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Dünyayı kavuran emsalsiz 
r 

buhran ortasında Türkiyenin 

vaziyeti gıpta ettiricidir 
Ankara, 27 l\layıs buhran alAmetldir. Varidatın ek-

Mil.let Meclisi bütçeyi müza- silmesi, iktisadi hayatımızda gö
kere ıle meşguldür. Geçirdiğimiz rülen durgunluk, ithalAtın bu 
müstesna zamanlarda, her ihti- derece azalmasından ileri geliyor. 

Bismarck 
zırhhsı 

dün batırıldı 
Zırhlıya bir gülle ve 

3 torpil isabet etti 

B. Churchill'in BU SABAHKİ 
harp vaziyetine 'l'ELGBAPLAB . 

dair beyanatı Amerikada ' 
Batvekil, Alman zirhliai 
Biamark'ın babrıldığını 

da bildirdi 

Bismark' ın müretfe .. 
batından kimse 
kurtulmadı 

Boğulanlar arasında 
amiral Lütjens de var 

Berlin 28 (A.A.) _Alman • yacı karşılayan denk bir bütçe Hükt1rnet, bu açığı kapamak için, Zırhlı kumandani son 
ile Meclise gelmek hükfımet için muhtelit vergi ve resimlere 35 telgrafında geminin Almanlarin Giride Cleniz 
kolay bir iş değildi. milyon lira kadnr bir zam yap- manevra kabiliyetini yolile ihracatına mani 

fevkalade 
milli tehlike 

hali ilan edildi il v B' amı· 
ra ıgı, ısmar1': ile beraber filo ku· 
mandanı amiral Lützensm v 

· ·· · · 1 b e ge-mı suvarısıy e ütün mürettebat . .. . . ının 
zıyaını teessurle bıldırir. Bütçe, bir devletin yalruz ge- mak mecburiyetinde kalrnı?t~r. kaybettiğini ve sonuna olunmuş ve ağır zayiat B. Rooseve)t'in 

lirini ve masrafını gösterir basit Bütün dünya memlekctıerırun kadar çarpi§ilacağıni verdirilmiştir d •• 
bir hesap cedveıı değil, ayni za· katlandığı müthiş fedakarıık:ar bildirmi111:tir un geceki Halep me"danı 
manda ve bilhassa bir siyasetin yanında Türk milleti, kendisıne ":$ •• h • k .T 
ve bir idare tarzının bilançosu- tahmil edilen bu vazifeyi çok gör· Londra 

27 
(A.A.) - Ba.Dvekil mu im DUt U f ] 

Londra 27 (A.A.> - İngillz Be.hrlye B. Churchill ~ugijn Avam kamara- • -- ngİ İz tayyareleri tara .. 
aur. Bu bakımdan milli bünye- miyecektir. Nezaret!, Alman Blsmarck zırhlısının sında •. Akd~nızde devam eden harp Denızlere hakim olmadan fından bombardıman 
nin hararet derecesini gösteren Hükumet, bu ale1a.de bütçe batJnldığını resmen blldinnektedlt. ve Bısmarlc ın batmasile neticele- e·· .. k B . edı"ldı" 
bir sıhhat ölçüsü mesabesindedir. haricinde bir de fevkalA.de milli tebliğ şudur: nen deniz muharebesi hakkında iza- uyu rıtanyaya 

-·"9 zi ~ ....... n k 1 •Alman Blsmarck zırhlısı deniz kuv- hat vermiş ve ezcümle demi§tir ki: tahakküm edilemez - ~ 
Hiç bir memleket, hu;,~ va • müdafaa mu.ırnHannı arşı a- vetlerlrnlz tarafından b:ıtınlmıştır. cAlmanlann yeni denize indiri- Beyrut 28 (A.A.) - Ofi: lngiliz 

Yeti ne olursa olsun, dünya ah· mak vezifeslle karşılaşmaktadır. Hnrekdt hakkında, lmkAn hasıl olur ı B· k b b . d 1 M"h ·ı tayyareleri d" b h H 1 oı'maz tafsilat verilecektir en ısmar ve era enn e bu unan ı vercı er, denizlere . un sa a • a ep civa• 
valinin tesiri dışında kalamaz. Geçen 1940 yılında miill müda- B" k l b·• _ ld. Prens Eugen harp gemilerinin Atlan- h .... k. l r~ndda. Nairob tayyare meydıını üze-
Bi!akis, bir milletin medeniyet faaya üç yüz milyon liradan ısmarc nası atırı ı tikteki kafileleri vurmak üzere de- a ım O amazlarsa mağ.. nn e uçmu§lar, tayyare mey&nı-
ve terakki seviyesi ne kadar yük- fazla sarfedildiğinl söylemek hü- Londra 27 (AA.) - Şimali Atlan- nizlere açıldıkları görülmüştü. Bun- lubiyetleri muhakkaktır n~ bombalar atmışlnr ve meydanı 

1 t
. tikte vuku bulnn ve bu esnada Hood lan önle v d'I d mıtralyöz ateşine tutmu.,lardır. Ha-

selmiş olursa etrafındaki ~lem e kt1mctin vatan cmniye ıne ver- zırhlısının havaya. uçtuğu ve Bls- m~~e memur e ı en onan- .. 
i tin d ini .. ma .... k'ın battıın den'-. muhare"'As1 mamızla duııman arasında müsade- Vqingt, on 28 (Radyo) - Bir)P!lik va dafi bataryaları müdnhalede bu. 

münasebeti 0 derece sıklaşır ve diği chemm ye ereces zos- "· ı;• u. ,ut: A k R , ı 11 d' şimdi alınan tnfsllftta göro şöyle ce- meler olmuı Hood kruvazörümüz merı a e.isicümhuru B. Roose- unmuştur. rıasar ve :nsanca znyiat 
beynelmilel hadiselerin ken ı terir. Netekim yeni bütçede milli reyan etm15tir: berhava olmuııtur. Donanmamız ta- vel~:. dün gece White Hali' de söy- yoktur. 
U··zcı·ı·ndekı' te!::ı'rı· o nı'sbette artar. mu'"dafaaya tahsis edilen 78 mil· BI k 11 Al 1 f d t ki d'l d led t kt .. 1 d •n1111111111111111111111ııııııııınum11111111ırı1111111mı111nıı111~-- smarc _ e mcı.n ıırın 8 pusluk ra ın an ıı p e ı en üşman do- ıgı nu u a ezc~m e emiııtir ki: -
Bu seneki bütçemizle milli bün· yon lirndan başka, şimdilik 83 toplarla mucehhcz yeni Prlnz Eugen nMlmasından Bismark bugün Brest - Bu gece, neşrettiğim bir be- pa~.ya ile Portekizin işgal edilcbile-
yenin sağlamlığına detalet ettiği milyon lira aynca fevkalft.de tah- kru~nzörü geçen pc~ "giinü Ber- limanına 400 mil kala yakalanmış y;annamede hududsuz fevkalade cegınden bahsetmiş ve demiştir ki: 

mertebede Avrupa 
harbinin do- sisat istenmektedir. Harp, devam gen deln ayrılırken goruı'muJlt;_rdii'. ve torpil tayyıırelerimizin isabetli milli tehlike halini iliın ettim. Bu - Bu tehdid, Atlantiğin mühim 

Am rnllık cuma akşamı gonılen bu t ı · · · d · k k d • · · strate .. k kt J d b 
Tü. k" nı'n t , b tahs• tı gemileri önletm'"Ur. Cuma~Asl ...r.~u" a eş en ". ~ticcsın e. hasara ugvratıl- •~.e. uvvet ve .·.u retimızın aon had- Jı no a arın ım iri olan 

g"..•urdugvu buhrandan r ıye e tıkce, u ısa n sene için- "9 •--= ır.•..... b ı- d k d d D k A y şafak.la beraber Prlnce of Wales zırh- mış ve ı ahare yeti§en donanmamız ıne. a. ~r mu ~fıın.mı~ın ve milli a ·ara, sur ve eşil buru:-ı ada-
sıkıntı hissesini taşımaktadır. de daha fazla artacağı da tabii- lısı lle Hood, Alman gcmilerlle muha- tarafından babrılmıştır. otorıt~ızın takvıyesını ıcap ettirir. lanna kadar uzanmaktadır. Bu hnl 
Bunu iki şekilde görüyoruz: Ti- dir. Harbi vatan sınırlarına yak- rebcye tutuşmuşlardır. 23,000 yardalık Ciridde coğrafi vaziyet itibarile .. Amerıka Cümhuriyetlerinin yek- ise ~imali ve Cenubi Amerikayı 
caret hacminin azalmasından do- laştırmrunak, sulhu korumak mesafeden atılan blr obüs Hood'un kıtalarımız tayyare müzahereti ol- vucud oluşu, hem hürriyet, hem t~~.'~ eder, emniyetimizi tehlikeye 
layı gelirin eksilmesi, harp tehll- için, harbe hazır ve kuvvetli dur- cephnnellğine glrmtş ve Hood havaya maksızın düşmanın çok şiddetli tay- kendi müdafaalan için e.lzemdir. duşurur. 

illi -aafaa (Devamı ~ahlfe ! sütun 5 de) yare hücumların• kar•ı koymakta Amerika, hakikati oldugvu gibi kar- Hitleri ve mihveri emellerini ta-
kesi knrşısında m mu mak zanııi oldugvuna göre, bu .. v h kk k =============::. ve hava yolu ile takviye alan düş- şıl~yor: N~zilerin. i.stediği tahakküm, a u ettirmekten meneden iki 
masrnfının artması. sulh ve emniyet tedbirleri millete H ti ı ı d d 1 şey vardır: ı· adi h 11» 1. k k a ~ I er mana ağır zayiat verdirmektedir. 1 erın ı er eyışı ur uru mazsa 

Harp dolnyısile ik ıs aya- ne kadar pahalıya mal olursa ol- 1 Bunda·n sonra daha şiddetli hücum· ga_rp ~anm. kürresi thazi silahlarının 1 - Büyük Rritanyanın tarihi 
tımızda husule g:ıen sarsıntı ~~- sun, harbi uzaklaştırması bala- Kurtlu meyvalar lar beklemelidir. Hanya Rcsmo ve erışebılecekı mıntaka alacaktır. mukavemeti, 2 - Çinin şayanı hay-
caret muvazenemı~e açıkça go- mından aaima daha ehven gö- Kandiye muharebeleri ~ele ~iddetli Birleşik Amerika, bu tehlikeye ret müd.afaıısı. Mihverciler deniz-
rülUyor. İthalfı.t ve ihracat yekft- rülcoek ve Türk mllletı vato.n olmuştur. Takviye edilen kuvvetle- kaT§I, Amerika Cümhuriyetleriyle lere hakım olmadan Britnnynya ta-
nu 1938 yılında 300 milyon lira müdafaası için icabında bütün 

1 
lıl>orlada vıcır ~ kurtlu iucir- ri.nıi:r bugün pelc müvazcneli bir va· anlaşmalar, en büyük silahlanma h~kküm edemezler, denizlere ha· 

mil er... (Devamı ıahiEe 2 ıütun 6 da) P~~ ramı, • d~okra _ılerc yardım kinı olamıızlıırsıı mağlubiyetleri 
iken 1940 se~esi 180 yona vannı vermekten çekinmiyecek- Yağmurlar başladı. Yakında da gıbı ehemmıyetlı tedbırlcr almı:1tır. muhakkaktır. Amerika:un tarihi dc-
aüsmüştür.. Ihracatımız, 144 tir. ayni ıuretle kirazlar aatııacak. G. .d'd Birleşik Amerikanin demokrasi- nizlerin serbestiskıc bağlıdır. . 
mIİyondan ancak 111 milyona Bütün bu sıkıntılara, fedakh"- - Cannn efendim .•• Ucuz veri- 1 rı e 50 n lere yardım etmesinin sebebi, kendi Müteakiben B. Roosevelt Ati • 
düştugu· .. halde ithalft.tımız 150 lıklara rağmen, mall vaziyetimiz, tyonız_... Onun da müşterisi var... emniyetini idame etmes~ emin ,.e tik muharebesinden bahsetmlş v Ş.. 

. . tir ıtenuyen almasm... asker.- • t medeni dünyayı kaybetmemek ar- mal Buz denizinden Cenup Buzc d~ 
milyondan 68 milyona ınmış · Necmeddin Sada'IC Bu, mazeret olabilir mi? Cehlin 1 vazıye zusudur. nizine kadar uzayan geni" b" 

ti t H "tl 1· h d " ır sa-
Lehimize sanılan bu care mu- ve fıkaralığm hududauz istismarı 1 er ?~ ıp gelirse, ileri süreceği a a cereyan ettiğini, cıazi korsan 
vazenesl, hakikatte büyülC bir (Devamı sahife 7 ıütun 6 da) caiz midir? Malemede vazı"yet cı"d.. şartları bılıyoruz: Muhtelif memle- ve tahtelbahirlerinin İngiliz tezgah· 

ketlerde kukla hükumetleri kura- lnnnın yapabileceklerinden üç · li 
didir. Alman askerleri rak d_üpyayı paylaşacak, Avustur- fazla gemi batırdıklarını ve A::;i
İnmeğe devam ediyorlar yayı ışgalden ve Çekoslovakyayı kanın gemi inşaat programını hızla • 

parçaladıktan sonra söylediklerini ~ırarak bu tehlikeye karşı koym:. Dün. 8 bütçe, ~üzakeresi 
yapılarak kabul edildi 

Dahiliye, Maarif, Adliye, Sıhhiye 
V ekilieri beyanatta bulundular 

imtihan ve inzibat bahisleri 
mütalealara cevap verdi. Adliye 

Maarif Vekili dil, 
etrafında ileri siirülen 
Vekili, adliyenin takviyeye muhtaç olduğunu söyledi 

-------------------
Kaymakamlar ve nahiye müdürleri kurs görecek 
I Ankara 27 (Telefonla)- B. Mil .. 
et Meclisi bugiin aaat .14 de B, 

trnsedcl.in Cünaltay'ın l:iaşkanL~n .. 
d 1\ toplanarak bütçe müzakere]erın• 
• e~am etti. Dahiliye Vekaleti bütç&oıı 

hının heyeti umumiyesi hakkında ı 
.B azl rnehuslar ıöz aldılar. Bu arad~ 
o' .. brahim Dıblan, Sırn İçöz. Avru 
1 ogan, Mazhar Müfid, Rasih Kap• 
yan, Harndi Dikmen, Abidin Binka .. 

111 .~1 ve Kemal Turan mütalealarını 
Ô ediler. Dahiliye Vekili B. Faili 
lıa~~rak birkaç defa küsüye gelereS 
(f tıbplere cevaplar verdi ve izahl.er-

a ulundu. 

\re Sö\~lnn hatipler, kaymakam~ 
lcrı·ın.n •Ye müdürlerinin ve teftit iş· " "f 11 t bey,nnaıt:ı !)ulunan Yeklller saldan !lira ne: Sıhlılyo 

nın §i d'k• . d Dun ,, ec s e .. . kil' 8 H ıı .. ...,... 1 tenle· 
1 

m ı ı vazıyeti etrafın a. V kili B. JJulüsl Al:ıtaş, l\laarıf Ve .? • asan n..u ... ur.e 
etrı ıt er ve temennilerini dermiyan e ve Dahiliye Vekili B. Faik Oztrak 

ı er B d . rnak • u ara a B. Sırrı lçöz kay- . .. e . _-' •_ı 
llrnların k' . . 1 . . v N h" üdür· len vazıfeyi gorece" aevıyço.e ae· 

•nlııta k es ·ı tayın şekıl erını B Avni Dogan: c a ıye m ... 1 _ı! l N h. üd''] ri ,_. un" ra j d · k k · . )" k gı wr er, a ıye m ur e oug 
~dıkrnaz 'ka§y: ~ m~ ~tcpte?d y ~r l !eri meselesinde ehemmıyef 1 no ita sıhht iktisadi, zirai l)irçok l§lerde 
ı llre tıekill .. ~ a~ ıg.1 gı ~n erın 1 mevcut aıahiye müdürlerinin vasıf a• ' • • . 
lcr old v erı uzerınde bazı şıkayet· . ki k d'I · e veri· (Devamı sahife 7 ıütun 1 de) 

ugunu kaydetti. rındadır. Bırço arı en ı erın 

• tekrarlıyacaktır: ga ve zayiatı kapatma~a çnlıııt v 
Kahire 28 (AA.) - Kahire as- A t k ş· 1. "" • ıgını, 

k • hfll . d" k . . ' - r ı memnun ve mütmııanim. ıma ı ''e Cenubi Atlantikte bahriye 
d:kıi r;:zi 1eterı, un a §Am <;:ırıd : Bu, e? son erazi talebimdir. Fakat devriyelerini genişlettiğini ve bu 

)
• Y ?akkı?da aşagıdaki Amerıkalılar, bu sözlere inanacak hususta fazla tayyare d k il d ~ 

ma uman vennı§lerdu: k d f d v.11 d" H' •. 1 . e u an ıgı-M 1 ·ı H a ar an egı er ır. ıtler, Ce- nı soy emış, Amerikanın mili" • 
da em~ ~:d l'anya arasındaki nubi Amerika milletlerini, şimdi yasetini şöyle tasvir etmiştir: ı sı· 

~va a ço §1 e! ı çarpııımalar vu· Balkan milletlerine yaptığı mua- - Hitlcr,. tabi bi d" 
M~ gel~ektedir.. AI:nan kıtalan meleye tabi tutacak, Birleşik Ame- mıyacağız. Amerika:a ~:~:k~:nı
I a e~ed. e ~re ın?1ege. de~a!'1 ey- rika ile Kanadayı boğmağa çalıııa- etmesine ve yahut tchdid eylemes~ 
eme te ır. e vazıyet cıddıdır. Al- cak ve Amerikanın dini hakkı ha- ne iizami ıızimle kar ı ko v ı 

manlar, fevkalade ağır zayiat ver· yatı da kalmıyacııktır ç·· k"" . Büyük Br"t !I • yacagız. k d' F k Al • un u nazı· ı anya ve nıızızme k 
m
1 
~ te ır. a. ~t manlann, hedef- ler, din tanımazlar. mukavemet eden d"V ·11 )ıırşı 

enne varabılırlerse kayıplara ek A ik .11 • d ıger mı et ere 
az ehemm· t d'kl . 1· dp mer an mı etı, akliselim ve yar ım edeceğiz. Kendilerine gön-

ıye ver ı erı ma um ur cesaretle ha k t d h" b" d d'V• · "h" Mesele Al 1 c· "d' . re e e erse ıç ır :za- er ıgımız mu ımmatın teslimmi 
• man ann ırı e tayya• man kend's· b .. 1 1 k b ı · ) 1 relerle ne kad k l . . . ı ıne oy e şey er a u emnıyet a tına a ıyoruz. Amerika 

d' v d ar zaman as er er ın· ettırılemez. Bitlerin tahakkümünde b' d" ' 
ırmege evam edec-kleridir Ce B d B R k b l ır unya-

len kıtalar paraş .. t .. -k t 1 . d v·ı • un an sonra . oosevelt, Al· yı a u edemez. Amerika dem ok. 
fakat yan~ı t u çu ı a alı ~ı · manyanın askeri vaziyetinden rasilere verdiği sözü tutacaktır 
dolu Mal ~ ~yyare parça an ı e bahsetmiş ve Avrupanın en büyük Biz Amerikalılar nerede ~e ne 
nakliye ta;;;eı:z~:: ;ke::a~ı~~ ~:m5ı~.ın A_lmanya~ın elinde, Mmr z~man v menfaatlerimiTin tecavüze 
lardır. v uveyşın tehdıd altında bulun- ugradıgını ve yahut emniyetimizin 

1 
dugundan, her hangi bir anda Is- tehlikeye düştüğünü tayin edeceğiz. 

................... ,,,,,,,,,,,...... s·ı·hı k • · • ·· ~ 1111111111111111111111111111111111111111111 ı a ı uvvetlerımızı ııtrate1ık bir 
~ vaziyete koyuyoruz. Bir tecavüzü 

defetmek için silahlı kuvvetlerimi
zi kullanmakta tereddüd etmiye. 
ceğiz.> 

...,.. Elônek 950 gram!.. Acaba az ekmek yemeğe mi alışacağız? .• 
- Hayır, az ekmek ziyan etıneğel •• 

Nutku bitirmezden evvel cfvkalii
de milli tehlike halini ilan ediyorum. 

Londra 28 (Radyo) - B. 
Roosevelt nutkunu bitirdikten 80 _ 

• b" b n ra resmı ır eyıınnııme neşrede-
rek fevkalade milli tehlike h 1 .• '!" . a ını 
ı aaı. etmıı ve garp nısıf kürrcsine 
vakı olacak her hangi tecavüzü 
defetmek için askeri bahri ve . • k sı-
yası ma amatı teşriki mcsai etm 
v • ~ 

ge ve ıcap eden tedbirleri almıığa 
halkı da ~u hususta hükumete yar
dım etmege davet etmiştir. 

[ Ak.şıım: . •Birleşik Amerika da 
fevkalade mıllı tehlike hal"ı .1• d") • R • . ı an e ı. 
~csı, • eısıcümhura fevkalade gc-
nış, ndeta diktatörce saliıhiyetler 
vermektedir. 

Reisicümhur. icabındl\ borsayı ka
p~mak, tahvilat ve esham alışverişi
nı 3 ay müddetle menetmek h•r h . . '-
angı radyo istasyonunu kapamak 

ve yahut hükumete vermek, tesli
hatı harbiye için foLrikalara ve hn
vuzlara vazıyed etmek, ithnlii.h 
kontrol etmek ve gemilere el koy· 
mak aal&hiyetini haizdir.) 
tabı nıtma.ltı •• 
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l ...... ~-n_a_· ~•-G_e_c_e_ı_~ı_· _v_e~. _n_a~S.-a'9"b~a_h_ı.,.a_e_a_b_e_r_ı_e_r_ ....... ...,) 
Harp tebliğleri 

lngiliz tebliği 
.K:ıhire 27 (A.A.) - Orta Şark İngl

llz bava kuvvetleri karargil.hının dün
ku tebliği: 

Sur iyede 
• • 

vazıyet gergırı 

Alman tayyarelerinin 
geçmesi Suriye efkiri 

umumiyesinde Vicliy'ye 
karşi basmam~ bir 

tes'İr yaptı 

G rit'te: Diln gundüz ve evvelki gün 
tutun g ce ıncnız bombardıman ve 
ııvcı byy N'lerl Gir ttekl duşmn.n 

m wılerlni 'H' tnyynrE.'ı rlnl şiddetle 
bo b rdım:ın ctm!Şlerdlr. Çok iyi ne
t r ı r alının tır. Her modeld n en 
n ~4 dumıan tayyaresi tahrip edilmiş 
,e d r bazı t.ııyyarder de ıınsam u~- Hayfa 27 (A.A.) - Reuter 
rn.tılmıştır. Mal me havn ıncydnnı ve ajansından: Suriyede vaziyetin ger· 
civarda pliinorlerle asker nrı.kllye tay- ginliğini muhafaza ettiği Beyruttan 
ynrelerl için 1niş meyd:ı.nı olarr..k k~ alınan haberlerde bildirilmektedir. 
l:ınılan ernzl başilca bedenen teş Bununla beraber hükumet halkı tcs
etmlşttr. Boınbnlnnn Junkcrs 1~

2 ~; kine muvaffak olm~tur. Halk aske-
ker nakliye tayyarelerinin top • h k. ·· ··kt k k k 
h ld b l d klan yerlere düşerek n are ata 11uru enme ten or-. 

a e u un u ak d H""k" p . ·ı D nğır hasarlara ve birçok tahrlb:ıt.-ı se- m ta ır. u umet etaın ı e ar-
bep olduğu gorülmüştlir. lanın halkın menfaatleri için çalıştı· 

Blr Junkers 52 tayynrcs1ruı yere ğma ahaliyi inandırm•.ığn çalı§mak
in rken isabet kaydedilmiş, bir diğeri tadır. 
~c- yerde giderken yakılmıştır. Avcılar Bilhassa Halep mıntak.nsında Al-
da d!ğer birçok tayyareleri ateşe ver- .. 
mı. lerdlr. A\ cı tayyaret'erl de dahil ol- man n~fuz.u azalmadan devam et· 
du'~ halde. yerde tahrip edilen tay- mektedır. 
yareıerden başka bir Junkers 52 bom- Alman tayyarele!'İnİn 
b:ırdıman tnyyarelerlmlz tarafından • d . 
du .ıirulmüştıir. Bir avcımız Suda koyu geçmesı evam edıyor 
üzerinde bir Junkers ns!:er nakliye Londra 27 (AA.) -- Kahireden 
tnyyarcsl düşünnuş ve bir diğ.crini de alınan haberlere göre, Alman tay· 
h::.sara uğrntmışt.ır. Bu son tayyare en ynreleri Suriyeden geçmeğe devam 
son defa nrknmndan dumanlar çıka- d" J F L Al la Gi "dd 

k - - 1 uş-•,.r e ıyor ar. a&.at man r n e 
rır en goıu m ~.. . faz) •• 
Akınlar esnasında alınan fotoğraf- a meşgul olduklanndan eskuııne 

far birçok duşmnn tnyyarelerlnln ağır nisbeten geçen tayyareler daha az· 
bnsara uğratıldığını teyid etmektedir. dır. Suriyeden Alman tayyarelerinin 

Irakta: Dün Ramndı'deki nskcrl he- geçmesi Suriye efkarı umumiyesinde 
d flere knrşı birçok çıkışlar yapılmış Vichy' e karşı hasmane bir tesir ynp
vc yangınlar r.ıknnı'mıştır. Musul ha- mıştır. 

va m"yc!anı bombardıman edilntlştır. F"l" . d k. F - k 
B kubadn y rde bulunnn Alman tay- ı ıstın e ı ransız on-
y. releri bomba ve mltrnl~öz ateşine solosluk memurlari 
tutulmuştur. Bunlardan ikisi yakılmış- Lo d 27 (AA) _ R t 
1ır Durman t yyarderl Habb:ınlyede- . n ra .. · · • . . eu fr 
Jt1 Ingllız ha~n meydnnına 1Mrruz et- nJnnsının dun akşam snlahıyetlı l..on· 
m <Jerse de hiçbir zayiat olmamıştır. dm mahfillerinde öğrendiğine göre, 

Cenubi Afrlka hava kuvvetlerine Filistindeki Fransız konsolosluk me
m nsup tayyareler SOnıo ırmağı civa- murlarına en çok 28 Mayısta hare· 
rında dümnan müd:ıfnalnnnı ve mo- ketleri tebliğ edilmiştir. Bu tedbirin 
torlü nakııyatını bombardurum etmiş- Suriyedelci Britıwnyn konsolosluk me
Jerdlr. Köprüye ve mavnnlarn tam isa- 1 · k 1 • 
betler kaydedilmiş ve blr miktar mo- mur anna aynı tarıhte hare et en 
torlü nrnba tahrip edilm~tlr. hakkında yapılan tebligata mukabe-
Mal~ada: Bir mlktnr dlişman tayya- le olmak üze.re. alındığı bildirilmek· 

resi aiin Maltnya yaklnş=ırak Takalı tNlir. 
lıava meydanı ü~rinc mitralyözle hü- Suriyede müdafaa 
cum etmişlerdir. Hava dafl b:ı.taryn- • • 
ları bazı düşman tayyarclerlnl hasara tedbırlerı 
uğratmışlardır. Vicby 27 (A.A.) - Beyruttan 
fı~da 1ztk~1ı·e~~~~ m;-'rf~~- bildirildiğine göre, Suriye ve Lüb

;!r:ıer;1!':zn ~~ım::dön~l~~- - nan polis ve jandarmaları derhal 
Nairobi 27 CA.A.) _ Neşredilen res- sivi.I müdafaa tedbirleri ittihazı için 

mi bir tebliğe göre, Cenubi Habeşls- emır almışlardır. 
tanda Sodden'den hareket edf!!t ve Beyrut 27 (A.A.) - Ofi ajansı 
devriye faaUyetlnde bulunan lngillz bildiriyor: Bir fngiliz tayyaresi dün 
tıtaları 8 topluk tam bir topçu batar- saat 14 ı O da Tüdmür hnva mey· 
7asını ljlUnam etmişı"crdir. d • d k"k k d · 1 ·· 
Şimdi Öğrenildiğine göre, SOddu'da an~nı on a ı a a ~ ar mıtra yoz 

turmay heyetleri ile birlikte esir alı- ateşıne 1utmuı ve l>ombalamıştır. 
nan lkl tümen komut.nnmdan başka Uçu~ sahasına isabetler vaki olmuş· 
tkl Uvn. komutanı ve 6 albay da esir sa da insanca uyiat olmadığı gibi 
edilmiştir. başka maddi basar da yoktur. 

ltalyan tebliği Hollandad.tı. mecburi it 
Rom:ı 27 <A.A.) - İtalyan ordulan hizm-eti 

umumi knra~hınm 356 numarlı teb-
liği: Amsterdam 27 (AA.) - D. N. 

Geçen gece bombardıman tayyarcle- B. ajansı bildiriyor: Dün neşredilen 
rimlz. Malta adasında kfiln Valetta bir emirname ile Hollandada mec
üssünü _bomb:ı.rdıma.n etmişlerdir. huri iş hizmeti ihdas C"Clilmiıtir. 18 
~ali Afrlkada bilhassa. Tobnık den 25 yapııa kadar erkek kadın 

cephesinde şiddeUi olmak iizcre topçu .. .. 1 ' d 
faaliyeti gBrülmüştür. Hava müfreze- butun gençle~ a tı ay• devam e e· 
lerlm12, Tobnıktakl tesısatı ve servis- cek olan bu hizmete a..ınacaklardır. 
Jert bombardmıan etmişler, mühim Ayni zamanda terhis ve imar ter 
)'angınlar çıkarmışlardır. Dünkü bül- it.ilah ilga edilmektedir. 
1.enlmlzde bahsedilen hava bomba.rdı- ---

~:ı~ı:~=~~=~ıRaadevucu Atina 3,5 
aurettc hasara u~tır._ sene hapis yatacak 

Geçen pazr.rtesi gcccsl duşm:ı.n, Bln-
gazl üzerine bir akın ynpmıştır. Genç kızlan fuhşa. ~ etmekle 

lngmder 
Gtnde yeni 

kıtaat 
gönderdiler 

Almanlar Hanya ile Sıida 
asinda küçük tanklarla 

§iddetle hücum ediyorlar. 

Son harekat esnaıinda 
fngilizlerin iki lauvazörü 
ile 4 torpido muhribi batti ---

lngtltere 
fiYeye kar

şı harekete 
geçiyor mu? 
Bir İngiliz gaı;eteai' Faz
<lıği makalede JCSuriye 
bize lazimair» ruyor 

11.Şinidi Clerhal liarellete 
geçmeuek ilmde bu İf 

imkônsiz olacakta-. 

Londra 27 (A.A.) - Almanla- Londra 27 (A.A.)-Ncw11 Chro-
nn deniz yolu ile Ciride a11ker ihraç nicle gazetesi cSuriye bize lazım· 
etmek için sarfetmiş oldukları bü- dır.> baş]ı.ğı altında neşrettiği bir 
tün gayretler. İngiliz harp gemileri- başmakalede siyasi mülahazaların, 
nin harekatı neticesinde akameto İngiltereyi Suriyeye gİtmeğe karar 
uğramış ve fngiliz gemileri dü§lllanı yerdiği takdirde, yolundnn alıkoy· 
ağır zayiata uğramıılardır. Bu za- maması 18.zım geldiğini kaydettik· 
yiat meyanında suda boğulan bin· ten sonra fUnlan ilave ediyor: 
lerce asker vardır. cBu meselede göz önünde tutula· 

Maamafih İngilizlerin Cloucester cak mülahazalar sırf ~keri dütünce
ve Fiji adında iki kruvazörü ile Juno, ler olmalıdır. Donanmanın yardımı 
Greyhound, kelly ve Jashmir adın- ile bu mıntakayı emin bir •?r~tte l§• 

da dört torpido muhribi kaybetmiı gal edecek kadar kuvvetimiz var 
olduğu malumdur. Bundan baıka mı~ Burada, kararı mahallindeki 
iki zırhlı ile birkaç kruvazör daha mesul adamlara bırakmak zarureti 
hasara uğramış ise de hasarlan ağır ile bir kere daha kargılaımış bulunu
değildir. yoruz. Fakat bu zatlar Ratid Ali'nin 

Halen Giriddeki kumanCJan ge- Iraktaki isyan hareketinin . zayıfla· 
neral Freyberg' e 11alim~n takviye ki· mış bulunduğunu ve 6unun da Suri· 
tnatı gelmektedir. yenin işgalini kolaylaıtıracn~ bir 

[Tebliğde bntt1ğı bUdlrllen Glouces- &mil olduğunu her halde takdır edc
ter kruvazörü 9000, Flji 8000 tonluk- ceklerdir. 
tur. Süratlen 32 mildir. Sllil.hln.n 12 Kezalik ıimdi derhal harekete ge-
taneİ 15.2.111.k, 8 ta.nt; 10,2111~ ~tur.] çilmediği takdirde bu işin ilerde bel-

ngı iZ amıra ıgının ki imkansız bir hale geleceğini anla· 
tebliği mış olduklarına da filphe yoktur. 

Londra 27 (A.A.) - İnglllz n.mlrallı- Suriyenin, Vichy'nin nazi taraftarı 
iPnın tebllitı: nüfuzundan kurtanldığını öğrenmek 
Şarki Akden~Ckl harelı:et.lerlmiz kadar İngiltere ile dostlarının eesa

şimdlye kadar duşmanın her bangl bir retini arttıracak bir şey yoktur. Bu 
kuvvette deniz yollle kıtaat getirerek 1 S . d .. k d w 

Girit adasına çıkarmasına mani olmuş suret e . u_nye • e .m~~tcre ava ug· 

(Devamı eahife 7 aütun 5 de) 

B. Roosevelt' e 
müzaheret 

cunda bızımle ı;ıbırlıgı yapmak fırın. 
tına lcavuımuf olacaktır.> 

Amerika da 
yeni bir kanun 

Amerikan it federasyonu Karaıulannda yeni mu
bir beyanname ne§retti daf aa tedbirleri alınacak 

Vaşington 27 CA.A.) - Beş milyon- V&fİngton 2 7 (A.A.)" - Bahri· 
dan fazla azası bulunan Amerikan İş ye nazın albay Knox gem.i süvarile
Federa.syonu bir beyanname neşrede- Tinin Amerikan kara aulan dahilin
rek, B. Rooscvclt'ln dlf siyaset saha- de gemilerini müna11ip görecekleri 
smda ıılaeağı tedbirlerin hepsine mfi- k"ld .. d f 1 • • • 
zaherct edeceA'lnl 1ıeyid etmıştlr. ıe ı e mu a ~aa etm.c erını tenun 

Beyanname şöyle nllıa~t bulmak- edecek kanunı tedbuler alınması 
tadır: • hususunda kongreye vcsayada bu-

•B. Roooeveit.'ln basiretli }da~e lunmuştur. 
tam itimadımız vardır. Amerikan Iş Meriyette bulunan kanuna göre 
~-~on1~~1!~ k~e~!:~Ue kaptanlar bahriye nazırından veya· 
mu-L.<UUJ. 0 ,~l 'M:UU.U h d • L---'-" da" • • • d o a ve Amerilcan mlllctlne vadede- ut enız wu~at ıresı re.ısın en 
ı1z ~. Amerlkan l§çlsi, Amerikan de- alacaldan talimat dahilinde hareket 
mokra.slslnin mildafaası uıttunda ken- mecburiyetindedirler. 
c:Usmde:n talep edilecek her fedak.A.rlığı Albay, Knox reis Rayburn'a gön-
sevinçle yapacaktır.> d d•W• b" J. O •W• 

Svilingrad 
tren hattı 

er ıgı ır me&.tupta tavsıye ettıgı 

tedbirlerin kumandanlsra daha bü
yük bir hareket serbestliği vereceği· 
ni ve bahriye nazırının selnhiyetleri
ne hiçbir auretle engel olmıyacağını 

Ege denizinde İngillz tnynyttlerl Ro- mÜttehem Atlna Ue arkndaila:rının 
dos ve Scarpanto adalannda bazı ma.- muhakemesi neUcclenmiştlr. Verilen H - • ) . .., 
hallere bombalar atmışlardır. karara nazaran Atına. ne KntJna üçes atbn 1§ etmeye açılması 
Şark! Afrlkada Galla. ve Sldamo sene nlt.ışar ay hapse ~ 233 er lira • • • • l 

tasrih etıniıtir. B. Knox mektubun· 
da bu tedbirlerin nazırın 11altıhiyetle
rini itmam edeceğini ileri sürmekte
dir. Alınması istenilen kanuni ted· 
birlerin yegane gayesi harp gemile
rinin emniyetini teminden ibarettir. memleketi gölleri ınıntnkasında kıta- pa.rn oez:ı.sına, A:ma1ya. He Vnsllopula IÇin son lÇtima ar, 

atımız, düşman mü!rezclerl ile çarpış- birer sene doku7.ar ay hapse ve 116 burada yapılacaJi 
mışlıır ve bunl:ın mühim zayiata nğ- p.r lira para cer.asına Efterpl 3 ay 
ratm~lardır. Baro nehri üzerinde 24 hapse mahtihn olmuşlardır. Beş suç
mayıs sabahı müfl'e'ZClerlmlzden biri lu da tevkif olunmuşlardır. 
diişm:ının büyük bir müfrezesine hü- •••••••••••••••••••n••••••••n •••••••• 

Bahriye nazın tarafından teklif 
edilen kanun projesi harp gemileri 
veya donanma ile itbirliği yapan sa. 

Bnndan 1Jc:l ay ta.dar evvel, h*ıtaa hil muhafaza gemileri süvarilerine 

cum ederek bu mfifrezeyl maıı® et
:m.lştlr. Debrntabor mıntakasmda düş.. 
manm tazyiki kıta.atımız tarafından 
müessir surette tcv'kit cdlı~tlr. 

uğrayan Avrupa tren seferlerini ycnl- 1•. •• dükl' · t kd" d A · 
den ~~•- için '""-Ilı.. .. - .. _ kn.o-- uzum gor erı a ır e merı-kruvazöre de müteardlt bombalar is- ~ • l;U't'&A&&'6~........ .,.... d b 

bet eyle~. olan hattm işletllmcslbkı hükfuneU- kan .ulan dahilin e ecne i ve Ame-

Alman tebliği 

Şlmali Afrltadn, SOlı'um mıntakasın- mJ%e bırakılması h1JS11S1uıda aJAJra,dar tikan vapUTlannın tonajmı 'Ve .de
da İngflizJerin, ta.nkların müza.here- hiikümetıer ve maJramıa11 an.anda te- mirledikleri yerleri kontrol salahiye. 
tile ya.ptıtıan me'VZll bir taarruz tat- maslar başlamıştı. Buna dair olan te- tini vermektedir. 

dedilm1ştir. Alman le İtalyan hava te- ~~n~'t' memur eöllm1şüd- ola.n Kanun projeainde mcsul honan· 
Berliıı 21 (A.A.) - Alman ordulan şekkülJeri muharebelere mııvattakı- hılveB Fuad...uu.azuQ e;:-~~~ urmu

1
- danlann emirlerine riayet .. -.:..eeelı: 

~ danlığln teibll"l tl 1 av . e acw~ R:.IOl muav - ~ .. z man m 6 : ~ e yardımda bulun.muş ~rdır. Dar.,.- n! B. Rlfat yanlanndai 'ılliit.ehas<>lS- olan vapurlar baklı:mda aiır ceza. 
.Atrftan.ın gıutllnde denfzaltııan El - Famra'nın garblnde Ingillz mı- !arla beraber malıalllnde lcal> eden te- lar vardır. 

düşmanın çok yükIQ 14 ticaret gem.bl- Jr.rına ~k alı:ütan yapılan taarruz- mas ve tedltlbtı 7&PlJllflar ve bu sa.- -----

Bismarck 
zırhlısı dün 

batırlldı 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

ALI ile VELi 

~ürk gazetecileri ve 
ecnebi mütehassislar 

• 
Ali - Geçen gün tanınmış bir 

Türk muharriri ile, tanınmış bir 
uçmuştur. Bundan sonra Bfsına.n:k ecnebi müteha!Slsı bir mecliste 
ıınvanm ve görQş ~ fcnru'l- k ı li B d ğınd.an ıstıtade ederek takipten kur- arşılaştı ar, Ve·. en e tesa· 
tulmuştur. FnJmt dün Frnnsız llnıan- düfen orada bulunuyordum. 
1.atııın d~ru gidei1ren Ark Roynl'!n Muharrir, mütehassısın uğra~tığı 
~lerl tnrafındım tekrar g6rül- mevzun dair, hiç değilse birk ç 
ınfişttlr. Dertınl ileriye toTpll tayyare- yüz yazı yazmıştı. Türklerin du
ıerı gönt1e.rilmlş ve gece yansı Bls- §Üncelerini, zevklerini bu yüksek 
m::ırek'n bir ~11 isabet etm1şti.r. Blr bilgili yabanc.ıya anlatmak için 
İng!llz nıotıılisı yetıştltl vakit Bls- uğraşmıştı. Gerçi pek çok fuzuli 
marck olduğu yerde dönüyordu. Bu müdahaleleri, hatalan olabilirdi. 
tlı"otıllA Bimn:ırek'ı batırmıştır. 

Berlinden verilen Fakat ne de olsa, bu memleketin 
mensubu. Bir §eyler söylüyor. 

malômat Ve bilhassa muhitinde iıittikleri-
Berliıı 27 (A.A.) - Blsmarck zırhlı- ni de toparlıyarak efkan umumi· 

sının batmadan evvel Alınan bn$U- ,.,,.., rercüman oluyor. Sonra: 
mandanlı~a göndermiş olduğu me- Nihayetfüınihaye yapılacak şey· 
1aj ftldur: cGem.l, manevra Jcablllyetl- leri biz kullanacağız. Siparişte 
nl kaybetmiştir. Son obüsiimUze kndar müşterinin mütaleası pek ehem· 
ça~cağız. Yaşamı Füh.ret'.11 

Blsmarck ziı1ı1m ~ İngiliz Jcuv- miyetlidir... Halbuki, mütehas-
vetlerine karşı yaptıın ilk muharebede aıs, muharririn yazılannı dosya-
Hood'u batırnıış ve Klng George'u ha- lannda alıkoymak, kırmızı kur· 
ara uğratmqtır. Fa.kat di,.,ına.nm blr ,un kalcmile bazı satırlarını çiz· 
obilati gemlnln baş tarafına. ısa.bet et- mek §Öyle dursun, okumamış 
mi~ ve Blsma.rek'm sürat! azalmıştı'l'. bile ... Dahası da var: Böyle bir 
Bundan başlm 24 mayıs gcceslııdekl muharririn mevcudiyetini duy
ha.va ta.aml'Ltl e.snMmda gemiye bir 
torpil daha isabet etmlş ve sürati da- mamış... Mazeret olarak da: 
ha ziyade azalmıştır. 26 ıruı.yısto. 1 cBen tükçe bilmiyorum l:t di
Br1est'1n 400 mil garblnde akşamın do- yor... Sanki tercüme henüz 
tuzuna doğru Blsmarclt'a İngiliz tay- icad olunmamış! Senelerdcnberi 
yarelerl iki tort>lf daha atmışlnrdı'ı:'. memleketimizde bulunup iş gö-
Bu yü?.den gem.inin dilmeni kullanıl- ren bir mütehassıs için matbu-
maı bir hale gelmiştir. atımızın kendine ve eserlerine 

tiç saat sonra amiral Luetzens, Al- dair yazdıklarını okumamııı, öğ-
man başkuıruı.ndanlığınn. yukarıda 
yazılı olan telgrafı göndermiştir. MU- renmemiş olmak büyük bir mes-
tema.dlyen taze kuvvetler ıılan düş- leki noksr.n değil midir?... Bu, 
ınanın gemllerlne karşı bartıeden Bls- onun notunu kırdırmaz mı} 
m::ı.rck mficadelesine sontmn. kadar de- ~eli - Kimden bahsediyor-
vnm etmiş ve 27 mayıs sabahı üstün sun, kuz.um... Kulağıma söyle 
kuvveUer önünde b:ı.tm~r. bari ... 

Biramarck nasıl takip - ismi lazım değii... Memle-
edildi ketimizde çalışan her mütehas-

)A)ndra 27 (A.A.) _ Mma.nların Bls- 111 için mücerret şekilde konu • 
marct satfı harp gemisinin İngiliz tuğumu farzet ... Bunlar matbua· 
kuvvetleri tarafından yolunun kMl- bmızda kendi şubelerine dair 
mcsi parlak bir sevkulceyş! ma.nvern- yazıl. .... 1lnrı behemehal takip et· 
nın netıces!dlr. melidirler. 

Londroda öğrenlldlğlne göre, Bis- _ Öyleyse başkn türlü düşü-
marck, bir Norveç limanına. glzlenmlş nelim, Ali: Alakadar bir me-
idl. Perşembe günü bu gemlntn den1?.e 
açılmış olduıtu lreşfedilmlşUr. Halll mur, bu neşrjyatı tCTcüme ede· 
Icab eden mesele, Blsmnrck'ın tnlı:lp rek bu mütehassıslara yollama· 
etmesi muhtemel olan bütün yo.ilan lıdır. Hemen böyle bir aervis 
tutmaktan ibaret ldl Yapılan cesura- ihdas edilmeli... Türk gazetele-
ne ve mahirane Jstlk§atlar, cuma. gü- rinde yazılanların hiç kıymeti 
nü bu gc.ınlnln nerede bulundu~u k d 

in t ~ d 1 şt"r yo tur enemez a ... tay e me6 " me ar o mu , ... 
Ali veli Alman zırhlısının ne sebepten do- "l _J 

layı denize açılını.ş olduğu dalın bllln- · '
1

~------------·
memektedlr. Maamatlh Blsmnrck, Al-
manyanın en seri ve ayni za.mnadn en 
kuvvetli saffı harp gemlsl olduğundo.n 
ehemmiyeti tAll bir hareket 1çln teh
likeye atıimış olması çok §Üphelldir. 
Bununl:ı beraber bu bapta maHimat 
ıncvcut olmadığından, söylcnllecek 
ııö'ıler faraziye hududunu gcçem<?Z. 

İngiliz gazetelerinin 
makaleleri 

fı()ndr:ı 27 CA.A.) - Deniz :ın.ahfllle

B. Churchill'in harp 
vaziyetine dair 

beyanatı 
(Baştarafı ı inci sahife<lc) 

ri, Blsmarck'nı, Norveçteki tissünden ziyette bulunuyorlar. Donanmamız 
Alman stratejisi için çok ebemmiyeUl düpnanın deniz yolu ile ihracatına 
gizli bir 1şc memuren yola. çıkarılmış mani olmuı ve düpnar.a ağır zayiat 
oldu~u fikrlndedlr. d" · · H ""d f d 

Dally Teiegra.ph'ın denizclllk mu- ver ırmışbr. ava mu a ansın an 
harrlrl diyor kt: mahrum bir halde hnrekfıt yapan 

dnglllz hava. kuvvetlerinin, deniz donaınmamız da oldukça zayiata uğ .. 
tayyarelerinin ve deniz &tü gemileri- ramıştır. Bu zayiat dürman radyola• 
nln mükemmel i§blrllği sayesinde, Bls- rmın "nqrİyatmdan çok aııağıdır. Bu
Marck, denl.7.e çıkmasına. sebep olan na rağmen prki Akdenizde deniz 
1ş1 yapamadan durdurulmuştur. Dene- hakimiyeti elimizdedir. Ciriddeki 
bilir ki, Hood'un kaybı, çok daha va.- k • . · '- b ı · h 
him ola.bilecek ba4ka kayıpların önü- .u~etlerımız.ın !'1uııı;a e esı arp ta• 
ne geçmiştir. Eter Bis:m.arck daha. ~ rıhınde §CJ'eflı bır yer elacnktır. 
mıha vambllmlş olsa idi, gemi kn!lle- Iraktaki vaziyetimiz de endişe ve
Ierlne baskın yapabilir ve bh'Aharc rici değildir. Suriyede de yeni hadi· 
Garbi Afrika veya Garbi Avrupa sahil- aeler kaydedilmernitıtir. Habeşistan• 
leri açıklannda her hangi ~U vazife- da İtalyanlar mütemadıyen mnlze-
slnc devam edebilirdi. Çünkü şu cihet me ile birlikte teslim olınaktadırlar. 
sarihtir kt, eğer fevblMe ehemmiyet-
li bir vazife bahis mevzuu olnıns:ı.ydı, 
Almanlar, harp gemllerlnln ()l1 moder- Arnavutluk Başvekilini 
nlnı kullanmazlardı. Haklltattc, Bls-
marek, 23 senelik eski bir muharebe öldürmeğe teşebbüs eden 
kruvazörünün knybı bahasına yarı V ") .. d d'ld• 
:yolda dnniurulmuş Te bu surette flm- osaı acı ı am e ı ı 
dilJk. dÜ§Inan, istihdaf ettlii p.,.eye Tirana 2 7 (A.A.) - 25 Mayıs 
vnramamıştır.11 sabahı erkenden Vossilaci hapisha-

1 htı· kar CÜ rü m 1 eri neni~ a':lu.sunda idam olunmuıtur. , 
Vohllacı l 7 Mayııta Arnavutlult 

nl batırmışludır. Bunların mecmu ıau:_~~~ düpnruı ağır r.ayiata balı,· hususi blr trenle fehrlm.lzc gel-
tonilAt.olan 77,600 dür. 6~~· .. 

Girit adasında, Alınan kıtalan mu- Tobn* tiııtm.se AJman stukaJan c&- mlşlerdlr. 
"Vatfa.!Qyetıl muharebelerden ve müte- man 9000 ionl1*: iki Uca.ret geml5l lı&- B. Fuad ve B. Rita.ta, Avrupa hattllc 
addlt mCTkilerln -allnden sonra tlnm§lardır Kesa bil'. haf!! İnglllz alakadar dlter hükfunetlerln mümes
pl1n mucibince nen yürüyüşlerine de- knıvazörüniı de ıuuıara uğratmJl}ar- .sIDert de refakat etmektedirler. Hattın 

Mahmudpaşıada manl.faturacı Oı9ep &,vekili Verlaci'yi öldürmeğe te• 
Karakaf De ortalı~ fazla flat- ,ebbüs etmİftir. Suikasd esnaS?nda 
le mal attıkla.rmdaıı ft :memorlara. Bqvekil VeTlaci Arnavutluktan ay
riıpret ~~ Jı::a~ tıet'- nim.akta olan ltalyan kralına Tiran 
kit KaJ.Jonc'likoilu~ evln1 eneıce ı\taYY_ar.e meycl•una kadar refakat 

Romanyada bütün oto- k1ralamıt oldutır 20 nra J'lltne ze ıtra- etmişti. 
mobillere lıükUmetçe ya veren Hrlsi bir Benellk ldra. bedeli- ----------.-..ı. 

vam ediyorlar. dır. işletmeye açılm:ısına. ald a:m tararla-
Alman hava t.uvvetıert Glrlttcki mu- İngll1s den!3 mmtaıtasında savaş nn alınması için burada lçUJruılar yn.

harebelere mücsstr taamızıarla mil- tayyueilerl Oç bln tonluk bir yük va.- ~acaktlr-1:,opla.ntıia: şeb.rlmlz~ Uç 
zahe.ret etmektedir. Stutalar İnglltz pnnınu batınnışıar ve büyük bir tıca.- :fa:a:::r:e~:-:~ ~~t 
fislerlne, kıtant t.ccenunfilerine ve ot- ret gemıstnı de clddl hasara uğratml§- edeceklerdir. 
dugahl:ı.ra mavaffnkıyct.ı'i taarruzla.r lardır 
Jr.pnuşlardır. Glrit adası üzerinde hıı- Dw;kü gün ve gece İnglltcrcnln ce- Veknlet eaanına. refakat eden yedi 
Ta dAfl batarya.lan Hurrlcane tipinde nubu tarki!ılnde bulunan limanlar dl- ecnebi Pnrk oteline mJsatlr olmuşlar
bir av tayyaresi düşünnilşlerdlr. Gırt- ter hava taarruzlanrun başlıca hedef- dır. 
din cenubunda büyük bir nntllye ge- lerlnl teşkil etmlşlerdlr. Bundan başka • • • 
m1s1 bombalarla. ab'll" hasara uğratıı- ingnterenin cenubunda. havn kuvvet- Cüzzam hastanesı açıldı 
mıştır. lerlnln sllfl.hlandmlmnsı için çalışan Ankar 27 (T 1 f 1 ) ElA 
Şarki Akdenlzde, Stukıılar kuvvetli blr fnbrlka.yıı bilhassa muv:ı.ffnkıyetil a c e 0~ a - a-

hir İngl]lz fIIosuna. tnnrruz etmi§ler- blr taarruz yapılmıştır. ~~ta hazırlanma~~a o.an ~O ~nt~~lı 
dlr. Bir İngllt:- tayyare gem!shıe ağır Dü.,man ne gfindüz, ne de gece Al- cuzzam hastahcaın.!.n acıldıgı bı~rıl-
çapta dört bomba isabet etml§Lir. iki man toprağı ü<ltünde U~l§tır. mİftiE. 

- nl alır para. oezası olarak ödemetc 
vazıyed edildi m&bkiim olmuştur. Re demeli? 

.Biikreş 2'l <A.A.> _ Neşredilen bl Yazı makhıelerlni yüksek flaUe sat-
kararnam.e ne bütün otomoo~ ~m~~la:t~ ~~ Şahei bir ilanda, muhtelif mü
devlet tara!mdan YaZJJed ~ bll- ld.f edllml§lerdir. 

1 
neırverlerin İmzasile şöyle ya7.ı· 

dirllnılşt!i'. Kararnameye göre, insan Kunduracı Yorgl lle ziraat :mnldne- lıyor: 
ve yük taşyan bütün motörlü vasıta- leH satan :Memduh, fazla fla.Ue mal c&bamız İstanbul filanca t~-
iar sahiplerlnln elinde knlnca.k, fakat s:ı.tmak cürmllc tevkif ohm.muşlardır. kilat müdürü doktor falanca ... > 

Böyle hükümetın emrinde bulunacaktır. Bu Irak asker topluyor , 
vnsıtnlar, sahipleri tnrafından kulla- Bağdad 27 CA.A.) _ Biltün üçüncül dememeli; 
nılabilecekse de mils:uı.desiz sa.tılnnu- lhtlynt sınıfı subay ve er\>nşlnr, hli- clstanbul filanca teşkilat mü-
yaca.klardır Bunların 63.hiplerl oto-1 kimler miL<tema olmak üzere, nskerc d'" .. b ba d kt f 1 mobillerin hüsnü muhafaza etfilmcst 1 çağınlmışlardır. Davet cdll.enlcrin ni- uru a mız o or. a anca.> 

n ~ayet 28 mayıs öğleye kadar sefer- demelı! 
temin edeceklerdir. Alcsl takdirde ce- berllk şubelerine müracaat etmiş bu- L J 
zaı~ maruz ka.lacakia.rdlr. lWlmalan lazım ~elmektcdlr. J - • 
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~ yend iL~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~' B~yan~yel 
nasıl' oluruz? Mısır çarşının Istanbulun· çöpleri Eğlence 

Üzerimde intiba bırakan bir fıkra • • yerleri 
değirmenleri 

öte tarafta •.• 
l§ittim: va z ıyetı 

Hindlilerin meşhur siyasisi Gand-
hi, milletinin bu kadar çokluk ol· ---
masına rağmen niçin yokluğa düş- Belediye, müzeler 

Bundan sonra denize 
karada imha 

dökülmiyecek, 
edilecek 

lÜğÜnÜ düşünüyor, dÜşÜnÜyorrJJUf. :daresı"le anlaştı 
Neden bir avuç yabancının zebunu • 
olagelmişler? Evvela türklerin, son- çöpleri deniw döken müteah-ı hususta hazırlanan projeye göre 
ra garplıların... Mısırçarşısına verilecek :>eı~~~~! hid, vesait tedaıik edemediğin- şehrin çöpleri, şehir dışında her 

Nihayet, şöyle bir neticeye var- hakkında müzelerle ~~. :seıcdl· den bahsederek Belediyeye mü- gün açılacak çukurlara gömüle-
lllll: da ıhtllfi~ çıfet;~~~dn yapııant bir racaatta bulunmuş, çöplerin Sa- cek, üstlerine krezil dökülecek ve 

- Bizim dinimiz et yememize ye ile muzc • dııkl !htilfi or· ğın .. .. 1 i in 
mani oluyor. Uyuşuk, uysal, yumu- toplantıdan sonra nra ıopınntınm ktı· raybumu açı a dokulmes ç yanın metre toprak atılacaktır. 
•ak oluyoruz. Koyunl•eıyoruz. Ge- t.adnn knlkmıştıvr. =tıne blldlrlımiş· izin Jstemişti. Belediye müteah- Şehrin günlük çöpü 400 metre 

""" rarlnn Maarif c ın nsı1 bfin- tediğl :ı~ft d yi , dl 
lip tepemize biniyor, ensemizde tir Bu karartı göre, binan restore hidin is m~a e 'er • mikabı olduğuna göre her gün 
boza pişiriyorlar. - y~I bOzuı~nc:ıktır~ e:ı1f::~tUr. Da- ğ'inden bir müddettenberl İstan- yüz metre mikaplık dört çukur 

Kendi de mutekid olduğu halde, esasla~nıı t::e t~ık b:ık1I11ından bulun çöpleri Saraybu.rnu açık- açılarak kapanacaktır 
bir tecr'·be e . • e~· d" .. .. hlll bo)mc e l r m:--cıer1n nczıırc- a··kü·1·· rd . 

u Y gırlfm 17,1 U§Urunuı. açılacak pencere e .... lanna o uyo u. Ç" 1 . kurl d .. 
Bir hıristiyan arkadaşının bulundu· ı• dn deJınccekUr. ç·· 1 • d nlz d"kill. esine op enn çu ara ka ar go-
y b" d . tı a ~ın op cnn e e o m t .. ..

1 1 
. 

1 
. . . 

«u ır ağ başına, korka korka gıt· k ]akalı dal üt ahhidl B 1 dl uru mes içın Be ediye temızlık 
rniş. Sağda solda insan yok. Cemi- Tra ya P. 1 r m e e .c e ye ara~ işleri vesaitinden maada elli kam-
Yetten uzakta 0 müthi, giinahı işli- otomobıl er sındakl mukavele bır haziranda 
Y.ecek... Adam öldürmek derece- Hı.ı.<;Usi ~tomobllle~~rı::..:.ır:~ sona erecektir. Bu tar.Uıten sonra yona daha ihtiyaç vardır. Bele
smde haram... Ruhunu feda ede- nroumcst uzctlneiı!usı otomobll.ı'erla tekrar blr münakasa açılarak diye, çöp müteahhidinin muka.
~ek... plfiknlı ta~~~!111ştüı. Emnlyet altın- çöplerin ihalesi IAzım gelmekte- velesinl iki ay daha uzatarak 
Ahbabı yemek yerken, sesi titri· ( çoğnldığl g~ilr!üğu tarafındo.n yapılım dir kamyon tedarikine bakacaktır. 

Yerek kadid parmaklarını uzatmıı: cı şube m tıccslnde bunlardan biri yu- · 
'B d b' t eri de- kontrol ne tomob!lln usulsüz şekilde Haber aldığımıza göre Belediye Temizlik amelesinden maada bu 

- ana a ıraz e v • kalımmış, o ,.,. Emniyet 
rniş. Jıştırıldığı anıa.şılm"i.ı.r. nrı çöp fınnlan in.şaatı sona erince· işler içln yeniden işçi tedarik edi-

İstikrahla ağzına lokmaY_ı allll!'· ~Udürı'üğünil~~ t~~: !~~=t ~e: ye kadar çöpleri denize dökıniyc- lecektir. Tecrübe iyl netice verir
Nöefret içinde çiynemif, çıyne'i-~· yet Tr~r~!~n~~dn.kl hususi ve taksi rek karada imha edecektir. Bu se bu tarza devam edilecektir. 
ğürtüler duymuf. Yutıunaın1'· u· rek. ~illerinin musadda.k numaraln-

kürmüş. 0~ ~~~;r~:~p;:~;;!1~~~~ırd~~ Yardım sevenler 
Ne mutlu bize ki, et yc:nıeğe :ontrol yapılarak usulsüz ptaka kulla.

karşı böyle yasaklnrımız. ya~ırga· nnn otomobiller seferden nlıkonacak, 
Trakyada 
mahsul iyi y~laıunız yok. Bazı dinler, ınsıyt· s:ı.hlpierl cezalnndınlacaktır. cem ·ıyetı' 

1 1 bah kılıyor· nra yalnız nebat arı mu .. fen 
Süt içirtiyor. Biz dinen v~ d';ınil sı·per sıgv ınak 
böyle perhizkarlar zÜmresme ' 
bulunmuyoruz. şükür! 

""'"' Şehrimizdeki me~b~ Frdan;~z Vilayet, halka bir beyan· 
A B S.. lnız mımar eg , d k 

sanatkarı • uc y~d kkik ve müte- name nesre ece Y"rdunsevenlcr oemiyeU İstanbul Edime (Akşam) Trakya 
ayni zamanda ınu e ----~--- .. idare heyeti dün toplanmıştır. Toplan- vilayetlerinin orak ve hasad mevsi· 
fekkirdir. A bir mecliste ı l\> k1 tıda kn.zn kollarının te~kkül tnm gö- mi yakla .. mıctır. Bölgede her Ç'""l•t Geçen gün husus• Boş ıırsalarda s per ve sı6ına ar " " ....,, 

d vficuda getlril!'ceğlnl yazmıştık. Vilıl- rüşüıma, ve Parti knzn. relsl<?rine teb- mahsul iyi ve bereketlidir. Vilayet· 
,öyle diyor u: d J • an bünye- yet. bugün halka bir beyanname neş- llgnt yapılmıştır. Gönüllü hastabalocı lerimiz için gösterilen 141 orak 

- Unlu mad e er, ms al ak irin birinci kısım "'•w kayıLlan sona k. . . b 
1 

d · knasak .. ı•m rederek onlnn siper ve sı,.ınak ln"-"'.,.,_ " ....... ma e t 
sinde sürekli ve ye ~· b"" 1 ., na davet edecektir. Bey~ede ı;;_ ermiştir. İki.ne! kısım için de knyde ın sının a§ arın a zı~aa . me-
un• kaAnını verirler. Ekmegık" u1~mbaca de"am edllmek•A'"lr. 8 hazirandan ıtı- murları bulunmaktadır. Bu ışlerı ya· u ke.sln bir siper veya sığınak ynpması • ı.çu k d ld 
batınp karnını doyudran .. ofu, • lüzumu blidirllecek, pasif korunma baren hastanelerde derse başla.nacak- ın an görmek ve ne ııeki e istifa-
nun içindir ki, tarla. a, ~un erbcel ve kanunundaki cezai hükümler tekrar- tır. de edileceğini tespit ve bunların inti-
saatlerce çalışmak ·~kanın! ub~· lnnncaktır. zam dahlinde işletilmesini temin et-
Katığı birinci a-ıda hala:ı~ ~~tır~n 12 VHnyet, şlmdlll:k üstü örtülmem~ Tatil devresinde çocuk- mek maksadiyle umumi müfettişlik 
şehirlileri ise, varın, aynı ışın aşına siper kazılmasını da kabul edecektir. • • ziraat müşaviri Şevket An bölge 
koyun. Dayanamayız. Sebebi, gıda ların vazıyetı dahilinde teftişe çıkmıştır. Müşavir 
cinsidir. Buna mukabil, et. balık, Açık kalacak francala Dün İstanbul Maarif müdilrlü~nde Çanakkaledeın başlamak üzere T e-
tavuk, bedene hamle. darbe kabili- fırınları başöğretmenlerle, öğretmenlerin işti- kirdağ • Kırklareli v.: Edirne merkez 
yeti verir. Şehirlilerin buluş, teşeb- Her g(m fınnlarıı. verilen 101 çuval raklle bir toplantı yapllmlftır. Top- ka:za ve köylerine uğrayacaktır. 
büs, icad, ihtiraı ve zeki erbabı trancaln ununun 20 çuvala. 1ncflrlldl- ln.ntıdıı. ta.W devresinde çocuklnnn..v~- Aynca devld merkezi tarafından 

al b 1 b b' b d 6 ı 1 :r zlyctı tesblt cdllmlştlr. Dünk(l topıun- . . 1 . • . b k b olm arının aş ı~! .. se e ı u ur. ğinl, bu yuzden 2 ranca ıı. ırının- tıda verilen kararlara göre, bunyesl zıraat ııı crı ~çın. u mı~ta ay~ eş 
......... dan bazısının knpanaca~ı Y~tık. f ukl t.o lk harman makmeaı de verılecektır. Bu 

Kaza kollarının teşekkülü Ziraat Vekaleti 141 orak 
için faaliyete geçildi makinesi gönderdi 

Geçen seneki tarifenin 
ipka ına karar verildi 

Bug'::ıün en tcnınmlf :..timle.in· 
den b:~i olan doktor Aleksi Kn.; c1 
(Alexis Cnrrcl) Amc:ikadan te!i.~ 
Avrupnya aör.d:i. Aslen Fran .z 
olan, lakin Yeni o·· d R 'd I! 

Y !ık c~lence yerleri tarifeleri 1 enstitü .. ünde yılln~:~ab:n o~aı" 
yeniden hazırlanarak Bcledlyey gön- ı doktor Kare! b ef em!~ · 
d 1 us er m .e. 

er lmlş ve bazı zamlar kabul edil"rek döndügu~ .. ::zam"~ he ·ı · · b. -· m,cn e 1!1 :"I u· 
Dalml cncumenc sevkedllrnlştl. Daimi yük bir vitam 'nsiz:lik ıdnde b • 
encümen, eğlence yerleri r;:ı.hlplerlnc duğunu görmüştür. 
bol bol kftr 1mklnı vcrUdlğlnl ileri su- BugÜnkü Fransızlar pek c~ vitı::-
rerek zam tekı'iflnl kabul etmemiştir. rnin alıyorlarmış. 

Bunun üzerine tekrar toplannn Ta- ?oktor .Karcl bunun sebebini şii)'• 
rlfe komisyonu, gazino, lolmntıı ve le ızah ~ıyor: •. 
emsali eğlence yerleri taıUelerinde «Eskıden bilınmiyordu amma 
hiçbir zam esası kabul etmiyerek gc- vitamin ötedcnbcri mevcuddu ve 
çen sen.eki tarifelerin ibkasuıa kıırar 1 İnsanlar bunu muhtelif ıeyler
vermlştır. Yalnız yeniden açılanların den farkında olmıy:ırnk almnk-
yıızlık gazino, lokanta ve enısnll e~- ta ediler Frnnsıilar . l"d · 
lence yerlert tarifeleri yeniden hazır- •--. . d.ah • d C!k ... ı en vı· 
ianacııktır uunını a zıya e e me!derden 

· alıyorlardı. Çünkü bu ekme!tlerin 
yapıldığı unlar değirmenlerde ö~ü

Asfalt için belediyeye tülüyordu. Halbuki şimdi un fabri-
bir teklif k~la.n~da makineler buğdayın vita-

mınını pek nzaltıyorlnr Bundan 
Şimdiye kndnr asfıılt yollarda Mek- b k k.d F ı 

slkn asfaltı kull:ınılmı:ıkta idi. Meksika aş a ~ 1 en ra~sız .".lr çok ekmek 
asfaltı bulunamadığından, b~kn cins yedikJen halde, şımdı bu gÜzel gı
asfalt tedariki ile meşgul bulunan Be- dayı da az alıyorlar. Halbu!<i vö
ledlye, Rumen firmalarından birinden cudün en mühim ihtiyaçlarından 
yeni bir teklif almıştır. Rınnen finnıısı biri de vitamindir.» 
Belediyeye Rumen a.s!aıtı satmak is- Doktor Karel'in bu söıleri bize 
temektedlr. Rumen astalb Meksika bir şey daha hat rl tt B d b" 
asfaltı kadar mukavim değildir. Maa- .. ! a. •: un nn ır 
maflh Fen işlen mfidurlüğii Rumenle- muddet e~el ~ır. sınır mtiteh?\ssısı 
rlıı vcrdllU nümuneleri tedkik etmek- da şu:ıu soylemıştı: 
tedlr. «Bugünkü İnsanlar ('ok sinirli. .. 

Eski istimlakler 
Belediye her sene bütçeye 

tahsisat koyacak 

Muhakkak ki bunda harbin tesirleri 
çok büyük bir rol oynuyor. Lfil:b 
bütün dünya İnsanlarının böyle ke
man telleri gibi gerilemesinin en mü· 
hün sebebi yeryüzüniın bugiinkü 
baş döndürücü manzarasıdır. Bu ce 
sürat!.. Bu ne g5rültü !.. Bu ne 
ekspres gibi geçen hayat!.. Bu ne 
tayyare hıziyle giden ynsama ! .• 

Belediye İstimlak işlen miklüriüğü Bütün bu çabukluk, molörler, 
yakında Belediye clvnnnda bir binaya giirültüler. lüzumundan fıu.I hare
taşınncakfar. İstanbul yangın yerle- ketli bulunmak insanların sinirlerini 
rinde birçok lstlmlli.klcr yapılmış, fıı- alt üst ediyor .. > 
kat lstlmUık bedellert vn_ktlle sahiple- Nerede ise b ·· ün he b' d • 
rinc yenlmemlştlr. Bu yuzden yapılan ugun P ır en. 
istlmlô.klerln bedeı"l ınllyonlarcn lirayı - ~h bu ~~e~i~et !.. ~h bu 
buimaktadır. Alf\kadarlar v.a.man za- medenıyet! •• Bw smırlendıren de 
man Beledi.yeye müracaat ederek is- o, vücudumüzdeki gıdaları d azal· 
tlmli\k bedcll.ni talep etmektedir. tan o... Ne olacak ôu medeniyetle 

Belediye bütçesine, bu işe tahsis halimiz bilmem ki... diye başlıya
cdilmek üzere her sene blr mlktar cağız ... 
mebliiğ konacaktır. Maamnfih tnhsl- Belki doktor Karel'in dediği doğ
snt nz olııcnğından, talepleri knrşılıyn- rudur. Belki sinir müte!ıassısmm da 
mıync ktır. Belediye bu 1fe bir formül hakkı vardır. 
aramaktadır. Lakin bütün bunlann çarelerini 

YaL--- atılacak müşahede değil. Vali ve Bel~dlye Reisi Dr. Lütfi Kır- zayı çoc ar provan ryomn, m • k' 1 . d k 1 B b 
OAllA dar, her gün 20 çuval francala unu- roblk hastalar sanatocyoma gbnderl- ma ıne enn ye c parça arı 8 a- Diyarbakır Halkevi 

Bizim hemşerilerin de kuru fa- nun 4 francala fırınına dağıtılmasını, lccektlr. Her hangi bir sebepten dolııyı eski, Lüleburgaz ve Çorluda açıla- l k 

aramGk lizun gelirse nasıl ya,şıya
cağımızı gözünilıün önüne pek ko
laylıkla ı:etircbilirsiniz. Bir yanda 
fırıl fınl dönen yel değirmenleri ... 
Caddelerden tramvay royları sökül
mü,. Onların yerine tıkır da tıkır 
işliyen faytonlar, posta nrabalan ... 
Otomobülcrin hepsi tekaüde sevko
lımmuş. Bir çokları İşlerine kiden 
memurlann yaptığa gibi merkeple
rin sırtında gidip gelİyor1:ır. 

sulye, pilav, ekmek, börek, helva 4 fırının, bunlar arasında çekilecek sene 1çlnde muntazam tedrisat yaın- cak olan cyedek parça> merkezle- mensup arının öy 
tarzında ekseriyetle unlu gıd~arla kur'adan sonra belı"l olmasını kabul mıyan çocuklara. tnuı kurstan açıla- rinden temin edilecektir. gezintileri 
karın şişirdiklerini göz önünde tu- etmiştir. Francııla tınncılannın huzu- ca.ktır. Kurslarda dersl<?r hususi ma- Vasati olarak 600 dönüm biç- D' 

· b d runda çek'ılen kur'ad.nn sonm Adalar- hlyettedlr. mek suretıy' le orak makinelerinden ıyarh:ıkır (Akşam) - Halk-talım. Bir ,ehirli için ıca e en un-
aurlaruı. bünyemizde niçin noksan da Yanı Slrapulos, ıstanbulda fınncı Normal talebelere toplu gezintiler alınan randıman çok iyidir. Trakya evi tarafından 19 Mayıs şerefine 

Petro, Beyor;lunda fırıncı Zehra Alml, göı ülebllecek yerlerl, tarihi binaları köylüsü ziraat İ§leri ile ve yazlık bir göy gezisi tertip edilmiştir. 
oldu~nu derhal anlıyacağız. Kadık.öyünde fırıncı Mehmed Keçell- yaptırılacaktır. Gezintilerde mahallin nadaslarla meşgul bulunmaktadır. Ge . Halk 

4'1:1/: ·•- k b• ... kılaca~ı anlaşılmıştır. Dl- zıye evleri müfettişi d I'..u• açı .... o bö''rek gösterilecektir. Kazalardnki kurslar, A ta 
Latif dostumuz sakallı Celal e ğer rranc:ıla fınnlnn veya em- Maarlt memurla.n tarııfındnn idare Maarif Vekaleti üç eser n lya mebusu doktor Münir 

•öyfe anlatıyordu: • • sall imaldt yapactıktır. Açık ka~acak edilecektir. Mnnrif memurlıın lüzum h l Soygam, jandarma komutanı, 
• - .• Adi kağıdı, fotograf makınesı· dört francaı'a fırınının Imnli'ıtı gfrıxlen göriirse, nahiyelerde de kurslar açıla- azır ıyor Nümune hastanesi ba~hekiml 1_ 

nın ıçıne koy, resim çıkanna:ı. Çıkar· geçlrllecck, tevziat yapacağı yerler caktır. Manrlf Veklıletl Köy enstitüleri, Ma- . :. • z 
rnası İçin tttkibine bazı eczaların belli oıııcaktır. arif albümü, Mezunlar broşürü adında ıaat ve baytar memaurlan ve 30 
girnıesi lazımdır. Alelade beyin de . d kl istim G k ... • · t ke fiç eser hazırlama:ktn.dır. Köy enstitü- kişilik bir heyet iştirak etmiştir. 

* Bebek • ıstlnye arasın n - azoz apagı ıçın ene lcrl eserinde, enstitülerin mes:ıı prog- Heyet Çınar kazasına gilmiı: ve 
arzu edilen her tezahürü göstermez. lii.k muameleleri tamıı.ınlanmı.ştır. Mü- Kullanılmış garoz kapağı istimal ramı ve alınan neticeler, Maa.rif albü- ~ 
Zekayı da. ihtirası da, teşebbüs ka· ıeahhld, yolu açmakla m~ul olmak- eden gıızoz imııllıthanelcrlnln ceza- munde memleket dnhlllndckl mnartt halk tarafından karşılarunıştır. 
biliyetini de gıdadan a1acağlz el· tadır. . ıandırıldııtını yazmıştık. Belediye tn- hareketleri. Mezunı'ar broşüründe bu Buradaki köylülerle hasbihal cdil-
bet... *Belediye, Sult-anahmerldekl ~cill- rafından yapılan dnlnll teftlşierdcn .sene en çok ve en az mezun veren 11- mış' köy işleri etrafında g··ru·· .. 1_ 

Biri: çavuş camlslnl!t etrafını istlmlfık ede- sonra kullanılmış kapakların tekrar selerden b:ılu;cdl.Imektedlr. ' 0 şu 
_ Hurma ve zeytin yiyerek me· rek açacaktır. Istlmlnk bedeli.ne 52 bin istimal edilmediği. ıınlaşılmıştır. Fa- müş ve müsabakalar tertip edil-

deniyet kurmuş kavimler vardır. li"l',.,~l.r..~:P.i~!~; .. "'"'"'""''"''"''"'"'"'"""""" knt bu sefer gazoz 1!;1alnthanesi sa- 17 yılda 6447 köy miştlr. Müsabakalara başlanma-
Gıda, katı'yen zekaA ile alakadar de· 

111111 

• hlplcrı Belediyeye muracnat ederek melitebi yapıldı dan evvel umuınt müfettiş B. _ Bana bugün ne oldu? ... • dı- kapak imnllnde kullanılan tenekeyi 
ğildir. - diye itiraz edecek oldu. ye düşündüm. tedarik edemedl.klerlni ve bu yüzden Ankara 27 (Telefonla) Bu Abidin Özmen, ba.pnüşavlr Mithat 

- O kavimler böyle kanaatkarl:· Ve aklıma geldi: gnzoz istlhs:ı.lfltının nzaldıjpnı "Oyle- sene köy kanununun tatbikatı ile Saylam, vali Feyzi Gürel, emniyet 
ğa başladıktan sonra boy~dunM Son iki öğün hep uydurma şey· mlşlerdlr. 628 me~tep yapılmış~ır: 1 7 yılda ya- başmüfettişi Tevfik Korny ailele-
nltına girmişlerdir. istila devrındey· lerle nefsimi görletmişim. Gnzozculann müracaııtlni na.zan pılan koy mekteplerının sayısı bu • . 
lcen yağma ettikleri yerlerde kann· Yalıını: canın değı1, zekanın da dikkate alan Belediye, Mıntakn Tica- suretle 64.4 7 Y~ baliğ olmuştur. Bu rıle birlıkte gelmişlerdir. Bundan 
larım doyurmuyorlar mıydı sanı· boğazdan geldiğine emin olmalı- ret müdürlüğünden gnzoz kapağı te- ;nektepler~~ ~lanları .de~letçe hazır- ~:ıra at koşulan, yaya koşulan, 
Yorsun?... yız... al k nekesi istemlştlr. Mıntakn Ticııret mü- anarak koylu~e ver~lm~ ve k.öyl.ü- gureşler yapılmış, kazananlara 

0
"' İstediğim.iz kadar et. tavuk, b ı dü l"ıo;.r. d 1 t ler tarafından ımece ılc ınşa edılm~ Halkevi tarafından ikramiye ve 

Bu yazıyı döndürüp dol8!tırı~ ek • tt b 1unmayo r U6 un en a ınn.n cevap a, gnZO?.CU·ıtir. Yani ancak malzemesine para •il i k y -

• • b' ·ıı· da siyaseti» netıcesı· yiyemiyec vazıye e u - Jara kapak lmnllnde kullıınılıın tene- verı·1m·ı•t'r K" 1 .. 1 t fı d ı m Ş, çocu lara şeker dagıtıl-«ıyı ır mı ı l'f1 .., yiyemiyecek vaziyette bulurunuyo· 1 .,, ı • oy u er ara n an ya- . 
ne ulaşhracaktım. Bir «son bagı» ruz. Yaşadığımız topraklar ve sahil· ke tedarik edilebileceği bildirilmekte- pılan bu 6447mektebin beherini 'k' mıştır. Zıraat ve baytar memur-
lazım... Fakat kuvvetli bir .bul'!' dülillih müsaid ! dir. Ticaret müdürı'üğünün cevabın- 1 bin lira üzerinden hesap edecek ol~r~ lan da bu esna.da tedkiklcrde bu-
hamlesile onu bir türlü ele geçıremı- (Va·Nu) rinn gazozcular haberdar edilmiştir. snk 12,894,000 lira olduğu nınlaşılır. Junmuşlardır. 
rorum. 

Bay Amcaya g öre ••• 

Acaba bütün bunlara razı olsn
lnr, böy)e y~amağa başla.salar bile 
İnsanlar mesud olabilecek mi der
ainiz?.. Ben zannetmiyorum •.. 

Hikmet Feridun Es 
1111111ııuııı11ttutıuıınııınuuıııuttnınırnıı1111ııı1tıınınnıı• 

Trakyada el tezgahları 
kursu 

Uzunköprü (Akşnm) - Kazamı
zın Kurtbey, Bnyrnmlı ve Havsanın 
Hasköylerinde üç aydnnberi dcvnm 
etmekte olan d tezgahları kurslnn 
meselesin: bitirmiştir. Bu kurslnrd n 
köylülerimiz çok f .. yd:ı görmüştür. 

Trakya mıntakası lktisad müdürü 
Ali Alsırt bugün şehrimize gelmiştir. 
Mumaileyh 'ekaeltin yeniden gön
derdiği tezgahlarla malzemenin Me. 
riç. Keşr n, İpsala kazaları ile Lüle
burgaz köylerine sevkine nezaret et
mektedir. 

Hasköy kursunu idııre edeo öğret
meı.-ı lbrahim Kaçar d:ı, Keşanın Pa
şayiğit kursunu nçmak üzere dün kö
ye gitmi tir. , 

- «insan yapısının en değerli 
Parçası hangisidir?» diye sorsa
lar hiç düşünmeden <ıEll>ı derim 
bay Amca ... 

• uz·· eıerdekl ... İki kişi arasındaki dostıuğuj ... Dört telli bir tahta parçasın-ı ... Sevgiyi dudaktan kalbe .. .. bır kere m 
... Duşun ı.Eı dir perçinliyen «El» cllr... dan latif sesler çıkaran <<El)) dir ... türen <tEI» dir. 

şaheserleri yapan < » ... 1 .. 

gö-ı B. A. - Hakkın var, anlaşılı
. yor ki sen kirli cıElıı le yiyeccklerl 

tutan bir satıcı görmemişsin! •• 

1 



. işsiz kalmıyan bir· artist: 
Claudette Colbert 

Hollivut'ta filim istihsali yan yarRya 
azaltıldığı halde Claudette Colbert 

dur:madan filim çeviriyor 

Görditklerim, duyduklarım 

• 

Güzelin bahtı olmaz 

Mevsimin en fevkalAde 2fılİni birden ' 

1-0PERA BALOSU 
Bu mhteşem Şaheseri 

.iki sahhar ve cazibeli kadın: MARHA HARELL • BELLİ 
FINKENZELL. Gülmiyen fakat güldÜJ'€n iki erkek: TDEO 
LİNGEN • GANS MOSER. İki şık ve cür'etklr evli: PAUL 
BORBIGER - WİLL DOBM tarafından yaratılmıştır. 

2 ·ASILAMAYAN ADAM 
Heyecanlı fillmler .kahramam BORİS KARLAF'wı en mu-

~--- vaffak olduğu mükemmel btr şaheserdir. ____ ,,,. 

I• 

(.MARIE STUABT) 

SiNEMASINDA 
1 

ŞARK 
Muazzam bir muvaffakıyetle devam ediyor. Gidiniz, görüntlz. ' 

ı..-. Bugün MELEK sinemasında ..... 
2 gijzel ve Zengin Film birden: 

1 a Karlar altında 
1 
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(~~:ı MERc'iMEK ]~~I~~~~~ f ORDULAR! DURDURAN KADIN 
Cevad evinin kapısı önünde IM.iy:ı.rl dIB4U ufak tertip bir aile bal>"'ı ad- lzmırde mı Ilı kume maçları ııiıl:ııllEl._,_.,,~~-----' 

hizmetçisine raslal'mca hemen sordu: dedlyordu. Akşam işinden ç~ı.nca ka- Tefrika No. 138 Yasan: İSKENDER F. SERTELLİ 
- Ne haber Ay~? Minnoş nasıl?... sa.bına utnu.or. dll,nn()f yeşin .. d~ " 

Hlrı:metçi kadın giilümsirer* Ol't'B.P ya:nıılara. $t\ot olsun!· diye bir suru 1. spor -Altay, Beşı.ktaş-Altınordu Haco: atızdan §U cevabı verdiler: 
l'erdi; bmlk sa.tm alıyordu. Bunlar elinde - Gördünüz mü? dedi. Köpeıt b - Bklm aramızda. senin öl"1ünü 

- Doğurdu... eve dönüyordu. J lıkları bize UA.nı husumet edi70rlar. isteyen bit' kimse yok.tur. Biz, öınnce-
' - 3ah1 ml? Kaç tane?.. Yavrular da gittiliçe büyümeğe ~ maç art nasıl Cereyan etti Onların §errinden korunmamız l!zım- ye kadac: senin yanından t.ynlmıya.-
• - Slm31yah üç yavru ... Yalnız blri güzelleşmeıı;e başlaml(.1anlı. Hele ala.o;· dır. cağız ve sana S&dakatle bağlı k&ltı.ca-
alacalı ... Dalın doğrusu o da kara a.m- calı olanı, hele o bücbütiin şeker bir- Saide her zamanki g1bl gülerek ce- ğız. Allah şahidimiz o13un. İşte, bit 
ma başında dört tane beyaz benek şey oluyordu. Pek ufak tefek bir hay- İzmir 26 _ İzmlrdıe yapılacak ıu.Iı'i yaparak takımını mağrobiyetten kur- vap \•erdl: da.ha l!nilnde and içiyoruz. 
vr.r .. Şımdi görecek.siniz ya... van olduğu için Cevad onun ismini küme maçlarına dün devam edllmiq, t:ı.rdı~ı gibi galibiyetini de garantile- - Gemiye hiicunı edecek de[tiller Saide o gün ı:ı.rkadaşla.rile uzun uzun 

Ceyad ihtl.yar hizmetçi ile beraber mercimek kayınuştu. istanbulsporla. Altay, Beşiktaş-la Al- di. Aıtınordu on dakika kadar bir şey- ya. Öyle birşey yaparlarsa., hepsini konuşiu, dertleşti. Günler geçtikçe 
E!Vin b\iyt\k bahçesine girdi. Genç be- Mercimek bilhassa Cevada pek faz- tınordu karşılaşmıştır. ~tay hakim ler yapmak için son bir gayret sıu:fct- vurmamıza vesile olur. Saidenin sabrı tükeniyordu. Venedlk 
kfı.r fı.deta sevinç içinde idi. Kıymetli la ısınmıştı. O eve gelir gelmez Min- ve düzgün blr oyunla Istanb-.ılsporu ti ise de Beşiktaş müdafaası canlı oyu Uğultu arttıkça. arttı. Nihayet ikin- yelkenlllerl uzaktan göründiıkçe 
köpeği Minnoş işte nihayet doğıırmUJJ- noş'dan bile evvel hemen delikanlının 0-5, Be.,lıktaş da Altınordııyu 3.5 yen- nlyle sayı fırsatı venned1. ve maç ta el geminin s~panile kayalıklar arası- Saide hiddetinden küplere biniyordu. 
tu . yanına sokuluyordu. miştir. Beşiktaşin lehine 5_3 neticelendi. na taş atarak, köpek balıklarını ür- Eğer Karayalı limanı bu körfeze ya~ 

Halbuki o Minnoş yüzünden, aynl Cevad bazen bu sevimli hayvana Alt İ t b 1 küttüler. Uğultu gece yarı.sına doğru kın olsa, Saide bir delilik yapacak vs 
kö~kte, yukarı katta oturan genç ve bak.ar bakar: 4-Ken~ de ne kadar . ay· 8 an_ u spor ~a~.1 Diyarbakırda ilkbahar dlndl. düşmanın birkaç gemisini daha kun-
p.tzel kiracı ile, ı.eyla ile ne kada.r sevdirmesini biliyor!• derdL llk ka~!~a ... I:ı:m1r .şampıyonıte t 1 · * daklamağa teşebbüs edecekti. Fakat o, 
münakaşalar, hatt~ hafif tertip a.ğrz LAkln bir ak~ eve döndüğü za..:. İstanbul dorduncusu arasında yapıl- a yarış arı Bir gün sonra. Osmanlı donanmasına. gemi kazandır-
kavgaları bile etmi.ştı. m.an Cevad bey müthiş bir şeyle kar- dı. Diyarbakn (Akşam) - İlkbahar at Köpek balıkları görünmed1ler. mak, ve düşmana. kendini gösterme-

Maamaiih Leyl§.run da haöı yok şılaştı. Yukarı k&tın güzel klracı.sı Topa ilk vuruşu tstanbulspor yaptı. yarı.şlan pazar günü saat on dörtte Saide balıkların kaçıp g1tti!ı;ine hük- mek istlyordu. Aldığı gemiyi ne ya-
~i. Çünkü Minnoş hakika~ .. pek aşağıya, yanJ. kendi da.1reslne in~~- Rüzgarla. beraber oynıyan Altay, der- büyük bir kalabalık seyirci karşısında metmlştl. pıp yapacak, Geliboluya götürec~ktL 
6\uzip bir h::ı..yvandı. Fıııeat düştükçe tl. Genç kadının halinde blr huzün hal topu mJsa.fir takım sahasına yapılmıştır. Birinci koşu: Üç ya4ın- Aradan bir~ gün daha. geçti. Bu gemi, Geliboluda. donanma beyine 
hemen Leylanın oturduğu kata fJriar, vardı. Kendisine kapıyı aça.a ihtiyar nakl:O.erek. altıncı da.klkada Basrinln daki halis kan Arap erkek ve dişi ta.y- Saide küçük kayıkta ikl denizci lle tahsis edilebilecek kadar mükemmel-
onun merdivenierlnl, Q.pısının ön.önü hizmetçi Ay~ye Cevad sordu: ayağıyle Dk sayıyı ka.ydettL İstanbul- lara mahsustu. Bu koşuya beş hayvaıı birlikte balık tutuyordu. Yavaş yav~ di Çifte ambarlıydı. Arka kasarası 
fena haM• kirtetlrdl. iftıe bu yüzden - Ne var? Ne oldu? spor bugün ~k durgun .. Altıı.yın akın- iştirak etmişti. Neticede Zülfi Kaya- k&fe-z ağzına kadar aı;ılmı'1ı. donanma beyinin istirahati için çok 
C'evadla aralarında 1ı:~ kere şiddetli - Hlç ... Mercimek çok hasta da... lanna mukabeleden ziyade karşı koy- nın Sevimi birinci, Mahmud Güneşin Birdenbire kayıkta bir sarsmt.ı ol- güzel tanzim edilmişti. Korsan Miha-
tmhneler geçmişti. - Nasıl hasta? Ne oldu? mr.ğa çalışıyordu. Oyun bir ara mü- Slmanı ikinci v-e Selim Kaya.bÖlenin du: lin zevk sahibi bir ad:im olduğu mu-

Cffad az Iw.zançlı bir nwnurdu. An- - Bilm&m .. Sabahleyin siz gittik- tevazin bir şekil aldıktan sonra tek - Mesudu üçüncü ge~tir. Adamlardan biri: hakkaktL Maamafih bu gemiyi o da 
nesinin se.ğlıtlndan beri kendlslne ten sonm blrdenbire hastalandı. rar Altayın baskısı altında cereyana İkinci koşu: Dört ve daha yukan - Galiba. bir kayaya çarptık. İspanyollardan ele geçirmiş ve fakat 
bakan hizmetçisi ihtiyar Ayşe ile be- Hak.l:ka.t.en Oevad di:kkat edince başladı. 31 inci dakikada ikinci ve 36 Y:l.J:itak1 halis kan Arap at ve kısrak- Diyerek küreklere sarıldı. Blrkaç bilahare içinde pek çok değişiklikler 
raber Y&flYOrdu. D<>ktcrlar keodl!lne •Mercimek• in T..eylanın önündeki ş!l- ~c~. ~ak.ikada da. güzel ~ir dalışla ara mahsustu. Bu koşuya dört hay- adam boyu geriye çeklldl. yapmı.ştı. 
sayfiyeye ritme~ te.vetye etm.Lşlerdi. tenin üzerinde bitap yattığını gördü. uç~cü Altay golü kaydedıldl. Devre van iştirak etti. Neticede Adanalı Ali Sai<le: Saidenln 1çin1 kurd yiyordu. Bu kör-
ıır.akln bu sene sayfiı)'elerin pahalılığı Küçük hayvanın haU pek acıklı idi. 3-~ Istanbulspol' aleyhine bitti.. Arpacının Sunası birinci, Ahmed Çe- - Burada kaya yoktur, dedi, olsay- fezde ne zamana kadar kapalı kala-
yi:izünden o büyükçe bir keşk.te yalnız Her zaman eve gelince delıkanlının Ikinci devre başlar ba~lamaz Istan- liğin Rişanı ikinci, ve Erganili Zülfi .dı gemilerle körfe7A! giremezdik. caktı? Günler geçtikçe: 
lJk· kat klralayabllmlştl. LeylA. d:a aşa- üzerine atılan Mercimek şimdl ona 'bulsporun bliyiik blr gayretle çalıştı- Kayanın Yıldızı üçüncü geldL Fazla düşünmeğe vakit ve meydan - Burada adeta bir kalede mahsur 
~ yukan ayni vaziyette idi. hüzün dolu gözlerle melfil melül bakı- ğı ve vaziyeti kurtarmak istediği gö- Üçüncü koşu: Dört ve daha yukan kalmadı. Sanki mfrthiş blr pehlivan, kalmışız gibi sıkılıYQt'\Jm. Bir gece Qe-

Ah bu yezld Minnoş olmasa iki ki.- yordu. Kulakları aşağı düşmüstü. rülüyordu. Bu gayret oyun şeklini bir yaştaki ve hiç koşu kazanmamış halis kaYJğı sırtına alıp kaldırıyormuş gibi, kilip gitsek, acaba bizi görürler ml? 
racı pek iyi geçineceklerdi. Fakat ne Mercimek mahzun bakı.şlarlle sanki müddet lehı'erine cevirdi ise d~ sayı kan Arap at ve kısraklara mahsustu. bu küçük tekne birdenbire sudan yu- Diye söylenmeğe başlamışt.ı. 
çare kl, 11.nnno'i aralarını bozuyordu. Cevada şunlan söylemek istiyordu: kaydına muvaffak olamadılar. Istan- Bu ko.şuya 4 hayvan işti.rılk etti. Neti- karıya kalkmasile bo.şlukta kaldı ve ••• 

C 0 vad bunları düşünürken 1htiYM' .~te ı' gttn dünyada yaşadıktan bulsporun blrlbirini kovalıyan hü- cede Ahmed Çelik'in Çeliği birinci, alt üst oldu. Balık ciğerinden İstikbal 
hizm t~t oııun önünde bir kapı açtı. sonra ölüyorum ... Demek sizin aranız- cumlarında.n sonra sıra Altaya ge1m!9 Ahmed Seyhunun Şeyhası ikind ve Şimdi her.şey anlaşılmıştı. ~ir köpek • • • 

Genç adamın gözüne ilk ilişen şey da yalnız 17 gün yaşıya.ca.kınışıın... ve bu d&fa. akınlar Altay tarafından oamanm Leylfisı üçüncü geıdl. balığı, bu ktiçük kayığı başile çarpıp keşfedılır mı ? 
~nyl'.ık bir çamaşır sepeti oldu. Bu- Ben küçücük biçare hasta köpek de yapılmağa başlanmıştı. 8 1ncl dakika- Dördüncü koşu: Dört ve daha yu- devirmişti.Saide ortadan kaybolmuştu. o a.kşam ... Bütün ömrü denizlerde 
?)UR içinde bir takım paçavraların or- yeryüzünden gidince dünya büsbütün da güzel bir sıynlL' yapan Yunus Al- karı yaştaki halis kan Arap at ve Denizciler derhal suyun üstünde yüz- geçm!ıı yaşlı bir deniz kurdu olan Ha
tasında simsiyah üç kope-k yavrusu size kalacak ... Ne ya.palım?• tayın dördüncü golünü köşeden. bir kısraklara mahsustu. 3000 m1>tre me- meğe başladılar ve körfez ağzındaki san dayı, nihayet, körft'zde çoktan-
blriblrleı-1ne S0kulmuflar, kıvrılmışlar, Leyl~ ilk defa olarak Cevada. hitap vuruşla attı. 13 üncü dakikada llyas safeiik olan bu mukavemet koşusuna lmyalıklardan birine tutunup sudan beri beklediği fal baı'ığını tutmustu. 
İle.falarını biribirlerinin knrınlan üze- ederek: kısa bir mücadele~~. so!lra. Altayın liç hayvan iştirak ettl. En mühim olan çıktüar. Fal balığı, plcıl balı~ına benzeyen 
r!ne koymuşlar mı4ıl mişıl uyuyorlar- - Doğrusu ne kadar üzüldüğümü beşinci ve son g91'ünü Istanbulspor bu koşu neticesinde Gaziantl'pll Ba- iki köpek balığı. denizin içinde çırpı- ince, geniş, yelpa.7.e gibi bir balıktı... 
dı. Anneleri Cevadı görünce dimyanın bilmezsiniz!... Bugün onu baytara. da ağlarına. taktı. Ista.nbulsporun hiç haeddin Gökselin seyfisi birinci, IIu- nıp duruyordu. Bu balığın kendi hacmi kadar geni~ 
~ll sadık bakışlan ile - son derece götürd~:" Ne oldu bilmem ki. olmazsa. şeref sayısını ç~armak için ıosı Sandalcının öncüsü ikinci ve Kurtulan denizciler: ciğeri vardı. Zaten bunun, adalılar, 
mecıılsiz olmasına rağmen - memnun Cevad oteki odaya gı-çtı. Biraz son- devam eden semeresiz mlicadeleslyle, Adanalı Sabri Yertuta.nın Kılıçaslanı - Eyvah ... köpek balıklan Sa.ideyi ciğerini yerlerdi. 
memnun kuyruğunu ..-ııa.mağa bf!-ila- ra ~ın hüı-ünlü sesini t,itiyordu: Al~ııyı~ 5-ğ g1bi katı bir netice ve ga- üçüncülüğü kazandılar. parçaladılar. Hasan daymm arkadflllan: 
N14t.ı. ~d1 genç adam sepette müs- - le.na ne oldu benim güzel Mer- libıye;ıyle bıttl Koşuda kazanan hayvan sahipler~ Diyerek bağrışmağe. ba.ş.Ie.mışlardı. - Bu balığın yenecek bir yeri yoil-
terlh müsterih uytQ'an bu üç miı:ı.imini cimeğtn ... Ne yapa.ynn sana? Nen var Beşıktaş - Altınordu maçı muhtelif m.lktarlarda mükA.fat veril- Saide meydanda yoktu. tur ... Çok kılçıklıdır. Günlerdenbett 
mnhlüka gülümsiyerek, şefkatle bakı- ıJenln? ... Iyi olman Jçln neler yapsak Oyuna Beşiktaşlılar başladı. Top or- mı,,tır. Körfezden denlzcllerin se6iRl du- neden onu bekliyordun? 
yordu. acaba... t3.larda. dolaşırken ool açık Namık , yanlar kayalıklara atlıyara.k, ~tan Diye sordular. Hasan dayı: 

Elile onla.rdan birinin, B.fMının Cevad da. yeniden küçük, hasta kö- umulmadık bir vaziyette kaleye attığl taşa seke seke körfez a~ına. kadar - Arkadaşiar, dedi, ben onu yiyecek 
Uecrinde ~yaz benekle.r bulunanın Patin başına dönm~tü. Mereimek bu bir sandelle Aı'tınordunun ilk sayısını B U L M A C A M 1 z koştular. Haco da bunlar a.rasında. idi: dc~llim. Omın ciğerinden !al bakaca.-
eırtını ok.,ı.mak Wıedi. Işte o zaman bitkhı halinde bile arasıra o toparlak çıkardı Golden sonra Beşiktaş Hak- - Saide nerede? ğun. Zden eski denizciler buna tFal 
ücü bird~n uyandil&r_. ~lerl kapalı sevimli gözlerinin meded uman ba- kının gayret.lyle hızlandı. Oy~u Al- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 O Diye sordu. Kurtulan denlzciler: balığı» derler. Daha çok eski zaman-
olduğu !çın, birlblrlenni gornıeden ve Io.Pannı Cevattan Leylı\ya, Leyladan tınordu kalesine nakletti 8 ncl dakl- -· İki köpek balığı lle boğuışurken larda Araplar da onun ci~rlne b:ı.kıp 
btribirlerlni çiğneyerek sepetin 1çl.nde Cevada çeT:lriyOl"du. Sonra da delikan- kada top kale önünde doİa.şırken, bu- 2ı _ -ı-.-1-__ 1

1

_ _ _ görür gibi olduk. Balıklar da kaybol- istikbali keşfederlermiş. 
kaynaşmağa ince ince seslerle bağır- JJ:ıın ve gen~ kadının elini kendisine gün santrhaf oynıyan Şakir ham bir dular. Denlzcll~ sordular: 
aw,ia başladılar. gösterilen alakaya teşekkür eder gibi vuruşla. beraıberllk golünü atmağa 

3 
_---ı=-_ . -_ ,- v Deyince, Haco beyninden yıldırımla - Pek.J anıma, sen de anlar mısın 

O zaman Minnoş hemen onlaıı.n k'uv?rishı dili ile hatlt hafit yn116'0rdu. muvaffak oldu _ urulmuş gi'oi, birdenbire sersemledi.. bu faldan? 
yanına kıvrıldı. Artık hayvanın yözlerlnde: cSiz çok . • Kayalara dayandı: Hasan dayı balığı diri diri bir kep-

Hizmetçi Ayşe: ~ lnsanlarımıız ... Fakat nafile, ne Oyun bazen .Altınordunun ve bazen 4 _ _ _ _ - Balıklar nlhayet lntl:kam aldılar. çenin içine soktu, ve biraz denız SUYll 
-- aaten yumurcakların sU.d emme kadar çall§Sl.lllE ben! nrtare.mıya- de Bcşlktaeın lehine lnklşanar göster- 5 Ben ona köpek balıklarının kinci ol- koydu. Balık oynamağa başladı. Ha.~an 

'--·-·- dikten sonra yinnlnc! dakikada Salt, d ~ ö ı 1 .. lm '- · •manı da gelmi~i !... ca~~ ... • tarzında bir m!\na. vardı. N ğın rtalad ~ to id ,..__ - - - - . -.- - 1
- u"'unu s Yem ş.. . dayı balıkııı. u~raşırken, arkada.,lan-

Dıyıe-rC annel.erinln mepı,elertıü bu- Genç kadınla delikanlı haısta "OCUk- amı 0 161 pu 2 ne etıı 6 Hae-0 çocuk gibi ağlıyordu. Bütün nın bu sorsuna da cevap vermeyi ih-
lamayan yavruları birer btrer yakalA- lannın yataıtının bqmda bekleyen Beşikta§ kru'esine soktu. Bu golden 7 - -.- ~I -- denizciler, Sa!denin uğradığı bu feci mal etmedi: 
<lı. Onların hepsini birer .'IÖt çeşmesi, tıir ana babayı andırıyordu. sonra Altınordu nlıt.l bir hrumlyet c - - - - .-- · -,- . - a'lı:ıbet karş1Sınd& ağlaşıyordu. - Evet, anlarım - dedi - bunu ba-
ltif'~r meın6nln önüne bıraktı. Fakat Ertesi sabah Cevad uyandıf.ı za.- kurarak hücumla.rını sıklaştırdı. 3~ c Şimdi ne yapacaklardı? na vaıktlle Saydalı bir denizci öğret-
hzan bir tek memenin önünde biri- man koridorda ayak sesleri tşlttl. Pi- üncü dakikada bu hA.klın:iyet semeres1 S ---- -ı--,. -- Arkadan koş~nlar da vaziyeti :ın- m!şti. ·o, bu işi çok iyi bilirdi. Bir yıl-
biderile debr94iyorlardı. lama. lle çıktı. LeylA. ora.da 1d1. Yüzü n1 v~rdt. Hamdi Muammerden aldığı ( - -I ı-- layınca: dan fazla, bir arada, bir teknede be-

0 zaman Cevad, Ayşımln yaptığı gl- sapsan kesllmlştı. GÖ2lert dolu dolu pasla ve sert bir vunı.ş.la üçüncü Altın- t - Bu uğursuz yere nerden geldik? raber çalışmı.ştık. Dolaştığımız sahil-
bi onları &ille tutarak ayn ayn meme- ldl. ordu golfuıil de kaydettl Devre 3-ı Kcfalonyadan dönerkıen bile kuroan lerde oFal balığı~ pek çoktu. S:ıydalı 
lere taksim ediyordu. Genç adam. blr Cevad derhal anladı ... Hemen genç Altınordu lehine bitti. Soldan sağa ve yukarıdan aşatı: vermemiştik.. Yazık oldu Saideyeı denizci, balığın ciğerinde neler görür-
aralık Ayş.e kadına: kadını bir Jskemleye oturttu. LeylA. bu İkinci devrede Be.şlkta.şın, Tllzgarla ı - İstlkbal edilen. Onun yerine keşke biz ölseydik.. se çıkar, ne söylerse isabet '!derdi. 

_ Kimbilir bielm yukaridald. güzel a.ı'ıika karşısında oo.,a~tı. Cevad: berabeı oynadığı için vaziyeti telafi et- 2 - İsyan eden - Pamuklu hırka.. Diye bağrışmağa başlamışlardı. - Aman, o haide şunun ct~crlni çı-
k.iracı, Minııoşun doğurm&8lnA ne ka- - Çocuksunuz LeylA hanım... de- meslne intizar ediliyordu. Netek.Jm S - Tersi hakaret etmedir - Tersi kar da bak bakalım, bu körfezden 
dar içerlemiştir. Evde eskiden btT tek yince o: ik1nc1 devreye Beşik.ta~ büyük bir arslan. Bu sırada CYeşilok) un b~ küpeşte- selfimetle kurtulup Çamı.kaleye vara-
köpek varken şimdi dört oldu... _Evet amma ne güzel, ne hisli hay- hızla başladılar. A.ı.lı.nordu mtıdatauı 4 - Viranelikte. sinden bir ses duyuldu: bilecek mlyi1.? Yoksa günün birinde 
Ayşe kadın. vandı. .. De.ha dün gece namı elimi ya- Beflktaş a.kınla.nnı miişkülatla. defe- 5 - Tersi tehUkelldir. - Merak etmeyin, a.rkada.şlar! Ben düşman blzt burada kıstıracak mı? 

· / ~ Ah evh\dım Tam benim ~bll1yordu. Maama.fih bu a.lonla.r gol 6 - Tersi paydos demektir - Bir buradayım ... Banklara kendim! kap- - Zaten ben de bunu anlamak için, 
- Yooo ... dedi, Allah ondan razı ol- ınerdlnınlmln başmd~· ölmüş... Yüzii olabilecek vaziyetler ihdas edemiyor- hru'fin okunu.şu. tırmamak için, del'hal suyun dlblne buraya geldiğim gündenberi hu balığı 

sun ... Eğe!: yukarıda.ki klraeı olma.say- imdad bekler gılıi ben1m kapıma. çev- du. 9 uncu dakikada bir Beşiktaş akı- 7 - Su - Beceren. dalmıştım .. yüzerek buraya geldim. avlamak istiyor, fakat b!r türlü raslı-
dı ben ne yapacağımı şaşırmıştım. rill ... Onu sal:ıahleyin öyle buldum... _nında top kalenhı pek yaJ.onında iken s _ Ter&1 her Zam&n demektir - Bu, Satdenln sesiydi. Herkes bir- yamıyordum. Bugün nasılsa bir tesa-
Mlıınoşu 0 doeıırttu a~ol... zavallı Mereimek... HakJo fetloti ve ikinci Be§ikta§ golü- Nota. denblı'e sevin~ ve hayret içinde şaşı- dtif eseri olarak ele geçirdim. Onu ak-

- Yaaa ... Tuhaf şey··· Oevad kendi mendili ne oaun göz- nü attı. 19 uncu dakikada. Altınordu 9 - .AlelA.de duba. - Nota.. rıp kalmıştı, şama kadar canlı halde muhafaza. 
- Hem de hani b~ tara.!ı ~ 1edıı1 Bildi. ~rchnek onları biriblrtne müdafU topu ın:aklafbrma]t isterken 10 - Se'fiııç kaynağı. Denl.zeiler sa.hile koşuştular... (Ye- edeceğim. Bımtm yıldızım gece yarısın-

olan yavru yok mu? O da ç~ lwfuna bu derece yaklaştırmıştı. Beşlkta.oı.ila.ruı lı:&.falanna. doğru attı. Geten bolmacamum halli şilok)a geldiler. Bağrışmalar, gürültü- dan bir saat önce doğar. o saati bek-
gtM.L.. Benden ~di_ bile ... Sü*n u- Hikmet Fertdun Es Bu su™le Altmol'du üçüncü sayıyı da Solılan sağa. ve yukandan aşatu ler devam ediyordu. ienıeğe mecburum. Yıldızım doğar 
sHlnce ona verirsınııı değil nü efe- kendi hata.siyle yem.iş oldu. Oyun 1 - Groenla.nd, :t - Rumba, Sa.at, Saide, arkadaşl9.1'ııun gösterdiği bu doğmaz balığın karnını deşip ciğerini 
d!.m? Biz üç yavruyu ne yaf)a.CaP ki? bundan sonra Beşlktıı.ş lehine daha. 3 - Omu?1Ja., Na., 4 - Ebru, Hasan, bağlılığı görünce memnun oldu: çıkaracağım .. ve sıcak sıcak:, taze ta-

C'evad: Yer değiıtirecek ziya.de hızlandı. Bntün ağırlık Altın- 5 - Nag, Imralı, 6 _Ahmaklık, 7 - - Ufak blr hı\dJ.se, sizi bana da.ha ze ci~erine bakacaıı;ım. 
- Doğru ... Bize üç yavru çok a.m- ordu milda.faa.sın.a. yükle~ti. Forvet A.s, Arka, 8 - Na, Sal, Ani, 9 - Dana- iyt tanıttı. lleplnlzln temiz yürekli 

Dla ... Yukarı klrMının lstediC1 &! en kiracılara tavsiye! hattı bir türıtt Beşiktwı müdafaasım lıinek, 10 - Tanık, ika. kimseler olduğunu bilin:ttm. Şimdi 
güzeli ... Doltr1!'su onu vere1:11em ... Pek geçemez olmuştu. Bir aralık Hamdi - buna bimz daha inandım. Bir sefer tıl 
şeker şey o ... ötekıleroen bırini alsın.. Akşam'ın KOÇOK ILJ.N. Salt an~ Beşikta., kalesine ka- * Şehrem1n1 Halkevinden: Evimiz sLmlı adadan dönerken zıehirle~-

- O ille alace.llyt .istiyor!... LARJ'nı dikkatle olı:uraanız da.r da:randı. l"aka.t Hamdi fena bir fanfarı için talebe kaydına ba.şılanmış.- tlın ... Beni öldü sa.nan arkadaşlardan 
- Hele )'Wl'lu.n:&klar sütten kesil- kendinize en elverifli yurdu götle çok yakından muhak.kaık bir sayı tır. N - 18 YS.'ilna kadar yaZllmak ıstı- biri derhal yerime geçmek istemiştt. 

sinler de dlıfüniiriiz... yorulmadan bulabilirsiniz. kaçırdı. yenler nüfw kAğıtlan ve ikişer fotoğ- Bu vakayı bllım denizcilerden biri: 
Arlık o cündecı sonra Cevad lçln 34 üncü ve 311 noı dakik:aılarda Ha.kık.t raftan ile blrillı:te her gün Evlmlz k!- - Kahrolsun Kara.yiğit ... 

A.deta yeni bir ha.yat başlamıştı. Ken- ş:ı.hsi bir gayretle üstüste iki. gol daha Upiiğine müracaat edebilirler. Diye bagu-dı. Diğerleri de· hep bir 

Te!ri.Ka No. 87 Halbuki benim adım fifi'dir... müştül. .. Onunla konuşmuııtu ... Ve 
- Demek semalardan dünyaya ilahe, kendisine cevap vermiııti. ,.._.::.ze ı Go·· zıa·· .... 1Z indiğiniz sırada isminizi böyle kü- Kimbiür ona ne kadar saçma bir '3111"...a ..,,. çültmü,ler... Benim nazanmdaysa, insan tesiri yapmtştır. Acaba sev-

da.ima ve daima Philomele kala- gilisi onun hakkında ne düşündü j\ ••• 
Afk " macera romanı Nakleden: ,(VA • Nd). caksıruz... Hem sonra acaba niçin maınzum 

Omuz eilkti ı k d ' r "'-- _\..: --"-' r a· onuııma ır ... 
- .u.m-. ııimı9Qlllız "· - IY• r~ büyük olduğunu eöyliyeyiın." - Naeıl arzu e<lerseniz... • f\ya- En büyük ümidleri verdikten son-

Jjeyeea.ı. baylmdı. - Evet, Kil· Ve •izden ıorıeyun: Na11l bJr muciııe ğıma baebğınız için özür dilemedi- ra mabudenin onu inkisarlara göc olc.csaksınıs ... Zira, W§IDl• old. el-. Q}yf rulumuz böyle maddt niz amma, gene zarar yok'" Fakat mülü bırakmasına ihtimal var mıy-
ı- nı&, ... Alı. ne rne9~ •• m .. b_k klneye _l::iUrUac;Mi), 1htif8.Dlla. ka~- mademki bunu mahau yapmadını:a dı) .•. Zaanetmiyordu. Behemahal 
ıNdumJ ... $hn.dl ~rtık. •.-. pa!'• __. oHtbruz ... VaUahi tabiatin bu ve hakkımda• böyle güzel sözler karşİMna bir daha çıkacak!... Ve 
~klanım clbısenıze deılclirebllece- 1atfwıu kot!!fl ke~ ~1a ·~· etSyfe(Un1z. sizi affediyorum. iıte o sefer, şair. Philomele'i kaçır-
~ın ... Parmaklarınıza ucunu gp ... yomm... Dfhaya(l.W mtl.rden htt Ve tokaklardan birine eaparalt m'Yacakl 
.-Gim." Saadeti.•· Saadet..... biri })enim fU anele duTdutum bU- ka~ldu. • -. . . . Ertesi gün mucizenin meydana 

M99hul kadın. akei aksi: ,;ili zevki hJssetmenlf,tir... Hattı ... Şaır Sadı, ~a~atınd~. slSstermedı· geldiği noktada Sadi Kara.tek~ na-
. - Hem ayaiıraa ha.tınız, hem Galathe'yi hıalli eden Pygmalio,ı ğ:i bu cesareti boyle bır anda meç- file yere bekledi, bekledi. Sevgilisi 
de bltyle ··~ma sapan ·~zler s&y- b ·ı s· . f l d h hul bir kadına karoı göstermio ol· zuhur etmedi. 
lüyoraunuz. İtizarııı.tız böyle mi- . 1!~·;_ u;, S:~vK eza:m~ ııı1rayli~ mll9mdan son derece mütehayyirdi. Öbür gün diğer bir inkisarı ha-
dir;> ... Ben şimdi size Hanya'yı hnuınu;.c°İ ll' arat :it • iı e et Keneli kendini tanıyamıyordu. Ma· yal ... 
ı<onya'yı öğreteceğim. ayatın. ~ teff 1 etme ıç n... şte şaliahr... Ne olmu~tu ona~ ••• Fa- Fakat tabiin k'opyecisl, metaae· 

Fakat bu terslik, coskun şairin bunu.n ıç~dtr ki, ben ~· ·~~ale.rı kat gene Öe takipte devam cesare- tini kay'betmiyorl:lu. Muka'dderailll 
hamleeine mani olamadı. O, ileri takdı.ıı ed1Yorum. bil~ ılaho... tini gCSsteremedi. Olduğu yerde bir gün kendisine gülümsiyece~ine 
atılmıştı bile... Haydi ha.aa cevap vermizf kaldı. emindi. Sabırla bekliyordu. 

- Ah ... Philomeler. .. - diye i'_J'iyatrolann co§kun dram ardst- Evine Cleli gibi 'döndü. Başını f\rtık uyuyamıyordu Cla ... Dimağı, 
iki elini kalbine bastırdı. - Ma- ., . l ODU-\IUVon.:.ı. ' elleri aruına alarak cHi§ünoeleı" mütemadiyen tevettür halindeydi. 
dcmki bahtiyar bir tesadüf oldu; M~ul kadm alaka<lar oldu. daldı. İtinin başına, yüz göz periıan ge!İ-
ve bu tesadüf, bizi kartı karııya ge- - Çok CO§kuneunıuı ıairane J\rtıti onun naı:an~~a. evinCl• yordu. Gözleri ııiııiyordu. Dizleri t:it-
tiriyor: emin olun ki, bütiiın haya- sözler s~lüyorsunuz ... - <Jeclt - ki bu hbraltp ne mab.ıur. vardt. riyordu. 
bnca bu anı tebcil edeceğim; mji- Fakat aınlıyamadı~ı;;,, bir §ey var: Bütün gece, kendin( Oli1Qp dağla- Patron onun bu halirıJ g3rilnce 
eaıde edin de size aşkımın ne de- Bana niçin eıwomele diJrol'l'Jllluz~ l rındıı farzıett:i. Zira Ph.Uomelc'i gö~- kqlo.rını çatıyordu. Homıu homur 

homurdanıyordu. Memurundaki bu 
ani değişmenin sebebini bir türlü 
anlayamıyordu. 

Fakat artık adam dayanamadı. 
Maiyetine şöyle bir mektup yazdı: 

Sadi bey, 

Son verdiğim işi, okunmaz dere
cede kötü kopye etmişsiniz. H-?-:n 
ne yanlışlıklar... Romanın kah rll
manı Sabahat haınımdır. Halbuki 
siz: onun islJli yerine Philome1e yu
mıpınız. lki satırda bir ayni ismi 
Hizurnlu lüzumsuz tekrarlıyorsunuz . 

Rica ederim dikkat ediniz de bu 
hadise tekerrür etmesin. Aksi tak
dirde başka bir memur kullanmdk 
mecburiyetinde kalacağım. İmza 

Bundan başka, Sadinin patronu 
onu yanına çağırıp şifahen de iyice 
çıkı~h. Şayet bir daha o tarz ha
talar yaparsa işinden mahrum ola
cağını ona bildirdi. 

O akşam, kopyeci, ;ııeııesi kırık, 
süngüsü düşük bir halde evine dön
dü. 

On beıı gün sonra, şalı, tepeden 
brnağa kadar titredi, Tünel civarın
da, Fifi'yi görmüştü. Genç kadının 
sırtıpda ayni kostüm tayör vardı. 

Gece oldu. Herkes Hasan dayının. 
balık ciğerinde neler göreceğini, neler 
söyliyeceğlni merakla bekliyordu. S:ai
de bile merakından uyum:unıştı. 

- Haydi bakalım, Hasan dayı! di
yordu, vakit geldi. Yıldızın hallı do~
ınadı mı? 

(ı\rk:ısı var) 

Delikanlı bir sıçrayışta onun ya
nına vardı. 

- Küçük hanımefendi 1 - diye 
haykırdı. 

cPhilomele> başını kaldırınca, 
geçen günkü garip ad~mı seçti. 

Gülümsiyerek: 
- A... Siz mısınız. de-

di. - Hani şu tuhaf tuhaf sözler 
söyliyen ... Vallahi ben de sizi dü
şünmüştüm, emin olun ... 

Sadi, kalbi ümidle çarparak, gö:ı:
lerini açtı: 

- Sahi mi Allah aşkına. 
- Evet, evet ... Bana dediklerini-

zi düşündüm... Amma doğrusu 
hepsini de iyi anlayamadım. Çüınkü 
benimle şimdiye kadar bu tarzda 
konuşan olmamıştır. 

Kopyeci, artık kararını vermişti. 
Eline geçen fırsatı kaçırmıyacaktı. 
Kadınn iyice yapı~tı. 

Ayni suretle coşkun coşkun hi!l
lerini anlatmağa başladı. Yanyana 
yüri.iyorlarclı. 

Fifi arada sırada, asığma bakı
yor; dolgun dudaklarında bir ir 
mizaz hasıl oluyordu. 

Sadi'111in ~lbisesi zenginlik vadet
miyordu. Fakat yakası ve gömleği
nin kolları temizdi. Tırnakları da, 
diııleri de itinalıydı. (Arkası var) 



AKŞAM 
28 Mayıs 1941 SahUe '1 •• akereSI• lngilizler Giride yeni Dünyayı kavura Dün 8 bütçe, muz kıtaat unnderdiler ·!;:~e;~:ır~: 

1 k kabul edildi vea::::~:.~-=:~ (U.,tarahllnelsahlfede) 

yapı ara ~:,,:;..=:-.:: :~n~::':=!i. ~s;:· 
'-·ır haldedir. Fakat l;u ha- da marqal Fevzi Ça.kmalın, sanat a~r zayiat VP.rdirllerek dağıtu'an ik1 edeceği normal sıhh tll bir 

(Uaştara(ı 1 inci sahifede) 
c . k aldık- muhtaç 0 "f . l::.· d d meıtteplerlnln muvatta.kıyetl hakkın- nakliye ka!lleslndcn başkaca deniz.al- • a man 

yolculann Jiyece11. ye ıçece ka Jdın adedinin kı ayetsız..,.m en .e- d& Maarif gönderdill teşekkür tezkE- tılanmızdan biri Alman aslrerlle dolu zara arzediyor. Dahili vergilerd 
lanın aöyliyerek trahomun b~. · j:il katiplerin azlığındandır. !.taba- resini oku~u Beden terbiyesi ba.bslne iki kayığı batırmıştır. Bu hu6USta ye- görülen inkişaf, memlekette ka-

'W'e hatta kaz.ai haklard..ı. bile vazife yerlere de sirayet edebilecegını tiklere göre mahkemeler senede de temas ederek bu saluıda karşılaşı- nl tafsilat beklenmektedir. Bu hare- . .. . 
aahıbidir> dedi. söyledi. . ,_:_ 1 ıoo 000 iı çıkarmaktadır. Bu ra- lan bazı müşkülltı kaydet kit esnasınJa gem11 rimlz tarafından zanc sevıyesinin yükseld ini 

B. Mazhar Müfid de şöyle dedi: B. Mazhar Mü.fi~. Artvınd:e;; k:ım hüküm "'° k~ra~ malıiyeti~~e Cezalandınlan talebeler ıt:ı düşman dostroyerl batınlıruş dl r gösteriyor. Paramızın, gecici e-
cİstediğimiz evsafta nahiye müdür- tek doktor olmadaamdan .. b~. . e olanlardl1'. Bu nebceyı almak ıçın lkl destroy r hasara tığrat.llın:uf ve b r li.'1 ve buhranlara rağmen 

kun 19 Mekteplerdeki inztbat ~esind n miktar Alman ta.yyaresi d rülm - v h . 
lcri bulm ga bugün \mkan yoktur. rek Sıhhiye Vekilindea ınum. . . diier muameleleri de hesaba katar- bahseden B H Alı Yuc 1 es:iimle tur. Henuz bu hususta. da mufassal Jamlıgını mu afaza tme m 
S b b. d B f h · 1 " -e nıs~nyecı ·· ·ı '- 1-: b e e ı e u: u evsa ı aız o an buraya bir oparator .. lu d sak yekGn uç mı yona çuı;ar .u u dedi ki: raporlar g ı"In miştır itıbann ölcüsüdür. Devlet e 
bir n hiye müdürünün ı tikbali mu- gönderilmesi ricasında .bu n ~te iti sıören katiplerin sayısı 2400 dür. •Bizden evvelki nesillerin devrinde Dar sulard düşm nm çok büyüt mına gosterilen ragbet, ban 
ayyen bir noktada durmaktadır. B. Abdurrahman Salıh,1 taAna· Bizim tetlcikahmıza göre bu iıi gör- hikiyelerlnl dlnlcdl~ birçok ah- hava kuvvctıcrlne karşı avcı tayyare- . a·· tın 
Kaymakam olmasına imkan yoktur. 25 medeniyet kurul~uf 0 ad ha- mek için 4500 katibe ıhtiyaç vardır. llik.sızlılclar şlmdi yok denecek derece- !eri olmaksızın yapılan bu gibi hareka- lardaki mev ua • harp korku
Eskiden nahiye müdürlerı arasında doluda bunlann IS nın .. ~aban Afe- Vekalet bu iti ehemmiyetle ele al- de azalmıştır. Çok 8*ı ve merhamet- tın zayiatsız ola.mıyn.caRı bedlhldir suna rağmen a7.8lmaması halkın 
bir kaymakamlık imtihanı vardı. Biz rap oldu::.nnu .ifaret edered u '--L. nu•hr. Teşkilat kanunu yapmak üıe- siz bir usul takip ediyoruz. Bilhassa. Amlrallık aşağıdaki gemilerin battığı~ devlete :. itimadına en kuv-

•- uza ıya Dilli r- son ş_enelerde bir milyondan fazla ta- ru bildirmekle muteessi!tlr: . . . _ 
b1r.1ları menettik. Meslekte ilerleme- tin tahribatından uzun re hazırlıklarda bulunuluyor. 460 lebe tutıesini idare etmekteyiz. Bu bir Da. temller Oloucester ve l"ljl kruva- vetli detll Butun bu vazlyct-
•İ olmayınca aradığımız evsafta na- setti. . rında bir kazamızda hakim muavinlerinin mllyonluk kütle içinde ahlaksızl* hA- :rıörft ııe Juno. Greyhound, Kelly ve Jer, etrafıil112ll ku§atan, bütün Av-
hiye müdürlüklerine kim talip olur.> Berç Türker, Ankara k~:U 69 ço· adedi 27 dir. 273 kazamızda yalnız cilse-lerl ile cezalan~~ ae- Kashınlr destroyerlerld1r. nıpayı saran emsalsiz buhran ve 

B. Rasih Kaplan, tef?t tqkila~- köyde ~~~n}.e~de k:;::::ktorun yak- tek hikim v.ardır. Bunlar hasta. olur ne 200, bu sene 100 küsur talebedir. Bu tnyn emi~rden kurta-
mıza temas ederek, eblıyet ve clu- cuk öldugun~~!e~ ... erek cböy- veya mezunıyet alırsa yakındakı ka- Biz bu memleket evlA.dlıı.rının _hangi nldıkl~e:ı,lt e:n:nıer fU?llardır: sefalet iç~de Türkiy.enin istikbal.e 
rüstlük esası üzerine müstenit bir tef- tinde gitmedf'11

1
1

: ~> dedi. za hakimliğine salahiyet vererek ~r~~~slnurrıc~~~ ~~~i ~~ Fljt•cten 34 subay ve 500 wer, Ket- nasıl derın bir annıyetle bakabı-
tiş sistemi kurulmaz.sa nahiyeye kim le bir facia 0 ~~ 1 bı Adliye işleıini ıördürüyowuz. Her bit etmlfbdlr Jy'den 8 subay ve 120 asker, Kashmlr- leceğlnl ~österlyor. Bu ümld artı-
getirilirse getirilıin iyi netice alma- Vekilın cev~. et kazada bir hakim bulundurmak za- İmtihan m~:C1esın1 de eı.., alan ve- den • subay Ye 150 asker, Juno'dan 6 ncı haH fırtına ortasında devlet 

v •• 1• ,_ B .. tçtmıal ... uaven 1 ti d · subay ve ~ a.ırker ve GreJ'homıd'dan ' 
nuyacagını soy ıyere .. : c ugun ma- sıtıh&t ve ti 

1 
rure n eyız. kil, bu sene ımtUıanlardan, ıeçeıı yıla 3 sub 88 _..... ge-ı-ı-.a. tedbirle dirayetle em 

al esef teftiş tetkilatımızın işi, sene- u-~11 B. uuıusl AJ&taf, ha P e- MahkUınların tayınları nlsbetıe bilyiik mit.yasta milsbet neti- ay ~ -er. .lllllWu ' ' -
ı ı ı - ·· vralu •~ ---1 izzettin celer alın~· .... ~ı ra~---•-•ıa • __ ... e•tı Gloucester'den kurtanlanlann mllt- niyetle selfmıet kıyısına yaklaş. erce evve muaıne e gomıuı e p Tererek g......-- cBerç Türker mevkuflara "f'erilen ..._..... ~ u..u v tan baldı:mda maatteesif )1 üz 
tetkik etmekten ibarettir. Müdürler re ceva sıhhat işlerine milU taY1nlar jçin konulan paranın kafi ve otta.okul imtlhaıu'anndu:aı= lılmat ,ottur. ratat oıo~r ;:: ~ ~mımakilerin iyi görüş 
dürüst çalıtıyorlar m. ı) Bu noktalar ÇabfI&nD ~•-etleri L....a ..... ehem- gelmedigvini söylemi•ti." Tahaisat bu mudafaa Ue bu sLstemln bir tt nan IDtumdan pek makta batma.mıf ve diifönüşJerine borçluyuz. 

ı d Qdala& ~ aaucu .. ayni anda a.na dill kunetli,mat.ema t: 
araştırı_mıyo.r> .de ı. . .. _ Dl esl JQzumunU teba- yıl 500 bin liradan 700,000 liraya zlhnlyetl hasıl Olmllf, ena ve talılat oldup için 'le elde de ~ kayık ve Tasarruf ve istihsal... Parola-

B. Hamdı Dıkmen, nahıye .mu nüyet verilm bna teşekkür çıkanlmıştır ki kafi geleceğini sanı- hakkındat.1 flklrlerl diğer nttrlerl ile ::ı b~~a n:.:nmı::; mız budur. Ferdi hayatımızda 
dürlıiklerinden matlup iatifadeyı t-k rQs etttren be)'alla ğı d yorum. tevazün etm1ış bulunduğunu gösterdl- ümld edilmek~~ir. ış 0 tasa.mıl, devlet işlerinde tasar-
~T- İçin b~ ·İe~u~ye~~u;r ~ı:rde ederek ·Bir lf1n._~~ lecı:u: Vekilin izahatı kafi görülerek fa- tinKlitkaydett. . u dil AftA, 1 rl Ölenlerin Ye kaybolanların aileleri- ruf. Her sahada istihsali artır-

.• esasının a u sun başında bile deı:;• » v ben Tapu ve Kadastr., umum mü- üzerlndeld mutalAalara da cevap ve- cektır. mak. Kuvvetımızın ve emmycti· 
t;rfı~e gelin mkesbınıl, oolunm89111• İl- veya ortasmda Ouı"':ıız<JUYdedi e-lsıllara geçildi. Adliye ve müteaki- .ap ve umumıye e m~e e ne mümkun olur olmaz haber verile- . . . . 

tcdBı. Ab"d" 
8

. k z"ıfe benim- em' bütçede fazla verilmiş gibi dürlüğü bütçesi okunarak kabul ren Vekil, glrlşh'en ~üsleri anlattı mizin temelini bugün de yann 
• 1 ın ın aya va d y . d"ld" Vekilin izahatını müt.eakıp Maarli Maleme' de tiddetli d b teşkil d kt" 

aenmedikten sonra müfettiıler 
1
en görülen 3,000,000 küsur liTanın e 1 1

• • •• • Vekaleti bütçesi de kabul edildi. uh a U e ece ır. 
kendini kurtarabilecek memu.r ar. hangi işlere ayıılmış clduğunu Maarıf butçesı Saat 20 yl geçiyordu. Vnkt1n geç ol- m arebeJer oluyor Necmeddin Sadak 
bulunduğunu daha ziyade yazıfeylı . ah ettikten sonra dedi ki: Bundan sonra Maarif bütçesinin mnsı üzerine re yarın toplanılmak Kahıre 27 (A.A.) - )yi haber 1 

1 • .. nde duru • ız . ,_ . ld" s·· . üzere celseyi talik etti. 1 L hfill Gu·· nıu·· k B sevdirmek çare erı uzeıı M hte arkadaslanm sıt- ınuzaıı;ereşıne sıra ge ı. utçenın a an as.ıı;:eri ma er, Giriddeki va- orsa 
nı 1 emenni "nde bulundu. ıhh. u rem . 940 i hey ti umumiye i hakkında ilk söz İngı·herede tahrip edilen ziyet hakkında ııu malumatı vennek-

B. Kemal Turan M lıye, S. ıye maya temas ettıler. l senes alan Feridun fıkri mekteplerimizi. tedir: Vaziyette pek az değişiklik 
ve Adliye miıtettiflerın!n .t~ftıl~ e~: sıtma mücadelesi noktal naza- b tan sonuna kadar memur mües- tarihi binaların tamiri vardır. Almanlar aon 24 saat zar- ESRA:! Y~~L:.~;:~118t:Yo 
n i dairel rin adeta mın °b. u • ıından hiç de iyi geçmedi. Her sesesini takviye etmek, ona eleman Caı bena 27 (A.A.) _ Avın.tralya 4• fmda. Male. meye yeni kıtalar. gön-. 21 MaYl!I 1941 
1 f · asında ter ıyevı ·· · · k ·ı · 1 b. ..,- d 1 d B Lad dd 1 a ı ı ve te tış sır , b 1 b'l- sene sıtma salgınlannda muca- yetıştırme gayesı e ış eyen ır ma- çi parUsl ful rl B. Curtln, Ueri sürdü- ermıı er ır. u mınta.. a p et ı DEVLET BOR(,,'LARI 
m hiyette müdahalelerae ud:~r 

1 
e d 1 ntakalarım hekimce tek- kina olarak tav if etti. Bütçeyi bes- ğü bir fikirle, parl~mıentonun anası muharebeler cereyan etmektedir. 

diklerini anlattıktan "onr~ 1raıykı e e mı yah t sal .. adele liyecek elemanlar yetiştirilmesini ve olan lng(llz Avam kamarasının ve In- Hadiselerin inlciph hakkında bir fi-
. · ·· ·· sıeçmlf ev sif eder ve u gın muc müfettişlerının gu~u . d ld klan· proğramların bu noktai nazardan gntere üzerine yapılan a'kınlar esna- kir edinmek çok güçtür. Düımanın 

tetkik etmek vazıyelın e 0 u mıntakasının haricinde ise yakın >eni baştan tensikini :stcdi. Dimağa smda hasara uğnyan diğer tarlhl bi- yere indirdiği kıtalan bundan evvel-
nı izah et•i. • V kil" . mıntakalardan ekipler gönderir- verilen ehemmiyet kadar atılgan, naların venfden inşası için dominyon- ki iki gün içinde yere indirilmiı kı-

Dahılıye e ımn dik. Fakat 98 şube tabibi yine müteşebbis ve ameli 'mahiyette bir lann bl leşmesinl teklif etmiştir. lalarla mukayese etmek de güçtür. 

beyanatı . calıştıgıv rnız sıtma mücadele teşki- genç.lik yetiştirmesini temen. n.i. etti.. B .. d M l Fakat. diışm.' anın tayyare .ba.~.mım-
ö k H k z1 im orn ay a üs üman- d dd 1- ı '- d d.ild.i-Dahiliye Vekili B. feık ztra. latında 65 tabible çalışmağa mec- .. atıp ı armıızın yetJ§tm esı • ancı ı IUl}'lP ar ..ay e gı. mu-

hatiplerin sözlerine cevaplaı verdı. 1 1 . b u·-· luzumunu da ele alarak: larla Mecuııler arasmda hakkaktrr. Bundan baıka, barçak 
Ev~ ela çok bahscdile:'I nahiye mü- bur kaldık. Sa gın ara. ıca e ıgı ~K~zl~rımız da er~eklerimiz. gibi al ta)t)'are de yakında tamirlere m~ 
d .. 1 • in bugünkü vaziyeti rinin kadar yardım edemedik. Manisa- etiftıriliyor. Halbuki eeaa nzifele- çarpıpn ar taç oJ.cakbr. MuhareL:., hllA, Han-

ur er~n . ait rakamlar zık ede- da ve AJdmda, sur.ada, Yozgatl nnln lumdilenae ..... of.ralı: ~ 77 f A.J\.) - Reatıtr Y :ra ile Malaae arumcla. Malane 
menııe ~~1~~. da Boğazlayanda fzmlrin Ber- memleketi kuvvctlend•rmck olduiu- diriyor: Bombayda müalümanlarla tanrare meydaın etral:ada cereyan 
rek d~. 1

• 
1

' 1? Hukuk me- Ba dır 'Tire tarafiann- telkin edıJmelıdir.> m~iler aramıda çakan b,,..Jara etmektedir. 
cMulkı)e mc~unu8 ;~ bu yüksek gam~, ~ ' l r oldu· fakat D~di ve mekteplerde .inzibab da- nihayet vermek içia Jnsiliz kıtalar.. to.lnı 27 (A.A.) - Gazeteler 

zunu 18, Harbıy~. . tamamlamı- da şıddetlı salgına ' ha zıyade arttırmanın zaruri oldu- mn müdahalesi bütün cemaatin ta- Cirid muharebainin yeni aafhuın-
mekteplerde t~hsılını • geç bastırıldı. iunu, bazı memleketlerde Maarife rafından iyi karplan•ıthr. Herkes dan bahaetmektedirlu. Giriddeü 
yan 300 kişi, lıse ve ıd~?ı m.~zu~.u Geçen sene temmuz ve ağus- ayni zamanda (iyi terbiye vel:.&leti) bu müdahalenin, itimadın tekrar te- Almıudaruı yeni malzeme ve bilhaa-
214, orta mektep tabsılı gor~uş kinin noktai naza- denildiğini ileri .ördü. easüaGne 7U&:racaiı fibincleclir. sa kiiçiik tanklar •etirerek Hanya 
185, diğer mekteplerden 9~. ~I~ tos aylarında - er geçir- Dil bahsine temu eden lıatip bir Dün Taziyet f:"f"Yelki süne nuaran ile Sada ı:,0711 arumc:la muazzam 
ok11l mezunu da 12 nahiye mudur~ nndan da endiş~li ~ ·-ı . coğrafya kitabında sürdüğü ağdah daha ..kindi. Baaunla bera&r tek bir Lücuma seçtikleri 'bildiri.lmekte
vardı Nahiye müdürl::nmizin ta~sıl dik. Cavadan sıpanş ettıg mız bir lis~a işaret!e: _ tük tecarizler ııöriibnüpiir. E'Y'Yel- aır. Bütün Girid maharebainin lki
vaziyetleri böyledir. Bugün nahıye k" . lerle eyl'(ilde ferahladık. cAcızane eak.i türkçeye de vakıf den lı&Z11lanmq bYSalar artlk aiJ.a- beti ba hücumun neticeaüıe bağh ba-
müdurlerinden lüzumu kadar istifa- ının f tı ri uzerindeki temen- olduğum halde haza cümleleri aö- yet balm111tar. lunuyor. Gazeteler ba hususta müta-
de için onları evvela bulundukları Daç ıa. e tan Vekil vekAletin küp çocuklarıma anlatamıyorum, lea serdederken gayet ihtiyatkar 
ınırıtalı:ada f dalı hale koymağı, nilerini anla ' üraka.be Maarif Vekilinden rica ederim. ki- davranmak.tadular. 
sonra da te '};. . · lüzumlu gördük. spesiyalistleri dalma ın tapların dil vahdetini temin etsinler. AKŞAM 
Önce nahiy: tızkın~ atın'• ele alalım. etmekte olduğunU, doğumların ~e Hiç olmazsa arkalarıns bir kamus Loed.-a 27 (A.A.) - S.lihiyet-
B a sım h k" · ı· in tedkik ·ı· · ) d d" li kaynaklarda beyan olunduiuna 

unlar geniştir. Sahal<irını da a u- kövlerin sıhhi vazıye ın .. . .. ı ave etaın er.> e • L • göre Almanlann Han1a ile Adanın 
çülterek buradaki işlerin iyi v~ k~.v- edlldiğir!l şarkta üçüncu bır koy Ortamktep ımtihanları en iyi demirleme ye1i olan Suda ko-
vetli bir halde görülmesini düşunduk. k~bl açılmak üzere bulun- B. Feridun Fikri orta mektep im- nnı,,e ._.... yuna de geçirmeğe çalışhkları iti-
Ma;ılesef bütçe zaruretleri bizi ç_ok eı>: rne haındolsun ıneınleke- tihanlarmdaa bahale. bir dersten kardır. Bu tqebhüate dÜflnan çok 
bağ amaktadıı. Üstünde bulu?dugu- duğWlU ~ .. 1 lar görül- muvaffak olamayandan tekrar bütün seneıa ı•tans 2'111Dral aiır zayiata uiramıı bulunmaktada. 
muz son nokta ıudur: 15 kılomet• tlrnizde büyük . sa gın derslerden imtihan edılmeleri usulü- 11 A1bk ftO • ı• • Almanlaruı hir muvaHaliyetaizliie 

er. ı ,5 ~Türk bircu ı n m 
kupon kesik 

• • 1938 ikramiyeli 
• • 1933 İkramiyeli Ergani 
• 'l 1934 Sivas-Erzurum ı 
• • 1934 Sivas-Erzurum 2-7 
• 2 1932 Hazine bonolan 
• .. 1934 > • 
• • 1935 • .. 
• ım • • 

A. DemJı;roJu, tahvili ı . u 
• • m 

A. Demh7.0Ju .mtlmessll aenet 
Haydarpqa Umanı 
R'. rrmanı mUmeııstJ aırnedl 

Rtssl!! 81!!Nt!'ft.ERt 
T C Merkez bankası 
T. İt banllaaı nama muharrer 
T. fi bankası Chamlle alt) 
T. it bankası mtııneasu bls 
A. Demlcyollan ıırtett ( 9' 80> 
A. DemirJıollan tlrketl ('it 100 
Eat.lhlsu çimento şlrketl 
Şirketi Hayriye 
Şlrtetı Hayriye temettft 

ECNEBi TAHVO LEKI 

Kredi Fonaiye 1902 kupon kes 
.. • ıını 
• • Amort.ı 
• • Kupon 

NUKUT 

Türk altını 
Killçe altın blr ııramı 
Osmanlı bankası fbantnotl 

L. K, 

18 fO 
1913 
19.25 
1960 
19.75 
61.50 
1558 
2950 
63-
42..40 
'3 
40 
44 

10 
9'10 
985 

ll0-
24-
39 

'l.25 
26-
21.-

9650 
8850 

- 6050 
105 

27.10 
340 
285 

re kutrunda köyleri ihtiva edecek mediğinl söyledi. nü çok sert buldoğunu .öyledi. 1 A,._ • • • • uiraJDlf olmalan muhtemel ıöriil-
d~recede nahiye teşkilatı~ı. yapmak. M leketimizde bir B. Saim Atalay Siyaal Bilsil~ 1 AJbt m • • mektedir. C.C:.~:e:!~esı:~~tndolar {3~~ ~I~ de nahiye müdürlerı~m ~al v~ em • A • ktur okuluna. tal~be alınarak yapılan -~ Poeta IUlbmdlna dahil obm1&n Cenewe iberfne 100 frant 30.2005 
ıstıkballerinin cazip olabılmesı .~ey frengı afeti yo sabaka ımtıhanlannda fnnsazca bi- ecnebi memleketler: Benelttı: ı.o.rra 27 (A.A.) - Bazı ha- A.Una berine 100 drahmi 0.9Vl5 
fi~·eti vardır. Kendile~ine d~.hılıye: Doktor B. Ali Süha Delilbaşl, J~lerin üstü~ ~tulduğunu hot sıör- 1800 aııı aylıRt 1800, tıo ayblı l:ieıler hilAfma olarak Almanların Madrld tızerıne 100 ~zeta 12 93'15 
nın muhtelif hiznietlerınde yuksele ücadele nımtakalannB mıyerek dedi ki: 1000 tm..-. timdiye kadar Ciride taıak çıkarma- Yokobama üzerine 100 yen 31.13'15 
bilecek yer göstermekle beraber ter- frengi Dl erlerde frengi te- cBen ecnebi liıranlann aleyhinde cblı1an anlaplmaktadar. S. ı...laerlu 8totholm ibertne 100 kuron 30.'1f5 
fi. imkanlarını da düt~nüyo~z. Ken- dahil .ol~yan ~. u derecesfn- değüim. Fakat ~P bir .yere kay- ~.:10.:.:,.rı:n-;:,,~M.:.'!!::ı:... dün de teeyyüt etmemittir. • 1==•-1111 

'"''_"_"_ 

dılerine ameli bilgıler o~retmek davi işlerinin ıuzuın ttl. makam olacak hır genem mektebe Midir: lttl'7 R A D Y O 
rnak adile bir de kurs açacagız. rf df olmadığından bahse tekrar alınırken fransızca nedeııı üıtün tu-

Kaymakamlar hakkın~a tekdı Vekil B. Huhıst A)ataş tuluyorh CemazDevvd 1 - Bmr Z3 
edeceğimiz yeni kanun. lay:h8:sı~ a ürsÜ e gelerek: B. Mazhar Müfid. Btsiın Atalay' - S. lm.. Git öt. ttı. At. Yaı. 
bazı hükümler vardır. Sayası bıl~iler k M!nıetettrnizde bir frengi ın hansızcanın üstün tutulmasından ~~- ~:: ~: 1!~ 1~fo ~.~ ~·5 olculunu ikmal etmiş alanlan m_~ıyet u Başka memleketle- ıikiyetini yanlıı buldu. Her deralen 
ınemurluklarına kabul etm~lıd~~ Metl yoktur. azdır V~ her yer- müsabaka açıldıimı •öyledikten İdarebane: BalıllH elvan 
ltaymakamlar yanında çalııh b" re nazaran çok sonra: .Kaymakamlar 80 eene kay- Acmnlahlt IObk Wo. il 
tan sonra Ankarada altı ayl~k ~~ de frengi ile mücadele ediyoruzı> makamlıkta kalacak değiller ya on- •••••••••••••Iİ 
kursa tSbi tutulmaların.• ve ~ıha>:. dedi lara fransızca aıeden lazım olmasın.> 
bu işlerdeki muvaffakıyetlerı goz "dun Fikri sOO alarak dedi. 
Önünde bulundurula~.8~ ~aymak>am B. ~:ıayıslle işittiklerini nak- Maarif Vekilinin 
tayin edilmelerini duşunu.yoıuz. f frengı B AJınıed şnıatı L- b 

B. Faik Öztrak. müfetbflere, te - ıetti J)oktor · az .,..~ana 
tiılerinden ziyade idare ıne~u~lan- memlekette franginln ga~ ted Maarif VMill B. ~ 1ll Yücel 

cAKŞAM. m faydalı 
~ 

ntn çalııma nziyetlerini hakikı te· d ~nnU 0 kadar 1d fakül e batlpkrln ileri sürdütclerl bahlalere 
Jı:.'ld 1 • l da direk- ol U&-· • - ngi ali- mmı UMQ& cnap verdi. B. Baan ı e tespit etme erı yo un talebeye bir .ue An YOcelln mhatı bir ~ u.eıı 
lifler vermiş olduğunu ve b~ hus;s- sta]yer &;temıek için ayıa.rca bek· fazla sürdü. Vetll ezcümle dedi~: 
ta önümüzdeki seneye Mec:,l~~e .. a- nıeti g ttl 41Benden enel türsilye ~ aıtta-

T.nlt llrwiJ•w 
Ahmed Refilc 

Coculdan coinf7a 
ksaad.i Faik Sabıi ha İyi haberler verebilecegını soy- tendiğini Jr:ayedd ebUSiara da da;laml BÖJledill meaeleler Vellletln 

ledi. Vekil diğer baZ1 m __ 11 .. ._ mühbn divaJannı bir araya toplamıt- Doıı Kifot Cervantea 
Fasıllara geçildi, onu takiben ' verdikten sonra f~- t.ır. Bu me.ııeleler JWdnn4a diıfünül- Nereden ae&,om? 

E.rn · U M""d'" ı··V .. ve Jan- cevaplar fçttınal MU- muş "re JapWnlf olanları talldllWe Fa.._ı Sa'-~n. 
nıyet mum u ur ugu . . di Sıhhat ve ani t k mun zamana. mütevakkıf- 111. o 

darma Genel komutanlığı bütçe~rı geçıl veekil t• bütçesi de kabul t r aB1::lara huiasaten temu edece- CülliT.m seyahatleri 
hbul edildi. Harjciye Yeki.Jeti but- avenet V e 1 iı;n_.. Yer yibü, Cölr 7İİd 

so 
25 

40 
75 

.AKŞAM. nefl'İyab 
ROMANLAR 

Kurut 

~bam. 
Kn.rc.r.: p ... 

Vl-NB 

Deli 
Seımet Mulıtar 

Se1&mi fzut 

75 

71 
30 

Y• C ı' 
• t C.wt 30 

8a ...... -d· 
Z. L 40 ......... 

Bmbaa CaWt llO 
S-.-Km 

t.kender Fahreddin 121 
Aqad- laiır ..... ~

lak..der Fahreddin 80 
................ H_ 

Samet M..htar 70 
Bir bclm .-eti 

Selami izzet 20 
Dc'W'ler kaldmrm 

«;esi müzakeresi kabul edildi. olundu. Dedi "re Cümhtuiyet rejiminin nın- Faik Sabri 
Sıhhiye bütçesi etrafında Adi" takviyeye ınuhtaç arife Terdl~l ehemmiyeti, bü~ ra- Bir lurk lmmm Amerika A.,k fırhnası 

.. k 1 ıye d• .. Amıan arasında mukayeselerle tetıe- J'---• • F :ı_ Sab • 75 M T h muna ata ar bir halde ır . AA ettirdikten sonra tedris program- yo çwugu a~ rı uazzez a sin 50 

Halit Fahri 75 150 

~ Sı~hat ve .İçtimai Muavenet V~- a Adliye Vek~etı ~nnın sa.dece nazari olmadığına dair TeYZi yeri: Tevzi yeri: 
ltaletı bütçcsınde General kzeddın Bun?~ ~~?1' ü Söz alan hatıpl~r mı.sallcr zikretti. cAKŞAM> matbaaaı AKŞAM matbaa ı 
Çalılar söz alarak sıhhi hizmetlerin bütçesı gorutuld: ınuhtaÇ bır sanat olt1ıllarmdan bab.9eden Vekil,•-------------• •1---------- ---
b'"yük ehemmiyetinden bahsetti. Adliyenin ... takvıy:ykcıiler. bU miıesseseıerln randımanın~~- cAKŞAM• brilai.e maha• «AKŞAM,, karilerine mahıcs 
~r mebus. Adanllftm Yenice nahiye- halde .oldugunuHaoY Menemen· d:ı.n çıkanla~ı:ıv:~~a:f~aı~ ,We 20 teuilü kapomt ri zde 20 tenülat kuponu 
etııin bir ··nde halkın trahomdan Vekil B. aean :..;.· ---1..lr- bı.ıııassa ordu e ~--•••••••••-" ~ J.ı.~ guT 1 M • d • "lu Jcünüye gelerek: c~- rını anıattı. Befa.Datının bu noktasın-

rı '"Kını arsus a ersın arasın a- C101r L _ t-1... ~ 
iti bat üzerinde bulunan bu ka,lerde lan gı"l>i Adliye .......-t• 

l Bugünkü program 1 
Öllew ..... 

12,30 Pl"OJnDı 
12,31 IJUt:ıJar 
12 46 Haberler 
1UI ara.tıa 
13,15 fatlDlu 
13..18 OrUetıa 
ıa.os~ 
18,15 Ziraat Tak. 
1'25 Kan~ 
11,45 Çocuk aaU 
ıt,38 Haberler 
ıus Kaclmlar ıa 
20,15 Radyo ıuet 
20,45 Tüikft 

21,00 Memleket p 
n.ımazııc konser 
n,u Bando 
12,JI Oyun havai 
22,30 Haberler 
2Z,U Mizlk Pl. 

19MaJ"IS 
l'erpmbesa.Mlu 

'1,30 PlQIJraDl 
'l ,33 Mtwk <Pl.) 
•1.45 Haberler 
8,00 Miiz1k (Pl.} 
8,30 Evin saati 



sahife 8 
28 Mayıs 1941 

H A S A N Ç • L L o s y o N u Çil, Erğenlik, sivilce, yağ, kir ve lekeleri kat'iyen izale eder. Geceleri yatarken bir pamuğu bu 1 losyonla ıslatarak yüzünttztı ve ktrll mahalleri siliniz. Çehrcnizdeld boya, Ruj, kir, ter ve her tür-
ın t<n ve sfyahlıklarla çlrldnllklerl ve yanıklan izale eder. Cild üzerindeki teneffüs noktalannı 

nçar Ye bu sayede çehre gmelleşlr ve şeffafiyet ve letafet l'esbeder. BASAN ÇİL LOSYONU Fennin ve tekftmülün bir harikasıdır. Bütün kadınlann hayat arkadaşı olabilir: Traşc1an sonra er· 
erkekler için pek ince bir zevk teşkil eder. Şl§esl 50, D3rl m!9lt 100 Jmmştur. HASAN Deposu ve şubelerfle Itnyatcılar ve eczanelerde arayımz. 

Askerlik işleri 
Yedek subay ve askeri 
memurların senelik 

yoklaması 
Beyoğlu Yerli As. Şubesinden : 
1 - l Haziran 94 1 günü yedek 

subay ve askeri memurların senelik 
yoklamaları bn§lıyacaktır. Ve bir ay 
devam edecektir. 

Türk çocuğunu besler, tosunlatır 

2 - 20 Haziran 941 gününden 1 
30 ncu gününe kadar her hangi bir '1!~~~§~~~~;J.!l!S:i!!ı!;)~ 
suretlt.. gününde gelmiycnlere tahsis 
edilmiştir. 

3 - Yoklamaya gelirken iki ve
sika fotoğraf. ile, nüfus hüviyet cüz
dnnlarını, askeri hizmet vesikalarını, 
umumi ahvali sıhhiye raporlannı, 
doktor, veteriner, Eczacı, ve dişçiler 
diplcma vr.· ihtisas vesikalarını bir
likte getireceklerdir. 
. 4 - Yoklnmaları esnasında iste

nilen malumatı şifahen veya mek
tupla bildirmemiş ve şubeye gelerek 
kayıtlarını yaptırmamış olan yedek 
subaylar ( 50) lira para cezasına 
çnrptırılacaktır. 

5 - Mıı) ısta yapılan maaş yok
laması ile Haziran yoklamasının hiç 
bir aliıkesı yoktur. 

6 - Tem muz 94 l tarihinde yaş 
haddine uğrıvncak yedek subaylar 
yoklama:;a gelmiye mecburdurlar. 

7 - Bu yoklnmada raporun hiç 
bir maksııda kafi gelmiyeceğinden 
rapor gönderilmemesi. 

8 - Taşra da bulunanlar, bulun
dukları rr.ahallin askerlik şubelerine 
bir dilekçe ile müracaat edecekler 
veyahut taahhütlü mektupla şubede
ki defter sıra No. sını bildirilmesi ve 
tercümeihal ile askeri vesaik suretle
ri p:önaerilecek. 

9 - Bundan bnşka: 
A) Halen gördüğü ic ve memu

riyeti ve ikametgah adı esi. 
B) Tnhsı. derecesi 
C) Mühendis, ve kimyagerlerin 

hangi şubede ihtisasları bulunduğu 
{suyolu, elektrik, sar.'lnyi, vesaire) 
vesika suretleri. 

D) Doktorların dahili, harici, 
'kulak vesaire ihtisaslarının vesika 
suretler:. 

E) Yabancı dillerden hangisi
ni ne dereceye kadar bildiği (ter
cüme ve tekellüm). 

F) Askerliğinde gördüğü kurs
la •. 

C) Malul olanlar maluliyet ve
sikaları v e yaş haddine uğramamış
lar kiımiier geleceklerdir. 

H) Yaıı hnddine uğrayan ve ya~ 
haddine uğradığına dair nüfus hü
viyet cüzdanlarına işaret edilmeyeon 
sı...bay ve askeri memurlar müracaat 
ederek nüfusuna işaret ettirecekler
dir. 

l O - Yedek subay yoklama gün
leri aııağıclı yazıldığı veçhile sınıf 
ve rütbe sıra takip edecektir. 

1 - 2 Haziran 94 1 günü gene
ral, ku. may piyade albaylar. 

2 - 3-4 l laziran 9-l 1 günü tabip, 
diş tabibi. eczacı veteriner, kimya
ger subaylıır. 

3 - 5-C. Haziran 941 günü leva-
zım istihkam, muhabere, süvari her 
rütl eden. 

4 - 7 Haziran 94 1 topçu, ölç
me, ışıldak büyük küçük rütbeli su
baylar. 

5 - 9 Haziran 9 41 günü jandar-
ma, harp saınayii küçük 'büyük rüt
beli subaylar. 

6 - 1 O Haziran 94 1 günü nakli
ye, otomobil küçük büyük rütbeli 
subaylar. 

7 - 1 1-1 2 Haziran 941 günü de-
niz, demiryolu hava, harita her rÜt· 
beden subaylar. 

8 - 1 3 Haziran 941 günü hesap 
mt.:muru, ve muamele memurlan. 

9 - 14 Haziran 941 günü askeri 
halcim ve müşavir, muzika, imam
lar. Esnafatı a'keriye. 

1 O r- 1 6 Haziran 941 günü piya· 
de yarbay, binba~ı. yüzbaşılar. 

1 1 - 1 7 • 18 - 19 • 20 Haziran 
94 1 günü piyade üsteğmen, teğmen, 
asteğmenler. 

12-21 -23-24-2S-26-27-
28 Heziran 94 1 günü: her hangi bir 
sebepten dolayı yoklamaya gelmi· 
Yen subaylar. (7178) 

•.Y.11o 

* Fatih askerlik şubesinden: 337 
do~urnluiann ilk yoklama müddeti 
hltnm bulmak üzere olduğundan YQk
Jamaya len.bet etmlyenlerin cezalan
rr.amak üzere bir an evvel dört fo
toğraf, ikamet ki\ğıdı, nüfus cüz
danı ile birlikte ~ubeye müracaatmn. 

T. iŞ BANKASI 
/(üçüktasarruf hesaplaii.1--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

1941 ikramiye plani 
KEŞIDELER: 4 Şubat, 2 Mayıs, 

1 Ağustos, 3 lkinciteşrin 
tarihlerinde yapılır. 

Kapalı zar f usulile eksiltme ilani 

Çorum Daimi Encümeninden : 
ı - Çorum - Çelikli yolunun ıa+ooo- 35+000 inci kilometreleri ara

sına 0:795711 M3 hnm taş ıhzaratı: 941 haziranının 16 mcı pazartesi günü 
saat 16 da dalmt encümen riyaset odasında ihale edilmek üzere 030• gün 

1941 ikramiyeleri müddetle kapalı zarf usuuıe eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Yapılacak ihzaratın keşif bedeli 120827» lira. c29a kuruştan ibaret 

ı adet 2000 Liralık = 2008.- Lir olup 941 mali yılı bütçesinden ödenecektir. 
3 " ıooo .. = 3000.- .. 3 - Muvakkat teminat: a:1562t lira ı5o kuruştur. 
z " '750 ., = 1500.- .. 4 - Bu Lşe a!d evrak şunlardır. 
4 .. 500 .. = 2000.- • A - Kcşl!name ve sllsUei fiyat. 
8 " 258 • = 2000.- .. 13 - Ocak gra!lsl 

35 • ıoo ., = 3500.- .. C - Eksllbne şartnamesi 
80 " 50 .. = 4000.- .. D - Mukavele projesi 

300 2~ .. = 6000.- " E - Bayındırlık işleri genel şartnamesl 
~ F - Umumi ve fenni şartname 

J.<'atih Sulh Birinci Hukuk Hakimli- bilir~ - Bu vesaik her gün Na!:a dairesinde ve encüme~ kaleminde görüie-

ğiııdcn: Ml/l64 Keşif ve grafik arzu edenlere 11104» kuruş mukablllnde verilir. 
Tebliğ olunacak taraf: Hacı Osman 6 - Eksiltmeye girebilmek lçin teminat akçelerinin yatınlmnsı ve 

oğlu Mehmcd , Fatih Haydarda 20 NoJı - Tatil günleri hariç - üç gün evvel vilayet makamına müracaatla alına
h:mede mukim, pollsı'lkten mütekait. cak ehl!yet veslkaslle Ticaret odası belgesinin lbraz edUmesı şarttır. (3027> 

Zeyrekte Klllse Cami odalarında _ 

mukim Zülflye tarafından aleyhinize 11 D 1 D • il t• 1 1 l 11 açılan davadıı .. yuknrıda adresi yazlı ev et emıryo .arı ve . ı~an ~rı ş etme 
20 sayılı evdeki hissel şayianızı sat- Umum ıdaresi ılanları 
mak üzere Fatih noterliğinden mu-
saddak 10 eylOl 934 tarih ve 110 sayılı 
vekaleti devriye ne satarak bedeli fe- Muhammen bedeli (22841) ylrmi iki bin sekiz yüz kırk bir lira. olan 
rağa mahsuben alınan iki yüz elli ı'im- (25) kalem muhteur Ilkomotıf ve adi a.teş tuğlaları C9/7/41 çarşamba> gunu 
nııı takrir muamelesini yaptınnruna- sant U~) te kapalı zar! usullle Ankarada idare binasında satın alına
nız sebeblle faiz, mnsarın muhnkeme caktır. 

, 

Pirinç, Mercimek, Yulaf, Konflor, lnnik, Patates, Arpa, Pirinç 
nişastası, Buğday nişastası vesait hububat unları •.• 

Ana sütU kadar kuvvetl idir. 
Çapamarka Müstahzarab. Tarihi t9isi: 1915 

VEZNEDAR ve MUHASEBE 
MEMURLARI ALINACAK 

Büyüle bir Bakkaliye Ticarethanesi için Beş yüz lira nakdi teminat 
veya bin liralık ipotek verecek bir veznedar ile muhasebe usullerine 
vakıf memurlar aranmaktadır. Talip olanların nüfus cüroanı, tahsil 
vesikası Bonservis suretleri ve bir fotoğraflarile sarih adreslerini İs
tanbul Postanesi 636 numaralı kutu adresine göndermeleri. 

ve ücreti veki\let Ue birlikte tahsiline Bu Lşe girmek isteyenlerin (1713,08) bin yediyüz on üç Ura sekiz ku
~üküm verllmcsl talebile ikame edil- ruş> liralık muvakkat teminat ile kanuntlJl tayın ettiği veslkalan ve tek-
ml.ş davadan dolayı namını1.a çıkartı- litıertnl aynı gün saat (14) de kadar komısyon relsllğine vermeleri H\zımdır. ZONG LJ L DA J{. 'ta 
lan davetiyede gösterilen adreste bu- Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Ilaydar-
lunnındığınızdnn ış zn.bıtaya hnva1e paşada teseııüm ve sevk şctıığtnden daı;ıtııacaktır. (3937> Ereg_. li Kömürleri ic:letmesi 
edlıml.ş ve zabıtaca dahi adresinizin 'f -fi' 

tef.bitine Jmkfın bulunamamış ve da- Tra.kya hattı Be Mudanya - Bursa ve Samsun - sahil hntlanndan gayri U M U M M tt D tt R L tt G V N D E N : 
vacının da taleblle dava arzuhali ve- bütün şebekede ı Haziran 1941 gününden itJbaren yenl tarifelerin tatbikine SADE YA" I ALI N A C A KTIR 
rilen kararın bir ny müddetle slre teb- başlanacağı. \.:1 
li ğedllmiş ve muhnkcrnenln 21/5/941 Bu tarifelere göre yolcu münasebetlerinin ve yolcu trenlerinin hareket • · 000 kil • · d -ıc.. 
tarihinde snat lOn talik edildiği bildi- zamnnlannı gösterlr cedvellerin istasyonların bek.ı·eme salonlanna asılmış ve lıçi Tabldotlarımız ihtiyacı ıçm l SO. 0 erımq •• e J-a• 
rilmiştl. Göstcrllcn muayy(m günde küçük cep tarifelerinin gişelerde satılığa çıkarılnıı.ş bulunduğu sayın halka mübayaa olunacaktır. Şartname Ankarada Etibank Umum miidür-
mahkemeye gelmediğiniz anlaşılmış ve 

1 

illin olunur. (4ı09) l lüğünde İstanbulda Eb"bank bürosmıda ve Zonguld ak'ta ltletme 
gıyaben muhakemenin terasından Umum Müdürlüğünde görülebilir. T ekliflerin 16 Haziran 1941 tari-
sonra mahkemeye gelnıedlğlnlzde.-ı ,-••••••••••••••••••••1•••••~ j hine kadar Zonguld ak İşletme Umum Müdürlüğüne ~- olmuı 
doiayı gıyap karannın dahi bir ay .. y 1 L D 1 z lazımdır. 
müddetle tebUğıne karar verilmiştir. ~· ı 
Işbu gıyap knrnnnın tarlhi tebllğln- ı 1 v kıfl o· k .. lil" .. 11"' 1 
den itibaren müddeti kanunlyesi zar- stanbu a ar ıre tor gu an an 
fında itiraz etmez ve muhakemenin HUSUSJ NÜSHA 
bırakıldığı 27/ 6/941 tarihinde saat 10 
da maJ:~emeyc gelmediğiniz ve ya bir 1 ..ı. • " DEANNA DURBJ" N 
vekil gondermcdlğlnl takdirde dava-
nın gıyabınızda rüyet ve intaç edlle
ce~!ni bildirir lşbu tebliğ gıyap kararı ı 
yerine kaim olmak üzere usulün 
141 inci maddesine tevtlkan ili\.n ve 
tcblll'{ olunur. f57488l l 

Sarıyer Sulh Hukuk Hiıkimliğin-

den: 941/235 ı 
Yenlköy Said Haı'lm paşa caddesi 

26 No. da oturan Muhlise müraca.nUe 
ayni yerde oturan annesi Haticeye va
si tayinini istemesi fizerine yapılan 
duruşma sonunda: Hatıcenln vesayet 
altına alınması ta.bibi adli raporundan 
ve Muhllsenin vaslllğc ehil olduğu da 
şahidlerln şehadetinden anlaşıldığın
dan Hatice Altınsoyun ha.eri Ue kızı 
Muhlise Gökylğltln vasi tayinine ka
blı1 itiraz olmak Ü7.ere 13/5/!l41 tari
hinde karar verildiği llAn olunur. 

(57490) 

ZAYİ - E."lllnönü yabancı askerlik 
şubCslnden aldığım askerlik tezkere
mi kaybet.tim. Yenisini alacağımdan 
eskisinin hükmü yoktur .• 

1313 teveJlüdlü Tokatlı Ah med oğlıı 
l'usuf Kenıtu 

Zayi nüfus tezkeresi 

SAYISI 

Bugün çıktı ... 
Yıldız'ın 9 numaralı husust sayısı 
baştanbaşa bir Deanna Durbin 
nüshası olarak bugün çıktı. Bu 
sayıda sevimli Yıldızın bol resimli 
mufassal hayatile en son çevir
diği ((İlk bahar Resmi gc;idi1> 
filminin romanını bulacaksınız. 

Aynca: Bu sayıda bir de 2 
renkli toblo eklenmiştir. 

IIer yerde 15 Kuruş. 

Darphane ve Damga Matbaası Müdürlüğünden: 
1 - Asgar1 %97 saf ve tutya ve alüıninyümden i\ri yerli malı ve muham

men bedeli 22750 ve ilk teminatı 1706,25 lira olan 35 ton külçe kurşun ka
palı zarf usullle eksiltmeye konmu~tur. 

2 - Mezkur kurşunların ihalesi 9 haziran 941 pazartesi günü saat 17 de 
idnremlzdekl komisyonda yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde yazılı ve
saik ile birlikte ilk teminat ve teklif mektuplannı mezkür günde saat 16 ya 
kadar komisyon riyasetine makbuz mukablll verilmesi lilzımdır. 

Şartnameler her gün idareden verilir. (3981) 

1 inhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 
Yaı'ovanın Kocadere Zir köyünden 

aldığım nüfus cüzda.nlle askerlik tez
keremi zayi ettim. Yenllerlni alaca
ğımdan eskllerinln hükmü yoktur. 

324 tevellütlü Daııan oğla 1 - İdaremiz ihtiyacında kullanıl makta olup hariçten celbi iktiza. eden 
iınıail Co~kun 133 kalemde ve ta.bm!ni 13.174.619» Ura kıymette muhtellf maluımenin pa-

zarlık yolu lle mübayaası mukarrer ve son nkdedllen hususı t akas esasına 
Eminönü Yerli A<ikerlik şubesinden: müstenid ticaret anlaşması mucibince Almanyadan da tedariki m ümkün bu
Sınıf 8. muamele memuru Yahya lunmaktadır. 

Nüzhet oğlu Recal (35489-. 2 - Bu malzemenin müfredat listesile şartnameleri Kabataştald Leva-
Yedek piyade teğmen (47587) Nacı zım ve Mübayaat şubesindeki Alım komisyonunda her gün öğleden sonra. gö-

Celllı' Boranel. rfilebillr. 
Yede kplyade teğmen Tevfik oğ'lu 3 - Taliplerin % 7,5 temlnatlarlle birlikte bu hususta.ki t ekllCljcrinl en 

Reşad San (45410). geç 25/61941 gününe kadar mezkür komisyona. tevdi etmeleri lüzumu 1Ul.n 
Yedek piyade teğmen Hüseyin Hilmi olunur. 14052) 

o~lu Mustafa Ad.nan Bozcalı '14213>ün ----------------------- -----
kayıtlan tedkik edilmek üzere nüfus Tasfiye haUnde deri ve deri Sanayii Yardımcı maddeleri 
hüviyet cfizdanlarlle birlikte acele şu- İtlıalfıtcılan Birlik Ltd. den : 
bey.e müracatlan. 

Ticaret kanununun 361 incl maddesine tevllkan htS$Xlarla.r 14 Mayıs 

Muhammea 
semti ve mahallesi Cadde ve sokağı No.su Cinsl aylığı 

Çcmberlltnş, Mollafenarl PP.khane 
Sultanahmed Akbıyık paml 
Sa.matya Sancakdar Hay- lnekçl 
reddin 
Adirnekapı Kolla Aşkı 
Sultansel!m Hatip Mus
lahattin 
Yedlkule Fatih Sultan 
Mehmed 

Aşık Yunus 
Çukur Bos
tan 
Taş Han 

adimekapı Nurettin Tekkesi 
Bahçekapı dördüncü vııkı! han dör
düncü kattn 

• • • 
Mercan İbrahim paşa. 

• 
Nasuh ağa 
hanında 

Çarşı'da Zlnclrll han Alt katta. 
• .. 'Or.t • 

Bahçekapı'da dördüncü vakıf hanın 
zemin katında 
Carşıda Sahaflarda. 
Baiıkpazan Ahı çelebi Yumurtacılar 
Babıali, Lala Hayrettin 
Tavukpazarı Kürkçüler kapısı. 
Kazlı Çeşme Demirhane 
Uzun çarşı Dökmeciler 
Çarşıda. Yorgancılar 

Kahvehane 
Nasuhi a.~ hn.nında • 

Ibrahim paşa 
• • 

Clbali Seferlkoz Cami yanında 
Bahçekapı Şeyh Mehmed Geyl~t 
Çarşı'da Çohacı Han Sağ tarafda. 

Sarayburnu Tabha.ne camil arkasında 
Saraçhane Mimar ayaz • • 
Saraçhane • 
Kumkapı, Kürkçübaşı 

9-13 
10 
39 

.. .. 
53 

Ev 
• 
• 
• 
• 

15 00 
'l 00 
5 00 

4 00 

" 00 

10 • 4 00 
25 Canlcda Hatun Mektebi 4 00 
33 Oda 20 00 

20 
1,2,3 

9 
16 
7 

95 
50 
18-5 
64 
63 
39 
17 
3 
8-12 
6 
4 

• 
Odalar 

Oda 
• 

Mağaza. 

Dük.kb 

il 

il 

il 

il 

• 
İki barak& 

• 

2'7 00 
8 00 

4 00 
ı 50 

43 00 

15 25 
7 50 
5 00 
4 00 
3 00 
2 50 
2 50 

50 
'Z 00 
2 00 

• 1 50 
Hidayet camii 30 00 

14 İğnecl Hüseyin camı 12 00 
mahaW. 
Furun ve miiftemnltı 20 00 
Cami heiilan 20 50 

33 Mektep ve tapı malıaill 2 30 
25 ArSIL 35 00 

Aksaray, 
9.dimekapı. 

Süleyman 
ağa Iskele 
Yenllcapı ı Caıttl arsası 8 00 

Hıı.ti<:e sultan 325 Hacı Muhiddin cami t 00 
Fevzlpaşa arsasının cadde kısmı. 

Müddeti icar: Tesllml tarihinden 942 - senesi mayıs sonuna kadar Senellll 
Koca Mustnfa Paşa. Sün'büı efendi önünde. 5eb2'JC bahçesi 31 
Taşkasap Molla Gürani 49 Bostan 30 
Müddeti icar: Tesllm.1 tarihinden 943 - senesi Mayıs sonuna. kada.r. 

Yukanda. yazılı mahaller kiraya !e~mck üzere arttınlmıôan uzatıl~l§
tır. istekliler 30 Mayıs/941- cıuna gUnu snat on beşe kadar Çembcılltaş da 
İstanbul Vakıflar başmüdür.iüğii Vakıf Akarlcır kalemine gelmeleri. (4110) 

Devlet Deniz Yolları işletme Umum 
Müdürlüğü ilanları 

1941 tarihinde senelik umumi hey'et içtlmaına davet cdllmı., iseler de nisab 
hasıl olmndığından ikinci lçt!maının 13/61941 tarihine müsndi! cuma günü 
saat 14 30 da Galatnda Ömer Ab!t hanındn.k.i Şirket Merkezinde yapılması 
takarrür eylemiştir. 

İstanbul Elektrik Tarmvay ve Tünel 
İşletmeleri Umum Müdürlüğünden: 

Köprü - Haydarpaıa - Kadıköy hattı tarifesi 
Devlet Demlryolları idaresinin posta ve banliyö katarlıın tnrtfosinde 

faptığı tndlli'ıta mütennzıran Köprü - Haydarpaşa - Kadıköy vapur tarifesi 
de 1 Hazlran 941 tarihinden itibaren de!;lştirlı'ecektır. Yeni tarl!e iskelelere 
ısılmış ve cep tarifeleri de glşelerlmzlde satışa çıkarılmıştır. (4114) 

Hissedarlar işbu heyeti umwniye içt!maına. davet olunular. 
.l\1üzak<'rat ı uınamesi: 
1 - Tasfiye memurlarının ve müra.k.lp raporlarının okunına.:ıı. 
2 - Bllô.nço ve kAr ve zararların okunması, 
3 - Tasfiye memurlan ve mura.klbln ibrası, 

t - Miiraklo lntlha.bJ. 

ı _ Muhtelif cins voltmetre ve ampermetre mektupla tekllf istemek su
retlle satın alınacaktır . 

2 - Muvakkat teminat 55 llrndır. 
3 _ Teklltlcrin Levazımdan parasız tedar11c edilecek 43rtnames!ndeıd 

tarifata. uygun olarak 8/7/941 sah günü saat 17 ye kadar Metro hanının 
4 üncü katın.d.akl Levazım müdürlüğü~ imza muta.bilinde verllmlş olmasa 
mzı.ındır. <3sso, 


