruşıuk muvakkat teminat, ka· 
nunun tayin E:tlitfi vNı:.ıtalarla tekl:flerini mubtevı zarflarmı aynı gün saat 
(14) on dorJc kıı.rlnr Komisyon Reisllğine ve:nıeleri lazımdır. 

Bu IŞP alt :Jnrtnamcler Komi:ıyondan pa:asrz olarak dağıtılmaktadrr. 
(3766) 

AskerHk i şteri 
1 

Emekli ve yedek subay- 1 

laria askeri memurları 
şubeye davet 

8'-şikta.' aftkerlik şubesinden: 

Beşiktaş askerlik şubesinde kayıtlı 
henüz yaş haddine uğramamış olan e.. 
mekli ve yedek (eski tabirle birinci 
ve ikinci sınıf ihtiyat zabitan lle me.. 
murini ruıkeriye) subaylarla askeri 
memurların senelik yoklamalarma 
1 haz.i.ran 941 gUnUnden itibaren baş. 
ia.nacaı;. ve 20 haziran 941 akşamı nı.. 
ha.yet bulacaktır. Bu yoklamaya la.. 
tanbutda bulunan levazım, veteriner. , ------------------ - ----------- ! ecza.er ve tabiblerin yoklrunalan 1 ha.. 

Maarif Vekilliğinden: ;:~4~a=:::~1e!~!:~ o:!~ ı 
1 - 2259 r.aytlı ı.anunun ı.atbıkıne dair olan talimatnameye göre bir suay v.:; askeri memurların yoklama 

alfabe kitabı ile ıı:t olrnıiarın 4 l"e 5 inci smıflan için bir yurt bilgisi kitabl lan S baZiran 94l gününden 20 hazi- 1 
ra.n 941 günUne kadar devam edile. • yaz!ltnası ayrı ayrı :ı. . t.aabakaya konulmuştur. 
cek. Yoklama günleri haftanm razar. 2 - Yurt tılg-ısl ki tapları mil..qbakası müddeti 1 Haziran 941 tarilrinde 
tesi çarşamba cuma günleri saat R.30 ba§Jamak ve 31 İiı !n~·iJranun 942 Cumartesi günll saa.t 13 de bitmek üzere 
dan l~ e kadar salı ve perşembe gün. sekiz aydır. 18 
leri ö~lf:den sonra saat 14 ten e 3 - Alfabe k itab-. mUsabakası müddeu 1 HaZiraıı 1941 tarihinden baş· -
kadar aşağrda yazılı vesikalarla bir. ıamak ve 29 lklncltt'ı;rlıı 194.l Cu:ı:cıırtesi saat 13 de bitmek Uzere altı aydır. 

4 - Yurt tilgif.: 1' ' t<. pları müsabakasına iştirake karar verenler Sl Bi· 
rir.cite,şri."l 1941 Cu'Tla gt..nti ak~:l.!l'ına ve alfabe kitabı mılsabakasına iştira· 
ke k!U'a: ver-enk:r de 30 Ağustos :941. Cumartesi gilnli saat 13 e kadar bir 
dilekçe il<> Marır!t Veki;Jiğ'ine mlı.ıacaat ederek bu mUsabakalara girecekler 
defterJnde isimlerim y<ı7dırarak bir numara alacaklardır. 

5 - lıIUsal:·akaua. bırinciliği kazanacak kitaplar Uç yıl mUddeUe okullar· 
da okutuıacak ve her cers yılı için yurt bilgi& kltaplarma biner ve alfabe 
için de beş yüzer lira ttlif hakkı verilecektir. 

tk.inci çıkacak ditaplan ya::aı:;ıara bir dclaya mahsus olmak üzere bi· 
rincini:ı m:.ieii~lr:e "etllrnin bir Y'..llığI, \lçUncU, dördünc\l ve beşinci çıka· 
caklara da b!rer defe.ya mahsus clnıe.k üzere kitap ba§ma ikişer yUz lira mü· 
kliat verilecektir. 

6 MOsabaknya girecekle:-ı.'l eEerlerlni üç nüsha olmak üzere makine 
Ue ve k!ğıUann yalr.ız birer ::arafma yazıll.11.IŞ olarak Maarif Vekilliğine 

Dlakhuz mukatilınde veımeleri veye. göndermeleri ıa.zımdır. Kitaba konula· 
ca.k resim, ı;el{i!, grafik vesaire.ıiı.ı a.ıııllarmm yalnız bu nüshalardan birinde 
ve yer!erln.: konulmuş o!aTilk oulurm88I kAfidir. Müsabakaya basılmıııı bir 
kitapla girenler de Mt:ıbm üç ntlsbasmr verecek veya göndereceklerdir. 

7 - MUsabaknya girenlerin eser mUsveddeleriyle birlikte, eserleri kabul 
edildiği takdirci il ~scrleı ıni ilAn edilen telif hakkı mukabilinde ve her türlü 
tasarruf hakkındrın vazgeçerel{ maarif vekilliğine üç yıllık bir devre için 
~rk ettiklerini ve k•tat:m o devre i<;indeki her basrlışmm son tashihlerlnin 
kendiler! veye. k<>ndl mı:l!!uliyetıerl altında tayin edeeeklerl diğer bir za.t ta· 
ra.fmdan yapılacağur gösterir noterlikten tasdikli bir ta&hhüd senedi ver
meleri de !Azımdır. 

8 - Kıtaplarcla \iulunması l~zım gelen pedağojik ve teknik vasıfları 
göste·en fartnamelcrıe r.oterliğe tG.sdik ettirilecek taahhüt senedinin formu· 
1U Maarif Veklll:ği ı:eşriyat m1idürltiğünden almabilir. Mektupta istiyenlerin 
6 1ruru,1uk bir porta pulunu da bhakt.e göndermeleri IA.zımdır. •(217~034> 

inhisarlar -- umum 
·1 m O d ü r ı ü ğ ün den : ~ 

likte oizzat müracaat edeceklerdir. 

ı - Emekli .subay vo memurlar. 
a.) ~tlfus hüviyet cUzda.nmm tasdik. 

il ıru.::eti. 

b) :i\.1aaş resmi senedi (beraat) 
c) Varsa askerlik vesi.kast 
d) Herhangi bir fen §ubesinde Uı. 

tisas yapmış ise diploması 

e) Sıhhi subayların, diploma ve ih
tisas vesikası 

f) İki adet, 4',5x6 ebadında. vesilm
lık fotoğraf. 

2 - Yedek subay ve askeri memur. 
lar. 

a) Nüfus hüviyet cüzdanının tasdik 
li 8Ul'eti. 

b) Askerlik vesikası (terhis tezke
resi, yedek subay diplomaBI) 

c) Herhangi bir fen §Ubesinde ih
tisas yn.pmrş ise diploması 

d) Sı11hl subayların diploma ve !h.. 
tiaas veri.kası 

e) 1ki adet 4,5x6 ebadında vesika· 
lık fotoğraf. 

ıç 

SOMERBANK UMUM MODORLOGONDEI ... 
Yeni kırkım dolayısiyle mevsim için cari olmak Uzere 1ktısat ve Ticaret VekaleUerince Dl~~ 

10.4.941 tarihinde llAn edilen esas fiyatlara na:ıara.n tesbit edilen mıntaka mfibayaa flyatıarunız ıt.r$k. ~,. 
terümı1ur. Bu fiyatlar normal yapak fiyatla::ı: olduğu cihetle normalin fevkinde keçe, 1:akılda.k.' P ol~ 
!reyi aıttva eden mallarm mUbayaaamda tat!r..k olunacak tenzııa.t nlsbetlert de n numarada ta~. Jtıt]ıılll 

Bu esa.slar dahilinde mübayaay.& başla:nış olduğumuzu, mevsim lnkişafma ı;öre eldple~-ıxdl 
kalarına. gönderileceğini ve h!len ekiplerimizin Mersin ve Diyarbakır mıntakalarıncla faaliyet~ ~oflU 
~kadarlarm nazarı dikkatine vazeder, dah•ı fazla. malumat almak iırtiyen:erin !st:;nbulda J{.a ~-•ı..rl 

· e ınurac--SUmerbank Birleşik YUn İpliği ve Dokuma. vıı Sung!pek Fabrikaları müe.:ısesesl roerkezın 
blldlrilir. 

ıY APAG CiNSLERi 
No. 1 

" 
,..... ,..... -- E 

,..... t: ,.... .g - ::ı cıS 
Q) 

7.: ~ ~ 
C) =; ~ .5 aS ,.... :;;; .._, 

cıS ~ ::. il> .:;; :; s >. <.> ııı 

"' 
.., ~ ı:ı ::ı .s ..!<: ~ aS aS .g s 'ö ~ o o .. .... .9 § .!3 g ~ .. 'O -t: ..!d :a .. .. .. 

~ 
'6 Ö$ cıS .. 

aS Q) aS Q) es ı:ı. >. ~ 
ı:; cıS e:ı > ::11 >ı ::;ı ?:: E=: .... < < tir- al' 

~ . 
-;::; ,.. ~ " " 
l:l 't3 ~ - ~ ~ "' ~ :ı! ~ 
e; ~ " ~ -ı: 
::ı-"P~ ... r· 
~~ ~~a,jç 
r:ı.: '?-" ~ =---"t·,. 

----~~~~~~~~~~~~~~----;;:- "1'· --
Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kp Kr. Kr. Kr. lir· -ıs 

!stan~ulda teslim fiyatları Kilo - 81 75 78 78 r72 68 73 68 75 

Mubayaa mahallerinde tcsll.m fiyatları 
1) Edime, Uzunköprü, LUleburgaz, 

Kirklarell, Çorlu Babaeski Te
kirdağ ve civarr 

2) Bursa, Bandırma, E!ılıkesir, 

Karacabey, Kemalpaşa, Yen!· 
§elli, Manyas, Gönen Biga. 
Bergama l'fQ 150 130 

3) Manisa, İzmir, Aydm ve civarı 
4) .Mersin, Seyhan ve civan 
5) Afyon, Eskişehir, Kütahya, Bol· 

vadin, Akşehir, Isparta, Burdur 
ve civarı. 

6) Konya. Karaman, Ka.dmhaı:ı. 

Ereğli ve civan. 
7) Ka.yscri, Aksaray, ve civarı 
8) Urfa, Mardin, Diyarbakır ve 

ci"van 
9), .Kars, Blngfil, Erzurum, Kara-

köse ve civarı 
10) Van ' 
11) Karadeniz sa.hill vllAyeUerl. 

71 
69 

67 63 
62 

67 62 

67 

No. il 
Mübayaa edilecek olan mallarda parça, deri, keçP-, koç, pıtrak, güveli, mallar ile çakıldak ve 

ys""'fj(J 

toleranstan ve rutubet miktan qağtda tasriiı edilmiştir: . esaa ısı.ıt 
1) Parça: % 8 nisbetine kada!" esas mal ile birllkte kabul olunur. Bu nı~betten fazla ...., ~ 

% 25 noksaniyle alınır. ""' 
2) Deri: ESAS mal ile birlikte gelen deriler bu mal fiyatmm % 5 noksaniyle almır. At ysP~· 
3) Keçe: % S e kadar esas mal ile oirlikte kabul edilir ve fazlası için kiloda 8 kuru~ te?l2i1 idi rl! 
4) Koç: % 3 c kadar esas mal ile birlikte almır. ~ 

5) Prtraklı % 3 e kadar sıvama pıtraklı mal kabUl edilir. Bu nisbetten faZ!a sıvan:ıa P 
dıs 10 kuruş noksa.zılyle tediye edilit'. 

6) Güveli mal: Alınmaz. 
7) Çakıldak: % 3 e kadar mal ile birlikte kabul olunur. Bu nisbettcn fazlasr tenzil edilir· 
SJ Diğer yabancı maddeler: a.za.mı % ı e kadar kabul edilir. Fazıaeı tenzil olwıur. 

•ı ·- ·-=-···-
CİNSİ ~IJkdan Ek. Şekli 

Uzu:ı konçlu lAstik çizme 30 Çift Pazar ilk 
1§Çi elbisesi 120 takını 

Saati 
14 
14.30 

Halen İstanbuldan hariç mahaller. 
de bulunan emekli ve yedek subaylar
la askeri memurlar yukarda yazılı 

vesika..larm birer suretlerini bulunduk 
lan yerin askerlik şubesine mUracaat 
ederek pul ilsak etmeksizin tasdik et
tirip taahhütlü bir mektupla şubemize 
göndermeğe mecburdurlar. Mektup.. 
larmda bulundukları mahallin açık 

adresini yazmakla mükelleftirler. Se. 
nelik ihtiyat yoklam.a.ııma i§tlrak etmi 

yen veya taşrada olanlar yukarda ya.. 
zil.ı vesika suretıerUe bulundukları yer 
lerl ;:ıildlnniyenler 1076 sayılı kamı. 

nun ıo. maddesine tevfikan em Ura 
para. cezası tatbik edileceği llAn olu. 

9) Rutubet: Normal olacaktır. ,. '(~) / 

'1ıı .. ~ı~o~ı .. Çu11İvmal~lr~mmümbmamymamamdaİıldmamrmalııl%11İ2m.5ii.~m~m~b.e~t·iniİİİılamşmmıliİlymamcmamkmtrrıİİıı . .................... _ ... ~~) 

Satış ilanı ( KAYIP~ ,. 
İşçi elbisesi §ayak 16 .Adet ,. 15 
l§çl postalı 136 Çift 15.30 

1 - Yukard.ı cins ve mlkdarı yt>zılı 4 kaıem eşya pazarlık usullyle satm 
alınacaktır. 

.:. - Pazarlık 23.!'i 941 Cum'i. günü hlzalarmda yazılı saatlerde Kaba· 
ta..,ta LC!vazım ve mUba~aat şulıesir.<lP.ki alt!Il komisyonunda yapılacaktır. 

3 ~ lstekl!leriıl pazarlık lçı:ı. tayin olun<m gün ve saatlerde teklif ede
cek'Pri numuneleri ve ';i· 7,5 güvenme paraıarile birlikte mezkür kom1syona 

SUlt>yrnan hasih Pa,a Vakfından her Pazartesi gUnü öğleden sonra. Sul· 
tanahrocttc l:'iruz!lğıı c·amiindP. ayda kırk kuruş muhassase.th vaizlik için 
4/öl 91-l Çarşamba glinti mUsaba'tı.ı imtihanı yapılacaktır. İsteklilerin mez
kür gt!ııdcn evvel istiüa, sıhhat raporu ve hilsnühal k!ğıdı ile Çenberlitaşta 
Vakıflar Başml\dlır!l.iğU Hayrat Kalemine müracaatları. (3869) 

Yeni N egrıyat : 

Üçüncü Sultan Mehme
din Sünnet Düğünü 

Sayın Bay Hilmi Uran Osmanlı ta· 
rihintn bu en debdebeli sayfasını bu 
kUçU!t eserde b1JyUk bir :-aıem maba-

J 
Kütahya Sulh Hakimliğinde!'!: 

Klita.hyanın İsmetpaşa M. den 
Za.hi::- oğlu Recep Arat ve muhacir 

Boşnak ölü Sinan kızlan berber 
Halil kansr Lutfiye ve İsmail ka• 

nsı Hanife ve 1stanbul Fatih Fev
zipa."?a caddesi 40 No. dükkanda 
bakkal Üzeyir Aratın şayian ve milş 

nur. 
• • • 

Bakn'köy As. ş. den: 

ı - Şubemizde kayıtll yerli ve ya.. 
bancı 31.2..332 (dahil) dofumlu ihtiyat 
acemi eratından kalan sağlam ve sa.. 
katlar talim için celp ve sevkoluna.. 
caklardır. 

2 - Toplanma gUnll 22 mayıs 941 
perşembe günüdür. 

3 - Bu gibi eratın mezkör gUnde 
eaat dokuzda nüfuz hüviyet cüzdanla
rile birlikte şubede hazır bulunmalan 
ilAn olunur. 

* * * 
Kadıköy Yerli Askerlik Şube. 

sinden: 

Yedinci kor. mmtakasından 
Kadıköy mm.takasına yt'r değiş. 
tir en (330 • 150) sicilli emekli 
topçu yüzbaşı Şükrü oğlu Mus~ 
tafanın derhal Kadıköy şubesin'1 
müracaatı tebliğ olunur. 

••• 
Beşiktcı..'i Askerlik Şubesinden: 

1 - 312 • 332 doğumlu dahil 
tekmil ihtiyat acemiler ile bu do. 
ğumlulardan muvazaflık hiz.. 

lira kıymetli malumelhudud kahve· metlerini yaptıklarına dair elle. 

retiyle canlandırmaktadır. 
tereken mutasarrıf oldukları Kü ~ 

Et~r bu tarihi dUğünUn vesikaları- tahyanm Cumhuriyet mahallf~sin-
nı .t.&flyan blitt.:n ~~ki lmynak1ara mti· 1 de '1 O lira muhammen kıymetli 
racaat edilerek vUcuda getirilmişt~. kayden hane ve halen arsa ile 250 

Bundan başka yirmi kadar da iyi 

kAğıt üzeı·lnc basılmış, yine o devri.r> 
§abrs ve mekan tiplerini gösteren gü· 
zel resimler de illi.ve edilmiş bUlur.u· 

haneni::. kabili taksim olmsdığın • rinde vesikaı bulunmıyanlar nü. 
dan satılarak şuyuun izalesine dair fus cüzdanlariyle .. 
verilen karara binaen 13-6-941 

yor . revzi yeri Vakıt KUtUphanesi. cum~ günü saat 14 de mahkeme 2 - 316 ve daha genç doğum. 
sayısı 30 ku?'U§. kaleminde açık artırma ile satıla.. lulardan muvazzaflık hizmetle. 

caktrr. Artırma şartnamesi 20- rini tam olarak yaptr'.dan ronra 
EMiN FİDAN 5----941 tarihinden iti.baren açıktır. tahsil görmüş oianlard~lll yt.dek 

FENN! StlNNET, KCÇt'I« CERR.-\.m Almak igteyenler yüzde on nisbe. subaylığa ı::::eklilcnn d;ploma 
ve nüfus cil7.cianlariyle. "ısım3n, Aşılar tinde teminat vermeğe mecbur • 

ve Şlringl\lar j dur. Muayyen günde usulen nida • 3 - 336 doğtıınlula:rla mı.a.. 
! : kabine 4439~ ı dan sonra en çok artıranın iizerin. meleye tabi olup lise ve daha 
tııt. Beşiktaş, J de bırakılır. Müşteri bir hafta zar- yüksek tabsı!Lri bitirmiş y:iksek 

•mvay cad. Erip 
1 fında parayı vermezse ihale bozu· asker ehliyP.tnamesi olanla t• ve ı 

Apartrman !arak on beş gün müddetle yeni • askeri ehliyetnamesi olmıyanla.. 
E:vl: Suad.iye den artırmaya çıkarı1'r. Bu lkincl rın nüfus cüzdanları ve okul ve. 
istasyon yanı. artırmada en ziyade artrranrn üze. si.kalariyle. 

-------------- ı rin~ ihale olunu:. İk:~ ihale arasın. 4 _ 336 doğumlularla mua. 
dakı fark ve faız once alandan meleye tabi gayri islam tabib ve 
ta.hsil edilir. İşbu gayrimenkulün 1 veternerlerin de nüfus cüzdan.. 
ihale3ine kadar bi:rikmiş vergi ve / ları ve diplomaları ile birlikte. 
belediye borçlarile dellaliyesi a:a· 

Birinci sınıf 
mütehassıs doktor 

NURi BELLER 
811\İR ve RUH HASTALIKLA.l. 

Aııkara Caddesi No. 71 
Muayene saatleri: 115 den itibarer. 

na aittir. Müşteri şartnamede ya • 5 - Yukarıda 4 maddede ya. 
z1lr bütün şeraiti kaıbul ve itiraz 1 .ıılr erler 22 Mayıs 1941 perşen. 
hakkıru Iskat etmiş sayılır. Fazla 1 be günü sabahı şube merkezin. 
malumat almak i.cıteyenlcr mahke_ de bulunacaklardır. GelmiyeQıle. l 
me k aleminde mevcut 941 - 6 do.s· rin hakkında askeri ceza kanun. 
yadaki şartnameyi okuyabilirler. !arı hükümlerine göre muamele 

(35851) va1>1lacağr ilfuı olunur. 

989/1&15 
Usküdar icra Memurluğundan: ------- ,sf_tl' 

6 11·~ 
Manyonun hazineye olan borı..:ur.dan dolayı haciz edilmlş olan ÜskUdarda 

t{:efçedede Çıkmaz Tenbeller ~ka~ında eski 13 yeni 13 kapı sayılı sağ ta
r&.fı Mehmetbey hfı.De ve bahçesi ve bazan .ıazinei hassanın arsası ve bazan 
ı\.rif Bey<..n ha.ı.e ve bahçesi ve Ber;;Uzar ve Hatice Hanrınm hane ve bahçe

leri ve Tah~in Efendinin hane "e ~abçesi ve sol taraf. MUftU Osman Efendi 
hane ve ba!:ıçesi ve rnlrtnin ma:ıl1;1. •k arsal'!.!'! arkası Yusuf Beyin hane ar
sası, cephesi Bekçi 'rlmuı Ağa ~e:-ı>.sesinin t.anesi ve Ayşe Hanımın hanesi 
ve Naz!r-. Hanımın ve ı;.erife riannrun ve HA.ı:ıat. Efendinin ve Ayşe Hanımin 
ve Dülger Salinı Ağaı.ın hane • t::rıyle mahd11~ meşrubata vakfından (2580) 
metre murabbaı m!kdarında ve t.Dmamı (5300) lila kıymeti muhammenell 
Bostancı Gediğinılen munkalip "ıostandaki l2C sehim itibariyle 10,5 sehmi· 
nin umu:n.l J:ıUkilrnlcr dairesinde açık arttırma ile satılmasına karar 
verilmiştir. 

BOSTANI?\: E \ 'R\l<'I : 

Bostanda müteaddit meyva fidanları ve bir de bostan kuyusu vardır. 
Bostan kısmen M(?Zrudı..r. İçinde b!r bostan kulübesi vardır. 

l - İşbu gayri menkulün arttırma şartnamesi 28.5.194.1 tarihinden iti• 
baren 939/1615 No. ile Üsküdar lcro dai:e3!nln muayyen numarasında keı
kesin görebilmeı:ı '.~!ıı açıktır. tl~tuın yazılı olanlardan fazla ma!Qmat almak 
is~yc:nıer. işbu ~artnameye ve 89/1615 dosya. numara.siyle memuriyetimıze 
mUracaat etmel'dir. 

2 - Artmr:aya ı~tlta.k i<;in yukarda yazılı kıyı:netin yUzde 7,l! nlebe· 
tinde pey veya milll blr bank ıutn teminat mektubu tevdi edilecektir. 
(Madde 124) 

3 - tpotelc sahibi alacaklı'ıı."la diğer alilka.darlarm ve irtifak hakkı sa· 
hiplerinin gayri menkul Uzerlndeld haklarını hususile faiZ ve masrafa dair 
o~an iddialarını '~°!'ı.ı !Jiıt: tarihinrlcn itibaren lll gürı içinde evrakı mUsblte· 
leriyie birlikte nıemwiydimize bU.::irmeleri ıcap edP,r. Aksi halde hakları ta
pu sicili ile sabit olmsıiıkça sai;r~ b.•delinin paylaşmasından ha;;ı.; kalırlar. 

4 - Gösterilen gf!.::ıae art.r.naya lştırlilt edenler artırma şartnamesini 
ok·ımuş ve mzunılu malumat altr.r' ve bunları tamamen kabul etmiş ad ve 
itinar olunurlar. 

5 - Gayri menkul 13.6.1941 tarihinde Cuma günü saat 14 den 16 ya 
ka.dar l..~skUaar icra memurluğo.ı.ıd'\ Uç defa bağırıldıktan sonra en çok ar· 
tırıJ:ıa iha!~ edmr. A:-ıu.k artnma bedeli muhammen kıymetin yUzde 7:'i tnı 
.bulmaz veya ~tı' !Btıyrnin alat:·•ğına rUçhanı olan diğer alacaklılar bulu· 
nup ta bede' bml.larm 1':'.l gayri ıııf':ıkul ile temin edil.mi§ alacaklarmm mec· 
muundan faz!a;: çıkrr&zsa en ço~ artıranm ta&hhüdU baki kalmak Uzere 
artırma J O gün daha temdit edUerek 23 Haziran 1941 tarihinde Pazartesi 
~llnU saat 14 <Jen 16 y11 kadar Üsküdar icra memurluğu odasında artırma 
bedel~ satış istiyEniI alacağıııa rüçhanı olan diğer alacaklıların bu gayri 
ntenliul ıle temin cdi~ru.tş alacak'an meC?:n..ıundan fazlaya çıkmak ııartıyle 
en çok ar:,• anıo ı:-::..ıe ecmr. Böyle bir bedel elde edilmezse ihale yapılmaz. 
Ve ımtt;ı taiebi dil9er. 

3 - Gayr' menkul kendisine Uıale olunan kimse derhal veya verilen 
nıUhlet iç!.nde parayJ vermezse :hal"! kararı fesholunarak kendisinden evvel 
en yiHL3l'k teklüt.e bulunan kims'3 ar?.etmiş olduğu bedelle almağa razt olur· 
sa ona, n.zr olmaz vey&. bulunmauıa hemen 7 gün müddetle artırmaya çıka· 
rılıp en çok m·tırena L'ıale edilir. !~1 ihatc arasındaki fark ve geçen günler 
lçlu yUzde 5 ten Jıesı:p olunacah: fr.i.z ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet 
kalmaksızın memurıyetinıizce fJictt"an tahsil olunur. (Madde 133 ) 

7 - Alteı artrrn:a bedeli l:.a.hcinde olarak yalnız tapu ferağ harcını 
yirmi senelik vakıf ttoviz bedelini ve il:ale karar pullarını vermiye mecburdur. 

Müterakim vergi!o>r, tenvir:ı.t ve tanzifat ve dellfiliye resminden mUte· 
vemt belecliye rilsumu -çe müte• ıı.kinı vakıf ıcaresi alıcıya ait olmayıp artır
ll•a bedelinden tcuzii o .. ımur. !şbu gayri menkul yukarda gösterilen tarihte 
Üsküdar İcra m~mur:·;gu odasmds. işbu ilA.!l ve gösterilen artırma şartna· 
mesi dıı-reslr.de ~atıı~cağı ilıln olunur. {3~62) 

Sahibi : A SIM US 
Umum neşriyatı idare eden: 

Basıldığı yer: V AKIT Maföoo.sı 
lte/ ik Ahmet Serengil 

Ham.il bulund~ıı~B P'. 
rih ve 576 sayılı ~old~ 
merkezinden aııı:ıet t ·I ~ 
nı'be mah.susu ik ~ ss.Y er 
12.ti.41 tarilılııd~sıı ı 
Yenisini çikara. • .. 
tin ilaruru dileriJJl- ~ ....-

l7.5.941 rııeeJtl ~ 
Adres: Tophane ıcııll~ "JI 

desinde 316 no.lu eb~dJI' 
mukim Arnavut t 
oğlu Mehdi. 30808 • ...il' 

• * ,..,..ıtlt ıorjı 
ası !Jl'"'.'. ,jld ' , 

Rize pazar kaz ,ı\lltıl~ 1 
den 316 doğuınlU·ıc şub . ~, 
mail pazar asker~erefll' ~ ... Jııl' 
dığnn askerlik t c&ğıf'l ~ 
tim. Yenisfai ~ık:8~ ,,,
kisinin kıymeti 0 ~11 ~ rim.. Ahmet oıs• , 

. -· ~'°' ·nae.ıı .,,J- Al' 
_ Fatih etfııiY~s. ~ '1'~ 
gum askeri v . "'fe ;;;r,ıa 
danımı gayip e.~ııiJı Jı ..J. 
racağunda.n esii.15

1 ur ~~J~ 
madrğı beyan olun~ ~) 

Mewnet ~fW' j# 
İstanbul J[e~ (: . . . ~ 

-~ ~· 
KMIInpa.? jskel:1 ~~ 

yot olan 3547 .N~ ~!t 
mı kaybettim. Y ii ~ıjı ~-
dan eskisinin h ilk!Xl O"""' (SiF" 
olunur. Hüseyin oğl: _ ~ 

· - ·~~ Eskişehir n Uf~ :ııııı ~., 
aldığım nüfue ~an " 'I 
Yeni~ini aJacağU?ld -~ fı" 
mü yoktur. _.... ~ ..t# 

l stanblll \T.,.- l}C""'" (" 

~ ,J' ... et,, 
2312 num~ b~~,# 

~aramı za~ ~tfj.ıllb~t1 ~ 
gımdan esldSınin Jf;;ıt"' (P"'/ 

Osmanlı~ . 
tLAN~4-

aen~ıık ve sp0r lJ!lııı ;;....-~ 
le, Osıaanlı B~~ Jfr 
kcziJe Yenicanıl ~ Jr · 
19 Ma:,ıs 1941 P 
buiwıaca;lmT.. ~ 


