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Sporcular, rarıakl 
ıper ıarıamızı 

Olray.aaaz 

T. H. ~0:0;::~~~i ~::~:y~t~~ıandı Sabayla.rın teı-lileri 
Kanatlı bir millet halineıSllbaglarzn terfi etmeleri için 

girmek yolundayız. he_~ rütbede bulunacakları 
muddetler genidentesbitedildi 1941 de Kurumun geliri 

4.231.266 lirayı buldu 

Ba,~,·eklJ, lla\a Kurumunun 8 ın<'i kurultayını takl ıı edi.}or .. Hava Kurumu Başkanı Şükrü Koçak Genel 
nıerkt':t he.} etinin iki ~ ı llık !.·a lı-:nıa raııornnu okurken 

Harp 
---, Ankara, 5 (A.A.) - Baş\'ckil Dok- . Hava si!fıhı, lnserılerı ver alt a . . . .. .. . ın 60 

t.or ı:c:ık Sayda_ı~, bugun. 'l'urk Ha· kı~yor, göklerinde Ustilnlük göster e· 

Son U \a Kmumu sekızıncı kuıultııyını a- mıyen milletlerin çektikleri ıstıraplar 

ve 
r----
Amerika ile olan 
emel birliğimiz ya
rınki barışın sağlam 
leme!ler:nden biridir 

l'aıan : Ahınet Emin YALMA.....,. 

S ulha doğru, tam zamanında 
nıUh 'm bir adım atılmıştır. 

l3lr!e lk · ı ş Amerikanın akıllı, nüfuz-
Su ve ide list Harıe ye l\füc:teşarı 
v uınner WC'lles'ln barı:ı gayelerine 
d~ıhıır~ sonu nizamına dair söyle· 

11 
sozlcr, verimli bir barış ta

ıırruzunun hareket noktası olabi-
r. 

~c:.arış gayelerinin Amer lkada bu 
d ilde ifade bu labilmesi, her yer· 
ven ziyade memleketim izde alaka 
,.., et· memnuniyetle karşılanacaktır. 
""'nk·· a u hakiki barışa dair bizim 
s~;~ Ve kat'ı ölçUlerimlz vardır. 
ha deyince biz, kısas ruh llc 
l'l'l~ırlanmı:ı bir kölelik vesikası, 
bl rekkebl kurumadan yırtılacak 

r k•~ gali agıt parçası anlamıyor~z; 
~ P Ve mağlüp ayırmayan , ın
ha~lara milşlerek emniyet, ahenk, 
l'l'llle v~. saadet yolları açan, tama
lş be gonu1 hosluğuna dayanan bir 

n raberllği anlayoruz. 

şağıdakı nutku ıle açmıştır: i da ,ı:-öz önündedir. 
4'Kurultayın sayın üyeleri. 1 Vatan havoaına hAk' ı • 

1 
...., ım o manın bü· 

Türk Hava kurumunun sek.zlnci ti.in dünyada ı,art olarak kabul edil· 
kurultayı, dünyanın en buhranlı gUn- nw•i Türk Hava ku d · . , · • rumunun a mıııt 
lerınde toplanmış bulunuyor. Kuruı- 1 müdafaamızın gerisinde, bugünün biz 
tayın üzerinde çalışacağı iş, mllletleri den istediği tedbirler ve hami ı Uz 
bugün en .çok ""UşUndUren davadır.! (Dev._ .sa. a: 84L 6 :.~ § e 

Amerika Cilmhurrel'll Muavini 
B. \.'allaee 

Amerika 
İrlanda 

münasebatı 

Amerika Cumhurreisi 
Muavini İrlandoya 

gidecek 

De Valera h ükümetile 
deniz üsleri hakkmda 
anlaşma yaptlması 

m uhtemel 

Hitler'in 
Mannerheim'i 

• • 
zıyaretı 

Hitler Finlandanın 
çökmesinden 

endişeleniyormuş 

Finlandadan bir fa l!rruz 
yapılması da bekleniy or 

Londra, 5 (A.A .) - B ritanova 
nın diplomatik muhabirı yazıyor~ 

•Hltler'ln Finlandiyayı an· .. 
~aretlne nasıl bir liebep ~. •-z~-
1 rs .. t 1 gos~rı-

e gos e r i sin, h iç şüphesiz bu 
Mareşal Mannerheim'a '-f.ld" . .' 
mü .. k 1 ,, · onu. 

ğ'ldnu ut amak için Yapılm ış de-
ı ır. H 'tlerln refakatin de M 

reşal Keitel'in bulunması b ~-
yarete verilmek istenen • u zı. 
t rd manaya 
ama .le aykı~ gelen b ir olay· 

d;k Ha~ta Hitlerln, FJnlandiyanın 
~-~, mesınd<'4 ı endişelendiğ' d 
soylenebllir. ı c 

k Bu ihtimal, Finlandiyanın Rus 
d~~veUeri tarafından lstiltısı tak 
rınde Stokholm hilk. -

nac:ıl b : d umetlnln 
Fin h. .. ~. ur~":' alacaJ!ı hakkında 
d ~ u umetının geçenlerde sor-

ugu sualle de aydınlanm ış bulun 
maktadır. K at'i olan bir hak ik at 
~arsa, o d9, Flnlandiyanın h arp· 
en bı.km ış olduğudur 
Londra 5 CA A '" ' · .) - DUn Berllnden 

(Devamı Sa. 3, Sil. 8 da) ( .. ) 

r ~I 
1 Uzakıark IJ ~ 
'- barbt - ~ 

~u müddetler, harpte başkumandanlığın 
gostereceği lüzum üzerine tenzil·edilebilecek 

1 
Japonlar 1 

JMadagaskaralı 
ftaarruz ettilerl 
J i 

IJapon denizaltı-~ 
l~rı Diego Sua- ı 
rezde i~i. h~rp 

1 gemısını 

torpilledi. 
LJbyada lnglliz ordularını ldart'I edt>n General Ritm e ve 

Hava Martşall Connigham 

Almanlar RuiJrlr ı ••maıı .urı~ı 
h 

barbl 

Dutch Horbour'a ve 
Midvay odalarına 

yeniden hava 
akmı yapıldı. 1 avzasmı lngiliz esirle-

:!,::L:~:lif!:. ~:·=r~~ boşaltıyorlar rin~ y~yecek 
ego Suarez deniz Ussüne taarruz et· verılmıyecek 
mişlerdir. Queen Elisabeth sınıfından Kızılordu havacıları 1 
bir zırhlı ıle bir kruvazör haMra uğ-
ratılmıştır. ı· ·ı · h L Alman B k 

Tokyo, 5 (A .A. ) _ Diego Suarez'e ngı iZ OYOCttorlnt OŞ Uman. 
karşı yapılan t ll8rruz etrafında. de· tebrik ettiler danhğı , mukabele 
meçte bulunan Japon deniz sözctısU Yilzba.,ı Hfralde şunl&rı söylemiştir : olmak Üzere WnO 
Madaga.skarın l ngillzler tarafından Mareşal Harris verdiği k :erd' 

haksız olarak işga.lındıen daha bir ay cevapta dedi k i:. oror v 1 
geçmeden Japon hususi denizaltı le.?· 
killeri Diego Suareze taarruz etml~
ler ve burada bulunan Inglliz filo
suna ağır darbeler indirmişlerdir. Bir 
lngiliz zırhlısı ile ba.'ka diğer gemi
lerin batırıldıg"ı veya hasara uğ"ratıl
dığına ait olarak alınan netıcelerı bil
diren tafsil~t. hususi den!zaıtları Us
!erine döndUğU va.kit etraflı olarak 
bildirilecek lir. 

Sydney limanına yapılan taarruz 
hakkında. yllzba.şı Hlralcie şunları söy 
!emiştir: 

Eğer, Avustralya J aponya ile boy 
ölçüşmek istiyorsa. ellm:zde Avus
tralya mukavemetini yere serebilecek 
bir çok planlarımız vardır, fakat A· 
vustralya banş ı~tıyorsa. Japonya 0 • 

na el uzatmıya hazırdır. 
Ottava, 5 (A.A.l - ParlAmentoda 

bir nutuk söyliyen mUdafaa Nazırı 
Ralston çarşamba akşamı Dııth Har
bour Amerikan deniz UssUne Uçilncli 
bir akın yapıldığına dair bir haber 
aldığını söylemlştlr. 

Vaşington, 5 (A.A.) - Bahriye Ne
zareti, Japon tayyarelerinin dUnkU 
çarşamba gUnU Midvay aclasınn ta
arruz ett iklerini b!ldirmekt<.>dir. 

(Devamı : s a . 3 ; Sü, a de)XX 

Almanya, peı 
deyinceye katlar 
bombardımana 

devam edeceftlz 

Llllyada maba
reı.e lçlucı 

sa illada 
İngilizler, Tamar 
müstahkem mev
kiini geri aldılar 

Ankara, 5 {Telefonla) - Kahra
man ordunun subaylarına malı.sus 

terfi kanununun mııııddel 10 uncu 
maddesinin değiştirılmesi hal<kın

dıılti 18yrha altlkalı cnclhncnll'rden 
ge!;mi~tir. Maddenin yenı şekliıılıı 

ayııen yazıyoruz: 

«Umum subayların terfıe hak ka
zanmaları için her rlltbede fii len as
gari bulunacakları müddet a.,ağıdn 

g6sterllmlştlr: (lşbu mUddeUer 
harpte başkomutanlığın gö.c;tcrcccği 
!Uzum Uzerine nısfına tenzil edile· 
bl lr. Harp takdlrnamesllc taltlf c· 
dilenler ve 16 ıncı maddedeki kı· 

dcmlr.rl alanlıı.r dahi işbu rnilddct
leri f.llcn ikmal etmek mecburiye
tinded ırler.) 

Asteğmrn 6 ay, teğmen :ı sene, 
UsttC'A'mcn 3 6Cnc. yUzbaşı 6 sene, 
bınbaşı dört sene, yarbay, albay, 
tu~general, tuğnmıral (3 senelik 
asgari terfi müddetini bitirdikten 
sonra) albaylıkta geçen tuğkomıı

tanlığının yalnız iki seneye kadar 
olan mllddeti, tuğgeneralllğin 1111ga. 
ri miiddetlnden sayılır. Tümgeneı=aı. 
fümamiral 3 sene, korgeneral • kor 
amiral 3 sene, orgeneral - oramiral 
3 sene. 

Harp okulunu muvaffakıyet.le bi
tirenlere asteğmenlik rutbesi veri· 
lir, btlnlar altı ay 80llra göstere· 
cekleri liyakate naz&ran üstleri ta· 
rafından yapılacak teklifle mOn
hal arawmıyarak tetmenliğe na!Uo
lunurlar. Universitenln mu.htcli! fa 
kU!teler .!n!n aakert kısımla.rmı mu
vaffakıyetle bitirenlere, te~ik 

(De9amı : Sa. S; sti, f , ele) "' 

lnönünün 
tebrik 

telgrafları 
llİLLI ŞEF 

11r/.3nlin, fl fgan ve Ş:ırkl 
Urdün dev/el reislerini 

milli bayram/an münase
b~tile tebr,'k etti 

Ankara. 5 < A.A. l - Arjantin 
mHll bayramı mUnasebetile Reisi 
cumhur Ismct InönU ile Arjantin 
Cumhurre.sl Roberto Orts ara.ı;ında 

ltarşılı.'klı tebrik ve teşekkür tel
granan gönderilmiştir. 

Ankara, 5 (A.A.) - Afganistan 
milli bayramı dolayısile Relslcum. 
hıır Ismct UnönU ile Afganistan 
Kralı haşmetlQ Muhammed Zahir 
Han arasında tebrik ve teşekkür 

telgranan tt>ati olunmuştur. 

llre u~u lemin edecek yoldaki 
ına~'Plerı biz yalnız lafta bırak· 
lı.;ı ık. Bunları g .. ·ı-çekleştlrmt:k 
41!~ elimizden gelen herşeyi fazla
da (11Plık, en buhranlı dak ikalar-
11~ tlnsnntık hesab ı na ağır mes'u· 
<iike er altına girmekten çek inme
bu ·k lflç bir millet, milli siyasetini 
'ız b~dar şuurlu, bu kadar fasıl s
l'lJe b~ şekilde, Jnsanlık prenslple
ltıkı r h izada tuttuğunu ve ha
bck 

1 
barışın bu kadar sadık bir 

t si olduğunu lddıa edemez. 

a -
tıarn Undan evvel Atlantik beyan. 
lerı esile de bir takım sulh gaye· 
lcfeaıif~de edilmişti. Fakat bunları 
lıtıkeı olçillerlmize uygun saymak 
SIJ(jhlı;s•zdı. Çünkü bütUn Alem 
tıın kalırken yalnız Almanya. 
aıı:d Ve İtalyanın sllah ları alınma-

Cenevre, 5 (A.A.) - Londra
dan bildirildiğine göre, Birleşik 
Amerika Cumhurrels muavini M. 
Wallace, önümüzdeki yaz içinde 
kuvveUI bir ihtimalle Büyük BrL 
tanyaya g.deeek ve bu fırsattan 
bilistifade İrlandayı ziyaret ede
cektir. Nevyorktan Daily Mail 
gazetesine verilen bu habere ilave 
olarak Amerikan Cumhurrels mu· 
evininin trıı:'ndayı ziyaretten mak.. 
sadı cenubi İrlandadaki deniz as. 
ıeri hakkında De Valera hlikü· 
metilc bir anlaşma yııpmıık oldu. 
ğu bildiriliyor. 

Kurulacak parasız 
aşhaneler 

Kızılordu hava teı.killeri kumandanı 
General Gonıorov: Gomorov, dUnya 

uzun me88.fe rekortmenidir 

Vaşington, 5 (AA·) - Slok
holm'dan gelen bir telgraf. Al· 
mantarın Ruhr \ ' C Rhcnıınie hav
zasından halkı çekmek için bütün 
taşıtları seferber ettiklerini blL 

Bcrl.n, 5 (A.A.) - Tebliğ: şı. 

mali Afrikada cere:ı."lln eden sa· 
voşlar csnıısında İngiliz 4 uncii 
zırhlı livasına aıt b ir gunlilk emir 
ele gcç.rllmiştir. Bu emirde esir. 
!er n sorguya çekilmeleri devam 
ettiği müddetçe kcnd.lzr lne ye
mek verilmemesi, uyku uyutul· 
maı:nası, su lçlrilmcmesi, herhangi 
şekılde rahat etmelerine meydan 
vcr 'lmeml'sl ve bunlara hUsnü su
retli' muamele olunmaması tcnbili 
edilml•ktedlr. Bu scbeıple Alman 
ordusu baskumandanlığı 6 hıı zlran 

oğle ~:ıktinder. !tibaren Afriktda 
cereyan etmekte olan muharebe. 
de e~ir düşecek İngiliz subay ve 
erlcrıııe bu gayri.nsani emrin geri 
alınmadığı müddctc;e, ve alındığı 

(De\·amı: Sa. 3; Sü. 2 do) X 

Ankara, ;, (A.A.) - Şarki Ur
dlln milli bayrı.mı mUnasebetilc Re
is.cumhur Ismet InönU ve Urdün 
Emir! fahametlfl Emir Abdullah n· 
rasında karşılıklı tebrik ve teşcJ;:.. 
kOr telgrafları teati olunmuştur. 

ilkokul öğretmenleri 
4,5 milyon lira alacakll 

. a . 
~ay n ve tekrar saldrmalar yapa· 
elen ~ak bir h ale getlrilmelerin
tuh ahsolunuyordu. Yani VersaY 
hc~ık hır kat daha şiddetle hortla· 

n demekti. 
~ ~ .~en tarafından yarınki ba-
4!ne uzenlne dair geçenlerde söy
~y._~ nutuk da yanlış telAkkUer 
du

11
., ıracak yolda idi. Yarınki 
. 11ı dak· . 1 lrıanya 1 nızamın nglltere, A l· 

• Rusya ve C n tarafından 
U>eunu Sa. S, ~ti. .z de) • /* 

YUNAN ÇETELERi 300 
INGILIZ ESiRiNi KAÇIRDI 

Moskova, 5 (A.A.) - Sovyct 
tebl!ğinln ekinde kaydedildiğine 
göre, Yunrn çeteleri İngiliz esir. 
!erini nakleden bir trene hiicum 
ederek esirlerden üç yüzUnü al· 
mı~lar ve dağa kaldırmışlardır. 

lstanb.uf da h~r gün 30 bin kişiye yemek verecek 
aşhanerer lkinciteşrjnde faaliyete geçecek 

d irmektedir. fv:aorif Vekôleti, öğreimenlerin valilik hu ;usi 
idarelerinden olacaklarını tem;n için 

Yurdun muhtelif yerle rinde Kızı
lay tarafından açılacağını yazdığı· 
mız •şevleri haltkında, Kızılayın J!ıı . 

tanbul mümttoıllı Bay Cemal Okan 
kendbılnden bu huıııuııta mııltıma; 
i'lt '~·l'n bir arkada,ımıza 'unları eöy 
lem.iştir: 

«- Ha kiki muhtaçların uyıııınr 

ter.bit etmek üzere aıthane kunıla
cak mıntakalarda, kaymakamların 
relslltınde Kızılay ve Parti mü
messUierl ile Ukrnektepler ~mıı

allimlcrlnlo J) tlraklerl ile birer ko· 

ınlsyon toplana<"aktır • 
Bunlar muhtf•:tların ('Cd\'f'llerı..ı 

hazırlıyacaklardı r. A'jhll"l'IPra ,·e· 
rlle<•ek olan gıda maddelerini ıtok 
etmek Uzere Çıraxan sara~· ımll\ bir 
depo tesisini dü,llnti3 o ruz. Bundan 
~ka her mıntakada birer tAll de
po da bulundurula<"aktır. 

bir kanun projesi haz ı rlıyor 

Londra, 5 (A.A.) - Kızılordu· 
nun bombardıman hava kuvvet.le
ri şefi General Gomorof İng "llz 
bombardıman .servisi şefi 'l\lareşııl 
Hı;rris'e bir mesaj göndererek Al. 
manya ü:wrir.e yapılan son akınlar Ankarıı 5 (Telefonla) Vali· 1 4 5 ınlly r 
dolayıslle Mareşali tebrik etm iş-, llk husus·ı' idareleri son yıllarda d' on ıraya yakın bor~·lu blı uruma glrmişlerdlr. 
tir. türlü sebeplerle ılkokul öğretmen 1\1 ..... . aarif Vcktlllği u~un r!ncele. 

mesaJda b.lhnssa şöyle deni!- !erinin lntıbak \'e terfılcrile ilgili m ı d mektedlr. e er en sonra ilkokul öğretmen • 
maaş farklarını, yol paralarını, ]erinin bu alacaklafını temin et-

Şlmd~den kati bir rak1'am liÖ\'• 

lenemez i8e de her güıa SO ııtn muİı
t&<"a günde bJr dflfa sıcak yemek v·e. 
rile<'ek ve a , haneler teşrinisani 

yanda tuttyete geç.irilecekUr. 

Bu muazzam akının isabet ve 
a- tesiri, akına iştirak eden miırelte

(Deovamı 88 . • • 8L ' •> •§• 

mesken ve teçh!zııt bedellerini mck kararını vermiş ve bu hu
vermemcgc başlamışlar ve bu susta bir l\aııun projesi bazırla
yüzden llkokul o~rctmcnlerine mıştrr. 
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Varlıklı sınıfların ianesi değil, 
hayat kaynaklarından her 
vatandaşın müsavi surette 
istifade edebilmesi lazım. 

Haberlerf ehi r Barp azasın mıı 
nzamasın mı? ~B:B;._a~~:~:~·::'/,:~~::~;:;; ~:;L~~,;:ı.~;,~:~:: T erkos tesisa

tında tamirat 

Çevire n: Nlzlıet BABA 

-3- l dava hallolunamaz. Bu kaynak 
cümleye açık olmaJI ve herkes 

Bugü n saat seki zden 

yarın öğ 1 eye kodor 

sular kesi l e c e k 

Terkos tesh atında yapılacak ta 
mlrat dolayıslle bugün saat sekiz. 
den y&rın ö{:leye kadar Haliç ve 
Marn1ara sahJlerindc terkos suyu 
kesilecektir-B u;;~ gı ,;1.g•n yolu üzeri- 'çin bir içtlm.i ilham ve iman 

ne d!kilen engeller, eskis;n- kaynağı d;ye tel.Akkl oJunmalrdır. 

den çok faz1adır. Yalnız bu mem- Böyle olmaı.sa, ondan edilecek 1:>- Val i 
lckette de~;ı. bütün dünya demok- t:r~de daima m3hdut kalır. 

d ün An k arada n 

g e ldi 
:-e:sh:lnin istikbali şimdi s:ençllt:n Bu hayat kaynağından \>ı.rbirL 1 
hareketine, gençliğin di\şOr.üiune miı:.ı mahrum etmek hakkı hiç Belediye ve Vil3yet biJtçesini 
bağlı bulunuyor. Her genç vatan- birimizde yoktur. t,te buna da tasdık ettirmek, muhtelif iaşe işlc
rlRş: hizmet. feragat ve kendisile inanmamız lizımdır. Şunu da kav· rl Uzerinde VekAletle temas etmek 
berabı;r diğer her vatandaşın ink;- ramalryrz ki birbirlerim;ze ceza üzere Ar.karaya a.dcn Vali ve Be
şafrnı :stemek bakımından ıyl bir tertip etmek hakkı da hiçbirim:z- lediye Reisi doktor LQtli Kırd>r 
ornek olmatı iı e<linmelldi~. Eler de yoktur. Çünkü eliın!zde olma. dün sabsh Ankaradan şehrimize 
hayatta muvaffaklyet ölc;üsü ola .. yan birçok haller yüzünden in- ıelmtştir. 
r;ık bu dü~turu kabu1 edersek de- sanlar zaten ceza görmekte ve ıs- Vali ve Beledlye Reisi, dün ken .. 
mokra~:n1n ıstıkbaH sağlama bag tırap çekmektedir. disile e:örüşcn gazetecilere bütçc-
lar.mış demektir. Ölüme, be~rt ıstıraPara, bede· nin tasdik& iktiran cttillni söyle-

Bugünkü dünya, harp yüıün- d noksan2ara çare bulabilly<>r mu- mlştlr. 
den harap olmuş, fakrusefal!:te yuz? Zengin, fakir demeden hepi
dti,müştür. Uğradığr hastalıkların mlze musallat olan bir sürü bellı
asıl sebepleri lktısadt oldujtu sant- lardan kurtulab liyor muyuz? 

Odun ve kömür 

1ıyor. Fakat ben şuna kanim kı Bütün bu beşert sefalete iilve 
lıiikim olan amiller daha ziyade olarak bir de fnsanlarrn birblrle
ruhidır. Eğer bunları sahiden bal rıne açlık, susuzluk ve diğer mah
"e fasletn1ek istiyorsak herşeyden rum;yetleri reva görmeleri derin 
evvel ınsan1arın blrbirlerir.e karşı bir yaradır ve büyük bir ayıptır. 
tav1r ve hareketlerini deg şlirme· t~te bütün bunlara karsı koY"-

temini için 
'Mahrukat Ofül Çatalca ve Si

l~vriden temin ettiği maktaleırdan 

odun kestirmek ve kömür yaktır
mak için- bugünlerde bir ihale ya· 
pııcak ve d&?rhal faaliyete geçlle
cektir. tnlz şarttrr. mamız için de hepimlzde iyl niyet 

Harp, ruhi fakruzaruretln mah· hisleri uyanması kMldir. p G 1 S k 
sulüdür. Herkes harbin birçok 'Mahkeme kararları; kanunlar Orfi ene e reter i 

Voliyi ziyaret eHi dertler yarattığını ~öyler. Halbuki ve hüki'ımet Jdare;.l; blr milletin 
daha l!k tahlilde gözümilze çar- içinden içJne ne halde olduğunu, 
pan hakikat şudur: İr.sanlarrn yaL 

1 

terakki ed•p etmediğini gösteren Bırkaç gündenber, şehrimizde 
aız kendiler:nı düşündükleri ve neticelerdir. Dcmokrası ancak p.· bulunan Pttt1 Genel Sekreteri 
d..:r htiras ve menfaat hi:ilerine hıslarıa llerlemesl ve inkişafı ~&4 Memduh Şevket Esendal, yanır.da 
ı;alebc çalamadık!arr için harpler: yesinde ve bu inkişafa uygun ola. Parti ·idare heyeti reisi Re.·at !\fi
rohur etmektedir. B·r kere de' rak kalkınabilir. B •r kısım insan- maroğlu olduğu halde Valiyi ziya
harp ç;ıktı mı, zaten halledDme- ı· !ar bu d?nyanın ~lmetlerlnden ve ret ~tmls ve bir mUddet görüş.. 
rn~ bir halde duran içtimai mese- urvetlerınden dlgerlerlne nisbet· müştUr. 
\E:ler·miz ve davalarımız birkaç 11 ıe çok fazla h1~se almışlar ve da1' a 1 Ç k kl l 1 
"<at daha §iddetleniyor ve alevle. mahdut maddi imkilnlarla müca· o çocu u oi e ere 
n.ror ve bizi büsbütiln şaşırtıp dele eMn kimsel..-in gündelik para yard . m ı boct.ladı 
bunıltıvor. 1 det'tlerlnden anlamaz olmuşlardır. Y 

Çok çocuklu ve yardıma muh
tli..ç ailelere- Sıhhat ve fçtımal Mu
avenet VcklıleU tarafından nakdi 
yardımların yap1lmasına başlan-

Fran;anın haline bakacak olur- Bu son :ddiayı bazı kimselerle 
e..ık unu görürüz kl Frao:s.ızların münakaşa mevzuu yaptığım za. 
b:rçoğu komürustıerin faşistlerden mantar şu cevabr atmışımdır: 
dalıa zorlu bi• tehdit olduğuna - Daha faıla lmkilnlara malik 
ini.ınıyorlar. Fransanın telılkete nsanlar, daha darda olanlara ye
ugramasrnın ba~lıca sebebı de bu 

1

1 

nl yeni çahima sahaları, yenl yeni 
)'oldakl ıt katlardır. Halbuki ha- lmkAnlar hazırlarlar ve onltra ge
k'.katte~ Fransa içJn faş-izm de. çinme fırsatları verirler. 
komW.izm de 11yni şiddette birer,, l\faddi imkanları sonsuz olan 
tehdit ve tehlike idi. Fransada ra- insanlar ayni zamanda güzel san· 
bat içinde yaşayan kimseler bir atlara, sanat aalerllerine ve e:ski 
kerecik olsun sathi ve sabit !.-ı eserlere ehemmiyet verirler ve 
kirlerden kurtulup lşin 1çyüzünü bunlara destek olurlar. Bu sayede 
araştırsalardı; komtinizm tehlike- başkaları da hizmet eserlerinden 
• inin daha ziyade halktıııı hayalin- istifade eder. Sonra yine bu zen
de ya>adığmr ve hürriyet ve mü- gln insanlar ilmi tetkik lmUnla-

\'&t diyarı sanılan Fraesa çin rını genişletirler, 18boratuar1ar a-
t u yolda sabit fik;rıerin garip çarlar, yeni ke l{Jer ve yeni icat
ci:Jştüğünü görür ''e anlarlardı. lar üzerinde çalrşmak imk&nlarını 

fçt:mai adalete taraftar ılbi gö- hazır1arlar. Fakirlere yardım için 
·~n bazı adamlar da şuna lna- hayır müesseseleri kuran, talih· 
"ıılar ki kendilerinde o1&n bazı ıyi sizlere yardtm eden zenginler de 

mı~tır. 

1939 yıhr.dan bugüne kadar ya
pılan müracaaUar sıraya konmuş 

ve beher aileye bu eideki listeye 
göre otuzar lira verllınektedir. Bu 
yardım bütçe.nln müsaadesine ı;ö· 

re devam edecektir. 

Şehrin sıhhi vaz! yet i 

Sıhhat müdürlüğiı HükUmct ta
biplerine gönderd /fi bir tamimle 
şehrin sıhht durumunun bir rapor 
halinde bildirilmesini istemişti. Bu 
raporlar Sıhhat müdürlüğüne gön 
derilmiş ve yapılan tetkikte sıhhi 

durumun normal olduğu anlaşıl. 
mıştır. 

G eçen kış 
martfetli 

Japonların 

bir ateş 

pek 
baskı.. 

nına uğrayan Amerika iç}n o 
güı>lerde çok şeyler söylendi. 
Bunların arasında lyimser söz
ler, kötümser liı.flara karşı ade4 

ta h'Ç denecek 

mantılı, irade olmazı yener de, 
n-eden artan kuvvet azaltn kuv
veti yenmesin? 

Tarafların hepsi yarışçı bir 
hızla kuvvetlerini arttırıyor. 

Japon şehirleri, ker.dllerinın 

!eri, Nevyorktan kalkan bir gök 
zırhlısı h ç yere inmeden Berli

ne gidip geliyor, daha da yc.dtk 
yakacağı vardır! ~luhal b"r farzı 
olarak yolda b'r düşman uklb1-
ne uğrayacak olursa, b:r tertip-

1 
le ya;yacaı;ı e-

kadar awı. Si- ~--------

yas!, askert ve 1 
şahsi hayası oL 

mayanlar ya-

y azan: -------1 lektrlk da!ga-
.. l;rı vasıtasile 

AKA G UND u·· z takp ccienl.n 
benônlnı tuluş-

kından bjidiği. !-...--------------------------..! 
miz Amerikayı bir tahtada sıfıra 
indirdiler. 

Fakat şimdi, şimdi gôrüyoruz 
ki Amerlka, eün geçtikçe kor
kunçlaşıyor. 

Her baktmdan kuvvetli ve çe
tn olan Japonyaya kiiilırşt An1e
rikanın az zan1anda bir karşı ta
arruz yapacaA;ını beklememek 
daha mantıki olurdu. Fakat bu
günkü hayatta ve harpte mantık 
var mı? 

Bir gün işittik ki Amerika, 
güpegündüz ve üç koldan Je. 
ponyanın göklerinde gorunmüş. 

Bu baskın, Amerikanın uğradığı 

llk yaman baskına karşı ilk ya
man bir cevaptır. İkı tara! ara· 
sında bu tarzda bir mektuplaş
mağı beklemek h'ç de hayalpe. 
restlik sayılmamalı. 

de ummadıkları bır ikind:üstü 
yanıverince merakım kilbardı. 

Blr a,cızeteci sıfat.le bu tantanalı 

olay üzerinde birçok ihtimaller 
yürüttüm- Fakat ne kıt matema
tiğtme sığdırabildim, n de koC 
kafama ... 

Yalnız bu sebepleri ve ihtin1al· 
leri karı~tırıp ar.a,tırırken ayrı, 

hatta büsbütün ayrı b:rşey öğ

rendim. Tarartarın nastl hazır

lonmakta olduklarına bir misal 
olmak üzere öğrend:ğiml bfldlre. 
y'm: 

A merlka yepyeni b'.r hava 

ordusu nu tezgaha koy

mu~tur. Bu ordu çellk lı matcr
yaHeri ve cardı elemanlaril ~ en 
çok 1944 ün ortasında harekete 
gcçccekt:r. Çünkü yapı işi mu-

D 
azzamdır, ve pilot işi zaman isti-

ün. parlak bir güneş al yor. 1944 nedir ki? 1942 nin ar-
tında, Japonyanın payi· ta~ına geldik, şunun şurasırda 

tahtı, el\ gilzel, en büyük, en 1944 ün ortasına ne v.ar ki? 'Üç 
mühim şeh'rlerl pafta pafta yan. yıl çabucak geçti; jkincı üç yıl 

dt, yıkıldı. da bir koşu galopu yapabilir. 

Yarın da San· Fransisko, Jio. Bahsimize döneyim: Gök zırh-
livud çorbaya döndürtilcbilr. lıları ad ı verilen bu tayyarel~r n 

turabil'.yor. Bu· 
nun burasına kadar b'r sır de
ğil; ötesini de kimse bilmez. İn-

• san bunu görür de nasıl (Ame
rika, (ittikçe korkurçla~ıyor) ! 
demez? 

Almnalara gelince; onl, r bu 
gibi bahislerde fazlaca titiz o1-
dukları ;çin nasıl ç0thştıklarına 

dair olan bilgll~rimi e.çıkça SÖY
lenıeği ınünasip ıör1nedJm. 

~ ür.)·ada )"U{ka yürcklıler 

~ az mıdır? Tümen, tümen! 

Şimdi ben:m bu yazdıklarım ya
bancı dile çevrilse de onhır oku
yabilseler, korku'.arınd .. n sıK'
naklara inerler ve h.ddetlerin
dcn küplere b'.nerler. 

- Vay! derler, sen harbi uzat
mak ist yorsun ha! Hay insani
yetsiz hay! 

Onlara, gülerek şu cevabı ve
rcbillrlm: 

- Hay o'ul! l\luhar:plcr (har
bi uzatalım n1ı? Uzatmayalım 

mı?) d:ye ne bana blr§ey sorz;r
lar, ne zatinize ... Bana kızacağı
r.ıı.a onlara dert anlatınız. llem 
cl"m, kalemim değmişken sizi 
bir..: z d~ha ürkütüp ktzdırmak ı 
için şunu sQ>ylemekten kend:m~ 

a;amıyorum: Bu ho.rp uzam:.lı. 

dır. Bu harp uzadıktan .sonra b:. 
terf'c insa r.ltk şu veya bu şekil

de bir nefes alabilecektir. Ne 
c-~·kt kse çektik, artık b;şımızın 

çares:ne bak;;;lın1 d:yecckbr. Fa· 
kat kısa sürüp biterse .. . insanlı
gın hali işte o ıaman duman n1I. 
dır dumandır. 

(Olmazların olur oldukları bir her b iri b'.r dretnot tezıiihlanır 
devir) de bulunduğumuzu daima g·bi tczgciha konuluyor. K'saca 
gözönünde tutmalıyız. Birisi içln ta.rif edeyim: Bugünkü uçan ka
(yapar) öbürü için (yapamaz) leler onların ynnında kartala kar 
diyenlerin düpedüz tarafsızlık ~ı slvrlsinek kalıyor. Sekiz bin 
etmediklerire iranmak gerektir. metreden yüksekte t•('uyorlar. 
(Almanlar dav.ayı kaybcdch altI Koruyucu avc1 uçaklörı'"a :hti
ay oldu) demek nekadar dan1· yaçları yoktur. On sekjz tondan 
dan düşer~sine ve tezelden hil· fazla bomba ta~ıyorlar. Bu bom~ 
küm vermek sayılırsa karşı ta- baların çe~itlcr: tahta binalı o;ıe

raf için de (yaya kaldılar) de- hirlerle beton şehirlere göre de- Bir de çelik yürekli 
mek odur. ğişlyor. Ağır sayılabilecek topla. dir.lcyel ·m. Onlar da 

çokhıgu ı 

diyorlar 1 

Bununla beraber bu harp kom rır:diiı.n ba,ka yetmiş tonluk kara ki: 
b nezonlu sulh der.ilen bir çürük tanklarını bir b r y.ana delip ge· Dünyanın kirişi 'k optu. De-! 
pamuk ipliği~e baıtlanmıyacak-' çen Nord&nfild s'stemi ı;ililhları yindi ı:ayrik, ne ol t1 cagı;a ol~un~ 
tır. Taraflardan birinin w.ıta!atlı: var ki mcrmllet·ı· ain• d ı· B k d · ı v- y z e ıcı u . a ar si>y iyeb .li r nl. 7 az· ı 

bır surette yenilmesı ilk ve son değil, deler delmez patlayıcıdır lasın 1 ızah\a mazurum. Siz de 
şarttır. Bu blr tarafa mukadder· da. Zırhlı oldukları :çin avcılar tabii hoş ve ınuvtıf1k görürsü-
d·r. Motör mucizeyi, dinan10 d'5 geçirem· o 1 U k d 1 -:::--:---~--:~-:--~~~--:~~-;-~-· ~---~-y-r~•_r.--,_ç~ı~ış~-u~r_e_ı-~_n_u_··-·~~~~~~~~~~--
Rakı imalcileri imolôlı 

durdurdular 

lfAHFLETICI SDBEl' 

kil ya.ıısını okurk~n o kadar 3·erin
de kullanıhnı .. bir Brt &1n au» s0-
1.une ra~thı.ıl·tıı k , Uo;,tlintJc durup 

d u,u.nmck L.t>r u ndıl S.. d)dı nı . 

Şu b~ .. it " Bre a ınaıı 

kasına taLı l acal·ı ilk anda a.nla.,ı· 

lan tela~ \l' endi~ ,ükhı kf'limt>
Je r katarı na lokonwtifi lk e.der,.h 
ne k u \-, euı bir nidadır! . . 

E\ et. bakı nız: 

«- Bre anıı•ıı. bu 'a ıuJrda lıı aJıı.; 

l'lbi ku.k&eak biı ~ lH .. \ar , durm.ır. 

."Bu 1:An1anda diınya açken Mr g-ı· 

da n1adde--ln.i j'Ok etn u:•k pnalı. de· 

gll -.n l 1 ıst>nra l)u ma la y ür. ye t m ~ 

bin lira k apatan tUCcarın Jı a.li nr 

olnr ':» ... 
Bi.rle,Jn<:e 00,\ le bir Llad'e ktJ \ ~ 

Yetine sahip ola n cbreıt ve caman 
kelimel(" rinln ayrı il,\ rı da hıir ('Ok 
hti"iUı;Ji)·etıe r l ,-a rdır. Meseli, «Brt. 
bre, b re ... » ~zllnU . .,itillce ~un 

Wr CT•rlanda. tom&tel'ln ~ M~ 
liraya.) Ytya ( Kolon,\-&J"& tic;ı nı ll' 

yon kHo bomba a.hl»u~ ) ~ ı'9M lele' 

rJne b~ ce\&Jl &l&blleeettni t.ahndra 
ederi z. (Propag-anda senbler:I p-.# 
la,·ra. sıkıyo rla r } s01: bnıe aöre.k1Utt.o 
i r:ı d t '"l l ' e rmek ~in ( ..• M bre pa· 
ı"'"·ra. s ı.kıyorlar) ~ ,.ekt'· 
Tek bir «bl't» de« se.,.. ta aa.i•l 
kızgınhk sökün ~deceğln:l ~&t 
ırlk: dtğildir: (Bre nanı-H ! Jtal 
kın gıdMoııula bu v•rpllıC9.Jek ttıur 

OlU ':) g-ibi. 

T ek bir «aınan :ıt dıa ,.aı,·anna . di# 
len1 e, lıaHf tdi.r:lamna va.rd.1ır~ sı r 

tak 'i l ~ofOrUne : (-o\.ntan doetunt, t>c· 
nl Beyar:ıta ato·er ) dlye yafvarırı 

hrnK"ıdan. (aman, dôJtkü Jiltl >ı:a # 

ınur o\m~ın ) d ~·e tkmeğin ~kın# 

L-eslnl diler, tram"aya binerken od 

nltnıUzd.eklne: (Aman, bir11z !'" # 

buk :) di;yerek OnttkKer gibi • ,.. 
rabaya da bineme~k »ttlnlill l.fl' 
te!t°L'!la n1 r11.. Ana n-. bar.an ll&"'ut· 
luk ta Jfadr- eder: ( • .\man, ltlT lc:tl " 

t u k lb r t boJduıu ) ~lbi. JlrJaltah"° 
yer~rdf' "Uf~lln~ bir cam•" ' 
mutıta ka şlkişet k.'inttir : ( Amf'" 
ııası r ı n1a b&-'!>bn !) Jibl. l:"fıtcık bif 

o: be» e klemekle t amaa:t a 9bırsJt 

lık , htkkınhk \ eya "8,btr~hkla bell 
Je d tğ"i miT: bir ~) in lyf kfiıtti rıetici." 

lenme '<l nde n do.tan .,_ir tı.o , na«uJ. I· 

fl\dt"il l'trnll' olu.ruz: (Amaa bf::· 
Bı ktık bo lk i n~I ttpllc !1Öt1e rlnde ıı 

bJr ;a~, ~°"" t:I h.-1,ım·7.l 11 " f'Lntda t1°· 
ıa,,....~ elan : (Atnan be! ~Uwye.t )IJI 

valar biraz ısuııtlı } gtbi. iki .,; 
mu~tn &raAına stk nttırılan. ~ir " 
rendim » k- hlr ~eyi m ethetmekte rr 
kor krTabnirJz : (Di.ht kı rk Hş Jil'il~·~ 
bir çift :skn.rı>fn ahlım, blraz pattııl 
ama, aman efendim aman. a3ak._, 
bı dermt sana !) da olduğu gibi· 
Şu «hre» \ e «• 1n1ı1.n» ilt..erlne d ıt 

ita. .!l i.itunJarea. ya.ubWJrlnı ama. • 
maa k end i eUtunumu a 51n&,yay ıl'll ! 

.li:Öit KADI 

tel teri, yoksuzlarla paylaşırlarsa eksik deClldir ....• 
P:~rşey olur bittr ve vazifeleri ta~ Bütün bunlar doğru olabilir. 
nlam o~ur. Halbuki bu itikat an· Varlıklı -sınıfların bazı hizmetleri 
c-ak korkunun doğurduğu bir ka- yok sayılmaz. Fakat asıl ,aye ve 
?ıaattir ki davayı insanlık leh:r.e' maksat bütün insanlığın terakk1-
hal ve !asla hizmet etmez. İnsan- s:ne ve gelişmesine yardım et
lar, bütüo fertler ıc;in tı kıran bir mek değil midir? Acaba bütün 
ttı.ynağın v .. rlığı,aa ve bu kaynak- l.nsanlo.rın bu asil ve yükseıtici 
tan :sUCade 1çln herkese müsavi gayelere doğru hep beraber yol 
hak ve lırsat vermek JAzım &eldi- almalarını temin etmek daha fay
tine inanmadıkça asıl meseie ve dalı olmaz mı? Cemiyet içinde 

Fazla fiyatla yapak 

alan tüccarlar 

bazı sebepleri Ueri sürerek b irkaç 
e:ündcnberi rakı imalini durdur
muşlar ve bunlardan bazıları İn
hisarlar Genel Müdürlügüne mü
racaatla bazı taleplerde bulun
muşlardır. Öğrendiğimize gôre, 
fabrikatörler, somaya yapılan son 
zamlar dolayısilc kendilerine ima
liye hakkı bırakılmad1ğından ve 
bu vaziyette imalat yapmanın ken 
dl zararlarına olduğundan şlkılyet 

etmekte, bir hesap yanlışlığı ola
cağını zannettikleri bu vaz'.yetin 
düzeltilmesini istemektedirler. 

A l)ıTı par a kaunanlar Uç yü:r. 

kadar taksiyt kiralayıp ken

dUerlne t.flh ıt l 'i etnı lş le r. Bu olay ka r 
IJı "uıda Wr arkada_,unıY.: t:1.'ak&Uer 
nasıl h usw,i otuyo r ?» dJyor. 

IlMusi otomobillerin çal~tırdmı

yacakJ emri çık tı,tı zaman baz ı «hu
s usi» te r blr k olaJI ltulunuı• «lakı;; l» 

olmuştu. Ş mdi de t:tak~ht Jer cıhu

ınısi:ı> mahiyetine getlrUlyormu,. 

Büyilkad&da otıuan K•U.u adında 
blr kadınrn ev~nf!I ,-IHl'lı hırsızlar onar 
kilo pirinç, bulror, ~ker ('9ıtmı,ıar. 

Y.f tr l;MI hı n.ırAığı yapMIMlan e\""l'el 
bıtkbııara ıı.,vannu,ıar ıı.. •:r•ı .. ce Kayıp kız aruı1ot 
\ ·abuu aımı .. ıaru. bunu, ~ıantn ha- 1 , 

pek küçük biı· azlrğa nasip olan 

Anadolunun bazı bölgelerinde 
yapağılar i(;in tesblt edilmiş olan 
fiyatların fevkinde bazı tacirlerin 
mal satın aldıkl~rı anlaşılmıştır. 

Koordinasyon kararı hllciCına bu 
gib hareektlerde bulunacak olan 
lacirlerin şiddetle tecziye edile
cekleri bildirilmektedir. 

llora n1er+ıumun : «Teocerenln lio-

Be le diye Teftiş Ris- t ••dut u•a ına.nıyo""" d .. uıd~tıın e 

1 

niçin Ş&'}tyon1un !:. dedJtl g lbJ arka-

l 'ıgv ·ı ne Necof "ı Ç'lle •••~ız da husuııil ı tak•I o!u•una ka.rpuz kabukları» b-,hkh bir yazı ı r ....,... ••o , 

Ofleti<' l bl • .~ k Kızım 1',.evln Kınanç 2t1 gündtr.1" 
r :'KV'CJl sa vn1a pek ftak- z' 

s ıı bJr .,. 
1 

· 1 rl meydanda. yoktur. U7..ua bo. yiu 
• y o maz. . 1 t' y ıl. bir gt>zU fchliı.d:r. Billp geren • 

NIZ~IL'V Kuıt.SAZLIGI insaniyet namrna, Suttanahmet !"i' 
BiLhın :Sl1aınettln ~azlf öınürdür ki bent No. -48 e\'de babası I~maU }' ı.I 

:auli Kınanc:a bildjrm~leri rica. oıunll 1 

ı- T A K V i M _.'"' 

1 
bu n~metlerl müsavi surette halk 
arasına taksim edemez m.yiz? Gü· 

Kızılhoç delegesi 

İzmire gitti 

. d .
1 
d. l nanı ;)-or d a n. (' ln t ak.!tUertn 'httSllı5i ya ZJnı ,. Havaların JS1ndıfın1 görthi_. 

taytn e 1 1 1 olma.~nna .,a,ı yor. \·e he r hald~ «k8.rJ>U7. kabuf u dü; me-

İstanbuJ Belediye Mektupı;uou NASlL 01.t:R ! den denize p flmeu -1\ne de Ina-
G HAZiıtAN 19· ~ 

CUMAR'I'ESI 
AY G - Gun 157 - HIZfR 3! 
RUMİ 1358 - MAYIS ~ j 
HİCRİ 13il - Cemaziy~el ~il 

1 
tel s::ır:atların, ilmin, !cnnln ve 
edebiyatın inklş•f< bence bülün 1 Bir müddcttenberl şehrimizde 
bir memleket hilkının alakalan .. bulunmakta olan 1.Iilletlerarası 

N'ecatl ~iller Beled:ye Teftiş he- Beledl3·e tar-alından buz baJ~ Ulğt ı- ı nry or k i bOy le b i r kura.azlıkla deııl-
yeti rcısliğinc tayın edilmiı;:tir.

1 
çin açılan birinci ihalede talrp ı.· tk.- ze g'frtır"ek , .e sonra da.: «Ne yapa;)" ıın 

Tay; n emri bu sabah Vilayete ınanuı:. Deme.k buz !iatac•k kimse hen, denize kRrpuz kabuğu dh,tüğlı
gclmljtir. Belediye ?\ıtektuptulutu- bulunn1uyor. Nası l olur ! Kı,ın bJ r.e nü bir b~Jaı.ne bJle itıi B ettim !ıt di
na Belediye Emlak müdürü Şevki I buzdan ba~ka bir ~ey satnnyan odun-ı yecek. 

ması icap eden mevzulardır. Bun· Kızılhaç delegesi Rcymuna Kur
lar imtiyazlı b:r .azlıla malediJe- vazye dün Band:rma yolile fzmire 

Amer ikada sansür 1 (Deunı ı: Sa. 4 : Sü. ~ de) ·-· gitm"ştir. tayin edilmiştir. euJar, kömürctiler ne oldu ? Tat:IMert 

A merika harbe girer ,ım1eı 
1 
r 

an~Ur konulmtL,tor. llU.rrl

\"e tl ne eok kı,kall( C)fan bo mentle· I 
.ket: •Ya yenidtn hArp .-,.ur de _an· 
&ür hona.:·ık olur•• kortm.-ile ya
şamı,hr. 

Korkmıya baJ;.ları da ~ok detll. 
('ü nkü ~an.,ür ldareııı.lnlo "'~Uah.l"etleri 
1917 sen~lude. f;'Ok tf'lü.,I' bir~ daJC

kada yapı lan euusluk kanununa tA-1 
bldlr \·e ('ok gf'nt,tlr. Bi r g-autenJn 
dü) ınaoa taldalı olubllN"t>k ına.I001at 

oeı: rf'ttJğlne o,an~lir ka.H olur&a ra
zcttyl biz.zat ku panıaz, fak.at adl iye ı 
tt~kJJ.ıAtını harekete Kf'°tlmıekle bera
ro.bt"r ga:ıettt"Tt-ri U\·klt eder ,.e ga... 
zetf'nin po'1ta ile nakline m;JnJ olur . 

Bu kadar bli) tik bir sal~hlyetJn 
anla_yı'!ıı;;ız tUere geçm,.n1eı1t l(Jn de\-· 
lt>t rei.,i RUL\"f'lt, san..,ür hf\\•eti ~
finiıı tas inine ~·ok rh~nunJ3 et ,-ennl" 
\f'I bu \aı.ireye Biron Prk'e admd~ 
anl..-yı~h, arkada,tarının ~al~ ,.f' Kü
\E"niui kaıannıı".' bir g-aıetec-i k'f"tr. 
tıi';Hr. 

San.,ürıin hirlrlk \&ı.lf j, dü., 013. 
na. raydah olabilt"ek maJWnat ıı; )"A· 

.\ 1iını:1.,ın.ı. ınl.ul olnıaktır. Ru mak
ı-.ıtıa hf'r g:ııt>le kt•odi kt•udlni "'ao-I 
... ur tJı·(.·ektir. Bir lı.t\.ad:!'lin n•·~rınin 1 
Jü~rı1 .. na lar.ı.) ıp .\ ranu~-,\raXında 

t •. •rcJ,l:J·iü •Jlur a ~au~ür :mır~t Ua.-

!>ER~ L ı 

SÖHMIYEN ITES 
Tefrika No. 81 

Remziye hanım mAni oluyor. B.ana: 
- Doktorlar. hastanın yanına kımsc

nın alınmamasını aôyledilcr. Sen dogru 
eve dön yavrum, diyor. 

tt.raz ediyorum: 
- Mümkün degil, Remzıye hantın, 

hı.lamı bu "aziyette bırakıp da e\"c dö
nemem, diyoruın. 

Remziye ha-nım tekrar ısrar edtyor: 
- Eve dönmen, senin icin çok hayır

ı. yavrum. Zaten sin.rltnin bfrisin. Sor.· 
ra bir de sen:nle ugraşmıyalım. Hem da
yan•maz!!ın. Yüreğin parça parça olur, 
diyor. • 

Göz ya ·tarımı zaptedcn1lyorum. IIıç

kıriklar arasıcda; 

- Ah halacıgnn, hala.cığım .. hayatta 
Ri.ıver.di~im btr '3en va.rdın. Senl de rni 
.c\llah bana çok gördU'.' .. d:)-"e hıckırırı~

ta başlryoruın. 
Rcınz:~:e ?lanım, beni teselliye çalı~1-

yot: 
-Kendini üzıne çocu;um. İnsan, ha

l atta karırt·c1,acı.ığ1 h~r !~lak.ete evvel~ 

Ya.ıan: ismet ZIYA 
den hazırlanmalıdır, diyor. Gözlerimi 
s;llyor, ~pkaını b<:.~ama l<'ç:rıyor, elim
den tutuyor, Sokak kapı:;ır.ı açıyor ve 
beni dışarı çıkaryor. O dak:kada aklıma. 
filozoflardan birinin felAket hlikkında 
!'iöylcdii:! b.r cümLc gı.?llyor. (Felaket! .. 
Tek başına &elirsen sen · alkışla karşı
larım) dıyor 

Allah, karşıma yıj;dıjı şu Ustüstc fe-
1iiketıerle acaba bent bir imtihandan 
mı geçirmek i:st;yor?.. Bu tahammül 
edilmez acılara, şu yıpranmış kalbimle 
mukavemet edemiyeceğhni bilmiyor 
mu? J{a ta kalbim ve hasta vUcudüm!e 
kaldırımlar üslündc sürünerek eve ka
dar geliyorum. H ç kimseye bir şey söy
lemeden yatak odama çıkıyorum. Gö
zün1, komodine llişiyor. Orada ü~tadtn 
k:rınızı maroken kaplı kitabı Adeta ba~ 
na gi.ililın~üyor. K t.alJı alıyorum. Ölmüş 
~vladının mukadde~ 'h.ıtıralarını ortadan 
kald:ran bedbaht bir anne gib: onu de
r1n ıcre, çok uzaklara o;;akJıyorum. 

Ka.lbinli yakan ateş. butün ·n~2fstz-

Jığiyle damarlarıma yayılıyor. Vücu
dümdckl kanı kurutmak istiyen bu kor
kur.ç ateş dalgasına nasıl tahammül ede
ceC:im Yarabb:? .. Ya kalbim, bu yum
ruk kadar et parçası bu ka dar ac,ya na .. 
sıl dayanacak . .. 

Iztırabın bir ınsan kalb'.ni bu kadar 

delik deşik ed4'Ceğ.ni tahmın edemiyo

rum. 

YataG:ıma y;.tıyorum ve Allah a yalva
Şcreflrı\l sarsaca k , beni küçük dlişü· 

rccek hareketlerden koru Yarabbi.·. 
Bana, insan kuvvetinin fevk:nde bir 
kuvvet ve sabır ver Yarıbbi... Z ra 
kendimi, lnsan vicdanının hudulları iç:ne 
sıgmryacak çılgınlıklara namzed gö:-U
yorum. Z ra kendimi, her şt:yi yapacak 
kr.dar cüretk;lr buluyorum. Bar.a acı. .. 
Bana merhamet et Yarabbi ... 

Bu duadan sonra ha rap ve perişctn 
bir halde, iki gün vr bir gece koma ha
l ndeki bir h;;sta gıbl 11:~sıt, hart;'ketsit 
,.e ~uurısuı 17:r halde yatakt.ı ka;ıyorHın . 

Se:.lel"ıi i§itiyoruın. Fakat gC1dpr''lti 
açrp da b;r ":y soramıyorum. KapaklArı_ 
mln ti!tı.inde- sanki birer k :!oluk kur~un 
~.srll, . , 

Ikinci günün ak~<:1.m1, ben~ '!;aran o 
ağır dalgınlık arasında bir hıçkırık sesi 
işitir gibi oluyorum Ye m"'~'ı:"'ll b:r h;sse 
kapılarak derh .. ı dirsekıt"rrmtn üzerine 
doğruluyorum. R~~. d!5arıdan geliyor. 

Fatoşun içli ses nl derhal !.Mııyorum. 
Bin müşkülatla yataktan kalkıyorum. 
Aralık duran kapiyı açıyorum. Fatoşu, 
kapının kenarına dayanmış a;lar vazi
yette törür.ce, h akikati bütün açıklıCile 
anlıyorum. Keçelenen dizlerimin üzer;n_ 
de duramıyarak Fatoşa sarılıyorun1. De· 
mek k~ artık hayatta sarılacak ve daya
nacak Fatoştan başka k imsem kalmAd ı. 

En son dayandıtrm varlık da u çup glt
tı. Beni, yalnızlıgın ve k:imse~lz1iğ~ n kor. 
kunç bo§lugu içjnde mukarl~ratJma 
terkettı. 

Başımı, Fatoşun otcş g bi yanan ba· 
Ştr.a dayıyorum. B iran öyle kalıyorum. 

Sonra bükülen dudaklarım ın arası r: dan: 

- Gel Fatoş, beraber •ilıyalım. 

D.~·c mırrJdanı;vorunı. Onun· 1ayıf \'C 

çellınsiz vücudüne kollarımı dayıya rak 

!çeri alıyorum. Yatağın üzerir:e kapanı

yoruz. B ,.rabprcc 2.ğlıyor ve h:ç-kırıyo

ruı. 

Biraz sonra İ\l:lama vapıiwc-ak 'on va 

zile~·i lu.tırlıyorum K M <LJn. top:amag;s 

ç~dtsarak Fato~;ı · 

Sen kai çocugıım ... t=Jeıı or•ya ~i

deyim. Dakny.m. so n ' ~.! 1 f! n: yapn 1 yn 
ç~lı,.ı:yı.r., diyorum. 

FatoJ, yaralı btr ku~ g•b. der·n d~r., 

V!llllT ~avAı ı ••"' 
GÜNEŞ 5,29 8 .51 
ÖGLE 13,12 4 .~5 
lKlNDİ 17,12 g35 
AKŞAM 20.38 12.00 
YATSI 22,38 2.01 

iM.sAK 3,12 6,3" ' 

Pancar yaprağı 

kavurması 
~' 

1E5l ancarın tur,ll9u, !alatıı""',ttı 
~ nıe\ hlıde taze ze)'d" ' , 
be.J(la, YflJÜ fa~ul) e Ue ne kad3t ~;, 
le 9Mile yenir. Ben de ltMc'bn ı,aıt ,,. \ ,, 
u p.ancar A.tdmı , turşu ;\· aptıı n · ...ı l' 

rAJciarın ı da h~rvarak ı ~p&u.ıı. ;,ıı 

1 

bol 6ot a.n1a kavurdum, }4_~)tc ) ur.:;ı1' 
kınhm. pMK'ar :' apn~ r Q • tıJ• J'>" 

1 

r5pa11 a.k&a.n d:\Jta lc·ı.ı.:~:ı .ıu.r"'· .,,ı ' 
~rı.rr illa. ~l~mı. lr ı. buL:hı rııu 111 

1 dttnı. cW,krat!r., .. h::ı.,l:ıdıtını wıtd•"' tıı 

'
~ ,..., 2.J:fınt , ı.t r • kad ıt r ai : ke. uıı · ~ .' _,., 

!'"&.L d~ ~w. ;kt fiış urı·ıı ·ıµ.. tp.ı 

clil' ~relı:: ~-i.,. k.ıı,dum, t:"<' ~ v-ı.t"~-1~,ıı~ 
lU"!l'l ....... •"'70k "-i-t~!" ı• .. . , . , t 
ViıOu~dd• lleN ... I' ""!Jh ·;. \a , ,..,JiO ' · . ... 

t 
,.enlet"JI .,_,.LAh ... · ıldı . ('o k ~U., .. ...1ı.t' 

J ... t: la.l&.'fh d• 
1tt:r" 
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Askeri durum 1 Yol vergisi, var andaşlarm 
~L.~-:-~uda-.. __ ] kazancma göre artacak ? 

0 aponlar Uç taraftan ve dört 

WJ t:kamette Çung King'e dotru 
lk-rı harekete dc\·am cdlJorlar. Japon 
t.aarrm. .ıstikame1lerl şöyle bellrtUebl· 
Ur.: 

l - Garpta l"oonıın eyaletinden 
Çung King yolu boyunca 'e cenubun
da; 
ı - Oofu (Unde l'angtse nehri bo

?Unca e Qekyan= v~yetlnden garba 
dotru; 

Çalışan kadmlordon da ve-rgi alrnocak 
Ankarn, 5 (Telefonla) - Dün, hükümler vardır. Ayrıca, tarik 

tarik bedeli kanununun bazı esas- bedeli vermtyen mükelldlerlo de 
larını değ~tiren yeni bir lA~ha- nafıa hizmetlerinde çalıştırdmala· 
nın hazırlandığmı bild!rmlştlk. 
Kanunda bu vergi vaıanda§larrn 

kazançları gözönündc tutularak 

bir m kt&r arttırılmaktadır. Ay
rıca bu kanuRda çalışan kadınlar
dan da tarik bedeli alınması için 

rı muddetl de bir mıktar arttırıl

maktadır. Kanunun son şeklini 

alabilmesi Jçln diğer Veklılctlerln 

mütaH'talarını beklemek 11\zım gel. 

mektedlr. 

,A'l'AN 

F c· bir 
kaza 

Bir çocuk havuza 

düşen arkadaşını 
kurtarayım derken 

her ikisi boğuldulor 
Dün saat ıs de zınclrlikuyuda 

iki çocuğun bogulmaslle net ccle
nen fect bir kaza olmuştur. Bu 
hususta yaptığımız tahkikata göre 
Beşiktaş Dıktlltaşta Zerde soka
ğında 231 numaralı evde oturan 
Ferit oglu H yaşında Bahaeltlnle 
ayni sokakta oturan Ahmet oğlu 
15 yaşında Ferıdun dun Zincirli· 
kuyuda Fuat kaptanın tuğla har
manı civarında gezerlerken har-3 - CJenup Çinde Kanton -· Hanko 

deınlryoln boyunca şfmale doğru. 
Çun~ !King bu dört Japon lstJIA ko

luna11 takrlben 1500 kilometre kadsr 
ortasında bulonmnktndır.Japonlar Ma 
l'efal Çan Kay Şck'ln bUkOmet mer
~ ve umumi karargfibına var
tllak :fçbı, işte bu 1500 kilometre me
•ateyı <gerJde brrnkmak mecbnrl3etln

Ge bQJunuyoriar. Japonlar bu meMafe
yJ dört istikamet Uz.erinde muhare
be ~·ere vere 'e kanıı kanş yllrUye
lıJllde.r. ÇtlnkU her J;pon istila kolu, 
azbnktr, bir Çin ordu unno maka· 
•enıetı ne karşılaşnuştır. Japonlar 
belki de &onbahara kadar Çindekl ha
l'ekdtı büylik bir zaferle \"e sulh ile 
bltlroceklerlnl ünılt ediyorlar. Mare
.,aı Çan Kay Şek'Jn ve mUttefikJe.rln 
buna meydan vercooklerl kabul edi
lemez. Çin larcşall bu düşünce ne 
.\JuerlJın harp malzenıcs.I f tJhsaHnln 

r 1
1 r "'\ man.'tı\ havuzunu görmUşlerdır. 

L!:lm il lrlka U Z 8 k ' 8 r k Bunlardan Bahaettln havuza taş 

1 
atmak istemiş, bu sırada havuzun 

il 8 r Jt 1 ---~ b 8 r b i --...: içine düşmüştür. Bunu gören ar· 

(Ba1r 1 l.oclde) x 
takdirde keyfıyeti İngiilz makanı· 
ıarı t rafından Alman orduları 
başkomutanlığını re,smen teyit 
edflmedfkçe, yiyecek ve içecek 
verılmemcs ni em.retmiştir. 
Llbyada ımdıaP.ebe üçiincu s.afllada 

Londra, 5 (A.A.) - Libyada 
muharebe üçUncü safhasına gir
miştir. İlk safha Tobruka karşı 
yapılan ve akamete uğrayan taar
ruz Jdi. İkincisi, levazım kollarına 
yol temin etmek maksadlle mayin 
tarlaları arasında cereyan eden 
mı.4H rebeler<Ur. Şimdi üç~oil 

'O ela b B itibarla safha ağır kayıplarıq11 rağmen hA· 
u lrtne blle razıdır. a lA kuvvttil kalan lPihver zırhlı 
Japo.ı11arm onbahara kad:ır Çin tşı- ı k ' U . i yeol taarruzudur. 
nı .ıc-•-•ı· ckJ lh ..... 81 ,erml U\ ve crın n 
Yonrı;....,.. ıycc erine wu• - Bu taarruz Bl'rhakelm'ln dolay-

Uzak Doğuda yeı>,euı bir il e larındn cereyan etmektedJ. 
da'-- old "'"'I h mo~ A- Cepheden gelen en son haber-,... u .... r Japon 8\'B "u' . 
~d. b nd ... ~.... ler, mlhverfn Tobruğa karşı yenı 

.... a yarım d ı cenu u a. .ı::uac:ıı-

kııJıJann iDutdı Jlarbour u ünü iki bir:_ tanrruz teŞ<'bbüsünde buluna· 
dcta bombaladı. Amerikalılar bunu cagından bahsetmektedir. 

(Batı J laetde) XX 
Çlnde ,lddetll muharebeler oluyor 
Çungltlng, 5 '(A.A.) - N09redilen 

hır tebliğde, .Ş devletleri toprak
larının cenubunda mUltlm btr şehir 
olan Kentung'un dllşttlğU kaydedil· 
mektedir. Kontuna'dan gelen Japoıı· 
lar fimdl Mong'a ta&rroz etmektedir
ler. 

Çeklang arazisinde Şuşien önle.rlıı· ı 

de şiddetli bir muharebe olmuş ve 
Çinlller burada ağır topçu ve bir çok 
tayyareler tarafından desteklenen dliş 
manın devamlı taarruzlarına rağmen 

mukavemet etmektedirler. Japonların 
ild bin kişi kaybettikleri tahmin. o
lunmaktadır. 

Bir Hevdrich 'e .. 
mukabil, 177 
kişi idam edildi 

kadaşı Feridun hemen soyunmuş, 
arkadaşını kurtarmak üzere atla
mış ,fakat muvaffak olamıyarıık 

ikisi de boğulmuştur. Cesetleri bu
gün kuyudan çıkarılmıştır. 

Yeni tip bir 
tayyare 

Bu tayyarenin ağlflıği 
25 ton tesir sahası 
3200 kilometredir 

Vaşington, 5 (A.A.) - Londra
dan öğrenildiğine göre, İngilizler 
iki motörlü yenı bir uçak imal et
mişlerdir. İsmi Manchcster olan 
bu uçak 5000 kilo bomba taşıya
bilmektedir. Saatte azami 480 ki
lometre kateden bu uçağın afır· 
lığı 25 ton ve tesir sahası 3200 ki
lometredir. 

Tokyo bava taarruzuııa bir karşılık inrlllzfer Tam:ır'ı aJddar 
ıayıyarlar. ı• sllJk dt'nlz harbi ecre- Londra, 5 (A.A.) -:- Libyadan Buna rağmen süikastçiler 
tun ederken Amerikanın AJ~ka ya- alınan haberl~e göre, Ingiliz zırh-

Almanlar Ruhr'u 
tahliye ediyor lar 

' 1 - i K ı ht b "d o k" Mla tutulamadı • ıınacta5ından ~e bunan oenobundakJ lı kuvvct~r n g s rı ge l ı- (Befr 1 bldde) ~· 
batın cesaret ve mchnretlcri pı· 
lotlarımızca pek takdir edilmiştir. 
Pilotlarımız İngiliz silah arkadaŞ
larını kardeşçe selfunlarlar. 

Alentlen takım adalarından istifade lometrellk b!r mesafede bulunanı Londra, 5 (A.A.) - Heydrlch'ln ö
etllJesı J!izım geldiğini twvelcc yaz- Tamar milstahkem noktasını düş· lümtlnden sonra. 24 Çek daha kurşu
ll>ıştık, l:'enl ,Japon nnva tııarmzu, bn mandan almışlardır. İngll:Z ordu- na dizilmiştir. Bunlann llçU kadındı. 
böıgedo Japonya ~in ynkın tıır tehU- su sağ cenahının istinat ettiği Bi'r- Şimdiye kadar kurşuna dizilenleıin 
keoın belirmek uzcre olduğuna ve hakcm'l almak için düşman tara· sayısı böy~elikle 177 yi bulmuştur. 
~c.rlkalıların deni% ,e ha,·a bakı- fından birkaç kere yapılan teşeb- Sulkastçiler elAn tutulamamıştır. 
ınrudan önemli ıtıazırlıklnr )nptıkla- bUsleı:- hiç bir netice vermemiş. 1 Almanlar bu suikasU tertip edenlerin 
rırıı gö termcktedir. tir. Inglllz olduklarını söylemektedirler. 

Harrls şu cevabı vermi~ir: 
Bize gelen selamın cesaret ve 

muvaHakiyetlcri takdirimizi çe
ken tayyarccller tarafından gön· 
derllm<!si bizi bir kat daha mem
nun etmiştir. Bombardımana Al
manya pes deyinclye kadar de· 
vam edeceğiz. 

Alcııtteo adaları 40 tan fazladır. 
\'\ıuerıka, daha 1089 da bu adalarda 
bıwa \e deruz U leri kurmuştur. Ha· 
leıı bn adaJarda Amerlknlılar doklar 
ilıanttanıaımulitlar. :ao:ııu ~lıca 
ı.tratejlk önemi olan Ud me\kl Dutch 
lJarbour u ı;il, Kodlak limanıdır. 40 

bin tunlnk hıırp gemllerı bu iki Uma
ıu tncntıı 9 n;~nnda lrullanablllrler. 
l>ııteb Harbour, Tok3od!ın 3115 mil, 
tllkıııı adalarının en garp ucundaki 
a 11a. 1se G8'1 nıll me nCededir. Japon
l-aYa ka11ı glrı,uceok deniz ve ha
va hareketleri için çok eh·erlşlldlr. 
ffavny adıılarllo Tokyo uasındakl 
nıeı>nrt:ye nlsbct ed Unıo Aleutlen a
daıaruıın rucsaresı Uçte bir kadar kı
t.adır. 

BAŞMAKALEDEN DEVAM 

,Japonlar Çlnde uğraşırken, Amerl
talıtanu Japon ndal:ıruıa. karşı bMB 

'"• deniz hareketlerine f:lrJşmesı 'e 
böyJeUkro Çine aynca ,ardım etme 1 
dafıııa beklenebilir. 

!!i!,tı .flvruR!lda hav:ı 
~bi ve lngiliz baskım 

St.vkJıolmclcn gelen bir telgrafta 
<\lnıauJarıo garbi AJmnnJada anayı 
'eltirJerlnde oturan balkı çekmeli: .tçJn 
btitl.io nakil '\'llSıtalarmı seferber ct
tJkleriuJ bildirmektedir. Fabrikalara 
Japıtuu lnglllz ltn\& bombardımanla
rından günlük barı> J tilısallnln, ~el 
Cllduuuıun '\'O sınai tcsislerln mllttıl, 
~ararlar gôrdllklerJ 'o ağır kayıplara 
11kradıklurı mulı3kkııktır. Alman\-a, 
~ ~ 

vn halkı ı·ckeblllr; lakat fabrikaları 
lıu &anıaoda b:ıır;kıı bölgelere ııakle 
k • 
ıılkışaına z. 

(Başı ı incide) • / • 

mürakabe edileceğini söylQyordu. 
Böyle bir fikir, mihverin hedef 
tuttuğu 1nlzama- çok beıulYt)r ve 
bakik! bnrışı ideal sayanların ce
saretini kır:acak bir tesir yapıyor
du. 

Halbuki Amerika Hariciye Müs· 
te~arı, tam insanlığın demokrasi
den beklediği sözleri bulup stiy
lemls, harpten sonra kurulacak 
nizamı; bütlın milletlerin siHihsız· 
lanması, mllletlerarnsı polis teŞ
kllAtı ve bir umumi emniyet siS
temi kurulması, herkes için ada· 
ıet, iktısadl karışıklı •ı durdura
cak, insanca bir iktısadt düzen 
şeklinde tarif etmiştir. 

Amerikan borış siy.asctfoln rcs
mt ve salAhiyetli bir ağızdan bu 
şekilde üade bulmasını memnu
niyetle karşılamomtz çok tabiidir. 
Çunkü bizim ve mlllt siyasetleri. 
nı insanlık ldcallerlle bir hizay& 
geUren İsviçre, İsveç ~ibl memle
ketlerin mukaddes saydığımız ba· 
rış prensipleri bunun aynidir. A
mer kanın b1*!ları fade ctmes'i 
ve geçen defa gibi mcs'ultyetten 
kaçmam ğa ve kanaatini sonuna 
kadar yüriltmeğe azmetmiş bulun
ması; hep birden ideal saydığımız 
gayelerin bu defa gerçekleşeceği· 
ne en ciddi bir garant dır. 

b iter taraftan lngfllzlcr lBoıılogno 
flıı T dmRI Bununln beraber, Amerikanın 

ouııuet arasında 'c .Fransa ...--

değildir. B. 'Ruzvelt'in &ahst cüve
nlne sahip olan ve scs'lni doğru· 
dan doğruya kendisine işlttlrebi
le n B. Steinhard, yarınki dünya 
düzenine alt mes'ul!yetler karşı
unda iki menılekeUn şuurlu b r 
işbirliği halinde kalması bakımın
d<ın canlı bir köprü demektir. 

Almanlar Sunderland'ı bombaladılar 

Berlin, 5 (A.A.) - Askcrl bır kay
naktan bildirildiğine göre, Inglltere· 
nln doğu kıyısında Sundcrland lima
nındaki deniz tcsls1erlle deniz inşaat 
tezg!hlan dUn gece Alman uçakları 
tarafından tahrip ve yangın bombn· 
larile bombardıman edllmlştlr. 

p k ı · ı Almanyada hu·a honıbardmıanından 
e yı b llyoruz kl yalnız iyl .. 

1 1 1 · t bl o en er n ,;ansı 
nıye , zi esaslı m&ksatlara var- ! · 
dırmağn kdfi gelmez. Eğer öyle Berne, 5 (A.A.) - Bcrllnden :\'atı· 
olsaydı Vflson prensipleri g onal Zcltung,a bildiriliyor: 
harpte gerçekleşir, bu kadar !~~:~ BcrJlndcn resmen bıtdirıldlğlne gö
karlıklar edildikten sonra Ame- re. hava harbi neticesinde şimdiye 
rlka, parti oyunları içinde yolunu kadar Almanyada sivil ahaliden sc
kaybederek insanlığın ve kendi kiz bin kişi ölmllşt~r. Bir mukayese 
hakiki menfaatlerinin icap ettirdi- yapmak imlttnı verılmek üzere sulh 
Gi mcs'uliyetlerden kaçmaz ve z:ımanında .hava ve seyrlsefer kaza. 
herkesle beraber yenıba:stan bu lan netlcesınde Ahnanyada senede S 
kadar ağır bede-Her ödemeğe mec- bin kişiden !azla zayiat olduğu kay. 
bur olmazdı. dedllmektedlr. 

Subayların terfileri 
(Başı 1 incide) % 

rütbesi '\'eritir. Bunlardan tahsil 
müddetleri 6 sene olan fakUltcler
den çıkanlar bir seneyi bitirdikten 
sonra ehliyetleri tasdik edilenler, 
Ustteğmenliğe ve tkt sene sonra yUr. 
ba.şılığa terfi edillrlcr . 

- -- -·----

T. H. Kurumu 8 inci kurultayı SiYA 
(

.....,_ a.. t k~fı ....... ıı..u ,,_,._'lMJtı:sr:ı•ııı:a-=~=-a-.uı===:s•:ııı2~.::=-=-=-=:ı::ıo 

.._ l lodde) § Uı:,. • n "" ""'akla ta8'•ip eyllyen 
rinde 'blr kalkııımıya çıığırmıştır. kongre, bundan som genel merkez 
Dllnktı harp~rde yardımcı bir stllb heyetinin ikt yıllık. çal. maları etı • ı 
olan uçıuc, art.ık ikmci dUnya harbinin fmcla Türk Hava kurumu ba.,.ı-; nı Er
başlu:a kuvveu olarak münak~a e- zurum mebıısu Şiikı U Koçak turafın. 
dilınetttedlr. Çetlıı savaşını· içinde, ha· 1 dao veı len ız.ınata ıtt.ıln kesbcylem.J 
va<' ılığın üstUr.e aldığı ağır vazife· ve K ııruın.ın çalışmalarını \'c hcsnı 
lerl başarabilmesi, ıenlş ötçUdc ça· !arını tetkık etmek. uiuımnanıcde yı • 
lışmalara. ve hazırlanınntara bağlıdır. pıiacak degi.\!ikliklerle dlleklerl ine . 
Bunun için de, havacılığın bUtUn tek· ]emek !\zere 15 er klşilık birer ko· 
nlk lhUyaçlarını memleket içinden tc· mı.syon seçerek toplırntısııı11 son \'er· 
darık etmek şarttır. Bir taraftan tek· mışUr. 
nlk okullarımızda havacılı~ın yüksek Kongre, ik.nci umumi toplantı ını 
bilgili sınıfını hazırlarken, sanat 0 • önUmUzdckl pazartesi günü yapacak
kullarınıızda da teknisyenler yctışUr· tır. 
mek yolundaki programımız bu goı·Uış r / 
ten ilham almaktadır. Hava ku. umunun ıaa iyeli 

Bıı.şvekll, bundan sonra TUrk Ha· Ankara, 5 (Telefonla) - Aliı· 
va Kurumunun muıı ha\·acılığtn ku· kadarlardan aldı{:ım malümata 
rulmasın<la gostcrdlği gayretten ve 1 gorc Türk Hava Kurumunun ıa •. 
CUmlıurlyet hllkümetlnln hava cndtis· ı.yctl büyük olçlide olmak uzere 
trlsln.e verdiği önemden brmsetmlş \'e seneden seneye g nlşlemektedır. 
sözlerine şQylcce devam etmiştir: Kurumun evvelce 1 mılyon liraya 

Sayın arkadaşlanm, kadar düşmüş olan yıllı~. gel;rl 
lklnci dU . 941 senesinde 4 m.l~on 231 bııı 1 

. . nya harbı, hava ma.ızeme- 266 liraya vı.ikselmişt.ır. Ha\'acı-J 
sııun kullanılışında da bUyUk değl • 
ikllkl • Jık çalışmalarının arttırılması sa· ı 

ş er y~pmış, bir tSpor vasıtası sa- yesinılc Türk ordusuna b nlercc 
~~~ ~ltınor ve yalnız emniyet için telsızci, boınbardımancı, :fotoğr&!

anı an_ paraşüt, son savaşlarda şa· çı ekipman oto makinisti, pilot 
şırtıcı tesırler gösterm,..tlr Bumın ' ' 

Avruoanın 
göbeği~d e bir 

Makedonya 
\ 'ıı.:an· 1\l. o:. ZAJ. A uııv:ııııo göbı.·~lnde iki garip 

ınemleket \ar. Bunlarıl.ııı 
lılrl olıın Roıııarı' a diın IL~'a\llt telı 
llkrJerlıır knrsı Halkan blrliı'.;lııdt', 
kılçUk ltıı.ırıu , c g. rp memleket· 
lf'rlne olan do,,llııktn t!e~tek , c l'· 

lamel ıırı~<•rdu. Diğeri llerliıı 11 
haskı,,ıım kadar ı:oıııa3 a lltlc .ı ct
lllt"k ~olunu tutmuşhı. 

Buglln ı:omnnyn da, Ma.car·ı.ta 1 

tin nılh\ er paktını lnıuılıJ nnlur uı, 
"ın<l:ıdır. llt•r U•lsl dr ıloğrud:ın doğ. 
ru~·a Herllnden emir ıılı~ or, 11.th a· 
oın Herllııe knrşı ayrı bir \arlılt 'tlı. 
·' f' glırlııuııck \ r şunu bunu lıiıııa
.ı e \C niifıııu altın.ı ah11w ı·hi hl· 
ıllııları kıılmnnıı~tır. 

'lih\ ı•r ~·rrçe\ ef!lnde lblrk~en iki 
nıeınll'ketln lkl~I de Alnı.ı ol:ı rln 
lıerııbu Uoj::u t cphet;lııde ıl •ı;\i,ınrk 

suretile ll:ıh arkndatııı n edl.ror· 
lıır. Fakat çok gariptir ki im arklı .. .., • 6'"" I ve ha,·a gedıkllsı ve paraşUtçu 

artık motorıu tayyareciliğin yanıba· ekipleri yet "tlrılmışur. dııo:lık, a.t ıı emellerıle blrlrşnıektrn 
şında bUyUk sayıda paraşUtçll muha- Kurum bu;ün bunl:ırın b:ış ndn ill'rl ·hrlml~cır. Ak,.lne olarak bir 
rtplerin yetıştırılmesı ve kıtalar t.84•· gelen milli bir davı:.yı dn tah:ık- birlerini' karsı o:iddetli bir dıı~rnan-
yan plAnörler vUcude getirilmesi, kuk ettirmek volur.a gırm:ştlr. 0 lık ~ledlklcrl için Almıın.)anın 
mili! mUdataa hazırlıklarında yer al· da mllll kayr.;kl~rımıza davnnan teu~ccUhliall knamnıık lhtl.)Jıc-ını 
~aktadır. Türk Hava kurumu da, bil· bi; havacılık endüstri:;fnln kurul· dıı)nıU}lıır \e lılrb rlı11lf'n ı:crl kal· 
dığlnlz gibi, pltınôr ve paraşUtçUIUk masıdır. Geçen kurulta~ da durl nıanıak eııdl,_.e ile Almanların ar-
Uzerllıde çalışmasını arttırmış bulu· duvar hal nde gorillmilş olan Eti- k~ına kııtılrııışlıırdır. l·anl Almaıı-
nuyor. Artık havalarda 1~1 vuruşan mesut tesisinin yanında buglln bir ~ a, h{'r iki nıcnıleketc kar'iı <ıcııın' i 
kanatlarla vatanlarını korumasını bı· tay,·are fabr kası vUksclmış bu- hom·ıık» ııolltllrn .. 1111 u~t.ılıklıı "·'. 
l~n milletlerin başı UstUnde gôk, em· lırn.mııktadrr. Bu fn~rlka, 1 •sansı 

1 

nuyarıık hn ıkl .. iııdcn 'de l'jll'~, ı• 
ruyetll B~yılıyor. Toprak \'O su, hava- lngilteredeıı :;alın alınmış olsn bir ... ı.:er ~·ekrııi,.tir. 
nın emrıne girmiştir. lç1nde bulundu· tip mektep tavyarclcrinl S<'r ha· rakut ıı~ ııl ~amıınıta hu iki ı;"lah 
ğumuz buhranın işaret ettığ. kanıülı lindc yapmı\"a· başlıımıştır. Blrlr.- 1 nrkeıl.ı';lı komşu arıısındıı fıdela ı;iı 
blr millet halıne girmek yolundayı7.. c · tayyare ilk uı;;usunıı paz .. r gUnil 1 li hlr haqı hail rn rdır. ~ Jakedun~ ;ı 

Türk havacılığını, teknlk eleman 

1

• ~nkarada yapacaktır. Bır motur di~c tanıdığınu7. ağır haı;talı~ııı 
bakımından ham madde .. sa ylleş ' biıtlin emarelerine Macar - Rumen • e na • fabrJkası da kurulmaktadır. Bu 
me bakımından kısa bir zamanda is· fabrlkava !Azım oiao tezgahlar A- ı hudut nlııılarında tesadılf etme', 
tlklAllne kavuşt k k • mllmlilın<llır. urma ararımı7., an· ı merıkadan getir lecektlr. 
cak yüce miUetimı·u•n .... -M"ımlarUe ı JA.ki 1'1Marl tanda bii' ük bir !tu· ...., ....... ,., Bu fabrikalarda kullanılacak " 
ge~ekleşebilir. Kurumun çalıfmala· ı iptidai maddeler de tamam~n da· ı men ozlık bulunınn ı, Roman~ a ı 
rından son yıl i"İnde cJde edile rak c,:ln bir dl!rttl. Geren hnrııten onr2 

" n • hllden temin edilecektir 
kamlnr da'"a"a bUtUn mlllctr " nü .. nllıı tarafla bulıırııluklnn i"ln J:u 

• • • J ,.c ı~ı • Aerodiramlk tünclın kurulması " • 
fuz edllmış olduğunu gösteriyor Fa· 

1 1
. 

1 11 
menleri kıırlannakla kabnı~araı • 

• r; n sv çre e yapılan görüşnıe-
kat kurumun el attıgı te•ebbllsier, 

1 
b " bir çok ta :Hararla ıııeskfın toprak-

. ., er ır sor.uca bzGlıınmak üzere-
mılll yardımın ölçlisUne dayandığı I· d. Jnra ahlp olılular. O Laman da l'llıı· 

çln, vatanda.şlllrımızdan d:ıha çok ilgı ı~.lava endü.strbiniıı istediği yLik· c·arlur diıj bllNnck )Olunu hıtlulnr. 
ve hareket l.stiyoruz. 'l'Urk hava ku· Son haqı lrnpuıwa, Alııııın):ı hu· 

&'k elemanları yet:ştırmck i.izern 

1 

rumunun gclıriııi b'"'lana g n· ş iŞ kem ıııfatile hareket ederek toııral• 
' ....,. n e 1 

• Yüksek Mühendis mektebinde b 'r 
lere yetecek bir ı.:evlyeyc çıkarmak lartlan ~nrı~ını Macari tana, J;erı 

havacılık şubesi açılmıştır. Veri-
ve yeni tedbirler alnı ak için, kurultllY len malumat gösterl~·or ki, mille-ı 't'tdl. 
çalışacaktır. l'uknt -:lnıdi iki taraf ta ~ıı,;ft. 

tin \'e hükumetin gösterdiğı mu· 
Alınacak kararlara eUmhurı'vet hU .H~t..ı, "llnkil Roman.\ n, \'erdJll-'nl .. r. 

J habbet ve müzaheret hakıkaten , ' b " 
kılınetı her zamanki gibi ehemnıl l rl 1 u_,or, Mnrarlar dn cskı tonrnk· • • yer rt' sarfed lmektedir. ,. 
yetle destek olacaktır. Havacılıkta, Dclegrler Atl\türkün ının akkl\t tarının h1'11'>1ne birden tallptlrln. 
kısa zamanda çok ış sıg-dırmak r.orun· kabrlııde Rumen 'c !llnear nüfu~u kurm:ı ka· 
da blllunduğumuzu vatandaşlara en Ankara, 6 A.A .) _ Toplanmıf o· rı';'ık bıı nrnzl_ye d3ğıldığı lçln hrr 
lYİ anlntabllccek TUrk Hava kurunıu-, Jan Ttlrk Hava Kunımıı Sekizinci iki tarnt, Makııdon)aya mah!'IU!I il· 

nu temsil eden siz .sn)m Uyclcrd,r. kurultnyına harıçten iştlıak ctmış O· .. ulll'.r1e hirhlrlne karşı s-lzll bir harp 
Kurumun önllnde açılnn yenı ve şc· lan delegeler bııgUn saat 15 de ku- oçmı'i buluna.\ arlar. Jlnlk i io ı~r 

re.fil hizmet ufukları milU havacılı· rum Bafkanı 'Erzurum Mebusu ŞUk· erlıenncm hıı~ntı denım edl~or. 
ğımıza, bugllne kadar ekslkllğ:lnl duy rU Koçak'ın reislltınde AtatUrkUn AHııpanın ı:ölıt-ğlndf! Makedon· 
dıığumuz yeni eserler kazandıracak· Etnogrıı.t'ya mUze.slndekl muvakkat .)ny11 mahsus -:artl:uın hl.ı~ ll'<'c hli· 
tır. Milletimizin görüş ve kavrayış kııbrınl uyaret ederek bir çelenk koy. krmı stir1ne,.I, )lllnı7. Rorııt111.}a il• 
kudreti, kurultayın yerinde kararla· mu,ıar ve E bedi Şefin mtınev1 huzu· \ltıcarhtaııa mahsus def;lldlr. ille 
rile beraber, kuı umun muvaffak o· runda tazim ile etilnıi.şlcrdır. seti Heydrkh'ln ıilümiı ile netlC"elc· 
Jacağının teminatıdır. nen "ııtkao;t, Millin merkezi Auıı-

Sckizinel kurultayı .sevinç ile se- Hitlerin Manner 
lAmlar, çalışmalarında ba.farılar dl· 
ıerım.> heimi ziyareti 

Kurultaf toplHhsı (~ ı İIN'Mie) (**> 

ııanın koc. mnn b"r 'lnkcdcın) 11 h.ı· 

llnc geldiğinin ıllger bir delilidir 

Galatasaray 
pilavı 

Ankara, 5 (A.A.) - 'l ürk il&~& blldirlldl!tne gore, M. HiUer Finlan· 
Kurumunua 'K'klıfnel kurultayı ,·ili· daya giderek Maretal Manncrhe.m'I 
yetlerden gelen deleg-clerln u kala· ziyaret etmlşttr. 
balık bir davetli iküUeslnln lttlrakllfl M. Hlllerln refakatinde Mareşal Yarın en küçük Gal tasara~' -
t>ugiin ı.;aat ı o da balke,·inılc Ba,ve- Keltel bulumıyordu. Fın Cilmhurrel· dan, en yaslı Galatasara)lıya ka· 
kll Doktor Refik saydamın nutukJa.1.,ı, M. Hltler, Maretal Mannf'rhetm, dar bütun genç ve ihtlyer talebe. 
rile açılmış, k urultay başkanlığına B. ve Mareşaı Keitel aruında gönıı,me- ler mekteplerinde toplaoacnklar 
,\1, :'.\l ed ki Relııl AbdtiJhallk Rt'ndn, ter olmu,tur. o gün için başmuharrirlik, mu
Reis \.'eklUlğlnt'I &-~·han nıl'buı.u 1111· Hitlerin Mar~ll 7. ya.ret! hususi dUrlük, mC'busluk, kumandanlık 
mi Uran \.'e kfitiı)liklere Cllmhurlyet mahiyetten ziyade harp ha?ile alAka· rütbclerlnrlC'n sıyrılarak b r talcb 
Halk PartlııJ dele~esi ~lzarm:ttln Kır· dar görUnme'ktedir. Hitlerin şu andıı gibi, tfı eski zamanlardakinin ny· 
şanla Beden Terbh·e ·ı Genel Direk· insana ihtiyacı vardır ve IA'11lııgı-ad1 nl sıraya ı:!lrec·ckler, Gal tar.ara~ .1 

t<irliiğü delegt'til C;lül Dln~t'r ve ye· şimalden yapıl11-1:ak herhangi hır hll· sembolik pllfıv911 yemeğe • de 
ılek klHiı)llklere t :sklM.'hlr dl'legm;I cum merkez kesimindeki aıılcerlcrln ceklerdir. 
Jı"'&rDk Şükrü Yer&el ıı; Hatay de-le· Uzerlndekl yükU azaltabilir. Bu pllfıv yenirken onların ralı, • 
gesl Selim ('.elenk s~llmlştır. Bitlerin F nlandayı ziyareti pek duracaklarını sanmayın. Allmı !ık 

Kongre riyaset divanının böylece gizli tutulmuştu. Sabahl<>yln hareket bir fhtıyar talebenin h liarılığı ı, 
teşckkUIUnU mOteakıp Ebt.--dl Şef A· eden Hltıer, Finlanıiıı.da. altı saat kaJ. bir sakallı Galatasaraylının m~ 
tat"UrkUn muvakkat kabrine hariçten mıf ''e hemett Ahnaııyaya dönmDş- zlpllğını görmek Galatasaray pı· 
gelen <lelegelerln tştiraklle blr çelenk tllr. lfıvının, büyüttiıgıı evlAtlart ar -
konulması ve Sayın RelslcUmhur Mil· Helsinkl, 5 (A.A.) - 1''in parJA. I smda nckndar sağlam b r bdğ ol. 
1i Şef Inönllye yine hariçten gelen de· mcnto;;u tarafınd:ın Maretal Manner- rlıı •unu göste-rır. 

~Yll&rında b.r noktaya yeniden bJr biltun fyl niyetine rağmen, barış 
~t taarruz.u yapmışlardır. Alman- işini vakit ve zamanllc tcşklltit-

la.r ... ıon ıandırmamak ve kuvvetli sedler uu baskının nıu\affak otm:ıdı,,.nı 
ııü.rlti.rorlıır; 11lkat e lr nJdıklıırına vucude getirmemek, çok yani~ 
&'ilro, ı.npıız baskın mlifreı.eslnln kı- bir bnrekct olur. Su veya bu çö
~17a 9lkını,a ,.e bUJllk kı mile geri kOnto neticesinde barış yıldırım 

Şunu da pek iyi bıllyoruz ki A· 
merlkanın 1:ıugüııkU hail geçen de
faya benzetilemez. Demokrat par
tisinin kuvvetli bir ekseriyeti var· 
dır, cumhuriyet parti.sile nhenkli 
bir işblrliğı halindedir. Milli reh
ber sıfatile Ruzvelt'ln hamuru 
Vilson:un hamurundan çok iyidir. 
A:~crıkan milleti olgunloşmış, 
dunyayı daha ıyl anlamış, aklı 
başına gelmiştir. Bu defa kurnaz 
ve vicdansız polltıkneıların tuza. 
ğına dUşmest tehlikesi yoktur. Pek 
büyük olan nüfuz ve kudretini 
yerinde kullanacak '\'e insanlığın 
bekledtğı emellerin gcrçeklcŞ"me· 
sine hizmet edecektir. 

. Yeter ki barış vakit ve znmn
nıle . teşkllatlandırılsın ve yıldırım 
şeklın<ie geldiği takdirde sözün 
ayağa düşmesine meydan bırakıl
masın. 

Tahsil milddetıerl beş sene olnn 
fakUltelerden çıkanlar b.r sene, 
tahsil n1Uddetıerl dört sene olan fa
kllltclcrden çıkanlar 2 sene ve tnh· 
sil müddetleri 3 sene olan fakUlte· 
Jerden çıkanlar da 3 .sene sonra sl
clllen ehliyetleri tasdik edilmek şnr 
tile 1lstteğınenllğc terfi edilirler. 

Tahsil rnUddetleri 6 sene oları fa. 
kllltelerdcn IÇıkanlaı ın yUzba.şılığn 

ve diğerlerinin llstte~ıenllğe terfi· 
Jerine kadar sıııınnrına göre tntbl· 
kat okullan, bastanclcr, klmyahane 
ve lAboratuarlarda, kıta ve rnile8-
seselerdekl hizmetleri Mlllt MUdıı
faa VekAlcUnce tertip \'e tanzim 
olunur. Tatbikat okullarında mu
vacra.ınyeUc :lmt'lhan vcremlyenle
rln kıtalarda ve hastahanelerde eh· 
llyetleri tasd!k edillnelye kadar Ust 
teğmenlik rütbesine tertllerı yapıl· 
maz.> 

Jegelerdcn seçUecek bir heyet tara· heim'e cblr çok defale:r Fln evlerini, Yarın şlnl gucunü bırııkıp, ~ur 
tından kurultayın tazlmlerlnln nrı:e· annelerini ve ~ot~l'llannı kurtardığı dun tCı hücra koşclerlnden gelıp 
dilmcs ne ve Genelkurmay Başkanı içln:t milli minnettarlığın bir nlşaneııl pllfıva kaşık atacak yU~lcrcC' G.ı. 
l\fareşal Ii'evzl Çakmağa telgrafla kU· olmak Uzere hediye edilt'n evi Mare· latnsari.l.} 1ı \ar. 
ruıtayın sayg-ılarının bildirilmesine IJal kabul etm~Iı-. Bu münasebetle yapılacak m<'. 
lmrnr verilmiştır. Finlandanın vahOetıl'l'i t emin etml.;ı' rasimdcn bazı parçalar Matbuat 

il.ıırıııye ıııu,affak olduğu anlaşılı- ~ektir.de gelip çatabilir. Bugün 
.Yor. Görtilüyor ki, Manş dcnJzlnJ geç- harbin devam ettirdiği bir takım 
:eıc lngtUzler için kola.> dır. Ancak ç n scdlerl birdenbire yıkılınca 

• raya çıkııı tutunmak güçtür. Bu da arkalarından lntlka":' s<71erı yük· Sumner Wellcs'ln ifade ettiği 
~'·veıce ı;öyleıLğlml:ı; gibi bllyük ka- selecck, insanlığın hıslcııı belki de sulh gayelerinin 1:ıUUln mlittefik 
~ ıııJarı g<izc almak ile mUmklin ola· ı veniden kısas ruhuna dofru sü. memleketler namına ve kat'I bir 
bUır. ller halde Jngillzler l :rıın5a şl- rüklcnerek aklın icapları ve 10- taahhUt ~eklinde ortaya konul
n~ kıyılarına ~ıkmak l;fn ta.ılın ,.e santı~ hakiki menfa:rtnleri bu ması. dGnyayı sulha pek çok yak
haz111lk görmektedirler· Kale lle Şer defa da ihmale uğrnyab e~ktlr. laştırabilir. 
bur&" ara ında Alman ı~üdafııa t slıı- Sulhun tcşkilAtl~ndırılması işin- Totaliter rejimJcrln kredisi bo
ICJ1Jal bıwa bombardmıanla.rile tahribe de Amerikan - Turk iş berabcrlL zu-ktur, çünkü M~h anlaşması· 
d~"anı etnıeterJ, onlarm bu işe haZn'· ~inin mühim bir rolfil va~dır. Her na saygı gösterilmemiştir. 
lancı1ı.L . iki memleket bu ro c alt vazife Fakat unutmay&Jım k1 demok-

auurını g-o tennekted r. 1 
....__ ve mcs'ullyeti karşı amış bulunu· rat memleketlerln de kredıleri 

lrak kabinesi vorlar. Bugün bizimle Amerika bozuktur, çünkü geçen lıarbin 
orasındaki münasebet; blrimWn mütareke talepleri Vllson pren. 

dejlŞIJOr diğerine krom, tütün, diğerimizin siplerine dayanarak yapıldısı hal· 
d Yenı Delhl. 5 (AA.) - Bağ· makine ve otomobil ihraç etme- de yıınçlzmlşlcr, mllleUerl a1dnt-

kattanı alınan hnbcrlere göre. ya- mizden ve münasip fırsatlarda mışlar, sonunda da kendileri aL 
rnda Irak kabinesinin değişeceği- basmakalıp dostluk sözlerı sar!et.. danmışlardır. 

?._e dair ısrarlı şayialar:- dolaşmak- memizdcn ibaret değildir. Her iki Bu defa bir kaçamak yeri bı· 
-.ıdır. Nuri Paşanın !st fa edecegl memleket. barış ideallerinde bir- rakmadan Amerikanın sulh prcn
Ve Yeni kabinenin d tckrıır kel'- lcştlklerinl ve bunların gerçekleş.. siplerl müşterek bir taahhüt şck
dfat Uırnfından kurulacağı zan.. meslne a t vazifelerde birbirlerine llnde lifin edilirse hakiki bamıın 
~olunmaktadır. Şımdlkl halde Ma- gUvcneblleoeklerinl blliyorlar. A- imkan dal.resine girmesi sanılabi· 

Ye, Hariciye ve M.illt İkhsat na- rncrlknnm en iktidarlı sayılan sc- leecgindcn çok ziyade yakınlaşmış 
~rlıkiarınıı:ıı mUnhal bulunduğu firinin bu dakikada Ankıı:r.ada va- olur. 
IÖylcnznektcd r. vfe almış olması- m. tcsadUt..cscı;t Akmet---EMin-YALllAN 

Da va ordllfl•ıtda uçuculuk kudretini 
1-"'ltybcden subaylann terfileri 
Ankara, 5 {Telefonla) - Ordu 

subaylar heyetinin tl'.rfline alt mu· 
addet kanunun birine! maddesine 
eklenen bir !ıkı·aya göre bilfiil U· 

çucu olup sıhhi durumları ecbebl· 
le veya yıpranarak uçuculuk Jrud· 
rctini kaybeden veya uçucu kıta ko
mutanlığında inkişaf cdemlyeceğl 
slclllen anlaşılan 'hnva 8ubnylnrllc 
mevcut ihava makine subayları. ha
va kadrosu dah imdeki yer hizmet· 
Jetinde, mafevk1eJ1nden aldıkları 

veya o.Iacaklıın slcıller Uzerlne ve 
kara ordusu cmsaıı naspln.rı geçme
mek şartllc terfi cdcceklerdlr. Bu 

Kunıltay Başknnınrn c. H. Partisi ol&n en büyük F in iskerl ~mdıye ka· Umum MudLirl ığu tarnfından fil 
Genel Sekreterliğine, Kızılay, Çocuk dar ınlltavu;i b ir kir& evinde otur- mı alınncııkt.r. 
Esirgeme Kurumu ve Maarif cemi· makta idi. Galah;sara) lıları p lfıvlarıra k r 
yetlerlne kurultayın sevgilerile iyi dl- şı gösterdikleri bu bal:lılıktan dC\. 
!eklerinin bildirilmesi hususunda yap- V E F A T layı t<>brlk eder, YcnJ mczunl r 1 

maksaUa hazırlanan JAyıha Mecl 
Umumt Heyetine sevkcdDmlştır. 
Aııkerlerln 7.&t ~lerlne ınlitHllik 

da\ııları 

Ankara, 5 (Telefonla) - Asker· 
!erin zat işlerine müteallik davala· 
rın tetkik ve muhakeme usuın hak 
kındakl ikinci maddesini değiştiren 
kanun IAyıhası alfıknlı encllmenden 
geçerek Meclis Umumi Heyetine 
sevked.ilmlştlr. Kanunun yeni şekli 
şudur: 

Tüccar merh um Krırn{il Rıza 

ojlu, tilccar Eşref Firmanın bira
deri, tUcca r F evzi Şamlının kayın· 
biraderi ve İstanbul vııtlycti sabık 
• afıa başmühendisi merhum Avııl 
Atamın damadı vüftır;ek mühendis 
Faruk Atamın ~~ Kiıbll Ünh ersl
tesi dahlllye p rofesörü dcklor Ad
nan Atamın cnişteleı"l Bıtkırköy 

bez ve p amuklu mensucat mltes· 
seseslnln tek.ıik müşaylrl muhcn-1 
dis MuzRffer Firman genç :vaş ııcla 
vefat etmiştir. Cenazesi 6 G 9-12 
ctınıartesl günll saat l4 tc Bakır_ 
köyünde Osmanlı Bankası aparlı· 
m:ınındnn kaldırılarak namazı Ba
kırköy çarşı camiinde kılıııdıktan 
sonra aile kabrlslanına defnedlle-
eektir. 

lt.ıvzuat hükUınleı ine uygun o. 
lnrak salAhlyct dairesinde ynprlrın 
tayin, tebdJ Ye nakil hakkındnl<' 
muamele ve kararlar salahiyetli Ust 
lerlr1 slcllleı·de yazdığı mllllı!ıazıı ,.e 
knrıınUcrlle talim ve tP:-blye, Se\•k 
ve idare, emir ve kıınıanda ve dl· 
siplin işlerine to&llfik eden karar
lar ile muameleler ıdnrJ dava me .... 

Hamiş: Hususi vapur 
l~elcslnden saat 13,JO da 

edcoeıa. . zuu olamıı.z.> 

Sirkeci 
hareket 

munı!fakl.}Ct dtl rlz. 

r Bagln .. mmlt 

IPEK ' te 
2 muazzam film 

1-ZORLA 
K A T i L 

(SlK GO KR u.r) 
'-l ht hiş H• nıuıı:u.arıı bir ınacer.ı 

filmi. Ha':' ~ ... '.de: 

ROR•~R r MOXGO:'.\mKY 
2 - ŞVhretı lıalıı uııutulmı~an 

ARJ A N T JNA 
(. on Hafta) 

Bugıııı saJt ı le 2,SO llll tenz.ı

liıtlı ıııatlotMcr 
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TAKSIM 

1 e 
Bütün Halkın Çok Sevdiği Yeni Bir Yıldız Doğuyor 

' 
A Gür ve Şakrak Sesiyle Radyolarınızda 

Sizleri Teshir Eden Ses Yıldızı 

-
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• Bestekar Tanburi 
,: .: . ~; ::' 
"·. ~ ·".f , .•.• · 

SALAHADDiN 
Kemani NUBAR 

PINAR 
TEKYAY 

Her 
Ve 
akşam 

SAZ Muazzam 

seanslarına 

BEYE Tİ 

devam ediyor 
SAZ HEYETİ: 

Kemençeci Aleko KIA.rnet SUkrU, Udi Seltinlkll Abdi, Piyanist Valıintln 
l'ekyay, Kanunl ismaJ.J, Ne;zen Bürha n, Keınani Haydar, 'l'anbwi Jhean 

OKUYUCULAR: Aksaraylı Hafız Ya,ar, H.Amld Dikse.. 

OkUJUCU Bayanlar:süzan Yllkar, Fatde vııdız, Melahat, Mahmure şenııes, Ayda, Faika. 

Telefon 40099 

Bakkallar Merkez 
Birliği teşekkül etti 

Dün idare heyeti seçildi. Reisliğe 
Kemal Erel getirildi 

Şehrimizde b:r, Bakkallar Mer· ı Hilmi Kutlubay, Ahmet Ziya DL 
kez Birliği kurulacağını evveice ler, Ahmet Sezal Tekyıldız, Mccıt 
bildirmiştik. Şerbetçi teşkil etmektedir. 

Dün bu hususta cemiyet mcrke- Bu arada Kemal Erel reisliğe, 
zinde cemiyet reisi Kemal Erel' in Şeref Güçlü de reis vekilliğine geM 
rıyasetinde yapılan toplantıda bir- tirilmişlerdir. 
llk :da re heyeti azaları seçilmiş· Blrl. k yakır.da faaliyete geçe. 
tir. Heyeti Kemal Erel, Şeref Güc- cek, kaza ve nahiyelerde teşkiltlt 
ü, Sallm Türker, Yani Katanas, kuracaktır. 

Admira yarın 
Galatasarayla 
karşılaşıyor 

Admira Alman takımı maçları 

tert:p heyetinden: 
ı - Şehrimizde bulunan Alman 

akımı ile Galata~aray arasındaki 
maç 7 haziran 942 pazar günü sa
>I 17,30 dl Kadıköy Fcnerbahçe 
;t&<irnda yapılacakt1r. 

2 - Büyük maçtan evvel Fe
-ıerbahçe - Galatasaray genç ta· 
:.rınları arasında kupa, maçı yapı
.acaktır. 

Uzak mınta kalaro oto
mobil işlemiyecek mi? 
Şoförler cemiyeti İstanbul Be

'ediyesine müracaatla seyrüsefer 
lş!erinin ycnıden tanzimini iste
miştir.. Bu müracaata göre, şe

hir haricine ve uzak mıntakalara 
taksi ile g tmek mecburiyetinin 
kaldırılması istenmektedir. 

Datmt encümen bugün bu mü
racaatı tetklk edecektir. Bu su
retle şehir dzhilinde nak:l vasıta

larının fazla bulunması da temin 
edilm.ş olacaktır. 

Bir yanlış'ıgı tashih 
Bundan bir müddet evvel .Em

lAk müdürünün 5~ lirası çalındıa 

d ye bir havadls neşretmlştik. Ha
dise İstı"1bulda olduğu için al~ka· 
Ir zatın İ!i<tanbul EmlAk müdürü 
olabileceği hatıra gelmişti. Halbu
ki yaptığımız tahkikat, İstanbul 
EmlAk müdürünün böyle bir hA
dlseye maruz kalmadığını ve ha
dlser.ln kcnd:Sile Wçblr alAkası 
bulunmadığı yolundadır. Bu nok
Uıyı tavzih eder ve bu yüzden ha
sıl olan hat& ve anlaşmarnazhktan 
dolayı kendisinden özür dileriz. 

,_ Rc§ldyo, 
BUGÜNıtÜ PROGRAM 

SABAH 
7,30 Program vr memleket sa

at ayarı, 7.33 Karıı,ık program 
(Pl.) 7,.15 Ajans haberleri, 8,00 
8,30 Senfonik program (Pi') 

• ÖCLE 
13,30 Program ve memleket sa

at ayarı, 13.33 Türkçe plAklar, 
13, 15 Ajans haberleri, 14,00 Riya. 
seticilmhur bandosu, 14,30 • 14,40 
Ankara ilkbahar a.t ko.,uıarının 
tahminlerı. 

AK~A'\I 

18,00 Program ve memleket sa
at ayarı. 18,03 Radyo dans orkes· 
tra..~ı. 18,45 Radyo çocuk klübü, 
19.30 Memleket sa.at ayarı ve A
jans ha berlerl, 19,45 Serbest 10 
dakika. 19,5!i Fa~ıı heyeti, 20,15 
Radyo Gazetesi, 20,45 Saz e!lerle
ri, 21,00 Konuşma. (Ana eserler) 
21,15 Dinleyici iAteklerl, 21.45 
Konu,şma. (Şiir ve nesir saati), 
22.00 Radyo ~alon orkestrası, 22,30 
Memleket Raat ayarı, Ajans ha
berlf'rı ve borsalar, 22.45 • 22,50 

( Yarınki program ve panış. 

Amasyadan 
yükselen bir 
şikayet sesi 

Amasyada el dokuma tezgahla· 
rlle çalışan okuyucularımızdan on 
üç imzalı bir şikayet mektubu al. 
dık. Ehemmiyetine binaen aynen 
ne~rediyor ve alAkahların dikkat 
nazarlarını bu mevzu ü:ıerine çe
kiyoruz. 

.B:zJer dokuma· el tezgahı ile 
çalışan küçük sar.at erbabındanız. 
Bizim gibilerin himayesi ve doku
macılık sanatının inkişafı için İk
tısat Vekfıletlnln emrile kurulmuş 
olan Amasya Dokumacılar Koope
ratifir~e girmek vasıf ve şartlarını 
da haiz bulunuy.oruz. Fakat, iplik 
işlerinin k;lrına kanıksamış olan 
ba,zı vurguncu zenginlerin re~s ve 
idare azası olarak bulundukları bu 
kooperatife ne g:rebiliyor ve ne 
de işlemek için iplik alabiliyoruz. 
Hükümetimiz ve büyüklerimizin, 
vurguncuların ve fırsatlardan isti· 
fadeye kalkışan kötü n:yetlllerin 
şiddetle cezalar.dırılacaklarını muh 
telif vcsilerle her zaman söyleme
lerine rağmen, ipllk suhstimalt ve 
bizler gibi yardıma muhtaç san
atkcirların istlsmarr Amasyamızda 

hA.1a devam etmekte ve bu vur
guncular bu fırsattan da istifade 
eylemektedlrler.-. 

Demokrasi 
(Başı 2 nclde) >·« 

mez. İmtiyazlı bir azlığın yardım 
ve ianeleri nekadsr bol olsa çok
luğun candan vereceği küçük. fa· 
kat sayısız o çok kıymetli iştirak 
h:sseleri sayesinde daha çok yol 
alınır ve herşey daha güzelleşir. 

Kabul ederim ki böyle bir in
kişaf birdenbire olmaz. Tekamül 
kaideleri tesirini gösterir. Hele 
başka ırklardan, başka dinden o
lan insanların halinden anlamak 
zevklol duyabileceğimiz zamana 
kadar tekamül çok yavaş olacak· 
tır. Fakat unutm\ yalım kf yine 
Amerika, birçok milletlerin yan
yana yaşayabileceklerini isbat ba
kımından çok mlikemmel bir ör
nektir. Bu memlekette hemen he
men bütün dünya mllleUerlnln ve 
bütün din saliklerinin nümunelerl 
vardır. 

Zaman olmuştur ki bizler de 
cehalete, cehalet dalgalarına kur
ban olmuşuzdur. Zaman olmuştur 
ki kendi ahştığım1za aykırı şeyle. 
ri hoş görememek illetile malül 
bulunmuşuzdur. HAlA 2ramızda 
mümessilleri bulunan türlü türlü 
milletlerin medenfyetim:ze, kültü
rümüze yapmış oldukları hizm~ 

leri lAyıkı derece takdir edebil:
mek imkAnına da varmış sayıl
mayız. Fakat yine aşikar bir~akL 
kat olarak göze çarpan h3disıe şu· 
dur ki yabancı memleketlerden 
gelenlerin birçokları şimdi artık 

ayrı bir milliyete mensup olduk
ları ayırdedilemiyecck kadar bL 
zlmle bağdaşmış, Birleş ' k Amerl· 
ka devletlerinin birer mahsulü oL 
duklarında zerrece şüphe edilmi
yecek b ir hale varmı~lardır. 

(Arkası lar) 

BULMACA 

Soldan sağa: ı - Bir şampiyon; 
Bir nota. 2 - Cefa; Deniz gene. 
ralı. 3 - Tersi : azamt sükO.netli. 
4 - Bir renk; Bir hararet dere
cesinde olan. 5 - Yemek pişirme 
itletlcrlndcn; Kış. 6 - Soru; Sağ
lam değil. 7 - Bir ı\let sahibi. 
8 - Su; Yakın arkadaş; Bir ağ&ç. 
9 - Çok gaddar. 10 - Vilayet; 
Herkesin gözü önünde. 11 - Şa

no; Methetme:. 
Yukarıdan aşağıya: 1 - Nokta; 

Bir ceza. 2 - Tazyik altında ka
tan; Dert veya felaket. 3 - Hay
dutluk. 4 - Bir ibadet çağırısı. 
5 - Bir hayvan; Feryat. 6 -
Aşinasıdır; Eski bir ölçü. 7 - İş; 
Kat'i. 8 - Tersi: bir banka adı; 

Ziya; Tersi: zehir. 9 - Yapı mal. 
zemesinden; Bir soru. 10 - Do
lap katı; Hayvan tuvaleti. 11 -
Bir uzvumuz; Her spar müsaba
kasına lazımdır; Bir nota. 

EVVELKİ BULMACANIN HALLİ 
Soldan sağa: 1 - Esneme; Asi. 

2 - Er (er meydanı); Rüiyet (rü
iyet şartları). 3 - Görücü; La (İ· 
ki tanesi: lala). 4 - ite (nargıle 
kelimesinin ucundadır); Tek (üç 
te tekdir beş te). 5 - Nevbahar 
(nevbaharı ömür); Et (Etyemez 
İstanbuldadır). 6 - Anestezi; Da 
(da hecesi ada ve dağda vardrr). 
7 - Lemke (tersinden daha iyis'. 
olmaz, çünkü ters i ekmeldir); Na 
(namaz kelimesi bununla başlar), 

8 - Re; lhet (ters çevirince dol
durmak ister, çünkü tehi boş de. 
mektir). 9 - Ye (Ye hecesi Ye
mende var, Hicazda yoktur); Ak· 
deniz. 10 - Ajan; Acaba. 11 -
Zifaf gecesi. 

Yukardan aşağıya: 1 - Enginar 
(enginarın üstüne su içilirse tatlı 
gelir); Yaz. 2 - Ölen; Reji. 3 -
Nerevele: (tersi -eleveren olduğu t. 
çin fenalık yapanlar ondan sa'kın
malı ; Af. 4 - Eril (bu üç har( kü· 
re kel imesinde sırasile tersinedir); 
Bse (bu üç harf her elbise kelime· 
sinde mutlaka vardır); Ar.a. 5 -
Atmak. 6 - Eril (tersi ür«dlr ki 
kana girerse zehirler); Hek (hek
tolitre kellmcsin!n on harfinden ü. 
çüdür); Dağ (da4 dağa kavuşmaz) 
7 - Taze; Ece. 8 - ileri (İleri ga· 
zetesi); İnsç (tersi: cani). 9 - A
yak (ayak ayak üstüne atmak); 
Hibe. 10 - Se (dil se); Ednezas 
(sazende). 11 - İt; !ıaat. 

BORSA 
5 HAZİRAN 1H2 

1 Sterlin ~.22 
100 Dolar 132,20 
100 Pezeta 12,89 
100 İsviçre fra·r.gı 30,70 
100 İsve; krocu 31,16 

KARAR llULAsAsmm 

c 42/772 

Milli Korunma. kanununa muhall
fetten Beyazıt Ordu Caddesi 75 nu
marada fırıncılık Ucaretile meşgul 
Şevki og-lu Hasan Kocaer hakkında 
Istanbul Asliye !kinci Ceza mah
kemesinde cereyan eden mahkemesi 
neticesinde suçlunun filli sabit oldu
ğundan M;llt Korunma Kanununun 
31 - 59 uncu maddeleri mucibince 
yirmi beş lira para cezası ödemesine 
ve bükUm katileştitlnde ücreti suç· 
ıuya ait olmak üzere karar hulA.sa
sının Vatan gazetesinde neşredilme
sine 3.3.9'12 tarihinde karar verildi. 

(6175) 

V A T A N 

BURA 
NEDEN 

Üniversite Rektörlüğünden: 
Tıp Fakültesinde Hayatı Kimya. Parazltolojl ve Mikrobiyoloji. Hiji

yen, Fizyoloji, Patolojik Anatomi, Histoloji, UçUncU iç hastalıkları, teda

vi diş tababetı Fen Fakültesinde ispençiyari .. kimya, Umumt Botanik, 

Galenik, Sınat kimya, Edebiyat Fakilltesinde Sosyoloji. Hukuk Faltül

tesinde Medeni Hukuk, Husus1 Hukuk, Amme Hukuku, Ceza Hukuku, 

Devletler Hukultu cHava ve Deniz> tktısat Fakültesinde Maliye lktı

eat ve I.şletme Doçentllklerl açıktır. Fen Fakültesi için 13 Ağustos 1942 

perşembe diğerleri için 17 eylQl l9t2 perşembe günleri yabancı dil imti

hanları yapılacaktır. Nam1.etlikleri kabul edilenlerin hemen tezkerenin 

tetkikine başlanacaktır. Istekliler:n dil imtihanlarında hazır bulunma

ları ve tezlerini gösterilen tarihten bir hafta sonraya kadar tevdi et

mi.ş olmaları ltı.zımdır. Sıhhat raporu, beş fotoğraf, nUfus kA.ğıdı sureti, 

Umt hüviyetini gösterir 

cektir> Imtihandan bir 

fiŞ!!'rlc cFişler Tedris işleri kaleminden lstene

hafta evveline kadar Rektörlüğe ba..'} vurulması. 

~6059• 

•• Yeni, Posta ve 
Telgraf ücretleri 
29. 5 .1942 den iiiboren tatbik edilen 

ücretleri okuyucularımıza bildiriyoruz 
14.5.942 tarihinde vuku bulan ve her nasılsa idarehaneierine teb

liğde zUhul edilen yenı posta ve telgraf Ucretıerinde bu kere ve 1.6. 
94'2 den itibaren tatbik edilmek üure yeni bir tadilat daha yapılmış 
bulunmaktadır. 

Gerek telgraflarda, gerekse posta rnllraselAtında şehir içl ve ~
hir dışı farkları kaldırılmı.ş ve son .şekle göre alınması IŞ.zım gelen 
ücretler şu şekilde teS'bit edilmiştir: 

H) Uçak mürase!Atı: 
Değerli mektuplar da dahil olmak Uzerc mektuplar, bqsıl· 
mış kAğıUar, iş kA.ğıtları, ticaret eşyası örnekleri, ltüc;Uk 
paket ve gazetelerin her 20 gram ve kesrinden 7 20 
Kartpostalların her parı;:asından 7 20 
Havalcnamelerin ve alma haberi kA.ğıtlarının her birinden 7 20 
sonradan isten:Jcn aıma haberi klğıtlarının her birinden 12 
Değerli ve değersiz posta paketlerinin her kilo veya kes· 
rinden 60 

I ) Haber alma ve tsti!Am ücretleri: 
Her bir m Urasele maddesinin tevdii sırasın de. iStenUen ha-
ber alma kAğıtıaı·ı için 8 30 
Sonradan istenilen haber alma. kiğıdı için 15 
Haber isteme, adres değiştirme, geri alma, 
yollama hizmetleri için 
Gazete ve ınevkut risalelerle ticaret e~yası 

ücretlerinde bir değişiklik yapılmanuşt L.C. 

T ELGRAFLAJ!A GEUNCE: 

ba-ııJ<a yere 
15 

ÖJY eklerinin 

A) Telgraf arın her kelln1esinden 3 
{Ayrıca telgraC b~ına 10 kuruş ntaktu ücret alınır) 

B) Matbuata ait telgraflardan her kcllme i''in 1 
(Ayrıca teigraf başına ıo lturuş maktu ücret alınır) 

C) Yıldır:m işaretli telgraflardan her kelime için 15 
(Ayrıca te·graf başına 10 kuru~ maktu ücret aJınır) 

Ç) Suretli te?graflardan, her suret:n ihtiva edeceğ"i 20 kelime-
ye kadar l~ 

(Arkası var) 

Istanbul Be'ediyesi ilanları 

Vefada. Hacıkadın mahallesinin Yahyagüzel soka.tında 22 No. Iı evin 
hedim ce tehası:ıUl edecek <!nkaznıın satışı açık arttnmıya konulmuşt·.ır. 

Tahmin bedeli 633 "ira ve ilk teminatı 47 lira. 48 kuruştur. Şartnamr 
Zabıt ve Muamelat müdUr1l\ğli 1<.tleınlnde görilleblllr. Ihaie 22.6.9·l2 
pazartesi gUnU .saat 14. de Daın1l Encün1ende yapLlacaktır. 

Taliplerin ilk ten1lnat n1:tkbuz Yeya mektuplarile ihale günlı n~UilYl en 
saatte Daiınt EncUn1endıJ buıunrnaları. (6229) 

1 Kc:d köy Vakıflar Direktörlüğü İlanları 1 ,. .- · 

~=Kadıköy Acıbadcmde Faik bey camii imam ve hatlplıgl 1 KIZILA y CEMiYETi 
4,50 Anadoluhlsarında Muha..şşi Sinan camii imamhğı Z S J: 
4,50 Paşabahçe - IncirköyUnde Sinan ağJ.. camii imam ve hatipliği 
4.,50 Kanlıcada Iskender Pş. camll müezzi nliği 

4,50 Suadiye camtl müezzinliği 

4,50 Haydarp&ıJa lbrahlm ağ& camii mUez.zınllğt 

x 3,00 Anadoluhisarı - Muhaşşi Sinan camii rnUezzinlifi 
2,00 Beykozda Meryemzade camii müezzinliği 
7,00 Büyük.ada camii müezzinliği 
3,50 Anadolukavatı - Midillia Ali reis camii imam ve '11Llip vekAletl 
2,25 Kaııdllll camii ımam ve hatip vekilliği 

Yukarda yazılı hizmetler için 25.6.942 perşembe günü saat 10 da mü
sabaka imtihanı icra kılınacağından askerlikle a1Akası bulunmıyan taJJp
lcrin bu tar!hten evvel mUdüriyetimiz mebanl kalemine mUraca.atıarı. 

(6231) 

Devlet Demiryolları Umumi İdaresinden: 
1 - Kumaşı bütün harcı ve dUğme ve alameti farikaları ve her nevi. 

teferruatı müteahhide ait olmak t\zere flaydarpa.şada deniz liman perso
neli için bir takım liman şefi elbisesi 52 liradan, 4 adetten ibaret olan 
kaptan ve makinistlere mahsus paltoların beheri 50 Uradan, bu Unvan
daki kimselerin iki adetten ibaret olan kasketlerinin beheri 3 liradan 
12 adetten ibaret olan dalgıç, ate~çl ve tayfalar için muktazi gemici 
gömleği me.a pantalonun beher takımı 26 lira 50 kuru~an, bu Unvanda
ki kimselerin 15 adetten ibaret olan paltoların beheri 47 liradan, 6 a· 
detten ibaret olan şapkalarının beheri 1 lira 50 kurul}ta.n açık eksiltme 
usulü ile diktlrllecektlr. 

2 - Muhammen bedeli 1290 lira olup ihalesi 2190 No. Iı kanunun şart· 
ları içinde 22. Haziran 942 pazartesi günü saat 15 de Haydarı>-..B.da 1 
inci Işletme Arttırma. ve Eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Kumaş ve harç nlimunek!ri mezkOr komlsyonda görlllebi.lir. Mu
kavele ve ,şartnameleri meccanen talep edilmelidir. (6232) 

Devlet Demiryolları İlanları 
Muhammen bedeli 17425 (on yedi bln dört yUz yirmi 'beş) Ura olan 

20500 (yirmi bin beş yüz) kilo muhtelif ebatta kurşun boru (22 hazi· 
ran 19'12) pazartesi gUnU saat (1~ 1 30) on beş buçukta Hayda.rpaşada 

gar binası dahilindeki komisyon tarafından kapalı zarf usullle satın 

alınacaktır. 

Bu işe girmek istlyenlerin 1306 (Bin Uç yilz altı) li ra 88 (seksen Se· 
k z) kuruşluk muvakkat teminat, kanunun tayin ettiği vesikalarla tek· 
lirıerini muhtevi zarflarını aynı gün saat (14,30) on dört otuza kadar 
komisyon reisliğine vermeleri llzımdır. 

Bu işe ait ,artnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 

(6223) 

KARAR HULASASIDffi 

c. 91219
5{ B IA S 1 B il O L T U B 
'f YAZLIClA GIDECEKLERE: 

Milli Korunma kanunWla muhale· bil 1 d b "·k a ' e mo yanız a. ış uu.. -
!etten Beşikla.1'ta Şehit Asım cadde- ğacından bahçe koltuklarınızı 

sinde 68 numarada bakkalJık tica-~er yerden ucuz Istanbulda 
retlle me.,gul Anastas oğlu Lazarı ızapaJJa yokufUnda 66 No. 

hakkında Istanbul Asliye ikinci ce- AlnlET FEVZI'nln 

za mahkemesinde cereyan eden mah- S B i il O 8 1 L TA 
kemesi neticesinde suçlunun fiill sa. Mağazasından alınız. 

bit olduğundan Milli Korunma ka-

nw1unun 31 - 59 uncu maddelerı mu~ 

cibince 4 lira 10 kuruş: para cezası 

öden1eslne ve yedi gUn n1üddetle de 

dükkAnının kapatılmasına ve hüküm 
katlleıjtiğinde Ucretl suçluya ait ol
mak üzere karar hulAsasının Vatan 
gazetesinde neşredilmestne 20.2.942 
tarihinde karar verildi. (619'1) 

DOKTOR 

ORF ANİDİS 
Cild ve Zlihrevt mütehassısı 

Beyoğlu Suterazi sokak No. 5 
Nil apartıman 2 ci kat Tel ot373~ 

ZAYi iLANI 

• 

ZAYi - 2083 No' lt bisiklet p!A
kamı zayi ettim. Yenislni alacağım 

dan eskisinin hUkmil yoktur. 

Tıp FakWtest.nden aldığ"ım hüvi
yet ve pasomu kaybettim. Yenisini 
alacağımdan eski.sinin hUkmU yoktur. 

341 doğumlu Josef Bcnardete 
Tıp Fakültesl okurlarından 
3733 No. lı Fıl.zıl Dura. 

Fabrikası Mtldlrlyetlnden : 
Ankara - Mamak 

Kalorifer ve Sıhhi Tesisat Yaptırılacak 
ı - Mamak' ta Kızılay Gazmaske fabrtkasında inşa. olunan ldare 

ve LAboratuvar binaları kalorifer ve .sıhht tesisat yaptırıla

caktır. 

2 - Talipler bu işe ait proje, şartname ve mukavelename suretle
rini mesai saati zarfında Fabrikada tetkik edebilirler. 

3 - Talipler bu i.şe ait teklif mak.tuplarını en goç 15/6/942 pazar
tesi günU 8a.at 12 ye kadar Ankara - Manıak'ta Gazmaske 
Fabrikası DirektörlU~ne tevdi etmiş bulunacaklaı·dır. 

• - Teklifler Kızılay Genel Merkezince tetkik ve tatbik olunduğu 
takdirde en ehven fiat tekli! edene ihale edilecektir. 

5 - Talipler teklif mektuplarile beraber 5000 liralık bir muvakkat 
teminat mektubu vereceklerdir. , 

İst. Lv. Amirliğinden: 
Ordu için seyyar mutbah ve fırın yaptırılacaktır. Sanat müessesele

rimizin teklif, katalok, plA.n ve faturalarını on beş gün içinde Topha· 
nede lst. Lv. Amir11ğ'ine vermeleri. (3401 - 5986) 

Türlıiye Ciimhuriyetl 

Ziraat Bankası 
KurulWJ tarihi: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Türk llruı 

Şube ve ajans adedi: 265. 
Ziral ve ticar1 her nevi banka muameleleri. 

Para biriktirenlere 28,000 lira. ikramiye veriyor. 

Ziraat Bankagında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarınd• 
en az 50 llruı bulunanlara .senede 4 defa çekilecek kur'a ile afRğı
dakl plAna göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4. adet 1,000 liralık 4,000 Ura 100 adet 50 Unütk 5,900 Jlt& 
-i- > !iOO > 2,000 > 120 > • (,800 • 
4. • 

(O • 
:ııo • 
100 • 

1,000 ,. 
4,000 » 160 • • 3,200 » 

DIKKAT : Hesaplarındaki paraıar bir sene içinde 50 liradan aş• .. 
fı dUşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasile v~rllecektJr. 

Kuralar senede 4. defa, 11 ma.rt, 11 hazirM, 11 eylfll. 

................ l•l •B•~•t.n•c•ik•ln .. u•nd• a .. çe•k•ll•ecme•k•~• ............ ,,,...,,~ 
~ 

Sahibi ve Neşriyat l\'Iiidür ü : --'hmet Eroin YAJ ... !\L#.....,'ı{ 
Vat.an N.,riya.t Türk Ltd. Şii Vatııo Matboaa• 


