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Dünkü bütçe 
müzakeresinde 6 
bütçe kabul edildi 

Sene 23 _ No. 8116 - Fiatı her yerde 5 kuruş 
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Muğlada zelzele devam 
ettiği için resmi daireler 

parklarda çalışıyorlar 

Sahibi: Necmeddin Sadak-· Neşriyat müdürü: Hikmet Feridun Es - Akşam matbaam 

İtalyan zırvalarının 
Almanya tarafından 
tekzibi münasebetile 

BüyükMille~~eclisi bütçe 
müzakeresıne başladı 

TELGB.&.FLAB 

Danimarka 
açıklarında 

deniz harbi 

750 vapur 
Amerika yapmağa 
hatladığı gemilerin 
mikdarını arttırıyor 

Yeni bütçe 309,734,307 liradır, Milli Müdafaa 
bütçesi 161 milyona çıkanldı 

Başvekil B. Relik Saydam 
hepsine ayrı ayrı cevap verdi 

Muğlada255 
ev harap oldu 

Köylerde mühim liaaar
lar olduğu anlatiliyor 

İngiliz ve Alman filolari 
burada karıılaımit 

Nevyork 27 (A.A.) - (8. 
B. C.) Amerika bahri komlıyo
nu yeniden 123 gemi inıası için 
konturat imza181111J, bu sm-ede 
yeni yapılacak gemilerin adedi
ni 750 ye çıkannl,fbr. 

Bu gemilerin Üç yıizdeııı fazla. 
fnıiltereye fevkalade yardım 
olarak inp edilmektedir. Altm.-

Nevyork 21 (A.A.) - Nevyork 11 da doğrudan doğruya lnP-
Dally l\liror gazetesi OSlo radyo- tere hesabma yapılmaktadır. 
sundan aldığı bir haberi neşret-
mektedlr. Bu haberde deniliyor ı B 
kJ: Danimarka açıklannda Bi5- • Roosevelt'in 

nutkuna 
ilaveler yapıldı 

mark zırhlL'!llll ihtiva eden 
Alman donanmasile :lngitis do
nanması arasında büyük bir de· 
niz muhnre\)eg cereyan etmek· 
tedlr. 

Londra 27 (A.A.) - (B. B. C.) Amerika Cümhur reiai,, 
Amiral Reader'in sözle

harp gemisini batıran Bismark Al· rinden de bahsedecek 
man zırhlısının takibi devıım edi-

Bahriye Nezaretinin tebliği: cHood 

yor. Torpil taşıyan tayyareler dün 
gece bu zırhlıya bir isat:>ct temin 
etmi~lerdir. Kovalama devam edi-

yor.> 

lrak'da son 
vaziyet 

Ratid Ali ve 2 Nazirdan 
başka bütün Nazirlar, 
Bağdad' dan hareket 

ettiler 

Vqİngton 27 (A.A.) - · B. 
Roosevelt'in husu.si kiıtibi, Reiai
cümhurun bugün söyliyeceği nut
kun §İmdiye kadar eöylediği nutuk· 
larm en mühimmi olac.ıığım beyaa 
etmiştir. Avrupa vaziyetinin deiif
mesi ka11ısında tadilat ve ilavder 
yapılmaktadır. 

B. Roosevelt'in, Alman donan• 
ması bn§ amirali Reader'in ihbarına 
nazarı dikkate alacağı tahmin ediU. 
yor. 
Diğer taraftaın Hariciye Nnzın 8. 

Hull dün beyanatta bulunarak Al
manyayı. açık denizlere ve diğer 
kıtnlarn hakim oluncaya kadar 
Amerikayı müdafaadan uciı: tutm~.k 
iııtcmckle itham etmiştir. 

Bahri makamlarda amiral Rca· 
der'in meydan okuması karşısında 
hassasiyet vardır. New York: Sua 
gazetesi diyor ki: cAmiralin sözle
ri, Reisicümhurun nutkunu Alman
ların arzu ettiği istikametten bat
ka tarafa çevirecektir.> 

Girid'de kanlı 
boğuşma 

Muğl:ı %6 (A.A.) - Dün ö~lcden 
bugün on bire kadnr ilds1 şiddet.U, 
on yer sarsıntısı olmuştur . .Merkeme 
127 ev oturulamıynca.k derecede harap 
ve 128 ev de kısmen ,ı:ns:uıı. u~ş
tır. Köylerde mühim hasarlar olduğu 
nnl:ı.şılmaktadır. Merkeme daireler 
parklarda. çalışmakta. ve k6ylerde 
halk dışarda bulunmnktadır. 

r .- Belediye Yıldız JCorusunu halKa açacakmış ... 
-. Sultan Hamit sağ olsaydı acaba şimdi ne yapardı? ... 
- Ne yapacak, korkusundan düşüp ohirdül ... 
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Harp tebliğleri 

lngiliz tebliği 

Kandiye'nin 
bombardımanı 

G. "dd "dd 1. uha Şehir, dumani tüten 
ırı e ıı et ı m re- ı:_ be -.... - - hal" · 1 .. nara yıgını ım a mıt 
beler devam ediyor 

• ) Orta a .... k in- Londra 26 (A.A). - Reuter'in 
Kahıre 26 (A.A. - ~ Kahi d lı:' b • h b' bild" • gUlz tebliği: Oirldde: Kandlye ve re e ı usuaı mu a ırl ırı· 

Ak denizdeki 
lngiliz 

donanması 

Almanlar 
Girid'e hafif 

top naklettiler 
Harekat ıaliaainin daral- Planörler hariç 250 den 
maıi lngilterede endiıe fazla Alman tayyaresi 

uyandiriyor tahrip edildi 

Gümüşanede 

bir kaza 
Bir kamyonet dereye yu
varlandi, 3 kiti boğuldu 

Giimüş:uıe 26 <A.A.) - Dün Gü
mDtane - Torul arasında feci blr 
otomobil kua.sı olmuştur. Oümüşa
ne'den Trabmn'a gelmekte olan şoför 
Zihni idaresindeki ka.myooet Toru'la. 

Amerika 
şimdilik daha 
ileri gitmiyor 

Son deniz muharebesinin 
mühim tesir yapacağı 

anlatılıyor 
Resmoda vaılyette hiç bir değişlkllk yor: Alman tayyarelerinin cumartesi 
yoktur. Maleme mınt.akasında Alma~- güınkü ltitlcvi bombardımanı Girid'-
l:>r havadan nakledilen muazzam ta - • 
viyeler!n gelmesi üzerine şiddetli bir fo esas ıehri olan Kandiyeyi d•man 
hava bombardımanının himayesi al- tüten bir harabe yığını haline getir-
tında Hanyanın garbindekl kıt.alan- • • • . b" 
rnıza karşı şiddetll bir taarruzda bu- mJf ve vaktıyle bır Venedık ede ı-
lunmuşlardır. Düşman ağır zayiata yat merkezi olan Resmoyu da harap 
uğramış olmakla beraber mevzileri- etrni~tir. Bütün adayı aandıklan gibi 
mlze girmiştir. Yeni Zelanda kuvvet-

Gazeteler donanmanin Alman paraiütçülerinin 
G~rid etTalı'!da laar-;kata tükenmeye ba§IQJığina 

devam edıp edemıye.. . A -

ceğini aoruyorlar daır alametler varmı§ 

fk1 tııometre mesafede buhman viraj- Vllfinaton 26 (A.A.) - Hood 
dan geçerken onu taltlp eden eoför muharebe kruvazörünün ziyaı, lngil· 
Ahmed idareSindeki kamyonet yol tereye yapılacak bahri yardımın art· 
il&emJfttr. Zihn~ kamyonetini sat ta- tınJması meseleai etrafındaki müna
rafa alırken Inglltercnln Trabzon k ı ·· · d b.. ··k b. ı .,._..._, -· katibi 1 hamil bu- aşa ar uzenn e uyu ır ro oynı· 
ILU~os ve .,_ u n n u k "b · ·· ·· ·· 
lundutu ot.omobllle ansızın karşılaş- yac~. gı . 1 .gorunur. . 
mı.ş ve Zlhnl'nfn kamyoneti hafifçe Mushkil ayandan B. Norıs gazete• 

lrl"l mukabil taarruza geçml.şlerdlt. süratle alamadıklarından hiddetle-
Sı<ıdctll bir muharebe devam etmek- nen Almanların bu luzgınh1darmı, 

tcdlr. sistematik bir aurette ik
0

ametgahları 

Londra 26 (AA.) - Londra 
gazeteleri Giriddeki muharebeler 
münasebetile Akdeniz vaziyetindem 
bahsediyorlar. Gazetelere göre şim
di baılıca mesele Alman denizalb· 
lan jJe tayyarelerinin ve maynle.rjnin 
terki] ettiği daimi tehdide yağmen 
İngiliz donanmasının Cirid etrafın
da harekata devam edip ederıUycce· 
ğidir. News Chronicle gazetesi vazi
yeti şöyle hülasa ediyor: 

Kahire 26 (A.A.) - Hanyadan bu- konsolosun otomobll!ne çarpmıştır. cilere beyaaıatta bulunarak Ame· 
gün öıteden sonra az değişmtş olan Bu yfuden konsolosun binek otomo- rikanın kafilelere refakat vazifesi Glrld vaztyetl hakkında alınan en 
son haberlere göre bombardımansız bill yerinden kaymlf geçmek ürerc görmek üzere Kanada veya Jngiliz 

Llbyadn: Tobrukta kaydedilecek . • 1 v 
mühim bir ~ey yoktur. SOllum mınta- yıkarak ııvıl ha ktan çıkarmaga 
kil ında şiddetli devriye mareketleri kalkhkları aşikardır. 

üç saat geçml.ştlr. Alıniınlann para- süratliıl arttıran Ahmedln kamyone- donanmasına derhal ehemmiyetli 
§iltçü kıtaıannl.n tilkeıııneğe ba.§ladı- tine hail olmuştar. Bunun netıce:ıl mikdarda harp gemileri devretmesi 
1'<- ald .. 1 .. metler vardır müsademeden kurtarmak ilzere dı- 1• ld•v· . .. 1 • • S d 

d vn.m etmektedir. Bu mmtakada Bombardımaııı. Almanların Kan· &•.ua ıs ıs • reksfyonu sola kımn Ahınedln kıun- azım ge ıgını soy emıştır. on e-
Londra 26 (A.A.> - Times'in Kabtie -u Ha-'t d~e V'lnrarianmu• .,.._ niz muharebesi, B. Roosevelt'in salı top umuz faallyctte bulunmuştur. d" R 'd '-' ·ı · · t 

1 
bl k ıye ve eamo aıı..ı. mevzı ermı u-

llabeşls:ında: Alınan esir er r aç tamıyacaklannın anlaşılmasından 
muhabiri Oirld ha.rekAtı baktmda J~ •ır JY• "Y Y" d d k A 
meraklı tafsilat vermektedir. Muhabir för dahil olmak fuıere yolculardan üç günü ira e cceği nutu ta, merika

ltlşl boğulamk ölmiiftür. Müsademe- nın harp gemileri ile kafileleri hi-bin kişiye varmıştır. Aralarında 1k1 • 
d" "eneral ,ardır. Bu mıntaka mu- hır~~ sonra başlamış ve buralard.a 
h:ırebelerl ~t.ıceslnde dôrt İtalyan İngılız kıtalarını.n bulunuşu, genış 
tumenl ortadan kalkmı,, bulunmak- mikyasta tahripler yapmak için Al
tadır. La.kenti mıntakasında İnglllz manlara bahane teıkil etmiştir. 
subaylannın kumandasındaki vatan-

§UD.ları yazıyor: l 
cGlrldde, plAnörler hesaba. katıl- den hafifçe yaralı bulunmalarına rağ- maye ettirmek veyahut ngiltereye 

maksızın 250 den fazla Alman tay- ~ konsolos ve kltlbl süratle dere- yeniden harp gemisi temin edecek 
yaresl tahrip edllm.J.ttfr. Almanlar bil- i:r a~J~~!n ~~=ı:a:~ı dl- tedbirler al?1?k ş~klarından birini 
yük fedatA.rbklan g~ almı4a ben- Vail ve adllye erltanı derhal hadise tercih etmesın. tesrıe yarayacaktır. 

perverler şimdi Hilblnin garp ketıa
rıııda mevzi almış olan İtalyanlara 
l!lnrruz etmektedir. 

cYa naz.i hava taarruzu lanlacalC 
yahut ehemmiyetli bir hava yardı
mmdan m2'lırum donanmamızın 
mahdut bir sahada karakol gezmesi
nin pahalıya mal olacağı neticesine 
varacağız. Bu, filonun nisbeten dar 
bir denizde hava kuvvetlerine mu
kavemet edip edemiyeceği mesele
sini ortaya koymaktadır. 

zl.Y'()rlar ve muharebe meyda.nma sa- yerine gıtmişılerdir. Adli tahkikat de- Kongre liderlerinden bi: çoğu, hu-
Y1S1Z asker, malzeme, gemi ve tayya- ve.ın ediyor. susi mükalemclerde. B. Roosevelt'in Hava akını re atıyorlar. Yunkers tayyareleri ha- harici siyaseti umumi hatlarla izah ru toplar nakletmete muvaffak ol-

Irakta: Saluce ve Basrada sükiınet 
Tardır. 

İngilizler iki Alman 
nakliye gemisi babrdılar 

muşlarsa da aıtır techizat getlreme- 1 k 1 etmek niyetinde olduğunu ve harbe 
:rnlşlerdir. Bu ağır malzemenin şlmdi ra nazır arı daha faal bir şekilde iştirak husu-
crenlzln dibinde bulunan veya dar- sunda şimdilik .yeni fikirler ileri sür• 

Alman tebliti madatınılc D.çmaRa mecbur olan miyeceğini beyan etmektedir. 

Rerlin 26 ( A.A.) - Alman orduları 
Ba kumandanlığının tebliği: Glrld 
muharebesinde Alman hava kuvvet
leri Akdeniz İngiliz filosuna karşı 
fevkalade muvaflaklyetler elde et
nıl.şlerdlr. Alman hava kuvvetleri 20 
mayıstanberl düşmanın 7 harp veya 
hava dafi kruvazörünü, 8 destroyeri
ni bir denizaltısını ve 5 hücum botu
nu batırmışlardır. Başkaca, tam bir 
bomba lsabetlle bir saftıharp gemisi 
Tt' müteaddld kruvv.ör ve destroyer 
eiddi hasara uğratılmıştır. 

Atlantikte donanmamızın üstün
lüğü folı:ar edilemez. Fakat Akde
nizde, bilhassa sahillerinin büyük 
bir lusmı şimdiden dü~man elinde 
bulunan Akdenizde vaziyet ayni de
ğildir.> 

Yapurlarda oldulu anlaşılmakta.dır. Bir çoklari ailelerile B.irleşik Amerik
1

a devletleri hüku· 
Almanlar, son :r.ama.nlarda 1Şga1 et- ti C J d ı b k 
ttıeri Mll<>s adasında Gtride karşı birlikte lrak'ı terkettiler 1::t • d roen aln a bu mıntak~yı Londr" 26 (A.A.) - lngiliz ha

va nezaretinin tebliği: Dün gündü
zün bombardıman tC§kilatına men· 
sup İngiliz tayyareleri, Hollanda, 
Almanya ve Danimarka sahilleri 
açıklarında düıman gemilerini araş

ils olarak kullanılmak Uzere rekor ı a e en su arı gar yanm ur-
teşıkll edece.le kadar JcJsa bir ' zaman resine dahil telakki ettiği cihetle 
zarfında bir t.'lyyare meydanı vilcu- Londra 26 (A.A.) _ Reuter: Amerikan milleti deniz muharebesi-
de getirmlşlerdlr.ı> Rapd Ali hükumeti nazırlarının ve nin hangi noktada cereyan edeceği-

Timea gazetesi, bu noktayı teba
rüz ettirdikten sonra ~öyle diyor: 

- aileainin yapbk1an aeyahatlere dair ni sarih olarak öğrenmek hususun• 
F ransanın Hayfa 'yafa, Londraya gelen lıaberlCT Rqid Ali- da merak etmektedir. Bu bakımdan 
Kudüs konsolosluklari niıı İngiltere ile baıbin n~ticesini git- Berlinin mezk\ı, .muharebeyi lslanda hrmağa devam etmişlerdir. 

Çok genitı bi: aaha üzerinde yapı
lan hu hareketler eanaaında iki kafi
leye ve başlaca gemilere taarruzlar
da bulunulmuttur. Alh bin tonluk 

<Akdeniz donanması, şimdiye 
kadar ağır vazifeeini bu denizin her 
iki müntehasında da dikkate değer 
bir muvaffakiyetle yapmıe ve çar
pıştığı her yerde düşmana kendi uğ
radığından fazla zayiat verdirmiştir. 
Fakat harele.at aahaamın yeniden 
daralmak tehlikesine maruz bulun· 
duğu bir zamanda donanmanın -.a
ziyeti biraz endi§«: doğurmaktadır. 

- tikçe ıüpbeli gördüğü ve henüz va- a~ası .et;af~~dakı s~larda ~ereyar et· 
kapamyor - kitken dağılmak ve kaçmak için ter- mi§ gıbı gostermesı manıdardır. ln-

Kuclüa 26 (A.A.) - Franaanıın tibat alındığını akla getirmektedir. giliz amirallığı ise muharebenin Cro· 
Hayfa ve Yafa konsolosluklan ile Londra salahiyettar mahfillerine enland açıklarında ceıı.eyan ettiğini 

ltnlyan deniz ve hava kuvvetleri bir ::eminin parçaları bombalann 
aynı müddet içinde 4 düşman kru- 1 k h 
vnzorünü batırmışlar ve diRer mü- atı masını mütea ip avaya uçmuş-

Kudüs bat konsolosluğu kapıları- göre. bir çok nazırlar ai]e]erile bir- bildirmiştir. 
nı kapamak emrini almıılardır. Kon- likte lrakı terketmiılerdir. Almanlar
aoloslar en lcıaa bir zamanda mem· dan baltiki bir ;Fardun aörmek ümidi 
leketi terkedeceklerdir. kayl:iolmuıtur. Raıid Ali taraftarlan 

teıırtdld cüzütamları hasara uğrat- tur. 4 bin tonluk diğer bir gemiyi 
mışlardır. Bu surcUe Şarki Ak~lz- taarruzun eonuna doinı duman up
dekl İngiliz hii.kimlyetl, mihver müt- lamıştır. DiğCT birçok vapurun da 
tdıklerlnln deniz ve hava kuvvetleri hasara uğradığı zannedilmektedir. 
araSJndakl mukemmel ~lrll~ ile Fakat neticelerin müşahedesine im· 

Girid'in ziyaı, harekat saha
sını ciddi aurette darlatacakbr. Düş
man Cirid'i ele geçirmeğe muvaf
fak olursa Suriye tarikiyle lrak'ta 
beliren Alman tehlilı:en hiç ıüphesiz 
büyümüı olacakbr. lrak'taki Alman 
tehdidi, Girid' e ·karşı yapılan hate• 
kata benzer hareketler Kılirıa a kar
tı da muvaffakiyetle yapılsın veya 
yapılmasın, artmıe olacakhr.> 

te§ebbüslerinin Arap aleminde, hat
Porsuk üzerinde kayil[ ta 'bizzat Irakta tasvill edilmediğinin 

· l - bergün yeni bir delilini görüyorlar. 
yarı§ arı Londrada bu hadiselerden alelace· 

Eskişehir 26 (A.A.) - Dün Porsuk le neticeler çıkanlmamakla beraber 

muhim bir darbe yemiştir. kan olmamıştır. 
G1rld adasında da, b~rada hart>e Bu hareketlerden 4 tayyaremiz 

iberinde ta.yık Yarı.tlan yapılmıf ve R--=..ı Al' • Al t Ik' • ·ı ü]" 70 sporcu bu ya~ glrmJftlr Yanıtta '"§OU ının man e mı ı em a-
tutuşmuş olan teşekkullerl ve bil- .. . . 
h:ıssa kara ve hava kuvvetlerinin sa- donmemııtır. 
va ı, muvaffakıyet.le tetevvüçe devam -----
etmiş ve mütemadlyen takviyeler 
fond rllmlştlr. 

Sovyetlerin Sofya sefiri 
~oskovadan döndü 

Oen~llk kliJbünden Bahri DÜimıı bl- hazanzca başladığı felaketli bareko
rhıcl, Tayyarespordan Nebil stıncl tin yı]ulmak üzere bulunduğuna 
gelmiş ve hediyeleri "Yerllm)ftlr. hübaetmek IAzımgelir. 

Girld adasında yapılmakta olan 
kara muharebelerinde Almhn hava Sofya 26 (A.A.) - Stefani ajan
:tu. vctleri dün de muvaffa)'ıyetıl ta- sın dan: Rusyanın Sofya sefiri olup 
arruzlarda bulunmuşlar, Inglllz üs- 12 Mayısta Moskovaya gitmi., olan 
Jrrlni ve mühimmat dcpolannı ateşe B. Lauricev, buraya dönmüştür. 

Bayanlardan Şükran Tebu da Wn- Ma1Gm olduğu üzere thaip Abdülil-
cl grup blrincbl olmUl}tur. lalı Irak topraklanndadır ve zamanı 

vermişlerdir. 

İkl büyük ticaret gemisini imha 
etnıe~e muvaffak olmuşlar ve cere
yan eden hava muharebelerinde in
gtH· lerln üç sava.ş ve fiç av tayyare-

Hood zırhlısı 
Albay Collet' 
nin beyanatı 

Sovyet 
donanması 

11.ıı duşürnıuşJerdlr. Diğer üç düşman 1 . . . . . 
tayyaresi de yerde tahrip cdHml§tlr. ngılızler, ıyı haberlerı Suriye ve Filiıtine niçin Pravda gazetesi bir 

geldiği vakit bir hükumet kurmak 
ÜZCTe tedbirler almaktadır. 

B. Churchill'in 
• 

mesajı 
Ualtn adasında Alman av tayya- oldugu'"' gı·bi kötülerini de •.., · · l t makale ne•rettı• 

re ıni tahrip etmişler ve diğer altı _ _ • • geçtıgını an a ıyor ~ Hakki h" • t" 
releri yerde bulunan dört av ta.yya- karıılamaımı bılır c n ve urrıye ın 
1ancsını de ciddi hasara uğratmış- Kahire 26 (A.A.) - Geçen haf- Moako•a 26 (AA.) - Prav·da nihai zaferini muhakkak. 
Jardır. ta, general de Gaulle kuvvetlerine gazetesi bqmakalesini SoyYet do- ki . .., • 

N~·York 26 (AA) - New· iltihak etmek iizeye kumandaaı alhn· nanmuına tahsis etmekte ve SoyYet gerçe ettirecegız» 
Şimali Afrikada, Tobruk önünde y L H Jd T "b · • · L 

hn!lf topçu faallyet.ı olmuştur. or~ era n ~ne ~azetesı fWl• daki Çerkes lejyonu ile birlikte Su· oükUınetinin deniz kuvvetlerine hu· 
. lan yazıyor: Hood un zıyaı ne ka· riyeden Filiatine geçen albay Collet. auat bir itina göatenliği.ni kaidede- LoDdra 26 (A.A.) - Ba,vekil 
Inglltere etrahndakl den.lzlıerde, dar ac;, bir h&diae olursa olsun, lngi- Daily Telegraph gazetesinin muha· rek Sovyetler Birliğin.in büyük bir B. CharchiJJ. ilk uker toplama haf. 

savaş tayyareleri ceman 2000 tonluk liz amirallık dairesinin Dunu gizle- biri B. Arthur Merton'la yaphgıv bir bahri devlet olduğuna tebarüz ettir- tan münaaebetile Tene Neuve' e l!ı:ı vapuru batırmışlar ve cııter lld v bb"" • d"' ·· ··1 
vnpuru da ciddi hasara uğratml§lar- mege .teoe ~ etm~meaı uıun'! e- konu,ma esnasında 'u beyanatta bu· mektedir. gönderdiği bir mesajda demi§tir ki: 
dır. celt hır ıeydır. Amırallık Hood un lunmuştur: Ayni gazete, halk komiserleri he- Zulme galebe çalmak ve medeni• 

Al ta ln1n kaybolmasından mütevellit teessürü cSurjyedeki. kuvvetlerin eski baş- yetinin. donanmanın yüksek ku- yetimizi tehdit eden tehlikeyi izale 
İngll~:e :hlllneyy~~~~mlann:nıı:~ azaltmak için bir muvaffakiyet elde kumandanı general Mittelhauser ilk manda heyeti arasında yapılan ter- etmek iıi hepimizden azami gayreti 
düşmanın gündüzden ifgal altındaki e~ilmesi~i. beklemeije • ?ile .liizu~ b'eyanahnı yaptığı zaman, her kim filere mütedair olarak aldığı kararın. icabettirmektedir. 
memleketlere ve Alman toyuna t.arp gonn~mı~tır: Hatta lngilız a~ı~allıgı tecavüz ederse etsin kendisinin ve hükumetin Sovyetler Birliği deniz B. Oıurchill Terre Neuve'e iyi 
te.şebbü., ettiği atın esnasında vuku daha ~l~rı gıderek b~ ka~bı ıl~~ et- arkadaşlannın Suriyeyi müdafaayı hudutlarının müdafaamna atfettiği tememıilerini bildirdikten ve gayret
bulan hava muharebelerinde İngiliz- mek ıçm muharebenın bıtmesını de vazife edindiklerini ve dövüfm.eğe ehemmiyeti gösterdiğini ilave et- ]erini bir kat daha artbrdığından do-
Jerfn üç 'av tayyareslle üç savaş tay- beklemeıı:ıiftir. A~ra~lık. d~re~~ f~: devam edeceğini aöylemifti. Bu ar- mektedir. )ayı memnuniyetini beyan ettikten 
yaresl dilfürülmüştür. Bundan başka na haberı derhal bıldınnııtır, çunku kadaılar Alman tayyarelerinin Esir edilen İtalyan eonra tunu ilave etmiftir: 
bir karakol gemJsi üç İngillz savaş bu da.ire bir milletin emrinde çalı- lrak'a gidCTken Suriye tayyare mey· Madem ki böyle bir zihniyetle 
tayyaresini ve bahriye da.fi batary~- fail b?' makamdır. Bu millet iyi ha- danlanna indiklerini gördükten ve generalleri hareket ediyoruz. kazanmağı bütün 
~n da d1ter iki savaş tayyaresini du- berlen olduiu IPDİ kötü haberleri general Dentz'in yalan izahlannı . Nairobi 26 (A.A.) - Re1men mevcudiyetimizle azmetmit bulun-
turmüflerdJr. de karplamaunı bilen bir millettir. • 'ttikt tık. harekete geç- bildirildiiine göre 22 May11ta hal- duiumuz hakkın n hürriyetin nihai 

Ne gündüz, ne de gece düşman Al- s,dney 26 (A.A.) - Bahriye ıtı en aonra ar .... • • . yanlardan alman esirler araaanda 22 zaferini muhakkak er eki tirece-
man topraklan ilzerinde uçmam]ftır. nazın B. Hagbee fU beyanatta bu· mek zamanının geldliı:ını hjlaetmif· nci İtalyan tümeni kumandam gene- .. • g ç et 

'

. l bl• • lunmuıtur: Hood muharebe kruva· ]erdir. Franaanın hürriyete tekrar ral Liberati n 101 inci alaya kuman- gız. 
ta yan te ıfı zörünün ziyaı, yine lıarhin bllflndaki kaVUfmak ümidini ancak lngiliz za. da eden general Baccari vardu. Filiıtindeki Franıiz kon-

aom 26 CA A ) ttaı rdul kadar büyükl açık deniz gemilerine ferine bağlıyabileceiirıe kani bulu· Deuie ile Gondar arumda Mag· aolosluk memurları" 
a · · - yan ° an malik olan ngilterenin denizlerdeki .ı ed h" dala mıntakuında lnailiz eubaylan-

mnuml tatarglhınm 355 nnmaraıı lıikimiyctini tehlikeye koymamakta- n~n b~ arkada.,.a~, cer.eyan • en a- nın kumandaaı altmda hareket eden 
teblltl: Şlmall Afrltada. Tobrulc cep- drr. d11elerı kabul ettı1derı takdirde İn- Habeş vatanperverleri 22 mayısta 
heslnde bir tqif ~l esnasında gilterenin hezimeti için yapılan ha- 800 ltalyan eeir etmitlerdir. 
otomatik Te tank dafl silAhlan tttı- Yeni Zelandalılarin reketlere cürüm ortaklığı etm~ ola-
nam olunmuştur. İtalyan ve Alman caklannı ve bunun Fransava kar•ı Bursa yardım sevenler 
tanareıerı TobruJt limanında. bulunan Yunanistan muharebe- J y • • • • -

dütman gemllerinl pike umllle bom- b~ bir ihanet teıkil edeceğini anlamış- cemıyetinm ıçtimaı 
!ıaıdıman etml§lerdlr. Ceman ıı bin sindeki kay 1 • lar ve Suriye tayyare meydanları- Bursa 26 (A.A.) - Yardımse-
tıon hac-'-d - W-"=-.-Aon 26 (A A ) - Kahı- t ·ı·-ı venler Cemiyetintn Bursa •ubesi dün uuu e dort npur batırıımı.ş- ........ ~ · · - nın .ııngıuz. er tarafından bombardı- -s 
tır. Bir kruvazöre de isabet vuku bu- rede bulunan yeni Zelanda başve· Halkevinde bayanlarımızın, parti 

d manını haklı bulmuılardır.> b Jk • ı lıırak atır aurette hasara u~ttr. kilinden gelen bir telgrafa istina en ve a evı mensup arının iştirakile 
İtalyan hava teşekkülleri Glrld Başvekil vekili B. Ash yeni Zelanda- Albay Collet m:ıiyetindeküere açılmış ve Halkevi reisinin nutkunu 

adasının aaterl hedefierlnl mükerre- nın Yunanistan muharebesindeki as- kendisi ile birlikte Filistine gelmele- takiben bayaın Mukbile Koraltanın 
~ bombardıman etmişler: ve mitral- ker kaybının 2.200 kişi oldu~unu ri için hiç emir vermemiştir. Fakat başkanlığında teşekkül eden idare 
1vu ateşine tutmuşlardır.' .. I · . B I M d c· h · d h l f r t b t soy emıştır. un ar ısır a veya ı· albayın tasavvurunu anlayan Fran· eyetı er a aa ıye e aı amıştır. 
Şarki Afrlkada Gala. ve Sldamo ridde bulunmadıkları cihetle, ve iti- 1:) I 'li b I .. Yine l:)u toplantı veailesile lıasta 

l..oJHlra 28 (AA.\ - Reuter aJansı
nm bu ütam ııallhlyetu Lmdi'a mah
tlllerlnden öğrenc:lllfne göre P'lll&tin
detl Fransız konsoloslutc mernurlan
n& en ÇOk 28 mayısta hareketleri teb-
111 edllml§tlt. Bu te<ft>lrln Surlyedekl 
Britanya lcoruJOlosluk memurıa.nna 
ayni tarihte hareket.Jıert hakkında 
yapılan tcbllgata mukabelebllmtsll 
olmak üzere nlmdığı blldlrllmektedlr. 

Suriyedeki İngiliz konso
loıu Beyruttan ayrıldı 
Londra 26 (A.A.) Haber 

Bir Amerika gazetesinin 
istedikleri 

Nevyork 26 (A.A.) - Amerika
nın durumu hakkında mütalea yürü
ten New Republic diyor ki: Ame
rika hiç değilse şunlan yapmalıdır: 

1 - Yalnız harbin devamı müd
detince İşgal altında bulundurulaca
ğını resmen vaadederek ve lngiltere 
ile birlikte hareket ederek Dakan 
zaptetmek üzere yapılacak sefere 
iştirak etmek. 

2 - Mihver taraftan olan Vichy 
hükumetine ait olarak garp nısıf kü· 
resinde bulunan bütün adaları zap~ 
tetmek. 

3 - Müdafaa için lüzumlu görü· 
len diğer bütün Atlantik toprakları· 
nı himaye etmek üzere İşgal ctmt"k • 

4 - Mihverl."l Amerikadaki bütün 
kıymet!erine vaz'ıyed etmek. 

S - Bütün mihver memleketleri 
ile diplomatik münasebetleri keserek 
bunların casus \'e propagandacıların· 
dan kurtulmak. 

6 - Amerikan donanmasını, in• 
giltereye gönderilen harp malzeme· 
ai vesair maddeleri nakleden vapur· 
ların himayesinde kullanır.ak. 

7 - Bitaraf kalacaklarını ümid 
ettiğimiz memleketlere yardım et
mek gibi gülünç ve neticesiz siyasete 
nihayet vererek bu planı yalnız mih
vere hasım olduklarını isbat eden 
memleketlere tahsis etrr.ek. • 

8 - Şüpheli bitaraflara yardım 
siyasetinden büyük nisbette mesul 
olan Faşist taraftarı Ye yahudi aleyh· 
tarı bütün memurları nezaretlerden 
çıkarmak. 

9 - Dünyaya yayılan Fatist pro· 
pagr..nda11nda mukabil bir propa
ganda ile gedik açmak ve demokra
ıil ~r hakkında herkesi tenvir ederek 
Naziler tarafından 7ayılaaı yalanları 
temizlemek. 

Re demeli? 
Galata sokaklarını gezerkerı 

tabel&lara bakıl)ız. Kiminin üs
tünde cSaadet Han>, kiminin 
üatünde <Servet Hanı>. Sanki 
ilci muhtelif lisanın kaideleri hü
küm türüyor 1 

Nasıl <istiklal cadde>, Tak
sim meydan>, cFincancılar yo
kuş>, <Üçler apartıman>, cSu 
terazi sokak> ilh denemezse, 
bpkı onun gibi 

cSnadet Han> 

dememeli; 
«Saadet Hanı> 

demeli! mıntaka1annda kıtalanmız Omo neh- aıada değer menbalardan gelen ha· •ız su ay an, yer er aı ar ve suva· bakıcılık kursunu bitirmiş olan ba
rinin sol sa.hlllndc muvaffakıyetle ber1ere göre, ekseriyetle esir düı- riler onunla bi!!_ikte hududu K~çmif- yanlann da diplomaları tevzi edil-
111.uharebeler yapm~lardır. müılerdir. - lerdir. ittir. - .... 

alındığına göre Suriyedeki İngiliz 
bqkonsoloau Beyruttan ayrılmıştır. 1 
Diğer bü~ün İngiliz konsolosluk me
murlan d,.. iki üç güne kadar hare-

ket edeceklerdir. ~-..------------
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AKŞAMDANAKŞAMA( E D .. R DA D. R L B Ri )ll•Irç..-p• .... 11 
Ruh hamlesi .... 

~-;ı--- ....- Göniillii 1 Satye binası davaSı 1 ItkOkul talebe kahra~~nları •• 
~~=:_: hastabakıcılar Dün vukuf ehli raporu okundu kampları =~~ .. ~ıllılıı~-·--.: 
lokomotif halinde ptiyor. Arkada, ınodaıt aabifembde çıkaca hiır 
uçurtmanm kuyruiu kabilinden, A . l k ku l . . Kamplar:ı. 23 haziranda «mayonezli Yllmarbtıt tarifini :rük· 
plinörler vagon sibi t•lnlmqler. Her . ÇI aca ra ar ıç!n Sın• an-ın aabn almd.ıgı" . tarihte kıymeti 245 bin lir~ açılacak sek "Nale •e birbirlerile km1datma· 
birinde )'İrmİ mücehbes asker. He· hazırlıklar devam edıyor ---- r~ o~orlarclı. Midesine pek diit-
Clefe yaldatmca. katardan ayrılıyor· olduiu, devlet Iİazİnesİnİn bu alımda İlko'-ul talebe kamp'-- hazlrarun küa .bar •.dam cleiilim. F.Jrat itinıf lar. "--x.. dox..... bir ,üzü);;.. Kimi d• ... b•ıd• ·ı· • .._ ed ki ~· "".. ..... Yardımsevenıer cemıyett taaı tolu zarar e~me ı gı ı ın ıyor 23 ünctı pazartesi eabahmdan ıtlba· ~ bu mayonezli :ram_.. 
muharip de parafiitle atlıyor{ dün Eminönü Ralkevlnde toplanarat ren bqlıyacak, tatil aylan müddetin- tarifi okanurkea eYYeli -ı.... ... 

Diier cibettm. müstakbel harp gönillUi hastabakıcı ta,yıd ve kabul ce devam edecektir. Kamplardan biri landa. Sonra J1lllnmmaia heel-+m. 
ltratoafere (hava tabakaamm üatii- işlerile meşgul olmuştur. Kaa ve Den1zbank tarafından satın dığı tarihte haklld kıymetinin Baıtında Kırtepede, dlterlerl Kızıltop- Hele yapılan ba nefia aalabum 
ne) intikal edecekmit diye okuyo- mahallelerden göntlllil ~ alınan Tophanedeki Satye bina- (245,900) lira olduğu beyan edl- ııık 49 uncu .. ve 8 ncı lllcokul binala· aruma eekirdelderi eWmlf R)tiılla 
rm. 

0t~~a edltaıle~ ~~• .. ıiacat1U. sı mtınasebetne blrlncl ağırceza llyordu. Bu suretle devlet hazine- rmda, Erenkoyünde 38 lncl, Maltepe. rin. h•tl•nm.. n ince ince doıır-. Kmı Kırk yedi Yafmda bir Ü. ~... ~ a.ı.uDUW ...,. t- de 1 lncl ve 2 ncl, Pendikte blrlncl IDlf patateslerin haYQÇlann bbeW.. 

' 
..... •--dına· ·, 0··mriind· e ilk defa o•-. PoU. tıetkllltı vuıtaslle lcadmJara be- mahkemesi tarafından Denizbank sln1n bu alım satımda zarar e ilkokul binasında açılacaktır. so gün- L- ..__.._ 

•- _.. A...lhtııacaktlr o&ıilllt karar ediği ~ ....... ••''"""''•tir l:Ht kamp ücreti 20 liradır. Kamp ÜC· na. ua7_. !e. ~ -_..--, 
rak. fezalardan aeaiı alabilmek u· == okı:k ~ bu be- erklnı haJdnnda verllumlen m m .. .., ......... ~.._~ · retı. kamplara kayıd sıra&mda. tamam dereotuaan istifine ait taf1Bibıı1a ... 
IDİnİ 1rösterebiliyor, yannamelerl clolduraıü Pi• poJJ8e temyiz mahkemesi um heye- Gerek iddia makamı, gerek olarak, pefln alınacattıt. Hayır ce- lince :rutlmnmam büabüt1ia Mttaı 

Ve akıllarla fikirler, bri ban 61· verecelct.lr. olacat1anD tt tarafından bozulmuştu. Birinci alfudarlar rapora her hangi blr mlyetlerlnden 18, tllçük mealek erba- O uman diitüncliim. Sofra... 
ıünde tekerlek döndünnek liimma· Göntlllte!ıt ~ aonra - ağırcem mahkemesi temyizin itirazlan olmadılmı söyleml§ler- bmdan 17, memur 90Cuklanndan 15, Iİİllİyecek tu küç6lc aalata bile ma. 
nu lıiuetmeluizin ıinek ve kut lfİhİ • .s&1J81tu-... ıJacalh --'·-'acattu'. nakz karanna itttba ederek yeni· dir. muallim çocuklanndan 14 llra alına- bim bir ketif, bir icat; bir ibtiradL in. 

bil k il _-ı-; •• ...,. •• ....._.. cak, kardC§ olan çocuklardan 2 §er ._ deniler. mablilnm taYUiaa altm-
lllÇa en n oaab en ta77-· Tıp taktııteslnln llOID aınıt m taıe- den blr ehli vukuf teşkili ile bl· Ura tenzil edUeceW.r. dan çıkan beyat: }'11Yarlaiı. ~urt,-
balmakta. belerlne, göntlllil ııutabüıCı tursıa- ya kıymet takdir edilmesine Tarafeyin, diğer noktalar hak- Çocutıannı bu kamplardan f?lrlne YI ahp da bu hale 1retirinceye kadar 

B-. kendi beaahnna, kırkmda- rmda mualllmllk etmek Olıere -:::: na tl k111da tevsll tahkikat talebinde vermek isteyen veliler çocuklann bu-
Jlm. Merdi~en .• •e yokuta eılnldan..:'. ~ .. ~~!~e.:.!!ı:=tateolan- ~:~den mürekkep olan ehli bulunmadıklan için mahkeme lunduklan okullar bq ölretmenllkle- kafaa1D1 ne kadar·~~ ~eh. 
t d - ti Kırk yedilik .... .., .... _. - cuu &"- ~ .IU9" rlne müracaat ederek çocuğunu gön· Yumurtalarm bat--.. dörder ı=:n'::ıün~ kendini botluklanı ların IB1mlerl beW olacr~:. ım ta-~ tedldklerlnt bitirmiş ve ra- tddianameslnt hazırlamak üzere derecek kampın iaminl verecektir. parça halinde doiranmuile ....... 
bll'akabi1mek iradesiae hem haYNI Tıp faktll~ ~- llllU&da dlhıdıen ponınu ve ....... '"tir Dün mahke- dosyanın müddeiumumiliğe ve- Kayad müddetini 22 mayıstan 22 ha- J'an bu itin. en aonunda larmm 

• milY lebelerlne m .. - ... •'"• &~ • zlrana kadardır. twplarla siialenmek sibi ne çefidi 
ettim. hem 1PPta. Omrümcle o- lttbaren açılmıftır. Bu tun e haziran- mede ehli vukufun verdiğ1 rapor rtlmesine ve divanın 12 haziran İstanbul maarif müdllrlotil, bütnn safhalan YardL 
nerleri, milyarderleri, don Juan~ da aona erecek, kursta muvaffak olan- okunmuştur Raporda binanın perşembe gününe t.A.lildne karar müracaatıan karşılayabilmek için Sade mayonezli detil, iman oiha kaakanmamqundır. Bu satm ceına- lara göntlllil hutahakıcı baYanlara · ' ı b ed tedbirleri alm•• • Ukba •--~ • 
Jet ve tabiatle pen-lefDlek kudre-. ders vermek ibJere eıhllyetname dalı· Denlzbank tarafından satın alın· vermiştir. ca en ....... e • ·-İlinin zeTlôni arttumak için mi-

tine hayran olınakl;ymı. cNe m- tıiacaktır. ~~~P=d~al=~ıt:B.4 ::::.: temad~ bu kabilden eayıuu bay. 
aaalar var! Ben onun yamada ne- Tfp faktlltesl bayan talebelerin~ T 1 • Ierle· öğretmenler miltehassıslann ret ihtiralarda bulmunu, .•. 
Jİrn? • tiib b. türlü dimaian- göeerllen dersler, harp cerrah1si, Al ram vay m a zem es 1 idar~ ettikleri kursİardan yetişmişler- tu_ İnsanm İptidai sofrasından bu-

• m aanı ar · e- vın ııutalıklar, çocuk bakımı, 8BrgJ. dlr. Kamplarda, kamp hayatını tan- güne gelinceye kadar yemeğ~ İç:ne-
dan ıilemiyonun. Bunun ailinm b 1 ı zehlrll gazlar paalf korunma mtl- zim edec:.ek bir miltehnssıs ve kampın ğe ait binbir ketif. binbir ihtira ya• 
tnemesi de belki hakkımda ha':. Ja'ıaa dersleridir'. Talebeler her giln kadrosuna göre yetecek kadar öğret- pılmı,hr. 
olur. Zira kamçılayıc:a. inb°bab • saat 9 ile 13 arasında devamlı olarak o b 1 men, sağlık lşleı1ne bakacak bir dok· Ve zanneder.m lci bu!!iirı yer yü-
ıd edici bir tebaaıüs... kursta hazır bulunacaktır. Romanyaya s·ıoar·ıQ e,a;len 8 o andaı tor ve hastab::ı.kıcı bulunac:ıktır. .. .. k eti' ~. el . 

Biz Yaftakiler bu vaziyetler mii- y U1 zunun en ıym a, en guz , mıP.-
Vacehes ·ınde bö'yle duyplara k.ap.ı• Çubuklu 11 İlkokulun bahçeıİnde larm saadetine en fazla hizmet eden 

k d 1 t b 1 1 k k b h • l k ihtiralar, keşifa.er. bulutlar da bun· lınca. çocuklarunu: ve gençlennm. ya ın a s an u a ge ece ÇOCU a çesı açı aca lardır. Her halde •mayonezli ya. 
•hava trenleri•, cıtrato.fer ~ k Bütün yaz tatuı devam etmek üze. murtu yı keşfeden dihi ahçı, Ura-lanıt ve cparatütlerle pabrak par 1 re. İstanbulun muhtelif senıtıerlnde niJom bombaama ve mılcnamll 
döküliifler» kaq11mda nel•. ne sa• f 1 rin ki t 1 b h ı üsa ll uı 
barsızlanmalar duyma acaba?_... Elektrik, tramvay, tünel işlet- rife ile se ere arası sı aş ın • a çe erl m id olan on blr ltok - maynlan bulan biiyük fizik alimle-

tebuliir• mest umum müdürlüğüne hariç- mıştır. Yeni tarifeye göre Fatih, d:ı, 9 hazirandan itibaren birer Çocuk riaden. tamnnut fen adamlanadan 
Bunda da hakladarlar . .• ve Beledive tarafından bu bahçesi açılacaktır. Bahçeler, Fatih daha fazla • • et bi ebnit-
le!-i « • .::1 •• eltici bir hin tir. " ten malume tedariki için temas- Harbiye hattında 8 ve 9, Şişli, 13, 27, 34. 54; Eminönü 3, 5; Eyüp 38; • Ç!!-L.!!. msamy e li zmet 

_Fuaa Okuyup h lk çılacak h ttı d 4 H bl Beyoğlu 10; Beşiktaş 19; tislı:iidar 19; tir. uaau «mayonez )'UIDUl'taıt 
Kaç kereler r~~~ deli- sene a a a lar yapıldığını yazmıştık. Ro- Tünel a n a ve 5• ar ye, Kadıköy 35 inci llkmekteplerdedir. Bu öyle bir eserdir ki dünya darduk;a 

Jazmaya öirenmemlt bll' • manyaya yapılan siparişler, tü- Aksaray hattında 10 ve ll, Maç- bahçelere geJecek ders yılı okul çatı· ve yer yüzünde yamurta'Ylt zeytin. kanlısı; yahut, ecnebi delil b~: Çubukludaki HJdlv kÖf)cilnün Bele- nelin ihtiyacı olan kayış ve muh- ka. Tünel hattında 14, Maçka, na girecek çocuklarla, ilkokul talebe- yağım. sebzeleri ortadan ka1daracalc bır. mu··n---·, •ahut. ana ötr diye tarafından sa.tın alındıR\ ma- . d k E i si. ve bu yıl okullardan mezun olan :~L:.. b. ~~et h _.._ _ _.ik • 
..-w w..-• J •- bata dii- JA-dur. Belediye k~ün bahçesini telif işler etrafında elektnk, Beyazıt hattın a 8, Maç a, m n- mu~ ar ıu zu m ınnPN ee m-

memit bir ırenç bayan ••• " • .• uıı• "'i'"' talebe kabul olunacaktır. Her bahçede sanlara zevk verecek onlarm aaa-
.. d bu sahalarda marifet ıoe- halka açmağa tarar vererek hazırlık- tramvay ve tünel işletmesi umum önü hattında 10, Ş~ll. Sirkeci hu işler için yetiştirilen öRTetmen bu- d . b. • • 
::::rıel~ gerekince ne dmahçup lara başlamıştı. Geçen sene ada çam- müdürü B Mustafa Hulki Erem hattında 15 Eminönü, Mecidiye- lunacaktır. Bahçeler için buralara et14:~e azme~ edece~~· •• 

! Bun an son· lannda yangın çıkınca buradaki · ' . . gelecek her talebeyi meşgul edebile- Ukm ne ganp tecelhdir ki m:sa-
olurlar ne mah~tmd· de, _ ıö· ataçlardan da korlrulmtı§, koru açı· blr muharlrimize şunlan söyle- köyü hattında 15, Taksım. Fatıh cek kadar oyun levazımı temin edil- niyete en büyiik faydalar. dokum 
raki bayat .-•

1

• .e • lamamıştı. Belediye koruda· yangına mişıtir: hattında 20, Kurtuluş, Beyazıt mlştlr. ' I bu ketifleri. ihtiralan. bulutlan or-
zümle görmiit "ib..ıı biliyl!'-•.

0:° -;:.mo karşı lcab eden tedbirleri almakta _. .. ..ı.. dil hattında 10 Kurtulno. Eminönü Çocuk bahçeleri sabah sy.t 9 - 12 taya koyan kahramaalarm ilimlerini 
tör ve kanada t ~ m::ıe oldutundan bu sene korunun açllma· - Romanyaya nıp .... "9 e en ' ..,,., ve öfleden aonra aat ıe - ıe aka- bile bilmi)'orus. o.ı.. ~ 
len• c!_!~ m•·· tevlilen, ..... ._ ___ --•-••'·. -- daıılll 800 -...--J -Om"'-.. eki ayın hattında 10, Bebek, BıninönO c1a • ...-._ ,,__ .. _ .. _

1 
r1 .._._,_ 

lrHI -.- w..- ..... _ ...... ..-a-... vu u-.. r ..,..-. ...... ..,....._ ~e _.... __ medlal llldW.-i, mr~W ...... 
bi!rniyenlerdm. •• ~.... • •• )'OJJarmm .in.tul )'alDnda bttecektbı 5 inde K~ Umarunda tes- hattında 10, Ortaköy, Aksaray dir. • manian olarak kalacakl_... 

• dibme ıo- Yollara ha1tm oturup tatlrahat ede· h tt da 12 "Daen .. + .. '" Fatih hat- Ortam kt ı• . HavalanamıYaa. yeno blunesi lçin tanapeter tonacütır. Hm alınacaktır. Bu bandajlar a m • ~""""l• e ep ve ue Meseli biliria ki teletoaa Grab.m 
eecek... ulanmm k lan d«· şlmdlllk bütün ihtiyacı karşıla- tında 11, Toptapı, Sirkeci hattın- talebesi İçin kamp Ben icad etınİ$tir. Eektr• ampiilii-

Genç okuyuc farkanda;!n. Şaka yaparken arkada- yacak vaziyettedir. Bandajsızlık da 9, Yedlkule, Sirkeci hattında Maarif Veklletı bu sene Çamlıca nü ~-~ F~~ 
hal çabalcakbr, • T'. " ıım yaraladı ...n • ..ıı. .. den depolara çekilmiş olan 8, Edimekapı, Sirkeci hattında Kız llseslnde orta mektep talebesi ce ""?' .... ~- ~ ... ._. 

- Muayyen kadrolar var; ur • '........... t için bir kamp açmata karar vermı.- zevkinden mest oldagmnm 11111 ko-
kutunda falan. araınml~ ~ Tahtakalede Silihtaraia banmda arabalar bu bandajlar geldikten 8 dakikada bir sefer konmuş ur. tl ... Bu kampta, vlllyetıerdetl ilse ve kulu cçilelr kompostosu» na ilk de-
.. et•· • te Fakat ıenm icldıaılı 4 numarala odada oturan Mehmet sonra derhal sefere çıkanlacak- Aktaıma ve tek bilet -klinln orta mekteplerde bulunan te•ll, mec- fa kim •apmlfhr? Bunu bilmiyona. ı qıyor it ••• -"L· kuma K· d" k Y"' , , 

her Rencin danı bilir ":".!9 o ·ı Kuloğlu ile arkadapk azab.' un İ k br. tatbikinden sonra istatistikler de cani talebeler toplanacaktır. Bu aene Mayonezli yumartaYJ. içinden çe-

Jaczm a ~~gibi bunlan ogrenmesa ,amKA müz~ıiç:;~~:ı:.:.. v: b:a;_ Tünel kayışı için Amerikaya hazırlanmışbr. Yeni şekilden lda· ~l~d~: ~~c~tı~~r t=aın:ç:: ~~~~~~.:.ar.:ı9!.ı..!:eytilkinlr~ 
evaucn: azı • M hm K 1 .. yapılan sipar'""' müsbet cevap taktır &U"IJWg - " .,... 

- yahut yolunda balunmuı.:· ka araıanda bıçak e et u og· "9"' renin zaranna olan bir netice · -------- akıl ederek bunu herkettea evvel in-
Bu h • kalbinde yatatmasL ... eli· 1 un arkallna ıaplanm11br. Yaralı gelmiştir. Blr Amerikan firması t K rtt ka aaniyetin sofrasına kovan hiyük da 
yeceİivaı C:rrahpafll hastanesine kaldmlmlf, 5 temmuza kadar tünel kayışı almamamı§ ır. a ara rşı lhtikaA rla bi ahçmm adı nedir? Meçhalt .. 

m. •n K&zam hakkında da takibata baı· hazırlayaca~nı bildirmiştir. rağbet artmaktadır. Tek bilet ve Bir tİİI' kadaa sini olan .,.,..irll 
Bir vakitl~r .«;yle düaünülüy?rclu: lanmııtır. Tramvav llattmda yaz tarife- kart şekli yakından tedkik edil- mu•• cadele n ~ eQİnar e'Yftll kimİll 

d rl•-• - kal• ••••••••••••••••••••• ' L---- :._:_.1 -La..? - Avrupa an ası -:--:- ·:-· fınn ................... sinin tatbikine başlandı. Bu ta- mektedir. -H--==~.l~L!- aa...__ L..!-

dak. Ona yetitmenıiz ·~ bm dan ilk adım dahi atdmanutb. ' ----- •--.. .,... ---. _.. 
ekmek lizımdır. F~at ba tek•. Sö-'emek iatediğimiz .-1•: Tek· • • tiirin. INır romanın aabihini biliyorm. 
ileri atarsak, onlar uç atacaJı!an ,~ -:Jı.- 7~Uk eden eksik 1reldiii ta- T emızlik kadrosuna 250 Bir iskele çöktü. 3 İşçi Bir tacir mabkUm oldu, Fakat sofnumzdaki bunlar kadar 
ftafilet Hizalanna bir türlu uııap· m""::.....U o derece ebemm.iyeti amele alınacak yaralandı 2 kiai mahkemeye ne& yemekleri. hakilci dünya ni-

! - L=--: ~ metlerini bize hediye edeni.den ba-tnıncaia anla hais değil. Ani müıuoıH11t ....... Temizlik ameleslne her ay verilen Devlet Demlryollan dokuzuncu lf- verildi 
Bu fikrin sakatlıiı ıonrad'!° : ~u. Fakat ondan da mühim. ücret 15 liradan 20 liraya çıkanlmış- letmesl tarafından Slrkeclde deniz berimiz yok ••• Onlar bpka sib~ 

tıldı. Zira. garpldar. ~eli tenv.!" insan zibrıiyetindeki deiifme. tır. Tramvay caddelerinde ı:alışan sahili clvanna yeniden ya.ptırılmakta hrJk türküleri lflbi... Kütlelere. in 
ratta ampüle varmak ıçın metal-• d w• • bizde n-eydaaa ıcel· ameleye aynca sabah kahvaltısı ve olan blr anbann inşaatında çalaşan Andon isminde blrl .saç flatlerlnde ıan camialarma mal e<iilmit süzm 
ktlndil 1ıavqan. elektrik, .B~ ~daktan ır•PLlıia. im· P.kşam yemeği verilecektir. Temizlik İsmail, Mehmed ve Çağlayan kurduk- lhtikilr yapmak suçUe lldnci ceza likler .•• 
laflı 1 • mum, lar Şimdi bir kö- miftir· Alik • • • arlW.. :ımelest kadrosuna yeniden 250 ame- l:.ı.n iskele üzerinde meşgul olmakta- mahkemesinde muhakeme edllm1' ve Hikmet F cridun Es 

a ~ı atm.. .k • ap edince, ranu vuıtaı tend yırnuaB" c;ah u lma le alınması knrarlaşmıştır. lar iken iskele çökmüş, üçll de yere diln bu dava netlcelendlrllmlştir. Mah- ...................................... , 
ye tenvırat verme ıc:. • s. ta cAdam ıen e ! ıs • 0 

• düşerek yaralanmışlardır. k And ııı Ura A d l 'd ki 
Lüfün bu meı·haleleri jfeç~~=• yı~!ıt cılaktan cEn yüksek. en ka· Evli olduğu halde kendini v!m;~1 gü~n~ee dükklln1:!°! =~~ na o uya gı ece er 
Kandil mum, havagaa ıa bi1iyetli milletiz!• sibniJetiae istiba· bek"' •• t • Atletiz müsabakaları masına mahkfun etmiştir Anadoluya karadan p:ıpılnn param 
ihr • ktur Dojnıdan dojruY• ettik 8ö J d .. ünen bir sençlİ· ar gos ermı§ · sevkıyatın haziranın yedisinde mna 
el ı~r~ · ga°bi iktisad qlerinıi- I~ _..:..L ~ e ':eateri• ni. .p.. Vlkt.orya isminde blr kadın, pasa- lataabal Atletizm Ajanlaimdan: II~ld adında blr kömürcü kot kö- ereceğmi yazmıştık. Ma2eretıerJ.ne bl ~ ba n'::.lnan' bir miilıehass• iin. ~ « ;:: nu •Herka uça· J>'Jrt almak üzere polise verdftl beyan- 1 Haziran pazar günü nat 14, 30 müru liatlerlnde lhtlkllr yaptığından naen henüz yola çrtamıyanlann T 
d tmda .. r· ordu· ,..atçii Pim ~· aad İlt• namede evli oldutu halde kendini be- da Robert Kolej aahasında yapıla· yakalanDU§, dün adliyeye verilerek hazirandan itibaren gonderflmellne 

o~e:::'m:r: ie1ıamiı edersek. :!:1;1.:~ ~dede, ~ atkJa ~~ ~~:~ ~':u.IU~~y:;:a~c~~= ca.~ lıtanbu! Atletizm bayramı final :~:! =arh!!~!~~rafından tev- =:y:rtt~!!::ıa!e:ı: =o:r 
tu. ta. .. uhalarda tu • .., fU fQbe-,. ..ı üf.dir m!ftlr Viktoryanın muhakemesi as- muaabakalannda 3ooo metre açık İkl yün !plitı t.aclrl lplUc flatıerln- terek vlll,ete blldlrtlecetctl!'. 
lerimiıı birkaç IW7• kadar itba ilt:f hu ruhi• hamle biD l'ayeye Uye aİbncı ceza mahkemesinde ya- kcşu ilan olunur. lıtirak arzusunda ~e lhtlkı\r yaptıklanndan uUye Wn- Kazalardan 18tenen maıtmat TIJl 
batini bulacakbr. • pllmlf ve il~ gün milddetıe hapsine olanlar miiaabaka günü orada isim- el ceza mahkl'llleslnce muhateme al· 19te blldlrUdlltten 80Dra •terlere bq-

Diifüniin ki, cilııabwb'et rejimle ! aJatbnr• Vl - Nu) tarar verllmlftlr. lerin • yazdırmalan lhıır.dar. tına alınm11tır. lanaeaktlr. 
aia b~ayetinde o ........... ..... 

Ba,. Amoa,.a l'lre ... 

A b' embeı ... Ba,kuını kederden deli edeni •.. Onların dudaklarındaki teb~ı ... Avrupa harbi karpıındaki du·ı B. A. _Bilmem, fak.at dÜ1ı7ama 
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D " ken adeta ırer P ·· " il · 1 l d b' b ·· · 1 ·ı_ 1 ... __ .&.._ - D" ın en nikbin ineanlan •·• ogar w 1 bir bicliae... ıumu • emeZDUf ••• rum an a araz unu goıterıyor ••. en nu~bin inıanlara ıtanbal -
Amerikad:anbulunur derler bay gözlükle doııarlarllllf ••• dır. Mesela yoiurdu kaymak, UYa-
Amca... au balbtu-.a diT.- atari-
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Mebuslar mecliste Askerlik işler~ 
Yedek subay ve askeri 

bazı f emennilerde memurların senelik 
yoklaması 

ıunnn sanayi mfiesseselerlın1zln i.5tllı- 1939 yıLnın ayni devresi tahsilatına bulundular Beyoğlu Yerli As. Şubesinden: 
s:ıli'ltında. inkişaflar görüldü~~ lşa.- nazaran 6.135.000 lira raddesinde 1 - 1 Haziran 941 günü yedek 

(Baş tarafı l inci sahifede) 

hakiki ihtiyaç mikdarı umumi vaz.i- ret etmlş ve bu artışın bug~ınkü nh: bir fazlalık kaydetmiştir. (Baş tarafı ı inci sahifede) subay ve askeri memurların senelik 
yetin inki~f tarzına ve bununla mü- ~~~~~~~ :~:~~ktlsn~~ Sınai mamulat fiatla~nda. ~c mik- yoklamaları başlıyacaktır. Ve bir ay 
vnzi olarak alınması lüzumlu görüle· müsbet tesirlerinin bilhassa kayda. darlannda hasıl olan yukaclışın bun· .Yakında bu kararnameler de çıka- devam edecektir. 
cek tedbirlerin şümul ve ehemmiyeti değer olduğunu söylemiştir. da müessir olduğu tabii b'ulunmak· caktır. 2 - 20 Haziran 941 gününden 
derecesine bağlıdır. Nctekim 1940 Maliye vekill sözlerine şöyle devam Ja beraber böyle yüzde 50 yi müte- Eşya fiatlan üzerindeki yükselme- 30 ncu gününe kadar her hangi bir 
mali yılında milli müdafaaya verilen etmiştir: caviz bulunan bir artı~ın yalnız bu· ğe mfıni olacak tedbirler hakkında suretle gününde gelmiyenlerc tahsis 
ndi ve fevkalade tahsisatm yekunu <Başta taş kömürü olmak üzere ma.- nunla izahı mümkün değildir. Fiat Ticaret Vekili arkadaşım izahat ve- edilmiştir. 
mali sene bidayetinde 151 milyon den ıstihsalfı~zda da artı.şiar kay- ve mile.dar yüheliıi kadar hattn mü- recektir. Tahakkuk İ§lcrine ehemmi- 3 - Yoklamaya gelirken iki vc-

kd d h ld · · dedllmlştlr. Dovlz vaziyetıerbnlzin . . ' t ·ı · · ·· 1 d·ı M ı· "k f .. c.. ·1 ··f h .. · ·• mi arın a olduğu a e sene ıçın· bacılıcalannı teşkil eden Erg i hım nısbette olarak geçen sene ka· ye verı meııını soy e ı er. a ıyc sı a otogran J e, nu us uv1yet cuz-
d ·d l t db' len'n nct"ıce- .. an ve b 1 b d v • 1 Vekili arkadMım bu hususta icap dnnlannı, askeri hız" -et v~ı·kalarını, e yenı en a ınan c ır Kuvnrshan işletmelerimizde bir evvel- u uyur ugunuz yeru muame e • ... """ 
ai olarak bu rakam 302,5 milyon Jd senenin altı bin kf~ür tonuna mu- vergisi kanununun temin ettiği i~IA· eden cevabı verecektir. umumi ahvali sıhhiye raporlarını, 
liraya baliğ olmuştur k: bu miktar k."1.bil 1940 senesinde 9 bin tona yakın halın da bunda amil olduğu şüphe- Müfettişi umumiliklerin kaldırıl- doktor, veteriner, Eczacı, ve di,çiler 
devlet bütçesinin umumi yekunun· bakır istihsal edilmi.ştlr. sizdir. masmdan bahsettiler. Dahiliye Ve- diploma ve ihtisas vesikalannı bir-
dan 34 milyon lira fazla bulunmak· Ham lstilısalıitınuz müsait. seyrini Gerek bu netice, gerek yine gc· kalctile beraber çalıştık, bunların likte getireceklerdir. 
tadır. 1940 senesinde dahi muhnta.za etmış- çen sene kabul buyurduğunuz fev· kaldırılması bir zaman meselesidir. '4 - Yoklamalan esnasında jstc-
Mı.llı" PJ"yango ı"dareainin elde etti- tir. k l~ d k d 'v · t' Bunu halı" hazırda ı'pka etmeg· ı· ıu-• nilen malumatı tifahcn "Ycya mek-Büyük su işlerine aid 31 milyon li- a a e .~am anun~?un ve~ ıgı ne ı· 

ği safi hnııılıit olarak mali yıl içinde ralık kanuna müstenit. beş e elik celer yuksek Meclısın vergı kanun- zum gördük, ahvali hazıra dolayısi- tupla bildirmemiş ve §ubeye gelerek 
hava bütçesine tahsisat kaydedilen programa ıtren mevzulardan s ~en !arımızı memleketin iktisadi bünyesi le bırakıyoruz. Keza vilayetler için kayıtlarını "yaptırmamış olan yedek 
2.620.000 küsur lira bu rakama teahhüde batınnarak inşan.tına geçil- ve vaziyetin icaplarilc azami de· de çalıştığını heyeti celileye söyleye- subaylar ( 50) lira para cezasıına 
dahil olmadığı gibi askeri icaplnrdan mi~ olanlar 24 milyon lirayı bulmuş- recede telif etmek hususunda daima bilirim. Fakat daha o dereceye gel- çarphnlacakbr. 
doğan ihtiyaçlara aarfcdilmck üze· tur. Dünya vaziyetinin ihdas ettiği göstCTdiği büyük i!abctin yeni bir memiştir. 5 - Mayısta yapılan mıuı, yok· 
re, hizmetin ifasile alakadar olan miişkül şeraite rağmen i~aatın, ta- delilini teşkil etmektedir. Bcrç Türker arkadaşımız mcmle- lamB!lı ile Haziran Y.oklamasının hiç 
jandarma, gümrük ve orman bütçe· bli seyri dahlllnde intlfat ettirilme- Varidat bütçesine &İt izahatıma ketten buğdayın çıkmamasından bir alakası yoktur. 
lerile maske imalatı, yol, askeri is- ~ne fı.znml rurctte çalışılmaktadır. "h d ı ha ı 6 - Temmuz 941 tarihinde yaf Onümüzdekl sene de bu yoldaki. me- nı a~~t verme en evve , ?'van .a~ bahsettiler. Buğday memleketten 
kelclcr inşaatı gibi işler için nafia ve saiye program dahilinde devam edl- vergısı kayıt ve yoklama netıcelennı çıkmamaktadır. Geçen sencdcnberi haddine uğnyacak yedek: ıubaylar 
diğer daireler bütçelerine konulmu~ lecekUr. de yüksek Meclise arzetmek isterim. dışarıya bir daha katiycn çıkanlma· yoklamaya gcalmiye mecburdurlar. 
olan tahsisat da bunun haricindedir. Sulnma ücrctıeriiıin zirai istlhsa- Aldığımız malıimata göre geçen ae· mıotır. Hatta sizlere şunu arzedcbili- 7 - Bu yoldamada raporun hiç 
Arzcttiğim bu rakamlar bir taraf- lA.t bakımından daha verimli esaslar neye nazaranı bu aenc muhtelif hay- rim ki son zamanlarda gerek halkın, bir maksada kafi gelmiyeccğindcn 
tan memleketin sulh ve emniyetine dahilinde clbayetlnl temin edecek ye- vanlarda ceman 295.184 adet faz· ve gerek ordumun buğday tevziatı rapor gönderilmem~i. 
~·erdiğimiz ehemmiyetin derecesini nl bir kanun layllıasmın yüksek Mec- lalık mevcu• bulunmaktadır. Köy- altı ay zarfında 400.000 tonu müte- 8 - Taşrada bulunanlar, bulun-
"'östermekle beraber, digv er taraftan 11.c;c takdim edilmiş olduğunu da bu 1.. ·· ·· b l l · d b. · · d k duklan mahallin askerlik §Ubclerine .., münasebeUe arzederbn.11 um~zun aş ıca servet ~nn en ınnı caviz İr, hariçten de fctirmeme te-
da şimdiye kadar aldığımız emniyet V . • I teşkıl eden hayvancılıgımızcla de- yiz. Buğday tamamile memleket da- bir dilekçe ile müracaat edecekler 
tedbirlerinin isti~m ettiği mali fe- ergı ve resım ere vam ettiği görülen bu inkişafı mem- hilinden temin edilmi§tir. Aldığımız veyahut taahhütlü mektupla tubcde-
dakarlığın vüsatini tebllrÜz ettirmek- yeni zamlar nuniyetlc kaydediyorum.> ihtiyati tedbirlerle hiçbir tarafta ne• ki defter sıra No. sını bildirilmesi ve 
tedir B F d Av I d k bir açlık ne de buna benzer bir şey tercümeihal ile askeri vesaik surctle-

Adi bu-tçe ı·çinde temini mümkün · ua gra 1' vari at ·ısmına Hazine ve döviz vaziyeti 1 ri gönderilecek. 
geçerek gÜmrük vergileri tahsilatı· • • • şimdiye kadar kulağıma ge memiş-

olmıyam bu ihtiynçlar için fevkalade nm azaldığını i""ret etmi" ve güm- ve dış tıcaretımız tir. cBrnvo sesleri> 9 - Bundan başka: 
k 1 ki b 1 k t• d r- " A) Halen gördüguv .. i!!,. ve mcmu• 

ar ı ı · ar u ma zarurc ' mey an· rük varidabndnki tcnakusun ":•bctı" d d •"-> Maliye Vekill bundan sonra hazine Bazı fasıllardan bahsettiler. Ben· riyeti ve ikametgah adresi. 
a ır.~ 935 1939 da yüzde 29 raddesinde iken vaziyetinin sağlam olduğunuj bllfUl deniz yalnız bunlardan bir tanesine B) Tahsi; derecesi 
B. Fuat Ağralı 1934 ve sene- 1940 da yüzde 50 ye çıktı<nnı iaa- çıkanlan bonolann 63,600.000 lirayı 

1 • d f ez n·yet verı"lmı'• d .,. " temas cdecegvim. Mesela kağıt mese- C) Mu··hendı"s, ve kırn' y"gerlerı"n erın c sar ına m u : " ret c erek sözlerine şöyle devam et· bulduğunu, 25 milyon llralrk tnsarruf .. 
olan l 4, 180,000 lira ile son tasvip miştir: bonosu çıkarılacağını, yüzde beş faizli lesine, kağıt meselesi geçen sene hangi şubede ihtisasları bulunduğu 
edilen kanunla kabul olll'?lan 8 mil- cGerçi geçen sene muhtelif vergi- hazlnc tahvilleri lhrnç edileceğini heı:ıdeniz bunu koordinasyon kara· (suyolu, elektrik, saınayi, vesaire) 
yon lira dahil olmak üzere bugüne ferde kabul buyurulan fevkalade söyledikten sonra. döviz vaziyetine rile yüzde kırk kesmiştim. Devlet vesika suretleri. 
1 _ d '-"I f k ı·d t h ·satın I d ) geçmiş ve döviz bütçesi usulünün ver- daireleri mevcut tahsisatlarını yüzde D) Doktorların clahı"l"ı, harı'c"ı, 
ıı.;a ar verı en ev a a e a sı zam arın a tesiri e dahili vergileri-

• k~ 512 216 OOO r dlCI müsbct nctlcelerl izah ettikten kırk tevkif ettirmiştim. Fakat sene kulak vesaire ihtisaslarının ik 
umumı ye ·ununun • • ı· mizin bazıları tezayüt göstermiş ve sonra dış.. tlcarctlmiz hakkında. da nihayetine doğru kağıt fiatlan yük- vca a 
raya baliğ olduğunu söylemiş ve bu 1940 varidat mühammenatıına naza- şunlan soylem1şlr: I . d .h . d suretleri. 
mikdarın muhtelif hizmetlere tevzii· ran 20 milyon raddesinde fazlalık rAvrupa harbinin dış ticaretimizin ~e lmış, aynBı zamav ak!] tırn~ a ÇO· E) Yabancı dillerden hangisi-
ni yaptıktan sonra sözlerine devam- elde edilmiş ise de bu fazlalığın hacmi üzerindeki menfi teslrl devam ga mkı~tır. u sene e a et erın mev- ni ne dereceye kadar bildiği (ter-
1 d . t" k. 19 etmektedir. Ticaret muvazenesi lehi- cut ırtasiye tahsisatları ya 5000 lira cu··mc ve tekellu··m). 
a emış ır ı: 41 yılında da aynen elde edilme-

B k 1 t tk .k k mlzdc olmakla beraber ithalatın azal- fazladır ya 5000 lira noksandır, iyi· F) Askerlı"g-ı'ndc go"'rdu"'gvu·· kura· 
c u ra am arın e ı ve mu a· si mümkün görülmcmektedı·r. Fı"l-. k. · m:ısı, devlet varidatı üzerinde olduğu ce hatırımdn değil. Amma fiatlerde 1 

yescsi bize şu neticeyi venr ı şım- hakikn önümüzdeki yıl varidnt tah- • t ar. 
d . k d l f k 1 ~ d t h . gibi iktisadı hayn ımızda. da tesir le- yüzde otuz fazlalık vardır. Onun için C) Malu' I olanlar malu" liyet v•-
ıyc a ar n ınan ev a a e a sısa- minatına esas olan hesaplara göre: kt hfili kalın ...-

.. d 71 9 ·ıı· '"d f h' ra. eme en ıyor. koordinasyon karannı kaldırdım. sı"kalan ve ya" haddı"nc ugvramamı"-
tın yuz c · u mı ı mu a an ız- 5.250.000 lirası gümrük vergile- lthalfıt ve ihracat yekfinunun 1938 " " 
metlerine, yüzde 13.45 i dcmiryol· rinde, 2.500.000 lirası buğdayı ko- yılında 294.7 milyon lira. iken 1939 da Gerek bütçe hakkında, gerek hü- lnr kamilen geleceklerdir. 
)arı inşaat masraflarına, yüzde 5.6 ruma vergisinde, 2.000.000 lirası 245.6, 1940 da lse 180.3 milyon liradan kumet hakkında güzel sözler söyli- H) Yaş haddine uğrayan ve yaş 
El diğer nafia ve imar işlerine, yüzde faiz hasılatında, 1•600.000 ibaret kalmıştır. İhracatımız ayıu yıl- yen rukada~lanmıza teşekkür ede- haddine uğradığına dair nüfus hü· 
4. 90 ı iktisadi ihtiyaçlara, bakiye lirası stoklardan bir defoyn mnhsus !arda sırnslle 144.9, 127.3 ve 111.4 mil- rim. cBravo sesleri ve nlkııılar> viyct cüzdanlarına işaret edilmeyon 

·· d ~ 1 · d h" t "f v .; 1 k 1 yon lira. olmuş, lt.lınlfıturuz 1so 1938 subny ve nııkcri memurlar mu00 rncnnt yuz e "'· ı e sı ınn • maarı c ~· o ara a ınmış olan istihlilk vcr..,ilc- fı 
1 • • .. yek mu olan 149.8 den 1939 da. 118.2 .ederek nu··cusuna ı· .. aret etti"recekler· 

nıat mevzu arına aıttır.> rinde ve 3.000.000 lirası da muhte- ye, 1940 da da 68.9 milyon liraya düş- Albay Collet Fransız d "' 
Merkez bankasının lif varidatta olmak üzere J 940 tah· müştür. ir. 

emisyon vaziyeti s!latına na~aran ccmnn 14,5 milyon Harp hali dolayıslle hemen her tabiiyetinden çıkarıldi 1 O - Yedek suhay yoklama gün-
Cümhurlyet Merkez bankasının lıraya yakın bir dü~klük olacağı memlekette bir çok maddelerin ihracı Vichy 26 (A.A.) - İngiliz kıta- leri aşağıda yazıldığı veçhile sınıf 

emisyon vazı~u hakkında ma.lOınat anla§ılmaktadır. Binaenaleyh 1940 takyit edilmiş 0tn;ası~dan ve beyne!- larınn iltihak etmek üzere Şeriayn ve rütbe sıra takip edecektir. 
,,~ A_,__ 1 milel nakliyat muŞkulatından doğan •V• ç k ı 2 H · 9~1 ·· ·· 

vermeğl faydalı gördüğünü söyleyen uuısi atımda görülen 20 milyon lira bu vaziyeti mümkün olduğu kndar geçen ve kuı:n~nda e~!ı~.' er ~s - azıran "' gunu gene-
Maliye Vektll ezcümle demişUr ki: fazlalığın ancak 5,5 milyon lirasının önlemek üzere lüzumlu mallara ser- kıtalarını da bırlıktc suruklemcgc ral, ku:.may, piyade albaylar. 

•Banltanın 17 mayıs 941 tarlhll va- önümüzdeki sene varidat tahminle- bes döviz tahsisi ve akreditif tcmlnl teıebbüs eden albay Philibert 2 - 3-4 Haziran 941 günü tabip, 
zlyetlne göre tedavüldeki b:ızıknotla- rinde nazara alınabileceği neticesine gibl tedbirlere ilaveten bazı memle- Collet Fransız tabiiyctindcn ıskat di§ tabibi, eczacı veteriner, kimyn-
r.n ınnuml yckfınu sos milyon 495 vanlmı .. tır o·v t ft f ketlerle akdohman anla.,.,,,,,larl" ·ft- edı0lmı0ştı'r. ger subaylar. bin 392 liradan ibarettir. BunWl ~ • .. • • ıger ara an masra ~ .. ""' 
137 

milyon 
495 

bin 392 lirası ~utçes:ındekı maruzatım sırasında kes muamelelerine vüsat verilmekte ve f ngiliz radyosu tarafından Suriye 3 - 5-6 Haziran 941 günü leva-
Osmanlı imparatorluğu zamanında ızah ettiğim ilavelerle 1941 masraf bu suretle ihracatımız mulmbill de havasını bulandırmalc üzere hazır- zun istihkam, muhabere, süvari her 
1braç ve Cümhurlyet Me~ez b:ın- bütçesi 309.734.307 lira olarak tes- muhtaç olduğumuz m.nllann ithaline lanan Collet teşebbüsünün muvaf· rütbeden. 
'"asınca. deruhte edllm'" olan ev- pit edilmi .. oldugu" ndan aradakı" 35 5 ça.lı~ılmaktadır. 1941 senesinde ga.yrl f 1i 1 d v IUmdur Callet'nin 4 - 7 Haziran 941 topçu, öle;-
.. ~ .,., muntazır yeni ahval zuhur etmediği a 0 ama ıgı .. ma · • •. ld k ı_ • • k k. k b 1 
rnkı nakdlyenln baldyesldir ki mu- milyon liranır. karşıl81'1ması için t:ıkdlrde lthaltı.tunızı 1940 senesinden kumnnda ettigi kuvvctlcrın ~uzde me. l§ı n oüyü üçü rüt e i su-
kal:>lllnde, 4G_ milyonu esh_a.m ve tnh- muhtelif vergi ve resimlere yeniden daha. yükseğe çıkarabllcce~lmJzi ümld 95 i Fransız mandası altındak.ı top- baylar. 
vil1\t olmak uzere muhtelır kıymetler zam yapılmaa • . ... 1 .. ediyoruz. Yeni takvim yılının ilk üç rnklara dönmü~tür. S - 9 } laziran 941 günü jandar-
tcvdi edilerek ha.zlnece bakayn borç- vata d 1 hı zarurı dgorfu mku:,ıl vdc ayında ithalatımız, ge,.en senenin ma, harp saaıayii küçük büyük rüt-
1· nıJmış ve tasfiyesi banka kanunu n a:ı an, u &ene e ev ·a a e ,.. 
ıİ~ muayyen bir şekle b~tır. ahvalin icaöcttirdiği bir fedakarlığa· aynı devresine nazaran kıyıoot ve Filistindeki Franıiz baş beli subaylar. 
Binaenaleyh bu evrakı nakdiyp uzun davet etmek: mecburiyeti hasıl ol- mikdıır itibarile şimdiden nz çok bir l l "' k ld 6 - 1 O Haziran 941 günü nnkli-

,., artış gösterınl.ştlr. Ticaret sahasında konso os ugu apatı 1 ye, otomobil küçük büyu .. k rütbeli 

Teşekkür 
Bab:ı.mıı: İstanbul Züht vi hst:ılık

lar te kiliıtı müdürü Dr. Zihni Galip 
Sanusun vefntile duyduğumuz biıyiık: 
ncıyı paylnşmnk suretue bizzat cenn
zede bulunanlara ve çelenk, telgraf 
mektup göndererek tnziyctıerinl blldl~ 
renlere teşekkürlerlmlzln ayrı ayn 
iblftğmn teessürlerimlz mani bulundu
ğundan, muhterem gnzetenl.zin tavsi
tinl rica. ederiz. 
Zo(U]d:ık Saslık teşkilata baştabibi 
Dr. Orhan Sanus. 
Sümcrb:ı.nk umum müdürü Bürhan 
Zihni Sanus. 

Teşekkür 
Oğlum Devlet Demiryollan muret

tlşlerinden merhum Nazımr:n, vefatı 
nn. kadar Gurcba hastanesinde, yattı-· 
ğı on beş gün içJnde, vazl;yettnln, 
ümldsizllğlne roğmen, bütün'"bastane 1 

heyeti, bilhassa profesör Ekrem Şcrir,1 
başhe~ ve ha.stnb:ıkıcılar tamrm-1 
da.n bezledilen fevkal!de 1htlmamdanl. 
dolayı, ~dilerine en derin teşekkür· 
lerlml sunarım. 

fünekli general: Cemal Teoman 

VEFAT 
Vandcıu şlrkeU mcmurla.nndan 

Mtu.affer Özgeçen kısa blr hastn.
lıktan sonra. rnhm.eLi rahmana ka°'
vuşmuştur. Cenazesi bugünkü 27 mı{..11 

yıs salı günü ikindi namazını müte;e~ 
tip Teşviltlye camtsınden ~arnBi' 
Feriköy mezarlığına de.fnedilecekt1'~ 
MevlA gariki rahmet eyleye. 

Kiralık 
Mobilyalı 
Apartıman 
Maçka Palasta dört odalı, 

her türlü konforu, ve bütün ev 
levazımını ve eşyayı muhtevi 
bir apartıman kiralıktır. Dör
düncü kapıda 1 numaraya 
veya kapıcıya mürac(lat. 

Beyoğlu Dördüncii Sulh Dııkuk Ha-
kimliğinden: 041/20 
Beyoğlunda Emlncnml Samancı All 

sokağında 1G numarada. oturma.ktn 
iken 22/12/940 tarihinde ölen EvantJ
yanm bırakmış olduğu vasiyetname 
mahkememl.7.e ibraz edildiği ve mcz
k.fır v:ı.slyetnamenin mirasçılar huzu
rlle okunmasına. karar verUmiş ve mi
rasçılardan Annesinin Yunanlstanda, 
Jozefln Amerlknda. olduğu ve 1kamet
gfilılan meçhul bulunduğu zabıta. tnh
iklkatından anlaşılmakln llgnen troli
ga t icrasına karar verildiğinden, yr:v
mi muhakeme olan 30/61941 tnrlhine 
müsadlf pazartesi SUAt 10 cL:ı. mnhke
meyc gelmeniz ve yahut blr vekil gon
dermenlz tebliğ makamına ka.lm ol-
mak üzere llfın olunur. (5i4G4l 
e11tıııııııtnıııınıııuuıuııııınırrıın1111111ıınıınııırnııunıı1111 

de yarbay, binbaşı, yüzbaşılar. 
1 1 - 1 7 - 18 • 19 - 20 Haziran 

941 günü piyade iisteğmen, teğmen, 
asteğmenler. 

12 - 21 - 23 - 24. 25 - 26. 27 -
28 H..ziran 941 günü: her hangi bir 
sebepten dolayı yoklamnya gelmi-
yen subaylar. ( 71 7 8) .... 

Kı:dıköy Yerli Askerlik Şubesin
den: Şubemizde kayıtlı emekli ve 
yedek tekmil subay ve memurların 
senelik mutad yoklamalarına şimdi· 
den ba§lanmıştır. Ancak bu sene 
yoklamaya 20 Haziranda nihayet 
verileceğinden bu tarihe kadar şu• 
beye müracaat edilmesi ilan olunur. 

vadeli muntazam bir borç haline ~l- muıtur. tl ri izi harp 
gayre e m • şartlannn. uy- Kudüs 26 (A.A.) - Kudüs' de- subaylar. mlşUr. Mevcud evrakı nakdfyenln 17 Dahili vergilerimizin, beynclmi- D".O.k suretlle lthalD.t lınk!inlannı ge- . .. Adalar l.skerlik Şubesinden: Şu· 

milyon lirası da knrştlıj:tt tamnmen Jel buhranın tesirlerine mukavemet nl.şletmeğc doğru tevcih etrnlş bulu- lu F rnnsız baş konııoloslugu kapan· 7 - 11-12 Ha:ziran 941 günü de- bemizde kayıtlı emekli ve yedek su-
al tın olarak banka:n tedavüle çıka- etmekle beraber 1940 1 tah . 1 • nuyoruz.> mıştır. Baş konsolos Fılistini terket· niz, Ciemiryolu, hava, hnrita her rüt- baylarln askeri memurlann yoklama• 
nlmış oldul';unıı gorc tanın.men kar- • · yı ı mın c ~ d J b · ,,,lıklı vaılyettedir. 

250 
-nyon Ura nnı de aşmıo olması, geçen sene kn- M"ll" b } megc avct 0 unmuştur. eden subaylar. larına 2/6/941 tarihinde başlana• 

,... uuı b 1 b J 1 f k J d 1 1 paramız ve orç ar 8 - 1 3 Haziran 941 günü hesap k 14/6/941 'h" d h. b rl'CS1.-ont mukabili tedavüle vazcdll- u uyuru muş o an ev a a e zam B. Fuad Ağralı, ihr:ı.cat mallarımı- ,,,,,, .... , .................... o,,ınu ra tarı tn e ıtam u-
i ti B •·'--bil ~- k kanununun g · • t ·ı _ memuru. ve muamele mcmurlan. 1 - d 1

-" ··dd t f m ş r. una m....... .,..n anın sene- aycaını amnmı e ta· zm hariç plyasala.rda serbes dövlzlc kabillyetJ derecesini gösteren bütçe- 9 14 H • 941 - .. 1_ A acagın an meza..~r mu e zar ın• 
da.t cüzdanında mevcud kıymetlerin hakkuk ettirdiğini ve memleketin ve müsaid fia.tle nlıcı bulmasının altın lertmlzin tetkik ve tesbW. .sırasında. .- ~z.ır~n ~unu .as~erı da müracaat etmiyenlerin 1076 sn• 
yekfinu 274 m!Jyon 915 bin 229 lira- iktisadi faaliyet ve hareketini de taz- karşılıkla.rının gittikçe artmasını yüksek Mecllsln gÖ6terdlğl büyük 00_ hakim ve muşavı~, muzıka, ımam- yılı kanunun maddei mnhsusnsı mu
dır kl bunlar da hazine bonolarından, yik etmemi~ olduğunu göstermekte- intaç etti~lni ve bu vaziyetin para- slret ve isabet şimdiye kadar bu sa.- lar. Esnafatı ukerıye. cibince 50 lira para cezasına tabi tu• 
~cı:::s~~:ı~~ ~=e ~~~~ın~e;:!~ dir. B~raz evvel arzettiği~ 35.5 mil- mızın haklı lstlkrannı takviye. eyle- hn.d.ı. elde edllmlş olan muva.tta.kı- 1 O - 16 Haziran 941 günü piya· tulacakları ilan olunur. 

bonolanndan ve dP•er tlca.ri ve zirai yon lıralık farlun kar~ılıgını teşkil diğlnl söyliyerek dalıut ve harici yetli çalışmaların yegline ft.mllldlr. ~--••mmmıamma1:11•111~ı.a:ııil!!l!Dl~!lllSC?DEDalPDQlııı. 
•nnetıerden mü~dlr. Fıızln. tat- ebnek üzere yüksek Meclise takdim borçlarımızın 1941 mali yılına ald Yüksek huzurunuza. gelen 1941 mali 
"" d"l tn.ksitlerin tamamen bütçeye kondu- yılı bütçesinin aynı 8Ul"etto gö&tc-
silfıta girişmeden yalnız şurasını ar- c ~ miş olan kanun layihasile derpiş ğunu söyleml.ştlr. r~lnlz yakın alAkn. ve esirgemiyc-
zedeylm kl bu kıymetlerin 21.3 milyon edılen zamlar sureti umumiyede ge- Bankalannıızın emniyetle çalış- oeğinlz lr§a.tıarla 1htlyaca. en uygun 

200 Kimyagerin 3 senede renklerini yarattığı büyük San' at iibi
desi... Kudretin hazırladığı bir ncş' c dünyası olan 

'198 bin 986 ıırssını iktlsa.dı devlet çen ıenclci l.anuna giren mevzulara makta olduğuna 1.§aret eden Maliye blı: şekil alnc.ağınd:ın ve bu sa:Ycde 
müesseselerin~ hazine kefal~Unl !_ıaiz tcınas etmekle beraber bu acne :zi- Ve-kili, her .sene olduğu glbl kAr te- l7Amt derecede muviitralayetle ta.t.b1Jt 
bonoları teşkıl etmekte ve _u 1!:1ues- raat ve hayvan mahsulatil "h t nün ve tevzi edecek şekildıe bilAnço- olunacatından emln bulunduRumu 
ıeselerin 1940 bllfınçoln.rına gore öden- mcvaddı fiatlannd h 1 e l ı raca larını kapamakta olan bankalarunı- arzederek sözüme nihayet veri10nmı.:1 
mlıı sermayeleri meemuu ise 571 mil- ff·· a ası 0 an tc· zın vAl'!Wetinden takdirkflr bir llsanla 

2 taheser Pellembe ıünü 

1 - Vatan Kurt aran 
Arslan (Renkli) 

LA L E' de birl~ecek 

2 - Kadın Parmağı 
yon liraya baliğ olmaktlldır. Tedavül- r~ u nazara nlınarnk bundan mü11te- behseb'iı"'iştlr. 
deki evrakı naltdlyenin 101 milyon fa olan vatandll§ların da hu muvak- Maliye Vekili beyanatını ezcümle 
)irası da altın tcrhlnl mukabilinde. ha- k~~ I.~dalı:~~!ığa.. iftirak etmeleri §U sözlerle bltlmıiştJr: 
zl.!ıeye verilen avanstan m~vellıttlr. mumlcun gorulmuş ve aon senelerde •Bu voolleden istifade ederek 1941 
Terhin edilen altının kıymeti 78 mil- vaziyetin müsaadesi nisbetinde ten- bütçeslle alakadar olmak W.Cre yük-
10n 124 b1;n 167 liradan ibaret bulun- zile tabi tutulan hayvanlar vergi.sile sek Meclise takdim edl~ olan :reni 
duğuna ftO>re buna rnukn.bll fillen ya- tuz resmine milli müdafaa vergisi vergi znmlıınnıı tı.ld lfıylha ile fev
pılmış olan emisyon mlkdannn. na7.a- h" . d l k b" "k kalfıde varidat menabilnln tnkvlye
ran altın karşılı~ hlı.len % Tl,;3 ü mü- ma ıyetın e. 0 ara ır mı t~r-za~ sine ma.tuf diğer llylhnlann t.etkl-
tecavlzdlr. Bu aıtmlann rerhlnl mu- yapılnuş ve ihra.cat mad~cle~ı uze.n- kinde muhtelit encümenlerin scbke
knbllinde hnzlnece alıno.bUecck a.van- ne de aynı mahiyette hafıf hır Tesın1 den kıymeUI mesailerinden dolayı 
sın czami haddi kanunen 250 milyon konulmnaı muvafık görülmüştür. huzurunuzda kendilerine te.~ür et
lirıı. ile tnkyid edilmiş oldu~a gôrc Normal zıımaınlarda ihracatın ver- mek isterim. Bllha.ssa. muhterem büt
bu mikdhrın tamamına. muadil emls- giye tnbi tutulmasındaki mahzurlar çe encümenince gerek bu IAyiluılar 
:ron yapılması halhıde de altın karşı- IA b 1 ki b b b ı gerek 1941 bUtçest üzerinde ıınrtolu~ 
lılı: nlsbetl yüz.de 31 kiliıfırdnn aşağı ~ f" .. ~ n;;a ab e~~ ke~ cy~e • nan ve kendisi lçin ne kadar yorucu 
düşmiyccektlr. Bu izahat, emisyonun ~ e mu a abn ugun u şart arı olmuşsa, hfikfunet ve memleket için 
bugünkü vazl~-cUnln karşılık itibari- ıçınde muvakkat ve hnfif vergının o nlsbette müfit ola.n devamlı mesai
le endişe verici olma.l..'ta.n u7.ak bulun- ihracab müteessir etmiyeceği nazara yl varidat t.ahmfnlerlnde ve masraf 
duğunu ttıbarfız ettirmeğe kcfidlr znn- alınmıştır. ihtiyaçlarının ta.ylnlle tahsisatın bu 
ncderlm.• Geçen sene kabul buyurulmuş ihtiyaçlara tevzlinde gösterdiği 1Una-

Maden, su ve sanayi olan muamele vergisi kanunu ile bu Yl şükranla ifade etmeğl birç lb!Jirim. 
· h Bütün bunların fevkinde olarak şura.-

işleri vergınin tar ve tahakkuka ait esas smı da an.a. müsaadenizi ı:-ıca. ederlm. 
B. Fuad Ağrnlı ıruıayl maadln ve hükümlerinde yapılmış olan islahn- Tanzim ve tatbik tarzı yalnız devle

mı işleri glbi mevzular 'üzerinde de tın semereleri daha ilk tatbik sene· tin mali siyasetini değil, bütün uınu-
17.nhat vererek gerek iklls:ıdi devlet sinde kendini göstermiş ve vergi nis- m1 hizmetlerin hattA memleket umu
w,sekkfillcrl tarafından kunılmuş, ce- ı betinde hiçbir deği~iklik olmadığı mJ faallyetınin hedef ve f.stikamet!e
rek mUiUSi teşebbüsler mahsulü bu-J halde .1940 yılı J 1 •Ylık hasılatı rln.1 tayin eden ve memleket.in mali 

Kabul edilen bütçeler F.SSlz BlR F.sER 
JOAN BLONDEU.- MELVJN 

DOUCLAS Errol Flymı - O.De Ha'f'illand 

.................................... r 

Bu akşam SUMER sinemasında 
Sizi ağlabrcuına ırüldiirecek ... 
TıC ne~· e musiki ve §en aabne

ier}c <lolu 

PAPRiK 

Maliye Vekili B. FUad Ağralmın 
izahatını takiben söz alan hatipler 
nıuhteıır mevzular üzerinde.ki nokta.! 
nuarlannı izah eylemişler ve bazı 
temennilerde bulunmuşlardır. Hatip
leri takiben kül"süye gelen Bqvek1l 
Dr. B. Refik Ss.ydam, ileri sfirülmü§ 
olan hususa.ttnn VekAlet.ıert aUlkadar 
ıeden meselelere Veklllerln ayrı a.yn 
cevap vereceklcrlnl kaydederek umu
ml vaziyetteki teınennilere karfl ce
nb vermiştir. Başvekll Dr. Reflk Sny
damnı bu izahatından sonra ~lis 
bütçe heyeti umumlyest ilmrlıldckl 
müzakereyi kafi görerek mnddelerc 
g~mlş ve muvazene! umumiye ka-
nununun 1941 yılt 1çln muhtellf ve- FRANSIZ VODVlLl, .1LK Y~-
kil.let ve daireler :mas:ı.rl!n.tı kn.rşılığı ZİYON olarak OrJinal Fransız 
olarak 809,734,307 lira tahsls.n.t veril- nüshnsuu takdim edecektir. Ba§ 
mesinc ntd birinci maddesin! kabul Rollerde: 
eylemi .. ve bütçelerin müzakcimne ı 1 geçmiştir. İlk olarak Millet ~ RENE de ZfLAHY 
bütçesi tasvlb cdllmlş ve bunu takl-
ben de cüİiıhurriyasetı, divanı mu-ı iENE l..EFEVRE • CHARPİN 
basebat, Başvckfı.let, Devlet şQrnsı, Bu ıık~am için yerlerinizi ev-

matbuat umum mfidürlilğü bUtç_elerl { llııilıii•iiiliiiiliı••••lliiiıll••••v•c•ldmeinlıİa~ldlıımr~ın·ıiz.İlllm••= ta.stti.P cdilmlşUr. 

• 
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S •• L.!:!l" I unuu ızm. 
Arap harflerile ilk aan" at ya

zılan oltamaia bqladıiunız sıra· 
larda bir arkadat cs-holizm> 
kelimesini cSGnbGlizim> diye 
okumUJ ve bütün 1&11 • ab kendine 
süldürmiiftü. 

Halbuki zaman aembolizmin 
Lir 8iinbülizmd• ba,b lııir teY 

Ziya/et paTalari 
Mürüvvete endaze olmaz, l>azı 

hayırseverler de ziyafet paralarını 
hapr cemiyetlerine veriyorlarmlf, 

KUS BAKISI: 

Yunanistanın 

iktisadi vaziyeti 
Balkan memleketlerinin bepıi hu· 

bubat yetiftirdiii halde Yunaniata:l, 
çok dailık olduiundan, ziraate aalih 
eraziai azdır. Yananiatanın umumi 
meealıuı 129,880 kilometre mu· 
rahbaıdır. Bunun ancak yüzde on 
ıekizi hububat yetiftirmele ıalihtir. 
Maahaza Yunanistanın yedi milyon 
iki yüz bin kişi olan mnurni nüfu
sundan yüzde altmıp ziraat]e yaş'l-

Yunan kralı 
Gridi nasıl 
terketti? 

2500 metre irtifada 
bir dağa çetin bir 
tırmanma hareketi 

Dağ tepesinde geçirilen 
bir gece - Dağdan iniı 

ve vapura intizar 

yarelerin çok al ktnn uçtuğunu, o 
d erece alc; k n k ' ki topçu
larır~ yüzlerinin bile farkedildi ıW 
aöy)iyordu. 

Çıkışı müteakib, bir çoban kulube
eine vardık. Burada bir müddet isti• 
rahat ettik. Vl: oradan Penngya kö
yüne gittik. Buradan Suda ile tele
fonla konuımağa muvaffak oldum. 
Kralın 23/24 mayu geceııi vapurla 
Ciridi terketmesi için tertibat alındı. 

olmadıiını ıröıterdi. 
Senbo~ eaa' attan tuhm da 

eenbolik yardım Ye senbolik mü
clalaaya kadar aenbolimıin pek 
ite yaram•dlimı. bi1&kia tan' at 
ye aiyuet havalannı aünbülilet· 

iyi bir çığır 1.. Hele bu moda 
Yllf bayramı, yılbaıı. aünnet, ev· 
lenme gibi keselerin ağzını fazla· 
ca açan ziyafetlere de sirayet 
edene hayır cemiyetlerinin b-
1&lan tapcak demektir!.. 

En mühim n terbiyevl bir fa7· 
Claa da inaanlan birhiriM boia
D toJr.hıiana dalb..-uklak etmek• 
tm kurtancak t •• 

maktadır. 
Memleketin ziraate eJyerifli era- - -

ziainin yüzde altmlt yedisi alelUın•ım KMire 26 (A.A.) - Reuter: 

Bütün eeyahat eanasında herkes 
çok miılcltemmel hareket 

0

etmiıtir. 
Kral, bu aeyahatı, aankı bir gezinti 
m~~ ~~i•. imiı gibi yapmııbr. 
ln1r1lız e1Ç1Sı aır Michııel PalaiMt v,. 
refikası da bu esnad:ı kralın etra
hndaki grupa iltihak" muvaffak ol
muttur. 

Grupwnuz, iki aünde 2,500 met
re irtifaa kadar yükaeldı. Seri ateşli 
tüfekleri, mühimmatı ve el bomba
larını tafıYarı. Yeni Zelandalılar çok 
takdire pyan bir tarzda hareket edi

tirdiğini gördükf .. 
Meğer arkadllflJllızm 8enbolii 

eünbül okumuında gizli bir hik
met varmış!.. Tevekkeli c.öyli
yene değil. söyletene bakb de· 

T abltlet ratlyo! 
Şehrin bellibatlı giirültülain

dea lııiriai de r~lar tetkil ~
mektedir. Gazetelerde hana d~ 
.... ~eti- göridür .... ..mr
li ntandaflann dertleri arumda 
bir de cah pa bizim komfUDUD 
rady«*lf:t Tardır. 

habubat .e hudan ancak yüzde Yunaııiatandaki lnsiliz askeri heyeti 
35 bmı buid•Y yetiftiraıektedi:-. tefi general Heywood n Yunanis
Buiday, mıaır ve arpa Makedonp. tandak.i İııgiliz atqemiliteri albay 
ve Tesalya onlannda yetifmekte- Biunt, Girid'in istiliaı ve Yunan 
dir. kralı ile Yunan Batvekilinin ve lnsi· 

Kral De birlikte Girtt'tea aJn)an yorlardı. Yeni Zelandablar da-
Yananlltandül incllls lae,etl NW iın tepeeine kadar enerjilerini 

mez1er. 

Konu§an erue! 

Ziraate salih eraziden yüzde M"" liz elçiliği erk&ıunın. Girid' den mü
kizi teknii: itlerde kullanılan Ye yai farakatlarındaki •rsiizqtlerini an
çakaran maddeler, y6zd~ yedi 'bu- latmaktacbr. General Heywood ile 
çuiu prap üzümü ve )'iizde ÜÇ 'bu- albay Blunt, Yunan kralı ve refaka
çuia kuru üzüm yerittirmektedir. tindeki zıevata muhahzlılc vazifesi 

Yunaniatanm zeytin aiaçlan baı· ıörmütlerdir. General Heywood, 
hca Korfo, Girid Te Midilli adala- pazar günü Kahirede yaptıjı beya· 

reneraı B~ kaybetmeden hrmandıla:-. Geceyi. 
. . • • _ tattan küçük bir evde geçirdik, ge-

tiddetli 'bır han hücumu sibi goz6- ce çok aoiuktu. Kral, burada bir 
k~yordu. Bil&hare, ~iden büyük İngiliz ulterinin tayınını ;redi. Güç 
m~dard• .. ta~arel~ın ıelme~te ol- bir initten sonra, büti;n bir gece 
dupnu gordült ve ııperlere aısındık. vadedilen geminin gelmesini bek• 
Büyük planörler, evin üzerinde hele- ledik. Necip Fazıl Kıaakürek en-e1ki 

aünkü hkraaana töyle baflıyord~: Fakat radyosunu bir orkestra 
sürü)tüılil• dinlemeie alıtmlf b· 
bn ~ bu fikl7etleri duyur· 

nndadır. Yunanistanın zeytinyağı natta ezcümle demiştir ki: zanlar çiziyordu. Bir an 80nra ıarb· Girici garnizoaunun ve Yunan 
tan gelen ve üçlü tqekküller halinde kıtalannın, bilhuaa genç askerlerin 
çok aşağıdan uçan nakliye tayyare- hattı hareketi tebcile şayandır. Bun
lerini gördük. Müteakiben, parqüt- )ar, kendi mıntakalanndaki bı.itün 
~üler yere inmeie batladdar. parafiitçüleri muharebe harici yap-

cAnkara caddeainden BeJoa· 
luna çıkmak üzere bir otomobile 
atladım. Şoförün. çehrem yerine 

baulatının üçte ikisini bu üç ada tc- c20 Mayıs aababı çok erken tid-

a) kabil deii}dir. 
min etmektedir. detli bombardımanlar olmuı ve aa-

ensesi bana hitap etti. •. > 
Şimdiye kadar kamından ko

lluşan, burnundan konupn adaın 
gördük amma enıeainden koaıu• 
tan adamı ne gördük, ne de ifit· 
tikti. Meğer bu da varmlf, hem 
de şuracıkta, Sirkeci taks~~del .• 

m Eaueıı ı;o ne BeJediyeyi, ne de 
matbuab allkadar eder. Buna 
mani olmak doğrudan dojnıya 
Radyo idaresinin yazifeei men· 
faati iktizaaıdır. Çünkü hesabını 
hilen küme komfUDUD radyosu 
bangır ban1r1r bağınr n her türlü 
k lak ihtiyacını temin eder durur• 
k:n gidip kendi evine bir radyo 
almaz. bu tabldot radyo ile peki· 
ta havadisini de dinler, muaik:iai
ni del .• Bundan zarar eden Tadyo 

Şarap üzümü Ege ve Yunan d.,.. bahın saat sekizinde paraıütçü1er in
nizi adalannda, Mora yanmadım- meğo bqlamıştır. Paraıütçülerin kit
nın garbinde ve Atinanm bulundu- )e halinde Hanyaıun cenubu prbi 
iu ~ttika yanmadaaında yetitmek .. mıntakuma inmekte olduklarım aör
tedir. Bathca tütün yetifen mınta· düm. Cenuba ve cenubu garbiye pa
kalar Makedonya ile Teaalyadır. raıütçüler ve ayni zamanda nakliye 

Ben, 1 SO il& 200 kiti1ik bir para· mıılardır. 
ıütçü grupunun indiğini gördüm. Pa- Girit köylüleri, her türlü tüfeklr 
fiitçü1erin bazw açılmıyor ve pa· mücehhez mahalli muhafaza kıta 
rqütçü bütün hızı ile yere düıüyor- lan ettlcil etmişlerdir. Kral ve mai
du. Her tarafda, tayyarelerin mit- yeti köylerden geçerken bu muha
ralyöz ate,leri. hava dafi bataryala- fız kıtalan kim olduğumuzu soru
mnızm mukabeleü Ye btalanmızın yorlardı.> Keşki üstad fU otomobılın nu· 

marasını da yazsaydı. Bu eğlence 
kıtlığında halka eğ)ence çakar dve 
toför, sabahtan akşama ka ar 
aoltaklan dolaşacağına otkUTUP 
ensesinden konuşur, para ırar· 

alıibi veya komfUIU değil, defte· 
:inden Lir abone eksilen Radyo 
ida .. eaidirl .. 

Tütün ekilen erazi Yunaniatanın tayyareleri iniyorlardL Paratütçüler 
umumi meaahasmın uıcak yüzde Hanyanın tiınaline de inmiıler ve 
üç buçuk kısmını kaplamaktadır. Malcme· de yere inmeye de teşebbüs 
Fakat Yunanistanın tütün zeriyab o etmiılerdir. Parafiitçülerin iniıi. dört 
kadar mühimdir ki ihracatının yüz· saat devam etmiştir. Paraıütçüler, 
de ellisini tütün teş1'il etmekte<l~. şehri ve ağaçhklan mitralyöz ate
Kalan yüzde ellinin yansını zeytirı- şine tutmuılardır. Para11ütçülerin ye
yağı Ye çtkirdekli ve çekirdeksiz re fodiği her yerde çarpı§malar vu· 

ai)&lı ıesleri itidiliyordu. General Heywood, başkaca şun· 
Bir tarassud mevkii teşkil edebi- lan da söylemiştir: cEle geçirilen 

leceiinden hücuma uğrayacağı mu· Alman esirlerinin ifşa eltiğine göre, 
hakkak bulunan evi terke karar ver- Almanlar para~ütçüleri.n umumi ka
dik. Hadiseler o derece aüratle bir· rargahı olarak, bir Yunan bölüğü
birin\ takib ediyordu ki bir nakil nün nezareti altında üç bin İtalyan 
vasıtası bulamadık ve yalnız elleri- esirjnin bulunduğu bir noktayı scç
mizde götürebileceğimiz efY&YJ ala- mitlerdir. Paraıütçüler, ltalyanlara 
rak dağlara doğru hareket ettik. verlirnek niyetile yedek silahlar ta-

dıl .. 
Maamafih bu enseden ko~~

ma hadisesi şair hayalhanesı~ 
bir fantezisi de olabilir. Eğer oy• 

kuru üzümler teşkil etmektedir. kua gelmiştir .> 

Yunanistanda hayvanat olarak Albay Blunt. fU beyanatta bulun-
koyun ve keçi yetiştirilir. Yalnız muştur:cYunan kralı, bir köyde bir 
Makedonya ile Tesalyada büyült evde oturuyordu. Bu ev, bir jandat
boynuzlu hayvan yetiıtirilir. ma kıtasının , bir Yunan kıtaaının ve 

Bir istila 
leyse Kısakürek hiç durmuın,_ r: Celaleddin Ezine dünkü Cum-
sim yapmağa ba~lasırı. Bu gorut 1 ariyet' de netrettiği bir tavzih1e 

· ı·v·ı acagwı eserler rno· ı'I'- sayısı çıkan bir -zetenin kad-acayıp ıgı e yap b tacı iL •-

dern san'at gruplarının aş rosundan istifa etti. Kendi bakı-
olur!.. Hak hepi· mından pek iyi etti. Fakat geride 

Dua edelim. Cenahı aktan ko· bıraktıkları bu işe ne diyecekler, 
mizi üstadla karşılapn .. herkes bunu merak ediyor. 

k• · 'zin bafaPKI• 1 hl 1- k 1 rusun. Yok• ırnımı. or- Eğer capta , ca i , 11:apı u u, 
le• • • • Abidin Dınonun p 1 f 1 d 1 e Ezi 

Geçen umumi harptenberi y~ Sırbistarun ist.ilasın~anb~ri harp et· 
naniıtan ziraatini ıslah ederek ha- mekte olan hır yenı Zelanda ltıtaaı
sı1atını iki mis1ine çıkannıı olmakla nın muh~fazası •~tında bu.lunuyordu. 
beraber yerli mahsul memleketin Kral JorJ, k~~enı ptens Pıyer Ye"!'!· 
iaşesine kifayet etmemdttedir. Bu- nan Başvekılı, Alman tayyarelerınm 
nun için Yunanistan•n başılca itha- ~rültüaü ile uyandılar _ve bakmak 
litı buğdaydır. 19 38 senesinde ıçın dışan çıktılar. Bıdayette bu, 

Bqka bir paraıütçü grupunun yo- şımakta idiler. Alman paraşütçüleri 
lumuz üzerinde yere indiğini gördük. bir ıehrin esas harp sahnesiındeld 
ve çok sıcak bir havada SOO metre mahpualan da ıerbes bırakmıılar ve 
yükseklere çılanaia mecbur kaldık. silahlandırmıılardır. Fakat bu mah
YüzJerce tayyare her istikamette puslar Üzerlerinde hili hapishane eJ. 
Ü2'Crimizde uçmakta olduğu için her biaeleri olduğu halde, btıdilerini 
1 O metrede bir 81ğınsyor 'Ve hepimiz •erbes bırakanlara hücum etmiş
yere yatıyorduk. Prens Piyer, tay· ]erdir.> 

ımımı~n. .. .• w· kimimizin an ayışsız: .. > a .an .• er ~rs -
heleri gıbı gorunecjtı'-.1 k nuşa· neyi tebrik edenz. Çunku buların 

21.5 73,000 drahmilik buğday ithal ===================-=--=-=======ıııa:1-=:=============-

ellerile gülüp kulak an e 
0 

hakiki san' at değerlerine tevcihi 
cağı anlatıhyorl •• ır.· . ıohbeti ıon günlerin bir modası haline 

edilmiştir. Bu sene içinde yerJi KÜÇÜK HABERLER 
buğday hasılah memleketin buğday Bir genç bir kadını 

tabanca ile yaraladı 
Aksiliğe bakın d pır, ııelmiştirl.. · 

t ti bir arkadastır a .. 111111111111111111111111111111111111111111111111111111 .. : .. :.................... ~~t~~ ~t~---

ihtiyacının üçte ikisini ve mısır beş· 
te pördünü karşılamıştı. 

Yunanistanın hariçten ithal etti4i 
iri .hayvanat. balık. pirinç n teker 
de milhim mikdar te,kil etmek
tedir. 

t . hi eserler Yunanistanın sanayü mühimdir. 

Fransadaki 8rl Yüzde yetmiti Atina ve Pirede te-
8 )arın arumda 1230 aenm 1 O merküz etmiftir. Mem1eketin aaMy.i 

F rBltlaanın işga1 altındaihk} !~::: ;.tosunda lstonbul Ehliaalip t•- qyaamın yüz~e ye~İf betini yeı-li 
d Al murları tar ı a ,_ d zaptedildiii :raınaın Fran- fabrikalar tenun edsyor. Şu kadar 

a man me 'd 1 . fotograf· rann an L• Y • tanın .. h 
elı . . haiz abı e erın 

1 
• d ikinci Baudouin var ~ı uname sanayu mu taç 

emmıyeti d lar Birçok tarih m: ti)valye e~ enL- enn' den ..... bulunduğu kömür, demir 1r1'bi ham 
larını aldırmakta ır • • d B as ıuıJS • 

fesörlerinin nezareti tarafın an ~ . dirilmit Mesi- maddeleri hariçten temin etme'lt-
ve sanat pro • eticesi o1a· bo)unan dikenli taç 111 tedir. 
altında yapılan mesaı n .. 'd · • · rdır. 1939 maymn• • • 

k . d' kadar 10,000 abı enın bin hır resmı va • Memleketın umumı aatlıın1n 'bette 
İ i jd bilinde fotografı ahn· da Fransızlar bu eserı ce~I Fr~- biri orman olduğu halde kereste ih-
enn usu a 1&da emin bir mahalle etnut- tiyacını da hariçten temin etmek-

rnııtır: k. N tredam kiJjsesİnİn en I di. Alnı• mernurlan bunun ye- tedir. Pamuk zeriyah ilerlemif ol
ı. __ arıate 1 0 cenubi fransadan ~ lı: uJmaamı temin etmitJerdir. malda beraber mahsul Yunan men· 
a.ıy?'.~ttak eşyau lerine konmuştur. nne on sucat sanayiine kifayet etmiyor. 
getırı ere yer ihtiraları 1923 •enesinde Yunanistanın ziraa-

Harp &zerinde te ea1ih erıwam1n yüzde birini 
• . 1 te. bayabnı kurtaran J apabilir; pamuk zeriyab ifgal ediyordu. 

Harp bq)adıimdanbe~ı. dv~.1- 19erbe9çe hareketler • y 19 38 de bu mikdar yüzde üçe çık-
nıuhtelif kurtarma aleten ıca e ı. yüzebil~. • dı da çelikten rmıtır. 
ınittir. Bu kurtarma icadlan, ~:r:: lkincı ~rtarmk ;:kbr Bu lsveç Yunaniatanın tütün, bru Uzüm. 
Yade vapurlarda ve harp geınil yapdan J;atm~b a clİ9İ i Siv~rd u· §&rap, zeytinyağı, diğer meyvalar, 
d~ tatbik edilmektedir. Bunlard:. ıerni inp~uecmmfttir fçerisi 32 deri ve maden cevherleri ilıracahnın 
biri lastik kauçuktan yapılın• el ı- rafından _ _ bpalıdu. Süratle huılab hiç bir zaman itlıalab kartı· 
aec1· L• 'b • en batan •apur kİfİ ahr •ede usbilıntü • ;..in jçeriainde lamamışhr. Bunun için Yunan ha-

ır 1tı. unu Kl1 ' • ttJ- h ket e esı ...,,_. • t • • d • b.. ..k ık 
'ftya gemiden kendini deniZfl ad D~e 1 motörü de vardır. Radyo te- n~ • tıcaBreti ~ ~u -~ç .. v~lr· 
.. . n nzerin e ıze tfa" d me•cuddur. mıttir. u açı aenesıne gore uç ı e 
gı zaman batmaz. su}'U Jb' ne -h •e mu gı a altı milyar drahmi arasındadır. 
kalır A · da bu e ıse k 

· ynı zamaın tutUISCB Harp do1ayuiyle yollar kapan-

ld guneŞ . . . dıktan •0ınra Yunanistan mahsulü Ey 1 O e _ 'bi aletler de göad~eıt nayetuı- yalnız Almanya •e 1ta1yac1a mah-
Moakovadan bildirildiğine go~e, ~edir. Heyetlerdenl.ibir ~;::'ı. -=· reç l:iulmuı ve 1940 senesi ilk nı .. 

gnürnüzdeki eylül ayın~~ günet ,
1

1
• r.-ıd kararıih~nı ... • go ~ ~da ibracabmn Y!h~e ellisini bu 

tulacaktır. Sovyet Birliğine meal, p nün yanma. bU: ~er ~la • ilü memleket çekm1ttir. 
ın....... _ 1 •• ~--Oll••· Ata•nm pnalinde ,,..o " y . h • • • _._. .. ~ A.ya meteora 011 __ , • • A)ma - lar an&IU8tan ar1eı ticarettoınu açısı-

llndan bu cünet tutulm.. çok f1I b köyünde kmacakbr • . ıu ecnebi mem1eketlerde Ye bahu-
terait dahilinde görülecektir. Bu •e- Güıı tatuJmaaİ teclkikatana. lA- 8U8 Amerika müttelıid h&kGmetle
l>ep}e, Sovyet akademieiııin Jutro- • et ye büyiik Pu)kOYO utro- rindeki Yunanhlardan ailelerine ıe
taoın1· - t•..::_-: b Sovvet Orta h-~ c. ,,ratörleri de iftirlk ede- len diYiz1er. INWi ticaretin ıelir-

~ .. s ı .... u U •ı il • llOIDI O._,; "' J • eh• -LI. _ _ '-
)'a han t • d merkezlerine mı -_u..._,ı:.. en Ye ecn ı 8e7YtUJ..nn uıraktık-
1.eyetlerl a~aau t1• teleskop. dürbin CCIP,."'::;;.. ... 1111••-11"

1111111111 lan paralarla kapatmaktadır. 
.... e ~UYYe ı ınHHll•ll kil " . ..._, .. , ...... , .... ,..... ___ ..J_ 37 685 000 O ı un.tu•tanın geçıen umumt ı.arp 

l • d nİ bir Seııcuıı-. _ ~ __ ; _ ...l!I it iJe Anadolu maceraauım aebep 0 ). 

ZIDll' e ye - ekınek gN.rUP euuece duiu azim muraOar yüzünden mü-
apor aahaaı 26 (Telefonla) - Ek- lıim borcu vardır. Memleketin mü· 

'-- (Akfam) - Güze~ ~ 950 grama indirilme- him Tersi Ye reaimlerinin bir çoğu 
lenıtinde beden terbiyeşi tetkila!' mek tartıalPll' 

31 
.iJAyette daha düyunun öclemnelİDe taMia edilmit-

tarafuıdan mükemme1 ve büyük ~ır .me dair )tarann • • • tir. Yunani8buun harice olan borcu-
8Por abası vücuda ıetirilece~tJr. tatbikine bat)andıiuu bilclimüftinı. nun büyük bir kısmı lnsiltere h.n-

• S.lıa için lizım o1an f't'azinin i8t"?· 1 )aeeaplara ıöre, bu kararın kalannadrr. Yunaniatan --yii için 
lQ: nıuarnelesine teşebbU. edilmiftir· Ya~:,_an dilm•i üzerine 37,685,000 en çok yahnlar. l«ID&ye de İnailiz· 

tatDIA-L e L tasaJ'l'Uf edileceii anlqıl- )ere aiddir. 

Torbalıda bir kiz 
kaçırma tetebbüsü 

kilo e~me~ ---====---------maktadır. 

ısrnınc1e bir eotör, tak-* saddettin tek oldutu halde FRANSIZCA'dan 

* Şhrlrt muhtellf semtlerinde ya
pılacak çöp fırını projelerlnin Bele
diye fen lşlerl müdürlüğü t-a.rafında.n 
bazırlandttuu yum .... Projeler Be
lediye Nlallll tarafmdan bba1 edD
ıp.lftlr. Ketlfnameler bamrlaDdıktan 
ıiönra ln1Ut yakında ihale edDeeet
tlr. * Bmnlfet ml\dtirlüAil. fehlrde 
muhteUf tam Ye nahlyelerdekl :to
ınlserler arasında natu ve tebeckltll
ler yapmıftır 

Cinayete sebeb kıskançlıktır. Carih 
polisler tarafından yakalanmıştır 

* l!partakuleclekl t&t ocaklannda 8 

1 

. çalı4an ŞeYlcl Parlak lmllnde blrl, bir Dün, kpm üzeri, Beşlktaşta demiştır. 
kayanın banıtıa patlatılmas emum- bir lmUlbede bir cinayet lşlenmi§- Hil!eyin bu sözlere kızarak he-
da sıçrayan bftytik bir t&t parçaalle Ur. Cinayet iflenen kulübe Çıra- men aya.fa kalkınış: 
başından ağır surette yaralamnlf. . 
mahalli zabıtası tarafından berayl lan eaddemıcte Setüstü denilen - Ben buradan şimdi gıde-
tedavl Bıl\hat yurduna yatınlmıftlr. mahaldedir. Bu kulübede Mü- rim, fakat seni de öbür dünyaay * Geçen ııene bbul edilen ıAvu- yesser isminde genç bir kadın gönderirim demiş. ve üzerinde 
kaUık kanunu• muclblnce bu ıablrtn • 
yalnız baro mensuptan için kullanıl- oturmaktadır. bulunan tabancasıhı çekerek ka-
ması tararıaşmıştı. Buna ratmen Dün Mü-.;... kulübesine dının üzerine üç el ateş etmiştir. 
on blr Jdflnin, telefon rehberlerlndeld ,,~.l&>I ' Mü Uf 
adttslerlnd~ •Arubt• tablrinl kullan- otobüs şoförlerinden İzzetle ~ yesser kurşularla muhte 
dıtlan ıöıiilmilt ve müddelumamlllk rekçl Hüseyin gelmiş, hep birlik- yerlerinden yaralanmış, börekçi 
bu on bir fllhıa haklcmda t.anz1m et- te küçük bir eğlenti aofrası t;er. de, bu sırada tabancasile beraber 
t.ll11lk tahldkat evrakını bera11 mu-
hakeme aallye dördilnctı ceza mahte- tip edllmJşt1r Bu içkW eğlenU savuşmuş ise de, caddeye indik· 
meslne yermiştir. bir müddet devam etmiş fakat ten bir müddet sonra polisler ta-* Bergama.da bulunan otu -.ız ' rafından yakalalllnl§tır. 
J'8flannda Hüseyin llmlncle btrl, ora- bir arahlc Hüseyin, fkramlann 
da tızkardeşt Hatice ne köylflleTden dalma İzzete yapıldıimdan ba- Cinayet yerine gelen zabıta 
zeterlyayı öldürmfif, ens.tesı Masta- ..u meınurlan, kadının ifadesini al
fayı da atır surette yaralamıştır. ora hisle tarizleR.le bulU!*1luştur. mışlar kadın kendlıdni Hüseyi-
müddelumumillğl Hüseyinln İstanbul Kadın bu tarizlere tahammül ' v ' .. • • 

tıbbı adltaınce müşahede altına alm- ed ..-f... nln vurdugunu soylemıştır. 
ma.sına lüzum gösterdlğlndıen Hiiee- em ...... ""l. Müyesser, derhal bir otomo-
yln, diln mahtuzan tehrlml7ıe aetArll- - Eğer fazla aöyllyecelt olur- bWe Beyoğlu hastanesine göttt• 
mlş ve tıbbı adliye aevkolunarat mü-
şahede altına alııımıvtır. 1811 buradan çıkıp glderslnl ••• rülmüştür. Sıhht vaziyeti ağırdır, 

*Metnal ŞIWıuıla m- 1 
=~:~-:. 1 GüNUN ANSiKLOPEDiSi 
meal dtln iklncl alır cem mahkeme-

Grönland adası 
sinde nı aafbasma getm1ftlr. Dtlnkii 
celaede All, zebra ve Hanife bılmle
rlnde üc; mi1dataa tahldl dlnJervnlf 
bunlar, katllln maktul kadına bl"fl 
gösterml§ oldutu hüsnü muameleyi Son slyaal ve askeri vulyet.ler do- JVletdlr. Adanın tart ~ de in• 
anlatmlf}ardır. la)'lllle Gröıılaıld'm 8dı ilk Sik pgl- llDJalllı ,-t8111*lne m ....... d deltl-

Muhateme; evratm müddeiumumi- JW. dil'. Mlbl de, Cınlnden bir aotuk 1a 
llk tarafından tedtikl lçln talik edil- DlnJa ... lnclet:1 adalana - bl- atmtlll ~-
mlştlr. 7111 olan ClrilDJUld • ile a ..-ı ati Bitin adada ancak H,300 kif1 ya-* Dün yapılan belecD r.abıta kontro- derecelerl aıuma ~. 112,GOI ~- Bmı1arm ancak 2'14 1l 
lunda sırtta ytt tawan tlo bunalt. mll m11ralılıHh•. _,.., mll mllftılıbu DaıılmarbJı, Pri ~ E&timodur. 
caddeleri l4Ba1 eden J'ed1 tJll!TIU -- n.ntmarta mllkrl b 'dk. Adanm Bn kalaJwı.ltt yeri 900 nütualu Sydpro
naf açıkta anıt .an lo .mdtıçl 1ıı1JDk bir lalmı fhna1 lnıtlp daire- ven'dlr. Ahall sahil boyunda bul 
~ya ~ açıkta atıldı- llDden daha flmalde talan buz :tlt- kuytu yerle~ dağılmıştır. Beyaz a11, 
~ göıiilen aetraen cScıbz ldmlt de im- lıeJert albndadJr. AdeW. tunamne ta- tok, balina ve balık avlle geçinirler. 
ha edllmiftlr. pamDlf gibidir. Yalnuı l&hlllerde ba- Fok Jalı, fimal ördeil tüyleri, deri ve 

Bundan ballta pJltalan mtlhtlrdz • •rt tayalar tlıerlnde cumudlyeler &l")'Oltt madeni tıcaretl yapılır. Tlca
otOmobll Jcullanan aelds, tameebs ~- )'oktur. Bundan ıerl kalan kıaun1an ret Danlmartn hükfımetlnln inhlaa
lıfan bet toförle, ınmvaylar J0:11ir- tamamlle buz kaplıdır.. rmdadır. Memleket daima sisler ıçtn
lr.en inip binen bet tıp cezaya çarp- Sahll datlannm yukaetlltt 3000 dPdlr. KJ4 çok sürer ve çolt kar yağar. 
tınlmıftır. metre derecelerlndedlr. Her tarafta Cenuba dotru hava biraz mülayimle-* Belediye kooperatifi tarafından, flyorlar, koylar görülür. şlr. 

lanı-. (Akpm) - Torbabda 
~uatafa adında biri, tütün tar1asm• 
da çalışan 19 yaşında Zeynebi zor~ 
kaçırrnağa teşebbü• etl!Ü4 ve bır 
IDÜddet sürüklemiftir. Etraftan ye
tİten1er, Zeynebi kurtannıılardır. 
Suçtu tutulmuttur. 

sisinin nUJJW'&Sl tatsllerln seyrüaef er 
çift nu~ etılJDd8ıl zabıta me
ettlll gUD çalt dan ,.taıanmıl 'te 
ınurlan ta.rafın ıwıununa aytın olan 
mIDi koru:den doJall adllJeJe ye
ba ha~e 

mahlt\t yatlat ı.şt dolayıslle vatan Bazı seyyahlar adayı bir taraftan 
gazetesi sahibi B. Ahmed. Emin Yal- bir tarata geçmek teşebbüsünde bu
n:an aleyhine açılan davaya diin as- lunmuşlardır. Son senelerde Alman, 
Jiye setlzincl ceza mahkemesinde de- İngillz, Amerlknlı heyetleri Grön
vam edllecektı. Fakat mahkemece, lıınd'm buzlan üzerinde kalmışlardır. 

bcMALE KALAN TALEBELER Sıhhiye Vek~letlne yazılmış olan bir Fakat yine de bu ada, arzın en az 
IJsaD Mütehaa. Prot. Bay AN.TEL tezkereye cevap ge]medltt anlafl}dı- bllinen parcasıdır. 

Grönland "Yeşil memlekeh demek
ti,·. Bu ismin orayn verilmesine sebep, 
onuncu asırda gcl!p sahillerde biraz 
ycş lllk gbrM Norveçli Erle lslmlı bir 
gemicinin boyle bir unvnnı m J l lb 
gormesidlr. Tablatlle, bfıtun nd nın 
ye!il renkle h iç munaseb~tı yoktur. 

rtımJl&ll'· 

nersaneslnde her gün den alabilirler. tından bu hU8U81111 müzekkere lle te- Danimarka müstemlekeslnin hart
ttcretıer uygundur. B&bQetapı Bell- kidlne tarar verll~~ubate~e ta- cl.ndekl kısmı hiç bir işe yaramıy:ın 
met Bam. M: olunmuttur. ve insanlara faydası olmıyan buzlu 

1410 dan som n adanın Norveçle 
munnstbcti kcslldl. 



Sahife 8 

~ı: ı~~ 1 Talihlinin fotoğrafı 

Dairesinden çıktıktan sonra aheste' lirlerdi. Kadri gene böyle ya,ı>m~ Lste
abeste istasyonun yolunu tuttu. Tre- di. Başını pencere tarafına çevırecek 
nın kalkma.sına tamam yirmi yedi da- oldu. Fakat uzun boylu, zayıf adam: 
kika vardı. Bunun 1çin hiç acele etme- - vay kardeşim ı... Canım ~lğerl.m. 
ğe lüzum yoktu. Çünkü istasyon he- benlm!. .. Neredesin sen? .. Ay ik1 gö
men bian ileride idi. Ağır ağır, salına züın, canımdan kıymetli blraderlm ... 
salına yürüyordu. Vaktinden epeyce d!ye Kadrinin boynuna. atılmıştı. 
erken geldiği için tren henüz bomboş- Genç adam neye uğradığını ~ır
tu. Gelişi güzel bir yere oturdu. Slga- nuştı. Şimdi bo~una s~:ı~~n zat bir 
rasını yaktı ve gazetesini açtı. O günü yanağını bırakıp otekinl opuyordu. Ni
sabahtan akşama kadar durmadan hayet. güç hal ııe aş1? muhabbetini 
çalı~tığı için hiç gazete olmmağa va- teskin edebildi. Kadrınln yanına otu
klt bulamamıştı. Havadislerden habe- rarak: 
ri yoktu. - Yahu I!erelerdes~ Allah aşkına?. 

RADYO 
IBugünkü pr.ogram 1 

Öğle v& ak.,a.m 

12,30 Program 
12,33 Tllı1ı:çe Pl. 
12,45 Haberler 
13,00 Müzik Pl. 
13,15 Türkçe Pl. 
13,30 Müzlk (Pl.) 
18,03 Fasıl sazı 
18,30 Ziraat Tak. 
18,40 Oda musiki: 
19.00 Konuşma 
19,15 Orkestra 
10.30 Haberler 
19,45 Orkestra 
20,l~ Radyo gaze 
20,45 Orkestra 

21,00 Konu§ma 
21,10 Sonat saati 
21,30 Konuşma 

memleket 
postası 

21,45 Müzik 
22,30 Haberler 
22,45 Cazband Pl. 

2S l\fan~ 
Çarşamba sabah 
7,30 Proı;ram 
7 ,33 Mi.izik CPl.) 
7 ,45 Haberler 
8,00 Müzik <PU 
8,30 Evin sa:ıtl 

Günlük Borsa 
ESHAM ve TAR T - K.Uiitfo 

ve NUK UD FİATLERi 
26 !\fayı'! 1941 

DEVLE'! UOUÇLARI 

% 7,5 933 Türk bircu I II III 
kuPon kesik 

• • 1938 ııcramlyelt 
• • 1933 İkramiyeli Ergani 
• '1 1934 Sivas-Erzurum ı 
.. .. 1934 Sivas-Erzurum 2-7 
• 2 1932 Hazine bonoları 
• • 1934 • • 
• • 1935 .. .. 
.. 1938 • • 

A. Demiryolu tahvili 1 - Il 
• • m 

A. Demiryolu mümessll senet 
Haydarpaşa limanı 

L. K. 

18.3~ 
19.10

1 

19,20 
19.50 
19.65 
61.50 
15.50 
29.50 
53.-
42.40 
43,25 
40.80 
44.50 
43.-

Gazetesinin ilk sahifesinde bir re- Vallahi, bll~ı.,_tallahı burnumda bu
sim gbzüne çarpmıştı. Bu bir foto~.ra!.- r~ buram ~utuyorsın::.. Artık senl 
tı. Bir piyango bayii dükkanının onu- elıme geçirdım ya ... ~u~ya~a bırak
nü gösteriyordu Işte böyle bir dekor mam ... Bir hafta birıbırimııden bir 
içinde zayıf bir ~rkek, iri yan bir ada- saat bile aynlmadan gezip tozacağız... B U L M A C A M I Z 
ma deste deste paraları uzatıyordu. Sahi nerelerdesin? Ne oldun? 

H limn nı miimessil senedi 
HiSSE SENETJ,ERİ 

Resmin altında da şu yazıyordu: Kadri içinden: cVay yalancı vay, 2 3 4 5 6 7 8 0 tO 
cGünün talihlisi kazandığt 100,000 halbuki haftada üç dört kere karşıla- _ 

T C Merkez bankası 
T. İs bankası nama muharrer 
T. :iŞ bankası lhamlle alt) 
T. İş bankası mümessil his. 

109.-
9,70 
9.85 

110.-
24.-
39.-

7.25 

lirayı bayiinden tam olarak alırken .. .1 şırız da kafasını çevirir .. -. dedi. Zayıf, 1 1 ı 1 • 
Bu fotoğrafa bakarken Kadrlnin uzun boylu adam: _ . 2 - - - - - . - !- -

gözleri birdenbire açıldı. Zira. resim -Anıma seni ne derece &zledim, ta- ___ _ 
arncn kendisine benziyordu!... Genç savvur edemezsin!.:: ~ab:~ bugim ga- 2 - - - - - •• 

A Demiryollan şirketi C % 60) 
A. Demtryollan şirketi < % 100 
Esklhisar çimento şirket! 
Şirketi Hayriye 

actam hayretler içinde idi. Bır insanın zetelerde resmini gorur gonnez artık - - . - - - -
~)aşka. birine bu derece benzeyebilece- dayanamadım. Hasrete tahammül 4~ ,. --j. -_ -
itini aklına bile getirmezdi. Kendi ken- edemedim... ıDur şunu arayıp bula-

26.-
21.-Şirketi Hayriye temettü 

dine : oDemck yeryüzünde benim bir yun ... » dedim ... Kalb kalbe karşı olur- ECNEHİ TAHVİLLERi 
eşim daha varmış da. haberim yok- muş Bu akşam teyzeme gideı~en işte 
muş .. n diye mırıldandı. sa.na rasladun ... Mesud tesadüf diye 7 1 • • 

S ··ı"msedi Birşey değil her- bw1a derler... -,-~- _ - . - _ 

Kredi Fonslye 1902 kupon kes 
.. • 1911 

96.50 
88,50 

- 60.50 
1,05 

ı ı Amorti 
ı • Kupon 

onra gu u · · K d · ~ 
kes onu günün talihlisi zannede<:ektl. a rı: .. . c. - - - - ı--

NUKU1' 
Gazetede resmi çıkan ve kendJsine çok - Teşekkur ederim, dedi, yalnız ga- 1 (, - -1-- -.- --
benzeyen adam bir biletin bilmem kaç zetede çıkan o resim. bana çok benzl-
da bir hissesini tam olarak elinde yor. Fakat o ben de~im... Türk altını 27.-
1,ulundurduğu için hiç kesilmeden - Aman nnsü olur.... S ld ~ kar d Külçe altın bir gramı 3,38 
l J,000 lira almıştı. Şimdi bu resmi - Basbay~~ı... . 

1 
° an saga ve yu 1 an aşağı: osmırnlı bankası llianknotl 2.85 

gören birçok kimseler 100,000 llrayı - Yaaa ... Oyle mi Garıp şey.:·· Doğ- l - Şimal kutbuna bitişik bir ka- """"''"''""""'"'""'"""'"""""'"'""""""""'"'"',. 
Ahmed Kadrinin cebine girdi zanne- rusu sen piyangoyu ka~dın ~ıye pek ra parçası. emir - Birdenbire. 
deceklcrdi. memnun olmuştum Ne ıse ... Bır daha 2 - Bir dans havası - Vakit aleti. 9 - Yavrulu inek. 

Genç adam bunları dtişünürken sef~r inşallah ... ~ee~h ~~a kal kar- 3 - Geminin hel kemiği • Nefi 10 - Taınmmış - Yapma. 
vagonun kapısı açıldı. Şl;;ım:ın bir er- deşım ... Benim bıle~ım bınncl, halbuki edatı. Geçen hulmacamızm halli 
kek içeri girdi. Bu Kadrinin uzaktan burası ikinci mevkı sanırım... Zaten 4 _ Karali renk • Bir erkek is- Soldan sağa ve yukarıdan 8$3-ğı: 
tanıdıklarından biri idi. Fakat çok arkadaşlar da var ... Onlara bakaylll'l:.··· d 1 
kibirll, mağrur adamdı. Ara sıra Kad- .Allaha ısmarladık. Ara.sıra g~l de la! mı. 1 - Çamawrlar, 2 - Ana o u, 
ıiyi görmemcziiğe gelir, selam vermeğe ataı.~m!.. .. . . . 5 - Nağmenin başlangıcı - Mah· Za, 3 - Manisa, Mah. 4 - Adi, 
u <>nircli. Pek mecbur olunca; ancak Boyle soylıyerek ç.~~ı .. gıtt,ı. Kadri pushanesiyle maruf bir ada Edkik 5 - Sose, Nak, 6 -
göz göze geldikleri zaman .şöyle baştan onun arkasından yuzunu buruştura- 6 - Budalalık. 1 İladn~mrah, 7 _· Ru, Kamros, 8 -
savma blr hareketle sapk:ısınt yerin- ~da!k Tbaktı.t Şu kaa.nl~a lçğl nefrcdtıe dolu 7 - Asmaktan emir - Sırt. Mikrofon, 9 - Azak, Aso, 1 O -
l t s"züm ona sellm verir- ı · am ren aca ı sıra a va.go- 8 - Tersi lahzadır • Salmaktan Rah, Ah, Nar. ~~.n oyna ır, 0 ııa bir genç kadın girdi. Kadrinin kar-

l-' lbuki bugün ayni adam, Kadriyi şısına otu.rd~. . 11 nl 1 1 11 
gbriir görmez pek ziyade şaşırdı son- Pek sevunlı. bır kadıı'.~· Sade fakat Devlet Demiryolları ve Lima arı Ş etme 
ra şapkasını başından kapınca yerle- pek zevk.il giyın~~ti. Guzel boyanllll.}- Umum idaresi ilanları 
re l-;.adar eğildi. ve hemen onun yanı- tı. Kadr~ye dik aık bakıyordu. Genç ~=============================:; 
na oturdu. ada~ i~~~?n: o~uhakkak gaze~~de o -= 

_ Efendim tasviri alinizi gazete- r~smı gordu. Hakikaten tuhaf bır !a
lerde gördi.im. Pek memnun .oldum zıyet ... ıı dedi. Evet genç ~adum elın
efend!m, pek memnun oldum. Iftihar de bi~ gazete vard~. Onu bır aralık ~ç
ettim do~rusu... Göğsüm kabardı. tı. Bırlncl sahır~.sın~. b~. Hiç şup
'l'cbrik ederim tebrik ederim Hüsrev hesiz foto~rafı gormii.ştu. Kadın gaze
b yefendi!... ' teyl kap.adıkta.n sonı:ı- tekrar gözleri-

Kadrl doğruldu. Bu kibirll adamın ni Ka.~ı:ye .~evinniştı. Şlmdl hafifçe 
evveke ismini bile bilmiyccek derece- ona gülumsuyordu. 
de kendisine ehemmiyet vennedlğinl Genç adam ke~d\ kendine.: ~.Yazık
nnladı. Hüsrev gazetelerin bahsettiği la.r olsun, halbuki şu ~a! Yı_ı.~mn, şu 
talihlinin adı idi Simdi bu zat da temiz bakışlann sahibınln böyle pa.
kendislni günün t~Uhlisi zannediyor- ro.ya diişkiin b;r insan olabllec(!ğ! ~k
du. ona: ı::. ~.ellr miydi.•·· dedi. Kadına büs-

- Affedersiniz, dedi, ben Hüsrev butun slnirlenmı.,tı. Ona sert sert ba-
dei:,illm ! ... karak başını çevirdi. . 

Kibirli adam ş~ıımış gibi: Gazetesini ok~ağa daldı. Bır daha 
_ Nasıl olur? ... Daha bugün bütün da hiç o ta~ara gozlerlnl çevinnedL 

g:-7ctelerde sevimli fotoğrafınızı gör- Tren bir iki istasyona. uğramış ve 
dtim Latife buyuruyorsunuz değil mi yeniden kalkmıştı. Bu sırada bulun
efendlm?... duklan vagona blr kadın daha girdi. 

Hayır, mr.alesef ıatıre etmiyorum. Yenl yolcu Kadrinin karşısına oturan 
Ke~·ı~i zannettiğiniz insan ben olay- kadına: . 
dırn. Fakat değilim efendim değilim... - Tebrik ederım Giilscren, dedi, Pi· 
Yalnız 100,000 lirayı alan o mesud :;"3.ngod~n dayın 100,000 Ura kazannu.ş 
?atla aramızda şaşılacak bir benzeyL'} ha ... ll:fukemmel şey doğrusu!... Ne de 
var ... İste o kadar... olsa sıze de faydası ~kunur .. 
Rişman adam simdi onun yanından Genç kadın buna şoyle cevap verdi: 

ı· ı"kmıştı. Yüzü gene eski ki.birli çizgi- - Evet.. tabll .. 
ıerle buruşmuştu. Bu sefer şapkasını Kadri hayretle~ içinde ~~l:.Dem~k bu 
çıkarnıağ:ı. katiyen lıizwn görmeden: genç kadın ~endislnin gunun talihlisi 

- Affedersinlz, dedi, sizi rahatsız olmadığını bıliyordu ha ... .Demek onu 
ettim... zengin zannederek bakmamıştı. Şimdi 

Böyle soyliyerck daha ilerideki va- genç kadına ~kkür dolu bakışlarını 
gonlara doğru yürüdü. Adam uzakla- çevirmişti. Fakat ne yazık ki, artık bu 
şırken Kadrı: aŞu insanların bazıları bakışlar mukabele görmüyordu. Genç 
hakikaten pek iğrenç ~ıeyler!... Herif kadın Kadrinln biraz evvelki kaba ta
gunün talihlisinin ben olmadığımı an- vırlarından kırılmıştı .. 
Jayınca nnsıl birdenbire değiş.ti. Eski Hikmet }'eridun Es 
halini aldı. Ne miırallikl.ıı 

Bu sırada vagona uzun boylu zayı! Yer değiştirecek 
bir adam girdi. Kadri bu zatla sene-
lerce evvel küçük bir vapur yolculu- kiracılara tavsiye! 
ğunda tanışmı.~tı. Aradan y;llar geç-ı Akşam'ın KÜÇÜK t. t N-
tlği içln şimdi biribirlerlnin isimleri- tJ..H. 
nı blc unutmu~lardı. Arasıra Kara-. LARl'nı dikkatle okursanız 
köyde, Emlnönünde, kaynaşan insan 1 kendinize en elverişli yurdu 
kalabalığı arasında karşılaşırlar, fa- 1 yorulmadan bulabilirsiniz. 
kat biribirlerinl tanımamazlıktan ge. l Bl•••••••••••••IB 

Tefrika No. 86 

Güzel Gözlii Kız 
Aşk ve macera romanı Nakleden: (Va • Nfi) 

~~~~---.-----~~~ 

Kaba zevkler de onu oyalandırmı· 
yordu. Arada sırada 'sinemaya gidi· 
)'ordu. İşte o kadar. 

Fakat hayal!. .. 
Hayalen ıne alemlerde yaşıyor

du ... ilaheler, sev~ilileri arasındaydı. 
Hakikatte ise, hiçbir kadınla alakası 
olmamıştı. 

Şairdi ... Şiirler yazıyordu. 
İlahelerin ona sadık kalması lazım 

geleceğinden bahsediyordu. Kendi
sine ihanet eden bir kadına asla ta· 
hammülü yokmuş. Seneler geçtikçe, 
l-~ltiki bir kad~nı sevmek ihtiyacı vü· 
cu<lünü büsbütün yakıyordu ... Fakat 
bunun belki kendi bile farkında de
ğildi. 

lerse ... 
Bir gün Beyoğlunda serseri aerse

ri dolaşıyordu. Yukanda karileri· 
mize bahsettiğimiz mağazanın önün
de biran durdu. Beyaz saçlı bir 
kadınla bir takım kolonya şişeleri 
ve krem kutulan arasında Athenaiı 
bütün şaşaasiyle ortalığa ihtiıJam 
saçıyordu. Harjkulade saçları al
tında ne manidar .gözleri vardı. 
Buımu öyle muntazam ve ağzı öyle 
kırmızıydı ki... Dudakalırnm a~a
sından, hiç bir hakiki kadında bu
lunmıyan iki sıra inci diş görünü-
yordu. 

Sadi Karatekin, tepeden tırnağa 
kadar huşu İçinde titrediğini fark 
etti. 

Sevmişti ... 

Muhammen bedell (12370) lira (50) kuruş olan muhtelf eb'atta 145 Kg. 
yuvarlak ba.şılı tırnaklı cıvata. 385 kilo düz freze başlı tırnaklı cıvata, 1~00 
kilo T baslı cıvata, 3630 kilo altı k()şe baslı cıvata, 102 kilo yuvarlak başlı dort 

k0şe dlpll cıvata ile 15450 kilo somun (3/6/1941) salı günü saat (15,30) on 
beş buçu1.."ta Haydarpaşada Gar binası dahilindeki komisyon tarafından 
kapalı zarf usulUe satın alınacaktır. 

Bu ışe girmek isteyenlerin 1927) lira ('l9) kuruşluk muvakkat temin~t, 
kanunun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını ayni gun 
saat (14,30) on dört otuza kadar komisyon reisliğine vermelert lazımdır. 

Bu 1şe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(3847) 

* Polatlıda Devlet Demlryolları idaresince yaptırılacak olan istasyon 
binası inşaatı kapalı zarf usullle ve vahidi fiatıarında tadilat yapılarak 
yeniden eksiltmeye konulm~ur. 

Bu inşaatın dÖ§1ellle ve lentolarımi a kullanılmak üzere idarece raylar 
verilecek veyahud diğer bir inşaat şekli tatıbik edilecektir. 

1 - Bu işin muhammen bedeli 45,000 l!radır. 
2 - İstekliler bu işe aid şartname vesalr evrakı Devlet Dem1ryollan An

kara ve Sirkeci veznelerinden 225 kuruş mukabilinde alabilirler, 
3 -- Ekslltmc 12/6/941 tarihinde perşembe günü saat 16 do. Ankarada 

Devlet Demiryollan yol dairesinde merkez 1 inci komisyonunca yapılacaktır. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin teklif mektuplarile blrlikte 

aşa~ıda yazılı teminat ve vesaiki aynı gün saat 15 c kadar komisyon reis
liğine vermeleri lfızımdır. 

a11 2490 numaralı kanun ahkamına uygun 3375 liralık muvakkat te
nunat, 

bı Bu kanunun tayin ettiği vesikalar, 
e» Bu işe mahsoo olmak üzere Münakalat Vekaletinden alınmı,ş ehliyet 

vesikası, 
Ehliyet vesikası için ihale tarihinden en az sekiz yün evvel blr istida 

ile Miınakalat Vcıkaı.etine müracaat olunması. (2842) (4062) ... 
Devlet Demiryollan 3 üncü işletme Müdürlüğünden: 

Muhammen bedel, bulunduğu yer, mikdar ve muvakkat teminatı yazılı 
balast kapalı zarr usulile eksiltmeye konulmuştur. 

İhaleler! Bahkesirdıe 10/6/941 salı günü işletme binasında komisyonu
mu:rca. yapılacaktır. 

Isteklilerln 2490 sayılı kanunw1 t.ayin ettiği vesikalarla !hale gunu 
muayyen saatten bir saat evvel komisyona müracaatları lazımdır. Bu lşe 
aid şartname ve mukavelename projeleri komisyondan alınabilir. (3986) 
Balast ocağının Bir metre Muvakkat 
bulunduğu yer Kilometre Miktan mildi.bının teminat ihale 

Saati M3 muhammen Llra Kr. 

Manisa-Bandırma 
Balıkesir-Kütahya 
Balıkesir-Küt:ıhya 

172-175 
97-99 

182-184 

15000 
8000 
7000 

Beyoğluna kadar yaya geliyordu. 
Tek şu berber dükkanının cameka
nındaki sevgilisini se:r.retmek için ... 

Bütün gün zarfındd çektiği ezi
yetler, hissettiği acılar ve iztıraplar 
bu güzel ilahenin seyri karşmnda 
diniyor, duruyordu. 

Şair, artık, kalbinden coıup ge
len o seçme mısraları kime ithaf 
edeceğini biliyordu. 

Bir akşam ansızın, zavallı sanat· 
kar, göğsüne doğru bir darbe yedi. 
Kalbi duracaktı. 

Zira, vitrinin önüınde bir rakip 
belirmişti. Öyle bir rakip ki, şair 
onu, birkaç gün evvel de ayni su· 
retle şüpheyi celbedecek tarzda 
içeri bakarken görmüştü. 

Du, gayet güzel, gayet şık, çok 
genç ve zengin tesirini veren bir 
erkekti. 

Şair, evine girerken göz yaşlan 
döküyordu: 

«- Ah, şu kadınlar, nasıl sadık 
olamazlar ... İşte bana ihanet etti ... > 
diye ağlıyordu. 

bedeli 
180 
150 
130 

2025 
900 
682 

00 
00 
50 

11 
15 
16 

tiyle, kesesinin ve mahçup tabiati
nin müsaade ettiği çerçeve dahi
linde ... 

Bu sefer, bir kadın kumaşı vitrini 
önünde durdu. Orada zarif enda
mına İpek kumaşlar sanlmış diğer 
mabudeler vardı. 

Baktı, baktı, seçti. Köşede müte· 
vazı ktlıklı, güzel bir kız ... Sırtında 
bir tayyör ... Üzerinde de 39 lira 90 
kuruş diye bir etiket ••• 

işte ... Bulınuı,ıtu .. . 

Ne cazibe .•• 
Şairin bütün ruhu allak bullak 

oldu .. . 
Şimdi ona bir isim bulmak la

zım... Esaşen kendi de esatire dair 
bir kitap kopye ediyordu. Dirna· 
ğen bir tane seçti: 

Philomele J ••• 
. Bu al!k, gittikçe müthiıı hal aldı ... 
Öyle ki Athenais' e karşı olan eski 
sevgisi bunun yanında bir maha1le 
çapkınlığı gibi adi kalmıştı. Beı ber dükkanındaki balmumu 

kukla} a Athenais adını vermiş ve 
bu iiaheye cidden fışık olmuştu. 
Acaba bu sevgi onun ruhuna nasıl 
girebilmiş, nüfuz edebilmişti} ... 

Büyük aşklar, derin ruhlara nasıl 
bir yıldırım darbesiyle tesir eder-

O günden itibaren arhk nefsine 
hakim olamadı. Keındi hüviyeti ken· Fakat bu ihanet, onu kadınlar 

sahasbnda mücadele etmekten yıldu
kötü şekilde karnını madı ... Yeni sevgililer, yeni mabu~ 
sonra. İstanbuldan 1 deler peı,ıine koştu... Fakat tabia· 

dinin değildi. 

Her akşam 
doyurduktan 

Evet, hissediyordu: Ömründe ilk 
defa olarak sevmişti. Öyle şiirler 
yazıyordu ki, bunlar şüphesiz, istik
baldeki nesillere edebiyat nümunesi 
olarak miras kalacaklardı. 

Üç ay zarfında lstanbulla Beyoğ-

1 ORDULARI DURDURAN KADIN 
Tefrika No. 137 J Yazan: ISKENDER F. SERTELLi 

Diye söyleniyordu. 
Haco birdenbire lk1 ka.yaıun ara.

sın da. çırpman bir gölge bördü. 
- Burada şeytanlar yuvası var ga.

liba I 
Saide, Haconun gördüğü gölgelei":I 

görmekte gecikmemişti. Zeki ve anla
yışlı kadın tereddütle bir ild. adını da 
ha ilerleyince, gördü~ gölge birden
bire sularm içinde kayboldu. Uğultu 
ve gürültü arttı. 

Bundan sonra blrk3.ç gölge daha 
denizden kayboldu. 

Saide gülmekten kendlni tutamadı: 
- Uğultuyu yapanlar köpek balık

lan imiş .. İşte, dedi, bizim geldiğlmlzt 
sezince birer birer denizde~ kaybol
dular. 

Saide birkaç taş par~ası alarak de
nize attı. 

Haco: 
- Uğultu derhal dindi. Demek: kl, 

burada bağıran onlarmış! 
Diyerek, o da Saide gibl mütemadi

yen gülüyordu. 
Artık bu körfezin uğursuzluğunun 

sebebi anlaşılmıştı. Köpek balıklan 
adeta bu kayalar arasında. yuva yap~ 
mışlar, gece olunca, bilhassa. fırtınalı 
havalarda buraya gellp sığınmışlardı. 

Zaten başka türlü ne olablllrdl? 
Yüksek kayaların arasına çarpıp 

dağılan riizgarlann bıı derece kor
kunç uğultular çıkarmasına imkan 
yoktu. 

Saide: 
-- Gördün mü, Haca? dedi - pala

larımızı bile boş yere aldık. Üstelik bir 
de tereddüt ediyordun!. .. İnsan böyle 
eli ayağı olmıyan zavallı mahluklar
dan korkar mı? 

HaC'o utancından cevap veremiyor
dıı. 
Kayalıklar arasından dönmiişlerdl. 
1''ırtına devam ederken, korkunç 

uğultuların birdenbire durması her
kesten ziyade Mansurun dikltatinl 
c;ckmişti. 

- Arkada~lar, uğultu durdu. Saide 
Galiba buradaki dev anasını öldürdü. 

Diye söylenirken, Sa.idenin gür sesi 
yükseldi: 

- Adanın uğursuzluğu anlaşıldı, ço
cuklar! Birkaç köpek balığı, kayalar 
arasında yuva yapmışlar. Kaçınca 
uğultu da kesildi. Korkacak hiç b!rşey 
yok. 

Denizciler bunu duyunca hayretle 
biribirlerine bakıştılar. 

Saide, her meçhulün ötesine geçen, 
her muammayı cesaretile halleden 
- İnsanların fevkinde - bir mahllık~ 
tu. Yirmi beş yıldanberi, denizciler 
arasında uğursuzluğile tanmmı.ş olan 
bu körfezin esrarını hiç klmse keşfe 
muvaffalc olamamıştı. Saide, o gece 
gösterdi~l uEak bir cürctıe bu esrar 
perdesini yırtıvermiştl. 

* · 
Ertesi sabah körfezden çıka.madılar. 
Uzakta dolaşan Venedik gemilerini 

görüyor !ardı. 
Kendilerini kayalıklar arasında iyi· 

ce saklamışlardı. 
Venediklllerln, buraya - Uğursuz 

diye - uğrama.dıklan belliydi. Vene
dllı:: donanması enginlere doğru açıl
mıştı amma, Saidenin bu körfeooen 
çıkmasına imk~n yoktu. Zira., Vene
dikliler çok dağınık bir halde açıl
mışlardı. Bu dağınıklığın manası an
cak şu olabilirdi: Donanma amlralı
nın aradığı birşey vardı. Aradı!tıru 
çabuk ele geçirmek için - tarama -
usulile yelpaze )'ıalinde gidiyorlardı. 

S:ı.ide, cbeş <U günlük yiyeceğimiz 
var», diyor ve endişe etmiyordu. Düş
manla karşılaşmaktansa, körfezde yan 
gelip yatmak elbette daıba hayırlı ve 
isabetli bir hareket olurdu. 

Saide donanmanın dola§tığını gö
rünce, Venediklilerin o geceyi (Kara
ya!ı) da geçirdiğine hükmetmiş ve: 

- Yanımda üç tekne daha olsaydı, 
şu donanma ile bir gece boy ölçüşe. 
bilirdim. 
Demişti. Saide.n,in bir tek enıell 

vardı: Venedik donanm::ısını tama
mile imha etmek. 

Gerçi, geceleri kundaklamak sureti· 
le Venedlklllcrin bir hayli gemisini ba
tırmıştı. Fakat, bu, denizden bir bar
dak su almağa benziyordu. Düşman, 

lu arasında mekik dokudu. Tam 
manasiyle bir aşk hayatı, üçüzlü bir 
balayı yaşıyordu. Kendini dünya
nın en bahtiyar erkekleri aras~nda 
sayıyordu. 

dona.nmasıııda açılan bu boşluğu erte
si gün derhal dolduruYordu. 

Haco: 
- Dün gece köpek balıklarını taki

be çıkacağımıza, CKa.ra.yalı)ya. doğru 
uzansaydık, belki dü.şmn.nın bir 1k1 ge. 
misini daha kundaklıyatıilirdlk. 

Diyordu. Saide bunun mümkün ol
madlğını ve burasının Magosa Umanı
na benzemediğini ve bilhassa. o g~ 
havanın çok aydınlık olduğunu söyle
mi.ştl. 

o gün (Uğursuz körfez) de a.kşa.nU 
bulmuşlardı. 

Venedlk dona.n.m.ası dönüyordu. 
Demek ki, çok uzak:l.a.ra gitmemişler 

ve aradıklarını bulama.mı.şlardı. 
Mansur btr aralık duramadı ve Sal· 

deye: 
- A gözüm, dedl, onların aradığı 

senden başka blr kimse değildir. Bunu 
anlamıyaca.k ne var? 

••• 
Köpek balıklarının 

intikamı 
Aradan birkaç gün geçmişti. Vene

dik gemileri hfilA. ortada. dolaşıyordu. 
Galiba birer ikişer bütün adalara tak
sim olmuşlar, Saideyi yakalamak: için 
adamakıllı tuzak kurmuşlardı. 

Saide körferoe yatıyor ve: 
- Birkaç gün sonra çekillp giderler. 

Biz de yolumuza devanı ederiz. Diyor
du. Körfezde akşama kadar ballk tu
tuyorlardı. 

Bir akşanı güneş yeni batmıştı. 
Kayalar arasında gene bir uğultu 

yükseldi. 
Saide: 
-- Köpek balıklan eski yuvalarına 

geliyor. 
Dlyerek bir kayığa bindi ve yanına 

iki denizci aldı. Kayalıkların arasın~ 
da dolaşıyordu. 

Köpek bn.lıklan açılmışlardı. Bun
lar ekseriya çift gezdikleri 1çin, sulan 
yardıkları zamaıı bir hayli hışırtı ve 
gürültü yapıyorlardL 

Saide bunlardan birini vurmak ve 
sahile çekmek istedi .. yanına ok aldı. 
Kayığın içinde köpek balığı gözetll
yordu. 

Uzaktan bir tanesinin başını gör
dü .. yayını gererek bir ok savurdu 
Fakat, balık suya. girmişti. Attığı ok 
boşa gitti. 

Denizcilerden biri, son kayalardan 
birinin dibinde sinmiş olan bir yavru 
köpek balığını Saideye gösterdi: 

- İşte, şunu avlıyalım. Derisini yü
zeriz. Yağını wkne tlmannda kullanı
ıız. IIerşeyi işe yarar. 

Saide nişan aldı, bir ok attı. Köpek 
balığı denizin üstünde kaldı. Ok, balı
ğın başına saplanmıştı. 

Saide: 
- Vuruldu .. yüzemiyor, gidip ala

lım. 
Diyerek kayığı sürdü. Körfezin ağ

zına kadar çıktılar. Ve yavru köpclt 
balığını kuyruğundan iple çekerek ka
yı~a aldılar. 

Hiç bir A.nzaya uğramadan döndü
ler ... Körfeze girdiler. Haca bunu gö
rünce: 

- İyi yapmadınız, dedi, köpek ba
lıklan bu yavrunun intikamım alma
ğa kalkışacaklar ... Bizi rahatsız ede
cekler. 

Saide güldü: 
- Deniz mahlfrklan, kara mahluk

larına benzıemez. Onlarda aıle rabıta
sı yoktur. Karada. bir aslanın yavru
suna el uzatınca, anası, babası derhal 
intikam almağa kalkışır. Bir tavuk b1-
le clvcivlcrinl büyütünceye kadar on
lara kanad gerer; kedlden, fareden, 
sansardan, atmacadan konıınağa çalı
şır. Fakat balıklar böy~ değildir. Ne 
yavru balık anasını tanır! ne büyük 
balık yavrusunu korumayı bilir. 

Haco denizlerde çok dolaştığı için, 
Sa.ideye birçok balık hikayeleri söyle~ 
dise de, Saide bunların hiç birine ku· 
lak vermedi. 

* O gece kayalıklar arasmda müthiş 
uğultular vardı. Sanki bütün köpek 
balıkları bir araya gelmişler, yavrula
rının ölümüne a~Iıyorlardı. 
Uğultu gittikçe artıyordu. 

(Arkası var) 

O da: 
-A ... - dedi. 
Son derece şaşmı~tı. 
Vitrindeki eski sevgilisi Philomele 

orada, kaldırımlar Üzerindeydi. 
Kendisine bakıyordu. 
- Siz mısınız} ... 

Bir cumartesi akşamı, gene ayni 
mabedjne gitti. Mabudesini coşkun· 
lukla seyredecekti. Hızlı hızlı vit-
rine doğru yürüdü. Birdenbire kal- - Siz misiniz, Allah aşkına .•• 
binde yeni bir darbenin şiddetli vu- Söyleyin .. · Siz misiniz? 
ruluşunu duydu. - Nasıl ben miyim? ... Hem aya• 

ğıma basıyorsunuz hem de siz mi· 
Philomele'in yerinde, başka bir siniz diye soruyorsunuz ... Elbette,., 

kadın t... Pembe setenlere bürün-
} b l E 

Benim ... 
müş kibir i ir mah uk... lbisesi Şair. anlaşılmaz bir sevinçle: 
üzerinde de 64 lira 95 kuruş ya- _ Philomelel 
zılı.. . _ O da ne? 

Şair Sadi Karatekin, düşmemek - İsminiz. 
için, bir sütuna dayandı. Bu ne - Benim ismim Philomele falan 
müthiı,ı bir hadiseydi yarabbi ... Ba- değil... 
şı dönüyordu ... Dudaklannın ara· - Ne ya? 
sından bir ah çıktı... Neydi fele- - Fifi ... 
ğin oynadığı bu oyun.·· Artık mu· Sadi, dinlemiyordu bile ..• 
kadderat ona rahmetmiyecek miy- Tapınırcasına sevdiği ve asla ula· 
di? ·. · şamıyacağını sandığı o mabude, 

O sırada oradan geçen bir kadı- işte burada yanıbaşmdaydı. 
mn ayağına şaı,ıkınlıkla bastı. Ayni yüz hatları, ayni göz ifade-
Kadın haykırdı: si, ayni saç kıvrımlan ... Ayni tuva· 
- Aptal... Dikkat etsem e ... Gör- let .. · Hatta ayni kostüm tayyör ... 

müyor musun) · t ı 39 lira 90 kuruşluk elbise ..• 

Sadi dönd. (Arkası var) 



27 Mayıs 1941 

Toprak Mahsulleri Ofisinden: 
Bugüne kadar yapılan mübayaalarda satın alınmıyarak 

sahiplerine iade edilmiş olan yuğurulmuş ve mağşuş afyonlann 
toprak mahstilleri ofisi tarafından satın alınmasına karar ve
rilm~ olduğundan müstah.sil veya mutavassıt ellerinde bu gi
bi afyonlan olanlar aşağıdaki hususatı ehemmiyetle nazan 
dikkate alarak bu nevi afyonlanm ofise satabileceklerdir. 

ı - Yuğuruimuş ve mağşuş afyonlar, sandıklı olarak 1s
tanbulda ve A!yonkarahisanndaki ofis şubeleri tarafından sa
tın alınacaktır. İstanbul ve Afyonkarahisannda malı olanlar 
bir sandığı dolduracak kadar afyonlan bulunmadığı takdirde 
sandıksız olarak asgari hadlerde dahi teslimat yapabilecekleri 
gibi, birleşerek aralarından birisini mutemet tayin etmek su
retile dahi teslimat yapabilirler. Bu takdirde teslimat sandıklı 
olarak yapılacaktır. Ofis bu mutemedi mal sahibi addeder. 

2 - İstanbul ve Afyonkarahisan haricindeki mahallerde sa
kin olup ellerinde mağşuş veya yuğurulrnuş afyonu olan muta
vassıt veya müstahsiller bu mallannı bizzat veya bir mutemed 
marifetile ofisin yukarda bildirilen iki ~ubesinden birine nakil 
veya irsal ederek bu iki şubede sandıklı olarak mallan teslim 

edeceklerdir. 
3 - Bu kabil afyonlar en geç 10 haziran 1941 salı günü ak-

şamına kadar İstanbul veya Afyonkarahisannda ofis şubesine 
teslim edilmiş bulunmalıdır. Bu tarihten sonra yapılacak tes
limat kabul edilmiyeceği gibi bu yolda serdedilecek hiç bir ma-

zeret dahi kabul edilmiyecektir. . 
4 - Afyonlar İstanbul ve Afyonkarahisannda ?fosın .mu-

vazzaf eksperleri tarafından muayene edilerek mahıyetıcrı ta
yin ve mağşuşlardan tenzil edilecek diğer ecnebi maddeler 

nisbeti tesbit olunacaktır. 
5 - Yuğurulmuş afyonlann ince toplanmış olanlarına be-

her morfin derecesi için 50 kuruş, kaba toplanmış olanlarına 
beher morfin derecesi için 37,5 kuruş ve mağşuş afyonları? .da 
kıymetsiz olarak ayrılıp ofise bırakılmış olanlanndan g~yrısme 
şamil olmak üzere, beher morfin derece.sine 25 kuruş fıat tes-

bit edilmiştir. . . -
6 _ Bu karar nfyonıann temız ve ıncc toplanması. ugrw1-

da yapılan propaganda ve teşviklere ve bu makS~tla .orısc~. al~
nan ve alınacak olan tedbire zerre kadar halel getınnıyecegı gı
bi mağşuş afyon sahiplerine ilerideki mahsüll~r .. için cesaret 
verecek mahiyette olmayıp, sahibin~n ~a~ ~zunden bu ka
bil afyona bağlı sermayenin seyyaııyetını temıne ve ~assaten 

memleket servetinden addettiğimiz yuğurulmuş ve magşuş af
yonlann da bir defaya mahsus olmak üzere klymctıendirilme
sine fırsat verilmesi maksadına matuftur. 

7 _ 941 mübayaasında mağşuş afyonlar sureti kat'iyede 
mübayaa cdilmiycccği gibi yuğurulmuş afyonlar dahi müba-

yaa harici bıraıoıacaktır. 
8 _ Fazla tafsilat mahalli vilayet ve kaymakamlıklar vası-

tasile köylere kadar temin edilmiş olmakla beraber alakadar
lar bu tafsilatı ekim mıntakalanndaki en yakın Ziraat Banka
sı şube ve ajanslarilc ofis şube ve ajanslarından da alabilirler. 

«3761» 

Fiat Mürakaba komisyonunöan: 
66 Numaralı ilAn: B ~ ıl kendi ihtiyaçlan için bulmıdurduklan nomınl mlkdar gfu-

~ı;,C arın k üzere ellerinde göztaşı bulunanlar mlkdarlarile bu-

ıtnşı ı mrdustklesna ..?:~ı ve kendi adreslerini bir beynnnııme ne en geç 30/5/941 
Wl<:U u an .uı.ı.w... ,,__,_",..." b~ una bildirmeleri milli 

cuma günü s:ıat 16 ya kadar fint mur~ uros • olunur (4094) 
korunma kanununun verdiği salahiyete müsteniden nan · 

Ticaret Vekaleti iç Ticaret Umum 
Müdürlüğünden: . 

lm sermayesi E9}ulma mün 
30 İkinclteşrin 1330 tarihli «Ecnebi Anon ve _rkJ ede ~.alışmasına izin 

kasım Şirk.etler kanunun hükümlerine tev!lk~ T::na Yşırketinln Türkiyedc 
~rıı~ olan ecnebi Şirk:Uerinden ~au~uCU m selfı.hlyeto blnaen Şirketin 
İ ftımi Veklll bu defn muracaaUab~ ' o Tilrklye mu::ı..mcllit merkezinin 
s anbuı Galata Bozkurt hanında unan blldirnılştlr 
l/ô'94ı tarihinden itibaren Konyal>n n~k~e<l~cccğlnygunl görülmÜş olmakla 

Keyfiyet. tetkik edilerek ıtnnunt hukum ere u 
11An llunur. 

ANBAR iNŞAATI 
Toprak mahsulleri Ofisinden : 

da ılacak anbarla idare 
1 - s· cank" . tasyonun yap . ın oy ıs f lil eksiltmeye 

bınası vcsair işler götürü olarak kapalı zar ~ . e .. t . 
konulmuştur. Keşif bedeli 70 275.34 .yetmiş bın iki yuz ye ml§ 

beş Hra otuz dört kurUŞ» liradır. arada Ofis 
2 - Eksiltme .6/6/941 tarihinde saat 15 de. ~ ukabi 

b
. . t rtııamelen 5 lira m -
ınasında yapılacaktır. Eksil me şa 

linde umum müdürlükten aıınabillr. . .. aıtm 
3 - Muvakkat teminat 4763. 77 cıci.ört bin yedi yuz ~ 

üç lira yetmiş yedi lrurU§il Ura.dır. · bil 
4 - İst klil teklif e-vrakl meyanına eksiltmeye gıre -

ınek 1 
e er d nihayet "'1 gun·· evvel Ofisten ala-

çln ihale tarihin en 
Caklan ehliyet vesikasını koyacaklardır· 8 /m kut.runda ol-

. 5 - Bu tn.şaata mukta.Zi yalnlZ 6 ve. m . 
nıat fu.ere 6 ton betonarme demiri :seJrişehir sil~dan ~ 
lnuhtelü' eb'atta ı ton çivi de Anbf& veya ~--,.:.:un 
tesılın -~1 .. bedeli mukabllinde ınüt.eah)ıide v~~..u. 

~- c2883ıı 

EZNEDARveMUHASEBE 
MEMURLARI ALINACAK 

BilyüJc bir Bait:lmllye Ticarethancsi 1ç1n Be§ yüz llm n.alcdl teınınat 
veya bln l1rA1Jıt ipotek Terecek bir Tet:Dedar lle mu:tıasebo usull= 
vatl,t memurlar a.ramnakt&dır Talip olanların nü!us cDzdanl. +... 
~ • ... -#1 .. ..ılA aı1h adreSlerinl ..
tllllb • Bonaeı i'.'9 au:retıeri ve bir fo~---: _ _ rt. 

nı Po8t.a.nieB1 C\6 n umaraıı kuttı adrmlne 

.. a:XŞAM . . 

ı t R BEMŞİBE ARANIYOR - İzmlıde SATILIK EV _ t}ç :tat kArg1r ~I 
K 0 C 0 K L ~ N LA 30 yataklı blr hastane olan Alaneak oda mutfak Ud banyo çamaşırİık KİRALIK KÖŞK - Heybellıwia., ıs-

Ft?vtalAde ahvalin devamı Sıbhnt Evl için cemı.b!de 90k 1y1 çalJf- utak bir bahçeyı havi ' deniz gö~~ metı>n§a caddesinde 76 No. ıı 13 odalı, 
milddetlnce gayri muayyen stn- mış diplomalı blr hemşlre Teya ayni maktuen 15,000 liraya. Adreıs: Türbe bahçeli, sarnıç, a~cn. kuyu, banyo ve 
ıerde haftada ltı nya 1lç defa şartı haiz eblc alınacaktır. İstJyenle- Plyerlotı caddesi No. 4-0 Telefon: 21001 elektrikli sıhhl kö§lk klrnlıktır. Talip 

...;n;,;;e;şr;.;e.;d.ıı .. ec.,e.k.tı.r. ______ _. rln diploma sutet ve iyi hal kARıtlan _ 2 olan Heybe~adada kooılsyoncu bay ı ve t>lr fotottaflarlle İzm.lr posta kutu- Pa.nanJye müracaat. _ 7 

l iŞ ARIY ANLAR n No. 321 e Teya. bl:nmt İstanbulda .KİRALDt APARTIMAN - Şlfllıde SATILIK iKt KtJçttK ARSA _ 
- . _ Şf4lldc Marmara Kliniğine müracaat- mobllyalı kiralık küçük apartmıan, iki Göztepe tramvay durnğ"ı )'akınında. 

BİR Tt!RK GENCİ iŞ ARIYOR - lan. - 9 oda, mutbat, havagazlı banJO mtira- cadde iizerlnde Ski yolun ltÖ§esindc 
.Esk1 ve yeni türk.çeyl miikeınmel okur HASTABAKICI ARANIYOR - 1z- caat 11-12 telefon: 80326 - 2 lmarca yeni Uraz ed.bn1ş lkl küçük 
razar, avukat yazıbaneJC'rlnoo a~ye mirde 30 yataklı husuıd bir hastane BDJı[ EMLAK - Tnblmde Talim- parsel ayrı ayn satılıktır. Göztepc Js
ışlcrlnde ihtisası ve daktilo yazabilir. olan Sıhhat Evi için iklncl SUiıf tk1 ha.ne merkezinde ayda. 200 :v_ra gelirli tasyon caddesi 1513 e müracaat. _ 4 
Askerlikle Ulşij'p yoktur. Her ne 1ş hastabakıcı baynn alınacaktır. Tahslll 5 katlı apartnnan ~ llraya ım.1.llık- KİRAL 
olursa olsun yapar. B1r a.partmınnın ve cerra.'hldc do~da çok iyt pratlk tır. IK - Ma,ckada Eınlfık etı.dde
kapıcılığını aUcsile birlikte idare ede- sa.bibi olanl~ tercih ohmacnktır. is- Bey~lu İsti1dA1 caddesi M nınna- sinde Halil Kô.mll aı>artunanmını 7 
blllr. Muhtaç vaziyette olduğundan tıyenler lyl hal kilğıtlan ve blr :fotoğ- r:ıda Bll.Hc EmlAlc. Telefon: 43375 -1 odalı ve .ocak sulu 8 No. lu daıresı 20 hnyırscvenlerln Beşikkı.1 Akaretlerde rafiarlle İzmir posta kutusu 321 ad- . - teşrlnlenelc ~r 300 llrnyn. dev~en 
40 flumarnlı kahvede bay Ali eıue resine veya bizz:ıt İstnnbulda Şişli Beflkta.ş Köytçl 5 Jcat apartmıan klralıkbl'. Gormek içln apartıınnn 
Enıln Somuncu - l Marmara Kllnlğlne müracruı.tlan. 7000 liraya ~tılıltır. b.pıcısma Jdrnlarnak için Ayazpnşada 

_ 
9 

Bey<>tlu IstiklD.l caöık6l 54 numa- Park otel kapıcısına müracaat. 

BİR. ·rCRK BAYANI İŞ ARlYOR - ------------~ rada Bilik Emlak. Teleron: 0376. -1 
Eski ve yeni harfleri mükemmel oku- TAHSİLDAR ARANIYOR _ Bir 
yup yazan mnlümntlı bir yazıhaneyi handa odnbn.şılık ve ta.hslldarlık ya.
mükemmelen idare ede-bilen avukat, p:ıcnk 500 Lira nakdi teminat. verctıı
dokt-Or veyahud husust hastanelerde lecek bir tahsildara lüzum vardır. 
idare Jasmında ı çalışır temiz bir aBe · Mahmutpa.,,c:a Manastır Han s:ınt 
d<'n iki klşllik bir nileyl geçindirecek 12 A 13 yahut mektupl.nı müıtı.caat. - 2 

SATILlK Bı\NE - 'Ü'sküdarda Ayaz. 
ma mahallesinde Yasdıkçı sokağında 
10 numnralı 7 oda bahçe ve kuyusu 
bulunan n~ap ev s..-ıtılı.kt1r. lsteycnlc
rln Ya~ iskelesinde Basınncılnr tka
rcthnneslne mürncnntlım Tel.: 21460 

3 - SATILIK EŞYA 

IAlellde fevkallıde nezn.retll 2 tatlı 
~·eni apartl!Jlan 7500 lira.ya. satılıktır. 

1 Beyoğlu Istikl!ı.l caddesi 54 numa
rılda Bllik EJrJli.k. Tel<'fon: 43376. -1 

Büyükndanın mutena yerl.nde 9 oda 
GOO metre illi.re bahçe içlndc mva.1 KİRAUK YALI - Dörde:- o<blı. ikl ve pek müşkül meVkide kalmış olan 

bir bayan münnslp bir vazıre arıyor. 
Milracaatlann ciddi olması şayanı 
terclhtır. Akşam gazetesinde tafsilatlı 
adreslerlle «N. K. Z.ıı rumuzuna mek-
tupla müracnatlnn. , 

YAZI VE m:SAP MAKiNm.mt SA
'11N \'1': l'Al\Iİlt - Yazı ve hesap ma
kinelerinizin mükemmel ve seri tamı

.FEN l\IEl\IUlt_U - ıçecek.su hattı, ratı için 42475 telefon edllmesl. (Müs-
Nıvellemanl, munııanpı harita ve he- ta.mel yazı ve hesap mnldnelerl iyt fi-

m.cyva ağaçlan, gül Jldanl~, kuyu, daireli, meyva bahçeli, elektrik, t<>r
samıç, banyo, motör, yaf;li boya muh- kos. Şifa suyu, ve havası ne meşhur 
~em villa ınaktu:m 20,ooo llrnya sa- Vanlköyde 34 No. yalı. İçlndekll<'ro 
tılı.ktır. müracaat. _ 2 

Bcyo~lu İstl.klfU caddesi. M numa- - n~• .... t .... ~ • rada Bilik Emlil.k. T l r u ... ın. BiR FIRSAT - OtU"Z sene-
________ e_e_o_;,n_;,:...:4:.:.3.:.37:.:6.:... ~ı llk gedikli mnşterllerl bulunan miıhim 

Şişlide tramvaya bir dnkikn, b:ı.hçe- bir züccaclye mnğn.zas bu ltere mus-
11, etrafı açık camcklinlı ve ynnındn tcelrlerinln nskcre gltmesile boşal
bir apartımanltlı: arsası bulunan 3 kat mıştır. Marpuççulnn Tn.htakaleyc ba~
apartıman ~5,000 liraya satılıktır. lıyan büyük cadde üzerinde 41 numa-1 

saplan işi yapabilir. Inşaattan anlar, atle satın alınır\ Gnlata eski gümrlik 
~arıyor. cAkşam• gazetesinde: K. A. Cad. Mitnkidi hnn kat 2 Başkan atel-
rumuzuna. yesl. 

1 niR BAl'AN iş ARl\'OR - Inglliz- ucsÜsi OTOMOBİi, Al.INACAK - Beyoğlu Istikl!U ca.ddesi 54 numa- ralı bu mağnza kirnya verılecektlr. 
ce fransızca ve biraz r.~uhasebe bilen 38,39 veya 40 model küçük motörlü 
bir bayım burolarda nnmnslp 1, arn- lastlkleri vesalr aksamı mükemmel 
makla bernber, on yaşına kadar olan kapalı ve dört kapılı otomobilini sat
çocuklara öğretmenlik yapar evlerde mak isteyenlC'rln adresile model mar
gece de kaln.bllir. Akşamda s.s. rümu- ka, evsar ve en son flatlnl bir ' m~k
zıına mektupla ınüro.cant. - 2 tupla dördüncü vakıf han blr1ncl kat 

rada Bilik Emlak. Telefon: 4337G. _ 1 PC§tem:ı.llık ve saire yoktur. ~yncn. 
kiralık bir de büyük depo vardır. Mu-

1 

nin Mt!Rt.ımin: İŞ ARIYOR -
Türk tabanlı Alman bir kadın yeni 
doğmuş bir Ç-OCUğa ve yahut birkaç 

1 
çocuğa bakmak için iş aramaktadır. 
Adres: Amnvutkôy Sucu Ba~cı sokak 
No. 3 Madnme Maria. - 1 

ı:m GE:'\Ç İŞ ARll"OR - Lise son 

36 numaraya bildirmesi. - ı 

SATILIK TUlALA PRES - (Eben
ter) beton, kireç, ve çiğ toprak tuğla 
için. F!bad: 25X12X6l cm. Ambal:ı]
da 170 kgrmdır. Satılıktır. Üsküdar 
Sult.nntepc Şemsi e!endl sokak No. 2 
Evde. 

Ayazpnşanın mutena yerinde 4 katlı 
npartıman ?C.500 llrnya sntılıkt.ır. 

Beyojtlu Istlklii.1 caddesi. 54 numa
rada Bilik Emlak. Telefon: 43376. -1 

Kurtuluş Tepeüstü caddedl? 5 katlı 
yeni apartıman 25,000 Jlraya satılık
tır. 
Beyoğlu isukıaı caddesi 54 numa

nıdn_ BUlk Emllik. Telefon: 43376. -1 

raca.at: İstanbul Ketenciler. Fındık so
kak No. 6 Boya mağazası İsmail K~-
mal. - G 

5 - MÜTEFERRiK 

sınıfa kadar tahsili bulunan blr genç KA:\IYO!'ıl ARA~"'IYOK - Müstamel 
hususi veya :resmi müessescle"de iş lkl knmyona ihtiyaç vardır. Satm.aıe 
aramaktadır. Akşamda S. A 568 rü- lsttöyenlerln Galata Perşembe paza.nn
muzwta mektupla mfıracaat. da. Arslan han dördüncü kat be,ş nu-

Taksim Talimhanenin güzel yerl:ı
de 5 katlı apartnnan 65,000 llmya sn
tılıktır. 
Beyoğlu İstiltlal caddesi 54 numa

ra.da Blllk Emlfı.k. Telefon: 43370. -1 

Btlı1JK l'E KtlÇtJK İKİ KÖŞK Kİ
RALIKTIR - Elektrik bol su telefon 
ç:ı.mlık meyva ve sebr.e küçük köşk ay
nca satılıktır. Bostancı Küçükyalı as
falt üstü Telefon: 52.248 - 2 

ALMANCA DERSLERİ - Berllnll 
blr Alman mıınlllmcsl kolay ve seri 
usullerle almancayı kısa blr zaman
da ö~ektedlr. Bu lls:ındıın ikmn!e 
kalan talebeyi tatil devresinde imti
hana muvaffak olacak derecede ha
zırlar. Münferlden veya grup halin
de talebe kabul eder. Bu talebeye ey
lül sonuna kadar pek ehven bir ücret 
tatbik edilecektir. Pazardan manda 
her gün saat 3 buçuktnn 7 ye kadar 
İstlklfı.l cadd~lnde 133 numaralı Hn
san bey apartıman, lklncı merdiven 
birinci kat 6 numnrnya müracıuıt. 

ı:CNERİ .:utımmniYE ış ARIYOR_ maraya mürncaatıan Tel.: 41359 - 3 

Genç kibar ecnebi bir bayan kibar SATI! ( OTOMOBİL - 37 model 
aile nezdinde mürebbiyelik yahud ev Ford m~ ·~ah kiiçük motör t:ıksi mü
id::ıresi içln ış arıyor. Akşamda C.M. 35 kemmel :.. r otomobil acele satılıktır. 

-2 rumuzuna mektupla müracaa~. Tarla.başı t3 No. Emlfık yazıhanesine 
KİRALIK KÖŞK - Göztepede Rid

vanpa.şa sokak 31 numaralı bahçel\ 
terlı::os ve elektrikli 15 odalı Jı:öak tek
mlll veya fkl Jı:at ayn ayn yazlığına 
veya seneliğine klralıktır. Ge?nıelı: lçln 
29 numaraya müracaat. 

.RA 1' is Anıl OR - 17 y:ı.şında 1341 - 1 
t~vcllütlüyüm. Orta tahsile maJlk, • SATJI.IK PJ\',\NO - Güzel bir Al
turkçe lisanı blllr, fmnsızcn konuşur mnn plynnosu içi demir ve çapraz tl'lli 

1-ltANSIZCA DERSi.ERİ - Üniver
siteye hazırlık dersleri, lise ve orta 
okul dersleri kısa. bir zamand:ı. oğre
tlllr. Adres: Kadıköy telgraf S<'n isi 
§efi Nuri Merlc:c muracnnt. - 1 1 

dnkUio yazar, ayni zamanda da mu- olarak satılıktır Tak.sim 'Tarlabaşı 
hnsebeden nnlnnm Kendime münasip Yağhane roknk 

0

No. 50 _: 3 
bir iş an)orum. Akşamda: Genç 17 
rümuzunn nıurac:ınt. _ 2 ~ATJLIK - 9 ayak nz kullanılmış 

BUZ DOLABI. Oormek istiyenler Tak- ANADOf.lJHİSARINDA KİRALIK 
BAHÇELİ KÖŞK - HaYııdar nezareti 
fe~kallideye mnUk mütenddid daireler. 
~urncant: Yenimahalle Bayram köş
ku yakınında Cuma sokak No. 12 

!°'~Rl\IA~F. iST:El'EN MESLEK SA
HlBI ~ERiK ARANIYOH - Meslek 
ihtisas sahiplerinden işini Uerletmek 
lç!n sermaye isteyen 30 Ufl 45 yaşında 
seciyeli, tnhsilll, şerik aranıyor. Isteni~ 
!.ecct: sermayenin asgnrl mlktnn, bu
günkü vazlrelerl, hal tercümC'lerl, re
!eranslnnnın adresleri, ailevi vazlyet
lerJ, fotoğrn!Jannın lc!flle (Ak..c;amda) 
R. M. D. rümuzuna ynzılmnsı - 1 

2 _ İŞÇİ ARIYANLAR slın: Abd(lhak Hfunit caddesi Altın 
Yuva ap. '"tımnnı 1 numnrayıl müra-
can t. - 2 

BİR MtJTJmCİM AR.ANIYOR 
Almancadan türkçeyc iyi tercüme ya
pa.blllr, ifadesi dliz.gün ve tercihen ev
velce gazetelerde bu işi yapmış ôğle
den sonra, 3, 4 sant çalışacak bir mü
tercim aranıyor. Ayni :znmnndn ingt
lizcc bilen tercih edilecektir. aAkşamıı 
da cMütercimD ndresıne ynzı ile mü 
rncnat. Mektupta evvelce mütercim 
olarak çalıştığı yerler ve şimdiki sa 
rih adres yazılmalıdır - 3 

KAPICI ARANIYOR - Maçkada 9 
dalı-eli bir npartımnn için çocuksuz 
blr karı koca kapıcı aranıyor. Aylık 
ylmıl llradır. Teminat vermesi şarttır. 
Taliplerin Eminönü Arp:ıcılnr han 19 
numaraya müracaattan. 

ACJ:l,V. ,.e UCUZ FİATU: SATILIK 
TAK~İ 01.'0l\IOHil,İ - ll33 modeli 
yalnız arka iki H\ştlği olmıyan Hud
son mnrkalt otomobll satılıktır. Maç
kada Maçkn. garajına müracaat. 

-2 

4 - Kiralık · Satılık 

SUADİYEDE DEVREN KİRALIK 
APT. - Sun.diyede Yen1mahallede as
falt üzerinde bakımlı blr bahçe !çeri
sinde 6 odalı ve mobilyalı modem bir 
apnrtıman uygun bir flatıe devren ki
ralıktır. Osmanbcy Trnk apartıman 
No. 9 a müracaat. 2 

~AÇKADA KUÇUK ÇİPJ'JJK PARKI 
CÜJ.\NGinım - Denize nozır ve KIRALIKTm - Tarlab~ı 03 mımanı 

v~lii. inşasına elverl.şll köşe bn.§ında. _E-:ın~lfı~k~y:;a~zıh;;=,;:a;;n:::es1~n;.::e::::=:·=-~----
yuz beş metre murabbaı bir orsa satı- CEVİZJ,İKTE SATJUK ARSA -
lıktır. Cevizlik ıst.asyon yakınında JstlkbaU 

Galata - Köprübaşı Mehmet. Ali pa- çok parlak, tamamen deniz ve Ada
şa hnn Afif Turel yazıhanesine müra- ların dllneşin 111anzanısına hfıklm. 
caat Tel.: 43741 _ l hiç bir znmnn manzarası tapanm~ 

Fl?ANSIZCA iK~fıU YMll'l o(i. 
nrx!'ırn nımsi - Net!cl'den cınln ol
mak için (Qarşıkapı, Hi'ıseyln ağa. c~
ml sokak No. p da lise frnnsızcn öğret
meni Rasim ö~en'e mürncaat. _ 6 

Fİ?JK, KİMl'ı\ DERSLERİ - Dır 
yüksek tnhsll talcbesl tatilde orta 
okul talebelerine tsrenUen yerde eh
vt"ll flatle Fizik ve Kimya d"rslcrl 
vermektedir. (Ak.şam'd::ı. Neyzad Gü-

ASÇI KADIN ARANIYOR - Alar- ŞEHZADEBAŞINDA - Otuz metre-
ranga alaturka iyi :remek pl.şlrmestnl llk Musta!akemnl caddesinde ve köşe 
bilen bir ~ı kadın aranmaktadır. 40- ı başında mükemmel 1k1 apartıman 1n-
45 yaşlarında oıinnsı, 20 liradan 30 ıı- şasına miisaid altıyüz yirmi sekiz met.
raya kad:ır ücret verilir. A~ gazıe- re murabbaı blr arsa. satılıktır. 

.20. dönüm arsa satılıktır. Göztepc 
fırını karşısındaltl kahvede tellU ıs
maJle müracaat. _ 1 

len). _ 2 

MUT\JPLAIUNIZI ALDIRINIZ 

te.sinde •A.~ı~ ıiimuzuna mclttupla Galata. - Köprü~ı Mehmet Ali pa
milracaat. - '1 şa han Afif Turcı yazıhanesine müra-

caat Tel.: 43741 _ ı 

TARABYAJ)A - Satılık ve kiralık 
n.partınıan şeklinde iki katlı köşk her 
katı lkJ oda bir salon bir mutfak ve 
hela. antren müracaat. Tarla.bafı 93 
numara Emlfık yazıhanesine _ 1 

Oasetemhı idarehanesini adres 
olarak göstt>nnlı olan karller~· 
mlzden 
A. - B. D. - E. K. G. - Radyo 

N. S. - MU. - S. S. - Aşcı - .~ra1! 
namlarına gelen mektupları ıctn

rehanemizden nldırmalnn rica 
olunur. 

ERKEK ECZACI KALFASI ARA 
NIOYR - İstanbulda çalışmak üzere 
sanata vakıf. Yazı llc İstanbul '157 
posta. kutusuna müracaat. - 3 

BİR MtlllENDİS AR.ANIYOR 
Anadoluda bir döküm atel~lnde ça
l~k üzere bir mühendise ihtiyaç 
vardır. Sirkeci Mühürd.arza.de han 29 
numaraya müracaat. 

DOKTOR ARM"IYOR - İzmirde 
SO yataklı hususi bir hastane olan Al
aancat Sıhhat Evi için blr daJ:ml dok
tor bayan iste:nllmeltt.edir. ibat.e ve 
1qe.sl müesseseye alt.tır. İsteyenlerin 
~lf ~ktuplarmı İzınlr posta tutu
IU No. 121 e, ya.but İatanbulda. Şişllde 
Marmara KJinlltlne §ahsan müracaat
Ian rica olunur. 9 

ASİSTAN DOKTOR ARANIYOR_ 
Askerlik ve mecburl hizmetle alakası 
oJmıyan, do~nı Te kadın ha.stal.ı.kla
rında ihtisas yapmak istiyen blı: dok
tora ihtiyaç vardır. İsteklilerin Orta
köy Şifa Yurduna. (her gün saat 1-3) 
müracaattan. - :ı 

KUVVETLİ BİR MUHASİP ARA.Nl
YOR - sınaJ muesscse mulıasebeclll
ğlnl yapabilecek kn'bUiyctte bir muha
sip aranıyor. Tn.llpler Aksaray Selim
paşa yokuşu 83 numara doktor Ziya 
Nurlye müracaat. - 5 

Mt!REBBİYE VEYA DADI ARANl
YOR - Üç Ya.§Ulda bir laza fenni mfı
naslle dadılık ve mürebblyeUk edebile
cek bayana 1bt.1yaç var. Boğaziç.indıe 
Ka.ndfillde Akıntmumuııda 25 numa
raya m1iracaM. .. - 2 

VsKUDAlmA _ Doğancılarda 
tramvaya bir daklka mesafede denlze 
!evkalAde nezaretli l.ki yüz elli sekiz 
metre murabbaı bir arsa. satılıktır 

Gnlnta - Köprü.b~ı Mehmet Ali pa
şa han Afif Türel yazıhanesine müra
caat Tel.: 43741 _ 1 

SATILIK BİNA - Mn.çkada Bayır 
rokağında her kntt.ı. nı oda. blr 
sora banyo mutfak alt kn.tta oda ça
maşırlık mutfak kömürlük bahçe gü-
neşıı nezareuı aydn. kırk yedi buçuk !l••••••••••••l!I 
Ura kirada 78 numaralı apnrtımnn E 1 ..-. k • 
tamnda.ki bina 4500 liraya satılıktır. m a ışten: 

TAKSBIDE - Caddeye çok yakın Hava gazı elektrik su teslsa.tı vardır. 
ayda at~ beş lira 1rad getiren nıdİ Talip .~1.anlann yanındaki 80 numara- .Şimdiye kadar Enılikiı mü-
odalı k.Arglr bir ev ~ bbı beşyüz lira- ya muracaatlan. essesesi ortaklarından bulunan 
ya satılıktır. KiılALIK KAT _ Kule Jı:apısmda Recai Babanı bu kerre ııirketlc 

Galata - Köprüba§ı lbhmet Ali pa- Müellif sok.atında 20 numaralı eyin alalcaaını kcsmiı olduğumuz.-
fa han Afif Türel Yazıhanesine müra.- dördüncü katı kiralıktır. iki oda bir dan ve badem• dahi Emlakiş 
caat Tel.: 43741 _ l sota bir mutfak te.rlco8 ve elektrik ve şirketiyle hiçbir gtlna alakası-
İSTANBl!LlJN _ En gii7.e1 sayflyeel hava.gazı vardır. Klruı 19 liradır. fa- nın kalmadığını bildirir ve 

olan Fen b h ki ıe,enler Takalmde Uygmı a.pe.rtımanı muhterem gazetenizle ncıırı"nı· 
er a çe mev inde her türlü tapıcıaı Recep efendiye m"-·-·t et- • asri kont - h ı " '"~ rica ederiz. 
oru av fevk.alı.de ıık blr vil- sinler. - a iiııiiiiıııiiiiİİİİlll•••••••-= 

lA kiraya. vertıeceıı:tı.r. 
Galata - Köprüb&.§1 Mehmet Ali pa- 5000 LiKAV.A MAKTUEN S.\TJLll[- Eminö .. . 

18. han Afif Türel yazıhanesine müra- Kadılı:öyilnde Rasim paşa mahalle- .~. ~alkevinden: 2/ 6/ 94 &. 
ca.nt Tel.: 43741 _ ı sinde Düz sokakta Haydarpa,,a. çayı- pa~rte~ı. gunu saat ( 18) de Evimiz-

. nna nazır 14-1 ve 18-1 sayılı iki bıın de lngılizce kursuna başlanacağın-
KIR \LIK ODA - Bir Alman mual- kArgir han il blr kıta . .,., d k 1 llmesl nC7.d.lnde 1-2 ldşUlk möble ye e e arsa satılık ve an ·ayıt arım yaptırmak isteyeni~ 

Jmpalı balkonlu büyük bir oda. ""'ra- tlralıktıt. B~çekapıdn. cezacı Ballh rin ik.işer ıtesika fotoğrafı ile E ~ Necatiye muracnat _ .. B" .. v lıktır. Mektep talebesine de klralana- =========~·====:=:==~~""~;;u~ro;;su~n;a~m~u~ra~c~aa~tl~a~n~r~ica~~o~lu~n~u~r~. 
bllir. Pazartesiden cumartesiye kadar 
saat üç buçuk Ue Ylldl arasında İstik- M u·· Q 

lfil caddesinde 13~ numanılı Hasan L K ı ş 
bey apartımanı, ikinci merdiven bl- 11m .. ••••1L.tıı.. 
rinci kat 6 numaraya. müracaat. - 2 ' 

ACELE SATILIK EV VE ARAZİ _ BU HAFTA FAALİYETE BAŞUYOR 
6 odn. 7 dönüm bağ 8 dönüm ağaçlı İstanbulun An.karamn he ı· meyvalı bahçe elektrik, tatlı su kuyu- Şehr.lmJzin he: mn.hallesinde ~ooS::~~dc satılık kıyınctu Ernliik -
su tramvaya ıo dakika mesafede man- ev~r sa.tışı - son zanuı.ndn. 1f dan 4000 llrayn. lmdıır kiıçuk 
zar.ısı mükemmel Üsküdar Kısıklı arsala.nn satışı - Sayfiye ye l~dedlle!1 çok kı~etıı şayanı dikkat 
Çilehane karşısında 19 .No. +-aıı Pazar günkü AKŞAM'dr e kıralık vlllalnr ve yalılar ... .ı:tm a satış ve kira listesini okuyunuz. 

pehlivana müracu.t. - 6 ı~•••••• MÜLKiŞ - Mutavassıt kabul etmez. -••••f' 

1 



iP ıwı 
lr HER AKŞAl\~ ,J ~ 
.. BİR ııt•r~ ~ c 

~;;\);.·'<}~. .1 emekten sonra lllıled 
~ ~ , temek lizinıdirt 

.,; unutmayınız ki : 
.-mısızlıktan çuruyen Cliıleriıı 

aıfteri, bademcik, kızamık, enfloen• 
za, ve hatta zatürrieye yo1 açtık.la· 

n, iltihab yapan diş etlerile l.ökle
rinde mide humması, apandisit, ! . 
nevrasteni, sıtma ve romatizma 
yaptığı fennen anlaşılmıştır. Temiz 
ağız ve sağlam diııler umumt vücud 
eağlığınm en birinci şartı olmuştur. 
Binaenaleyh dişlerinizi het gün ka· 
pil olduğu kadar fazla - l&ııkal 3 
Clefa • cSANlN) diş macunile fırça· 

lıyarak sıhhatinizi garanti edebilir· ili 
einİz ve etmelisiniz. Bu suretle mik- . İ 
robları imha ederek dişlerinizi ko· 
rumuıı olursunuz. lt:iiiiiiiiiiiiiiii_ııiiİll_::iiİ 

Bütün tehlikelere karşı sıhhatinizi korur. 
Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 

3 defa dişlerinizi fırçalayınız. 
• •• "W··~~: . ' 

, '~ '~1>"4 ............ .. _._: '.~ ••• 1 • ! .. . 

ZONGULDAK.' ta 
EreQli Kömürleri işletmesi 

UMU 1\1 1\-1 'OD 'O RL V G 'O N D E N : 

~KŞAM 27 Mayıs 1941 

T . C. MILLt PiYANGO IDARESn 
1940 Takvim yllı Bilançosu 

. - -:r. o. M. Danbm ~ ~ UIOSf 
.. .. • • • (150J A)' 

T. C. Zlraaı 1Janlaun ADbr& ~ (<l088} 
.. .. .. tmiır fd>eltndo 

T. Tfcaret banbm 1stai:ıbuı §Ubesfndt 

carı hesapta:: 

T. C. Zlra.M banbsl G\lbe ve a.janl&ri 
P. T. T. B1rl1ct1rme ft yardım sandılı 
Bürolarınm: 
Gl§clerlm.ls 
Ankara bayileri 

Bloke edilen ikmmlyeler karşılı~ı 

145.504,29 
'1111.050,U 

315.93'1,21 
91.509,91 

m.38CJ.ID 

l.138.487,10 
lM.'181,32 
162.208,91 

18.671,25 
23.'143,'lS 

3670 numaralı kanunun '11ncl maddesi mucl
ciblnce T. C. Metıcez bank.asma bloke edilen 
lkram..lyeler karşılıtı baloyesi 
I-4 üncü tertıp ı.tram.lyeleri karfılığı bakiyesi 1.031.271,50 
Fevkallde çıekill.şler baltlye6'1 1.968.218,00 

,Muhtelif borclular: 

Banka teminatı mukablllnde bilet satışı 
Transltvar hesaplar: 

Nazım hesaplar 

Yekun 

IJn. J1a PASİF. 
ıo.o:ıuı Sermaye 

Bankalar: 

1.680.892,34 

2.99'7 .489,50 

41.491,73 
1.255.518,'75 

103.'764.15 

'1.(53.553,4! 

't==== 

Ziraat; banlcasi Ankara ~ ( 4064) 
Ödenecek lkram.l.ycler karViliğı: 

I-4. üncü tertipler ba.kiyesl 
Pevkalldc çeldll.şlerl bakiyesi 

Muhtellf alacaklılar: 

BayJierlıı alaca.klan 
Müteferrik alaea.klılaı 

Transitvar hesaplar: 

Nazım hesapla11 

1940 Safi kft.n 

3670 numaralı kanunun II. inci. maddesi 
mucibince Mllll Müd&faa Vek§Jctl hava 
kısmı bütçesinin levazım ve techizatı 
harbiye faslına. tahsisat kaydolunmak 
üzere hazine~ verilen 

1.031.271,50 
1.966.218,00 

22.723,89 
5,54 

Lira ıtr. 
930.000,00 

127.208,59 

2.997.489,50 

22,7211,43 

652.049,46 

103,764,15 

2.620.312,29 

~ ----
Yekun '1.45::.553,4! 

----------

1940 Takvim yıh kar ve zarar hesabı 
BORQ 
Ödenen ikramlyeler: 

I-4. üncü t;e!'t1pler 
Fevkaldde çe.klllşlefl 

Ödenen komisyonlar: 

Bayllere ödenen komisyonlar: 
1-4. üncü tertipler tçln 
Fevkalade çekilişler için 
zırnat bankası ve P. T. T. ye verilen satl.f 
komlsyonlan: 
I-4. üncil tertipler 

• FcvkaHlde çeldll.şler 

İdarenin umumi ınasratıan: 

Maaş, ücret vıe yevmiyeler 
sair idare masrafian 

Satış gişeleri idare masraftan: 

1940 sene.si s:ıft kan 

3.132.886,50 
1.988.367,75 

468.216,64 
198.844,96 

30.788,66 
17.728,06 ---
57.964,21 

129.365,48 

Ytktin 

Lira Kr. A L A C A it 
Bilet satışı: 

5.119.254,25 

715.578,33 

187.329,69 

15.417,44 

2.620.312.29 

8.657 .891,9!! ----------

I-4. üncü tertiplerde satılan 
FevknlMe çekUlşlerd.e satılan 

· Müteferrik karlar 
Gişeler hasılatı 
Bir sene zarfında talcb edilmediğinden dolayı 
3670 numaralı. kanunun 10 uncu maddesl 
muclb!nce Irada alınan ikra.mlyeler , 

!i.214.786,75 
3.347.&97,50 

Yekun 

Lira Kr. 

8.562.684,!?5 

23.339,88 
23.597 86 

48.270,0ü 

8.657 .891,99 
----------

T. IS BANKASI .,, 

ioARuiNi aitEN is eANKAsıNoA 
JKRAMİX,ELl HESAP • AÇAR 

FaiC>.4 . 
C> i $ · § '-'"'Y' u /(üçüktasarrulhesaplariı-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--

SADE YAGI ALINACAKTIR Dlşlerhıizl muhafaza ctmC'k isterse-
t niz, sabah ve gece yatarken R i D A 

1941 ikramiye plani Maarif Vekilliğinden: 

.. ıçi Tabldotlarunn: ihtiyacı için 180.000 kilo erimiş aade yap diş suyu mahlıilü ııe dl.şlerln!zi fırça-
~~~nyaa 1olunacaktır. Şartname Ankarada Etibank Umum müdür- lnyınız aknb!nde gargarnsını n. mız 

KEŞ1DELER: 4 Şubat, 2 Mayıs, 
1 Ağuatos. 3 İk.incite§rİn 

tarihlerinde yapılır. lugunde stanbulda Etibank bürosunda ve Zonguldak'ta İtletme 1 ' Y P • 
~mwn Müdürlüğünde görülebilir. Tekliflerin 16 Haziran 1941 tarİ· 

iııı•••••••••iı.• lazımdır. askerlikle alakası olmayan bir 
hme kadar Zonguldak t,Ietnıe Umwn Müdürlüğüne verilmiş olması 1 Depo muhasebesini 1yl bllen ve 1 1941 ikramiyeleri 

Traş bıçaklarile Traş 
olmak bir zevktir 
J"raıtan sonra cilde 
yanıklık vermez. 
Yüzü yumuıatır. 

Her yerde ısrarla Poker Trq 
bıçaklarını isteyiniz. .................. __, 

Memur Aranıyor 
Posta kutusu 577 İstanbul ._ 

ı adet 2000 Llralılı: 

nıan reisliğinden almış olduğum 1658 O Or Tanıyor 
ZA"\'İ - Istanbul Deniz ticareti Li- ı D kf A 

nu~aralı reis şehadetnamesini ~Y- Niıantaı Sıhhat Yurdu için bir 
b~tım. Yenisini alaca~d:ın eskisi- k a· 

ln h 
.. kın- oktur o tor aranıyor. ılhaua cena-

n u u Y • h"d 1 1 'h d·ı· N' Ayakapı meydanında Vangel apar- 1 e ça ıııan ar tercı e ı ır. ı-
tımanı S üncü kat Abdürrahman ıanta Sıhhat Yurduna müracaat. 
Kalkavan. 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinden: 

USTABAŞI ARANIYOR 
Ofisimize ait İskenderun teneke Fabrikasında çal~ üzere bir 

usta bqıya ihtiyaç vardi!'. Ücreti yüz liradır. Talipleria ve-aikalarile 
acele Galatada Kozluca hanında Petrol Ofisi umum müdürlüğüne 
müracaatlan • 


