
6 HAZiRAN 1942 • iDARE YERi 

CUMARTESİ 
Nunıosnınniye: No. 17 

Telgraf : Yeni Sabah İstanbul ' ' 

l'clef'on : 20795 

Beşinci Yıl No. 1467 Her Yerde 5 Kuruı 

Müttefikler arasında 
GÖRÜŞME 

r 
Jl.Uanfik mukavelennmesinin 
"değişUribnesi" lı~ bir m
man me\"LUUbahls OOunıyaca
ğı mütaıeasındaı bulunduğu
muzu söyiiyeceı!iz. Bu, öy
le esa b bir p~ nsiptir ki t n
gilk're ''~) Arneıika de,ietler; 
onu ne t.-.. rlrndebiliı ter. nıe d'e
~"İst~ler. Ola. olsa yat::.ız 
Jngut.ere ıle Birleşık Amerika 
a.r-asuula inualanmı~ bir mi-
salitan ibaret olan hu siyasi 
u~rn SO\'J etler Birliği de 
al~id r,;fati3 ~"imzasını koyabi
lir ki, hu da değiştlnne de
ğildir. Nihayet, bir geni~Je
ınooir. 

Yazan : Hüseyin Cahid YALÇIH 

!relef on : 20795 

Arjant in Cümhurreisi, Afgan 
Kralı ve Ürdün Emiri 

ıarasmda 
-0-

Tebrik ve 
teşekkür 

telgrafları 
Ankara, 5 (A.A.) - Ar

jantin miJli bayramı mUna
sebetiyle Reisictimhur İsmet 
İnönü ile Arjantin Cümhur
reisi Robsrto Orts arasında 
karşılıklı tebrik ve. teşekkür 
telgrafları gönderilmiştir. 

* Ankara, 5 (A.A.) - Af-

GÜNDELiK SİY ASI BALK GAZETESİ Her yerde 5 konış 

Hava Kurultay; açıldı OG HETMENLERiN ~1.RiKEN 
. . . . . ALACAKLARI VERiLiYOR Başvekilimiz : "Cümhurıyet Hük1imetı, Hava Endustrısıne 

!) 

hususi bir önem vermek tedir ,, diyor l\fesken bedelJeri. l Haziran 1942den itilıaren verilmiyecektir · ı 
Öğretmenlerin bu tarilıe kadar tahakkuk ehni:-; alacaklar1. 

dd Hususi Mubar.;ebele.rce Uo yılda ödeııeooktir-. Tür k havacılığı, teknik eleman, ham ma eve sana-
yileşme bakımından kısa bi r zamanda istiklaline ha~~~a~) ~if~;r?tt1~~r~~i 1l!:~ ~.~·i~~ J~~c~~::;:::ı1!~ kavuşturmak kararımlz, ancak yüce milletinıizin hususi idarelerden maaş alan terfihi için bir proje hazırlamı~ 

1 l ·ı Jı/e ecekf ir öğretmen ve öğretmen muavin- tır. Projenin esaslarına göre, ._ _______ ,..u __ ar_a_ı_m arı e ge rçe ş ]erinin 4,5 milyon lira tutan 9·12 vıh hnziranı11d~n itibaren 

mesken bedeli, harcırah Ye sair ~ (Sonu Sa. 3 su. 5 de) delegesi Nizamettin l{ırşan'lal 
Beden Terbiyesi Genel Direktö
lüğü deleı!csi Cclfil Dincer ve 
yedek katipliklere E<3kişcri de
legesi Farurk Şükrü Yersel ile 
Hatay delegesi Selim Çelenk 
seçilmiştir. 

nulması ve Sayın Reisicümhıır 
:Milli Şef lnönü'ye lüırulta.yın 
fazimlerinin arzedilmesine ve 
Genelkurmay Başkanı Mareşal 
Fevzi Çakma.k'a telgrafla Kurul
tayın saygılarınııı biJdiriJmesine 
karar verilmiştir. 

Kw·ultay Ba.skanımn C. H. 

Çimento fabrikaları 
satın alınıyor 

ganistan milli bayramı dola
yısiylc Reisicümhur İsmet 

('E5) ır İsli'ındinav gazetesi- İnönü ile Afganistan Kralı 
l,g1 nin havadisini Alman Haşmetıfı Muhnmmecl Zanir 

Aııka:na, 5 (A.A.) - Türk 
Hava Kurumunun Sekizinci Ku
rultayı, vilayetlerden gelen dc.lc
gelerin ve kalabalık bir davetli 
!kütlesinin i,ştirakiyle bugün saat 
10 da Halkevinde Raşv1~kil Dr. 
Refik Saydam'ın nutuklariylc 
açılmış, Kurultay başkanlığına 
B. M. Meclisi Reisi Abdülhalik 
Rcnda, reis vekilliğine Seyhan 
Mebusu Hilmi Uran ve kfı.tiplF.t
lere Cümhuriyet Hnlk Partisi 

Kongre riyaset divaııının böy
lece teşekkülünü nıüteakıp Ebe
di Sef Atatürk'ün muvakkat 
k abrine hariçten gelen delege
lerin jştirakivle bir çelenk lko-

Partisi Genel Sekrdeıliğine, Kı
zılay, Çocul{ J<~irgeıme Kurumu 
ve Maarif Cemiyetlerıne Kunıl
tayın ~evgilerile iyi dile.klerin~n 
bildirilmesi hususunda yaptıgı 
teklifi de ittifakla tasvip eyliyen 
kongre bundan sonra genel mer
kez heyetinin iki yıllık çahşma
lan etJ-afında 'l'ürk Hava Kuru-
mu Başkanı Erzurum Mebusu 
Şükrü Koçak tarafından \'erilen 
izaJıata ittıla kesbeyleaniş ve 
Kunımun GalışmaJa1 mı ve he
saplarını tetkik etmek, nizamna
mede vapılacak değişikJiklcrle 
dilekleri incelemek üzere 15 er 
kişiJi'"ıt birer komisyon s çerek 
toplantısına son vermiştir. 

Vekiller Heyetinin kararma göre, ithal olunacak 
çimentonun glimrük resm · de indirilecek 

ajansı ortalığa yaydı. Han arasında tebrik ve te-
Bu h<ı:bcre göre Birleşik Amc- şekkür telgraflan taati o- Mühim bir Rapor 

Ankara, 5 (Telefonla) - 2 - İthal edilecek çimento 
Memleketimizdeki çimento fab- günu ük resmi kanununun vcr
rikalannın istihsalleri bilhassa diği salahiyete istinaden tenzil 
inşa.at mevsimi olan Nisan - A- edilecektir. 

rika, İngiltere, Sovyetler Birli- lunmuştur. 
ğı vcsau· müttefikler arasında * 
harpten sonı'J. Avrupan~. siya- • Ank~.ra, ~ ~A. A.) - Ş~~-
si hudutları hakkında m-.ızake- kı Ürdun mılh bayramı mu-

______________ ... ___________ _ 
ğustos aylarında cimento ihtiya- DiğP.r bir Heyeti \Tekile knra
cını karşılıyamamaktaclır. Bu- nna göre gümrük tarifesiniıı 
nun önüne ge<:mek üzere Heyeti 469 av B pozisyonlarına giren 
Vekile mahim bir knrar vermiş- çimentolaıın gümrük resmi bt.-
tir. Bu karara göre: her ton başına 50 kuruştan iki 

reler cereyan ctmiye ba.<jl:ı- nasebetiyle Reisicümhur İs-
:nııştı. met lnön~ v: Ürdün Emiri 

Adliye Vekaleti, boşanmalar için 
! yaptığı t e t kik etrafında a nk e t açıyor Bmıdan sonra, Lizbondan çe- ı Fahametlu Emir Abdullah 

kll'c.n \•e Tbe 'I'ime!)'in ' aşing- ı arasında karşılıklı tebrik 
tondan aldığı mnliımata atfedi- ve tcşekkiir telgrafları taati 
len bir ya.zı gördük ki, ayni oJunmustur. 
nHwzua taallfı.k mektedir. Bu •••••••••••• ••• • ••••••• • 

Boşanmalann hakiki sebepleri nelerdir? 
l - Çimento endüstri i dev- ı Jiraya yükselmiştir. Çjme-nt ım

Jetleştirilecetk ve mevcut hususi (•ak İktısat Yco"taletiııdc:n orce
çimcnto fabrikaları Etibaıık ta- den alınacak müsaade üzcr;ne 
ı·afından satın alınacaktır. 1 ithal olunacaktır. 

Llioon telgrafı da, yine ayni 
Alman ajm ~ tarafından m~t: 
nuat.., verilmiştir. Yalnız, rkı 
haber arsındn biraz farklar var. 
Birincisinde bütün Müttefik 
deYletJer arasında cereyun eden 
bir miizakercden bahs(Jlunduğu 
halde, ikincisimle müzakere 
&wyetler Birliği ile İngiltere ''.e 
Amerika nrasına inhisar etti
riliyor \'C ırnyenin haqlteı~ son
ra.ki Avruıxı haritasını çızmek 
d~Oil Atlantik mukavclmıamesı
nın değiştirilmesi Qlduğu söyle
niyor. 

Bu hususta ne İngiliz, ne A
merikan kaynaklınndan hiçbir 
şey bildirilmemesi dikkati cel
betmek 18.zımdır. Çiinkü asıl 
ata.kalılar tarafından hiçbir şey 
~ylenmezken, bir Mihver kay
nağından bu hav.adisin verilme
si ışin içinde bir propaganda 
kastı bulunduğu fikrini uyan
dırabilir. Bfıhusus müzakerele
rin hodcfi bir defasında A nupa 
hantnsmı çizme'k, diğer def asın
da Atlantik mükavelesini değis
tirmek şeirlinde göste:nmesi ıe~
kanmmuniyeyi teşvış eme~
nin mevcudiyeti hakkında bır 
şliphe uyandıracak bir işa;cıtt~:· 

Meselenin kendisine daır du
şünmiye başlamadan e~:eı, ,!'--t
lantik mukavelenamesının de
ğiştirilmesi" hiçbir zaman mev
~ubahis olamıyacağı ro~ta!ea
smda buhınduğumuz.u .soyhyc
cei:riz. B~. öyle esıslı bır pr~
siptir ki İngiltere ve An:ı~rıka 
,le\'letıcı i onu ne tcrkedebılırler, 
ne değiştirebilirl~r. _0153; olsa 
yalnız lngiltere ıle Bırleşik ~
merika arasında imzalanmı~ bu,: 
misaktan ibaret olan bu sıynsı 
vesikU.ya Sovyctler Birliği . ~e 
akid sıf atiyle imzasını •koy_~bı~ır 
ki bu da değiştirme ~eglldır. 
Nihavet bir genişlemedır. . 

So\rye'uer Bi~li~~iı: Atlan~ık 
mukaYelenamcsını akıd sıfatı~
le imzalaması ise, gerçekten lu
zumlu bir harekettir. Vakıa Sov
yetler Birliğinin ~u hn.ıyte t~
dafiii bir gaye takıp ettigı sn.l'.i
biyetli ağızlardan ilan ve tem~ 
edilmiştir. Fakat dünyad~ hıç 
kimsede resmi teminata. . n:ıa.n
mak cesareti kalmamı~ gıbıdir. 
Onun için muhtelif dedikodula
rı bir dereceye kadar ~n~<:J?~k 
ma~sadiyle Sovyetler Bırlıgının 
hic olmazsa Atlantik mıı~avele
namesinde tesbit ve mu~afaa; 
edılen prensiplerin albna ırr~
sını koyması muvafık olur. Çun
kü daha şimdiden, Sovye~ler 
Birliğinin 1939 hudutıanyJe 
memnun olmıyarak 1914 hudut-

·Yeni romammız 

HAZRETi 
--=:ALI 

-YAZAN -
Muharrem Zeki l{orgunal 

Birkac güne kadar 
' 

lannı istediğine d~r dedikodu
lar dolaşmaktadır. 

Hakiki;ı ten Vaşiııgtonda. bü
yük devletler yahut bi.itlin Müt
tefikler arasında sulh meselele
rine ve sulhtan sonraki Avrupa~ 
, ,a dair görii§mPler oluyor mu? 
Bu bapta inanılır kaynakhr
dan çıkmış malfımatn sahip ol
madığımız için, bu ha\'adisi ne 
teyit, ne teı:Wp edebiliriz. Fa-

Ankara:, 5 (Yeni Sabaq mu- memiş, ve boşanma vakaları da 
ha.birinden) - Adliye Vekiılc-ti, artmıştır. Raporda meşru olmı-
boşanma ve nesebi sahih olmı- yan evlenme hallerinin sebeple

yan ~ocuklar hakkındaki rnw- ri ile evlenme jçin kanuni for
runu hazırlamış, mütalealnrını nınlitenin uzun ve yorucu olma
almak üzere muhtelif profesör sının mahzurları izah olunmak
ve 3Jakalılara göndermiştir. ta, askı müddeti uzun ve hatta 

Bu rapora göre 933 yılında ba1..ı irnllerde lüzumsuz gfüüJ
neşrolunan af kanunu hl\- mcktedir. Bilhassa boşanmalar
kümleriııin tatbikinden bugüne da sulh te.şebbiisü yersiz sayıh
kadar on sene geçtiği halde ço- yor. Rapor, boşanma sebepleri-

Kongre ikinci umumi toplan
tısını önümüzdeki pazartesi gü
nü yanacaktır. 

Başvekilimizin 
nutku 

Ankaı-a, 5 (A.A.) - Başve
kil Doktor Refik Saydam, bu
ırüıı Tiirk Hava Kunımu Seki-

cuklar üzeıindclü durum değiş- ( Sonu Sa. 8 Sü 7 de) { Sonu Sa. 3, Sü. 3 de) ------

------- - -

Meclise verilen mühim bir layiha 
-------~---... ---------

Subaylanmızrn her rütbede 
bulunacakları müddetler 

kat böyle bir konuşma yapılma- r "\ r 'ı r
1 

AFRiKA HARBi :' Ayrı bir Iayihaya göre, aske ri okul· 
:1~ı!t'u~'::-/~tuh.~~~'t ':!;% g P A S 1 F 1 K H A R B l _J I Hav a har 8 katı .. J lardan çıkarılan t a le benin de 
ederse hiç hayret P.tmiyeceğiz. - 1 d • t • t b • t d •r 
~~~:i~·~.~~~~~:ra:~!~~:~i Japonlar Midvay'a noilizler Dönkerk'e Bir-Hakim civarın a Ankara, ~~~~~.:.h ~:~ :aylık:n ~~!~!ğ komulan-
lı~yretle karşüanmak iktiza eder h b 1 habirinden) - Mecliste yakın- lığın yalnız 2 seneye kadar oıan 
diyecei!iz ve Madagaskara taarruz ett'ıler mu ar e e er da müzakeıe olunacak bir layi- müddet Tuğgenernlliğin asgari 

0

Enr~lkf gün, İngiliz siyaset haya göre, bütün subayların miidclr>tinden sayılacakt.Jr. Tfun .. 
adamlarından biri, harpten son- 11 

, k 'dd fi di terfie bak kazanmalaıı için her amiral, Tiimgeneral, Kunı. ... 
ra sulhu kurmanın, harbi ka- hucum ettıler CD ŞI e en rütbede bulunacakları usgarl miral \°C Korgeneral ile Oı ;.,r e-
zanmaktan dah-a koJay olmıya- Almanların Ruhr halkını , müddet tesbit edilmi§tir. Bu ral ve Oramiralin terfi müddeti 
cağını söyliiyordu. Bu sözün - --o--- tahliye için bütün müddetler, harpte ba:ıkuman- de 3 sene olacaktır. 
isabetini tnsdi1k ederiz. Böyle k f • taşrtlan seferber ettikleri fngilizler Tobruk danlığın göstereceği Ji'izum üze Harp okulunu mu\'affal iye-
olunca, harbe hazırlanmamış o- Bengale ör ezın b'ld'ırı' lı' yor r ine yarısına tenzil oluna bile- le bitirenlere Asteğmenlik ı üt -
lan Müttefiklerin hiç olmazsa , civarındaki Ta- cektir. Harp takdirnamesiyle besi \'erilecek. Bunlar 6 ay nıu-
sulha hazırlanoıkla.nnı görmek de bir günde 18 [ A..A. telgraffru'tndan - taltif edilenle~ dahi bu müddet- vaffakiyetıe hizmetten sonr:ı 
kalblere ferah vermek iktiza et- müttefik tilebi huliisa edilmi.ştfr.] mar'ı geri" almıya leri fiilen ikmal etmek mecbu- teklifle münhal aranmadan t(~ 
mez mi? İngiliz tayyareleri Dönkerk ff k Jd J riyetinde olacaklardır. Terfi menliğe terfi ettirilecektir. l'-Vaşingtonda cereyan edebile- batırılmış! Doklarına taarruz etmiştir. Üç muva a 0 U ar müddetleri Asteğmen için 6 ay, niversitenin muhtelif fakültelr -
cek harp sonrnı:;ı müzakereleri [A .A. telgra{lamıilım tayyare üslerine dönmemiştir. [ A.A . telgra{Uıı m<Mh Teğmen için 3, Üsteğmen için rinin askeri kısımlarını mm :.f· 
cihan efkan urnumiyesini daha lmlüsa c<lilmi,ştir.] Bu arada Cherbourg'a da hü- hulasa cdilnıi.ş'tir.] 3, Yüzbaşı için 6, Binbaşı için fakiyetle biritenJere Teğmenlik 
ziyade tatmin edici bir vasıf Amerika Bahriye Nazırlığı cum edilmiş, bir Alman tayya- İngiliz tebliğine göre, İngiliz 4, Yarbay için 3, Albay için 3, rütbesi verilecektir. Tahsil m:ı<i 
.a:Imak için bütün Müttefikler a- J apon tayyarelerinin diin Mid- resi tahrip olunmuştur. Boulog- ve Hintli kuvvetler, Mihver or- Tuğgeneral ve Tuğ Amiral i- deti 6 sene olan fakülteleı d ·n 
rasında vukua gelmek icabcder. vay adasına taarruz ettiklerini ne Doklarında yangınlar çıkarıl dustına geriden taarruz ve lıava çin 3 senedir. Senelik terfi müd çıkanlar bir seneyi bitiı ın c.e 
Bunun ı;ckil itibariyle bazı zor- bildirmiştir. Başka tafsilat yok mıştır. Londr a, Fransız sahille- k uvvetleri de düşman topluluk- detıerini bitirdikten sonra AI- (Sonu sa. 3 Sü. s d~ ı 
Fakat bu zo ı'luklar millablazasi- tur. · · M h b · d. · , luklar arzedebilmesi akla gelir. (Sonu Sa. 3, s u. 2 de) la. rını, iaşe yollarnı tahrip et- ~ _ _ _ .J 

. k 1 Tokyodan bildirildiğine göre, mışlerdır. u are e şım ı ü- i • 1 
~~::~~ık :~~~ı:~. m~~y~~.~;: ::!~:g~:~~~~'ii'i~o3iu~..:r~~ Dün gece ~6:: ııfr~':K.~bfı'I"4~:;,.R;~: ıN uman Menemen c 1 o g"' u ı kendi arzularını zorla diğerleri- . 1 d' 0 mcsı 'L..~kJenı'l•or. Hat .. "' bu +~ar- 1 niz üssüne hücum etmış er ır. ~ J l4 ua 
ne yükledikleri itirazından kur- Küin Elizabet t ipinde bir zırhlı ruz, B~r - Hakim dolaylarında , . 
tuımak koıay 01

maz. ile bir kruvazör hasara uğrntı1- Bir adam, iki arka- 7.ırhıı kuvvetıerıe ~ıamıştır. ---- -•--------
Harpten sonra dünyada. lku- mıştır. Japon sözcüsü, bu taar- daşını tabanca Md~~nsan·n Tılıoyborur.ğa da hücum e-- b• b k 

rulacak milletlerarası hayat şek- ruzda Müttefiklere ağır bir dar '""''-6• Hariciye Umumi Kiti ı, u a şam 
linin şimdiden t1a.yin edilmesi be ın· dı"rı'ldig-ini sövJemiştir. ·ı rdu İngilizler Tobruğı.ın 10 kilo- M.h s f. 1 . f. 
taleplerine kar"ı Mr. Ohurchill • 1 e VU ıne•-c vakınındakı· Tamar m·u·..,_ 1 ver e lr erı s:ere IDe ~ Avustralya Ne Yapmalı lmi.şt ~· ....- Y 
vekayiin ne suretle gelişeceğini, 1 t Dün gece, Sirkeci istasyonu tahkem ndktasını almışlardır. • f t • 

ld . Svdney limanına yapı an aar z ı y a e V e r ı y O r ("l'alebenin ne t arzda e e edıle· J • kar<>1<>ıııda, Vezir bahçesinde bir Müttefik hatları cenubunclaki b r uz hakkında Yüzba.şı Hiraıde ~ 
ccği maiüm olmadan şimdiden şunları söylemiştir : kavga olmuş, Ethem isminde Mihver h ücumu durdurulmuş- -

~~~avı:p~a~~ii;:~ı ŞC~zm;ra: ( Sonu Sa. 3, Sü. 6 da) (Son u Sa. 3, Sü. 6 da} t ur. (Sonu Sa. 3, Sü. 6 da) ~50 m•ııyonluk dahili istikraz tetkik edifiyor 
cağını söylemişti. Bu mütalea- • il 
nın isalietinı inkar etmek k~bil Mevsimin en oüzel röporta11 : 6 
olmamaklaı beraber, harbin so- ~~~ 

mı o-örünmiye başlar gibi oldu- -= su·· NGER AVCILARI _ ğu Şu dıakikalar?a .harpten son- _ 
ra bizi bekliyen ıstıkbal hakkın- _ 
da biraz daha: s:trih bir fikrimiz 
olması çok kuvvetli bir ihtiyaç 
teşkil ediyor. 

Bilhassa, itiraf ediJmeli<lir ki, 
müstakbel Avrupa üzerinde, 
Mihver propagandası Sovyetler 
Birliğinin gölgesini endişe ve
recek bir şekilde inikas ettir
miye muvaffak olmuş \'e istik
ibalin ufkuna bir sual i§areti çiz
:ın:iştir. Mihverin Avrupada ba
zı mahfillerde tesadüf ettiği 
sempati ve mtizaharette bu pro
p:ıoondanın bi.iyük rolü vardıi"'. 
Mihverin elinden bu silahı ala
bilmek için mi.istakbcl Avrupa.
da Sovyetler Birliği~n .Garp 
Demokrasileri prensıplerınden 
ayrılmıyacağı ve ayrılamıyacağı 
baklkında her ıkalbi tatmin ede 
cek surette açık davranılması 
çok faydalı olur:. Rivaye~ edi
len Vaşington muzakerelerınden 
böyle bir netice çıkarsa. dünya
nın sulh ve selameti namına 
memnun kalınacak bir keyfi
yettir. 

Hibe~ in Oahld YALCIN 

Cennet "Bodrum,, un • 
eşsız güze itikleri 

Şimdi havalardan "lstanköy,, adasının Faşist bandıralı kışfalarına 
yağan Anglo Sakson bombalarmın gümbürtüsünü dinliyen güzel " Bod

rum,, da yeşil gözleri hayrett~n büyüm~ş mavi fistanlı 
ve nazrt bir sulh perisinın masumıyetl var. 

" Tabiatin bu fınında bu- A 
ras; ~· kadar harikulade ıki, gil: r~--y AZ N l 
neş adeta, bu fecir t~~losund..'clcı NACI SADULLAH 
emsalsiz renk ahengını bo?.Jllalk-
tan korkuyormu§ gibi, bir tür· 
1ü doğamıyor. Şimdi ben: 

"- Deniz masmaviydi! .. " de
yince, sakın dudak bükerek: 

"- Canım, deniz her yerde 
masmavidir!.." demeyin. Çünkü 
burada deniz.in, - benzersiz hu
susiyetini gözleıini~e görmeden 
asla anlıyamıyacagınız - ma
viliği taksi !ka.röserle.rini ay
ınava 1 ce·viren tabanca boyası 2i-

bi vernikli. Ve buradaı gökyüzü
nün rengi, denizin renginden o 
kadar farksız ilci, ufka baktığı
nız zaman, denizin nerede bitti
ğini, semanın nerede başladığını 
ayırdedemiyorsunuz: Gökyüzü 
size, tenenizde donmUj bir den.iz 
gibi görünüyor, 

Simdi ben-: 

"- Dağlar yemyeşildi!.." de
yince, sakın dudak bükerek: 

"- Canım, dağ, her yerde 
vem yeşildir!.." demeyin. 

Çünkü burada dağların -
benzersiz hususiyetini, gözleri
nizle görmeden asla anlıyamıya
cağınız - ye~li, bizi tanıdığı
mız bütün yeşiUere birer yeni i
sim amnnya mecbur edecek ka
dar başka ... 

''Vaktile, elime, çok zengin 
bir renk kataloğu geçmişti. Bin
lerce roogin ıbiı-er matbu nümu

{Sonu Sa. 3, Sü. 1 de} 

l"Yeni Sabah., m Ankara muhabiri nden:I 

* Hariciye Umumi Katibi Numan Mencmencioğlu, yal'm 
akşam Marmara köşkünde Mihver Devletleri Büyük Elçileı ı 
şerefine senelik mutat akşam ziyafetini verecektir. 

150 milyon liralık dahili istikraz 
* Bütçe Encümeni bugünkü içtimaında Milli Müdafaa 

Vekaleti fevkalade masraflarını karşılamak üzere teklif olu
nan 150 miJyon liralık dahili istikraz akdine ait layihayı tetkik 
ve müzakere etmiştir. 

KöprO malzemesi gümrük resmı alınmıyacak 
* Başvekaletten Meclise gelen bir layihaya göre, bari< -

ı ten ithal olunacak köprü malzemesiyle bu inşaatta kulJanılacak 
sair eşya gümrük resminden muaf tutuJacakhr. 

Kızılayın Aşhanelere yardımı * T ürkiyeye getirilmesi evvelce kararlaşan 1000 Yunan 
çocuğu için Kızılayca ayrılan tahsisat, bu sene kış içinde muh
telif vilayetlerde açılacak aşh · ~ ler ihtiyacına sarfolunacakbr. 
Vaziyet tetkik edilmektedir. Paranın bu maksada sarfı hususu 
kararlaştırılmış gibidir. 

Spor yurtlara ve cemiyetleri * Meclise sevkedilen bir lfıyihn , kurulncak spor yurdu, ce
miyet ve teşekkülleri hakkında mühim esasları ihtiva etmek
tedir. Beden Terbiyesi Kanununun tatbikine ait nizamnameye 
göre teşekkül eden her spor teşkili, 3 ay zarf1nda kanun ve ni
zamname hUkümlerine uyacaktır. 
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Ticaret Vekaleti bunlann karşılaşa·· 
cakları zararlan tel&fi için 

icap eden tedbirleri aldı 

Ankara muhabirimiz bildiriyor: 

"\~~mize ge.len İstanbul 
ve tacirleri işlerini biti-
rerek avdet ettiler. Ticaret Ve
lileü b11 t.Acirlcrtıı yağl:i mad .. 
CW!er fiy.ıtıa.mıını d.üşması ~ 
siinde!r karfılaş&caklart zan;r .. 
tam m&Jtw ooıamtt ıeıafi için 
tcap eden tedbir.tör aııımuştır. 

ipek böceğr tohumunun 
gümrük resm~ 

*Yeni bir Heyeti Vekile ka
rarına göre Ha.tay,ın iktısadi 
hayatta mühim bir mev.ld tut
makta olan ipek böcekçiliğinin 
inki.;ıa.fının sekt-~ye uğramama
sı için Frausadan ithali zaruı i 

bulunan..10 bin beş yüz kutu sa-
11: ipek böceği tohumunun yüz 
kilosundan alınması icap eden 
3 bin lira gUmriik resmi 300 li
raya indfriünişt1r. 

KOl<Ordün gOmrOk 
resmi de iniyor * Bağcılıkta. kullanılmakta. 

olan lfükürdün hariçten tedarik 
edilerek bağcılara ucuz tevzii i
çin ~ t:ırafınd.an ithal e
dilecek "5 bin yüz elli ton kükür
de münhasır kalmak üzere be
her yUz kilosundan alınmakta. 
olan gümrük resminin on para
ya indirilmesi Heyeti Vekilece 
karal'laşmıştır. 

Av arı 
- Ba~ tarafı 1 incide -

neciğıni ihtiva eden bu iJrntaioğ
da, belki yüz çeşitten fazla. da 
"kıı'1nlZl" vardı. Fakat bu koc 
kaıtalogu piyasaya çıkaran :mü
essese, yalnız bır tele rengin 
nümunesini tabebniyc muvnf· 
fak olamamıştı. Nefis nümune
si, ıkatıloğa. - kim.bilir nere
den ele geç.irilmiş - minimini 
bir kumaş parças yapı.~ılarak 
verilmiş ohı:n bu rengın adı de. 
şuydu: 
"- Türk kırmız.ısı! .. " 

:M: tltclıa.s.sısların, ellerin dcıki 
lbütün teknik vas1talarn ragmen 
tam benzerini tabetmıye muvaf
.fak olsmadrl:ları bu "kııım.ızı"
run nefasetini inkara kal:kışac k 
değilim. l•'akat iddia e<lc.-ceg1m 
ki, ni.ımunosini matbu olarak 
veremedıgi yegane rengi bu 
"kırmızı'' dan ibaret sanan o 
müessesenin tam benzerini ba
samadığı ve asla basrunıyacağı 
ıiki renk daha vardır: 

Anlattığım denizın "umwi" si, 
\'e anlattıgıın dahların "yeşıl" i.. 

Bu yemyeşil daglarla, bu mas
mavi denizin, adeta. bıribirmın 
emsalsiz kıymetıni bılen iki 
sevgili şehvetiyle bırl şt1ği sahi-, 
le, bembeyaz evler s1rala1ımış
tı ... O ye. ılle, o ma\1 artIBından, 
insanın yüziıne tıpkı bır sırn in
ci diş gibi gülümsıyen bu bem
.beya~ evlere uzun uzun baktım: 
Bu nefis fecir vaktınd•", onların 
içlcrınde yaşıynn irn;aıılar da j 
tıpkı şu mavi deniz, şu mavi g6ıt 
ve u ye!':il dağln.r: kadar mnsum, 
derin bir uykudaydılar. Etrııfı-ı 
ma bakar, ve onları dü ünürken, 
mışıl mışrt u;y:uynn bır bakirenın 
mcak yatağına en kötü niyetler
le ve ~zlicc girmis gıbi ut..tin
dım. 

"Gemi..ımn taretlcrI, t bıntin 
bu ferah ve serin sülninctini 
korkunç giimbiırtiilerle boz
mak ve. karşınıd ;a ma.:,um_ cen
neti cehenrromc çevirmek ıçın 
küçi.ık bir :i.snret bekliyorlurdı. 

Fakat, mınimini ağzında las
tik memesiyle, beşiğ nde uyu
yan kum:icrkh bir yavruyu bo
ğtı.zlatıın&k eınnn.e benziyen o: 

"- Ateş! .. " kumandasını ve
remezdim. 

"0 sabah oradan, b na veri
lrut vazifeyi göremeden döndü
ğUm icin uğradığım ceza bllyiik 
oldu. Faka.t bu cezanın ağırlı
ğı, vicdanımda duyduguın son
suz lıuzunı asla. gid r medi: 
Çünkil o gün, oradan. dönerken, 
düşman.. O.nünde. ric'at tmiş ibir 
asker hicabı değil, tabiate el 
kQ!dıramamış bir itl!>all gururu 
duymuştum.!.." . . . . . . . . . . 

Yi.ıkarıd:ıı okuduğµnuz atır
~arı. "Jorj )iardell'' ln.hatırabn
dan iktibas ettim. Umumi Harp
te, meşlıur ''Duplclu>" ıkruvazö,.. 
rünün kwnandam olan ";Jorj 
Hardell", gönderildiği va.zi.f eden 
o: 
"- Ateşi •. " a~unımd:ısını V&-

rcmeden. döndüğü için5 donan
maclaıı çtkarılımışö. O çak duy
gulu insanın tasvir ettiği, ve 
bir şefak vakti, içine boonba at
nuya kıyılamıyacak kadar güzel 
bulduğu yerin adı ... "Bodrum"· 
dur. 
Eğer va ti.le ı..endisıni muha-

keme edenll!r, bır kerecik "Bod
nım" u gömnü.ş olsalaıxlı,. "Jorj 
HardQ!l' in tabiat ö.rıiindek:i ric'
atini asla: suç s yrumı.zlnrdı. 

Şımdi kendi kendime: 
"-İyi ki BodrwnlU deği

lim!.." diyorum. 
Çunkü Bodrumlu olsaydlm, 

do duğum yere hı.ı ıı duygula
rırn.d biUı.r.lıf go:rölcmiyec !im
den ol'k ~ \ e odrnmun 

elarini, d cdilhm 
hlırriy Ue o\ııne.:: ten k çµıacak· 
tun. 

Siz de, benım 2'lhi. Bodrumun, 

bir teki altı bin portakal veren 
· bin~r ağaçlı bahçelerıni gorscy
dımz. .. füz de 'ben:m .gibi. o ma
viligi anlatılmaz d nızın kena
rında, o .mn.vıli!h anlatılmaz ~e
ma.mn ıaltındaı. neşclı balıkçı sı:ır
kıları dıulıyerek, yeryüzüİıün 
ilk mcd nıyetinc h%ik olan 
"~um' un tar.ilıın ha.yalc:n 
gomülseydımz ... 

Siz de benim: gibi, portakal, 
ve limon. çiçet:,'i kokun ılık bir 
riizg-d.ı~ goğı.ts verseydiniı, ve 
eşlerinı, eJn etli, munis bır sev
da ile cağmı.n kurnru!ıırm, - a
deta dcnızm o t tlı ma vi .. i ka
dar - yumuı.nmış otU..<4lerıni 
dinlcseydıniz ... 

Siz de beıum gibı, gür ışı~ıı
da, harflert en minimini punto
lu kitap! rm bile rahat rahat o
kunabildt~'l benzersiz bır rı~hta-
bı seyredcbilse.yd.niz... J 

Hulllsa; sız de benim gibi, 
"Bodrum" u, anlatacağını, ve 
anla.tamıyacağun butun hususi
yetleriyle gdrebıLcydiıuz, siz de 
benim gilıı. kımbilir kaç defa, 
ve biit.ün E;a.mUr-Jyetinııle şu 

cümleyi telu arlardınız. 
"- Duplck.; kwnanJanmın 

haklu VJ!:I'lllış! •• " 
Şimdi baııa : ı 
"- Sttllı nedir? .. " dive sor

sanız: siic hiç tercddıitsfu cevap I 
verırım: 

"- Bockum'un ta lrnı~Jısi
dir! .. " · 

Zira ne zam· n! ''Sulh" u ta· 
ha.yyfü ctsem

1 
gozlerJlnın önün

de engin, mavi bir cleııız acılır, 
kulıı.ltlarım.J. dışi bu· k-umrunun 
dinlendirici. sası gelir, \'e gen
zime, kesif bir lımon ko.ku~u do-ı 
lar ... 
Unutnıavın ki, "Oniki Ada

lar" ın karşısına uza.nan "Bod
rum", TüM vntanuııo, yabancı 1 
to"raklar,t en yalnu olan köşe
sidir. 

lsslz hava!a.rda, BOdrumlula
r:ı, lstankö~de öten h rozlar u
yandırıyor. Ve şimdi, havalar
dan, "İstanköy" adasının Faşıst 
bandıralı kı lalanna. yağan Ang
lo Snkson bombalarının giun
bfü tüsünü dınlıyen güzel "Bod
rum" da, yeşil gözleıi h:ıyret-1 
ten biiyı.İrmlş maıvı fistanh ve 
nazlı bır sulh perisinin :masumi-
veti var. ~ 

"1stanköy" ve "Leros" ad::ı-1 
la..rına Ya."'ılan bombaı dırnanları 
bir çocuk safretiyle seyreden 
"Bockum" un, yaıu bu yeşil y.a~
m.nlı, m.avi fistanlı, beyaz yüz
lü sulh perisinin bu...nı:ah.mur ve 
müteha.J.~•ir sükunetinde, öyle 
ihtisaırnlı ve.masum bir glizcllik 
v!r ki, hu bnlinde onw1 tek yap
rağına ilişm:iye, bir dost değil, 
bir düsm.tuı eh bile kıyamaz. Ve 
ona baka1·ken:, bir dost değil, bir 
dUşma.n gözü bile ıayp.i hukmü 
verir: 
"- Dupleks kumandanının 

ha:kla VftJ.'ItUŞ"! •• " 

Hava harekatı 
- Baş ta1xıfı 1 incide -

rine yn.pı:lan ihraç teşebbüsü kar 
şısındn Alman müdafaasının 
şaşkına döndüğünü bildiriyor. 
Bir Vaşington telgrafına göre, 
Almanlnr Rulır Havzasındaki 
halkı çekilmek için bütün taşıt
ları seferber etmişlerdir. Per
şembe sahtı.hı, TUke'ye karşı ya
pılan hareketler sırasında bir 
Allnan lrorakol ~isı batırıl-
mıştır. 

Alınan tebliğine göre, İngilte
renin doğu sahilindeki Sunder
land gemi: t~la.n tahrip e
dilmi ir. 10 tiigUiz tayyareci 
lıns<ı.ra uğ.mtı.l.mıştır . .Alıniın ına 
Ilıma.ta gore, bombardıman edi
len yerlerde olü ve yaralı mik· 
tarı azdır. 

Bütün Ameri an 
uca klan seferber l 
' 

a 
- Bfl:Ş tarafı 1 incide -

zinci Kur.ultaymı a§ağıdaki nut
ku ile açmıştır: 

l 

"Kurultavın .sayın üyeleri; 
Türk Hava Kurumunun Seki

zinci Kurultayı, dünvanın en ı 
buhranlı ~ünlerinde tonlanmış 
bulunuvor. Kurultayın üzerinde 
çalıfi?acağl iş, ınilleUer.i bugün en 
çok düşündüren davadır. Hava 
silahı, insanları yer altına so
kuyor. Gaıd rinde Wıtilnlük gös
teremiyen milletlerin çektikleri 
ıstıraplar da gözönün<lcdir. 

Vatan hava.sıua hfıkim olma
nın bütün dünyaca ha.yat şa:rtı 
olarak lrebul edilmesi, Ti.irk Hıa.
va Kıırumunu da milli müdafaa
mızın geri&ini de, bugilnwı bız
dcn istediği tedbirleı· ve hamle
ler üzerinde bir kalkınmaya ç.a
ğımuştır. Diinkü harplerde yn.r
dımcı bir silah olan uçak, artık, 
ikinci dünya htı.rbinin başlıca 
kuırveti olarak münak:ışa cdıl
meıkte<lir. Çetin savaşlar içın
dc, havacılığm üstüne aldığı a
ğır yazifeled baş:ıra1bilmesi, ge:
ni~ ötçı.idc çnlışrnalarn \'C hazır
lanmalara baM.ıdır. Bunun için 
do, havacılığın butilıı teknik ih
tiyaçlarını memleket içinden te
darik etnıek şarttır. Bir taraf
t:uı teknik okullanmızcta hava
cılığın ytiksek bilgili smıfını ha
zırlarken, sanat okulls.nmrada 
da teknisyenler yetiştirmek yo
lundaki programımız, bu görüş· 
ten ilham almaktadır. 

Arkadar.;J arım, 
TUrk Hava Kurumunun, mil

li kn.vnaklanmıza dayanan bir 
havacılık endüstrisinin temelle
ri atılmasında gösterdiği gay
ret, :kurulooyın üzerinde dura
cağı. biı.slıca islerden 'biri olacak
tır. Memlekette, hiçbir engelle 
k rşıla.şmndan, gdi§elıilecek bir 
havacıl ğm kok salabilmesi için, 
en sağlam mesnet olan hava en
düstrisi meselesine Cümhuriyet 
Hüklımeti hususi bir önem ver
me:ktcdir. Kurumun bu sahada
ki 1C.alısm, laruu, hn.va.cıhk dava
sını bir dlvlet işi halinde olgun
la.,,qtırtar~k biı aı aya toplamıya 
yar ıyacuğı içuı, dıkkatle takip 
cdıyorum. Aziz Milli Şefimizin 
yn..inn alakalarından km~et alan 
bu teşaQbü , dünva durumunun 
elverişsizliğine rağmen, iyi yü
ı üınektcdır. 

Sayın Arkadaşlarım. . 
İkinci dünya har.bi, hava mal

zemesinin kullanılışında da bü
yük dcğiRiklikler ynpmı.~, bir 
spor 'a:sıta ı sayılan planor ve 
yalnız emniyet ıçiıı kullanılan 
pa.r~üt, so~. savaş~da şaşu:tı
cı tesirler go termıs.ır. Bu 
al'bk motorlil tayyurcciliğin, 
nı başında büyük sayıda para
şüt.ÇÜ muharıplcrin yctim.irılıne
si ve kıtalaı· taşıyan plfmörler 
vücuda getir'lm.esi, mitli mı.ida: 
fa.a nazırlıklarında yer almak
tadır. Türk Hava Kurumu da, 
bildiğiniz mbi, plfi.nör ve parn.
şütçUlük ~rinde çalıSil't:WIU 
a?ttırnuş bulunuyor~ Artık, ha
val rda iyi vuruşan kanatlarla 
vataınlanm runıasını lıilcn mil 
!etlerin başı üstünde gök, emni
yetli sayılıyor. Toprak ve su 
havanın emrine girmişt'ir. l~indc 
bulunduğumuz bulıra.nın işaret 
et i6'1 kanatlı 'bir millci ihaline 
girmek yolundayız. 

'l'ü:rk lhav·aeılığını, teknilk ele
man ba,kımındmı, ham madde 
'\ e sano.yileşme bakınıından kısa 
bir zamanda istiklfiline ka.vuş
turmaık J{ararımız, ancak yüce 
milletimiz.in yardımlariyle ger
çek! bilir. Kurumun çnlrşına· 
ınrından son yıl içinde elde edi
len rakamlar, davaya bütün 
milletçe iyi nüfuz edilmiş oldu
ğunu gösteriyor. Fakat Kını.ı-

1 
mun el att''lh t:eşı!bbUstcr, milli 
yardımın öl üsüne dayandığı i
rm, vatandaşla1·1~dan daha 
G .k il!{i \'C lıareket ıstiyorm~. 
Turk Hava Kuı:ı.ımıınun ~lırini 
başlanan geni h.;l{!ı·e yetect::&: bır' 
seviyeye çıkıarmak ve veni ted
birler clmak içın, Kuruİtay ç.1lı
şacaktır. 

Alınacak kararlaı-a. Cüımhuri-
1·ct Hiikiimeti, her zamuııki 21· 
hı, ehenuniyetlo destek olacalt · ı 
tır. Havacılıkta. kısa :r.aımına 
çok is sığdırmak zorunda bu
lunduğumuzu vatanda.,.c;l.ıra. en 
iyi anı talıilecdk TUrk Hava Ku
rwnunu temsil eden siz ~ayın ü
yelerdir. 

Kurumun aminde açLlwn yeni 
ve ·5erefli hizmet ufüklnı1 milli 
havacılığımıza., bugii.nc kadar 
eksıkliğini duyduğumuz yeni e
serlt}r kaza.ndıraca.kbr. Milleti
mizin gbrilş ve kavrayış kuclre
ti, Kurultaym yerinde karada
riyle beraber, Kununuıı muvaf· 
fak olacağının teminatıdır. 

Seki:ililci Kurultayı sevgı ile 
salamlar, ç:.ı.lı.,.cunnlannda ba.,.c;a.
nlar dik·.rim." 

Atatürkün manevi 

• • 
1 r 

•• 

ğ retmenlerin 
bir·' n alacaktan 

veriliyor 

Mitlerin annerh im'i 
zivaretinin sebepleri 

H SABAH 
Az ver n cand n ... 

o 

raran: A. C. Suaçop' 

fndder: 
- Makbul hayırperver• 

lik ya isti 
evveli. :kerıd.ine Y~ ille ha):ıı 
d de ~-- _yap. deıier. iBıu 

e ~ mumasil: 
- .A:z veren ca:ndan, çok ve

ren Dl!81da.n.. yOhmda bi!' takım 
atalar sozü vardır H . iilı . . . atta endj.. 
sı tiyaç içinde iken başka.lan. 
nın ~ sıeyn,trniyenlere 
'k:ml~y~ ~ için: 

..-... • biJo 

N ..... ı.:ıı. dede, 
-... gayre edo.. 

!fazeretin:i ileri süreriz. 
fülbuki açlık içinde io.v~ 

Yunan alan halkına yardım 
içm Ankara.ya gelen Befnehni
reı. füzQı ç d legcsinin Anadolu 
AJansma yaptıgı beyan gôs
t~~r ki arcenap Türk, karaı
gun doı:;tu Tür•.lt kendisi muhtaç 
da '°ısa, kendm<kn da.ha; muhta
ca yardım elini uzattııa.kt:a as. 
la tereddüt etmemiştir • 

- Ba.'; tarafı 1 1noide - Bele: 
Alman te:bligıne "P"öre, lngıliz- - Az veren candan... Sözü-

ler 26 ta'-n'll.re k\tyOO.tmı i rdır. niin bu davadakı yeri g: ktlen 
~denizde ıki 1n"'ıhz gcmisme biçilnuş :kaftan gibidir. Öy1e ya, 
lS3.\x.~er kaydolunmu~tür. Al- cehit le 'bin hrosı olanın çıkaııp 
man k~utanhgı, . Aln:~n _esır-ı bir. lira sadaka ,ermesiyle ke
l~rı~e vıy~k v:enınıedipnı ile- sesınde <>n hm taşıyan · do3t 
n _surerck 6 hazıı:andan ıtibaıcn safübinın bu on liıada:ıı biriui 
~ır edılecek lngılız aslrerlenne feda edip bir yoksulun · ıdadı
vıYe:ck venlm mcsıni eım et- na kosm.nsı arasında -O.ağlar ka
mı~~· . • dar fark varnu-. Kaldı ki bız ce-

Vışıye gar e ~ır - Bakım rn n- bımizde on lira bu'lunda:hma. 
takasın<hı çok ş1ddelı .m 1hareb - da kanı ;:;n z ve aç komŞuyu 
ler cereyan etme!kt.edır. doyurmn.k ıçin, bundan <LYta a-

p as if i k harbi ~~~ ~ikfan göze 1rldığıınız 

-Ba.ş tarafı 1 incide -
hususi ıdarelerden 10 yıl ınüd
deUc maaş afacak olan mun.lhm 
kadrosu 15,050 öğrettncntlen 
ibarettir. Bunlann b<J3 bini 20, 
3000ni 25, 2800 ü 30, 1100 ü "Eğer A\'UStralya ..Japonya: i- M"•h• b 
35, noo u 10, 550 sı no. 250 si ıe boy ölçüşmek istiyorsa, eti- U m 1·r f 9DO r 
60, 100 ü 70, 5 şi 80 lira asli mi.zdeAvut:traly.a. mukavemetini UI' 
maaşlı olacaktır. Valil kler, but yere serebilecek bir ~.ok planla- - Baş tarafı 1 incide -
çelere bu kadroya göre tahsisat ~~ı.z vardır. Fakat Avustralya ni du, mutlak~.....,, usull"'nn· 1• u-
k ki k dr 

u;.u.'IŞ istiyorsa., Japonya ona. el ""'""" -.:· oyaca ar ve a oları tenkl'S zun \'C ma.<ına.flı .olarak kabul el-
ed~miyeceklerdir. uzatmağa hazırdır.,, mektroır. 

~,ıili kadroya derece maaşla- K ÇlNDE Bu arad bosanmnbn in.ta,. 
· 1 ı k ···,ı;... anton'un sımalinde Japonlar " rıy e amaca 0 6 .etrnenlerin ter eden iktısadi ve idari scbeJ)ler de 

filerinin Maarif Yekalctince ilerlemektedir. Çeki.ang eya~e- sayıiaf"Wk bt:ı mahzurları oı13r 
ta l "k +n-:h· · +n1.; d tinde Kcntung şehri de Japon-& ı - \AM.<I. mı ı..ııuu.p e e.ı:ı :nydan 

1 
d,ın kaldııma.k tçin alınae ted-

itibaren 1 Hazirnn 942 ye kadar arın eline ge~miştir. Yunnan'- birler uzerınde durulmaktadır. 
tahakkuk etmiş maa~ farkı ala-, da Japon kuvvetlerı denize doğ- Evknm :er- arasınd Y'"" hud-

l 1 
ru hareket etmektedırfor. ~ ca c arı Maliye Vck!ilelince 5 ! dinın bulunnınma.sıwn, eşleri 

Yılda O •• len kt· l DEN Zf,,_,RDE _1. ece· ır. me. u 'U1.nuyan yollara scvket.-
Mesken bedelleri 1 Haziran Gelen son h:ıberlcr, Bengalc ti,ğı, cezai hükümlerde bar!.l 

942 d · "b • ld kör.fezinde bır gu"n içinde 3 J'"-cıı ıtı aren KD. ıvılacaktır. "" noksa•nlar bulund ğo, nik'hlı 
Bu tanhten evvel tayin olunan pon deniZcıltısınm 18 şılebi ba.- kansından ba ka bir Jmdınla. 

il 
tırdığını bildinnektedir. ınua ımlerin mesken bedelleri evh gibt ya.şıyan erkeğin nikli.h-

terfi ettikleri det~e maaslarıw' Avustralya umumi karargi- h kar ·mı .d ... vad n vazg-eçirebıl-
f··ı td ki d · hından bıldırildi"bwine g~. Müt ıı en a ı arı ay an ı ibaren nıesın n (,·~uz olduğu, bi.ıtün bun-
kesileecktir. Proje katiyet kes- tefik d~nizaltılan, Pasıfikte G lann g yr:ı mcsru C.'\iamıelcı-e 
bediuceye kadar mesken bedeli bin toniHitC'luk bir. nakliye ge- )ol açtI.ıti l rliz ettiriliyor. 
I l ld kl 

misini batırmıslardır. a an ar, a ı arı narayı geı:i P..aponm !idari maluurlaı- meya-
vermiyeceklcrdir. gitlikle!"i yerde denk kadro ma-l mru:la ~ığ1 cl· •. liidere , •lın-

Anka.ra.. 5 (A.A.) - Toplan- Öğt-etmcnlerin 1 Haziran 942 aşı bulunmaıısa manş farlnru ce, ereiimle nufu~ cUı.:in:for nae 
mış olan Türk Hava Kurumu ye kadar tahakkuk etmiş ala- Vekalet öde}·eccktir. tik defa kııclrofann d r oluşu, 63 v 1 -
Sekiz.inci Kurultı>.yın.a ha.nçtcn cn.ldarı hususi idarelerce 3 yıl- öğretmen olanların teohizat \e yette mew.ı:t nüfus memı:ırl.ırı 
iştirak etmiş olan delegeler bu- da ödenecektir. Projede bundan harcırahlar.ı .Maarif Vekaletincel aTasmd bır t~ ~t mckt > 
gün saat 5 te Kurum Başkanı başka fazla basarı gösteren 5ğ- verilecektir. rnewnu buiunm dığı, m~·ı 1 -
Erzurum l\leb'usu Şdkrü Ko- r tmenier için (ıfaarif memuru Projeye göre, öğretmenler i- nn kanuna :ı eni , , • ı ev
ça.k'ıu reisliğinde Atatürk'ün namzedi), (Yeni bir tesise ndı çin bil" sağlık ve ictimai ~rdırn lenm l n ~J'rikten acız oid gu, 
Etuoğr.afya Müzcslııclcki Mu verilme), yahut (Ülkü eri sayıl- cemiyeti ve yapı kooperatifi kôylı.ı lin fonn lıtc yüzünden 
vakknt Kabrini ziya.ret ederek ma} gibi mükafatlandırma se- de kurulacaktır. Tektiül olanlnc. dıni es ı ev' nmelari tercih 
bir çclenk koynnışİar ve Ebedi killeri de sayılmıştır. · tektı.iidiye aidatını bu s:wdıktan et k rı, 100 bin niıfu iu U ak-

huzurunda 

Şefiıı manevi huzurunda tazim Naklolunan öğretmenler için alacaklardır. ta ıki m ft m um b<ıl • du-
ilc eğilmişlerdir. -------------- ---- ğu h 3000 n · fu lu Ova :k-

ldare heyeti raporu M ta da aırn • dronu ı mevcut ol-

ec e duğu., bırçok la.:ıa1 da hcl, n 
Atıkaıa, 5 (A.A.) - Bugün n bulunama ı :rili:üntlen ı nme 

toplanmış olan Türk Iia va Ku - raporlar.mm :ılınama<itgı ve bu 

runıunun selcızinci kurultayında •• h ... · .. _,_;ıo. ıınüşkilliıtııı cvl:e clerc v tı~ 
Hava l\.unınıU Başkanı Erzurum a tesirler izah olunmaktadır. Ka-
Meb'usu Şukrü Koçak tarafın- dını:nı bir maı gib a:lıp satılnıı) 
dan okunruı umumi merkez he- Ü mevzu teı· n ec1'ld ~rini teba-
yetinin raporu Iıuliisa.sı şudur: ~~tteğme?liğe, 2 ~ene sonra ~f sevkolunacaktır. Bu talebe!er. ı·uz cttuen ı po.r. bazı bölg ler-

Son iki yıl içind I<urum ge- YuE~sılı~a t~fı edcccltlcrdır.J sınıOa~ı a mabsu. mm·azza.flık de eski şenat hükumlerinın hn
liri 4.231.266 lirayı bulmustur. T_~lısıl ınuddetı 5 sene olan f - fh mıetinden başka askeri mck- 15. zilunlcrdon çılcmad ğım ve 
Kurum kamplarında çahsan ge- ~~tcıeı:aen çıkanlar 1· ~ tahsil 1 tcplerde beda ve. okudukları bınnetı.c b1.nun da cvlcnmclt.>r 
dikli ve amatör gençlerden bir muddeb 4 sene 01 n. fakü~~ler: j ":ü.ddetin yansı kadar da fazla üzerinde müessir olduğunu kay-
kısmı tam paraşütçü olarak ye- ?.en çıkanlar 2• ta~sıl muddeti hızmete tiibi tutu aktardır. detmek ı. 
tistirilmişUr. uc sene olan fakülte! rru:ı. ~ı- Bnnlnrde.n .arzu edenler, şera- ------------
~- ta. .. ft "su· w d 1 · kanlar da 3 sene sonra sıcilen iti haiz ıseler mc ~-.,- n.k h;.,._ Gi" r. K · 1 
uK ve or u.u.ı çagın an ehliyetleri tasdik edilnıek sarti- m t" d b k ~k.u "':" umr-unı omtsyoncu arı 

gençlere havacılık sevgisi .aşıla- U. w • w • • e ın en a on ı 1 sene ~uz . 
makta büyi.ik amil olan model- le . sttegmenlıge terfı ed cek- meti taahhüt etmek şartiyl kongr~l . 
cilik lizerindeki çalışmalara. gc· lerdir. . Gedikli Erba.~ olarak ) tıştıri· Türle Gumruk _lh.omısyoncula-
lince başta Gazi Terbiye Ensti- Tathıke.t okullarında muvaf- leceklerdir. n 1 bul Bırl gı senelik ·uınu-
tUsü resim, iş şubesi olmak ü- fakiyetle imtihan v~remiyeırlcr U 1 k k d t' . mi toplantısını bu a •şam Gala-
zere, 4 ö~rretmen okulu ile 5 lıse kıta veya müessesclerde e liyctl ÇUl'!U ll U f0 ili ta 'Murad e H nd&kı D ire-
de ve 7 orta okul a modelcılıl lcri _!asdik olununcaya kadar kaytetfen Sl tR~ar si?d~ yap iıık h-ungre karariyle 
dersleri venlmcye başlanmıstır. Üsttegınen olamıya<"'S.kl rd . * M li . Bırhk Rı~ setin<': ıpkaen Zıyıı 
Havacıhk eudiıst:r.isi sahasın- Askeri okulla n çıkan- bir 

0

1 ·ı.y~a;a r~~:~~~~~ ~l~: E?.eptckin, ~'-uıci Rcfsl ğ~w Sırrı 
d" ı"se lıarp dolayısiyle ytırtla 1 t 1 &.. • • ı· 1 d 1 b' nurselı, uınumi Ka.tip1ı""' İs-
r.;dan uv.ak düşmü ve İncmle= an 8 uenın vazıye 1 o up a sı ı ı sebeplerle veya mail Hak ı nyalçın M~~a.sc-
ketimi tayyare ve motör fabri- * Meclis ruznamcsine alınan ~~:ak uçuculuk ~~etini becili ~ N m T klın~ Aza ık
kalnrı kurarak i§letmiş, müheu.- bir layiha va göre, As eri lise l \ • : ve) t u ucu • omu lnrn Çfıker Yazaroğlu v Nuri 
dis, teknisiycn ve usta b silur- ve orta mekteplerden s h i hnl an ıgın a ca ı.şanuy~ ani • Kal y seçllmış~rdir 
dan olln.ak üzere teskil edilmiş Ierden gayri sebeplerle cıkan- sıla~ hava subayla.rıyle ham · 
olwı 24.: kişilik bir. ihtisas heye- lanlar 18 yaşını bitimı m·s ise- mak~ne. ~uba~lan h va kaa:o· T 
ti' bu mevzu ı"lc alakadar ı· <=ıler ler askerlik cnğları O'Pld • ı \"'R su dal ilm kı. yer h zmctlerın-

:ı k" ' 0~ de maf l'wkl ınden lacukları 
üzerinde çalışmaktadır. ıt yoklama yapılıruldan r ola- . ·ıı .. . , d 

k ı l 
. sıcı 't' u ıne ve ı ·a oı n-

Bu mesai neticesi olarak Eti- ra uta ara SC\ kedi1eccklcrdır. d k" U . . pl 
mesut tesisinin yanında. bır fnb- Harp ve Deniz Harp okulları i- a 

1 er~ın nası annı 
rilm kurulmuştur.. le diğer askeri yüksek tahsıll artiyl t rf 

1 
ede 

Tayyare inşasında kulla.mlan müesseselerinde bulunanlardan 
Emait, boya, :\enıik ve yapıştı- subay olamıyacakların d ir o- E 
rıcı maddelerle yardımcı kimye- kullar id :re heyeti n tnrnfın
vi müstalızarlann memleket i- dan verilen kararlaı la okuldan 1 
çinde hazırlanması isi, f brika- çıkarılan! r. çavuşlukla kıtalara 
nın kimynhan inde in lcncrek ve p ogramı tesbit edilmi ·r. 
müsbct neti clere vnnlm tır. Yüce Milli Şefimiz 28 8 19.U 
Kimya laboratuvarı rındn. yrı- tarihinde Etimesut fabrikasını 
ca plastik malzeme üzerinde de1 şereflendirerek bu çalışın 1 r 
çalışılmaktadır. etrafında izahat almışlar, ıuütc-

Hava endüstrisinın istcndiri h slaıın etüdlerini gözden 
yüksek eleınanlan y · tirmek g irmi ler ve çetin bir. davanın 
"çin Kurumca yapılan teklif gerçekleştirilmesi yolunda 'fürlcı r 
Başvekfı.letçe tasvip buyurula Ha.va Kurumunun sarf ttiğı g y 
rnk Yük ek 1'1 end s rekt b"n- retleri teşvik buyurmak liitfun
dc bır ht>Jra~hk şıbe · nçılınlş, da bul mmuşla.rdır.,~ 
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Satılık Bina Enkazı 
Emlak ve Eytam Bankasından 

Esas No. Mevkii 

202 i 
TAZE MEYVALARD.AN 1ST1HSAL EDİLMİŞ 

1 1 DS i 
Nakil ve iktibas hakkı mahfuzdur , ...... 

hasmının üzerine yürüdü. Güreş ı ı M( GoA ZNO z aL u )' a s ı 

Kıymeti 

Galatada Bereket zade mahalle.,inde Kuledibi so- 456.- Lira 
kağında 1, 3, 3/1 taj No.h marangoz dükkAnını 

• müştemil bina. 

Yukarıda tafsilatı ya;.ılı gayri menkul enkazı açık arttırma usulile ,. 
peşin para ile satılacaktır. lhalc 8/6/942 Pazartesi günü saat ondad1r. 

- Ne yapacaıksın daha? •• 
- E! .. Yeneyd.in! .• 
- Sen, bir belasın be! .. Ben, 

sııana, güreş uydurduğum halde 
~ çıkrunıyorum be!.. 

- Nasıl güreştim dün? 
- Öldürdün beni ..• Tam altı 

saat!.. Ulan nerenden tutacağı
m şaşırıyor insan ... 

- Yan~ nasıldı? 
- O kadar tetik davranıyo-

rum.. Yan başına düşmemek için 
~~yor<lum. Yine beni düşürü
yorsun!.. Nasıl oluyor bu ibe A-
Ji ? •• 

- Ulrın nasıl aşıyorsun? Na
sıl dirseğı, bileğimi buluyorsun 
be? 

- Orasını ben de bilmiyorum 
:tbram! .. Bilsem söylerim sana!. 

- Bu, küçük Yöriik de senin 
gibi olacak! 

Dedi. Bu sırada Yörük, bas
ınının çaprazı.na girmişti. Ço
b.w hasmını toparladığı gibi sür 
müştü. F:> .. rıt.c-ı.t on adım gitmedi. 
Tam ı,;alunmda hasmrm yanbaşı 
aldı \ e tıpkı Arnavutoğlunun 
yaptı~ gibi Hk olaı ak ~irsekte:ı 
ve bileı.tLn tutarak kcıstekledi. 
Çoban, bu hamle üzerine ha..c;mı
run altına dli!'itii.. Y l.İl ük, hasmı
nın üzerine gidinceye kadar Ço
ban, birden fıdıyarak ayağa kal-
1;:ıp kur'tuldu. İki pehlivan te~
ı.ır ayakta ense enseye geldı. 
Çobnnın, kurtulusu, muvaffakı
yieth 1di. Çok tetik davranmış-
tı ... 

Ç.ılık, yine söylendi: 
. B le u herıfo! .. En niha

yeıt Arnavutuglunun oyununu 
t.albık etti. Ftı:kat ne gi.ızel de 
yaptı. illan bu çocuk hiç bir şey
den korkmuyor. 

Ca.7.gır da: 
- Götdün ya ne giizel tatbik 

etti oyunu. 
.Arnavuto[!lu, giilerek: 

Bak lbram! Ne yaptı lıu, 

kfü~ük be'?.. 
- l'yi ya .. s--nin bana yaptı-

- ' gmı yapıyor... I 
- Amma, ne güzel yaptı be! 
- Af<:rin Y;)riığe .. 
Düeti. Yörüık, oyuuu tatbik ot

tiğmdcıı dola~ ı memnundu. O, 
hasmını a.Lta. <lüşüımüş iken ka
<;ınr.·a7,dı. !<,~kat ilk tatbık etti
ği oyunun heye<:anı altında bu· 
Junduğundan <lolayı birdenbire 
aJ:all:rnuştı. Lftkın bu oyunu bir 
kere daha tatbik e<lt:rse mutlaka 
Çobanı bclkı de açık <.lü.cıüriirdü. 
Dirı:;ck ve bilek üzerinden kav
radıkt-a.n sonra hasma bir de 
yandan kalça •lnlçığı atılabilirdi . 
Çoban. küçuk \C tehlikeli has
nıının yaptığı manevrıalardruı 
bihaberdi. O, müılema.diyen gü
reı;ıiyot'du. Güreş uzun müddet 
ayalrta devam et.ti. Yörük AJi, 
daima az ham le yapıyor ve, has
m1run boşluğunu bulına.dıkQaı sal 
mıyoııdu. Çoban ise, durma
d.ın, üstü.ste ha.::;.nuna saldırı
yordu. Yörüğün hamlooiz ve hü
cum~uz kalması seyircileri sık
mıştı. Çoh.ın müteırİadiyen ham
le vaptığ1 halde onun yalnız boş
lııı.. hckleıne;i ve, hm>mını boş 
bul<luk~ hucuma gecmesi iyi 
bir mt:i.ba hasıl ctmcmışti. Seyir
c·ilen:itm bir ,., ığıı hağ'ırrnıya ba.ş
ladı: 

Yörı.ik, gür<'~ yap! 
- Aferin Çob:ın !.. 1 

Yt".ı-~ik Ali, lıiı: oralarda değil-! 
rl,. LI, yiııı lıiklı~ı g-ıbi hareket 

1 erii. "•lu. iikU~~n m.ı kı'ad.ı ne 
hı.'? Nı:den hasmına 'kcndıııi k.a.p · 
t ırı ,ıyordu '? Ncd1.:n gür.:şi bu 
kadaı m:.t~n:1~tı ·? Yoksa Yörük 
hamle!crlc hasmını yormak mı 
i='tiyordu ·? Hatırcı gelen evvela 
b du. I<'?.k:tt Yöı ü~, iki mnksat 
t '•ip 1..'<liyordu. Bunlardan bi
üı:." h"' ıı1ını yotma.ına.k, ikjnci
s lİ<:! bıitotwmak. Ve, sıkı bir 
}}") ı ık bularak hir h:ımiede yo-
111 lrflad::ın .hasmım yeıımek. Bu 
ı:c·IY.·ııiedır ki, g-ürc.~ tabiyesini 
:.r,1.:.mıyordn. Tam bir itidal ile 
güı c;şjyordv. Yörüğü görenler 
p.-ürcşc yen; .r,,ritııni.'.} zrnnederler
riL O kadar yorgun.c;uz ve terü
taw :di. Çoban, soluyordu. Gö
l><.'l{? inip çıkıyoı·du. Yörük, ba· 
7.;ın bır bo. lt!k eli11c f,'C".;iriyor ve 
~'1,Jclctlehamle ederek !'ıa.smına 
giıiyr,rdu. Oyunu tamamlıya
madığı tr.tkılinle rlerhal bır.ak1-
yorJ 1. llzr,rine gitmiyordu. 

r:iır~ a'\iııkLa::ı b.ı ruretle tam 
ikı ., ttt-n fazh :.ıürdü. Bıktır1-
c1 bır ha.l ahmı::tı. Et.raftan ba
gımıa hn• <·og·o ldı: 

Dn ne biçim güreş? 
- Glit'üf) ~·npın pehli\'anlnr! 
Pıın•rn üzerine Çob:ı.n, hasmı

nı hır tkaı :tk :ıc~ıldı ve, ahaliye 
rl" ;ı ı ı i.oa~ı.r-c!ı: 

- B··n, gi'rl'"';iyonnn be! .. Ne 
yapayını? Ali ;,:heşn1iyor ... 

Yö. U:k, sükunetle cevap vetdi: 
-- Bc::ı, h r.uındaıı kaçıyor 

n:uyum? Ben de ~eşiyorum. 
Ne va1it has,uının oyunların -
dan :..acaı"'am o vak1t güı-<eşmi
yor tliyı.,-b.lirsiniz!.. İ';te ben, or
ta.<1 yun, oyun tah~ın?. 

De<1 kt n sonra. «ırpınara.:k 

yine başla.tnl§tı. Fakat Yörüğün 
temposu evvelki gibiydi. Hiç de
ğişmemişti. Çobanın temposu 

~S\"€~~~~ Lezzeti hoş • • içimi kolay 
de istediği bu değil miydi? MARKASINA DİKKAT : Fiyatı 60 kuruş. 

Kel Menıiş, güreşten mem,. Sıhhat ve İGtima1 Muavenet Vekaletinin ruhsatını haizdiı'. 

Müzayedeye iş:irak edeceklerin mukadder kıymetin yüzde onu rusbe
tinde teminat yatırmaları lAzımdır. 

Müzayede sırasında verilen bedel mukadder kıymeti geçtiği takdirıh 

aradaki :fark üzerine ihale olunan kimMen derhal tahsil edilecektir. 
Fazla izahat almak istiycnlerin bildirilen· Pin tıe saate kadar banka-

mız Emlak servisine müracaatları. (5948) 

Karar Hülasa~nd•r 
c. 42/1054 nundu. Saatler geçtiği halde Yö- .. ______ mmzmmmı~iiiiıii:amii.i~miiııiim~iiiiiiiiılaiimamamd 

;::. bhasmınaulunuyord:biru.şe.Gyur·· ~pa. ameg_er•- ı RADYO PROGRAMI 1 fJnivei'Sı•te R ek to••rlu··g"'u··n den •• Milli Korunma Kanununa muhalefetten Kapalıçarşıda Yaglıkçılarda ....._ _"' 130/132 numarada havluculuk ticarctile meşgul Mehmet o!'lu Fadıl Turgay 
iböyle umır devam ederse öbür Tıp Fakültesinde Hayati Kimya; Parazitoloji ve Mikrobiyoloji, Hijiyen, hakkında İstanbul Asliye İkinci Ceza Mahkemesinde ~ereyan eden muha-
gün için Kel Memişe, Yörük Fizyoloji, Patolojik anatomi, Histoloji, üçüncü iç hastalıkları, tecfavi diş kemesi neticesinde ;ıuçlı.mun fiili sabit olduğundan Milli Korunma Kanu-
yemlik olmuş demekti, .Arkadaş- - 6 Haziran 19• 2 tebabeti; Fen Fakültesinde ispençiyari kimya, Umumi Botanik, Galnnik, mınun 31-59 uncu maddeleri ınucibince beş lira para cezası ödemesine 
lafına caka eden Kel Mcmiş, bii- Sınai Kimya; Edebi~t Fakilltesindc Sosyoloji; Hukuk Faki.ilte8inde Medc- \'e yedi gün müddetle dükkAnımn kapatılmasına ve hüküm katileştiğinde 
bürlenerek: 7.30 Program çocuk klübü ni Hukuk, Huı<usi Hukuk, Amme Hukuku, Ceza Hukuku, De\letler Huku- ucrcti suçluya ait olmak üzer<> knrar hiilfısasının Yeni Sabah gazctesincfe 

- Yörüği.in haline bakın! .. 77·3~ MA~izik 19.30 Ajans ku "Hava ve Deniz., iktısat Fakültesinde Maliye iktısat ve İşletme Do- neşredilmesine 16/3/942 tarihinde karar \'erıldi. (6176) 
Çıkaramıaz bu güreşi.. . .4;, Jans 19.45 Serbest çentlikleri açıktır. Fen Fakı.iltesi için 13 Ağustos 1942 Per,şembc diğerleri ==========================·==============--============ 

. 800 Milzik 10 dakika · · ı7 E l'l •im:m::aammmm•••m••ım•ısma~m Diyordu. Güreşin üçüncü s::t· · ıçın . Y ~ 1942 Peışcrııhe gıinleri yabancı dil imtihanlaıı yapılaccıktır. ,,. 
atleri geldi, yakl~tı. Daha bfi.- 13·30 Program 19·55 Fasıl heyeti Namzetlıklerı kabul c>dilenlerin hemen tezlerinin tetkikine bnşlanacaktır. 
la bu, iki pchUvan ayaık güreşi 13.33 Türkçe :...0.15 Radyo Ga. istekl.lerin dil imt h:'lnlarında hazır bulunmaları ve tezlerini gösterilc:1 
yapıyorlardı. Fakat Çobanın es- Pliiklar 20.45 Saz eserleri tarihten bir htıfm sonraya ı~adar te\·di etm~;; olmalnrı lazımdır. Sılıhat 
ki ve, enerjik hücumlan sönmüş 13.45 Ajans 21.00 Konu;ına raporu, beş fotoğraf, Nıifus kağıdı suret; ilmi hüviyetini gös1erlr fişlerle 
gibi.yui. Hamlelerinde gevşeklik 14.00 Riyaseticüm- 21.15 Dinleyici "fişler tedris iı;leıi kaleminden istentcektır.,, İmtihandan biı· haftn evvclı-
vardı. Yörük Ali, hasmının ya- hur bandosu tstekleıi ne kadar Rektörluğe başvurulma~ı. (60:»9) 

vaş yavaş, kıvama geldiğini se- 14.30 tlkbahar at 21.-!5 Şiir ve Nesir 
ziyordu. Hasmı biraz daha uğ- koşuları Saati. 
raşt1nınak gerekti. Güreşten Raç 118.00 Program l 22.00 Radyo salon 
mıyan ve, boş buldukça ha.ı."ule- 18.03 Radyo Dans orkestrası 
ler yapan ve, bu hamleleri dola- Orkestrası 1 22.30 ,\jnns 
yısiyle hasmını ela.ima üzerine 18.45 Radyo 22.45 Kapanııı 
çeken ve hücuma sevkcden Yö- ,....,,...,,...,,vv"""''V'~vvvv""'V\~vvvv"" 

rük, katiyen bu güreş tabiyesin- Ofı·se 750 bin kı·ıo 
de inat ve ısrar etmişli. Güre- t 

şin üç buc:;uı~ saatinden sonra, pirinç verilmi~ deg""ildı·r '· 
Çobanın iyiden iyiye gev;şcdiği- T 1 

ni ve, tutuşla nnın fosladığını Dün bir gazete Haziran ayı i-
sczcn Yörük Ali, hasmından çin şehrimiz piyasasına mühim 
söyTe bir ayrıldı: Çırpınarak bir miktarda pirinç ve y.ağ çıkartı-
nitra sa.vurdu: larak niifus başına bir kilo pi-

- · H:ıyda Çoban be!.. ıinçle 200 gram yağ tevzi edi-

t~ .. -· s ·vE PL JI 
OTEL VE KAZiNOSU 

SAYIN MÜSTERILERiMIZE AÇIKTIR, 

1 

Polis Kolej/ine Talebe Alınacaktır 
1 - Geçen yıllar olduğu gıbi bu yıl da Li~e derecc0 indeki Arıkrıra 1 

Polis Kollejinin birinci sııııfın;:ı bir miktaı· taleoc alınacaktır. 
2 - Kayıt Ye k:ıbul ~artları her mahallin emniyet müdür Vtya amir

likleıinde me\'ctıtt.ur. 

Talip olnnların bu şartları ögreıımek \ e oııa göre mUraca:ıtta bulun-
ma!... üz~re keyfiyetten bilgi cJinıneleri ılan olunur. (6226) (4025) 

- KUŞ TÜYÜNDEN 
VASTIK, YORGAN, Y ATAK kullanmak hem kesenize hem 

Yörügün bu niı.ı asında türlü leceğiru ve bunun için Toprak 
manalar vardı. Çalık ve Cazgır Mahsulleri Ofisi emrine (750) 
\.-aziycti anlamıı;lardı. Güreş şim bin kilo pirinç geldiğini yazrmş
di ve, i.iç buçuk saat sonra ba.ı- tır. Öğrendiğimize göre henüz 
lıyordu . Haıt.ta Cazglr, Çahğa Ofisin emrine pirinç gelmiş de-

söylen~~:ık, seninki güreşe~' ~~~~renT:~~o~~~~~:ı :~:::;l';,';.e BİR KU('TOYU YASTIK 2 LİRADIR 
lı , da pirinç d __ e ~ulıuunmaktadır. ı Y yor··· " Yatak, yorg.ınları da pek ucuzduT. Adres; İstanbul Çakmakçılar 

- Evet... Ha:imtnı oldurdu. Sandalyactlar sokak, Ömer Balioğ.lu K~ Tüyü Fabrika<:ı. Telefon: 23027 

~1;güc~f ~u~~=~{~11~~~rit ~e Aşhaneler nerelerde ve .. 'MH*' wı.5•• •a:1m'!aıııı--mıım5l&ll::m!iiB.aam:ı111i:!11iı1i::Eii ı 
- Bu, Yörük yaman şey ves- 1 ' k ? lir Yangın igortası Olanların Dikkat Nazarına ' 

selam! Hiç kendini yormadan, nası açı aca Bina, ınobilyn, ev eşyası, zati eşya ve her nevi ticaret nıallorı, 
üzmeden hasmını ne hale koydu Fakir kalk için şehrimlırle makine, alfıt \"e edevat füıtlarının ~·ok yükselmiş olması dolayısiyle, 
be: işte nehlivanlık buna derler. Kızılav tarafından açılması ika- Türkiye Sigortacılar Dairei Merkez.iyesi eski düşük kıymetlerle sigorta-
Zaten bu, herife baska türlü gü- rarlaştınlan a.şcvleri için icabe- lanmış olan malların yangına ka~ı olan sigorta bedellerinin şimdiki 
reş yapıma.k olmazdı. den hazırlıklara başlanmıştır. kıymetleri ile nıiitenasip biı stll"ctte arttırılmasını ehemmiyetle tav!'iye 

- Doğ-rusu budur. Fakat in- Bu aşhaneler şimdilik Edirne- eder. 
" ·kapı, Ka.sının....,_ctı;a, Eyü'p, Üskü- Cünkil. bir bina veya muhteviyatı mesela 10.000 

sanı baz:ııı r.ilcden çıkarıyor. l:'-r'" li . t edllm' 1 d "' dar ve Beştktaş semtlerinde açı- rasına sıgor a ı~ o ur a yangın vukuu zamanındaki kıymeti 
Şimdi meydan onun .. Bak nasıl ı- ol\/\ T'" k li ı k te b"t d' s· lacaktır. Birkaç senedenberi E- :ı. uv ur rası o ara s ı e ılecek olurıoa, ıgorta Kumpanyası, 
nara atıyor?.. b" h . d 

yu··p, Haseki, Laleli ve Üsküdar- ınarun tamamen y:mması olm e sigorta mukavelennmesi umumi 
Derken Yöri.i'k Ali yine has- tı · ht' daki Ahmediye imaretinde her şar arına \'e met i kanun ık\ımlerine göre, sigorta sahibine anc.ık 

mından avnklı. Ve, çırpınarak 10 ooo T"' k l' ··d kt' 
gu··n (1250- fakire sıcak Y""""'ek · ur· ıraı.ı o eyece ır. Bma kısmen h asara uğradığı takdir-

bir nara da.ha sa vurdu: ..,..... K da21..:. tan Evkaf İdaresi teşkila- de, sigoı·talının uınpanyadan alacağı tazminat, sigorta edilen malın 
- Hayda ıkardcşim be!.. .. ... k k ti 1 · l tından istifade edilerek hemen Yangın anın.ıa i ·Jymc Ye sıgoı .., edilmiş olan kıymeti arasındaki nis-
Yörük Ali, hem nara atıyor, b ed'l k l harekete geçilmesine karar ve· 

1 

ete göre hesııp 1 ece 0 an p;ıradır, yani eksper tarafından usulü 
hem de yan gözle babasına ba· rilmiştir. dairesinde tesbit edilecek o1\\n hasar kıymet.inin üçte ikisidir. Bu su-
kıyordu. O, bRbasınm üç bu- -----·>uıc retle sigortalı her iki ahvalde de alacagı tazminatla ne sigorta ettir-
çuk saattir nefer <;ektiğini bil- iliği malı yenileyeblle<'ek ve ne de vAki hasarı tarnamiyle tfımir etti-
di.~ için ona rerahıık vermek is- Taksilerin vaziyeti l rebilecekfü. 
ti yordu: Yörük üstiiste nara k savurdu: ~enlerde şoförler belediye-! Bu itibarla yangın vu uund:ı sigortalıların bu gibi mahz.urlarla kar-

H d be' ye müracaat ederek uzak ma- şılaşmamalan için hemen kendi sigortacılarına müracaatla emval, eşya 

1 = H3;;;,d~ ~~sa.ilah be!.. hallere taksi ile gittikleri tak- ve mülklerinin sigorta edilmiş olan bedellerini tekrar tetkik ederek bun-
- Hayda Çolxınım !.. dirde zarar ettiklerini ileri sü- ları hali hazıı" kıymetlerine göre arttınnalan lüzumu hatırlatt1ır. 

rerek U?..a.k mesafeler için pa- llı•m-• TO R KIYE SIGORTACILAR DAI REI MERKEZIYESI ---· 

Çoban, işin farkında değildi. t•••••••••••••••••••••••••lltı.. Yorulduğunu ve kcsildiğ-ini h~ zarlıkla iş görmelerini istemiş- ~ 
s»ttiği halde Yöıi.ik Alinın oldu- ]erdi. Bugiin toplanacak olan BE K L EN MEKTE OLA N 

ğu gibi slikünetle güreşe devamı daimi encümeninde bu mesele p o K E R 
e<lf>ı·t,ğini zannediyordu. Hal böy görii§ülecektir. 
le d\!v:ım eder sc nihayet güreş 
bentbere kalırdı. Eğer güreş be- Yeni neşriyat: Traş bıçakları 
raberc kalırsa Kel Memi.,, c::ı.- Gelınistir. 
ba<lan ve hiç güreş yapmadan Eski yazıları 

al 
DI Kl<AT : hıtanbulda 1 aded i 

T. iş BA NK ASI 
Küçük tasaı·ruf 
hesapları 1942 
İKRAMiYE PLANI 

KE§IDEl.l!R: 

2 ŞUbat, 4 Mayıs, 3 Alustos, 2 tk~ 
~ tarihlerinde yapılır. ... e•• 

1942 İktiA .~I f Ei Eai 
l adei 2000 Liralık= 2000.- L 
~ ,. lCMI > = 8000.- > 
2 > 750 > = 1500.- > 
3 > 5-0CJ > = llKIO.- > 

10 > 2.5() > = 2100.- > 
4.0 > 100 , = 4000.- , 
50 , ~ > =2800.- > 

200 > 2S > = 5000.- • 
200 > ' o > = 2000.- > 

A -
AaherUk işleri J'v;~ll i sabah 
Eminön ü Yerli A s, Ş. BŞK. dan: 1 vvvvvv' .rv~ 

Af:.ONE BEDELi Sınıf 8. Muamele Memuru U.ılil ı 
oğlu Ahmet Sabri 305 (245il3). 

Top A. Tğm. Hasmı oglu Ziya Ok-1 
dağ (55987). 

Bu iki subayın hüviyet <·ü1.danlıı

l llNELIK 
6 AYU K 
1 AYLll< 

AYLIK 

T1trtdye Scne~I 

1400 Kl'f. VOO Krf. 
no ,, 14ao 

" 400 •• 
110 H 

100 it 

100 .. 

rile bir likte acele ~ubeye gelmeleri ı------1 --------1 

- DıKKAT-nan olunur. büyük orta ba.şrnı mış olacak- okuma anahtarı 
tı. Çoban, bir türlü ha.smmı ka- 5 kuru,.tur, O.ıı:c~mta. ıönderil~ yaı:ılar 
pamamıştı. Oyuna giremiyordu. Vakıflar Umum MUdürlüğü lstanbulda 10 a detllk paket n~ Dlp'edllmesin 1ad• 
Üç buçuk saat durmadan ve ne- tarafından ne~redilen (vakfiye- 45 kuru,ı:ur. fl' Dr. lbrahim Denker "\\ ohw.mu ve G7a.ıadan m•'uli.ye& ı 
fos almadan bu, küçük hasmına ler ve vakfiyelerle ilgili eserler) T;wada 1 adedr 5, 10 a dedi B lıkl H ta · D hT M" ı kabı;.! edllm-. salını,. durmuştu. Rir kere altı- serisinin dördüncü kitabı olarak a 1 as nesı a ı ıye 1 u- , _ _ ___________ ,.-

50 k uruftu r tehassısı. Her gün saat J 5 ten 
na bastırmış olsaydı, onu mu- (eski yaı.ıları okuma anahtarı) • 1 sonra Beyoğlu - Ağacanııi, Sa-
hakkak yeneceğine emindi. Bil- adlı eseri nefis bir sekilde tab' &lı hlbt A. Cemeleddln 8araçotlu · d v ·· ~ kızağacı caddesi Çöplük~·e:;me N . M 
mıyor u ki, ı orugli. altta yen- ve neşredilmiştir. Vakıflar U- ~••••••• S A T 1 L 1 K J;;'\ e~r•yat DdU..U: M. Samı Karayel 

k . k.. de ~·1d· y .... k M""d'" ı·· ~ .... b . d l il M sokak No. 13. Telefon: 42468. Ba4ılo -6ı yer: (H. Bekir GGraoylar v• 

hasmının altına düşmek istemi- gun ve özlü eserinden dolayı ~ """''Y --~u..... A. Cemaleddi n 8ar~c§lu matba .. ı) 
me mum un gı ı. oru • mum u ur ugunu u yem o Kullıuubru<> a.,..,. l.J&vha Ve ....._ ... _ 1 ilı••••tamım••••Iİİ 
yordu. Ağır olan hasrrunm ken- tebrik ederken bu vadideki cid- Kulla.nılınıŞ kalın saç levhalar, saçtan mamul elli 1kiloluk =:=::::================================::::::::::::::::::=:===~ 
disini yoracağına emindi. Bina· di neşriyatın devamını temenni boş ve kapaklı mürekkep fıçılan, bir miktar müstamel kereste ,.ııııı .. ••••••••••••••ant•••••••••11'• 
enaleyh, ayak güreşiyle Çobanı ı . ve hurda demir parçası arttırma ile satılacaktır. İsteklilerin TÜRKiYE CÜMHURIYETI 

ev ı:>rız. 1V-11'7~rdan başka her gun·· saat (9) dan (12} ye kadar (Yem· Sa-
dalaştıra dalaştıra yormanın ••••••••••••- r-
daha muvntık olduğunu kestir- Bulunmaz bir ba.h) İdare ŞefliğinemüracaatlamaJları görüp fiyat vermeleri Z 1• R A AT BANKA S J 
mişti. Nitekim de bu, düşünce- 1İliilianİİloilijunjiiuiri.ı •••••••••••••••••••••J 
sinde aldanmamıştı. Çoban ar- fırsat 
tık onun içiıı bir l~ti. Bir yem- Paşabahçesinin en güzel bir ye-
-iireı:ıe girecek, istediği gibi rinde ve iskeleye iki dakika mesa
güreşe greeek, istediği gibi fede içi ve dışı yailı boyalı ayda 
hasmını oynatacaktı. Arnavut- ıso lira irat getiren bütün konforu 
oğlu, Yörüğiin naralarına mana haiz üç ev satılıktır. tsteklHerJn 
\·ermişti. Ve, hasmını yormak "YENİ SABAH,, da D. T. Rumuzu
istediğini sezmişti. Kavasoğlu na müracaatları. 

da vaziyeti -anlamı~tı. Yöriik na· -------------
rnlara başlayınca Kavasoğlu 
Koca İbrahim, Arnavutoğluna 
hitaben: 

- Seninki güre§e girecek .. 
- Ha, şunu bilt::y<lin! .. Gör-

Z AY 1 
1938 - 1939 ders yılında Gelen

bevi Orta Okulundan iyi derecede 
aldığım 1100 genel numaralı diplo
ma.mı kaybettim. Yenisini alacağım
dan hükmü yoktur. 

694 Sayı. Veysel Güven 

Ankara Birinci Asliye Hukuk Mahkemesinden 
n. olunanın adre:>i: 

• Sıvasta Devlet Demiryolları Cer atölyesinde Ziya Görengöz :tstanbul 
Usküdar Keiçedede mahallesi Toptaşı sokak 126/22/90 No. da Şamda doğ
ma 328 Do.lu Hasan oğlu Ziya Görengöz. 

Karınız Zilleyha tarafından aleyhinize açılan boşanma davasının ya
pı1an duruşmasında: l~bu dava için size gönderilen tebliğler mübaşir ve 
zabıtaca yaptırılan tahkikat neticesi ve ev,·elce almış olduğu sulh teşeb
büsü davasındaki adresinizde dahi bulwımadığınızdan ve bu suretle ika
metgabı.nızın meçhul kalm.\ş olduğundan davetiye m~ına kaim olmak 
üzere Ankarada münteşir Ulus ve istanbulda münteşir Yeni Sabah gaze
telerile iH\n edilmek şart.ile U>bliğat yapılmasına karar verilmiş olduğun
dan duruşma olnrak tayin olunan 26/6/942 Cuma günü saat 9,30 da Anka
rad.a Birinci Asliye Hukuk mahkemesinde hazır bulunmanız ve yahut ta 
tarafınızdan bir vekil göndermeniz lüzumu U~n olunur. (4024-6225) 

dün mü küçUk pehlivanı .. Ne gü
zel r-;iıe7 t biyesi tuttu. Hiç 
k011 ı·ni yormadı. Hasmını, bo
ğ ~tJru boğıı~ura yo~~ Ş~- ~~~~~-~-~~~~~~~~~~~ı~~•••••~~~~--~~~~-~~-~-~ 

ai~.i~~r~~c~~:·:vörük! .. Afe- Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü İlanları ı 
rin ! Tam pehlivan doğrusu. Bu 
kafa ile gUreşirse ba~ltının a
yılarını vallah temizler bu, kü
çilli .. I3 alt·nın hangi herifi bu
nu yenebilir be!.. Bir kere güreş 
uyduranrn.zlar ona! .. 

(A1·kası var) 1 

Semti Mahallesi Sokağı No. C iNSi Aylıir 

Beşiktaş Sinanpıısa Yapur iskelesi 17 lki dükkan ve üstünde oda 25 L. 
Ortaköy Çayır Dere Boyu 71 Ev 17 

Yukarıda yazılı gayri mccıl.nlleıi 31/6/945 giinU sonuna kadar kiraya veı:llıneai pazarlıb bırakılm.ıatır. 
T l'plrrin her gün Beyoğlu Vnkıflar l'.füdürli.ığü Akarat Kalemine müracaatları.. (6197) 

Kuroluş tarihi: 1888 - Senna.yesi: 100.000.000 Türk lirası 
Şube ve Ajans a<kdi: 265 

:liral ve icari h er türlü banka muameleleri 
.Para biriktirenlere 28J300 lira ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve kurnbarasız tasarruf hesaplarında 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 dei'a çekilecek kur'a ile aşağıdaki 
plana göre ikramiye dağıtılııcnktır. 

ll acled 1.000 Llnlık 4.ooo Lira 11 100 aded 
,. - • l.000. 1IO• 
4 a - • UJOO a il 1IO • 
40• - • 4.000. 

IO UIBll l.000 u,. 
• • 4..800 • . . .... . 

Di KKAT: Hesaplarındaki pa alar bir sene icinde 50 liradan aşa'ıı 
düşmiyenlere ikramive çıktığı taltlırde % 20 fazlasiyle verilecektir. 

K111"alar -.ede dört defa U Hart, 11 ~ ll E;J• 
ifil ve l1 Birincikinun tarihlerinde ~iir. 


