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TELEFON: 20795 J 
Her yerde 5 Kuruş 

i~knClsiık 1Dünyanın 
Urkiye İ~~~~!!! 

~· r;;,lcige en bıigük kav~ . bek 1 e d i ğ i 
1 •• ~~ı ta başlangıçtankri 
.;,,~~~iği politikadan hiç 
llolc anıalctan alıyor. Ba 
ı,;, ~Q •klık Türkiye için 

nutuk 
•• , 1f•• 

•eıı· e ııecek bir meta-

'"6t;;j. 1a~hhüt1erine. "" Ruzvelt f ngiltere· 
•klerıne •adakattır. 

\';--:-
1 ye tam yardım 

~ lfii~eyin C hid Y AL('l.' 

A ın~rikan rad:oıarınm spi- 1 vadinde bulundu 
~ ktrleriııden biri Türkiye- -

1lıiı> ıJu~iraz kızmış. Kendi- Amerik Bitlerin ga 
dalı 

86 
aaya h= yolun-

l&k, ol zl:riıniz artık "yekna- /ip gelmemesi için 
1ıa can ">orınuş. Nezaketen bu
İ'lı"8a d sıkıc~. _usaı;ıdırıcı demi- her şeyi yapacak 
1llıı<l 1,..;:_,T'tirkıy<'nın merak u-
bir ıı;~";"· heyecan verec.ek 

1 1 
A 

~n~~§l~~e~~=~n- Amerıkada fevkalade 
~~~tı~~:·ti~~iy~.~:ım:S~~: Mı'llAı tahlı'ke hali 
~ h ' . hıç degışmemekte 

ltı t. fbı:ı, ~lan~JC!Dda.ı;ı~ri 1 ·ııaA n edı'ld'ı ~eıııekt g ı n ı hıç değiştir- ı 
.....,nııı. l'<lır. Amerikan spi-I 
~ bir ~llhayYilesi üzerine ca- Vaşington (ıı..a.) - Reisicüm 
::""l<lııı; . ~•r yapamadığunıza, hor Roo•eve!t dün akaam tar.!- > 
'-hn~ıe~ mera1c1ı ve eğlenceli hl nutkunu, Beyu.evde, irad 
~ •~ke karşılaştıramadığı- etmiştir. Bay ~elt demiıJ
~d;;' esef ederiz amma bu tir ki: 
«,; fe,Ja "atanı menfaatlerimizi 1 - Bu gece neşrettiğim bir 

'l'Q;ki edeıne)li%. beyannamede fevkalade milli 
' d Yenin "yeknasak,, ol- tehlike halini i18n ettim- Bu iııe 
"1 l'tııı entek mesleğinden inbi- kuvvet ve kudret1ınizin eoo had 
'ıa ~ınesı demektir. Türkiye dine kadar miidafaaı:nızın ve 
~dl uın~aya gibi harek.et milll otoritemizin takviyesiıı' 
;:'o'lt Ilı' iptida Ingiltere ıle icap ettirir. .. 
~ keb Ve İngllterenin gıu1m- Viikıa l}lldıır ki. Avrutıa har
~a ıı::; etmiş bu~urken hi nazilerin arzm;u veçhile ve 
~ ti() anyanın kucagına a- oıılann dünya h!kiıntyetlni el
le.~ er ınisakını imzalıyan de ed"'bilmeleri içtn, bir dünya 
~ .Rllilt Ya. benzese idi Amen- harbi ııeklini alınıı;ıtır. Hepimiz 
~tı, er daha mı memnun o- için pek i\!iltir bir eeydir ki. 

4."ru ııayed Hitlerizınin ilerlemesi 
~Patla yeknaae.k harelı.et ıfimdi kuvvetle durdutı:ılmıya
~~t a-blr çok memleketler cak olursa garp nısıf kUre9' 
~ ~r kısmı bir müddet fn- (8...., ..,. .. 5 ıüt•n 4 Je) 

~~~~ Bi-r -he-z-im_e_ti_n _ta-ri_h_çe_s_i -M-i1-11--=ş··~iin 
~=e:1~~ Gezintileri 

• 
Ticaret Vekaleti ihti 

nın ezilme i içi 
mücadele ed.lece ~ · 

şı 
• 
1 

=- :::::ı 

ar yılanl
detle 
bildirdi 

Memlekette her nevi iaşe maddesi mebzuldür 
~----------o~----------

N af ia V. Bütçesi görüşülürken müteahhitler 
tenkid edildi. Tren 3 sene sonra Muşa varacak. 

KabuJ edilen büdçeler 
Nafia, •ktisat, Münaka
lat, Ticaret ve Ziraat 

büdçeleridir 
.Ankara 28 (Telef'Onla : 

Bugün saat 14 de toplanmış 
olan Büyük Millet Meoliai, iki 
celse ah~werek büt~ mibake
resine devam etmiş ve saat 20 
de toplantısına nihayet vermiş
tir. 

Meclisin bugünkü toplantısın
da Nafia, !ktısad, Münakalat, 
Ticaret ve Ziraat V ek Metlerine 
ait bütçeler kabul ol•ınmuştur. 

Nafia bü~ 

' 

Nafia bütçesi konuşulurken 
muhtelif hatipler söz e.larak 
Nafia VeUletinin su işlerine '.rl<Wet Vekıll ~Ökmen bir tedkiki smısında 
teınaa etmişler, fakat yalnız bü~ ·---- -----
yük au işlerile değil, Vekaletin v • d • d • 
~ı:~~~~1::ia~:~;~ a ı atın ezyı ı 
:=:r::ı:~ ir~~e!~~1~~

1 laA yı·hası mecıı·ste 
Feridun Fikri, şimendifer in-

ljllatının pek bati ilerilediğini 

' anlıı:ınağe. imkln ke.1-

tahliyesi başlıyor 
ııöyledi. Kürsüye gelen Abdür- • 

Bu~=~ ~1m~~ ~~t!0~== ~~Muhtelif vergilere, inhisar 
lııınet lnönü beygirle Dik- rrah N · · r· 

(Dllllkerk) ile eivarml, mütte - men ııırtJannda bir gezinti Jedi. A~~nu .. ~ •• ,:.~:ı l· maddelerine Ve nakliyat 
fiklerin hiçbir ırm"" lef etme ma- yepııuelar ve öğleden sonra 

~ gib. .,,,._._. ( Dunkerk ) in 
~ ı, ~ .. n .. ye en 

~~ VVetiııi. t! başlangıç-

~~ ~~~~d~ı 29 Mayıs 
~~ Türkiye için ifti- ı 
'11.1~~ bir inetanettir, .tıı:
ıı.~ttir ve mfittefilderıne 
"il ııı • Macera filmlerine 
~tun gı1ıi gördüğümüz At !ıarh!Plken memnım etme_k 

~~-~~~r:~~t ~~ 
~i -""§ de değiliz. Şimdiye 
!\if öllı 8tılhü muhafazaya mu-

Diiı;man da (War - Bu suretle bir köprilhaeı te-
vegl mihveri iizeriııde ya"VaŞ I sitı edilirken (Dunkerk) in tah- • - • • 
yavaş ve i h t i y a t 1 a ileri I Dyesi de bilfiil başlıyordu. İngi- 1ngUiz Resıni Telıöti 
yürüyüşüne devam ediyordu. Jiz fırlo:ateyn kaptanı (Pemıant) Kahire, 28 (a.a.) - He.wı ta-

Alman keşif kıt'alannııı ar- Dunkerk ve havalisi müdafii riki:yie gelen ve Alınan hava 

~:
9

~rıd~h'!ı.ı1:31: ~ça~.;:=:aec~~ Gı·rı•tte ücretlerine zamlar yapılıyor 
tngilis ordusunun 28 mayısta yorlardı. bir müddet meııgul 0lııwıılar- l 

baolamış olan ricat hareketi 29 İ&Şe meselesi çok nazik ve dır. Ankara, 28 (Telefonla) -ı yihası yarın mecliste konuııula-
mayı.s günü de devam etti. !n- ı mliflrlll bir safhaya da.bil olu- enn•• I il" l .1 Masraf bütçesi bitebildjği tak- caktır. Layıha basılarak mebus 
gilizler, (Colme) ;anelının ce-1 yordu. Bu sıralardadır ki, G&- ----------- ng iZ er mevzi e· dirde Wl"idatın arttınlınası IA- (Sonu sayfa & autun 7 del 

nup kıyıııını dokhıra.n düşmanla ~~12v:cik!:!:n!!: • RE S M 1 rini bir miktar da- s ~- k • ı 
müdafaa kuvvetleri arasında -
bir perde vazifesi göt·emez bir 1 ~~~ °':~ o1:::U~1ıwumn --H A R p-_ ha geri aldılar Igina V e S 1 P er e r 
sürü ve.aiti nakliye terk edip 1 

kil . tardı Tahilye başlıyor f;.. f Kahire, 28 (a.a.) - Resmen 
çe ıyor . hem Wyl- T E 8 L U LE R bildirildiğine göre Hanyada bü- ı b • ı b • t • • ı k r: ~~mk~~~"J~~m;!u~e~ ıran eve 1 ırı ece 

daha müsait bir geri mevzie · 
çekilmek mecburiyetinde kalmış.. 

~a.k ıru bir kabahat
'-i ~ kta o karlar kan dP.. 
.... ~\ ~-~yanın bir köşesi
~ 11· ~ ve ihtiyatlı bir si
~~ ~ Yle bir feliketten 
Ji...~ı...;<~ek beşeriyete 
.. -;<tlıı ~ bir hizmettir. Keşke 1 kalannda topçu kuvvetleri de 

ilerliyordu. Görünüşe göre düır 
Aminı.I (Abrial) ın emri altına kuvvetlerinin şiddeti mütema- ıardır. . Şahsı için bunları yapmayanlar hapis 

!Muharebe devam etmektedir. • l "k d" ~~ bizim gibi "yekna
() hı.:,_ idi, prensiplerine, söz
"-. '"'1llllıugibl. sadık olsa idi ! 
~ glinkU fe!Aket ~ 
ıı~ ı..1!Ue· 
~~.:ık i~ ıııkıldıtı 
~liı.:. "" spiker ece.ha ,......,, lı~ arzettiği "yekıın-
~ "1ı Ilı~ hiç farkma varmı
~ ,;:, acımıyor mu! Çim. 
~lltıu açıkça söylemek 

~.~.~~~e:;;= 
~~-;Harbin hemen 
-~ Uıerik ~. t; . bıılıııedıJiyor. .;:: >;: ıı!!.t:;e Amerikaya tayya 

~ ~-ır. tauveıer 
"'"o~ ~ gele
~'~e tayyare 1!ıJtttnlUğt1 
~ ~ ve Alman-

~ ll Olicıik denildi. Ameri-

1 

1 

verildi. Bu İngiliz deniz eubayı 
ınan şiddetli bir taarrum ha- hıgniz kıt'alannın irkibı işleri-
rarlanma.k.ta idi. (Bergues) 77 le ~ ol&ca.ktı. Müt.ekabilen 
ve 105 milimetrelik obüs yağmu- i'n.ıısı:ı deniz kurmay zahitle -
ru altında eziliyonlu. Ayni za- rinden bir heyet de iıtgilt.eroye 
mandııı. diişman haTa kuvvetleri (Sonu aayb 6 .Ut.un 6 da) 

Hergeleci lbrahim -
CiHAN PEHLIV ANI KARA 
==AHMED iN USTASI_ 

Beııgeleei, Kooa Yll!MfM ~ "" Pari8tıe bıwı 
~ llergfılecinJıı ha.yatı ~ artradeı- ·- il. 
Semi ~'hı klılHninıleıı olmyacaksına. 

Yunanistana mabsua harp Jeva.. 
' mııınm bil iki meınleltet mah-

ze:mesi yetiştirebilmek iÇin ev-
Teli fabrikalar kurmak icap et-St.,~ ~ta~= 

~~~edildi. 
sı.:~ ~·:ı yak-

j Tdduktan ııonra Portsaide gcl-
d1klerine dair guetelerde bir 

tltini takdir ederiz. Bunun için 
de anwyor dinliyoruz. Fakat bu 

.~~:~ 
~~.~~~ 
~~~gttıı 

~~ 
lıll1ı!~1 btr ııeı. gıôl A.\12'\lpa 
~~~ "'tıne akıtacağı da 

$·t·~~ 
~~y· çıktı. 
~ve 

~ vardı.. Amerikan yardı- yoldaki m WA!ıa..ıalııı.r başka 
mı ac&ba yelı:nasak bir basın&- memleketler hakkında dıı. mev-
kalıp BÖS haline girııı«nie ım. cut olabilir. Tllrltiyeırln ve Av-
dlr ! Hep gelecek, yapılacak, nı.nımm umumt ve hususi, e:iyasl 
ııel gibi alle.oak 1 Ne olur sel gibi ve askerl ve iktisadi ~arını 
akmaae da yağmur gibi yağııa, bilmeden TUrlriyenin sebat ve 
blz ona da rAayız! metanetini yeknaııo.lı: olmağa 

Jolaamafih biz Amerikalı Bpİ- b&flıyor dik m9u!haze ve tez-
br kadar m ... fsız dawamıııya- yif etmek afsızlığın en bü-
cağız. Demokrat hilkOmet ili&-
Jwrlznıasmın yavaş yllrüdllğll.-

~lir. Tiyatro oynamıyonı.a 
seyir<'llerin keyfini yerine ge-

nli, efkin umum.iyeyi kazan- tirınek için heyecanh ııahııeler 
ınak mecburiyeti bulUDduğunıı, ~yaratalım. 
nmenam mlkt:ıırda hıım -~ Bllııe.riıı OıılUd ™PiN 

diyen artan bom bardımanıun-
dan müzaheret gören Yeni kıta- (8onu sayfa 5 ·~•un 3 de) ve para cezasıy e tazyı e ılecekler 
at ile takviye edilmiş bulunan 
Almanlar yeniden Hanya mın- Memur kadrola n 

, hakkında bir karar 
(Sonu uyta 5 &ütun 6 da) 

- - - -

ı HARP- Vali ve Belediye Reisi Doktor 

1 

ma işleri hakkında şu beyanatta 
Lfitfi Kırdar dün kabul ettiği bulunmuRtı.tr : 

VAZiYETi 
Korkunç sillih = 

tayyare 

j 
YAZAN: 

r 
Emekli General 

Kemal Koçer 
• 

Makinetitllfeği, mükerrer 
a.teııli topu, bombası ve tor-
pili ile tayyare, günün en deh-
ııetli bir Bil&hı olmuştur. 

İnaafı torba.va koyan top.. 
yelrfuı harp, tayyaresine bu 
harpte birçok vazifeler verdi 
ve bu silAh, mırvaffalriyette 
en büyük bir &mil oldu. Bil'-
kaç vak'a zikredelim: 

a) Çekoslovakyımııı iegelin-
de Prag civarına hawdıın 
kuvvetler indirildi, 

b) Polonya seferinde tank 
taarruzlarına hava lruTVetleri 
savleti de teraf ak etmekle en 
bti;yiik bir baskın tesiri yapıl-

dı. 1 ·' (So1W M!'f• 4 olltuıı 4 ff) 

bir muharririmize Pasif Korun- (Sonu aayf• 5 tutun 5 ~el Ankara, 28 (Telefonla) -

Dahiliye Veklleti, memur kad- ~======================== roınnmn tevzi ve tanziminde es-
kisine naurıın şöyle bir değişik
lik yapmağa karar veınllştir: 1 FIKRA 1 

Demokrasya 
babındadır 

Yazan: Aka Gündüz 
Her '6yde böyledir zibir: 
sa.ti azottur diye bir otunıjta 

tiç kilo etli kuru fa.sulya yer
sem, patlarım. 
Şekerde kuvvet var, iU ka

dıu- dakikada kana kanşır fa
lan diye bir öğünde ild kilo 
.kayma.klı ekmek lıadayıfı atıır 
tırınııım, mide fesadına nğra
mn. 

Bir aylık ramanınm orucu 
ımhr, daha çok aevap kazan
mak istiyorum. diye bir buçuk 
eeııe oruç tutarsam iğne lJillğe 
dönerim. 

i'mn& verilmil mneli ınerd-

mek cana can katar diye tence
re doluları devirirsem. Enee 
küpü vücudiim teneke ma.şrabe.· 
ya döner. 

Dedim ya. her şeyde böyle
dir. İlimde dahi: Alim olacağım'! 
diye (Akba) kütüphanesini 
baştan sonuna kadar ezberler 
sem, mutlaka cahil olurwn.o 
Kaldı ki böyle ilinin bir kötülü... 
ğü daha vardır. Kô.ğıt helv8.8>-' 
m benzer, kolay hazmolunlll' 
sanırsın da mideye ~ gibi otu
rur mendebur. 

Teknikte dahi durum i~bu· 
minve.l üzeredir: İki aı ın hen-j 
dese, bir kilo fizik. okuduktan' 
sonra modern denızaltı şartna 
meııi yapmağa kalkaream, dev 
ridaim makina~ı kat ettiğini 
iddia eyliyen meııJıur ka~ığa 
hem.erim. 

Ve dahi siyasette iş bu m 
lı:&.dedir: 
Monarşi zevzekliğe ba>;ladı 

mı anarşi olur. 1 
Meşrutiyet kuvvetlerin muva-

• :ıu ı;ayfaı 5 ut 7 de-) 

Eskiden kadrolar, memurla
nn şahsiyetlerine verilmekte 
idi. Bu eebepten terfi ve nakil
leri yapılan vali ve vali mna vin
leri, kaymakıınılar, mektupçu
lar ve heyeti idare Uaları yeni 
kadroları gelinciye veya. yeni 
memuriyetine kadrosu gidin -
ciye kadar bir~ ay maaşları
nı almamakta idiler. Ayvu bu 
memurlar terfi müddetlerini 
doldurdukları zaman işgal ettik
leri kadronun farkını alabil -
mekte idiler. Bu mali yılda 
tanzim ve tevzi edilecek kadro. 
tarda terfi ve naldlleri yapılan 
bu kabil memurların maaş il
milhaberleriııe ilişik terfi ve na-· 
Jdllerl gösterir muvafakatleri 
de bildirilecek, gittikleri, yerde 
maaşlarını. beldeıneden alabile
ceklerri gibi terfi müddetleri 
geldiği zaman da kadro fark
larını e.laınıyacak ve bunuııla 
bittiln memurların terfileri Jo
dem tablosuna riayet edilecek 
adaletdıalnıııtnde:ıı.ıııJaeaktı~ l::::::::::::::::::::::::::::::~~~ 
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SENELlK 
6 AVLU<: 
3 AYLIK 
1 AYLIK 

T 

E BEDELİ 
Türkiy~ E<:nebt 

1400 K'°'" Z700 K.rf. 
7 o • 1450 • 

eoo • 

2 Cvni:.iye!evvel 1360 
16 Mayuı 1Si7 

Gun 1~ ·~ S, Yll: 941 • Haar 2.4 

00 le ikindi 

9.00 4.311 fl.3t Ezant 
4.32 12.Il 16.lf.f Vasati 1 

A~ Yauı lrm:ak 

12.00 1.58 647 
ID.82 21.2!l 2.1!! 

DiKKAT 
Yen &ıb:ıh" rı glmd~ yazılar 

VP vnık r~edılsin ed ~n iade 
}U'lınaz \" nl:ırm :tayboJmasın.-

' •"'"' • ı- ~ m aıtivet kabul , . , ·- \ 

Regiam halriyf:lb 
Tarih kurwnu tarabndan Kii 

çültçıekmeced Regimn §ehli ha
rabelerinde ~ ptınlmış olalı 
hafriyata bu sene de devam e-
dilmesi malhuzdur. Bilindiği 
gibi Reginm, Bi2JUl& zam1mıni\a 
a8kcti bir şehir olmak :itibarile 
İstanbulun topoğrafik 
üzerinde haizi 
şehirdir. 

Bir ız altı ay Rapig 
yatacak 

Tubta]raJede Mehmedm kah
vesine müşteri girdiıt w 
kahvecinin de dıçanya çq gö-
türdüğü sırada çekmecedeki 
SOO küsur lirayı lcıı;aıı \le 

Adanada yak hlmwJe. 
runlu Hüseyinin Sultn.n•hmet 
ht.rinci sulh ~ meftcutaJ 
goruı n muh • dün DIÖ-

celenmiş v bu suç -
lcrek Hüseyinm altı a:r ~-------
14' hansi.ne k rar '98'*1~~ 

2~ Mayıs . ._.~~~~=,...,,,-=-em.=-..... --ı::::ıc.-====-=m"""""'_,,._,,,.,.r;ıc:::ıı,,.,,,,,,=ıı=""""-==:"""""~""""'=ııcz:Jl!'.::a<::::mr:=-r......,,""""":a.:!1..:=~- =~==-~ 

. BELEDiYEDE 

Mali sene 
başlangıcı 

1 Haziran mali sene llaaww 
yaklaşması oolayısile beledi· 
yede muhtelif daireler hesaba· 
tın yeni seneye devri haz;ı.r ık· 
larına ~r .. ~ 

Vali ve BÇlediye Reisi Dok
t.<>r Lutfi ~ tlün öğleden 
sonra da.imi encümende meşeııl 
olarak hesabatın devri işleri U-
3erinde ço.hşan encümenin faa. 
liyetine riyaset etmiştir. 

Bir çırp1da ahrete kavuşturan ka
. il aşık ağır hapse mahkum oldu 

Dfuı birinci ağır ceza malı- İ§te yarım ve eksik bir dü-
kemesirule iki ldşilik bir kati şüııoe ile bu plinı hazırlayan 
suçlusuııun mubaJcem® neti- Ahmet günlerden bir gün 
celen hakkında ağır hapis ~ tflSa.vvur ve tahayyill et
cezası verildi. tiği gibi yalnız yakalamış \'e 

Mtthake.me safahatına. v e- onu ka.çırmağa, tecavUZ etme
dinile.Ô. kanaata göre bu kor- ğe uğraşmış ise de genç ve M
kwıç hidisc şöyle olmuştur. kir kız kendisi öyle müdafaa 
. ~ Ahmet; köyünün etmiş ve Ahmeidi öyle müşkül 

güzel kızlarından biri olan Mer- bir vnz;iyete sokmuştur ki .. ni· 
ycmıe ötedenberi ~ koyıııuş . hayet silfilıını çekerek kızı 
ve gördUğli yerde b\ı duygu- yaralamağu ve onu kuvvetten 
sunu M'e.ryem açm$, sezdiJı.. düşürıneğe baş vurmuştur. 
mcğe çah§mıştır. .. .. Ancak son ku'VV€line kadar 

Henüz da.ha pek küçük <>- mu.kavemote devam eden genç. 
lan Meryem; ya. bu. sözlerdea kız teslim olmadan ölmüş w 
bir " anlamamış veya anla- bu anda · bir şüpheden do
mış )8e de anlnmnme~ıktan layı Ahmedi takip etmekte o-

. . Bu hal Ahmedin aek 1aıı M ı:;""uu;ı.~ ~ b ........ _ .._~.~ eeye!l1in babası Ali hi-
iht17'8smı Uw.u ~ dise yerine gelmiştir. 

le:Ditek1:o iken bunun en kestir- V , A .,,,h. . 
caı'EıBiı·m· dfigfinmfiş ve Diba- anın yegane gc;wıidi bu-
kendi kMdiııe çir:kiıı bir hınan Aliyi ortadan kaldır-

hal yolu bulmuştur.. • . Ahmmaktanet lmşkad;~ E_e ~ıd~...:ı~an 
Bu yol . . bir hiçimıoe ge- sev "'6' ıuı;ı o un.ıu~ -

tirip ~ yahm'.ca yakala- ten sonra; onun babasını da 
mak w münn.sip bir yere; ya ~ ~ruşa. ve muhtelif ya
giireUikle yahut da cebir ile ralaria &lürmeğ-0 m~ak 
götürüp gene qni .icap edeeC obnııştur. Neye yanı- ı.., her 
bir fl8kilc1c lma taaaDttt ve te- cinayat gıöi bu da me)ldana 
cavOz eylcmcld:ir. ~~ ve saçlu ya.kalruuımk 

Tabii bundan sonra hem ~. ~ maOıllcemesi:ııe 
~ hem.do )ıfeey'emin ba- verilm.i§tir. 
bam .Ati mcchuren Ahınediıı Dün netk:clenen duru.ama
~ lllB bu sefer da bu ihtiras dllskfmü katilin 
4e anlar~ başlaya- 00 sene ağır hapse mahkfuni-

, cıelrhıınW, yetine knro.r vecllmiştiı:. 

• 
ın 

• re r erı 
az!r andı 

Belediye inşaat şubesi, geçen 
Haziran nyuıda.n ba lıyan son 
dokuz ay zarfında. belediye ta
rafından yapıla.o inşaatın bir 
listesini bazırlamışbr. 

Bu listeye şehrin muhtelif 
yerlerinde yapılan inşaatı ve 
bu inşaata sarfolunan para tes· 
bit olunmaktadır. Listeye na
zaran Florya gazinosu inşaab· 
mn ikmali lol9, Barbaros t\ir
besinin iman 3684, Floryada 
tretuvnr kaldırımlann tamiri 
1621, Florya. kabineleri 18303, 
Vali kooağı tnmiratı 3152, Sü· 
leyma.niye medreseleri 1028, 
Darül8ccze v-e yeni inşaaU\ 

1454-, 'l'cşvitiye, Abbasağa, Ay. 
nalıçeşme, Tozkoparan ve Te-
pebaşı çıocuk bahçelerine 28694, 
Taksim gazinosu munzam inşa
atına 41547, Cerrah , Zey
nepklmil, Beyoğlu bastahane
leriJe Verem mücade!e cemiyeti 
merkezinin tamiratına 72877, 
Taksim civarının tanzimine 
53799, muht il beledıve şube-
Jcriniıı tamiratı 7236 ve Çubuk· 
lu köşkü tamiratı için 5373 lira 
sarf ol urunuştur. 

POLiSTE 

Şüpheli. ir ölum 
Kumkapıda Limau desin-

de 126 sayıd oturan Celil 
olğu 38 yaşın aki Mazhar dün 
sabah yatnğıoda ölü-olarak bu~· 

lunmuştur. Annesinin müracaatı 
üzerine· adliye doktorluğuna lna 
lfunat verilmiş ve muayenesini 
yapan doktor: lfikmet TUıner 
cesedin orga kaldırıbn 
lilzum göstermişti!'. 

Bir hırsız çocuk mah

İlk okul öğretmenlerinirı 
makus tam 

Adres ve isimleri bizce ınazb!Ji 
bulunan ilk okul öğrctmenJcrııı
dcn bir knCl bize ljU rnck tubU 
gundcmıişlcr. Ehcmmıyetine bi~ 
naen aynen burada dcrccdtror 
ve :ıyuı Ma:ı.rl! Veklllrnlzln d ~· 
kat naz.arlarına koyuyoruz.; 

cTahminimizde yanılmıyorsalt 
16 • 17 ay once Maarif Vck • 
timız iyi başarunız net!ccsı biter 
derece terfi ctbrcrek maoşıınıı' 
yirmi beşer liraya çıkarmıştı. Bil' 
na iki cepheden pek sevınınW 
tik. Birincisi: ty;, çalışmanın tt 
ı takdir edildi ru görcttk dllt' 
duj'umuz mnnm i huzzm blı.1 
işimizde h~ondLrmış .)}mnsı, dı· 
~ de, karınca kaderince, rıı\l• 
tel'llZi bir ev kirası denebilcCci' 
raaddl bir fayda temini. Zıın1aı1~ 
lıırırmza ait tahsisat gec;cn ' 
btıtçe)'C konmuş ve \•c}d\.lct 
tusdik olunmU:Jtu. ts ( DAL) cet• 
vehnin Vekiller l:lt'ycUncc ınsdi· 
kına -almıştı. tşte bu ccl' 
tasdika sunubnadan geri gcld1

' 

ğini ve müterckimleri şöyle dili" 
sun 941-942 bütçesındcn bile çt· 
kartıldığuu esefi ö~cndilc. 

Ac: ba bu Wıbsidik biz.dell 
a hangi meslek ve mcmut'' 

yette vardır diye incelcdık, bil' 
l~v.dık. Zamanı gcliru·c her F 

il' nı! meı:nur Jaınuni luilı.kını 8 
1 

yor. Şu halde kabahot ilk o~ıı. 
ötrcbneni ol\liUınUZ. n ıU? lşil111 

deki bu aksa ltk blr kflnun_: 
lnşamtımazhğı ıse on dört Y""uıı 
bir tefsir veya kücuk bir kllP 
teklifi ile bu derdimiz gicıcrilC' 
mez miydi? Bu i~izlc uı~ 
ohnası ieap eden büyttkl~ 
bcser, sekizer Ura tutan zaın111" 
rımızm verihn ·ne delftlet b:;ı 
yursalor da, biz d önüınil~ 
ncslcgfıisüm~u g~eg~e ~ 
me1humu aşılı ilsek. :snıııı1,, 
ru.,. bu• b;clt iş itin :makOS ~ 
lıltelert bir ondıı veren eri 
kuru bu kadar m urrtl 
llra.$.ıı'l&· lU"bk ~reıtliı klllJll~ 

· aı. rur de hiz bedbaht ör. 
~nlmn m:liı:Qs talihlerini 1:ıı1 
nerek dwıl ını -ki eı;:ışe.n ~ 
lün y~or~ alın ıuı (Jiyel 

ekir 
ıar 

küm oldu 
Ça!'Ş3.mbe. pazannda elbiseci 

ve koltukçu Bcktaşm diıkkllmn-
an a pantaıon çalarak satmak B = ·M-: d. aha 91 

üzere iken ihbar edilerek ynka· -..p 4 
lanan Zülfikar adında 13 - H lİ ·ı~ı i\Ç"' 
yaşlarmd bir çocuk dün üçün- ~y. 1 us 
eü sulh ceza mahkemesine veril- tevkif edildi ' 
miştir · Ellerinde bulunan malb"1 ~ 

Yapılaı:ı duruşmada dinle- yat mürakabe komisYofll".I 
nen §ahitlerin ifadesiyle bu suç tesbit etttai fiuJlttan ~JC? 
.sabit görülmüş ve ~illflkann ~ .._ ~ tma.k v.o bir de bu fiYtı 
on gün müddetle hapsine ve sik gösteren faturalar v t~ 
d.erha.l tevkifine karar verihniş - ten suçlu olarak beş ıntıtl:;J 
tir· ,ı t" car .ha.kionda zabıt ~w 
Tramvay altında kalan ve-adli~~ veı;-i~erdit;ısııl 

. ÇOCUk dır~ İ İkir SUçlt?-ları ~ 
Koca Mustnfa.pnşada Arabacı Galata PEqembe .P;:'~ 

Beyıwt sokağında. 35 sayılı ev- ziı:ıat filetleri aatmı ~ ~ 
de oturan 12 yaşlarındaki Nu- özınsan; Mahmutpaşn _.ır__,1 
reddin Erol binmiş olduğu Y&- nüat:ur.acılnrdan Arfi3Y•;.ı,..J 
dikule - Si~keci taram.vayından Osep, y.ıw makinesi ~~A:t' 
atlayıp diğer ta:raf'taki kaldın- dan Sak, Ga.hrtncla. :ıruv- J 

ma geçmek isterken, mukabU Yorgi • .A" • 
y-0ldan gelen ve vatman Hayda- Bunlardan Osep ile ~~ ~ 
nn ida'l"eSinde bulunan Harbi- .memurlara. RÜ§Vet cı:a~ ~~ 
ye - Fatih tramvayının altında m.iş olduklarından~~ 
kalmıştır. Bu kaza neticesinde ~~ te~:~ do t~ ~ 

~~din y~~= vek!tın: lenlerB'lll'asmdı· r adırk.ati"J ~ 
telif yerlerinden ağır surette ya"- ) 

nı.huımışt.lr. Yaralı Ccrrahpa- o - I 
§a hastahanesine kaıdırıhnl§ vıe o•u,. _.....,,. .,..,. ftGA rıı 
tahkikata başlanmıştır. ·t .. -"° r~ .) 

idamdan kurtulan bir ~m ~deD #",. 
katil SUÇl!JSU Binıınzı öldünnelrle 9~ 

Pjrinççi köy.ünde gasp mak- rabimin birinci ağır c~ 
sadiy.le m·lerine girdiJderi Ha- . muhakemesi dün sona !ltr>~J 
ıru öldürmek ve ustaf.ayı da ~ ve bu suçtaki taatltı~ I 
yaralamakla suçln Resul hak- ka-cıit dikks.t na~ Jı1lpi' 
kında. birinci ağır cezaca ved- pakkında 30 seno aıpr. , 
len idam ırnranııuı temyiz mah-. :zasına karar venımı~·O .,. 
kemooince nn.kzcdild.iğini yaz _ . izinsiz bir motörC ~,) 
mıştık. DUn nakzen ha.kılan bu otu~ şoföre C!~~J 
davada faili meçhul ve milşternk A:ltmeı şube Jn(ll"{JW ~~ 
bulunduğu dikkate alınarak suç.- yapılaıı kontrdller ~!Z 
hı Re.suUhı idam karunndan !1..1 beledi~ z.:ıbltası t~ 
fmıwıria on sene, S hapsine uymaymı !:; .fJ 
karar verilmi.~ir • ri gprii)en otuz ıuı.dıı~ J 

·· rakabe büıostuıa alt- baldwtda ~J tutulmuştuL ..ıwgJJ} 
Aaeak memuı r Bundan b3:şka ıv--~, 

b-....+-ı ka:rvma nı~ .,, 
İstanbul fiyat mil .._,..,.. ~'· ~ tak$ odil . izin -plik aımaıiS11.,.sap-;, 

yarmıştık. Bu maksad ile btlro- motosDdeae.gmen 'fVJf!l I 
ya alınM::ık yeni memurlar kur- re etnı:ıU:te bumnaılue~ 
sa ti.bi tutulncaktır. Kursda nammer adın~ -,.ot'i 
muvaffak olacak memurlar, Yaladamml ııe 
baremdehi dcrooelerioo öre m kemm.nna mu1ıalit ~· 

~~· ~ dol>A:kfie nı.-~~f 
ti)'at müraknbe ~J'-' 
milncat etmclicUrJer.. Di1nti ilmlea~ ~ 

rl t!:im~ ilzm V..tiJe. =~~/ 
tinbirm· · ~ ~~ 
mi ecektir.. 1 br, 



ııiil 

. -· ~ 

Her '' '' Roosevelt,, 
Komitacı Aş ı , " saba_ h 

1 

ın bir günü 
,.._ ____ ... ~ _____ ..;:ı__mm~ıBag Rooseveltın,, "Beyaz Ev,, in mü· 

in icraatı oose 
1939 tereye (r.fl) dc,trôyer verme-

H . Ni~ .. ıı. Heis 1 Roo!'Cwlt) ,;, 16 İlktco;ıiıı, Aıncrikada ınc.: 

~_' !:_azan: 'blURAD SERTOGLU 

~Sonra saçlarını titreten bir nefes 
i 'ltydu. Bu, onun içini büsbütün alev· 

jNuthundan çıkan davimlerinden ve in (Hitlere) mc.sajı. huri (l.~kerlik hizmctiıı;n ka-
24 Ağustos, Rei" (RMı,e-

bulü. 
\'l'lt) in Hitlere ve reis ıMos- 18 hkkiı.nun ıRoo~ewlt) iıı 

~,,«lirdi. Şimdi sık sık nefes alıyor, 
köğsü kabarıp iniyordu " 

t·e~.ı 
Tefrika No. 33 

ile g et rucJı.tubun nihayetin-' 
ııı,~~ kı~n kendi~ine d:ınl-ı 
\ı;r aaıı:'1 rıca etmekte ve eğer 
l>!:ııı.ı:~ k~ndWni görmek i<;in 

1 
llıazıı.1 ~c yahut bahçey. e ~ik
ltceği . UJıdan dolayı çok lızü
lıııı ,;/;1 

1 
kaydetmekte idi. lfek-

··a Y e bitiyordu: 1 
llııııua~\hzınağa hakkın vıı.r. 1 

~i b· ı 'Yorum. Bunun için 
ıı.'tli~[ ~•ha davet etmek ee
d... . goııteremiyorum Seıı-k ··• ıstew.. · 
~batı· gım Y<'gRne şey, bu 

1la k ı:ıını affetmendir. Birazı 
O.:nti;: kıu-cıe~imin gözlerine 
kın \•e 11 goz!erinin bana dar-' 
llı~k ha kırgın olduklarım bil- · 
1 "\ııa. ııa acı Yeriyor. Yalandan 
keı-., ... ~ncerenden bana mı 
•liıı; i~Ullıae! Sonra bana ken
~e• er"~n biı· daha hiı; göı; -

.A . ,, 

~ı ~~~i tnektubu okurken gay
~· Yarı heyecanlandığını 

~.~Yg11;"0rdu. Bu ne ince biı 
""'<!er uıı ıf adeııi idi? O nnda 
1le i.he 1 l!anki kulağının dibin
~et:ıı.:tar ."esile ırurıldanıyoı 
1 ıt!Yay~ · k llıl' anda garip bir 
'l'lıı1 \ .. apıJdı. Cevdetin kol-

1 y·· 'U.cu~ünde, ateş gibi ya
il ne\~nu yüzünde hiPsetti. 
dr,ıu - lilıi, o ne heyec~n ve zevk 

~·ıtklldı. 
~~i~ at . nr· oluyordu? Ni~in 
~la~~ dıaf;\ l!Üljtiyordıı? Niçin 
:veı .. uşunüyordu? Anna az 

•ıındi go"teııliği zMtan dolayı 
~nı 0~9 rııyordu. Bir ide~! in
,e bucıa 11 ona böylece ~ocuk~11 
""li. Ya laca hayaller kurmak 
\ı O gu~azdı. 
\ e df!ıi11~luıaın çok r,abuk oldu, 
,,~an fit en derine duyulan bfr 
~·n gelın. sı, genç kıza Cevde
/lll11; n "! olduğunu anlattı. 
~hiYaııu~ ~Pmalı idi? Pen~ere-
4 le y ~~eye (:ıkıp genç 
kYı keap~Çl hareketten . do
~~di.sı!li affettiğin: mi 
~n ti kat!. idı? Yokııa inik per
lrı lııııa h. 'Yen kaldırmamalı ve 

~ınel>i 1~ dahıı. yüz yüze gel
lıu llıı tercih etmeli idi• 

'lııl nu d h 
.. 19 oİd _a a ziyade üu;rine 

liİıUy0 "f1 vazifesi itibari! 
~•ıek { u. YRhut Qylc dü- • 

1t:in\le önline ge~ilmf'>. hır ando 
halihi alınıstı. Gözlerini yine 
kapamış ve' başını koltıığım ar
.lıa;;ına dayamıştı. • ı 

Keman ııetıi yavaş yava~ ha
füledi. Yavaş yavaıı ııöııdü. Ni
hayet tamamile sustu., Anna 
giJ21erini açmıyor ve yerinden 
kıpırdamıyordu.Fakat ıı:ınki her 
.,..yi bitiyordu. İşte hasretlo 
beklediği el parmaklarına değ
mi~ti. Urkek bir okşayış elinin 
üzerinde dolaşmağa b~lam13-
tı. O, hiç bir mukavemM. gös • 
tı>rmiyor, bu okşayışlara ken -
diıııini tama.mile bırakıyordu. 

Sonra saçlarını titreten bir 
ııefes duydu. Bu, onıın içini 
biisbütün alevlendirdi. Şimdi 
"1k sık nefes alıyor, ~öğsü hız
lı hızlı kabarıp iniyorrlu. Bir
dt!Dbire kulağına çok yakın bir 
verden onun iıhenktar ve tatlı 
seı;ini duydu: 

- Beni affettin değil mi 
Anna? 

Sesinde o kadar ince bir yal
vanş, o kadar tatlı, o kadar 
ince bir rica vardı ki Anna ba-ı 
ı-ının döndüğünü hissediyordu. 

Cevdet devanı etti. Şimdi ne-J 
fes ona büsbütün yakından geli
yordu. 

- Bunu bana söyle Aıma ! 
Yaptığım şeyin ne kadar fena 
olduğunu biliyorum ve eğer sen 
beni alfetmiyecek olursan dai
ma beni affetmiyecek olursan 
daima müteessir ve kırılmış ka 
fa cağım. 

Genç zabit bu genç ve güzel 
yüzü yakından tetkik ediyor ve 
hayabnda bu kadar munta -
zam, bu kadar cazip bir yüz 
görmediğini düşünüyordu. Bu 
genç kıza karşı içinde yenilmez 
biı• zaaf hissediyordu. Acaba 
ruı olmuştu? 

Bu, ilk defa habnııa g,eliyor
du. İçinde duyduğu sonsuz in
cizab aşktan başka ne olabilir
di? 

( .Ark"lıltı nır) 

ıı_ ·Vet stıyordu. 
-i tıtıııh, ~lllıdi Cevdetc karşı Karşıml2lda A 1 m a n 1 a • 
t~ onu dagıhı görünmek, şüphe- r ı n ilk saffıharp kuvvet-
\""-'laha kıracak, kendisile lerinin dörtte ü <: ü n ü tu-
~ ıtibarkon~'fll mıyacak ve ne- tuyoruz. B ü y ü k çapta bir 
ha ~aZife ile llZ<>rine almış oldu Alman taarruzunu memnuni-

" edeıı/' belki de Jiiyıkilc yetle karşılamağa hazırız. 
ı~"~et 'Yecekti. Böyle bir taarruzu muvaffaki-
~li~eİ; \~·.et!_ Bu her halde çok 

1 

yetle def edeceğimizden eminiz. 
~ili hUt"ır ı~ olurrlu. O halde Oyle olmasa da biraz gerile -
lıti~ hir Un planlan gü~lcşti- sek bile Almanların zayiatı bi-

1iit1,_ ınunasızlığı yapmaya zim bu gerilememizclen çok 
4ı >.nıı~~· Yoktu. daha ehemmiyetli olacaktır. 

~ıtı etnın kalbi, maııtıkını Bundan dolayı, daha üc ~Y 
i.,:"l'ıı.tt ışti. >:;arpteki harekat bi7.dc_ Wçbir 
,:"Jı ıı:.e gıy· d' endi\IC uyandıramaz. Bınacna-
'l>i. :;-..ıı. ın 1

• y,. qşağıya ley dört, yahut beıı İngiliz fır-
~~~~aeıı ~Ye ~ikarkcn kalbi · ka.liının bu cephede tesiı·i yok 

1,_l'ılu. 0Pacakını, gıbı çar-
~~"'~ıı.. gibidir. 
ıı._ "'=l>i"' ••nıı v" .. b" .. k 3 - Bizim için teşcbbüı;ü e-
e~~etıtı~ hisse"ttonıBn~c .. kuyub. le alacak ve bu teşebbüsü mu-

't . ,, k . 1• ııyu ır hafaza edecek bir Balkan ya-
~,l>.ı~~ddet endısini seliımladı. rımadasıdır. Deniz ve kara 
S.;""tlaıı kal'ı<ı karıııya ne ı kuvvetlerinin i~irliği ile İs -
~at. ~1 kestiremeden tanbuJu marttan evvel işgal 
t~ratı f""k ~?et gerıç kızın bu edebiliriz ve Avrupadaki (E-
~~lı~tt· a ıı.de güzel olduğu· dirnedeki müstesna) bütün 
i:'lliı ış v~ lieyecand:ın yüzü Türk kuvvetlerini esir yahut 
~ft~ bir 1 hu renk oaa büe - ımha edebiliriz. Bu darbeyi 
C!ıı.. lı"nd~tafet vermişti. Ni-1 Sırbistanın akıbeti taayyün et-
ili"'~. 01du ~'G' toplıyan yine ı meden evvel indirmemiz müın 
h ıı.. ta da~ enç. kızı biraz o- kündür. Tesiri bütün Balkan-
;:ıti. ~~I et ettı. Aıma, ken-j !arda görülecektir·. 't'ürkiyt' 
\~" ob·· e Oltnad ·· .. d .. 
t.7t Ur t an yuru u. askeri bir amil olmaktan çı-
::"lt tıı~ llr'afına geçti. Bu karıiru!lıkbr. 
,)l~tleııtııı etrafına iki kol- 4 _ Şu (asgari) kuvvetle> 

\:.;~ ~i~ ·1ı\''1 tniş ve masanın derhal emre hazır bir halde • 
L' .<i~t .. erıe donatılm•gtı dir·. 
~ l«j f"~\k -Y. 

• t ~ hi ~ ır.ı ıneijgul et- lngilterede 29 cu fır-
ı.:~ ıtlarr Çok neşı)!i hilı:A.ye- ka ile diğer bir fırka 36.000 
~~ h"a~iy . 31113lnıağ:ı baı,ıla- Limnoza gıdeu fırk'.1. 12.000 
l\,;~a ali ~t ata yerdeki muh- Mısırdaki iki fırka 39.000 
~ ~ Ya~•bucak tadil etti. Fransız fırkası 20.000 

t\in~ ı..ilı~ _Ya va~ ne~elen - Rus kuvveti 8.000 
!~ l!ıı clıiııc 15e. haııladı. Cev-
ı.:' lı· ~İiçii~ hadıseyi ima ede- 115.000 
h:-ıt 1tııy01.d hareketten itina 
cıı:;; ~alın,, - u. Dah;ı ~onra ke- 5 - Bütün bu kıt'alar Bo-
~t '' b.._ıa başladı. o gec~ lııyırdan biraz ötede 21 mart-
~11\r 1n~nu ar gecesi idi. Yıl tan evvel tahsit olunabilir f e-
~\ ~~"~ ~"k l!a!'k! r·ok alr;al- ğer icap eden. emirler derhal 
\ la, u. l:ı<th huy~mü~iel' gibi verilecek olursa 1 ve eğer o ta-
. /f ,.,.ijJ 11~ ~ı~~klcri ha • ı-ihe kadar deniz taarruw mu-

10.,,~l~~t nır z. gu,.eı bir ko· vaffak olınıyacak olursa bu 
'k·~l'ı ıı..1 ~\Jsıtıı. Bütiin bun kuvvetleri Geliboluyu işgal c-

•tcıi oıı "" rcest ede- derck filonun Marmaraya geç 
~ lı.n~ 1 mesini temin edebilirler. Bit• 
"'a• ~-keman ll<'sinin 1 keıe Çaııakkale açıldıktan son 
''i ~ 1 rırne ı · ra bu lmvvcUcr, A) İstanbul-, n s ıı J ve gene 

nıana reisin yakın dosi· 
1914 Cıhan Harbinde de larından birinin 

ciııski) ye mesajı. 
25 Ağustos. İtalya kralı Vik- huKu.~ mümcs~iil fDonavan \ 

tıpkı böyle olmuştu. Nu- tr·r Emanuel'e mesaj. ın Londray>ı mııvaHalatı. 

tuk, protesto: bir nutuk ve bir ifşaatı 
protesto daha ve o zamanki 
Birleşik Amerika Ciinıhurreisi 
Wilson imp9ratorhık Alınan
yasına harp ilan ediverdi idi. 

1 J<::Ylfıl, Almanya Lchistaıu ' 1941 
iHtiliı ediyor. 6 Sonkiuuın (H..rry Hop 

kins) in memuriyeti mahs&>q~ 
ile Loııdraya gönoerilmeil:i. 

Harp bittikten çok sooı-a 
neşredilen hatıralardan öğren
dik idi ki Avnıpada Amerikalı
lar için: 

- Acaba gırecekler mi? Gi
receklerse ne zaman girecekler? 
diye niyetler tutulurken, işin 
sonunda kendilerine de doku
nacağını sezen WiJ::on Ameri
kan gemilerinin birbiri peşi sıra 
torpidolaııdiklarım da görllnce 
meyanesinin geldiğini anlamış, 
kolları sıvayarak silaha sanlı
vermişti. 

Pek iyi hatırlarım: Biz de 
o devirde merkezi devletler ı;a
fında bulunduğumuz için: 

- Adam sende, girerse gir
sin! Zaten elinden gelen yardı
mı yapıyor; malzeme, top, tü
fenk gönderip duruyordu. Da
ha iyi, hiç olmazsa dostumuzu, 
düşmanımızı açıkça anlamış o
luruz! .. demiştik. Demietik am
ma aradan bir kaç ay geçtikten 
sonra işlerin biç de öyle olma
dığını ve askerlıkten anlamaz, 
harp nedir bilmez sandığımız A · 
merikaWann garp cephesinde 
Kayserin askerlerine duman at
tırdiklarını görüp şıışmuıtık. 
Netice malum .. 

* Bugün de ayni tarihi hadi..e
nin tekerriirüne şahit oluyoruz. 

Bundan bir çeyrek asır evvel 
olduğu gibi gene: 

- Adam sende girerse gir
sin ! . diyenler görülmeğe baş
ladı. Gene Amerikalıların as -
kerHkten anlamaz, harp nedir 
bilmez kimseler olduğu rivayet
leri dönüyor. Japonyanın mü
dahalesinden, tayyarelerin sat
vetinden babsolunuyor ve bu 
gidişle pekala anlaşilıyor ki A
merika gene işe karışacaktır. 
ve yüzde yüz gene işler öyle u
mulduğu gibi çıknuyacak ve 
mukadder akıbet gene tecelli 
eylemekte gecikmiyecektir. 

Bereket versin ki bu ~efe!' 
işin içinde bizler yoğuz. 

Görünen köy doğrusu klavuz 
istemiyor ve akacak kan da-
marda durmıyor. ı 
A • Cemaleddfrı Stıraço/la 

•• 
D 

-··--
(Emıle Ludvig) Roosevelt 
hakkında yazdığı eserde 
der ki : ''Pek az hüKu
met reisi bu zat kadar 
hususi hayatında nasıl 
yaşıyorsa umumi haya· 
tında da öyle yaşar yani 

(Rocsevelt) sadeliğin 
samimiyetin canlanmıs 

misalidir" -·--

2 llkteşrin, V aı,ington u -
histanda (Sikorbki) hükumeti
ni tanıyor. 

18 llkt~şı in, Rei~ (Roosc
velt) in İsve<; halına mesajı. 

27 tikteşrin, Silihlar üzerine 
mevzu ambargonun kaldırıl · 
ması ve (ödevlıtör) ni1,amına 
mesinin tatbikı. 

29 Sonteışrin, Rus - Fin ihti
lafında tavatsatıt teldifi. 

25 llkkfınun, (Myron) Tay
lot-) un VatilrAn '"'"""tine ht-
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17 Soukiinw1 (Win:ınt) m 
A111erikanın Londra sefat't"tine 
tayini. 

ıs Mart, Amerika ve Mele.si· 
k& müşterek miidafs.a tertip
leri almaya karar \•erdilPr. 

9 Mart, İngiltereye Ameri -
kaıı yardımları geni~Hyor. 

16 Mart, Bay (Harri.man)ın 
hu.susi memuriyttk Londra~" 
mu va.salatı. 

24. Mart, lngi.li~lt>re yıı.ı dım 
için f 7'.000.000.000) dolarlık 
kredinin kabulü ve (3.000.000) 

Karvolada başlavan 26 Sııbat, Amerilıan hari"i- iııçinin harp sanayii emrinde 

f 1 ye miisteşan (Sumner Wel- ~.alıı;ınaya ba.~laınası. 
aa ıyet !es) in Romaya gelişi. Ni.s:ın içinde, İtalyan ve AJ. 

Bır çok devlet ricalinin ha- 4 Mayıs, Harbin yayılma • ıvıan gemilerinin zaptı IGro-
reketl hilafına Birleşik An1eri- ması için (Rooeevelt) in yeni enland)a 'Amerika tu·alından 
ka Cümhurreisi (Roosevelt) bir teşebbüsü ve İtalya sefiri el konmaqı. 
sabahları geç kalkar. Saat do- preruı (Coloıwa) ile görü•me- Kızıldenizin AmE>rikan l'(Pmi-
kuzcla uyanan reis kahvaltısını si. !erine a~ilı~ı. 
yatakta yapar, bir kaç sigara 15 Mayıı;, Rei• (Roose - Kanada ile Aı11eı·ilta ara.sııı-
tellendirir, sonra en yakın me- velt) in (Muesolini) ye mesajı. da sınai ~birliği yapılnı&s1rıa 
sai arkadaşlarının yatak odası- 3 Eyliil, Amerikanın lngil- karar verilmesi. na girmelerine mii.<;aade eder. ı.....;;...;;.::._;.... _____ ...;;...._..;;;..;_,...,,_ _______ _. I 
Bu SU"ada reisin hususi dokto
ru (Me İntire) reisi ziyarete 
gelir ve sıhhatini sorar. Reis 
yüzde doksan: "Demir gibi sağ
lıun olduğu., cevabile doktorunu 1 
savar. 

Hususi doktordan sonıa sıra
siyle hususi katip (Steve), 
hususi katibe (Marguerite Le 
hand) reisin yatağuun yanında 
günlük emirlerini ı elakki eder
ler.Nihayet baş mabeyinci gene-1 
ral (Watson) karyolanın yanında 
arzı endam eder. Bu zata baş 
mabeyinci dedik, zira (Roose-ı 
velt) ten möli.kat isteyenler ev
veli. kendisine müracut mecbu
riyetindedirler. 

Şurasını derhal ilave edelim 
ki Roosevelt'in yakınları reisin 
daima neş'eli olduğıınu ve bu 1 
neş'esini de general (Watson)
un her sabah kendisine nakletti
ği neş'eli ve bol kahkahalı 
fıkralara borclu olduğunu ~öy
lerler. 

iş başlıyor 
'.Art.k ciddi me<ı&i :ı:amanı gel

miştir. 
Evvel& general (Watson) re

isin kabule karar verdiği zevatın 1 
bir listesini takdim edeı'. ( Roo
sevelt) bu listeyi dikkatle takip 

eder ve kabul edeceği zevatın ! nır ve salı da "gıozececiJ.,.. iu ka
isimle1'i yanına. bir işare_t k.o: 1 bul günü., dilr. 
y.ar. Maalıaza liete hancı •. r~sı ·Avrupa harbi başladıktan 
zıyaret edenler de yok değildır. I .,c.-.-,_, sonra 
Hele kendisini görmek ir,in u
zaklardan gelmiş kimseler be
hemehal kabul olunur. 

Saat (9) dan (11) e kadar \ 
reis yatak odasında kdlır ve 
bu müddet zarfında bir çok dos
yalan, mektupları ve telgraf na -1 
meleri gözden g•çirir ve saat 
11 i çeyrek geçe mesai odasına ' 
geçer. j 

Arbk ziyaretçilerin kabulü 1 
zamanı gelmiştir. Her ziyaret~i
ye bir çeyrek saat tahsis edil
ıniştir ve bu hal yemek za
manına kadar devam eder. Ye
mek zamanı reisin yamnda han
gi ziyaretçi bulunw'SQ ( Roose- ı 
velt) o ziyaretçi ile yemeğini 
mesai odasında yer. 

Reis ,öğleden soill'aki zamam
mn büyük bir kısmını gene zi
yaretçilere talısis etmiştir. Ylll
nız haftada üç gfüı: Per§('mbe, 
cuma ve ...ıı günleri öğ~•m 

soııı·a miı:;afir kabul etmruı. Zi
ra perşembe "Milli müdafaa 
meclisi,, günüdür. Cuma gün
leri ise "nazıl'I~ meclisi,, topla-

- Awupa harbi b~laclıklaıı I 
s.:ınra vakı.ı (Roosevelt) in ga
zetecileri ara sıra beklettiği vaki 
ise de o geniıı ve candan tebes
ıılimü ile bir kere kendilerine 

1 doğru ilerledi mi her gru:eteci 
fazla beklemiş olıluğunu deı·hal 1 
unutur. Çünkü Biı"li!şik Ame
rika Devletleri teisi ııaınimi 
bir gazeteci ve gazete doııtudur. 

tRoosevelt) ıne•ai odasında 1 
..aat 17 ye kadar kalır. Çiliıkü 
mesai arkada~lariyle yapılan ' 
miizakereler, sefirlerin kabulü, 
nutuk ve telgTafların hazırlan . 
n1aıu hep bu meııai odasıııda ya. 
pılır. 1 

Reisin yakıııJ.ınınd.m bazıları 
ziyaretçilere acele etmediklerin
den ve kendisini fazla ıneşgııl 
ettiklerinden dolayı serıenis 
etınek istemi.~ll'r. Çünkil (Ro
osevelt) mülakatın •·on!!. erdi-· 
ğini anlatmak i<;in g~ ııyağa 
kalknıak itiyaıhnd«'.lır 

Millet babası 
~ (RvOHe\cltı bu •erzenişlerden 

f Sone: ıah ı re 'Ô, S!ilun 1 de) 

HARBİ 
j ( Y E N i S A B A H ) iN B 0 Y 0 K S 1 Y A S 1 T E F R İ ,(. A S 1 i . -- . -- . 

ÜU. 9,4 fük İlli tanc.;i t;n kü~ük 
kalelı>re yerle~tirilmi~ti ve 
10,000 melreve kadar ~ndaht 
edebiliyorl:ırdi. Bütiin müda
faa ~ilillılanuın karşısında öy
le gemiler vardı ki, onların ate
f!İne bunların mermlsi asla ce
vap veremezdi. Onlar o kadar 
uzaktan ateş tder ve isabet 
kaydeder, halhııki iı;tihkam 
topları o nıesaf<.ye ateş ede . 
mezlerdi. İstanbulu elde etmek için 

İngiltered~ mücadeleler .. 
nu temizlemeğe hasredilir; B) 
Bulgaristan bizim tarafa ilti
hak ve Midya - Enoz hattını 
i~gal ederse Bulgariııtandaıı 
geçerek Sırbistanın imdadına 
gider; C) Eğer Bulgaristan 
sadece bir bitaraflık muhafa
za ederek Yunanistan bize il
tihak ederse Selaniğe gönde
rilirler ve oradan Srrbistanın 
imdaduıa yeti~tirilirler., 

_9ç hatta boşu boşuna 

geçt i 

- Yazan:-, 
V. Çörçil 

betmeyi göze alarak ve 
büyük bir kara kuvveti de çı
karaınıyacağımıza. göre geri 
çekilmek ... 

"İkincisi Çanakkale boğazı
nı zorlamak için elde mevcut Nakleden • 
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P. S. 
1 
kuvvetleı·ie hem karadan hem 
denizden bir hücuma girişmek 

---- ve bütün tehlikeleri göze al -
miş olacak bit· ~kil alıyor. mak. Maalesef hükılmet halii. 

Dedi. Yani harp komitası- bu iki ç~en ~angisine. baş 
nın 16 şubat için verdiği ka- vı.ı.~u~ca~. _tayın edemıyor. 
rar 20 marta kadar tehir olun- Mosyo Çörçılin, 29 uncu fırka.
muş, 22 şubatta hareket ede- ~n yakın şarka gön?,e~!!me. -
cek nakliye gemileri üç hafta sındekı teahhurun büyük bır 

Hulasa harp komitasının geri kalmışlardır. ehemmiyeti olaoağını söylemek 
kat'l kararı da tatbik edileme- Şimdi bu geri kalmayı da te hakkı vardır ... ,, 
miş~i. Lord Kiçner, tnıpıtere- hesaba katmamız liizımdı. 19 Ş b t 1915 
dekı 29 uncu fırkanın bıle Ça- pı•-ıa .. tadil etmek U a nakka.l .. derilm . wı n ona gore 

eye gon esıne ra- ica ederdi Zaten 29 uncu 
dış kaleler düştü! zı. d~ğildi. Bütün ısrarla~ kar fırkayı da lhtiva ed<!eek bir 

ş~ nıhayet Çanakkleye ,gende- ordunun Çanakl<aleye gönde • 
rılen __ General . Bı_rdvod un ':'.~- rilmesi karar verilmiş olsa bi- Brıtanya ve Fr~ don:ın
n;ce.gı r11;pora ıslinat ~eceg:ı - le bu ordunun nasıl kullanıla- ınal:arı Çanakkale onunde idi
nı soyledı ve bu suretle uç haf- cağı herkes için bir sır mahi- !er. 19 şubatta b:ınlar sabah 
ta daha geçti. General, Çanak- yetinde idi. saat 9 da dış kaleleri boınbar-
kaleye martın 1lk günlerinde dımana başlamışlardı. Bu dış 
varmış ve maı-tta şu telgrafı Bu kuvvet yeter mi. iatihk8.ınların sayısı dörtten 
çekmişti: • ibarettir ve on dokuz büyük 

"Filonun, kara lmvvetleri Çanakkale komisyonu azası topları vardı. 
yardımı olmaksızın boğazı ge- şöyle diyordu: r Seddilbahirde 9,4 ve 11 
çebilcceğintle pek şüpheliyim.,, _ Şimdi iki bal çaresi var. pusluk alb to~, K~~kalede ay 

O turada l.ord Kiçner diğer Biri•i şarki Akdenize a~ln ka- nen altı top, bır 8, ikı 6 lik top, 
harp sahalarında da emniyet- fi derecede kuvvet gösteremedi. Orhaniye kalesinde 9,4 lük iki 
balı~ haberler almakta idi. yeceğimiz esasına dayanıyor. top bulunuyordu. l 
Bunlara istinaden harp komi- Çanakkaleye yapae.ağımız lıü- Bunların dört tııllesinden üst 
tasına: cumlarda eğer bir deniz mu- tarafı kısa ve eski modelde ı;ey 

- Va;oiyet artık 29 uncu fır vafafkiyeti kazanamıyacak o- !erdi. Menzilleri 5500 ile 7200 
kanın ııcvkinc imkfın bah<>ct- lursak itibarımızı da kay- metre arasında tehalüf ediyor-

Hücum filo•u ü~ fırkaya ay
rılmı~tı: 

1 - tnflexiblc. Agamcmnon 
Qtıeen Elizabeth. ' 

:2 - VE'ngence, Albian. Corn
valis, İrresistible, Triumph, 

3 - 8utren, Bouvet, Char
lemenıme, Gauloi~. 

Bunları hepsinde 5.5 pusluk, 
tepvekiln 178 top vardı. Hepsi 
istihkamların toplarında daha 
yeni ve daha uzun menzilli idi. 
Bütün gemilerin m:ınevr .ıla11, 
atacakları toplar vr· bu mer
nıilerin isabetleri, le,.jrleri te
ker teker, gayet ince hı:.;apl:ır
laıla gösterilmişti. 

Hücum iki safha arzed.:cü
ti. Birinci safhada m•ak me
safeden {-ndaht yapılacak, ikin
ci safhada istihkamL'll· tahrip 
edilerek malhale bir yol açı
lacaktı. 

9 da ba~lıyaıı bombaı dıma
.ıı, saat onda gemilerin demu· 
atması emri takip etti. Çünkil 
arlık burasının dilı;nıan top 
menzili dışında olduğu anlaşıl
mıı;b. Bu demir atma ile her 
gemi öyle bir vaziyette bulu -
nuyordn ki. diıtcrinin endahtı 
nı ve neticesini tefrik eclebili
yordu. 

Saat ikide U2llk me;afeden 
aWan mermılerin, bu mesafe
yi kısaltmak imkanım verdiği
ne kanaat getirilerek gemiler 
5500 metre bir mesafeye ka
dar yaklaştılar. O zamana ka
dar düşman istihkamları bizim 
endalıtlarmııza nıukalıcle c<le
rnemişler, cevap bile vermemiş 
!erdi. 

(Arl<a~ı ,·ar) • '-ti Yaııı~aşı,,.:la his. dau Avrupadaki Tü k oruu•,u-
Y•>. 1:o_ Bu duy 6 i31~';1;~R!~~~Q::~~~~~~~~ltııl~Aılltd~~~-~'lıl""~bıl!~!llllıdlll~llıd'lııı9111dt' 

Şimdilik 
--==Bu kadar!. 
Va/iınizin istanbtıl 
lralkıı1a ilıtarı "' 

P asil· k\>rıwma hazırlık

larını tamamlamak bu· 
~usunda lstanbu.l Valisi Sayır; 
Doktor Liltfı Kırdar, İstanbul 
hıı.lkını daha esruıh ~abşınaya 
dan•t ed!'n bir bt>yanatta buluıı· 
du. .. ! 

Halktan istenen şey 

S ayın Valimiz bu beyan.;.· 
tında ııöyle demektedir;. 

"· - Biı< hemııehrilerimizden 
şahsi ve unıumt .-nınlvet namına 
bir buçuk, lki met;elik baE<it 
tapı ak bil' eiper lıazırlamalarını 
istiyonu:. Bunu böyk bir u
manda külfet addede<·eklerin bu. 
lunmıyact-ğwı zannederim. .. • 

Evet, filhakika halktan i~te-' 
nsn şey, bu .kıtdu basit bir him
mettir. Ve halkın kazacağı siper 
esas itibariyle gt'l'W! kendi haya
lını muhafazaya yarayacağın
dan bunu her vıllandal!Ln seve 
seve, dikkat ve itina ile hazır· 
laması genp kenıli mPnfa~li iktr-
7.a~ıdır. 

Kötu zıhniyet 

Ha.ddi 1,atinde bı. k~d;ı• 

bir şeyi henüz yaı)mamış 
olan vatandaşları bir ka~ züın
reye ayırmak lilumdır. Bunlar
dan bırinciBi her if!i .it.ilahın te
veltlcülüne bıııı.knıak kötü zih· 
niyetini ihtiyar roenlerdir. 1~-te 
asıl zihniyetleriyle mikadek e
dilecek zümre budur. Peygam
berimiz bile: "Evveli. deYeni a
ğaca bağla; ondan sonra Alla· 
ha emanet et,, , "Hiç ölmiye<:c.k. 
mişsin gibi düny~ işleıinle :ıla
kadar ol: yaı1n ölecckmİ$sin 
gibi ahrette ·hesap veı meğe ha· 
zır bulun,, buyuı mutj!J rdır 

ihmalkarlık hastalığı 

G eııt ,-aıaııda~ları bu \'~· 
zifeyi ifada tel!Pyy\ip gô"· 

lermeğe sc~ k!'den ikinci amil 
"ihmalkarlık hastalığı,, diyebi· 
leceğimiz rıeydir. "Daha \'&ki( 
Yar. Yarın yııpsam ne olur .. di
ye işi mütemadiyen geri bırak
mak asla doğı"U bir hareket d~
ğildir. Bu iı;de maddi imkiınsız. 
!ık bahis mevzuu olanıaz. Zira 
iki metre derinlikte bir .;ukur 
kaunak, hiç bir maddi külfetı 
icap ettirmez. Bunu her evin er· 
k"i;i boş bi tıltil gilnündı> bi. 
ka<: ı;aat zarfında yapabiliı:. 

Vazife başına! 

V alimizin bu beyanatı, her 
ne $ebeple olurı;a oLıun 

ı;ire.diye katlaı· bu hususta ih
malkarlık g&termi.~ olan \'a· 
tandaljlarunıza bir ihtar mahi
vetindwir. ümit ederiz ki he· 
İıüz sığu1aklarını vücuda getir
menıis olan w.tandaşlar, derha! 
harek~tc geçerek gerek şalıL~ -
!arının, gerekse umumun mtın -
faati namına bu noksaıılann 
derhal tamamlasınlar. 

l't1URAD SERTOGLU 
vvvvvvvvvvvv ~ 'V 

HALKEVL ERI 
DAVET 

Şchı·eı.ı>ııı Halkl'vi;ıdrıı: 
Edmi;o fanfarı için talebe 

kaydına başlanmıştır. H - l!:> 
ya,'Ulla kadar yazılmak iatiyen
ler nüfus kağıtlan ve ikişeı 
fotoğrafları ile birlikte her güı· 
evimiz katipliğine mür.ıcaat e
debilirler. 

MtlSAMER 
Eminönü llallıeviadsı: 

30 - 31 5 1941 cuma ve cu
maı"teı;i akş:ı.mları saat 21 de 
Evimiz ((;mail şubesi tarafından 
(Sofokles) in meşhur \Kral 
öJip isimli 5 perdelik trajedisi 
temsil edilecektir. 

Her iki temsile ait gidş kan· 
!arının Evimi:ı; bür0t>undan a· 
lınması rica olunur. 

Motörlü nakil vasıtaları· 
nın senelik kontrolu 
Şehirde tll>malı fakat ba~• 

boş dolasar köpeklerin imhrun 
için bdediye ı-iyaaeti tarafından 
alınan kaı ar her mıntakada 
tatbik olunmaktadır. Tasına!• 
köpeklerin iınhaı;ı bir cok kö
pek sahiplerinin itiraz1ıtnna se· 
hep olmaktatlır. B~l~diye. mu· 
teı izlere köpckleıını serbest 
bır tarzda dışarıda buluııdur
duklan takdiıxle mıılıakkak im 
ha olurıaeağı bildirilm,.ktedtı. 

Serseri köpeklerin 
imhası 

Belediyf' Leyt_·li fenni)'l' mü. 
rlürliiği.i l!l lfazimııd:•n tıbarcıı 

mvtorlıl \'cS3.'tİ nakliy i, se
ıc' İl k-ınt ıı~. bıışlıy.ıca <tır. 
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· ı{orhunr silalı=
tayyaare 
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- Beni neden istiyor? diyel almış olan glireş ı;ev;rcilcre bi-ı içinde sür'atle dönüp yüzüko· et~ltr, Hollanda mukavemetini Cemce yazJ maSJ a Jll a ayeti erıme mi Vaf 
40rdu. raz bıkkınlık yermiş ise de bu yun l:endini yere attı. Yoksa 

Esasen, saray terbiyesi almı.· kanaatle iki pehlivanın güreşi.

1 
sırt Ustü yere düşecekti. 1 Rotterdam'rn h:ıvadan tahribi Kendilerile sık sık konwıtu- ~===========::::.. değildk de nedir• Türkçe ile a· 

olan Aliço. ne kadar kaba olsa nin denk düşmesinden ziyade Yusuf yere çok fena dü.5müş- kırmışh, ğum insanlar arasında hasis mi , YAZAN ; !ay etmek ancak bu kadar olur 
bu yolları bilirdi. AliÇ<> gelince Koca Yusufun güreş hamlesini tü. Molla, derhal üzerine çullan- e) Dunkerk'in felıiketini ha· lııu:is, ukala mı ukala, münaka· Muha .. rem Zekı" "İş'an ahire kadar,, ycı"ine "son 
ağa: bitirmesinden ileri geliyordu. dı. Çünkü, Yusuf, fena bir su- zırlamakta mÜe$ir olan da O· §acı mı münakaşacı, mücadeleci .. iş'ara kadar., denemez mi? Ya 

- ~l bakalım usta. otur iy-j Koca Yusuf, hasmına saat· rette göğsünün üzerine düştüğü dur, mi mücadeleci birisi \•arclır. Ken KQRGUNAL ~u "tabıh olunacak,, tabirine ne 
le. 

1 
len:e hamle yapmıştı. \'e, bu 1 için birdenbire kendisini topar· f) Fransr.ka yarma haraket· disini heı·şey bilir, her ı;eyden buyurursun? Yoksa bizim Türk, 

Diye yergöırterdi. iço otur· ı hamlelerini tııttııramayınca gü- !ayıp doğrulıımanuı;tı. !erinde ön~ülük ro!U ona veı:ı- anlar zanneder. Kendi fikrinden ç~ olduğunu zannettiğimiz "pişi-
du. Arabm ne söyliyeceğinı bek- re~ bir milddet için denk! şmis Molla, hasmın·n üzerine yü- . t" b;ı.şka kimsenin fikrini beğen • Ilnklı olarak itiraz ettim: 1 rılecek., tahiıi Tilrkçe de51 mi-
üyordu. Arap, niha~t beyaz j gibi hal almıştı. 1 rür yürümez derhal peş kabzc- mış 1

' mez. Affedersiniz, eşek kadar - lşin yok mu Allah a~kına • dir• "Bu ntiktar !)55 grama ka 
d:işlerini ı;ıntıp ortaya koyduk- Nitekim güreş biraz denkleşir den yapıştı. Ve hasmını olduğu g) İtalyan filosunu Taranto. da inatçıclır. Nuh der, peygam· Benim ilfınla ne alakam olabilir. dar tefavüt edebilir,. ne demek. 
tan sonra: 1 gibi olduktan so:ıra tekrar hız- yerde tuttu. 1 da hırpahvan, Yunan denizinde ll<'r demez. "Süt beyazclır., de· Şiddetle ayak diredi: tir azizim• "Bu miktar 95.5 

- Usta, güreş çok uza.J.ı. d - lanmıştı. Molla da, Koca Yusuf Molla, hasmını zaptettikten çekilen kruvazörleri topallaştı • seniz, "hayır, siyahtır., diye id· - Hayır! dinliyeceksin. Ben gramı kadar oyıııyabilir,,; ya-
ğil mi•. • 4 ~ da birbirine girmeğe başlamıştı. sonra harekete geçti. Ve, sar· ran da hava filolandır, dia eder ''e bu iddiasını bin de· öyle istiyorum. Hem bu ilan hut "yükselebilir, değişebilir, 

Dedi. • • Fakat doğrusunu söylemek maya geçerek Yusufu bastı. Jı) lngiliz • Yunan donanma- reden su getirerek isbat etmeğe bilhassa ııeni ali.kadar eder. ı farkedebilir., denirse günaha mı 
Bunun üurine ters, t!'rs konwı- 18.zım gelirse en büyük hamleleri Mücadele başlamıştı. Yusuf, sını Yunan topraklarının tahli- kalkışır. - Beni mi al&kadar eder• girilir? Yoksa ilanların mutla 
malar başiamlijtı_ Al\ço cevap Koca Yusuf yapmıştı. Liiltin, kendini kurtarmak için uğraşı· yesi sırasında zayiata u<Tratan * Ne müna.;ebet: ka böyle yarı Türkçe, yarı arap 
verdi. Mollanın gösterdiği muk"llbele-

1 
yordu. Molla da hasmını ters çe- siliih, gün geçtik~e hayretlere Birkaç gi.in evvel dalgın dal· - Ara sıra gazeteye yazı yaz.. ça. yarı acemce yazılması hak· 

- Daha, o kadar uza.ınaclı ır leri de unutmamalıclır. Molla, virmcğe çalışıyordu. şayan varlıklar göstermiştir, 1 gın bir yere gidiyordum. Kolu· mıyor mu.rnn • kında ayeti kerime mi vardır. 
ğa. hazretleri.. Koca Yu.suf gibi milthiş bir peh. : N'h t y f te d"" k ma birisi girdi. Başımı çevirip - Bundan ne çıkar? Türkçe ile alay eden çok zaval-

- Ne Söyluy .. orsun u.eta• ..• Üc · ı aye usu • rs onere i) Giritte savaşan Alman or- 1 '"'"kınca hız· ı·m "ııkaıa· ı·ıe karşı 1 - hvana öyle muka.belclerie bulun h k da k" t ı ..,... " · - Mevzu çıkar, azizim, mev· ıya ra:;tlaclım amma bu dereca 
bu k te gı"diyor' t ki h ve asınının ar a il ıspe <as· dusu hava yoluyla nakledilmiş- Ja~tım: 1 ·ı 1 -~ . ,,, 

çu saa ... muş u ' er biri bir şahescrdı. nağına yapışarak sarmadan tir. Ve bu mehip kuvvetler, İn· - NerE>ye gidiyorsun? dedi. zu. ı er gıuenıne tesadw etmedinı. 
- Olqun... Güreş ayakta devam ederken, sarmaya döndü ve üste çıktı. giliz donanına.~ıııa da büv. ük H 1 d - Mevzu mu? Amma yaptın Bizim ukala fena kızmıştı· 
- Molla için kili bu güreş... birdenbire Mollanın çapraza Bu sefer Molla, altta kaldı .. zararlar lravdettı·rmı·ştı·r, Gı·rı·· - ıç ··· ıye cevap verdim. ha! Ver de şu ililna kendim göı Hiddetinden zangır zangır titri· 
- Ben her ikisi için de kafi . d" -· .. ül" d"" '1 il , Biraz ha Ya a.lmağa çıktını. g zd. . vord o b hal' . . .... ~ 

gır ıgı gor u. "' o anın çap· Sarmadan sarmaya döllemedi. din Hakinleri, şehirleri günler- O h ld be be e ıreyım. " u. nun u ını goruı~ 
gciremüyorum ağa hazretleri ·· razı Yusufun çaprazı gibi bela· Yusuf, üstte kalır kalmaz Mol· dcnberi hava filolarına hedef· -:- da he ra r dol~alım. - öyle yağma yok.. Onu kendimi tutamıyarak güldiiJIJ 

- A be canını, Moll küçük.. lı olduğu görülüyordu. laya bir künte oturttu. t· Benıın e a\•a almağa ilıtiya - ben gördüm, ben okuyacağım. Büsbütün kızdı, köpilrdü: 
- Küçilk olmakla... Molla, hasmını kuvvet'e sür· Yusufun künteleri meşhurdu ır, cım var. İşte başlıyorum. Dört ayaklıhğı - :<en de ensesinden kesil 
- Ba.şka bir zaman, hır da- dil. Fevkalade bir meharetle yü- 1 •,llayı bozmak için zorlandı. k) Bismark saffıharp gemi· - _Fakat ben fazla dolaııamı· bırak da dört kulaklı ol, bütün cek yobazlardan birisin! 

tıa güreşirler .. Merdivenköyün- rlittü. İşin garibi Molla hasmını Nihayet Mollanın kasıklarını sini hareketten alıkoyan, Ark Y~~.gım. A.ı sonra geriye döne· ı dikkatinle dinle... Diye beni fena halde pay!~ 
de gelecek ay güreş var orada hızla sürüp götürdüğü halde Royal'in bir tayyaresidir. cegım. w Ve okumağa basladı: ' ve masanın üzerine on kurll~ 
tekrar tutuştururwr... çcngellemeğe çalışmıyordu. Ha· dağıttı. Ve küntcye astı. Hadiseler 0u intibah dersleri· - Beraber döneriz. Tenbihi beledi • kahve parası fü-Jatıp gitti. O FJ' 

- Orada yine tııtUijSUnlar.. bre sürüyordu. Vaziyet fena idi. Molla, gidi· ni veriyor: - Sinemaya gitmek niyetin- 24 5 ·1941 tarihinden itiba· dince derin bir nefes aldım. YJf 
Fakat durup dururken şimdi Molla, hasmını ,.irmi be.~ adını yordu. Yüzde yliz yen~liyordıı. b" deyim de... ren iş'an ahi•• k:ı.dal' İstanbul tınayı ucuz atlatmıştım. :tiU! 

'"'· be ' Yusuf, hasmını tam manasiylP. a) Semasını koruyanııyan ır Hay Allah send razı ol '~ ,. bu güreşi .,.,ra re ayıramayız.. kadar ııürdiikten sonra, birden · d h"-' b" h f'l - en · beled.ivesı· hudutları dahilinde bul belediyesinin ilil.nı imd:ı< 
askıya alınıştı. onanma, -..um ır ava ı 0 • sun. Ben de avni şeyi düaünü • ' ti' 

- Sen söyle olur.. Beni de bire çömelip çaprazı ta yukarı· su karşısında, zayiat vermeye , " sarf ve istihlak edilm k Uııere ı mn yetişmeseydi, onun aııl9 
söyle .. Böyle emretti de.. dan sıyırarak topuklara kadar Fakat, çok mahir ve ıı~~a bir mahknmdur. Açık ve uzak de· yordum. tabıh olunaca.k ekmeklerin sık· caklarını kimbilir kaç saat dl~ 

t · di hl" ,_ ''f il ı d - Ne yazık ki Sİ!'.'!..-naya be- ı· kt· -
_ A "a hazretleri.. Zanne · ın . pe ıvan own "' o a ıunıın ~ nizde harekat icrasına mecbur .de . • Jeti 950 gram olacaktır. Tabıh ıyece ım . 

...., k M il b k ı b ld ö • b. · t raber gı mıyecegiz. mem ki, bu güreşi Molla bıra • o anın u oyunu ve manev- o ayını u u. y.e ır vazıye olan donanmaya her fevkalade icabı bu ntiktar 955 grama ka- * , 
sın.. rası mühimdir. Bunu Adalıya da alclı ki, tam hasmına arttan tJ.

1 
va>ıiyette hava kuvvetleri des· - NÇün~deknli?"be Be _1 dar tevafüt edebilır. Şu kadar " d. . flı d"" .. - li ı ıl 

b. •- t tb"k mı· t· k ıı ek h ld .. · - n yog uıııı. ge· .,.ım ı ın9a uı;une n · ..ıı 
- Öyle ise Yusuf bıraksın.. ır ...,re a ı e ış ı . pu e eyec a e iuı. tek teŞki! etmelidirler. :Su se- ~eceğim. Görmek istediğinı film ki, 950 gramdan fazlası için be· kala arkadaşını sinirlennı!le;f 
_ Naıul bırakır•.. Hiçbır ti Molla, çaprazı boşaltmadan Yuııuf, tehlikeyi sezdi. Eğer 1 beple, bu harbin devammca da orada gösteriliyor. del talep olunınıyacak ve ek· tamamen haksız değildir.. 'I 

pehlivan hasmına meydan hı· topuklara kadar bir çember hasmını askıdan aşırmış olsay- tngiltere ve Amerikada tayyare 
1 

_ Zaten bu tarafta.ki sine· mekler 950 vramdan noksan ve· !anınızın dili, hakikaten yill..ı 
rakıp ~ekilir mi?. gibi sıyırıp inmişti. Bu stıretle dı, muhakkak Mollanı'1 arıtdan 1 

ana gemileri inşasına genni ve- malara bedava soksalar gir • zinle satılınıyacaktır. Hilafında zartıcıdır. Artık liııanı~ 
Dedi. hasmını topuklarından çekip bir topuk elemesiyle k.,ndı~inin rilmiştir, 

1 
menı. Hepsini gördüm. Bir tram hareket edenler Hl08 sayılı be- kullanılmıyan arabça, aceı;;!i 

Ar ··t d" .. r e çelerek sırt üstü düşürecekti. sırtını yere vuracaktı. b N h" 1 bo""?' d •1 _,_ 1 d . eııın· lediye ahkamı cezaiye k ununa kelimelerle. terkı"plerle dolıı< ap, mu ema ıyen ~q ar · I Yusuf, birdenbire ne oldugu· nu (A rko.n 1111,) J e ır er , 6 -ar. aı; ar vaya ...... ya ım a geçıver .. 1 d 1 akt K fi 
diyordu. Aliço, anlaınUJtı. A· , ----'--------..::....---------'------'-- ve ormanlar ı;ibi tabii manilerin karşıya... gore ceza an ın ac ır. ey - Tebliğ yerine geçmek üzer"~ I 
rap, Mollayı tutuyordu. Onu 1 !41 .. '"'"'"N'IN'IN<"1M" .. ""..,.'"--"'"'"'""""".. hatta en asri tahkimatın rolii, - Ben. ylirliyerek gltmeğe yet ilfın olunur. zetelere ,·erilen mahkeme " 
h. tmek · t· d d . ld ed"I A a.k . Danı okuyup bitirdikten son· ra ı·ıan-lan anlaşılmıya·•~ ımaye e ıa ıyor u. 1 

1 

semalar a emnıyet e e ı me- mecburum. ne sınemaya ve- ra: v;, 
Fakat Aliço, olmaz dive da· ı H ı ı• h dikçe, eskiye nisbetıe ~imdi a· r cek kadar paranı var. dar koyn osmanlıcadır. " 

be pehli 1 • • .. . -Bu ilan. y-alnııı sana değil, di "nlt • ~- bıP.Jf 
yanmakla bera r. Vana- erge ecı ra ım zalmı~tır, - Ben dt~ ayni vaııiyet.,.yun. blitün muhan1rkr )"lllOı mev- nn 1 ı ılabı dışın"" Jıl'J, 
rın razı olmıyacaklarını Kızlar- • c) !<; denizlerde üsler büylik Traınva paramı sana çektire· zuu olabilir. maöına güzel dilini se,·en 1 .~ ağasına anlatarak ikna etmişti. • _ ehemmiyeti haizdirler. ltıyı ve cektim. Türk razı olmaz kanaatill' '~ 

K.ızlarağaaı mecburi ııusmuş- bo".,-az mlida.faalannda da yakın - 1 ·i ki aklımo. geldi. Sine· Dedgö~ veedflkı imi almağa lü• Eminim ki o ilanları yıızaP 
tu. Güreş meydan yeıind~ de· I Cihan pehlivanı KARA AffME N üslerin lüzum;;, meydandadır. maya gitmekten vazgeçtim. Bir zum nn en sinirli sinirli de- seler, konuşurken öyle .• 

edi d du arkad~oa randevu vermiştim. vam etti: mıızlar. İsterlerse, aynı ıl ,-' vam P uruyor · A Tayyarenin faaliyet sahası uçuş ...,, j ,~ 
Aliço, söylene söylenı> yerme U S T S 1 O L N siaıı!le öl illdü"''"e göre, deniz- Şiindi onu beklemeğe mecbu- - s;z benim adımı "ukali\., konuştukları gibi gayet " 

eldi Ali U Yanındakiler de 0~ diye çıkarmışsınız. Halbuki li"'-~~"-"e ya28.bilirler. !iiD\a.rın 
g · çon n HERGELECi IBRAHIM T Ba h · de seyrüsefer serbestisi, elveri!;- ıum. ı;1f merak etmişlerdi. Acaba Kızlar ürk şpe lıvanla- il, üsler t.emininr vabestedir, - Nerede bekliyccekııln? taııbul belediyesi namıha bu i· çe yazılması hakkındı\ ~ 
ağasının emirleri ne idi, diye rınm en üstatlarından ve mümtazlarından, _ Fatihte tramvay durak lanı yazan z t, benden daha u- nun çıkmasını beklenıe~ 
biribirlerine soruyorlardı KOCA USU F UN d) Kıyılara karşı taarrkuz.

1 
yerinde... kala bir şeye benziyor. "Beledi· lüzumsuz, hem de pek :'ft.., 

Aliço gelince sordular· en çok korktuğu kuvvetli hava müdafaaları ın - 1ııte bu tesadüfe bayı}dını. ye tenbihi,,: yahut "belediyenin !ur. Bu mühim mestiJe, ~ 
_Usta, ne o, ne v r!. 

1 
hl" 1 d b" · b" t .. 1.. t _, k 1 madıkça, gliçlük!cre maruz ka· Benim de 0 tarafta bir işim var. tenbihi,, tabirleri dururken "ten budaklanmadan ha.Uedi _,.,,, 

Pe ıvan ar an ırı ve ır ur u or a:.ıan "' a· t f k ~,. l" Deyince, boşboğaz olan Alıço T lır. Yalnız donanmaca e e\'\'u Sana mükemmel arkadaşlık e· hihi beledi" demek ukaliihk M. Zeki KO""' 
ağnnı aetı: ramadıılı bir pehlivandır. çıkarmalar için kolaylıklar ve. debilirim. Beraber gider, hem· tı!! 

- A be ne olacak• Kızla.ra- l ı remez. her döneriz. iKTiSAT DENIZLERÖ..fo, 
ğa.sı güreşi berabere in kalım HERGELECi• J"BRAJ-IJ"M el Ufak adalar, ancak ast! - Yalnız gitsek daha iyi de· • h Limanlar Umum 0ıô 
der durur be!. tahkimat sayesinde müdafaa ğil mi? Zira benim beklediğim Mersınde ka ve 

"'-'ılebı"lir. Malta burada en ivi arkadaş bir kaclındır. Anlarsın • lüğünün yapacağı . 
- Te hey '· Bu arapl•ra la"f "'"' ' ae l '1J ~ Adalı Halil! meydandan kaçırmL5 ve Parh;te ~etin güreş. bir mi.Sal teşkil eder. Havaya ya• ,.. Limanlar Umwn M~ ~' 

anlatmak güçtilr be'. • ter yapmış bir pehlivandır. Yakında •·YK ·ı SABAH., slitun- karşı korunınıyan üı;ler, ateşler - Anlamaz olur muyum? O DUn Meı inden şehrimize bin eski rıhtım şirketiniıı nı 
lannda 1. Sa.mi Karayel'in kalenıin<kn okuyacaksınız. Bek· ıl cclbeder. Girltteki mahdut üs- gelirken hem~n senin yanından j çuval kahve gelmiştiı•, Bu kah· lesi hükümlerine glitC ·~ 

- A be, Mollayı !ıimay~ t- leyiniz!. ı !erin daha ilk .taarruzda terke.
1 

sıvışırım. velerln tevzi!ne ait liste hazır · mıntakasındakl yolları ı~uı 
mek i.ste .. r be!. ı~.~:~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::.~~~!!!!!!~ dilmeleri zarurı olmuştu. Bu an- Onu atlatıp yanınıdan sepet·· !anmaktadır. tirmeğe mecburdur. 13~ ~ 

da burada Almanların istifade !emek için sarfettiğim bütün 1 Ayrıca muhtelif yollurla ~e?· 1 !er dahilinde ve köprtıJ~ 
- Bilmez ki, Molla kımseyc 1 s p ====1 ettiin bu meydanlarda şiddetli 1 ga)Tetler boşa gitti. Nihayet rimize anilin, kire<; kaym~ı;ı, yoku salonuna kadar ol3" 

esir olmaz be ... Sıraınn• gore ,---- tııa:ruzıara uğramaktadırlar. son çareye ba~\·urmağa mecbur 190 sandık ça;'. eczayı tıbbiye asfalt olarak yapılmı~:~~ 
babasını terkettı be'~ ı..'-:.-.-.-.---.-.----------------------.~ Bu yüzden müstevli bü)1İk za. kaldım: ve klmyeviye. naftalin gelmi tir. manlar umum müdüılw; 

Dedi. yiat ve~mektedir. - Bi der, dedim, hiç bir ye· den Mumhane traıt1''~~ ~ı 
Güreş bir tempo dahıliııde v.:- Futbol müsabaka-il Bisiklet aJ"anlıgu ı- ti' t f re gitmek niyetinde değilim. aöh Sulh iltiııd hukuk m&lı· sine kadar olan caddf'~ı 

avakta devam edip giderken 1 f) Tayyare, kuvve ı ara İ· Dcmindenberi söylediklerimin lteme. l satı~ meınurlnğııııdan: 1 
birdenbire Kooa Yusufun bir talimatnamesi lllD bu seneki çln, emin bir na';ıl vasıtasıdır. hepsi val il ... Cebimde metelik Yaşar, Remzi, Zekiye ve A· f.alta ~evireccktiı'. /.A 
Çapraz tonlıı.yıp hasmını .,lir•IÜ- 1 Ha\"a orduları bu ,•asıtalar sa- yok. Eğer kah\'C paramı çeker- linin tasan~ıflannda bulunan J<!lrv 
fü gürüldü. yapıldı ı proğ0ramı yesinde, hinterlanda dehş~t sa- sen, gel; şu kahveye girelim. Koca Mustafa paşada Ali inhisarlar püro çı . 

Yusufun bu çaprazı dil l"\'Vı>l· labili•-. - Girelim vahu! Faliih mahallesinde Ali Fakih İnhisarlar idaresi, ~;,;;; 
ki çaprazı gibi zorlu idi. Hasmı- J g) Topyekun lınrbi besliyen Demesin mi? İşte o zaman t ca<ld~sinde V<! sokağında ~ın püro çık!ll"mağa baş 0 nı hamam bohcası gibi kavra .

1 

Ankarada Sadi Karsan, Nec· İstanbııl bisiklet a.hr!.ğı bn bilhassa hakim hava kuvvetle- beynimden \'Urulmuşa döndüm. 28 yeni 42 No. \'akıf bir tarafı içinc!e beş adet piiro ııul~K' 
mış Jıabire sürüyordu mi Ataman, Saim Seğ'11cner \'e sene zengin bir bisıkld nıils:ı - ridir. Bundan ııöyle her şehir, Halbuki onuıt şimdiye kadar Bağdatlı bostanı, bir tarafı Al· 'foros namiylc satıl:l~vle 

futbol ajanımız Nuri Rosud - baka programı hazırlamıştır. her köy deı;-ll, her ob& <la hava hiç kim~eye kahve ısmarladığı vlyc veresesi menzili, bir terafı rın fiyatı ;,o, esmer 11, ·ııı 
Molla, yirmi heş. otnz ı m dan müteşekkil bir heyet tara- ~imdiye lıadar ~'apılan üc tehlike:;i~.i derpiş etmek ıztıra· vaki değildi. Madem ki kahve Bağdatlı Ali menzili ve tarafı lan kutuların fiyatı ıse / 

geıı f'"et1 uçtuktmı onra niha· fından hazırlanan futbol mli -1 teş,·ik \'c bc$ seri nıüsııbnkad:ın rındıı<lır Artık, bir "millcti ınü- panmı çeknıeğe ruzı olmuştu, rab'i tarıkıfım ile mahdut !153 ruşt r. / 
yet Yus;·fun çengelin t:ıkıldı. 1 sııbıı.ka talimatname i, Geneı sonra aşağıdaki lıo.reJ,etler selleha,, Iıavat ve .hürriy.etini artık oı••J atlatamazdım . Son lira muhammen kıymetli bir -- _ - ~ 

Seyirciler. hep birden avag·a D" ktö" ıilk· · t· Jıeyetı· t•> 1 '• kt" ' 1 t it d 12 14 .,.. ·ı "kı"yn 1 n"(' r ıs ışare ~· geçı ~cc- ır mııh•L.-ya kndirdıı'. 'ı:alnız kozumu o\.·nn,,ıp porliyi kaybet Ga ı a ın a . .,o, ı e ı v "ı'1 
kalkmıştı. Lif dc~il. Molla '"C- d "k d"I · t 1 B·~· t bl · ··k ı ~•= ' .. böı·· ·· h "k"sl d ·1c· Ot b'I 1 aıa•" , ı ·ıne arze ı mış ır. - t;Uen er VPsı mu c · bı·r ,·,rdunun de.,;;il. bütün bir mil- ~ tim. İster istemez, kahveye ·· uıınıu er ı ı n e ı ışcr o• cmo ı t 1 nilivordu. Molla. Qeng li yer )'e· ı f1 • 1 ?., kil •-·ı ·k ı d b" tf k h ı· alt b.m Memnuniyetle haoer a'dıg"ı . e ~rı arasın' a -- omeı..ı" ı let"Lı harp ı""in .vctişt'ıJmesi kati ,,_ rip oturacaktım. a ır mu a \'e e a \'C ev • u··çu·· ncu·· kur .,,.t 
mez ani ve süraLli bir hat">'k tle .. " 1 1 1 k ı d ı 

mıza göre bu talimatname ile 2 - Kilrükler a•asında 10 bir mecburl.vettir. * an Jll unan ve ar a arın a "· . 
havada birdenbire rllm rek yilz kilo:n trelik dukı;n geniş ve içerbinde 30 k:ı• Harbiycıltıld frcı 1~r. ıbt\i yere diiştil. Yusuf ıa bir beraber futbolc!ı!·..;n tescil ış· lhbalanmız. ata. silillıa ve Kahvelenmizi i<;m~tik. Bir dar meyve ağacı i:"'u~ ~nan ve 42 k Z" :ınd cto içinde o Jr ı;. 
evvelki çaprazda oldugll gibi 1 lerı de halledilmlştir. 1 3 BUyülmdada bayanlar a· kurdll)!u yuvaya dayanır ve gli: mılnaJtaşa kapısı açılır d:ı başım No. da terkosu olan taınırc mub gır surette yarıı:ıanat.:: 1 ,iolların üzerine koc:ı •ovd ı- YENi SABAH_ ı;porcula · re•ında bir kil~ük tı r. venirlcrdi. Cengtıwrlik lıaslctı belaya girer korkusi~e hic<l ko· 

1 

1aç ahşap'""' i•"l .; ,11 zımnın h 'tah::mcsine kald •• , 
ı~ kalıbı kalıbına düştiı. nmızın geı;en senelerde karııı· 4 - Fenerb:ı.h()C stadı ile Ya Türk ive tarihinin bir miras: lır. nusmuyor, gazete o uyor um. d k t'tt ret ı t !fısı og~lu lhs:ııı _e,-v~, 

Jd. . k k d "d" 1 B , t ilvu""nc e•Iışmak o da bir .,"azetenlıı ilan sahifesi· ıı a~ı ll ırma :u e ve a an \O·~ Molla, bir yay gibi Y" ' ı. !aştıkları müşkülleri yöz oniin- acı .arasın a gı ıp g" .. -. unun eneınm ' - pu kaydına gö!'o mahkeme ha~- hastahanede oıın .... 
1
. •e, 

YusUf havalanarak fallanın de tutarak tescil işlerimizi ela - 5 - İstanbul sürat birinciliği la ,.e buglinkil fevltnliıde haya- 1~ gözden geçiriyordu. Birden- katibinin odasında 2·i 6 941 ta· ay nesini yapan ııd 1~ııa 
önüne ört elle <lüııtil. Ve bıra· ha csa •ı bir yola ko~mamızl 6 - İstanbul muıuvemet bi- ·ta c.. alışmald:ı yarından emin bire elimdeki gazeteyi çekip al· ı rihine mü•adif Sah ~ııü sa:ıt Hıkmet TUnı ... · tarafı , 
kıp kaı;tı, süratle ayağa kalktı. lıatta bunun iı;in ayrı bit' tali- rinciliifı. olabiliriz! dı. 14 . 16 ya k:ı.dar satılacaktır. O din defnine ı·uhs~t 

Bu hareketler o kadar ani ınatııaıne hazırlamamız zaru ·ı WWWVVVVV'~ - Dinle azizimğı, dedi. Sana günü muhammen kıymetin '' lir. 
• • eli İsl.aııbul bö!f;ı-..,inin silrat \'C bir ilan okuyaca m • 

olmuştu ki, herkesin yüregi ag· ri r. b" ·ık l • l • · 75 inin bulduğu talıdirde ilıal ·ı 
zına gelml ıti. Seyirciler hPye- mukavemet ırincı yarışları Maratoıı ne ıce erı ....... ---,--_,...~-,---,..---.,.,..,--... edilecek aksi takdirde en çok ıncmU!' Jrnııuni nıchl ,~. 

h k Rekor denemeleri I Haziran ayında yapı!aı::..I:tır. 4 "·d r ·ııalc 1 ~ can ıdindeydi. Şaheser are · 0t-ı B Tü b. •k' t h. Atletı· •• ,~ A ;,,ıızıy-ınılmı: Bir katil suçlusu on iki ıırttıranın taahlıiidii b:ıki kal· - = e 1 ı fcli 1 

!erdi. u sene . rkiye ' 1'' ·,e ı- " ,- mak üzere 4. 7 941 tarihine mü verilmezse ihale ,.ı 
Seyirciler, iki pehlıvan ayağa /stcınbııl Bb1grsi Atletizm A· rinciliklennin de şehrimizde 2515 '1911 tarihinde Bursada seneye mahl<Cım oldu sadif Cuma günü ayni saatte gayrimenkul yeniJe~J< . 

kalkınca birdenbire sustular_.. .ıaııufjından: yapılacağı rivayet ol•ınmakta · yapılan 'l'iirkiye Maraton bi_rin· orta köyde metresi Haceri; ve ayni yerde arttırmaya devam ya çıkarılır ve en.,ç 1<1 .• ,ı. 
Mollanın bir kurtuluı; narası i· g Haziran Pazar giinü saat dır. ciliği tek~~kt ~er~~~sı aşagıda bir kıskançlık yüzünden öldür-

1 
edilerek en ~ok arttırana ihale ihale edile~ek a,ravil ırıiW" 

şitildi: 10 da Fenerbahçe stadında aşa- ------------- sıra ile gue erı mış ır. dükten sonra kendini de yarala· ı edilecektir. zarar bilahükutıı .Jı 
_ Hayda maşallah be!. ğida yazılı mesafelerde yeni Galip, Ahmet. 1 - Ali Karaduman İstan · yarak denize attığı sırada et· ı - İşbu gayrimenkulde mil- alınır. · c JıT' 
Yusuf da çırpnarak mukabe- Türkiye rekoru kaydına teı,eb· K. III Balkan bayrak. bul. Saat 2,58 raftan yetişenler tarafından 

1 
seccel ve gayri müseccel hak sa- 5 - lhale tarlh•ı\tıif-,f 

le etti: bü.s edilecektir. , ı - Ciha.t, Remü, 2 - Mustafa Ko.plan Ankara kurtarılıp hastahanede tedavi hiplerinin tarihi ilandan itiba • giler hissedarlara. ~ f.', 
be ı Kamran, Ferid. saat 3,02 altına alınan Hasan oğlu Faigin 1 ren 15 günde Yesaikile birlikte tellaliye ile 20 sene ııl 1 P 

Gu!:~~o~ak~· ~a • J!, L 200 metre. (Muzaffer; 2 _ Hilııeyin, Adnan, 3 - A. Koııtantin 1stanblıl. birinci ağır cezada görülen gelmeleri, aksi takdirde gayri viz bedeli milşterıYe ~ 
tı Ce%ıni; Zave!l, ve dl- Sezai N E ül saat 3,22 muhaliemesi dlin sona ermiştir. müseccel hak sahipleri paylaş- G - Şartname -~:Cbil~ 

mış · ğer iııtiyeııler. 4X1500 n. la 4 x 1•00 · trg b. k 4 - , Orhan Ertun;; İstanbul Bu cinayette bir tahrik se- madan bari~ kalırlar. haren herkesin go ırıı>1 ı 
Artık gür~ kıvamına gelmiş .,..yan r me r"l ayra · 22 32 t ktı !''azla. ~ııı. ·:~ 

bulunuyordu. Muhakloak iki metre bayrak. Selma, Hale; Macide, Saat 3, , bebi olduğu ve suçlunun yaışı kil- 2 - Arttırmaya iştirak ede- r~t enlaç_ı r.tış 18 ı '..~;ti' 
pehlivan da güreş( hır an vvel 1 - Raif, Veli Demir, Ji.le, ve ittirak etmek 5 - Ahmet Eter Eliozığ çük bulunduğu dikkate alına • cekler % 7,5 nisbetinde pey ve· tıye erın sa ur!>""" 
bitirmek r.,<..'yordu. Eşttf, Rıza. arzusunu ~terecek 6 - İbrahim Oğuz l{ayser.l rak 12 yıl mahpuaiyotıru. ka· receklerdir. muriyetimizc Jl'.l 

GUres epeyce tu:amak be- ' 2 - Halil, Koatantin, ılieer havanlıu-. 7 - Hakkı Erte İstanbul. ra.r verilınistlr • 3 - Arttırnın bedeli peşindir zımdı.r 

- ... 
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( Ba§ tarafı 1 inci mıyfada) 

Sayfa : B 
1« 

FIKRA 

emokrasya 
babın dadır 

b 

~ tarafı 1 inci sayjnda) l 
§U esaslar dahiJınde top

)rdu: 40 bin kilometrelik 
~Yar. Bunlardan 17 bin 

-ll . yapılmışsa da 10 bin 
et~ fenadır. 13 bin ki

ikmal edecel{ orta Anadolu için 
büyük kusurlarımız şardır. Bu 
makı:;atla 50 milyon lira istedik. 
Maliye ile hali temasdayız. Yol 
kanunu hakkındaki projeyi ge 
tirdiğimiz zaman söz aln.n bir 
çok arkadaşlanm tatmin edil
diklerini göreceklerdir. Şimen • 
dif er sıyasetimize hazırlanan 
program tahtında devam edi
yoruz. A vrupadan bo.Jdediğimiz 
köprll gelmediği için Enurum
da Kurtalana gidecek yola be
ton köprü yaptık. Şimendifer 
hattı üç seneye kadar Muşa va 
ra.caktır. 

si için azarn:1 çalışmasına rağ -
men tamamen muvaffak oluna 
madığını anlatmıştır. Vekile gö 
re her satıcının peşine bir me
mur tıkamaya imkan yoktur.1 
Milletimiz yaradılış itıbarile ali 1 
cenap olduğundan Uç beş kuruş 
için bir insanı mahkum ettir - 1 
miyeeek seviyede bulunmakta.! 
dır. Bunun içindir ki hükfuncte 
yardım etmemektedir. Fakat şu 
nu herkes bilmelidir ki ihtikar· 
la -ınücadele bütün şiddetile de· 
vam edecek ve kimse, masum I 
vatandaşın sırtından kolayca 
elini kolunu sallıyarak geçine • 
miyecektir. Memleketin umumi 
ana maddelerinde sıkıntımız 
yoktur. Bazı ithal maddeleri 
müstesna, fiyatları değişmiş 
hiç bir şey mevcut değildir. Şim 
dilik ithalatın tek elden yapıl • 
masına imkan göriilememkte · 
dlr. Yalnız milli müdafaa ve 
halkın mübrem ihtiyaçtan için 1 

tedbirler alınmıştır. 

( Baı tarafı 1 lln:l ı.ayfada) 

tahrip silnhının erişebileceği 
bir menzile gelmiş olacaktır. 

Demokrasilere yardıma ma -
tut: bütün progrnmımı.z kendi 
selametinmizi temin endişesine 
istinad etmistir. Demokrasılere 
gönderdiğimiz her dolarlık mal 
zeme diktatörleri nısıf küre • 
mizden uzak tutm:ımıza yardım 
ediyor. Öz milli menfaatlerimizi 
gizliyemiyoru?,, Bunu Almanya 

"-- Sizleri bugün Pasif ko
rw1ma tedbirlermi tanınmlaya
mamış vatandaşlara bir daha 
ehemmiyetle bu vazüeyi ha-
tırlatmak için davet ettim. Ha· 
va taarruzlarında cephe gerisi
nin disiplinini ve emniyetını teş
kil eden bu esaslı ve hayati me
sele hakkında muhtclıf vasıta 
ve vesilelerle şehırlileri tenvir 

(Ba§ tarafı 1 inc i sayfada) 

(Douwes) e gönderilmişti. Bu 
heyet orada gemileri bo~altma i
şile uğraşacaktı. Tnhliyeye ya- -
rayabilecek bilflınum deniz vn
sıtalan (Dunkerk)le (Douvres) 
arasında biriktirilmişti. Fransız 
bahriyesi 1ngiliz kıt'alariyle bir
likte İngi'tcreye geçecek Fran
sız cii.zütamlarını derhal Frnn
saya nakledebilmek için bü~ uk 
nakliye vapurları tahsis etmiş

( S.t tarah 1 inal uy,._ 

zcnesi kuruntusunu ilerlettt mi 
canı burnundan çıkası bir kuv-r 
vetsizliğe uğrar. 

Diktntör azıttı mı palyaço o. 
lur, 

l'ehk mütebaki ı: ol da ham 
Ur G ,, 

11~ er k ham, g rekse 
ı:n ç ~ollanmızın mecmuu-ı 

c;<Ienı dün~ ile mukayesc-
arı;~ <:.lr çok feci bir manza
<lh . erız.. Dünya vaziyeti 
ikın~:e ınünakalc yollarımı -
e no e bugun kaJkışamazsak 

. r~al ıamanlan::ı avdeti -
. kın:ııntiz n bugünden bir 
. a ledbırler alabili -
~li unun için de tarik 
~ Verınıy lerin bOOenen 
· aları ınenedilmeli bunun e " . 

tı 01 ~Uz liray kadar kazanç 
~ ~rdan 6, yüz liradan 

, oncı lıraya kadar olanlardan 
lira an ~ra kazananlardan 
SUt larık bedeli almalıdır. 
20etıe..her sene ~ide edilmiş 

tnılyou lira ile yolları· 
n.ai-aPnıat. kabildir. 

1lrusat v ekileti bütçesi 
Bundan so.ııra İktısad V ekfile

ti bütçesine geçildi. Vekil, iplik 
hakkında malfunat istiyen ha
tiplere cevap verecek iplik is
ter hariçten getirilsin, ister da
hilden istihsal edilsin tek elden 
idare edildiğini aruatarak iplik 
istihsalabmwn memlekete kafi 
gelmediğini söyledi. 

Bundan sonra Ereğli fabrika· 
larında randımanın memnuni Ziraat VclUUctl 

kadar Büyük Britanya da anla
maktadır . 

Bir senedenberidir ki İngı1 -
tere mücadeleye hfila cesaretle 
devam ediyor. Her seye :rağ
men hasılatımızı ve harp leva
zımına yanyacak maddelerimi
zi İngiltere, ç·n ve bütiin diğer 
demokrasiler için ıki, hatta 
dört misline çıkardık. Ru mal
zeme eksilmeden artacaktır. I 

Birleşılt Amerika hükfuneti, 
Hitler galip geldiği takdirde, ne 
şartlar dermeyan edeceğini 
pekala biliyor. O, dünyayı par
ça t:arc;a etmeyi istiyecE>ktir. 

ettik. 

1 
Binlerce nüsha olarak bastır

dığımız "Pasif korunmn ana e
saslan., adlı broştirü dağıtıyo- 1 
ruz. Alnkadarlar izahlarda bu- , 
lunarak halkın mecbur olduğu 
basit korunma işlerini anlattılar. 
Aynca bu son hafta Ankara ı 
radyosunda da pasif koruıuna 
tedbirleri b:r kaç gfuıdür üst 
üste anlatılmaktadır. 

Bu jtibarla artık herkesın 
kendi \'aziyetine göre yapacağı 
şeyler maliim olmuştur. 

J:t'erdi emniyeti temin eden 
bir kaç metre uer kazmaktan 
ibaret bir .zahmetle emniyetin 
teessüs edeceğini vatandaşlan
ınız as}a hatırdan çıkarılmama
lıdır. Bu hem şahsi, hem de top-ı 
hı korunmanın esasını teşkil e
diyor. 

ti. 

Ana, baba günü 
. Vakıa herkes tahliye i§llıin 

hıç te kolay olmıyacağını müd
rikti. Hatta miittefikin h va 
kuvvetleri tahliye iıilerini hiınn.
ye etmediği takdirde bu giiçlilk j 
imkansızlık derecesinde telakki 
olunuyordu. Ayni zamanda 

1 Dunkerk'le (Gris •Nez) bumu 
arasında sahil mıntakruıın düş
mandan temizlenmesi için . id
dçUi bir muknbil taarruzun ic- 1 

ras.ı da zaruri s:ı.yılmakta. idi. 
B ka bir vakıa daha zaten 

pek müşküI olan tahlıye işini 
büsbütün müşkülleştirdi, içın "' 
den çıkılamaz bir hnlo soktu: 

Diktatör bozması palavra)'I 
genişletti mi rahmetli Kel Hnsa.
nın uydurması olur. 

Ve dahi demokrasi bibı.ndar 
dır ki keyfıyet tıpatıp bös lcoo
ııodir. 

Demokra.syanın iki düşmanı 
Yardır. .İkisi de drnıokrasyru.un 
canına mevlid okur. Binncisi: 
~l laf. ~i: Lafı ayağa dil
~ürmek. 

Buna çok m.ısaı gosterilebi
llr. Iı akat en ~eser misalini 
Frnru;a ve.mı.iştir. Eğer 1918 
den sonraki Fransa bol Jafa diz 
gin ve lafı aya"'a di" iinn"üe 
imkiin vermemiş olsaydı, bu
gün, Darlan efendinin borusu öt 
mezdi. 

işijh K~plan bu fikre itiraz 
eıın~· ~yı valiler elinde tarik 

k is ı edencn ödiyenlerden 
dibı tif~de edildiffi:ini, mesele-1 

ÇaU e söyledigi gibi valile-
~acak esaslı bir kontrol 

yet verecek bir şekilde arttığı- Ziraat Vekaletinin bütçesi 
nı izah ederek yakında c;:ivi ima görüşiiliirken hatipler muhte • 
linde kullanılacak olan tel bo- lif beyanatta bulunmuşlar ve 
rula.rın bu fabrikada istihsal bunlara Ziraat Vekili Muhlis 
edilebilmesi için bazı tedbirlerin cevap vermiştir. 

Hıtler Avusturyayı işgal et
tlkten, Müuihden ve Çekoslo· 
vakyaya girdikten sonra söyle
diği gibi yeniden bize şunları 
tekrarlıyacaktır: "Şimdi ta
mamen memnunum. Bu benim 
son hak iddia ~dir. Bütiln 
istediğimiz şey n.rbk sulhtür Ye 
yeni diinya ile dostluk tesis ve 
ticaret anlaşmalan aktidir.,, 

Büyük şehirlerde kanlı tec
rtibelerle sabit olmuştur ki pa
sif korunma. işi evvela halkın 
işidir. Umumiyet itibariyle bel
ki bazılanru'll kanaatlerini ta
mamiyle tatmin etmeyen siper
lerin, kapalı büyük beton sı
ğınaklar kadar emin olduğu 
da aylardanberi hava tnamızu· J 
na maruz kalan şehirlerdeki za. 
yiat nisbetlerinden anlaşılmış • ı 
tır. Ummni menfaat namına 
cebhe gerisi disiplini bakımın -
dan vatandaşlardan istediğimiz 
ve herkesin yapabileceği pasif 
korunma tedbirleri için çok titiz 
davranacağız. Bir kazma. ve bir 
kürekle kazılabilecek bir buçuk 
iki metrelik siperler aça.mıyn • 
cak kadar gevşeklik gtistererek . 
umumi menfaatleri bomnlan 1 

cezalandıracağız. 

Mayısın 29 uncu günü General 
(Blanchard) Ahnanlann cenu • 
ha doğru taarruza geçerek 
(Mont des C::ı.ts)ı, yani Dun· 
kcrk'e doğru ricat eden birinci 

Yüreğim } rum yana bir mi
sal daha 'ercbilirim: Londm 
ile Va§ington dı;mokrnzyayı bu 
derece Ş!murtm a idiler na 
Avrupa t:ıntunn n-iderdi, ııe 
{li-Ood) dritnotu dibe. 

ordunun cenup cenahını setre- Londrn ile Vnşington bana 
den ve komyan tepeler marna- gücenmesinler, ilcisi de arada 
sını zaptetmiş olduklannı haber sırada realist olurlar ve reali. 
verdi. teye hürmet ederler. Bu Eefcr 

lnııştı e düzelebileceğini an
t, 

alınmış olduğtmu söyledi. Vekilin cevaplarından anla • 
Hatipler SUınerbank şubel&- ştldığıııa göre bu sene ziraat 

Filhakika bu ordu ikiye bölün- de bunun böyle olduğunu crizlice 
müş bulunuyordu ve en büyük t:aDdik ediversinler. 

~ ~hitlerhl yaptıklan 
hiu taraftan da ba 7.1 mü

i){in 4f hı aldıkları ~ ol işleri
ek c ve üçüncü ellere dev -
1 ı:retile para kar.andık-

rinin biltUn memlekete teşmili- maliyelerimizden nakle yıldan 
ni istedi. Vekil, muhtelif mınta- fazla randıman alınmış, köylU -
kalarda bazı şubelerin açıldığı- ye bilhassa seylip mmtakalan-

1 m, imkan bulundukça bunlann na esaslı tohum verme yar • 
çoğalblacağım, fakat fiyab yük dımlannda bulunmuş ve 
seltmeye sebep olan mutavassı- memleketimizde vasi miktarda 
tln clind fazla mal mevcut ol- hayvan besleyici bir madde o
madığmdan bundan korkulma· lan hayvan yemi ziraatinin ge-

Fakat o bunları söylerken 
ayni zamanda Atlas ve pasifik 
Okyanuslanna hakim olabil· 
mek için esir hale getirilmiş Avl 
rupa milletlerini zorla deniz ve 
hava kuvvetleri vtıcude getfr-ı 
meğe icbar edecek ve biltiin 
milletleri iktısad1 mengenesi 
içinde tekrar sıkıştıracaktır. 
Zan ve tahmin üzerine hüklim 
yürütmüyorum ve bunları söy 
!emekle nazilerin cihanı istilA 
plii.nlannda mevcud olan .şeyleri 
tekrardan başka bir şey yap

kısmı henüz (Lips) ırmağının l ""'"""'VVVVvv'VVvvvv""'""'~~ 
gerisinde bulunuyor vo ırmağı 
ne yapsa geçemiyeceği anlaşılı
yordu. Irmağı şayet geçıneğe 
muvaffak olan kıt'alar bulu -
nursa bunların (Dunkerk) üze
ıine çekilmeleri emri verilmişti 
ama bu emrin yerine getirile • 
bileceği pek şüpheli idi. 

V ridatın tezyidi 
layihası meclist a ' Yle bır halin vollann 

, ~llnıasına sebep olaca
. ınUteahhitterin de n

Old Yevıniyelerini verme-
sııu bildirdi. nişlemesine karar verilmiştir. 

. Uklarına işaret etmiş-

~~ Miifit de, Abdürrah-
1', , tre itiraz etti. Bir köy
~~ l!ra tarik bedeli vere
~ 4t nı, Yirmi milyon lira 

Petrol tabarrW Merinos koyu.ou yetiştirmek 
Maden Tetkik ve Arama Ens- ve randıman alına meselesi de 

titüsünün mesaisi hakkında memnuniyet bahstir. 
matnmat veren Vekil, Raman Pamuğun doğrudan doğıııya 
dağındaki petrol mıntakasının müstahsilden alınması cihetine 
ilk sondajdan sonra yapılan &idileceJı:tir . 

Hulasa korkunc ve misli na
dir görülmüş bir ricat hareketi 
başlamış bulunuyordu ve Dun
ker'in ergeç dUşmaıı eHne geçe- j 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
lara da~tılınıştır. Projenin e
saslarına göre koyun ve keçi 
vergilerine yirmişer, merinos 
ve tiftik keçilerine onar kuruş, 
manda, deve ve domuza yırmi 
beşer kuruş zam yapılmakta, at, 
katır ,.e eşeklere onar kuruş 
vergi konulmaktad!r. 

oeği anla§llmıştı. . 
(Al'kası var) 

!la. ~l~ yapılamıyacağı
~~ w:•nıendif er ı;iyaseti-

ikinci sondajın henüz istenilen Köylünün topraklandırılması 
müsbet neticeyi vermediğini davası ile de uğr3§Umaktadır. 
söyledi. 

mış olmuyorum. 
Nazilerin bu hülyalarmın ta

hakkukuna müsaade etmiyece
ğiz. Hali hazırdaki buhranda 
tedbir ve cesaretle yürüyecek 
olursak onlar biç bir zaman b~ 
bunu 30ria kabul ettiremiyecek· 

Pasif korunma tedbirlerini 
tamamlam~ olanlar pasif 
korunma kanunu mucibince Jt.a. 
za idare heyetleri va.sıtasiyle 
mahkemelere sevkolunacaklar . 
dır. Bu gibiler hakkında elli li· 
raya kadar paııa oezasiyle altı 
aya kadar hapis cezası verile
cektir. Biz hemşehrilerimizden j 
§8.hsi ve umumi emniyet nA.mı -
na bir buçuk iki metrelik basit 
toprak siper hazırlamafarun is
tiyor\1Z. Bunu, böyle bir za -
manda külfet addeceklerin bn
lunmıyacağını zannederim. ,, 

Müsabakamız. 
hakkında 

Kepek, tuğfa ve kiremiti r:n, 
dahıldc şekerden imnl edıl n 
maddelerin muamele vergisın -
den muafiyetleri kaldınlmı ur. 
Ticari ithal primleri de muame
le vergisi ahkiı.mı içine sokul
muştur. Memleket içinde ironi 
edil n lastik, çizme, Şoson Vf' kn
Joşl.ırlıı ökçelPrden kilo baiına 
on beş kuruş istnı!tik vergisi a
luıacn.ktır. Damga kanununun 
bazı mad~elerine ufuk ?.amlar 

de siyaset takip etmek 
• • llÖ 1 b~ ifin ~c:ıarılabile-ı 

-..... ~ Y edı ve dedi ki: 

lerdir. 
Naziler hemen hemen blttUn 

&lüııak>lit Ve.kileti b8t9esi ----o-
Bundan sonra, Münakalit Ve H . d d 

kflletinin bütçesi gör1ifO.ldii. 1 n or usu n u n 
Mazhar !fiftt söz alarak Delliz 
Ticaret mektebinde 100 talebe 1.. h ı' -

~ ~Pılan yollann ekserisi 
ı...- h-ı ı&r-.flnda bozuluyor. 
d!_l '1~rt ınüteahhitlerin ilıa
~ ~dağıtması yilzfuı-

~4:~ Naci tekrarll 
~ l'aPı~elerek fikrinde ısrar 

oldueu halde mektebin 165 bin Ka raman IQI 
" v lira tahsisatı bulundugunu, ya· 1 

ni her talebeye senevi 1800 lira Londra, 28 (a.a.J - Wa.veıın 
düştüğünü söyliyerek "acaba Habeşi~ın fethini ikmal .!!~· 
bu miktar çok değil midir?,, mekten ıbaret olan strateJısı, 
dedi. daha şimalde cereyan etmekte 

Avrupayı zaptettiler, Mısın, 

Süveyş kanalını tehdit etmekte
dirler. İspanyayı da ve Porto
gali de her an işgal edebilirler. 

Müs:ıbakamızı kazanan oku
yuculanm.ızın listesmin neşri 
sonn ermiştir. Hediyelerin tevzi 
§eklin; ve tarihini cumartesi gün 1 

·kil sa~ ınıızda bulacaksınız. 
------'"'-~---

~~ an bazı yolla.nn bo-l 
~ Oldu~ ahllksız ellerin se-
bıı... eoy~8'Una kani bulunduğu. 
~~~~ekle beraber baz.an da 

Kürsüye gelen Münakalat Ve olan hadiselere rağmen, bugün 
kili Cevdet Kerim lncedayı ver- Lordlar kamarasında Feld Mar 
eliği mukni cevapta bu mekte- ı=sa.~ Lord Birdwood ıle bahriyt> 
bin .Alınan tedbirlerle yarınki musteşarı Croft tarafından tas. 
Türle ticaret filosunu hakika- vip edilmit ve muhik gösteriJ. 
ten takViye edeceğini ve onun miştir. 

'tdiğjn.igının bu hale sebebiyet 
~ anlattı. 

t~elin Kaplan da, mükellef 
b.~~ M.........~dırılması fikrine 
;:'«ti it-~ ıne.mıekette mec -
i:~ç. lrıtlk~etiyeti ihdas edil
~ ~işlerin ~lıniyece 
~ -~ · lWn-eleri doldu -
~ lraoa va.tandasiann akşa-
~--~:h~ı:~-~~ ~y~amakla va
~ Jti:-~ı ışaret ederek 
"'li4 ~~t~ u::ar 1?oş dururken mem 
lb,~ bır şey yapamayız. 
~· cebren çalıştırmak 

"-"\t es 
:"4lt' 1'11fillada aöa istiyen Maz -
~IUA.ıle dair bir hata 
!it :;ı. v • reis sözü Nafia S6l'di ve Mazhar Mü • 
~:;:- ~ Yerden bağırdı: 
\~~ ~ ~il~et Meclisi kür-
~li)~Y~ıyem~ :oere-

ı.._ ~~ v~ ftlvabt 
-"t ~Ye g•n NM:ia VekiU 
lt' ~Y ezcümJe dedi ki: 
I~ ~ nrkad8J3Jan hak-1 
t!Q.:o\>~ • Vek&ıetim lılecli
~ ~ ~tektifler ve büku
~~ ~ sene~ beri 
~~ ~i ~ faaliyetine 
~~. ~:.r· Yalnız harbin 
~ ~ .1Yetimizin istı1m
~~ :tirıniştir. Fnkat bu, 
~ ~lU'i<llnde iş yapmak 

l](~r. Mali vaziyt"lt 
~ 1 $ene evvel hazır
sı.e ~t.?~~ . ait layihayı 
.. ~ ' -."l:Uledik. Buna mu 
~ ~je ~~!~rtller hakkın· 
ı...~ ~ ~aıunıştır. Bilt-

~fy~ ~~in yap1Jan z:am 
}..~ tt . .i~.aı:~ sarfedil . 
~ ~~ daha iyi b& 

~~~~ t:eclbir alınmıştır. 
l ' hl ~ındiye ka· ~ tı İ6rin hazırlan-
~ .._"'-~·"weatı küçilk 
~ ~ ... ~ bazı ellere 
~~~.'Vaktinde mikJa. 
~ ~t.den IUiJstimal ol
~- ~ltte1ı 8'1ıı•• e büyük ve 
~~ '-'er w.tından 
~ . h~1ara ai~ ~~telif 
:1:t ~11tt~ ~- Bınncı de

.. Y<>Uara Memmi-
~IU- • lu İsine bir 

. ~ ·~ete devam edil 1 
VUk BU kanunnnn 

istikbalini garanti ettiğini bildi "Hind ordusunun baba.at., 
rerek tahsisatın çok olmadığı· likabırıı taşımakta olan Bird· 
nı, yakında talebe adedinin 150 wood fU beyanatta bulunmuş. 
kişiye çıkarılabileceğini söyle- tur: 
di ve arkadaşının verdiği i.a - - Hind zabitlerinin ve asker-
hatı kifi gelip gelmediğini sor- lerinin dominyonlar ve mils • 
du. temlekeler zabitleri ile asker.te-

Mazhar Müfit oturduğu yer- rinin şarki Afrikada görmüş 
den bağırdı: oldukları muazzam işin hakki-

- İtimadımız vardır zatıili- le takdir edilmemiş olmasından 
nıze.. dolayı pek ııihot bir hissin t&-

1.'lcaret VeldleU bütçesi Biri alhnda bulunuyorum. 
Ticaret Vekaleti bütçesinin B. Hitleri.n. madunu olan Dük 

görüşüleceği reis tarafından D' Aoste'a stoklarını tüketme
bildirilince kürsüye Osman Şev leri ve mal?.emeleıini yıprat. 
ki gelerek, ekmeğe ka.rışbrılan mala.rı için İngiliz kıtaabnı 
çavdardan bahsetti ve bu se- mümkün olduğu kadar uzun 
beple bazı vatandqlann mem- müddet Habeşistanda tevkif et
lekette bir buğday buhranı ol· meği emrettiği muhakkaktır. 
duğu vehmine düştüklerinden Fakat yapılan sefer büyük biı 
bahsederek h&ta ettiklerini an- süratıe hitama ermiştir. • 
lattı. 

Kürsüye gelen Ticaret Vekili
1 Mümtaz, sık sık alkışlarla ke

silen veciz bır beyanatta bulu
narak, harbin bizde de tesiri 
gösterdiğini, fakat buh alin hiç 
bir \•eçhile vahim bir netice tev
lid edecek mahiyette olmadığını 
birt alnm ana maddelerin sto1rn 
na karar vermşi olmakla bera
ber vesika usulünün tatbikine 
hiç bir \•eçhile mahal olmadığı
nı, cünkü memleketimizde harp
ten evvelki gibi her seyin mev
cut ve bol ve Reisicümhur sof
rasında ne varsa o maddenin 
her vatandaş tarafından eskisi 
kadar sühuletle temin edilmesi
nin kabil olduğunu anlattı. 

lhbul.t ..... 
Sözüne devam eden Vekil, 

Koordinaayon heyeti kararile 
hükfu:netin hububata el koydu
ğu aman köylünün tal'7.l hare
keti hakkında ezcümle dedi ki: 

- Köylli tam bir kuvnyi mil
liye zihniyeti ile hareket ederek 
seferber olmuş, kağnısı ile ve 
diğer k~ndi vesaiti ile elinde 
bulunan hububatı hükfımete 
teslim etmek için ona yardım 
etmiştir. 

Vekil. icabında bakliyat m&
selelerine de mi\dıheJe ~ 
ifüli bfldtrmlR. ftvat mftrakabe-

Giritte 
(Baş t4rafı 1 inci MyfaM.) 

Giri~ Wtrip edileo tayyareler 
Kahire, 28 (n.a.) - Orta 

&arktaki İngiliz hava kuvvet
leri kumandanlığının tebliği: 

Girid lngiliz tayyareleri dün 
ve evvelki gece Ma1eıne tayyare 
meydanına bir çok hücumlar -
da bulunmuşlardır. Gündüzün 
yerde bulunan bir çok dÜ§man 
tayyarelerine ağır hücumlar ya
pımışlır. Bu tayyarelerin bir 
çoğu tahrip edilmiş ve bir ta· 
kımı da ağır surette hasara. uğ
ramı§tır. Avcı tayyarelerindeD 
müteşekkil bir hava filosu ada
mn şimalinde 88 Junkers ti
pinde düşman bombardımu 
tayyarelerine tesadüf etmi§ ~ 
bunlar.dan üçüncü dÜ§ÜnnU§
tilr. 

Gece hücumu esnasında dti!t
manın be§ tayyaresinin 'Maleme 
tayyare me~nında tahrip e-1 
dilmiş ve keza bombardıman 
edilmiş ve mitralyöz at~inc tu. 
tttlmnş olan civar plajlardaki 
diğer bir takım tayya.relerde 
yangınlar Ç1kanlıq oldulu 
""'nnPı'iilmPktNI; .. 

Nazi tehdidi yalnız §İınali Fran ----------~~ Resm"'ı Harp yapılmaktadır. Geçen.. sme ser-
.iL best meslek crba bma vapılmış sı.z Afrikaaına ve Akdenizin 

garp kıyılarına müteveccih ol
ma1da kalmıyor, bu tehlike ve 
tehdid (Doklar) kalesine, At-j 
las Okyanusundaki < Asur) ada
lan na ve Y~ilbunın adalanna 
kadar uzanıyor. Tehlike vatanı
mızın yanıbaşındadır. Atlas 
Okyanusunun herhangi Dir ada
sının i.\ıgali veya kontrol altına 
alınması şiınali ve cenubi Ame
rikanın emniyeti iç.in ani bir 
tehlike teşkil eder. 
Şimdiye kadar iki şey dikta.

törleri durdurmuştur: 
1 - İngilterenin tarihi mu

kavemeti. 
2 - Çinin hayret verici mü

dafaası. 
Mihver devletleri evveıl de. 

niz hikimiyetini elde etmedik
çe, dünyaya tahakküm gayele-
rine asla eri.şemeSJer. 1 

Bu gayeye erişebilmek ıçın 
Büyük Britanyaya galip gelmek 
lhımdıt. Şayed mihver den.is 
hakimiyetini ekle edemezse mu 
hakkak surette mağlup olacak
tır. 

Her çeşit hürriyet dP.nWerin 
serbestisine bağlıdır. .Amerikan 
tarihi mutlak surette şu keli
melere dayanır: "Deniz serbe& ı 
tisi,, • 

Atlas meydan muharebesi 
şimdi şimal kutbundan kutbu 
cenubi mıntakalanna kadar ge 
nişlemiştir. Bütün bu muazzam 
mıntakada nazi korsanJan ya
hut denizaltı gemileri gittikçe 
ziyadeleşen ve te!Aş uyandıran 
bir nisbet dahilinde ticaret ge
milerini batırmnktadırlar. 

Emtianın teslimi için gereken ,, 
munzam tedbirler alınmıştır. Te bJig\J Jerİ olan yüzde 50 ve gayrt safi ver-

Şimali ve cenubi Amerikadal gi verenlere yapılmış olan yüz-
tl · (B f 1 · · I "'-) de 25 kazanç vergisi ımmmma menfaa eriınuin ne zaman ve et§ umı ' uıcı 8a!f auu bir misli daha ilfıve edıhekte · 

nerede hücuma düçar olduğunu taknsmdak.i kuvvetlerimize kar-
ve emniyetimizin nerede tchdid §l ağır bUcumlarda bulunmuş- dir. Beyannameye tabi olanla
edildiğini tayin etmek hakkı lardır nn ruhsat tezkerelerine ~5 lira, 
bize aittir. Müselli.h kuvvetle - İngili: 'z kıtaatı, çok büyük bir istisnai muameleye tibi ~~nla-

nn ruhsat tezkerelerine ~u li
rimizi mükemmel askeri bir du azim ile dövüşmekle beraber ra zam yapılıyor. Kahve) c ki-
nıma vuediyonız. Ve her hruı- daha müsait geri bir mevzie çc- 1 25 40 

k · 
· b' h.. k koym k kilmek mecburı"yetinde kalmış • osuna ' çaya ·uru~\ çı-gı ır ucull1ft arşı a men toya ton ba ma 200 k urus 

için bu mü.sellib kuvvetlerimi- lardır. Muharebe şiddetle de • mm yapılmakta. bundan b· şka 
zi k~anmakta tereddüt etmi ·ı' vanı etmektedir. gümrük tarifesinin 129Bve132 
yecegıs. Tobrukta tebeddül yoktur. B de sun'i ipek pozisyoıılnwıa 
~ Amerikaya temhuı.i.ı Adcden üstün düşman kuv- bir miktar zam yapılmaktndır. 

Va§ington, 28 (a:a.) - Fra.n- vetlerinin tazyiki karşısında! Nakliye ücretlerindeki kesirler 
sız hükfuneti, Fransız filosunun lngiliz kıtaatı Helfaya geçidini 1 vergi olarak vahidc> irca edilmek 
ve miistemleke~rinin Alınan - muvakkaten terketmişlcrdir. t<-clir. Mütedavil evrak ve se
ya.ya ve yahut herhangi bir Bu cephenin sair kısımlruın-, netlerde damga resmi binde 2 -
devlete teslim edilmiyeceği hak da motörlü İngiliz keşif kolları ye iblag edilmiştir. 11 kuruştan 
kında Amerikan hükumetine düşmanı taciz etmek faaliyeti- yukarı fiyatta sigaralara yir
tahriri teminat vermiştµ-. Fran ne devam cbnişlerdir. Vatan • mişer parn, likör. rakı, konyak
sanın Vaşington büyük elçisi pervcrlerden müteşekkil mühım hıra şişelerine göre 4 ve 8 ku
B. Haye, hariciye nazır muavi- kuvvetler hali hazırda Debra ı'tlş, i3lllpanya. viskiye şişe ba-
ni Summer Wcllese bu hususta Tabordaki İtalyan garnizonunu şına 75 kuruş, şaraba litre ba· 
sarih garanti ihtiva eden bir sarmaktadırlar. şına 2 kuruş zam y<lpılmakta· 
nota tevdi eylemiştir. Kia Lakemti mmtakasındaki dır. Kibritlere kutu başına 2C 

Henri Haye, gazetecilere yap İtalyan kuvvetleri üzerinde gıt- para zam yapılıyor. Teşviki sa· 
tığı beyanatta, bu notayı, li'nın- "d rta b. yik · edil · k d 
mz • Alman '"''"'irliği-·nın ı-:cn>d;;;.; gı e n n ır taz ıcra - nayı anunundan istifade e en· 

.19"' 
0 

'f>'L'6' mektedir . lerden alın11.u müdafaa vercis· 
hakkındaki Amerikan endifie- Göller mıntakasında 26 :ıı- ne yüzde 50 dnha z:ım yapılı • 
lerini izale için Vichyden aldığı cı fırko kumandanı general yor. Bınalardnn buhran vergi
teminat üzerine yazıp vermi3 ol Cafarati kıtaab ile beraber ~i alınacakbr. Gümrükte kulla-
duğunu söylemiştir. etsilrn olmuştur. nılan müdafaa vergisi pullan 

Nevyork, 28 (a.a.) - Reuter: Soddunun işgalıne tekaddüm bir misli arttırılmakta ,mek · 
Gazeteler büyük başlıkl rla eden harekat esnasında İtalyan tuplardn 1 knruş telgraflarda 

Reisicümbur Rooseveltin "Hu- !ardan 314 zabit, 1906 ı~üc:ak 30 karusa kadar 5, yüze kadar 
dudsuz fevkalade milli ahval,, zabit ve nefer esir a1ınnw·tır. 10, ıl i yüz elli kunısa kadar O· 

içinde bulunduğunu il8.n ettiği- 2590 yerli mir de vanhr. linla.rdan 15 ve daha fazla olan-
ni yazmaktadırlar. Matbuat Irak :ı;.... ,, • H bb o ku ildaf Reisicümhurun nutkunda sara- ta ı: u.uuJa \•e a anıyl"· la.rdruı 2 nıı:ı m aa ver-

de va~.Jyette tebeddül yoktur. gisi 1Hivc edilmektedir. 
haten görülen Hitierizın aleyh- Bası-ada sükun hüküm sürmek- ..,,_.~._...,...,c:m....,--::r= .... --
tarlığını ehemmiyetle kaydey- ted" 
lemektedir. Bütün gazete mü- ır.ı Şimali Afrikadn ,Sollum cep-
ta.leaları Rooseveltin lehinde-'! tal ·an R4wni l'eb~ı besinde düşman işgali altında 
d. Roma, 28 (a.a.) - lt:ılyan or- mühim bır mevziin zaptına me-

Hakikat şutlur ki, hali hazır 
gidişiyle nazilcr İngiliz bahri • 
ye t~ooihlannın batan gemile
rin yerine inşa etmek iktidarın
da olukları miktarın iiç miali 
fazla ticaret gemmi b&tJrmak . 
t.adırlar.,. 

Birleşik Amerika devletleri
nin milli siyasetini iaah ederek 

ır.Bazı gazetelere göre bu nn- dulan umumi karargilıının 357 dar olmuş olan muzafferane bir 
tuk bil.kuvve bir ilanı harp ma-1 numaralı tebliği: h lr<"ket etmasmda ltalyan ve 
h. t· dedir 28 Mayıs gecesi hava t d,. Alman kuvvetleri bir mil.tar 1

~e;ork · Times ve Ne\'york 1 küllerimiz, Malta ti.~üııii bom- ~ ·r. lır..ı lar, g top, ,.c 7 tnnk iğ
Hcrald Tribwıe gazeteleri bu bflrdıman etmıı:ılerdiı tiı.ıam <:tmi§lerdir. - ---
nutku müstakbel hareket için -=----===----=-=-~ - ----

dem~tir ki: 
"Garp nısıf küresine karşı ya. 

pılacak her taarruza karşı koya
cağız. Diktatörlerin denwer 
biLkimiyetini temin etmelerine 
hiç bir zaman mfümnde etmiye
ceğiz. İngiltere-ye ,..... ilemokra
silere verdiği:niz yardım wı.dini 
tutacağız. Kara.kol gemilerımiz 
mgiltereye gidecek n&kttyatın 
,.mn;v,.tlne , .. , .. ,.,..., ,..~ ' '· 

~!~~ bir temeı addeyıemektc-/ On kaldınmcı 
BOoseve1t~~ ıwııu·· 1J~ta11bı1l Elektr·k, 

. Y,aı~ington, 28 Ca.a.) - Rei-I Jvletmeleri 
sıcumhur Roosevelt, bugün 
Lord Halifax ile meşhur ikt:ı- ldureı'lız ~mıryoU:ın şubesinde :::ırı 
sadet J. \V. Keynes'i riyn"'cti- ıo ıcaıdrruncı ustası• 1hı1ynç \nrdı 
cümhur sarayına da\·et etmiş _ Tal plt>rm nufu. huvivet rüzd r k ı 
tir. fotograflarfle birlikte 30/5/1941 i...\ 

sta.sı araı1ıyor 

• !Ju ~v~n .rayesinin ne ol-
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"Roosevet,, in 
ilk günü 1 1~_A_sk_er_llk_.;.4_wr_ı~l · ITnCfı.ı 
fBot terof• 8 Uncll uyfede) 

Jiaberdar olunca bayağı hiddet
lemııii ve: 

- Beni halk ve mlllet seçti, 
binaenaleyh halk mUmessllleri
le görüşmek en bliyilk zevkim
dir. Sonra bu misafirlerim den 
efktrı umumiyenin temayiilünU 
ilğrenmiş oluyorum. Ben kendi
)eriJe ne kadar uzun görilş\ir • 
ııen:ı muhatabımın mahlyetine 
göre, iş adammın, avukatın, ya-

1 but sadece sokak adamının j 
baleti nıhiyeslni inceden inceye 
öğrenmiş oluyorum. Beni zi- ı 
yaretçiler, fazla kalmak, sure
tiyle meşgul etmiyorlar, bilAlds 

lLAN 
B~ Aakeri4k şubeain
detı: 

1337 doğumlularla ihtiyat e
n.tın yoklama.ya davetleri. 

1 - 1337 doğumlulardan 
.undiye kadar llk yoklamaSIJU 
raptırma.mış olanlar ile 312: 
332 ihtiyat erlerin 941 yokla • 
ınaaına gelmemiş olanların Ha
ziran 941 sonuna kadar Cıınıra
tesi gününden maada her gün 
şubeye mliracaat etmeleri. 

2 - Meakilr tarihe kadar 
yoklamaya gelmemiş olanlar 
baklanda 1l11 sayılı .Ası. kanu
nunun hUkUmlerine ~öre para 
cezasına çarptırılacakları ilan 
olunur. 

ben onları fazla abkoymak için ============ 
ellinden geleni yapıyorum. Hat- Bir kadın evinde ölü 
ti veda edip çıkmak istedikle-
ri halde, bir kaç dakika kalma- bulundu 
Jannı kendilerinden ben rica &- - Şehreminin Nevbahar ma-
dt,yorum.,, deınlştlr. hallesinde Medrese sokağında 
Çocukluğundan beri reisi Alil ıı numarada oturan 50 yaşla

bırakmış olan çocuk felcine 1 nndaki Binnaz evinde öl\i o
rağl!l.en (Roosevelt) büyük bir .!arak bulunmlJi ve muayencsioi 
ııporcudur, bele y\izmiye bayı- yapan adliye doktoru Hikmet ı 
hr ve bu itibarla reis hergün Tümer cesedin defninne ruhsat 
banyo yapar. Bu, onun için hem vermiştir. 
bir eğlence, hem de bir ihtiyaç- !!!!!!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!!!'!!!~ 
tır. 

' 

..,.,.. 
~ 

......,,..... 

' \' 

Banyodan sonra meşhur Bay 
(Fox) arzı endam eder. Bu zat 
reise masaj yapan mlitehassıs
tır. 

ka.hk&halarla güler, hem de a
ra sına yüJıselı: sesle alay eder, 
nükteler savuııır ve bu hal an
nesini küplere bindirir. L8.klıı 

reisin en çok sevdiği filmler \...~'5/'UeJ~~•~~fil~~ (Miki) tarzında canlı resimler-
dir. Bi rfilm bO§Una gitmedi mi 
o, kimseyi rahatsız etmemek için t(oMP ~(M &LERI 
sessiz sadasız kalkar ve mesai Tercih: 8lzi &.ldatmıyaea.k en doğru hakikat işaretidir. 
odasına çekilir. Zaten filmi Külfet ve emek istemeden tavuk suyu ile mamul bir komprime, 
sonuna kadar seyretse de gene 
yazı odasına mutlaka çıkar, zi- mub~ olduğunuz kaloriyi ve huzuru remin eder. 

ra reis gece geç vakitlere ka- ' =B=OYüK===B=AKKALlYE=====MA=G=AZALA:...__=R=lND==A==V=A=RD=IR==·== 
dar çabşma.k itiyadındadır. 
Reisin meraklı olduğu 

şeyler l __ ls_t_an_h_u_I_B_e_Ie_d_i_ye_s_i _İI_i_nl_a_rı_I 

llRA D YO 
29 Ma ıs 1941 

7.30 Program. 18.30 Ziraat 
7.ll3 Müzik Takvimi 
7.45 Habeı-Ier 18.40 MOzlk 
8.00 Müzik 19.00 Konuşma. 

8.30 E\·in saati 19.15 Müzik 

* 19.30 Haberler 

12.30 Pro&ram 
19.45 Kon~c:rna 

20.00 M üzik 
12.33 Muzik 

20.15 Radyo 
12.45 Haberler 

gazetesi 
13.00 Müı.ik 

13.1 5- M üzik 20.45 Temsil 

13 .30 Müzjk 21.00 Temsil 
21 .50 Haberler 

* 
22.05 Kon~a 

22.1 5 Temsil 
18.00 ProgTam 23.30 K•panıs 

18.03 Mil.ık 

Genel Direktörlüğün 
yeni ünvanı 

· Yeni teklif olunan teşkilat 
kanunu mucibince Genel Direk 
törlük \invanı m\idiriyeti u -
muntlye şekline kalbe<iilecek ve 
bölge direktörleri de müdür iln 
vaw alacaklardır. 

BO RSA 
28 Mayıs 941 

Açıl 1 7 ve köJpanıı 

Londn 1 Sterlin 5.24 
Nevyorlıc Dolar 180. 

Cenevre lsvjçre Frc 80.2025 
Atina Drahmi 0.9975 
Madrid Pezeta 12.9375 
Yokoh ııma Yen 31.1375 
Stokholm lsviçre krot 30.745 

ESHAM ve TAHViLAT 

ikram.iye % 5 1938 19.10 

Floryada Belediyece iatiınlôk olunan arazj dalıil.iıJ~e bulun an ilç ~vin l'l O K T O R ••ı-.ı 
tamiri açık eksiltmeye konl4m~tur. Keşif bedeli 2?~~ '\ira 93 kuruş ve f k Ak f 
ilk lemi!Ultı 205 lira 79 kuruştur. K<;-if ve şartruıme Zobıt ve MuamelM T ev i i Ayışık 
J4üdıirlüiü kaleminde gôrülebilir. ihale 13/ 6/1941 Cwn a günü saat 14 de Dahili Hastalıklor Mllteh ... ıeı 
Daimi Encümende yapılacaktır. Tali,ılerin ilk teminat lft9.kbuk veya mek- Beyotlu Parmakkapı imam ao~ 

29 llla~·19 1941 
•••< • . ~~ ... · ........ ~ .... - . .- . .. ' 

Hakiki dostun tavsiyesi budur: 
Sabah. öğle ve akşam her yemekten 

sonra günde 3 defa 

Diş macunu ile f ırçalagınıı 

Yurdda ittifak haline gelen bu 
kanaati tesise niçin ve nasıl 

muvaffak oldu ? 
Cilnldl •6 A N 1 N• in terkibi 

yüksek bir kimya şaheseridir. 

Çünkü biltiın • S A N I N> kul· 

lananların ditjlwi temiz, sallam ve 
gü<eldir. 

Çünkü •6 A N I N> emsalsiz 

ralıbetl dolayıelle hiç stok yapma- t 

dığı için mtitemad iyen tar.e pı1y.s" 
ya çıkar. ,. 

Çünkü e: S A N 1 N t diğer J11 

cunlara nazaraıı çok ucuzdur. ~" 

Artık b9aıl bunlardan ~ 
«S A N 1 N> kullanan on binle ıı• 
kişinin ne kadar haklı oldıll" 
anlamak kolaylaiJ,r. 

Sabah, öğle ve akşam her yemektefl 
günde 9 ~e/a 

Masajdan sonra (Roosevelt) 
ferih fahur ak!f8.IIU etmiştir am
m& reisin günlük mesaisi henliz 
bitmemiştir. Zira bayan (Roo
ııevelt) in şayet akııam yemeği
ne davetli misafirleri varsa - ki 
ekaerlya vardır • bunlar saat 
(18.30) a doğru gelirler ve o za · 
ma.n bay (Roosevelt) bu misa· 
firlere kendi eliyle hazırladığı 
kokteyllerden ikram etmek mu
tadındadır. Hoş, misafirlerin 
eoğıı da reis tarafından hazır
iaıiınış kokteylleri içmek için 
gelirler ya! Zira derhal ilave e
delim ki Birleşik Amerika Cüm
hmiyetleri reisi bay (Roosevelt) 
Amerikanın en nefis, en muvaf
fıak olmuş ve en kibar kokteyli
Di yapan kimsedir. 

.Ancak şayet misafirler sami
mt ve yakın kimseler değillerse 
o zaman reis kokteylini kendisi 
yapmaz ve tabii o akşam da kok 
leyi içilmez. 

(Roooevelt) evve!B. posta pu
lu merakbsıdır. Reislerinin bu 
merakını bilen Amerikalılar . 
kendisine mlı: m pul gönderir- J 
!er. Sonra da reis de~tli gemi
ye düşkündür. O kadar ki ya
tak ve yazı odaS1JUn duvarla.n 
gemi resmi ve modelleriyle do- ı 
ludur. Söylenildiğine göre bu 
gemi ve denizcilik merakı kendi
sine (Wilson) un Cilmburreis
!iği esnasında bahriye müste
şarlığı zamanından ka.lınıştır . 

tupları. ihale tarihinden sekiz gün evvel Belediye Fen tıleri MüdürtdfU..-ıt: kak nu-m1tN a:a, pa.urdan maada 

ne müracaaüa alac•klaı·ı fenni ehli.yet ve &41 yıhna ait Ticaret Odası ve-.1 Mft 14 • 11 •kadar. ·-.•••••ll:l::l"'l••••••••••••••·-~ 
sikalarile ihale ıünü muayyen .saatte Dainli Encümende bulunrnalan. 09" miiraoa.ttırı dlı kabul ,. 

. (4139) ~edlllr.=Telofoo: 41=906. ~I A R L o N 
Yemekten sonra 

.A.lı:şam yemeğinden sonra 
reis, (Beyaz ev l in sinema dai
resine geçer. Roosevelt sinema
ya bayılır. Hele şayet gösterilen 
ftlm bir komedi ise reis hem 

Nakliyat Tev itil 

(Roosevelt) "Beyaz Ev,, ha
ricine ne zaman çıkar? Çıktığı 
zaman neler yapar? Nerelere 
gider? bu suallerin cevabını da 
başka bir mlisababemizde veri
riz. 

ı(onıisgonu 

Reisliğinden : 
Kendi arzula.rile Anado1.uya gıtmek tstiyenlere paraeız naJ1til1eri i~in 

k&Jmak.-mhkltırca verilmiş vesikalarda yaz.ılı &"{lnlade tahsis edilen va
purlarla Otmiyenlerin veya seyahatlerini herhangi bir sebeple tehir etmiş 
oianJann müteakıp posta vapurlarile nakillerine nihayet verilrniftir. 

Htt hangi bir esbabı mücbire ve mazerete binaen vaktinde seyahat 
edememiş olanlardan badema mazeretleri mevzuu bahil vesikalar Uzerlnı 
terh verilmek sureti.le \·il3.yetçe tasdik edilenlerin vmikaları Devlet Deniz-
7olları htanbul Baş acentalıtınca vizeedilebileceg!nden alAkadarların bu 
buaı.t.Ml dikkat ve itina göstermeleri ilAn olunur. (414:1) 

TÜRKiYE CÜMHURIYETI 

ZiRAAT BANKASI 
Kıuuluş tarihi: 1888. - Serrna,.ı: 100.000.000 Tlirlı: Jiruı. ŞUbe •• 

Ajara adedi: 265 

zırat ve Tlcart her nevt banka ft'luamelılerl. 

Para blrlktlrenlırı 24800 llra ikramiye vwlyor. 

Ziraat Batıkesıoda lr.umbaraU ve 9>bar91% taomTUl: -blannda • 
az 50 l irası bulu~anlara senede 4 de!a çekilecek kur'a ile -iıdak:I 
p1ln.n göre ikram iye dağıL~cu.ttr: 

4 aded 1.000 Llrahk 4.000 Lira 
4 » &00 • 2.000 • 

4 • 250 • 1.000 • 
40 • 100 • 4.000 • 

100 adıd iO Llr•Uk 
120 • 40 • 
190 • 20 • 

6.ooo Llrı 

4.800 
8200 

• • 
DiKKAT: Hesaplarıodakl paralar bir Selle~ 60 liradan aşaiı 

dOpniyenlere ikramiye tıkbtı takdirde ~ 20 fazıamyle verilecektir. 

Kur'alar senede dört defa ll Mart, 11 llazhao, ll Ey· 
lül ve ll Birincikinun tarihlerinde !)ek.llooektir. 

Ordu Hasta Bakıcı Hemşireler ). DOKTOR --. 

Okuluna Aid Bazı izahat ve Okula h .. &FIZ CEMAL 

ı - ~::~~ası::.c, ~!:.1 ye~:-e!1":: Ankarada Lokman Hekim ' 
M . M. V . tarafından 1939 ~en ... inde açılmış olan hastab•kıcı ve iıEm§ireler 
okulU&a bu sene de 50 talebe alınacakt.ır. Okula girmek anu edanler, bu
lundukları maftal.lln valiliiine, kaymakamhğına veya askerlik liUbelerlne 
dilekte ile müracaat edeceklerdir. 

2 - 3433 sayılı kanun mucibince bu okuldan mezun olacaklar, nlemur 
olup tel<aüdiye alacaklardır. 

3 - Mezun olanlar altı senelik mecburi h.izmeUfW'ifti ordu hastahane
sinde yapacaklar; ondan sonra arzu ederlerae memlek:ettekl bütün sıhhi 

1 
~küller kendilerine açık olacaktır. -~.J' 

4 - Tahsil müddeti 3 sene olup bu mtiddet içinde okurlara ayda beti 
lira harçlık verilecek ve !ate ve ilba.Wırı tamamen okula ait olacaktlr. 

fi - Okuldan mezun olanlar, barem kanununa ıöre 20 lira till Jn.M14-
dan b•ilamak twıre maq alacaklar ve bu miklar glttlkçe çojlalacııkbr, Bu 
zaman dahi lqe, giydiımıe ve barınma orduya ait ola<!elcbr 

6 - Okul 15/EylıU/1G41 de tedrisata ba~yacaltbr. 
~PARA 

HAYAT 1'ARl.,urul, 
7 - Okula kayıt ve kabul ı;art1arı şunlardır: 
A - Ttirki1'<! Cümhuriyetı tebawndan olmak ve Türlr: ırondan 'bu-

hmmak. • 
B - Sıhhati yerinde olmak ve durumu bel' iklimde vazife &ÖJ'mt.7e m"

ııait bulunmak <bunu her hangi bir hastaheııe sıhhi heyeti raporu ile ı..

bit ettirmek ve evraka bağlamak lizımdır.> 

C - Okurun yaşı on aJ.tıdan aşafı ve yirmi ikiden yukan clmıya
coıldır. 

DİREKSİYONU 

• 

Saatleri kat'iyen pşmaı ve salılP~ 
lerini şaırrtmaz. Israrla A RL.O 

saatleri araJUUZ. 
Deposu: 

z. SAATMAJıl 

'iwunıi al'tH ij BUl(Aı1NO~ 
IKR.o.Mlva.ı ~- Av" 

D - Kerıdioi, ana ve babas.ı iffet ehlinden olmak •Bu vazi,.et polioçe 
tevsik ettirlle,..k evraka bağlanacakbr.> 1 

E - En az orla okul tahollini bitirmiş olmak «eleme imtihanlarında 
muvaffak olmak ı;arttır. Veya bu derecede tal/sil gördütfulil lsbat etmek> 
tasdik.name veya bunun tasdikli bir sureti muamele evrakına eklenecektir. 

F - Evli veya nifanlı bltlunmamak cevvelce evlenip boşa.nanlarla 
kocası ölmüı; olanlar kabul edilir.> Buna ait medeni hali !»ldirir miisblt 

T. iŞ BANKASI' =::=::-:::~~~====~=~fi 
Kllçük tasarruf 1 Türk Hava Kurumu İstanbul Ş. 1 
hesapları 1941 Başkanlığındıa" 

evrak keza eklenecektir. 
G - Okur Slhhl sebepler d!fıoda okulu kendillginden teri<et\iğl, ev

lenme sureli ile veya diter inzibati sebeplerle okuldan çıkarıldılJ, altı 
senelik mecburi hizmetini yapmadığı veya tamamlamadıCı veyahut SJbhJ 
sebepler d ışında okuldan çıkarıldığı takdirde tahakkuk eWrilecek mektep , 
mastallarını tamamen ödiyeceline ve gösterdiji vesikaların tamamen dôi:
ru ol<luğuoa dair noterlil<:ten tasdıkli ve kefilli bir taahhütname verecektir. 

8 - Yukandaki ş~ti haiz olan okur, okula imtihan11z olarak kobul 
edilecektir. 

9 - Yukarıdaki maddel<>r mucibince evrakının muaınelesinl bitiren
lerden, vilıiyet veya kaza merkezlerinde oturanlar bu makamlar veya alil
keriik şubeleri vasıtasile e\Taklarını doirudan doğruya Ankara Merkez 
hulohanesi bo§tabibi ve okul müdürlöitkıe gönderilecektir. 

10 - Müracaatların Ağustos 11141 nihayetine kadar sona erdlrilın..U 
lbınıdır. 

iKRAMiYE PLANI 1 - Yalnız kiğıdJ tdaremiulen verilmek ilzere nümune ve f" 
mesine göre imal ettirilecek iki milyon titre zarfı açık ekııiltıPeft 
nulınu~tur. KEflDELER: 4 fubtıt, 2 Mey•a, 

1 A6uotoa, 8 lkinoll•ln 
tarlhlel"htde yapılır. 

1941 İKRAMİYELERİ 
1 adet 2000 üralık = 2000.- Liı"ı 

3 > 1000 > = 1000.- • 
2 > 760 • = 1600~ • 
• > 500 > = !000.- • 
8 > 2.50 > = 2000.- • 
Si > 100 > = 8500.- • 

80 • 60 > = 4000.- • 
300 • 20 > = 8000.- > 

2 - Muhammen bedeli 2500, muvakkat teminatı 187,5 JJrııdll"• ., ~· 
3 - Eksiltme 30 Mayıs 1941 Cuma günü saat 15 de Türk ~\ııt· 

rUD'lu İstanbul 6Ubesinde müteşekkil komisyon huwrunda yAPııac' 
4 - Nümunesi gösterilir ve şartnamesi para.;..ız verilir. ı>if 

6 - İsteklilerin kanunun tarif ettiği vesika ve temınaUacUe 
belli gUn ve saatte İ$tanbul şubesine müracaaUarı. (S.92'1) 

Devlet Demiryolları İlanlat~ 
il - Okurların kabul edildikleri ve mektebe hareket etme tarihleri J ~~~~~~~~~~~~~ 

tl8' ·.J/ 
Trakya hattı ile Mudanya - Bursa ve Samsun _ sahil ~ ~"°' 

ııayri blilün :;ebel<ede 1 Hazıran 1941 tarihinden !Ubareıı Y"°' 1 
rin tatbikine bu51.anacağı, . . ~ ayni makamlar tarafından k<>ndllerlne bildirilecektir. 

12 - Kabul edileceklerin okulwı bulunduğu AnkaraJ'a klldar gelmek 
ve okulda tekrar yapılaca;c sıhhi muayene neticesi hastalıltlan tebeyyün 
edenlerin ınemleltetıerine gitme!< için ma.mıf ec!eceid«I yol paraları ken. 
dllerine ait olacaktır. c3837> 

• 

Seblbi: A. O•rıMilettln &eNVoilu 

Nepriyat J4üôilrü: Maolt Çotln 

Buıl~ı yer: (N. Bekir GUr~ylar ..,. 1 
A. Cem.lettin &araçollu matbauı) 

Bu tarifelere &öre yolcu münasebetlerini ve yolcu trenJe<llljll ıl !J 
zamanlarını . gösterir cetvellerin istasyonların bekleme S&lo~.,ııı'..-
DU<ı v~ küçtik cep tarifelerinin gişelerde satılıla çıkarılmış l> 
sayın halko illn olunur. •4109> 


