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Tobrukta BU SABAHKİ T ohtu kta vaziyet 

Milletler Cemiyeti m1sakmm 
f.tnnı lldncl maddesinde deniyor 
'iı: 

yarma hareketı 'rBLGB.6.Plı•Br Avuatralyalılar buraaini 

a.,tim kaldı ırakta dün de bili ellerinde tutuyorlar. 

harp devam 
~ .f (A.A.) - AvtUtra17-

Harbiye Nazırı dün fU beyanatta 'ba
lunmuıtur. cOrta Şarktan gelen ha· 
berlere göre, A VtUtralyalılar Tol>
rulcu hala ellerinde tutuyorlar. Düt
man 5 lcılometrelik cephede birkat 
ileri karagolu işgal etmiıse de tank· 
larla yapılan mukabil hücum ne~ 
ceainde düıman kuvvetlerinden bir 
lannı çek.ilmeğe mecbur edilmiftir. 

I 

f <el - Aşağıdaki prensipler, Hücum bvvetleri 
elueriyetle İtalyanlardan etti mürekkepti 

Tank birlikleri ara.inda 
Alman umurlarinın 

balunmcui ilılimali oardrr 

Habbaniyede insanca 

zayiat vardır. Tayyare· 

lerden bir kaçi da 

harap olmuıtur 

Jiarp neticesinde, evvelce onlan 
Jdare eden devletlerin h~ye
tınden çıkan, ve modem C1ünya· 
run hassaten güç şartlan içinde 
kendi kendilerini idareye henüz 
'11Uktedir olmayan kavimler tara-
fından meskUn bulunan ınü.stem· 
leke ve eraziye tatbik edilir. Bu 
kavimlerin refahı ve inkişafı, me- Kahire 3 (A.A.) - Orta Şark 
tteniyetin mukaddes bir vazifesi· fngiliz umumi karargahının tebliii: Londra 4 (A.A.) _ 8. B. C.ı 

lngilterenin 
bir karan n1D Dü,nıaa cuma giinü T obndt müda· lnsitir l.tihbaart Nezareti haktaki 

ttlr.. ve işbu misaka bu vazife faa hatlanna karp yeniden ıiddetli vaziyet hakkında fU mal6mat v..-. 
lfası için garantiler dercedilmesl hücumlar yapDllfbr. Dütman pek mektedir: 
ıerekttr. fazla tank kullandıiı halde İngiliz Irak bataryalannın topa tuttuklan Dütman ti t 1 .. 

2 _ Bu prensipi amell bir SU· kıtalan iyi mukavemet etmitler ve Habbaniye tayyare meydanı. Irakta· • • c~re vapur an 
rette tatbik etmek için en iyi YuDrıda: Baicladcla htlkllmet konağı; apğıda: İngiliz ve Irak düımana aiır zayiat veıdirmitlerdir. iti Britanya hava kuvvetlerinin talim kendılenm babrmağa 

'.lt.r:ıuı, bu kavimlerin vesayetini, hnetlednln etnfm4a ~ Babbuılfe bava Düıman tazyiki Kevıemit ve dün ıe- merkezi idi. Burada talim uçuıuna tetebbüa ederlerse 
r --"• ... • La- ce ffir hamle yapmamttlardır. mah.ıu tayayreler vardır. Bombardı· d b 1 d•l ı..: 
')ervet kaynaklan, tecrübeleri ve. ---ı- '""alan Sollum mmtaka11nda bir lnıiliz man neticesinde yerde duran Bri- er a alet e ı ece& 

fa coğrafi vaziyetleri bakımından --------------------------===- nmh kıtaaı dolam~a.~lı b!' h~reket t~ya tayyarelerinden birkaça tahrip 
bu mesuliyeti yüklenecek kudret- lraka asker 1 R A K' TA yaparak arwızın buyuk bır duıman edilmiftir. insanca zayiat vardar. Bri- Looclra .. (A.A.) - B. B. C.ı te bulunan ve bunu kabul etme- k~vvetin~ karowna çı~mııbr. Bir tanya tayyareleri faaliyete seçerek &hriye Nezareti bir teblii neıred .. 
re razı olan müteka.mu mmeııere ı·hracının HARP DEVAM ~~tar eaır. aı~'?" v~ bır sahra topu birkaç batarya,, iaklt etmitlerdir. relt dÜflllllln ticaret vapurlarına il.-
emanet etmektir: Bu milletler bu ıgtinam edılmıttır. Diier nuntakalar· Iraklılar cuma aünil tekrar taarruz tarda bulunmuıtur. Tebliide denili

da de~•. kollannın faaliyeti de- etmiflerdir. Gece sükGnet içinde ıec;· yor kiı cBritanya donanmaaına 
Vesayeti ırMandaterı) vekil sıfatlle iki bebl E o • y o R vam etmıttir. mittir. Dün aabah top atefi tekrar mensup ıemiler düıman ticaret geo 
ve Milletler Cemiyeti namına ila se 1 Kalain 3 (A.A.) - Aakert IÖE· batlamıt. muharebe dün ıece de de- milerini gördükleri uman ifaret vo-

cil. hareklt baklanda fU İnhab ver- TaıD etmittir. receklerclir. Bu ipretin manası dur. 
ederler. mittir: lraklılann petrol kuyularile Irak· tahlisiye aandallannı indirme, gem~ 

ırakta 20 bin 1rak Almanyanın Tobruk'da düpnanın pllnı. . •eri ta.iti tayyare meyadnlarını inal ettik- yi batırma. telsizle ifaret verme; bu-
l ·4·-.:.:_··E~kİd~~··Ö~~h.~p~- I k bl bir yarma yapmakbr. Fakat l:iund.a leri iddiuına gelince, lrakta. husu- na riayet etmezsen derhal ateı ede-

klŞİ i r yardı mı nı muvaffak olamamuı. herhanııi bır met bqlamamıı olan Bura yakının· rizdir.> 
torluğuna ait olan bazı camialar ıeyin i.ttenildiii gibi yürümeınit ol· daki tayyare meydanı hariç. ötekiler DüftJlan ticaret vapurları ıimdiye 
öyle bir tekA.mül devresine var· kOIOrdU Varf"!'IŞ İStemlŞ duğunu gösterir gibidir. Tobnık.'a eakidenheri lraklılanL elinde idi. kadar herp gemilerimizi görünce ya 
tnışlardıi ki, müstakU millet ola- hücum edenlerin ekseriyetini ltal· Londra 4 (A.A.) - Irak hava kendi kendilerini batırıyorlar, yahut 
rak mevcudiyetleri muvakkaten / • • • d . . _ _ . yanlar teıkil etmektedir. Pek muh- kuvveti çoğu talim tayareai olmak. gemiye atct veriyoralr, mürettebat 
J,asdik edilebilir, şu şartla ki bir f1611ızlerın Ba6ra a Jngılı% kıtalanna da temel olarak tank cüzütamlanndan üzere eakl tip 80 tayareden mürek· tahlisiye sandallarına binerek uzak· 
mandater devletin nasihatleri ve vaziyete ltôkim olduklari Ba.ğdad üzerine yürüme• mürekkep olarak bazı Alman unsur- keptir. laııyorlardı. Bundan sonra buna im· 

Yardınu bu milletlerin idaresine. bildirili- l • • • • "l • lan da vardar. İ "lizl lr-•-1ıJan top kln verilmiyecektir . ., _. en ıçın emır oerı mıı Habefiataıula. dGnka r-ı tebli- np er 1UU ---

kendilerini yalnız başlanna idare • • • 

etmeye muktedir oluncaya kaaa.r Aabn 1 <RiidjO ....-.> - Irak • _..._ • (AA) _ lra'-tan ana 1ıöl6n6a •cenup kıammda •• kürttü" •• 1 ansızın be:yneımueı politika ahnell- ır ._-.-. ' • • 11. La· b. L!-d' B d T - pua er Yunam·atandaki zayı" b 
rehbrrlik etsin.11 lln 89IJlJt bul akW.- a..ondraya selen habeılere nazaran il. m ır tenu ır. ura a, ana go- a 

i ••• 
~ öntnp Ute~aıı: Ralld All~JlADJ yerde bulunan müteaddid İngiliz ~de .seyriae!aini tanzim eden kil· Loadra 4 (A:A;) - .~u aaba~ Sic1De7 4 (A.A.) _ Orta Şark· 
ara:s.ııdlı 1htlllf halledlleb~ gibl tayyareleri tahrip edilmiıtir. lnaanca ·~k ?ır gam~~~ -~ardL lta}ya?!ar ~rlcenden afrenildı.iin• gor•, lngı· taki Avustralya kuvvetleri baıku-

: Sürye, bu son kısımda izah edi· 
len cıMandat>ı memleketlerinden
dlr. Bu Sürye mandası da 24 tem
muz 1922 tarihli Londra muka
velesile Milletler Cemiyeti tara· 
fından Fransaya tevdi edildi. 
Latince ı<?nandatumıı dan gelen 
!rranSlzca <(Mandatıı kelimesinin 
~m karşılığı da «bir şahsın, diğer 
b1r şahsa, kendi namına hareket 
etmek hakkını vermesfo yani 
«vekaleti) tir. 

görünürken dün gelen haberler mu- da zayiat olmuıtur. fllTldt Tana 1ıolunun ceaup aahılin- lız - Irak kuvvetlen ara~ında muha· maındanı general Blamey tarafından 

h samatın ba.tladığını bUdlrmlfblr. H bb . d Clen kovun~ olınalı:la beraber. rebe devam etmektedır. Iraklılar gönderilen telgraflara aöre, Yuna· 
a f da ~·" _.., a anıye tayyare mey anıru · ı L 'lind b. ''- t l t t · · · d - '-·· "" Şimdi her 1ld tara m~y_. b ba d d b' it 1 ak flJ1la •anı e ır mı11.tar ıta yan op a Cfl neticesın e pus11.urtüldüler. .U.tanda 12 bin lngiliz, Avustralyab 

kat'fl tarafa yüklemeıte ça.bfıYorlar. ı:nm I r.1~m;ı' \ endt ır ço r top: daha kalmak'9dır. HindH kıtalann lra'k kuvvetlerine ve Yeni Zelandalı &1kerin akıbeti 
Vaziyeti topluca hülA.sa edelim: • fı n~ ız • ok: H diİ~nl tar.ar~lek Bir köyden ilerleyen bir kol tara· tetıl«nı olduklanna dair Alman rad- henüz malum değildir. Bundan bat-

İngUtere, Irakla arasındaki muahe- ~ara ~ an ~ .t e m1t er H ~a fmdan iıgal edilmit olaa Oebug. yoe11nun verdt"I; haber uılaızdır. ka Yunanistanda kalan 3000 aske-

deye tstlnaden nlsanın1ı9 ıştunda ln~akall ~va uvvet en cduma ali .. na. abb~· ~maraya giden~ yola 25 ki· . k 
b am ır g nıy t YY 

1: rın e serisi gayri muhııripti. 
asker çıkarmdıı a.ş . • e a are mey anı uzerıne ır ıometre m .. .Ude buhnuııalMad H f ı • • 
terede sal&hıyettar btr zat Iraka aa- akın yapmaya teoebbüs etmiılerse de Habe,i.tanda • tır. 8V8 88 iyeli M .. öd' •• S ı· 
ker çık&rı.hnuında şu iki sebebi kay- muvaffak olamamıtlardır. Bu sabah • vazıye etresını uren a ım 

Demek oluyor ki Fransa dev
leti, Süryenin idaresini Milletler 
Cemiyeti namına vekfi.leten üze
rine almıştır. 

Fakat, Fransa on gün evvel 
Milletler Cemiyetinden çekilmiş
tir. Şu halde şimdi Fransa. Sür· 
Yeyi kimin namına idare ediyor? 
Müvekklllne istlğfasını takdim et· 
nıiş bir vekilin, onun namına ha· 
reket etmek hakkı b!kl kalır mı? 
• Milletler Cemiyetinin ismi var, 
clsmt yok. Varlığının bugünkii 
hakiki kıymeti ne olursa olsun 
bu müesseseyi kuranlar henüz 
feshine karar vermiş değillerdir. 
Fransa'nın oradan lstiğfaya lü· 
zum görmesi de mevcudiyetinin 
aclilidir. Bundan b~ka, yirmi se
nedir bütün politikasını bu Millet
ler Cemiyeti misakına istinad et
tirmiş, Hatay davasında Türkiye
ııin en haklı iddialarını sadece bu 
Milletler Ccmivcti mandaterliğ1ne 
Clayanarak reddetmeye uğraşmış 
bir devletin bu hukuki inceliklere 
her zaman nasıl riayet edeceği 
merak uyandıracak bir hadisedir. 
Bu sahada bizi şahsen ala.kadar 
eden, meselenin sadece hulrukt 
~arafıdır. Fransa, Milletler Cemi· 
Yetinin «mukaddes vazifesiıı bit· 
ti~i~e göre, ~imdi Süryeyi, fuzuli 
nıı ışgaı ediyor? o Sürye ki Mil· 
!etler Cemiyeti misakının yukarı
ya naklettiğimiz maddesi, istik
IAUni derpiş ediyor. 

Beynelmilel hukuk meraklıla
rın 

detmektedlr: Irak topçusu alet açmııtır. Muharebe l ~:we 3 <t:·> b Orta ~r~ Londra 4 (AA) _ B 8 C. yakalandı 
1 - Irak petrollerinin muhafazası.! devam etmektedir. Hngbı . umumd A arbar,K}_ ının !eb!Jii: Dün Britanya b~mbardıma • ta. ı Evvelki gece BeYotlunda bir bar-

- Inlk tayyare meydanlannın f , . . • a eııatan a m a.!!"'P Üzenne ya· . • n yare: da, on senelik metresl Milkcrreml ta· 
~ ngılız lcuvvetlerının Rutbaya kar- pılan harekette terakki görülmüıtür. leri avcı refalcatındc ııgal alhndalcı banca ile öldüren Balhn ·-'- -

müdafaası. b' h.. ki b h.. l ~ --'-ill ' d w h d fi / v .... ayı mu-mzıer Iraka lJdnci bir müfreze çı- fi ır .~c~.m .!a~~ı arı ve u ucu- Şimalde ngiliz kuvvetleri dilpnanın r. ranıız -.n . erın .. eıc .. e _e ere ta- tealdp kaçmıştı. SaUm 7.abıtacn l'a· 
tng kadar vaziyet gerginleşme- mun pualcurtuldüğü hakkıada Irak· en esaslı bir mevküne hlkim olan arruz etmiıtir. Dun gunduz F ele· pılan takibat sonunda dün akşam 

ka:;N~c~!:sraya yenl kuvvetler çıka- Warın ileri sürdüğü iddia Londrada bır mevzii zaptetmiflerdir. Cenupta menk sahilleri açıklarında iki Alman geç vak.it Balat civarında saklandığı 
~ıınaİa başlayınca Irak hükOnıetı 19 doğru telakki edilmemektedir. Yu- ilerleyen bir kol Deuienin 80 kilo· levazım gemisine taarruz edilmiştir. b!r evde yakalanmış ve tevkifhaneye 
nı..anda qıttanlan kuvvetlerin Irala karıda ismi geçen tayyare mcyda- metre ıimatiRde Valdiayı :işgal et· Bunlardan birisi batmlmıı. diğerin· gonderllmlştlr. Snllm hakkındaki CV• 

terketmeleriiıl ı.stemiJtlr. Irak 1le İn· naada bu}"-a 1 .-:ı: t L) mı'tle d' de yangın çıkanlm••tır rak sorgu hA.ldırJlğlne verllmlştir. 
dald 1930 tarlhll mualıe. .. .. n n.s.wz an11. arının r ır. , ..... . 

gllte~e =de ingUiz görüşü flldur: ~p edildiği hakkındaki ıayia da Nairobi 3 (A.A.) - Reımi bir B" 1 ) ~~ hafP ı;ıktığı zaman ~ t:nfµte- ae.1.-fır. Son günlCTde Irak hükU· Mide bildmt~iğine göre iırıpara· Cenubi Afrika hava kuv- ır ngi iz muavin 
reye her türlü kolplı~ göstetecek, meti Habbe niye tayyare meydanı torluk kuVll"etlerı AllJlara yolu üze- ti • d b. ki kruvazörü battı 
u~dan in~~er istif~ ede: etrannda Irak kıtalan tahflt etmif, ria~e ve DeNieain 80 kilometre ti· ve ~r!n en ır amı Londra 4 (A.A.) - B. B. C.ı 
cetıei'dlr. tnırak1 .. ft g~rJ:a.n ~~k siperler kazdırmlf ve tayyare mey· ~lind~ bulunan Ua1diayı lfgal et· Miaıra vasıl oldu Bahriye Nezaretinin tebliği: cBulter 
Muahede, gi .,.,reye i L "le' 1 mışlerdır Lonllr 4 (A A ) B B C d tranalt olarak asker geçinnele mü- aanına na ım yay lya da toplar yer- · • . · · - · · ·: a ındalti muavin kruvazör, avdeti 
saade etmektedir. ~~mitti. Bu kuvvetlerin çekilmeai v p Cenbt Afrıka .. ~.ava kuvvetlerine geciktiğinden, lcaybolmuı addedili-

İk1 görüş arasındaki bu !ark üzeri- ııcın yapılan talep Uzerin• yeniden on apen mensup baz~ bolulcler Mısıra vasıl yor.> Bulter 13 bin tonluk bir yolca 
!nlk lklncl İnJillz müfrezealnin bazı Irak lcuvvetl riııiıa ı, · olmuşlardır. vapuru idi 

ne • kabul etmenılf ,., Hab· . . . .• .. . e uraya geti· 19e11_1ı111111111111111111111111111111111111•11111111i111111111111111111111111118 
çıkarılmasını lllz k etıertne karş rıldiii gorulmiit ve 2 mayıa aabahı A L-__ L '_ _ k 
bani.yede-:, ~g m!fi;ır uvv erltendea muhaaamat hattamıttır: n&&AlJ'& nare etini - -
taa:u:ıer: ~Udl.l'dİttne göre, Raşid ( Devaml sahife 7 ..... 1 de) IHrkaç rin tehir etti 
A11 oeylA.nt çoktanberl Berlinle te· 
mutadır. HnttA. Batdaddakl hüktlmet 
darbesinde Almanlann da parmağı 
vardır. Irak inglllz askerlerinin .ç~
rıımasına müsaade eder gibi görünur
ken Almanyadan yardım istemlştlr. 

Midilli'ye 
Alman askeri 
çıkarılıyor 

Askeri harekMa gelince: Gelen 
haberler muhasamatın MlA. deTam 
ettiğini bildiriyor. Rabbaniye hava 
meydanı her taraftan çevrllmto ol
ma.sına rağmen JngllWer m~vemet 
göstermektedirler. Ba4ka bölıeıerde 
müsademe olup olmadı~ h&tkında A _ı__ l • • l 

Beme S (A.A.) - İJi haber alaıı 
~tllietden bM.lril~ göre, dün 
~rekeı etmesi mutarrer bul_qııan 
Alii\e.n7anuı Ankara bftyit e~ B. 
VOR Papen se)"&hatlnt bir kaç gfin 
tehir etmıttır. 

Bir likir 
Bir ve.ika 

haber alınmamıştır. Fakat Basraya --.ar eran tıma 
Çıkarılan l·nglllz 1cıtaıarının BaRdad lı"manlann- dan b: .. ı"ne Dünldi ,,.....,,.hfınd• llL >* 
umumi istikametinde harekete .~eçti- - CMid tö,S. diyorı «Dada il \\-
ği anlaşılıyor. !roka çık.anlan Inglllz çiliarıldıği bildiriliyor lardald uf• Al=ı •• ._ ı.. MılCle 
kuvvetlerinin mlkdan hakkında elde lfia' kayıp demdı~. &.. bir realitedir' 
kati malumat yoksa da 20 bin me!- ki itiraz ve inkir kabul etmes. ••• 
cudlu bir kolordu çıkarıldı~ tnhmın Ank~a 3 .<Rady~ gazet~si) -. Balkan zaleri Almanya için bir' 
edllmektedlr. Yunanıstandak.ı ask.en harekatın nı· DY1PA. acaba kimin için bir kaaanç 

İngilizler muhıı.samata ehemmiyet hayetlendiğini Berlin de bildirmi.1ti~. oluyor? 
vermez glbl görünüyorlarsa. da Balt- Binaenaleyh Balkan harekatı 6 nı· ••• 
dadda neşredilen bir takım teb

1
ll.#

1
lrier sanda başlayıp 1 mayısta bittiğine Asım Us. Yunanistan harbinin, 

. . rl ır.1ub olduğunu b ld - =--=ı:-ı • · aı_._!_! -•-t" d Ingillzle n ma6 lkd İngiliz göre bir aydan az sürmüştür. AJ· .... uu. enn ncaucnıu v- m e yunan 
Yor Bu teıbllıtlerde bir m ar d' Li · d ı kumancianlar na haber emel · · d"' ·· "Jdüır.il bir çok esir manlar Semen ıre ve mnı a a a· ı venn en 
tayyaresi uşuru 0 • ıır.ı ,.ft ... , .11. d . 1 :röcünden kllybolduiunu yuıyor 
alınarak kamplara sevkedlld ı:; • IM>-Y- ı rmı iıgalden sonra ıvndı ıyi e ııga e Arkad b lA- •-• . 

B alra bir tebliğde la d Mid')) ' · · 1 li -.unu: a ma ..uab cazmır dedllmektedlr. a-
1 

d başlamıı r ır. ı ının ııma • 1 il Ti. L' _, • L-- l 
Irak topçusunun muvaffakıyet n en b' • Al k 1 JO u e IC'a1Yere s-n-. .INl&I yo • 

blr tebliğde de alınan tebrik manlarından mne man aı er,e· culardan• .ı.m.. Ba derece mtilaim 
diğer dllmektedlr. rinin çakanldıia bildirilmektedir. Fa· bir~ ı. bdar tıP Wr ..._ 



~--

Sahife t 1 l!ijf! llf4t~ 

Diin Geceki ve Bu. Sabahki Haberler ) 
"' 

' 
Harp tebliğleri Yunan harbin- Harbiye okulu

de kahramanlı/. na giren gençler 
Hamburga 
şiddetli bir 

hücum 

Dakar limanı 
Amerikanın 
elinde olmalı 

ALI ile VELi ~· 

: 

lngiliz tebliği 

Habe§İstanda 50 den 
fazla düşman kamyonu 

hasara uğratıldı 

menkıbeleri AnkaraCla zafer ani6na 
İngiliz Harbiye merasimle çelenk 

Nezaretinin raporu koydular 

Bazi yerde /ngilizler, Ankara 3 (AA.) _ Aslteri Jise· 
Kahirr 3 (A.A.) - Orta Şark İngl- b • k k • h h k ed ıız hnva kuvveUeri umumi k.arorga- ıre arşı se ıze arp lerden harp okuluna ilti a eo 

,hının teblığl: İngiliz bombardıman etmişler gençler bugün saat 10 da Ulus 
ve avcı tayyareleri cuma günil Garp meydanında Zafer anıtına merasim· 
çolünde düşmanı hırpalamnğa devnm Londra 3 (A.A.} - Yunanistan mu- le çelenk koymuşlardır. 
etmişlerdir. Eladıım civarında blr harebelerl hakkında ba.hrlye nezareti Harbiyeli gençler önlerinde harp 
nn.klıye kafilesine ~ddetJe hücum tnmfından neşredilen rapor, lhtl':a okulu tancağı ve bandosu olduğu 
edilmiştir. ettiği teknik: malünuı.t arasında bır halde Atatürk bulvannı takiben ve 

,___ 1 -'-ılın diıw. çok kahramanlık menklbelerlni teba.- .. . 1 1_ 
Bir çok .......,,yon nr Yu.ı. VJ ..... r _ ettirmektedir Dümdar kıtalan- bu yol uzerınde toplanmış o an 5.a-

bazılan da hıısam uğratılml§tır. Tob· ~ kahramanda hareketleri e.ma- labalık halk kütleleri arasından ge
ruk mıntnkasında avcı tayyarelerimiz sında Yeni Zelandalı ve Avustralyalı- çerek Ulus meydanına geldikleri za
ikl Mcsserschmitd tayyaresi dü.şiir- la?dan mürekkep bir llvo. blr bof;azı man burada bütün meydanı doldu-
müşlerdlr. . 

ls d bi Af Ik . 'tutarak IngiUz ve imparatorluk kuv- ran binlerce l:ınllon sürekli alkışlarile 
Habeş tan a cenu li a a'cı vctlerlnln çekilmesir.f temin etml§t-ir k 1 J d T- İstikrl 

tayy:ır~ferl A_?aroda bir İtalyan t.nyy:ı..- Alman kuvve\leri ~tçe blre sck.l~ at§l a~j1ıb arl ır. - ~rene ·1c· a 
resi duştfnnuşler, Ginüiuı~-a.~ ... yenle nlsbctindc ilstün bultmuyordu. 15 mHarbşı_ : I~ . a, ankmı,, h' unbeu] ı ~ gk~ 
bulunru;ı blr tayyareyi de ~ınp et- nisanda bo~azın şark methalfni mü- ar ı~e.ının coş un ıta en ta ı 
ınişlerdır. Dc~na Ta.bord.-ı. d~an s!- d:ıto.a eden Yeni 'Zelandalıltı.rdan mü- eylernıştır. 
perlecl ve m.udaraa. :mevzilen bom- re'kkep küçük bir müfreze adetçe üs- Bu hitabelerdcn ıonra Harp okulu 
bardınuın edılm!J} ve Falaga. geçidin- tün düşmanın §lddetıl bir hücumuna gençleri hep bir ağızdan Harp okulu fc ;eti Afa~ı dg~~ m~ntakD.sı~~a t~ maruz kalmıştır. Olimpos dağının marşıını söylemişler ve törene okul 
5_'.l e er aklyl . m~ .su

1
re de .1r cenubundak.l Pen1yuf boğazına yapı- komutanının önünde yapılan bir ge-

duşman na ~e ma.ı.emes eposı e lan bu hücum tardedilmlştlr. Ertesi · · · • • · 
saJr depolara ve nakliye kafilelerine - bl A-_. 1 ll çıt resm.ı ıle son verılmıştır. _ mi,..,_ gun r y..., .. rn ya va.sına. mensup H rb. 1, 1 l" 1 · d 1 
çok buyük zararlar verll 9"". iki tabur geçldl tutan kıtanm lmda- v a . ı~eu genç ~r .. ge ı~ enn e ~. -

Mitralyöz ateşlle 50 den faı.la düş- dına yetilmlştır. Burada. bir llvayı dugu gıbı olcula donuşlcrınde de bu-
mnn kamyonu hasara uğratıbnıştır. bulan inglllz kuvvetlen iki Alman tün yol üzerindeki halk tarafından 

İngiliz bombardıman tayyareleri fırlmslle kahramanca çarpı.şnuştır. sevgi ve •-k~: ile takib edilmi§ler
blr duşman torpido muhribine ve blr ~azı müdafaa eden kıtnlnrımız ağır clir. 

Doklar ve aanayİ 
mallallesinde büyü}C 
yanginlar çiliarildi' 

Bir Ameri.lian gazetesi 
böyle yazıyor 

Nevyork 3 (A.A.) - New Republlc 
baprtablesinde fUD}an yazı.yor: 

c.Aakerl müteha.ssısJarm blldlrdiğine 
glire Atlantllı: fll06tl ~ fimnl ve ge
rek cenub clenhı yollarını muha!aza. 
etmek lçin tAtld1r ve bu 1§te faydalı 
blr su.rette kullanılabllir. A1Dı mil
tAbassıslar Brezilyada derhal blr de
n1JJ ~ tesltı etmemizi ye Açores 

, adalan ile Yeşllburun adalanna, ce
Dfler bazı ta.yyarelerlm!z Emden e nubl Atlantlk yolla.rmı hlma.ye mak

yeniden hftcum et.tıkJerl gibi Rotter- sa.dile asker Uı.faç etmekllğlmlz1 za
dam'da petrol depolarını da bom- rurt ııaymaktadıriar. Bu suretle, 
balamışlardıl'. Dün Hollanda aahD.1 Groenlandda.ki kontrolumuz sayesin
açık)armda. cema.n beş bin ton hac- de ş1ma11 Mlantikto temin cttığl
~de Hd dii:şm.an nakllye ftPUrtl mn nziyetı cenubi Atlantntde de te
tayYni'eleı1m1zin hftcuniuna uğramış- m1n eQn.tş olacağız. Buİıdalı başka 
tır. Bunlardan biri tamamlle bl\blŞ, aynı za.tlnr Daıka.r Umanınm da mut
diğeri de pek büyök hasara utramuJ- laka Amerikanın ellnde buhm.ması 

Lonclra 3 (A.A.) - Hava nezareti 
tarafından netrecmeıı bir tebliğde İn
glllz bomba.rdmıan tALyyaı'le1erinllı 
Ha.mburg'a yapt.ı:kla.rl 10I1 hficumun 
pek çıddetll olduğa blld1tllm~dlr. 
BQyiik hasatlar olduiu ve doklar c1-
n.rında.kl sanaY1 m&balleslnde btiyfık 
yangınlar ~ g6rülmil§tftr. 

tır. .lıizmıgeldiğint beyan ediyorlar. 
Bn harekAtta dört ta.yyare.m.tz kay- Emnlyetım1z1 temin etmek ve tota.-

bolmuştur. llter zlhnlyetl dünyadan kaldırmak 
Düşürülen Alman için ne ı~ yapmalıyız. Bu hu-

1 • susta ~r hangi bir müJAhazıı. blzi 
tayyare erı yohımmxlan alıkoyamamaJ.ıdır. 

Londra S (A.AJ. - Belahlyetıtar bir Nazilerle fa.şistler, tıpkı tomünist-
menba.dan b!ldlrU~ gö~. 3 ma- ıer gibl, demokl:'asllerin öldilrücil bir 
yıs sabahı nihayet bulan hatta Sçln- hastalıjta tutul.mu., olduklarını iddia 
de İngiltere ve İngiliz sa.hlllerl be- ediyorlar. Bunlara göre biz mtdafaa-

Her vatandq, lahğiııi 
tayin<le ıerbea midir? 

Ali - Buna benzer bahisler 
k0tr1u~uıtul: amma, şikayet 
mevzuumuzda M.li.h alametleri 
belirmediği jçin yine ayni nokta
ya dokunacağım: Nwnaraaı la
zım değil, bir otobüse bindim, 
Veli. Şoforün saçı aakah biri
birine karı~mış olması, yelekle 
oturması, fosur fosur 11igara içe· 
rek biletçile kaba kaba küfürleş
mesi ve ahaliyi hiçe sayması ber
taraf... 

Veli - Ayni mevzuları tek
rarlama ... 

- Dur hele, arkasını dinle ... 
Ceketini dürmüş bükmüş, yanına 
koymuş. Ayacığından çorapca
ğızlannı da çıkarmış, oracığa 
asmış ... Arkası basık terliklerin
den kir:ü topuklan görünüyor ... 
Ümumi ·hizmeti böyle görmek 

, olur mu} .•• 1nsaf 1 Şc.förlük eden 
bir vatandaş kılık kıyafetinde, 
tavır ve hareketinde serbes mi
dir} Cemiyetin ona müdahale ' 
hakki yok mudur} 

düşman ticaret -vapuruna hücum et- zayiata u~mışlar, fa.knt sa~ cena
mlşlerdir. Müteakiben yapılan keşif hmıızda kuvvayı külliyenin rica.tini 
uçuştan esnasında her iki genılııln emniyet altına almışlardır. 

rindc 17 Alınan tayyaresi düşürülmfus- mızı teşk.llltlandınnak jçln deriıal 

t ~r. Bu milddet . zarfında İngllt.ere b11ı tek blok halinde birleşmek kabl-
Ankara ve zmirdeki uze~lnde hiç bir Ingllfz t.ayyaresl. kay- liyetfnl göstermeyiz. Bfz bu kabillyet-

- Yok olur mu, Ali? ... Umu
mi hizmetleri görenler bir tarafa 
bırakılsın, daha meşrutiyet sene
lerinde Cemal paşa, entarile 
mahalle kahvesine çıkmağı Üs
küdar halkına yasak ettiydi ... 
Bu devirde böyle bir müdahale 
haydi haydi ... de battığı :uılnşılm~. Raporun diğer bir faslında lmpa-

zo nisan gecesi tayyare dnfi bat.ar- ratorluk kuvvetlerinin, cenubi Yu
yalanmız Yunkers tipinde bir düş- goolav mukavemetinin kırılması yü
man tayyaresi düşürm~lerdlr. Bütün zünden hasıl ol:ın tehlikell vaziyeti 
bu harekAta Lştlrak eden tayyareleri- önlel?l€k maksadile, Manastırda açı
mlzden yalnız birl.st üssüne dönme- lan gedikten sarkan Alman tazyik.ini 
m!ştlr. durdurmak için sarfettiklerl gayret

maçların neticeleri bedılmeml.ştir. sizliğe inanmıyoruz. Amerikalılar 
vaziyetin ciddiyetini anladıklan Aliveli 

Ankara 3 <A.A.) - Bugün An- M J B d ı· gün kendilerini bekle,_., muaz-
kara ve İzmlrde milli küme maç- are§a a og ıonun .,~ 
ıarına devam edllmlş ve Ankarada oğlu öldü ~= !~~ 00~ır!~:ru ~~re;~: 
Galatasaray Harbiyeyi 5-2 mağlfıb Londra 3 (A.A.) - AJnınn radyosu, ceklerdlr'. Tehlikenin yakınhğı bu- lngiltereye 

yardımı 
tesri için 

et.mış, Fenerbahçe, Mıuıkesporla 3-3 İtalyan orduları ssı.bık genel kul'ill1ay günkü teyakkuzun t\milldir., 
be~bere kalmıştır. . . başkanı mareşal Baqllo'mm oğlu 

Alman tebliği 
lerden bahsedilmektedir. 

Almanlar ancak büyük zayiat mu
kabilinde müttefik Jcuvvet.ıerl Olim-

Iı;mlrde Altay, Gençlerblrlığinl 1-0 Paolo Ba.dogllo'nun §lmaU Afrikada 
yennılş, Dcmirspor. Altınordu ile 2-2 bir hava muharebesinde öldüğünü 
berabere kalmıştır. bildirmektedir. 400 Alman 

subayı 
Hcrlin 3 U\.A.) - Resmi tebliğ: pos da~ında hazırlanan yeni müda

Dü.şman ticaret vapurlarına karşı faa hattına çekilmeğe mecbur ede
yapılan mücadele nJsan nyı içinde bllmişlerdlr. ispanya Hariciye 

Nazırının nutku 
parlak blr muvaffakıyet halini al- 7 nisan akşamı Yugoslav knvvetıe
mı~ır. Alman hava, deniz ve denizat- rinin bozguna uğradığı a.nla.~ılmış ve 
tı kuvvetleri ceman 1,000,211 tonll!- Manastır gediği açılmıştır. Florina'
to!uk Ingillz vapuru veya yardımcı nm cenubunda Am1ntelon civarına 
vapur bat.ırmışlardır. Bunlardan 450 yerleştirilen _mitralyöz ve toı>ı:u kıta.
b n tonilatosu Yunan sul:ı.rında ba- lanndan murekkep bir tabur kadar 
tırılmıştır. Diğer 250 vapur da ayrıca ask:" bir küçük subayın emrinde fe-
h:ıc:ara uğ'rntılmıştır. Bu vnpurların datarlıkla çarpışmı~ır. Ertesi sabah B. Serrano nutkunda 
blı' kısmına knybolmuş n zarile ba- general Mackay fırka genel kurmayı l t k ·1 Ji•• tt" 
kılabilir. Ha-va ve deniz kuvvetleri ta.- erkanı He birlikte buraya gönderilmiş- p U O rası ere UCUm e 1 
rnfı'1dan dökülen mnyıılere çarparak tir. General ile beraber bir topçu ala-
b:ıtan vapurlnr bu yckünıı. do.hll de- yı,kblr tanlmk akdafi _nlayı bvie Ablr ~~~nı Madrid 3 (AA.) - D. N. B.: 
tlldirlcr no san o uzere r VU.M.,,.yıı. t N 1 k w 

. . livası buradaki kıtaları takvi~ lçln spanyanın apo yona arı:ıı ya~Kt 
lyı ruyet ~artlarından 1stl!ade eden scvkedilmlştJr Bu kuvvetler Alman- mücadelelerin anılması merasiminde 

MAlın:ın lıavtaa •• _!:'1vv00etle~rdımdün gecte Iann hücumuna intlzaren Aınfntelon Hariciye Nazın B. Serraıno Suner 
ersey mın ~nı mı.ra an e - _..__1 d . ..,1_,.,1 d b' k ·· ı · Pi k il m '-ICrdir Liverpool llmanı tesisatın- YtuUU arın a mf!vzı _..LMJ ar ır. ır nutu soy emı§ ve uto ras ere 

da"' şiddetli infilaklar 'vukubulduğu 9 nisanda. Alma.nlar Florina'nın ce- ve bunların İspanyadaki tcevilatına 
ve büyük yangınlar çıktığı haber ve- n~ın:da görünmüşler ve 0 günle er- hücumlarda bulunmuştur. 

İ test llD1 general MackaY'ın kumanda- • . . 
rilmektedlr. ngilterenin cenup ve smdakl kltalarıınızla ıpddetu bir mu- B. Suner, ezcümle demıştır ki: 
crnubu garb1 sahtllerinde askeri be- · Pi · l 
cerıere karŞl akınlar yapılm~ır. harebeye tutuşmuşlardır. imparator- utoluaaıler, spanyanın ya,amak 
Gromer açıklanr.da 3000 tonilAtoluk lu.t asnrlerl düşmana !tu' za.ylat hakkını tanımak :istemedikten sonra, 

. 1 h dil '·ti verdirml.ştfr. Fak.at bir muddet son- 'd 1 1 1 . k 
bır ticaret vapuru m a e m~ r. ra adetçe kendilerine çok faik Alman yenı en ııpanya mese e enne anş-

~imali A!rikada, Ainıan hey~ti sıe- t:u~etlerl karşısında tutunıı.mı}"acak- mağa çalışıyorlar. İspanyayı kurtar-
1erıyes1ne mensup unsurlar }nglliz lan anlaşılmı.ftır. Diişnanın Amin- mak bahanesile. lspaaıyol milletini 
kıtal:ın tarafıııdan anudane mudataa. telon'da dnrdurulnmıyacatı tahakkuk heyecana düşürmek için en inanılmı
f'd ;mekte olan Tobruk'1;111 ~iidafaa ettikten sonra bu cephedeki bütün yacak pyialar ve yalan haberler çı
lıa .tı fız~rlnde derinliğine nü.tuz et- müdafaa hattının gerl alınması za- k 1 s· .. ı .. J" 
ml.şlerdlr. Bu hıırekllt mevz1i ma.hl- ruri bir hale gelmiştir Aksi ta.bllrde akyor.rh kır :un span.ya?.ı~. u~ u 
yctte cereyan etmtştfr. Alman kıta.- bıı t:uvvetıertn çevrllm~ lhtJ.ma!l çok pa takı .b da ın h~· ~~tesı l. gunu u
lan ~lr çok blokhaus'lnr up~ler kuvvetll ldl. Binaenaleyh 11 nisan nun a ~n e~'. ır gun . ~anyanın ,.e yuzlerce esir almı.şlardır. günü imparatorluk ve Yunan kuTTet- harbe gırecegınden, erteşı gun bunun 
D~şman hava kuvvetleri dün gece lerl yeni bir ba.t üzerine çekllınete doğru olmadığından bahsediliyor. İki 

ga~bı Almanynd:ı. muhtelit yerlere ~lamışlardır. asır İspanyayı cebirleri alhnda tu
ln!ılak ve yangın bombe.lan atmış- Termopll mevzilerine doğnı yapılan tanlar İsp.nyanın kendi muiadde-
lardır. Hamburg'un eğlence mahalle- daha sonraki. rlcat hareket.1 d~ un 1

b' t k dj · · ka ] t 
lcrinde, Bremen'in v~lannda ve- mn çok flddetli bombaidımanı altın- ra ı ızz~ . en sının rar aı:ı lır-
snır bazı noktalarda maddl hasar d ftakı . .J1 b 1 ,,ph,. masına milnı olamıyacalclardır. a-

a mu va Y= e aşan m'll...... h · .. • · 1 ·11 .. 
vu_kubulmuştur. Sivil halk • arasında İngllfz t.opçu.su ne Yeni Zelanda. ve panyanın arıcı aıyasetı, yanız rru ı 
lilu ve yaralı vardır. <kce avcılarunız Avusttalya. topçulan bu muharebede menfaatlere tekabül etmektedir. Ba
ve tayyare dnfl _ bataryalarımız hli- mühim bir rol o~. Bun- günkü ne.lin vazifesi, bugünkü rea
cum es~asındn u~ İngiliz tayyaresi lann düşmana ağır zayiat verdirdik- ütelcri tanımak Te memleketin is-
duş:unnuşlerdir. lert muhaldtaktır tikbali • h' · ik k · ne yenı ır ıat amd: verme -

ltalyan tebliği imha olunacak esllam· ve 
tahvilat 

Ankara 3 <Telefonla) - 1375 nu
maralı kanunla. mübayaa edilen Ana.
dolu Demiryolu ve llaydarpa.şa llma.nı 
şfrketlerlle Mersin - Tarsus - Adana 
denı1ryolu kumpanyasına aid itfa 

tir. 

Kremlin 
sarayında 

Rom:ı 3 <A.A ) - İtalyan· orduları 
umumi karargahının 332 numaralı 
teblığl: Sirena!k'te Tobruk müstah
kem nıcvkilndC? düşman 1stihkAınlan
na !mrşı to1>Çumuz ve keşif kollanmız 
büyük btr faaliyet gösterm~lerdir. 

edilmiş esham ve tahvilli.tın vo teıd.1- • 
ye etlilmiş t:uponla.rın imhasına da.tr Kizilor<lu ıerefine büyük 
hazırla.nan talimatname meriyete to- b• kabul • _'il. 

nulmuştur. ır reımı 
Bu tallmatna.menln bir madde.shıe tertip edildi 

göre Türkiye Cümhurlyeti Merkez 
bankası tarafından muhafaza edil.-

B. Rooseveit'in 
beyanatı 

35 ya İndan aşaği amele 
silah ve mühimmat 

f abrika1arinda 
yeti§tirilecekler 

Amerika amelesi yaz 
tatili yapmıyacak 

Vaşington 3 (A.A.) - lngiltere· 
ye gönderilecek siJ&hlımn istihsnliıni 

Nevyork 3 (A.A.} - Fransa.dan süratlqtirmek için iki yeni tedbir 
Ncws Chron!cle ga.zetc.s:lne gelen ha- alınmıc oldug~u dün bildirilmi!ltir. 

berlere göre nisan ayında İngiliz ha.- x ..,,, 

İngilizlerin atbğı bir tek 
bomba ile ölmüş 

va .tuvvetlerintn Breste ya.ptıklan bir Amerika Birleşik devletleri mü-
hücum esnasında. atılan bir tek bom- dafaası için istihsal dairesi şefi B. 
ba ile 400 Alman subayı ölmüştür. Bu Knudsen ile B. Hiliman, müdafaa 
hadi3e Kontlna.ntal otelinde, bu mm- endüst.Tilerinden, işçilerini mutad yaz 

Va~in(ton S (A.A.) - B. Roosevelt takada bu..hman lroca.larını ziyaret.e tatillerinden vazgeçmeğe ikna etme• 
gaz~iler toplant~da ya.ptıtı be- gelmiş olan subay karılan şerefine ği taleb eylemişlerdir. Tatil hakki 

tertip edilen blr balo esnasında vu k ya.natta son .senelerde me&letlet'inl kubulm.u~ur. - olan elzem işçiler, işlerini ter etme-
llnnal etmış olan amelerıin makine- cUkleri takdirde çiltc yevmiye ala-
lerile yeniden ünslyet peyda. etn11elerl M caklardır. 
için bt.r plA.n hazırlandıtını söylemlş- ısırın tır. B. Roosevelt bu pl~mm bilhassa Diğer taraftan B. Roosevdt, B. 
mJlli müdafaa malzemesi ımaı eden Kaıudsen ve B. HilJma;ı'a gönderdiği 
fabrikaları ve mezktr fabriblal'da mu·· dafaası bir mektupta, istihsal aleti istisalii-
çalışa.n ameleyi alA.ka.dar etti~i llA.- bnın süratle~tirilmesini ve müdafaa 
ve etmlştlr. işlerinin günde 24 saat ve haftada 

Relsicümhur mevzuubahis mfite- yedi gÜn devam etmesini ve müda· 
ha.ssıs amelenin büyük bir yeküna Cenubi Afrika liava faa istihsalinde kullanılmak üzere 
baliğ oldutunu ve bunların t.opçu ve- kuvvetlerinin büyu .. k bir bütün Amerika Birle"ik devletlerin-
ya pı,y..de olmaktansa iyice tanıdık- v 

lan makinelerlle meşgul olmalannı kiımİ Mıılr yolunda de kullanılmıyan istjhsal aletlerinin 
temın edecek tedbirler &.raştı:n.lma.kta dikkat ve itina ile aranma~ını tale'b 
olduğunu l:aydetmlştir. B. Roose9elt . . . . etmiştir. 
35 y8jJllldan aşağı ameleden bir bs- Kap 3 (AA) - Ünubi Afrika 
mınm slllh n mühfmına.t fa.tuitala- Birliği Baınk.ili general Smuta ce- Trablusşamda petrol 
nnda yetı.ştlrllme6inin Te mümkiln nubi Afrib hüktimetinin. Habqistan tasfiyehanesinde 
oldul\l kadar~ gencin mnıı mMa- huekatmda kallanmalanna lüzum 
ta.a fa.brikalannda ihtisas gönnıestnın L 1m b" ... L_!L '-· 1 • infilak oldu ıüzınnuna da işaret eımı.,t1r ıı;a ayınca cenu ı .t-Urm:a ~ta an 

• nm L1>yaya gönderilmesine müsaa- Londra 3 (AA.) -A. F. l. müs-
de ettiğini beyan e~tir. General takil Fransız ajansıının Kudustcki 

Alman Maliye Naziri Smuta cenubi Afrika hava kuvvetle- muhabirinin bildirdiğine göre, Fran· 
Budapeıte<ıe rinin büyük bir kısmının fimdiden sız makamları tarafından Trablus-

Budapeşte 3 {A.A.) _ Alman Mall- Mısır yolunda bulundulclannı ilave şamda tesis edilen petrol tasfıyeha· 
ye Nazın kont 8chwerhı Kros1gt: bu- etmiş ve 'demiştir ki: nesinde vukubulan ıiddetli bir infi· 
gün naip Hort.by lak neticesinde çok büyük hasar '\'U• 
edllmlştir, ~dan kabul • c.Kıtalarıınızı Mısır harekattn'da kubulmuıştur. 

lngiltereye 
hava akınları 
Dört Alman tayyaresi 

aüfiirüldü 

kUllanacağız ve bu muharebeye eli- __..;.-------

ınizde l:iulunaıiı bütün menbalardan 
istifade ederek iştiraJC edeceğiz.> 

Bulgaristan 
şikayet ediyor 

Y eşilayın müsameresi 
Yeşilay cemiyetinin yıllık müsame

resi bugün Fransız tiyatrosunda veri
lecektir. Mü.srunereye Şehir bandostL 
sanatkar Münir Nureddin ve arka
daşları, Hnlkevi artistleri iştirak ede· 
ceklerdir. 2 mayıs gecesi d~an tayyareleri 

Blngaz! üzerine bir akın yapmışlardır. 
Bir kaç .kl§i ölmüş ve yarala.nmı.ı;t.ır. 
Bir mJtdar ha.sar Tardır. Bir İngl.llı 
bombardıman tayyaresi tayyare dati 
batıırynlanmız tarafından dÜ§Ü.rÜ.1-
müştür. 

Şarki Afrfknda Ambala.gl mıntaka
sında düşmanın şiddetli b11' hücu
munu nğır zayiat.Jn. tardetml§lerdlr. 

mette olan kuponlar milrunı zamana. Moskol'a S CA.A.) - Diln Kreım.lln Lond 3 ·(AA) Öw mı..ı:~ 
uğradık.lan vadelerden itibaren as- sarayında Kızılol'du §erefine büyük .. ra · - ~re ~·-

Alman İfgalinin 1>u 
memleketi tazyik ettiği 

Beyoğlundaki cinayet 
Evvelki gece Beyoğlunda. Gnrden• 

barda bir cinayrl olduln.ı yazılmıştı. 
Haber verlldJğlne göre cinayet Gar
denbarda değil, ba~ btr dans salo
nunda olmuştur. 

Çunking 
80 Japon tayyaresi 
şehir. banliyösünü 
bombardıman etti 

grui altı ay ~edikçe imha edile- bir kabul resını tertip olunmuştur. ne gore. cumayı eumartesıye baglı-
mlyecetıerdlr. Borsa.dan 1ştlra. suret.1- Bu kabul resmine Kızıl uıeydanda.Jd yan gece İngiltere iiz:e.rinde <!ört Al
le itfa olunan tahvllAtta bu a.ı;ga.rt ~ürata. 1ştiı:'ak eden ıraPl:trdan man tayyaresi tahrip edilmittir Bun-
müddet mezk'Or kıymetlerin tştlm da mümessllıtt davet edilınt,t.lr. Mü- .• _ •. .· 
edildikleri senenin niha.yetinden ltl- dafaa halk komiseri mareşal Tlmon- lardan uçu avcılar, pır tanesi de h.a-
baren on senedir. çenko llk kadeb.1 Stallnln 11e Sovyet va <Iefi bataryalan tar:ı.fından 'dü~

Kur'a keş1desl suretıle itfa olunan hüküm.etinin vetenne lçmlştlr. Mare- rülmüştür. 
ta.hvllatta imhaya mübaşeret ıçın §al, Stallnlo So~t hfiktl:metliıln W- . _ 
tcşldcden çıkan t:ı.hvlllerln müruru ıtme s:lyaset1 sayesin<lc Sovyetler Bir- . Mersey mıntak:asına hücum, bir 
zam.ana. uğradıklan tarlhten itibaren llğl htıdtıdlarmm emniyet altında ve kaç saat sürmüş ve geni§ bir nisbet

bildiriliyo~ 

Ankara 3 (Radyo gazetes:i) 
Bulgaristandan gelen haberler Al
man işgalinin bu memleketi tazyik 
ettiğini bildiriyor. Bulgar Mir gru:e
teai, Alman işgalinden §ikayct ettiği 
için Alman hüktimeti tıırafından 3 

b\a.kal altı ay geçmiş bulunması lA- memleketin sulh lçlnde bulunduğunu te o]mUJtur. Adetleri hilafına olar.ak, gün müddetle kapa!"~ııtıl. B~ ga
zımdır. söylemtştlr. Halk kOmiserler heyeti ctü a t el . la • fil~'- zete Alman nskerlernun Bu ganstan-

. Tediye edilmiş kupon ve itfa edil- telsi B. Molotof, marcşa1a eevab TC- §1ll n ayyar e .. rı evve m ~ da daha fazla kalmalannın Bulgar 
Çunking 3 (A.AJ - Bugün Çunldng m1ş ta.hvilleırln lm.halan Devlet De- rerek kadehini Kızılord1ı lle kuman- bombalarım, bilahare yangın bom· iktiaadiyahna tesir edeceğini yaz· 

~hrf bu senenin 1lk havn. hücu."llnna miıyollan ve llmanlo.n işletme umum dımları §Cl'Cflırıe Jt:ald.ırmışb?. strutn balannı atmı§tır. Hava defi batar- makta ve ezcümle şöyle demektedir: 
maruz k:ılmış bir şehlrdir. 8~ _Japon mildürlüğünü temsil eden 1kl llm ne en l1Qkın mesai aı1tadaşla.rlle birlikte yalan ıiddetle mukallelede bulun- cAlman kuvvetleri sadece mem-
tayyaresi şehrin garp ba.nllyosu üze-~ Cfimlnırlyetı Mert:ez bankası bu bbul rcsmh:ı.de hazır bulunmuştur. L ....!1!_ el · . · . . . 
rine bir çok bombalar n:tmışlıı.rdJ?,. milmesslllnden Te hazineyi temsil Davetlller ara:sı::nda m.a1!eŞ:ll Vo Uof mu~ ve ınguu .ıece avcı tayyar en leketimiZden geçıp cenuba gıdecek-
Japon nkıncılan Çin dafl batarya.la- eden !kl ~ teşe'kkfil cdcook bir mare§al Şnpoşıı!kuf, mareşal ~eni harekete geçınıştir. terdi. Artık cenup işi bitmiştir. Bi~
nnın şiddetli baraj a:tcşlle ta.rfıla9- komisyonun milrakabe!Sl ~ ıc- vıe ~ne So~leıı Blrll~bı Ber- LonCha, alarmS1% sakin bir aecc cnaleyh Almeıhlar daha ne kadar 
mı.sJ:ı.rciıı:. ._ ra olwıacattı:r, - --) ıtn ~Misi Z~ da ~Q'ordu. geçirmittiı.. Bulgaristanda kalacaklardu.~ .. 

l 

He demeli? 

Bir kariemiz itiraz ediyor: 
<Güzel Gözlü Kız tefrikasında 
(Sütne) tabiri kullanılıyor. Bu, 
ynnlış değil midir}> 

İstanbul konuımasmdan yazı 
türkçesine csütnc> tarzında kı
saltılmı~ bir kelimenin ceçip geç
mediği her ne kndar münaknşa 
kabul ederse de, böyle bir tabir 
dilimizde elbet vardır; bir hal~ 
tefrikasında kullanılması yanlı~ 
sayılmasa gerektir. 

J 

i 



4 Mayıs 1941 

AKŞAMDAN AKŞAMA 

lnaafm bakıyyeai 
1 .... 

~ '('{eni bombalan yajland.ra bal
landll'a medbüaena eden bir JUi 
okudumı 

~KŞAM Sahlfe 3 

ŞBBiR &A.ABRLBRi 11-·-- ç..-p• ·-ı 
Bugünün genç 

kız nesli Kaza yolları 
ıTamir ve inıaıi için 
Belediyece tahsisat 

ayrıldı 

iş yerleri . nasıl 
teftiş olunacak? 

Yeni inşaat 
Belediye sıkı bir surette 

kontrol edilecek 
Meci.Jiyeköyiinde bir kabYecl• 

oturuyordum. Biraz ileride bir 1reaç 
kız ~pu vardı. Aralannda kODUfU
yorlrdı: 

Bu mevsimde yapılacak inşaatın - Askerlik deninclen 10 aldım. 

Bir taneciii tayyareden atılmca, 
200 evi yıkıyormut. (Anupa bina
larından 200 evi! Ona göre tabay
ril edilsin.) Bunlardan 70 ini de 
tamamile yerle bir ediyorınut. Bu 
cins bombalardan biri patladı mı, 
bet yüz metre mesafedeki yapaların 
tekmil kapı. pencere çerçeveleri ve 
damlan yerlerinden farhyonnuı. 
lıh ..• 

A k 
" • 1 • • k " .. f tt" 1 s:ığlam bir tarzda yapılması için be- _ Ne sordu 1 

Kazalardaki yol tamımtına devam. S ert iŞ yer erınt 85 ert MU e lŞ er, lediyece sıkı b!.r kontrol altına alın- E eli 
edllmektedir. Kazaların yeni yol ın- J V ması k.ararlaştınlmıştır. 7: . vv • hafif makineli tüfeiin 
şaat ihtiyaçlarını bildirmeleri tu.erl- diğerlerini de ktisad el'(alefi Fen işleri müdürlüğii inşaatı daimi ~ yaptırd., .aku.muu ıordu. Sa 
ne merkez belediyesi tarafından k&- kontrolü altında bulundurmak için sibı cevap verdun: 
zalara. yeniden tahsisat aynl.ııUŞtır. müfettişleri teftiş edecekler inşaat talimatnamesinde yeni tadilat - Bu ne? •• dedi; ben de cevç 

Fatih kazasına yol 1.nfaatl tçln 15, yapılmıştır. Yapılan tadlllta göre buır: 
Belsrad bombardunamnuı tafai

litmı da bizim Ankara radyosu 
verdi. aazeteler yazda. 

Ka.dıköye 25. tlsküdara 15, Beyoğlu- inşaat devam ederken vücuda getiri- - Çatalayak! •• 
na 25, Emlnönüne 15, Betlktaf, SBan- Devlet, vilAyet veya belediye-' bütün iş yerleri tçln her birinin lecek her kat belediye tarafından - Ya bu? 

Bütün bu haberler, insamn hatıra
sında, aayri ihtiyari, ıulb zaman•• 
telakkilerini canlandırıyor; mukaye
seler yapılmasına sebebiyet veriyor. 

yer Adalar Bakırköy, Eyiip ve ey- _ . . gözden geçirilecektir. Çilrük malzeme _ W.:überrid ah ır.... k<YJ~ onar b'tn lira tefrik edllmlştlr. lerce doğrudan dogruya ışletılen idaresi namına başında bulunan ile yapılan inşaat durdurulacak kon- • . ·: Y ut ıoxutucu ... 
Merkez belediyesi, yol ınşaatı için müesseselerle, memleket müdafa- (iş veren vekili) vasfını haiz klın- trollere daimi surette devam 

1

edlle- b" b Y_a ·':.et ailihm ucundaki küçük 

~=ı::r~~~ya~~~~ı:ı:: asile al!kalı iş yerlerinin müra- seler tarafından o iş yerinin bu- ce~~~~ semtlerdeki ahlJap evlerin ta- .. _uz. ~::ır.~? .. 
tına 11

5 
bin lira ayrılmıştır. kabe ve tettisine dair olan nizam- lunduğu mıntakada İş kanunu dil edilerek Ugire tahvili istenmek- - Peki .-ı gördiiiünüz? .• 

Bir buz parçası üzerinde bir kaç Tramvay caddelerini, ıra::Ybl~- name İcra Vekilleri Heyetince ka- tatbikatile muvazzaf mahallt ma- tedlr. Bu tamirat da inşaat yerine ge- - Daireli arpacık. •• 
kiti Okyanusun aluntmna kapılardı reslcl aın' bıfu ccaaddddeel~;: ~~ belecUyesl~ bul olunarak yüksek tasdike ik- kamlara usulüne uygun birer iq çebllecetınden belediye tamirat ifle- - Ba en ziyade nelerde kullaıu-
d AL b . ld··ı • öl. ---L ~ r~ de göz kulak olacaktır. br? 

a. «........, aca a ô u er mı. ~· ıcazaıa.rdaki yollan kaza bel!<1i!e~~~ .. tiran eylemiş ve merlyete girmiş- yeri beyanamesl verilecektir. ~-ütün .. ~ "-b ... ·tanlamed'::etekliler --=:1•
1
= şehir harici yollan nafla mudurluğü tir. İş yerlerinde 'yapılacak teftiş- İktisad müfettitleri yerli - Piyade v" ban hücumlannda.. 

D --,, ....... yapacaktır. · tayyareye ka11a. •• 
1riindüzlü heyecan 1reçirirdi. Kurtanl· - - İş kanununa tevfikan tktisad ler ancak iş yerlerinin faaliyette mamulab gözden Bu cevaplan verdikten sonra hafif 

daldan vakit: c:Peki. köpekleri? •• : Yükaekkaldırımın tamiri Vekilliğince hazırlanmış bulunan bulunduğu zamanlarda icra edile- geçirecekler makineli ~ekle be- meni deiiftir-
O da aai aalun bu maceradan çıka yüJt.9ekkaldınmın ta.mır edlleccğtnt nizamnameye göre, tş kanunu şü- cek ve teftişe esas olarak evrak, İ\ctlsad Veklleti tef~ heyeti relsl ~ hareketi y~pbrdı. Gayet ç~buk 
bilmq mi?• dive sorulurdu... yazm,.tık. Yakında ihale edilecek. mulüne giren resmi iq verlerlnden defter, dosya ve saire bulunduk- B Mustafa Nuri Vekllet mnrett{41e- bir tarzda ye biç falsosuz mevza de-

Tabiatin ölüme mahkUm ettiği ..., 'll • rhtden blr kaçı ~lka.t yapmak üzıe- iittirdik. Bundan sonra cbir numa· 
bir alil ihti"yan. yahut ciierleri kö- tamlra~ yU!cSelJjtaldınma mozaylk doğrudan doğruya Milll Müda- lan yerde tedkik olunacaklardır. re Ankaradan .,.hrünlu -ı-'·lerdlr. raL n.İfancı» nuı, •İki numarala ni.an. 

parke doşenecek. yaya kaldırımı as- M .. tt · Y'" .. - .. ..., .._,_ 
türiimletmq bir aeı;bi ıun'i .-ette falt olacaktır. Yüksekkaldınm, Kara- faa VekA.letl teşktlAtınca idare ufe işler, teftiş ettikleri her Veıkllet müfett.l.şlerl bazı 41.klyeUer cııtnın vazifelerini sordu. ODJ.an da 
~ bet yıl, iiç bet ay daha yqata• köyden Beyoğluna çıkacaklar için en edilen askert iş yerlerinin teftiş hangi resmi bir iş yerinde mevzu- üzerine yerll mallar mamulltmı göz- aöyled.im. 
bilmek için ne fedaki!lddara katla- k~sa yaya yolu olarak kalacaktır. Mo- ve mürakabesi Milli Müdafaa Ve- ata muhalif bir vaziyet tesbit et- de~e;l~ırec~~=lerlnden bazılan Bundan sonra k~~u,~an ayni 
nalmazda. Viyanalardan tayyarelerle törlü vesait için Taksime en kısa · • . mevzu etrafında donme b lad 

yo
l, Kara.köyde Yüksekkaldırımın bi- kili tarafından tayin olunacak tıklcri takdırde, keyfıyetl iş yeri- yerli malı mamul!tının sağlam lptldal . . Re at a. 

mütebaaau getirmeklikler mi iateni· · teft' d t maddeden yapılmadığını şik!yet et- Ban: 
niz; yoksa çelik bir cihaz içinde bu- raz aşağısından başlıyarak Tophane müfettişler vasıtasile yapılac~ nın ış ef erine yazacak, ay- miş, bu arada limanlar umum mü- - Geçen sene bizi ahta götür-

ak 
• • Sıraservilere ulaşacak yoldur. Bu · İş ~ ı; " .... -w 

tayı yatannakhklar mı?... sırtından, Galatasarayın arkasmdan 1 tır nca o iş yerinin bulunduğu mm- dürlüll>ü "Ütük halatlardan mi•ı:.tek"ı miie.lerdi Ben en son 11' 11' 12 vur-

Ömrü azacıcık daha uzatın ıçuı semtin tafsilat plAnlnrı henüz Nafia Diğerlerinin teftiş ve müraka- takada kanunu tatbikatın! te- bulundu~unu blldlnn\.ştir. Şikayetler dmn ••• 
ıeytana ters pabuç giydirecek kur- VekA.letlnce tasdi~ edilmemiştir. İs- besi ise lktisad VekMetinin iş ha- min ile muvazzaf teşkilA.tın en üzerine tedklk:ata geçen müfettişler, - Onlar böyle muhabbet ederler
na:dıklar dütünülürdü. tanbulda geniş mık.yasta 1ma.r hare- . • ' . . büyük memuru tarafından iş v - Vekalete verilmek üzere bir rapor ken ben ealı..i tanıdıiun genç kızlan 

ketleri başladığı sırada bu yol da ya- yatıle alakalı mevzuatın tatbıkı- . . e hazırlıyacaklardır. dütünüyor, iki nesil arasındaki bü-
pılacaktır. ni takip ve temin ne muvazzaf ren vekıli sıfatını haız olan zata yük farkı derin bir takdirle ka11da-

Şimdi ayni gayretler uranium 
bombasını bulup tekemmül ettir• 
meğe sarfolunuyor. 

İnsan hayatının kıymeti o azamı 
namütenahiden, bu asgan namüte
nahiye nasıl birdenbire d~ebilir? •.• 

Fakat bu arada timdilik hamdü
sena edilecek iki nokta var. Bunu 
asırlardanberi be,eriyete telkin edi
len insaniyet fikrinin henüz ıukut 
etmeyen iki kaleıi telakki edebiliriz. 

Biri: Garp medeniyetinin mensup
ları (her ne kadar Afrikalılara reva 
gördükleri iddia ediliy'>rsa da) ze
hirligaza. kendi kendilerine kartı he
nüz kullanmaddar. Bunu mütekabil 
korkuya mi. mukabele bilmiail eiadi
fesine mi hamlebneli? Kısmen belki t 
Lakin yegane sebep bu olmasa se
rektir. 7.ira, dikkati celbeden öbür 
nokta: Garp medeniyetinin iki beşiği 
.. yılan Atina ve Roma bombalan· 
madı! 

Bizim nesillerin vücuda getir• 
dikleri, Berlinleri, Londraları kıya
sıya döien muhasunlar, eslif yadi
ıarlanna kendi hayatlanndan ziya• 
de bünnet göstermektedirler. Bu ni
zam henüz bozulmamı.thr. Tarihi 
bir kilisenin yıkılması. on binlerce 
çoluk çocuğun öldürülmesinden daha 
f~i bir zulüm diye dünyaya ilan edi
layor. Bu Kiirültü arasında sanat ve 
tarihe kartı gösterilen bu itina dik
katten kaçmamalı. Akropolün bir 
sütunu, Forum'un bir duvan ma
yarlık asri emek mahsullerinden ve 
İnsan dolu modem şehirlerimizden 
daha üstün savıhyor. 

Bari bu kadar maneviyat kalm&J 
bulunsun ... Ona da ,ükür ... 

200 evi bir hamlede yıkan bom· 
ba feci ,ey ... Allah beterinden sak
lasın... Beteri hiç bir maneviyatın 
kalmamasıdır •• : Şimdilik bu iki İn· 
ıaf bakıyyesi hala mevcuttur. 

(Va - Nu) 
············ ~·························· 

Milli Şef'in 
fotografileri 

Merasimle Halkevlerine 
ve parti merkezlerine 

talik edildi 

Usküdar meydanı 
teşkilatının merkez ve vilA.yetler- bunun ıslahı için neler yapılmak lstanbul surları yordum. 
de.ki salahiyetli memurları tara- l!zı": geldiği yazı ile bildirilecek- Genç bir kız denince eskiden ade-
fından yapılacaktır tir. Iş yeri amiri, kendisine vaki ta basta bir iman akla gelirdi. Vara 

· olan bu tebliğlerin icabını en kısa Müzenin cevabı üzerı·ne yoğa :ığlıyan. beceriksizliğin, kuv-
Hususi şahıslara alt olup da iş · vetaizliğiıı, zaafın, melankolinin ta 

Bahçeler mütehassısı, 
ağaçlandırılacak sahayi 

dün tedkik etti 

kanunu tatbikatile muvazzaf ~anda yerine getirmek ve ne- Samatyanın tafsilat planı kendisi •.• Eski .ıenç kız makineli tü-

mahant makamlarca esasen ka- tbıcedden atyni kml akamük. ı Y11azıf nte tha- tanzim edilecek feğe daireli arpacığı takıp at~ aç-
.. . . . . . er ar e me e m e e u ul- mak değil, ıak.• kapanln9' bir tram-

n~n şumulü dahılın~e ~asnıf ~ıl- maktadır. - vay arabasının kapumı bile aça-
mış bulunan her turlu fabrıka D v d d ğ Milli M"d Samatya ve civarının tnfsll1t pl~nını mazdı 

Şehir bahçelerini tanzim etmek ve imalA.thanelerle sair iş yerle- ognı an o ruya u a- hd~zlı:l~anb Beiledlye \imar Lşlerl mü- Be~, verem olmak iatiyen genç 
üzere Ankaradnn şehrlmi;e davet . . faa VekA.letine bağlı iş yerlerinde ur U5... u c varda'k sur ve sur ka- kızlar b·ı bil. d" 
cd.?en Büyük Millet Mcclist bah~eleri \ri~de içleru:.den memleketın em- şayet mevzuata muhalif vaziyet pılarının vazlyetı taayyün edemediğin- .ı e ır. ~· mutehassısını yanına alan b~ledi- nıyet ve mudafaasile ilgili mad- ... T. den planda surların yerlerin\ açık Hatta ~~>:el ıyı batınmdadar. Bun· 
ye ttls muavinlerinden B. Lütfi Ak- d 

1 1 
kt 

1 1 
d . İk goru urse, bunun ıslahı için alın- bırakmıştı. Şehirc\Uk mütehassısı B. lardan bll'ının: • 

soy dün öğleden sonra ÜSküdar mey- e er yapıma a 0 an ar ahı, - ması lAzım gelen tedbirler askerl - Ah verem olmak!.. Ve bar 
danında yeşlllendlrllecek ve ağaçlan- tisad Vekd.letl teşkild.tınca teftiş .. f ttişl tar f d ' Prost sur duvarlarının yıkıhnası, fa- bah •· •· rakl d··kül .. dınıacak aa.hayı gezmlftlr. Oeni.şle- ed.Uecekttr. Tilrldyed.e harp Ulh mu e er a ın an verilecek kat kapıların muhafazası ta.rafdarı- son ar gunu yap ar 

0 

ur-
me amellyeslne başlanan Usıküdar üh.im ~ 8 rapor üzerine, bu Vekillete ilgili dır. Bu hususta mllzcler umum mü- ken ölmek iatİ\•orum! •• ıözleri hilA 
~aıda sOae1 blr park .O.uda ve m __ ma.;ı 7al>ılD huau.sl..aa..eıJrttır "1Jagtt ba! <1ug - te&erede B. kuJaiundadar. 
getlrllecelc, meydanın etrafı da ağaç- nayi müesseselerinin kontrolü + ... ~ lık wıu mtJS"- Prost'un mütaUlası bildirllmlf nıllZe- ""'•*"'• 0 

• ......__. rı-.c.o w:ıyn 
la.ndınlaca.ktır. hakkındaki nlzamna h"k" .,..~ar makamından o iş yerinin lerin mütalAası sorulmuştu. ~ledlye- tabü genç kız tipi. •• N•ede timdi bu 

Üsküdar lSkelesl. lle Kaba~ lskc- . me u um- Amirine tebliğ olunacaktır iş nln bu sualine mU7Jeler idaresi mu- askerlik dersinden 10 alan genç kız 
lesi otomobille seyahat edecekler için len mahfuz bulunmaktadır. yeri runirt de bu tedbiri · kı !assal bir rapor ve bir pl~nla cevab nesli .• 
Asya ile Avrupayı birbirlne b~layan Doğrudan doğruya Milli Mü- bir amanda rin en sa vermiştir. Raporda. muhafazası lflzım B .. .n;..,iiıı .. en,. kızı motörize bir 
birer meydan olduklarından buraları d f ... z ye e getirerek ne.. --· "' .... ehemmiyetleri ile mütenasip blr hale a aa Veka.ıetine bağlı askeri iş ticeden usulü dairesinde ayni gelen surlar, sur kapılan ha.k'kında orduda biç yadırgamadan vaiife 
konacaktır. üsıküdar meydanına diki- yerlerinden maada devlet, vilAyet makamı yazı ile haberd ed tafsi11t verilmekte, yıkıla.bilecek sur- alab1lir. 
lecek ağaçların memleketimizin Trak- ve belediye tarafından işletilen tir ar ecek- lar plll.nda işaretlenmektedir. Beledi-

Hikmet Feridun Es 
ya ve Anadolu şehirlerinde yetişen · ye imar işleri müdürhiğü müzelerin .......................... ,.,, .. ,,, ,, .. 
ağaçlardan olmasına dikkat edile- •• raporu üzerine Samatya. ve clvannın Ağır bir cerh cektlr. Oğretmenlere Zabıta katil tafsilAt plAnını ikmal edecektir. 

Beyantta temizlik yardım Salimin izinde Dünkü kazalar 
Ana caddeler sabah, 

akşam muayyen 
saatlerde sulanacak 

Yardım Cemiyeti 
talimatnamesinde 

tadilat yapıldı 

seyazıd nahiye müdürü B. Nuri İstanbul öğretmenleri yardım ce-
Tunaboylu yıı.z mevsiminin başlaması mlyetı taUmatnnmeslnde tadilat ya
doiayıslle Beyazıd ve elvan ile nahiye pılmak üzen! dün öğleden sonra İs
datılllndeki ana caddelerin sabah ve t:ınbul kız lisesinde b!.r toplantı ya
akŞam muayyen saatlerde sulanması pılmıştır. Toplantıda şu maddeler ka.
lçln alakadarlara lazım gelen direk- bul edilmiştir: 
tifleri vermiştir. 4 a - Cemiyetin varkla.tı cemiyete 

SOkakl:ırın temiz tutulması için yeni girenlerin dühullye olarak vere
llizım gelenlere tebligat yapılmış, ala- ceklerl birer liradan, ~zn.nın her ay 
kndarlardan ihmali görülenlerin tec- verecekleri 30 ar kuruştan, Vekalet
ziye olunacağı tebliğ edllm~tır. Na- lerden, Belediyeden ve her türlü res
hlyc mıntakasında yer yer çiçek bah- ml ve husust teşekküllerden, şahıs
~lerl yapılması kara:laşmı.ş, bahç~- lardan vaki olacak teberriilerden, 
ıer müdürlüğünden yonderllen mü- usulüne tevfikan yapılacak tenezzüh 
tehassıs bahçıvanlar tarafından faa- balo, müsamere vooaır gi:bi teşebbiis~ 
Uyete yeçllmiştlr. Nahiye dahilinde terden, usulüne tevfl.tan cemiyet! adı
yeniden takılacak havagazı ve elek- na yapılacak neşriyattan hasıl olacak 
trik llmbalannın da yerleri tesbit paradan ibarettir. 
olunmaktadır. Beyazıd mıntakasında. Madde 5 - Cemiyet Azasına -
biltün oozuk yolların bir listesi tanzim da yazılı hallerde yardım ed . ~ 
ecıııerek ihtiyaç sıraslle hepsinin ya- dislne, evlendiği ?.aman, çoc:~ d:: 
pılması karar~a~ır. . yaya geldiği zaman, anası, babası eşı 

Sabıkalı Salim, 
Mükerremi naad 

öldürdü 

Sabüah Salim tarafından 
b1cUlrtilen Mükerrem 

iki çocuk ağaçtan, bir 
adam da tramvaydan 

düşerek yaralandı 

Dün, düşmek suretile üç yaralanma 
vakası olmuştur: Kaesırnpaşa.dıı otu
ran Rizeli Ömer Yanık isminde birl, 
Beşlktaşta tramvaydan indiği bir sı
rada ayağı taşa takılarak düşmüş, 
başından ehemmiyetli surette yara
landığı cihetle polis tarafındıın teda
vi altına aldırılmıştır. 

Halıcıoğlunda oturan B. Ahmedln 
oğlu on blr yaşlarında Kenan Yanar
dağ ismindeki çocuk, erik ağacına 
çıktığı bir sırada dal kınlarak düş
müı, vücudünden yarnlandığı l'lhet.le 
tahtı tedaviye alınmıştır. 

Sultanalımedde Akbıyıkta Ka.basa
kal mroreseslnde oturan Abbasın on 
blr y&Ş'l.Ildakl oğlu Kemal de medre
se duvanna çıkarak ltomşunun ağa
cından erl.t kopamıakta ıten muva
zeneslnl Jı:a.ybederek dilşmÜf, kol ve 
bacakları Jı:ınldıtı dhetıe polis tara
fından Etfal hastanesine kaldırılrtllf
tır. 

Köfte parası yüzünden 
Fazıl, Süruriyi bıçakladı 

Dün, Galatnda atır bir yaralama 
vakası olmuştur. Hadlsenln tafsll!tı 
§Öyledir: 

Gala.tada oturan Fazıl Günaydın 
isminde biri o civarda seyyar küfeci
lik etmekt~ ve bu vesile ile blr çok 
eşhasla tanışmakt:ıöır. Faruın muş· 
teriler! arasında sabıkalılardan Su
rurt adında bir genç de vnrdır. 

Sürurl blr kaç defa Fazıldan köfte 
yemiş, parasını sonra vereceğ ndrn 
bahisle dalma savuşmuştur. Fazıl, 
Sururlnin bir turlü gelip borcunu 
vermediğini gôrünce ona hırslanmış 
ve nihayet kendisini görerek par .. yı 
1stemeğe karar vermiştir. 

Nihayet Fazıl, dün, Süruriyi bir 
tarafta sıkıştırmış ve alncağını L.ct .. -
mişUr. Süruri, ışı kal>ad:ıylığa doke
rek parayı ,·ermemek istemişse de 
Fazıl, çok lakırdıya mııhal bırakma
dan üzerinde bulundurdu~u kamayı 
çekerek Sürurlyl muhtelif yerlerinden 
ağır surette yaralanmıştır. Silrurl za
bıta tarafından Beyoğlu hııstnnesine 
yatırılmış olup hayatı tehlikededir. 

Fazıl dün adliyeye verilerek sorgu
sunu müteakip tevkif olunmuştur. 

Ankara 3 ( A. A.) - Milli Şef 
ismet lnönü'nün Parti merkezlerile 
Halkevlerine ve odalarına imzalarile 
hediye etmiş oldukları fotoğrafilerin 
tneraıimle ıcref mevkileri~e konul
rnasına devam edilmektedır. 

Aldığımız telgraflar, Eskiıeh!r• 
Muğla. Konya, Karaman ve Gedız
de bu rnünaıebetle yapılmış olaaı 
toplantılarda Türk ulusunun Milli 
Şef etrafındaki sarsılmaz birliğinin 
"~ .ona kar11 duyulan inanç ve sev· 
Rının jçten Hadesi olan heyecanlı te-
2ahüratta bulunulduğu bildirilmek
t~dir. 

Nahiye muduru B. Nuri her gün çocuğu öldüğü zaman, vefatında.' ' İki gece enel, eınelce beraber ya-
btzzat teftişler yaparak ittihaz olu- Evlenecek ha.ya nikahı üteak.lp şadıtı MQkerremJ tabanca. Ue l!ıldtl
nan tararlann tatbik edilip edilme- 35 lira, evlenenlerin her 1klsl n:ıe maa- ren aabdcalı 8allmtn abıtac& ara.ttı-
dlğlnl kont~~ rtf mensubu ve aynı zamanda cemi- rılmasına. devam edllmekt.edlr. Za- Cezalandırılan ıoförler 

yete A.za iseler 60 lira, çocuğu dünya- bıta, satlam tzler Dıııerlnde yilrüdülll Zabıtaca dün yapılan seyrüsefer 
Deri ithalatçılarına ya geldlğt zaman 25 Ura, ana ve baba cihetle b.Wln adalet pen9'!81ne dü.t- kontrolunda kamealz çaıı.aıt iki, 

açılan ak
reditif maarif mensubu ve aynı zamanda ce- mest giln bMt& -.at m.eeelea telUı:tl dıhl muayenesini yaptı.mııyan bir, 

mlyete Aza iseler 40 llra ftrllecektlr. edilebilir tobü-''- fazla 1 
Deri 

ithall).+,.ıJarı için atreclitlf · o .,u.ue yo cu alan bir, pIA.-
"" dl Verllen malamata ~ abJblı lcalan mühlirsiiz otomobil kullanan 

Deniz İşçileri hastanesi 
Denlzyolları td:.ı.resl leıçller için sıh

hat servisi ihdas etmişti. Athr hasta
ların hastanelere nakilleri esnasında 
yer bulmak müşkül.A.tı baş gösterdi
ğinden sıhhat servlslnln tevsi edile
rek deniz lşçllerl hastanesi inşasına 
karar verllml.şttr. Denlzyollan umum 
müdürlüğü hastane inşa edileblleceıc 
müsaid arsa aramaktadır. Münasip 
arsa bulununca inşaata geç.llecektır. 

~angın ba~langıçları 
Dun, Sultanahmedde cankurtaran 

:addeslnde B. Alinin evinde elektriğin 

1 
ontakt etmesi yüzünden, Mnhmudpa.-
~da Abudefendi hanında da Arama 

::: d bir kitap ardiyesinde atılan siga-
1!;,fan birer yangın başlangıcı olmuş
ta.~ ·~'1. derhal yetişen itfaiye grupları 

.a .!.-ıdan söndürülm- ür. 

açıldığını yazmıştık. Açılan akre - KÜÇÜK Sallmln ııtıterrem ile tan b l4r4 ı1t lA.mb ı Uf 
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bin dolar, 75 bin sterlindir. ______ H_A_B_E_R_L_E_R_ ıpnasa, un- -... a a a an yanmıyan otomo-
Izmlr dert ithalAt blrllğloıe açılan dan on 1Jı:l ~ enel YUku bulmuıı. bil idare eden 1k1 toför yakalanarak 
akreditif ise 100 bin sterlinden iba.- * Ticaret VekAletinin daveti tize- bu tanlflD& netlcfflnde de bugtln 11 cezaya çarptı.rılmı.flardır. 

rine An.karaya giden birlikler umum! yaşında buhman btr tıs çoculu dOn- , ...................................... , 
rettir. ,_,., .. 

Ticaret Vekalctlnln en son verilen kA.tlbl Istanbula dönmüştür. yaya ge~. MM:errem. bu mtına.- mele içln çalışt1rmat 1sıt.emıf, faıkat 
bir karan dün ithal!t tacirlerine bll- * Tiftik tip nümune heyeti blr sebetten dolan tıs çocuğunu beel&- mütemadiyen redde u~ cihetle y .1 dirilmiştir. Bu karara göre tüccarlar haziranda, yapatı tip heyeti bir tem- met için çabşm.ala ba.şlamış, hattl bir buçuk ay evvel ölümle tebdid et- e§ı ayın 21 inci 
ellerindeki akreditifi en ıasa. zaman- muzda toplanarak st.andard nümune- bir aralık artlstllk de yapmlftı. Fa- mişt!.r. Cinayet gecesi Mükerrem bir yıldönümü 
da kullanmazlarsa ellerinden alına- terini ;esblt edeceklerdir'. kat Salim, Mükerrem! mtltemad1yen artiste sattığı elbiselerin paral~nnı Tü k * Turk hava kurumu Ista.nbul mü- ölümle rehdld ettiği, hattA bir çok almak için Oda banna gclm.t.ş bir ma- r gençliğini içki ve uyuşturucu 
caktır. - - messlll B. Savni hava okulu direk- d ö sada tek başına ot maddeler 1ptilfısından kurtarmak. 

Dun
.. ku·· ı·hracat törlüğüne tayin edilmlff.lr. efalar d verek yaraladığı ve parala- dah urmuştur. Aradan memlekete zinde ve çalı,,-kan blr ne-

Bakırko emran akli e hastane- nnı zorla aldığı clh~le, genç . kadın a. beş on dakika geçmornlşti ki sil yetiştirmek maksadile kuru im Uf 
Dün muhtelif memleketlere. 215 bin sh~e yapıla: ihtisas ımtthanlan bit- bu sabıkalı ne alA.kasını kesınlş ve ~ali~, kadpıya gelmiş, tabancasını çe- olan Yeşllay cemiyeti bugün 21 lncl 

liralık ihracııt yapılmıştır. ltn.Iyaya - ondan aynlmıştır ere ye i kurşununu genç kadına yıldönümünü kutlamaktadır. Yefil&7 
gönderilen deriler, Romanyaya ihraç miş ve universlte doçentlerinden B. . sıkmıştır. Kurşunlardan üçll boşa bu mllnasebetle buctın Beyoğlunda. 
edilen bir mikdar nohud ıııracat em- Sadık birinci sınıf akliye Uıtlsas ve- Fakat Sallm gölge glbt Müiterrenil gitmiş; dördil, Milkerreme laabet ede- Fran.s1Z Tiyatrosunda bir mil.sa.men 
tıaaı arasında.dır. slka.Sl almıp.ır. mütemadiyen tak1b etmlf, para çek- rek ölümüne aetMıblJ'8' l'eııD'tt''· l'~Wı'. 



Sahife 4 AKŞAM 4 Mayıs 1941 

Gördüklerim, duyduklarım 

Beylerbeyinden Beşiktaş sarayına 1 1 I' 

Kasap Aliyi 
öldüren Pakize 

ını, kardeşi mi? 

Hakiki T rova nasıl 
meydana çıkarıldı? 

İkinci Mahmud devri. Beylerbeyi ikinci Mahmud hurin.in hayranı. ne getirtmiş. 
ağniyasındaaı Behram efendiye İs- Bulanlara gelsin atiyeler, ihsanlar, 

8 
h f d" • 

1 1 
Pakize cinayeti kendisi 

keçeli Behram efendi derlermiş. İs- rütbeler... e ram e en ınm nabedid o u- • ) d• ..... "dd" d 
tanbullu amma iskeçede dededen şundan sonra kadıncağızın zihninde j ış e ıgı ı ıasın a, 

Çinçinati üniversitesi tarafından gön
derilen heyetin mesaisine dair bir eser 

ltalma büyük iki çiflik, Beylerbeyin- Behram efendi çifJiğinden dön- durgunluk, şaşkınlık ... Babasız, boy- şahidler İse katilin karde-
cle, Çınarda koca konak sahibi. ımüş. Etrafa şap şap el: nu bükük kalan iki evladı büyü- şi olduğunu söylüyorlar Çanakkale civarındaki Trova ha-

Her sene Ruzuhızırda ve Kasım- - Yahu!.. Ya men hun l.. Has-' müşler. Kız evlenmek çağımda... rabelerinde son scıneler :zarfında 
d.a çiflilderine gider, iki üç hafta na 1.. Bir gün gene pazar kayığiy)e İs- - --- birçok araştırmalar yapılmıştı. Bu 
orada kalır, gelirleri toplayıp döner· Hasna ortada yok. Soruyoı: tanbula geçerlerken yanlarına rasla- İzmir (Hususi muhabirimizden) - araştırmalarda Amerikada Çinçinati 

· - Nerede bu kızi yan bir hatun, Tersane ümerasın- 35 yaşlarında Pald:zıe Yeşilsunun dostu üniversitesi tarafından gönderilen 
mıEş.11 · · l d H f' Karısı cevabı veriyor·. dan esbak Çekdirebeyı· Emı'n beyı"n 33 yaşlarında kasap Aliyi Çoraıkkapı- heyet mühim neticeler elde etmişti. isım aşmış ar an. a ızanım da, Rana sokağındaki evinde bıçakla 
isminde karısı, Emine ve Said isim- - Sattım onu... haremi, tazeyi beğenip oğluna isti- altı yerinden vurarak öldürdüğünü Heyeitn mesaisine ve hakiki Tro· 
lerinde de, sıbyan yaşta kızı ve oğ- Adam sendelemiş: yor. geçenlerde telgrafla bildirmiştim. su vayı nasıl meydana çıkardığına dair 
lu var. Yaşlılıkta evlid sahibi ol- - Kime} O da, Fransadaki Saint - Cyr as- cinayetle suç ortağı olmak töhmetile bir eser neşredilmiştir. Eserde fU 
duğu için üzerlerine titremede. - Beşiktaş sarayına ("'). Sultan keri mektebini bitirerek bimbaşılık- Pakizenin kardeşi Mehmed Yeşllsu da malumat verilmektedir: 

Behram efendi, çocuklarla bera- Mahmud efendimize... la dönen ve az zamanda liva olan zan altına alınmış ve şehrimiz Ağırce- Çanakkalenin üç mil cenubundaki 
her oyınasınlar diye biri on iki on Behram efemdi bir kelime söyle- Rıfat paşa. za. mahkemesinde iki kardeşin m~a- yüksek Trova teepsi ve harabeleri 
üç, öbürü dokuz on vaşlannda iki meden odaya kapanıp kapının sür- Rıfat paşanın Şehzadehaşındaki kemesiııe başlanmıştır. Paki~ muha- Çaaıakkale boğazı hakimiyeti. için 

keme esnasında pek serbes bir suret-
Çerkes kızı satın alıyor. güsünü sürmüş. Bütiin gece Kuranı- konağında düğün dernek. Taze ora- te hareket ıx:l.iyor, işlediği cinayetten yapılan ilk mübarezenin abidesidir. 

Rusyalı ile l 809 da açılan, iiç iterim loraabnda; evrad ve ezkar da gelin. İki erkek çocuğu olmuş, müteessir görünmüyordu. Kardeşi Avusturyalı meşhur Scblieman 
•ene sonra Bükreş muahedesiyle ni- çekerek höyküı:tüde. Şafak. ıöküle- üçüncüsüne de hamile. Mehmed Ye§ilsU ise çok düşünceli gö- 1866 de burada ilk tabarriyatı yap· 
hayet bulan ıefer eınıaııında Kaf- ceği sıralar ses sadanın kesilmesi Pa~a Pariısten mükellef bir lando ı-unüyordu. tığı zaman bu tepe alelade tabiatin 
kasyadan İstanbula Çerkes muha- üzerine uyudu sanmışlar. getirtmişrdiş. Mevsim evvel bahar. Reis celseyi açtıktan sonra Çorak- yarattığı bir dağ halinde idi. Sur-
cirleri akın etmiş; ı::rkek köleler beş Ertesi sabah bir de baksınlar ki Bu yeni lando ile Kağıdhaneye yol- kapı karakolu komiser muavini B. lan meydana çıkmamıştı. 
aJtı yüz kuruşa, kız cariyeler bin bio odada değil. Gidiş o gidiş. O tarih- lamışlar. o:rdli Hafizanım o gü.n- Hamı şahit sıfatile dinlemiştir. Şahit Asıl sudan bulan Çanakkalede-
heş yüze haraç mezad. .. lerde ta§radan mektubu, haberi lerde orada misafü. Ne yaptığını, demiştir kl: ki Amerikan viskonsolosu mister 

İskeçelinin aldıkları bunlaxm ha.- tatarlar getiriyor. Ne gelen var ne ne yapacağını, kendini nasıl oyalı- - Cinaye~ esrarengiz bir şek.11 ve- Frank Caluerttir. Bu zat buradaki 
le.iye.si. Dökümde kundak.ta ve ku- giden. Ne İskeçede, ne bşaka taraf- yacağım bilmiyor. rilmek isteniyor. Pakize, dosyadaki eraziııin yarısını satın almış ve yap-
cakta gelenlerdeın; anaları tayalık, ta nam ve nişaını yok. Çamaşır ütülemeğe kalkışmı;ı. Et- tahkikat evrakından da anlaşüacağı brdığı hafriyatta ilk defa surlara te~ 

veçhile vaktiyle umumhanede epey 
dadılık edenlerden. Hacca gitti de oralardan ıalgın rafa ateş sıçramış olacak ki birden müddet kalmı~. sonra kasap Aliyi dost sadüf etmiştir. Trovanın tamamiyle 

Kızların büyüğüne Rana, küçü- halde olan tauna mı yakalandı, Şap bire alevler ortalıi• sannı,. Güçlük- edinmiş ve umumhaneden ıslahı hal meydana çıkarılması ~fa Amerikan 
ğüne Hasna adını koymu~lar. lkisinı denizinde yelkenli ile mi ba.ttı, çöl- le bastırmışlar. Kızı, Kağulhane dö- ettiğini ileri sürerek çıkmıştır. Kasap üniversiteJilerinden birine nasip ol
cle bağırlarına basmışlar. Öz evlad- de kum Arapları mı cembiyeledi, nüşünde bu şom haberi duyar duy- Aliyi tanırım. İyi tanınmış, muhlttc muştur. 
]arından farkları yok. yoksa efkarla canına mı kıydı, maz yere serilivermiş. Deryalar gibi sıev1lmiştir. Bu genç, evvelce hlç içki Schlieman, tepenin orwında 60 

Kan koca bunlara: (Kızım! muamma olup kalmış. kan. Genç yaşmda gidivermiş bi- kullanmazdı, Paklzeyi metres tuttuk- ayak derinliğinde demiryolu güzer· 
l (Ef d tan sonra içkiye başlamıştır. Pakize- b ı k dır 

Yavrumb. Bunlar on ara: en i .......................................... çare. nin maksadı, Ali ile evlenmekti. Alt gahındakj gibi ir kana az • 
baba 1 Hanım anneh; dört çoculç, Sarayı boylayan, lkinci Mahmuda . . .. . .. . . . . . . . ... . . .. . .. . . .. .. .. ... .. .. .. . bu teklife yanaşmıyordu. Bu yüzden mıştı. Bunun dahili tabakasıındaki 
birbirlerine: {Abla!. Kard~iml. Ca- kan olan Hasna, Abdülazizin anne- Pertevniyal kadımn hakşinaslı- aralarında birkaç defa kavga da ol- yangın bakiyelerini ve alametlerini 
mml) ... si Pertevniyal validedir. Üitağı, ya- ğl da var. Oğlunun padişahlığı, ken- muştur. Ali, birkaç defa. karakola mü- (Homer} in şehri, bulduğu mücev-

Rana da güzel, kusursuz, fındık ni Ahdülmecidin anaiı, y enibahçe- dinin de en ikballi zamanında sık racaat ederek Pak1zenln, kendisini berat, altın ve gümüş vazoları 
kurdu gibi amma Hasna bshütün deki Gureba hastanesinin, Cağaloğ- sık Beylerbeyine mabeyinciler yol- liehdit ettiğini söylemiştir. Hatta, za .. Priam'ın hazinesi zannetmişti. Hal
başka; hakikaten hasna, müsteşna.- !undaki şimdiki Exkek muallim mek- Iar, Behram efendinin kızı Miyase bıtaca bu şikayetler üzerine tahkikat buki bunlar bin sene daha eski de-
] d B. d h b ı· h · · ·· ı ı yapılmıştı. ar an. ıraz a a oy atsın, ge ış- tebinin ve Dolmabahredeki cami- anımı !araya getırtıp gun erce a ı- virlere aid idi. 
· b" · · ·h hb b ... k y f j dd' ı Reis - Cinayet nasıl oldu, kanaa-

lllll, ır tasvırı eı an, ma u u :r:a· nin banisi Bezmialem kadını gölge- or, torunu usu zze ın e oyna· Daha sonra Almanya hükilrneti 
l le '- 1 k tlnizce katil kimdir? man o up çı acag_. de bırakmış. tır, cepleTine çil çil liralar do u ır- hes b 3 1894 de yapıla haL! - Pakize cinayetin faili olduğunu a ın.. n m-

Aksaraydaki Valde camisini yap- mızı atla9 torbalar sokup evine gön- söylüyor. Fakat benim kanaatimce yatta en eski bronz devrinden Ro-
Aradan birkaç sene geçiyor. Has- tuan, karıı türbede yatan, civarın derirmiş. katil Mehmeddir. Cinayetin sebebl de ma imparatorluğuna kadaf geçen 

na yaşmak feraceye giriyor. Civarın lisesine adını veren odur. Oğlu tah- heride geünUğinde lazım olacak. kumardır. Çünkü eve gittiğiıniz va.kit zamanlardaki binalann esrleri mey· 
eeyir yerleri olan İstavroz çayırına. tında iken Kafdan Kafa hükmetti- çeyizini, çimenini de unutmamış. yerde iSkam.bil kağıdlan ve biraz da dana çıkarılmıştı. Bu devirler doku
Havuzhaşıma çıkaramaz olmuılar ği, bilhassa Mahmud Nedim paşa Arabalar dolusu yatak yorgan, 1!1an- para bulduk. Hatta meu olarak et kı- za ayYılmaktadır. 
Alem.in gözü onda: (yer yüzü me- ıadaretlnde devlet işlerine hile ka- dık eşyası, sofra takımları, tabak, zartılan tavanın içinde de 15 kuruş Şu kadar var ki binaların devir-
Jiikesi) djye herk.es peşinde. ..,.,.,~1 rı·:v,,.yet edı"lı'r, çanak, mutfak levazımı, hulasa iğ- para bulduk. Bundan anlaŞ!t.lıyor kl I · k f d"I · · d T vanın 

·-ır"-'6 .. Mehmedle Ali kumar oynamışlar ve en eş e 1 mış ıse e ro 
Her cuma Büyük. ve Küçük Çam- Annemin amcası lcüraü şeyhlerin- neden sürmeye kadar hepsi. All kazannııe,tır. Ali, paralarla. evden alakadar bulunduğu tarihi ve kro--

hcaların su ba•lan halkla mah .. er. C!-ecf Muht Al·•.. ~ 1 · h • 1 I h il dil ... ~ den ve Mektebi tıbhiye akaidi eli- ..:7Cl'JD ar ""' çıkıp gitmek isteyince Mehmed tara- no oıi ve arsı mese e er a e e-
Adım atmağa kimin haddi var} niye hocası haCJ Hüsnü efendi mer· fından bıçak.lanını.ş.tır. Alinin boğa- memiştir. 
Zira yeniçerilik. devri·, ortada bal- ( •) O -- ı..! B- ikt•• ··~avıı d k lblnd rt da. e "-~-''nde d hum eski baş türbedarmın ölümü z:am11DJ1.ı ~• ...,. ...... ı· zın a, a e, sı m v uvıs~u, Mycene devri tarihi, bunun Giri 
dırı çıplaklar dolu. MaazaUah kar- üzerine miiaabaka ile yerine tayin 1816 ıenesinde yandıktan sonra ye-- 6 bıçak yarası vardı. Bu yara1atU?: ~iç adasındaki men~ei hakkında elde 
eatulumba edip arka dağlara kal- ediJ .... icı.ti. niden yaptırılan ve ertesi ıene bün- birinden dışarı kan sızmamış, butw1 dil 1• t k "d' 5.. e 
dınvermeleri de mümkün. ~ ı.ı._ • • •··ınd ~ d ş· kanı cesedin içine akmıştı. Öldürül- e en ma uma pe az 1 ı. um r 

K d ı 1 ·· h d "hr }i ti.aOD ıçme .._ ıgı saray ır. un· ' d · ·y ti v A.,,adak· Hitit (ya 
O vakitler Istanbula pazar kayık- an i gün eri tür e e şo et diki., 1853 de mimar Balyan usta- dükten sonra Allnin eeoodl yerden mc eını e e wı 1 

-

lariyle gidilip geliniyor. Ön tarafta hafızlar tarafından Kuranlar, mev· mimarlığiyle yaptırdandrr. kaldırılmış, ka.napeye yerieştlrilınlşti. ni Eti) lerin kuvvet ve satveti halc-
erkekler, arkada kadınlar. Bunun ludhanlar tarafından mevludlar nm Polislerle b.3.dlse yerine yetiştiğimiz kında da pek az malUnıat vardı. 
b k ~ l okllfnur, emaneti şerifeler ziyaret et- vakit Alinin gözleri açıktı, sağ eline Trova harbi He hangi tarihi devrin 

. indiğini görünce ayıga at ayaın at- ı:irilirdi. Çocuk kamplari dıe boynundaki yarayı örtmek üzere bir zamana tesadüf ettiği tayin edi!-
layana. Kapalı çarşıy~, Bedestene hak k d H" .. ""'ne yaz .. ,,.1 ......... d,. + ..... ~Mbulda vaziyet aldırılmıştı. Bu vaziyette onu memişti 
falan da götüremez olmuşlar. Zuhurata ın, hün ara göz e ,,... = ..,,, .......... "" ...,....... görenler yaşıyor zannederlerdi. Fa- . 

O günlerde büyük cariye Rina olur olmaz Beylerbeyine yaverler açılan çocuk kamplan bu sene açıl- kat nedense Pakize cinayeti kendi iş- Trovanın tarihi mevkine konul· 
bir sabah yatağında gözlerini açın· koşturup es.ki kapı yoldaşı Ranayı mıyacak, bu kampların yerine Bartın- lediğinl söylüyor. Maksad, elna.yetln ması için yeni ve muaddel delail ve 

ge..:-•m:D. Sapayda ona hır' da1're da iki yaz kampı yapılaca.kıtır. İstan- faili hak.kında mahkeyemi tereddüde asare lüzum vardı. ea kapı yoldaşını uyandmyor. Bes- ....... ..,.. .. b ldakl t '·'te:""l t lebel r1 ıs-
h 1 kl u ya 1 me ... •U a e Ve sevketmektir. Lte bu noktalarda Ç•nçı"nati' u··nı·-meleyi çekip: tahsis ettirip hizmetine a ayı ar, teyen çocuklar geçen seneki ücreti ış • 

- Rabbim hayular versin, bu haremağa1an koydurmuş, Abdüla- vererek Bartın ÇQCuk kampından isti- Bu şahidin ifadelerine karşı ne dl- versitesi mühim keşnkatta bulundu. 
b . ·· .. d" 1 d' k zı'ze de dadılık etti'n"p nezrı'nı·, yerı'- fade -eceklerdlr. yeceği Pak.lzeye sorulmuş, Pakize, po- Amerikalılann keşfiyat ve hafri-gece ır ruya gor um .. ıyerc an- cu lislerin kendisine düşman olduklarını, 

]atıyor: _. ._ hakiki katU kendisi olduğunu, vakada yatından evvel Trova çalı ve ot yı-
Yemyeşil, büyült büyük ağaçlı bir ı;> ' meşru müdafaa vaziyet! de bulun- ğı.nlan arasında kalmış bir moloz· 

bahçe. r'imenler, çiçekler, dallann Her akşam Amerika Radyosunda zevkle dinlediğimiz du~nu söylemiştir. luktan başka bir şey değildi. Şehre 
"'-nın·· d·e )" cıV11 cıvıl kanaryalar·. dün..,..,,..,11 " en büın:t.. benzer bir yeri yoktu. Bir küçük u.. J........-• "u.8>. Bundan sonra maktul Alinin çalı.ş-
tavus, hatta zümrüt.anka kuşları. ARTİE SHA W JAZ QRKESl"RASI'ni tığı kasap dükkanının sahibi/ dinlen- kale ve hisardan başka bir şeye 

Kızlar yanyana yeşillilclerin üze- ' mi§, o da Allnin temiz ve !y1 bir genç benzemiyordu. 
rine uzanmışlar. Akşam olup bulut- M E L E K sinemasında olduğunu, Pakizeyi metres tuttuktan Homerin surunun kutru 200 yaı-
ların arasırıdan, bedir halinde ay sonra değiştiğini, Alinin bıçak ve ta- da idi. Şjmdi ise Trova yükselmiş 

doğuyor. NLtrları yalnız Ha.snaının ös·nüm.Aüzdeki;,A RTAEM B A yam,· iösteoreceği/ z 1 banca taşımaok Metıl olmadığını, Pa- ve kül1eri içinden çıkm~ştr. klzenin onu tehdid ettiğini söylem1ş-
başiyle göğsünün üstünde: tir. Buna kal'Ş'l da Pakize: Homerin hisarı şimdi 20 kadem 

Rana rüyasını tabir de ediyor: _ Niçin yalan söyiilüyorsun. Ayıp yükseklikte olup muhteşem bir man-
- Cenabıhak bana malum etti. değil ml? demiştir. zara arzediyor. Kalınlığı 15 ayak· 

Sen padişah karısı, padişah anası "1 Harikalar komeclisiııde alkışlayacaksınız. , Mahkemece hadise yerinde keşif tır. Kaidesinden tepesine doğru ge-
olacaksın. Ben de nenettim, doğu- yapılmasına karar verilmiş, mu.hake- riye meyillidir. Köşeleri ve kapılan 
racağm ilk. evladımın dadısı olaca- me, pazartesi gününe bırakılmıştır. murabba kuleler ile mahfuzdur. 
fım 1 Dalına en püyük dramatik Macera Eilmlerini gösteren Hisarın dahili düz olup şimdi sur; 

Bir müddetten beri Behram efen
dinin halinde deği~ikli.k, acayiplik 
görülmeğe başlamış. Bir kenara çe
kilip düşünce düşünce: eebepsiz 
yere hep abus çehre. hiddet pddet. 
Karısına yar, evladlarına çok mu
habbetli iken şimdi hiç biri gözünde 
değil. 

Boyuna Hasnayı yanına çağırma; 
bir iş bahane ederek. hitap. O kar· 
•ısına gelince mülayim mi milliyim, 
kuzu ... 

Hafizanım işi çakmış. Konu kom
ıu da öğüdde: 

- Kardeş, mutlaka kıza gönü1 
kaptırdı. Böyleaine ben de olsam 
!şık olurum. Erkek kısmına güven 
olur mu? Hatta sekseninckkilere. 
velilere, devletlilere... Kızı ııabver, 
kurtul! ... 

Efendicağız o senenin ltasımında, 
adeti veçhile lskeçedeki çifliğini 
boylayınca karısı, Hasnayı doğru 
Tophanedeki meşhur esirciye götü
rüyor; o ela gayet ucuzuna kapatıp 
tıkır tıkır parasını sayıyor. 

TA K S l li\._A sı·neması İstanbul • Edirne arasın- lann tepesi ile müsavidir. Dahile gr 1 doğru taraçalar vardır. Taraçalar 
da tüccar eşyası kaç saraylarla mücehhezdir. 

Bu Hafta: JACKJE COOPER ve paraya nakledilecek Harici duvarların taştaaı.. yahut 

FREDDIE BARTHOLOMEW tuğladan yapılmış burçları vardır. 

tarahndan c.alil:ii d.ikka.t 'bir tuzda yaratılan 

KARA AL Tlll MUCADELESi 
filmi gösterilmektedir. Miitlıiı bir temqa... Ateı gölü için mücade
le ... At~]er aruındaki adam ••• )'anan toprağın memleketi ... Büyük 

ve heyecanlı bir mevzu •.• 
ikinci film: t S T I K L A L K A H R A M A N 1 Türlcçe sözlü 

\, Bugün ıaat 11 de tenzil&tlı matine t/I 
1/111 ............ ~E.mmentaatine ............ ~ 

6MayÜ1941. aall akıami saat 9 da 

Münir Nureddfin 
ÇEMBERLiTAŞ sinemasında 

Edirne (Akşam) -Toprak mah- Fakat Hornerin saraym ve hisann 
sulleri ofisi tarafından Edime ve ka- bütün merkezi muahha; Yunan ve 
zalan için gönderilecek un ve huğ- Romalı mim.arlar taraftndan yeni 
daylaun naklinde kuUanılacak vası- mabed için kesilmşitir. 
talar Ücretli çalışma mecburiyeti Bu mabed, tarihten evvelki de-
konulrnuştur. 

virlere aid birçok yerleri ve bilhaa· 
Bu nakil vasıtalarınm çalışma üc- sa eski Trova kralının dairesinin ar

retleri Edirne valiliği tarafından ta- sasınt kaplamıştır. 
Yİn ve tespit edilecektir. Bundan Yunanlılar Tıovada çok bina yap
başka belediyemiz Edirne ile latan- mamışlardır. Fakat Roma irnpara~ 
bul arasında nakledilecek tüccar tarları Trovayı milli bir ibdie ha
eşyaası için kiloda 5 kuruş, ev eşya- line getirmişlerdi. 
ııında da kiloda 6 kuruş fiyat tespit Büyük Kostamtin yeni payıtahtı-
etmiştir. m İstanbulda deği], Trovada yap

Adanada at koşulari 
Adana. (Akşam) - 4 ve 11 mayısta 

tebrJ.ınizde yarış ve ~a.h encümeni 
taratmdan at yanşlan tertip edil
lIDştir. 

brmak istemişti. Lakin limanı olma
mruıından lstanbulu tercih etmişti. 

Tarihi Trova muharebesi dokuz 
sene ve ihtimal daha uzun bir müd· 
det devam etmiştir. Bu muharebe 
bir muhasara şeklinde olmamıştır. 

Zaten Homer de bunu böyle anlat• 
mamıştır. 

İlyada da tarif edilen hareket 
(Ahaya) lı olup sahilinde siperler
de yerleşen müstevlilerle Trova bey· 
!erinin idare ettiği yerli kuvvetle
rin arasında. iki taraf kuvvetleriınin 
müsavi olmasından dot.ıyı vuku bu• 
lan tevakkuf devrini ve çıkmaz va
ziyeti anlatıyor. 

Aşil. Hektoru öldürünceye kadar 
şehri üç defa devrederek takip et· 
mişti. Bundan anlaşıldığına göre 
Homer yazısının malzemesini değiş
tirmeksizin mevsuk vakanüvis]e,·iıı 
kayıtlarından almışhr. Ywıanhların 
şahsiyet ve adetlerine aid tariflu.i 
de şayanı itirnaddır. 

T rovanın sukutu tarihi hakkındaki 
eski kayıtlar 1 00 sene farketmekte
dfr. En mevsuk tarih miladdan ev• 
vel 1 184 senesidir. 

Amerikan heyeti, Trovadaki 
(Ahaya) lılar devrini etsbit etmiş· 
tir. Trovada muhtelif devirlerde 
yedi defa şehir kurulmuştur. 

(Mycene) devri denilen devirde 
altıncı şehir kurulmuştur. Hisar b•ı 
zaman yapılmıştır. Kuleler sonra• 
dan ilave edilmiştir. Mıladdaın 1300 
sene evvel altıncı şeh1; tahrip edıl
mıştır. Y amgm eseri görülmediğine 
göre altıncı şehir zelzeleden harap 
olmuştur. Yedinci şehir altıncı şe
hirden muahhardır. Eski hisar du
varları kaba bir tarzda tamir cdıl
miştir. Evler eski enkazdan topla
nan taşlarla yapılmıştır. Home,L:ı 
İlyadasında tarif ettiği şehir h•ı
dur. Takriben 1200 tarihinde y<\n
gıından harap olmu!jtur. 

Fakat hisarın duvarları daha sağ
lam kalmıştı. (Ahaya) hlar Trova
nın içinde yeni evler yapmışlard r. 
Trovanın büsbütün harap olmMı 
{Ege) lilerin (Karanlık devrine)' 
tesadüf etmiştir. Bunun ne zam!ll'l 
ve nasıl olduğu malfun değildir. Bu
na aid destanlu yoktur, Homerin 
destanı daha evvelki devirıe.-e 
aiddir. 

Traktörler Manisa köy
lerinde faaliyette 

Manisa (~k.şam) - Ziraat Ve
kaletinden gönderilen traktörler, 
Saruhanlı, Y ılma.z, Hacırahmanh, 
Selirnşahlar, İsakçelebi, Mütevelli, 
Veziroğlu köylerinde faaliyete geç4 
miştir. Köylünün toprağı ucuza sü
rülmektedir. Manisa ziraat bölge 
çiftliğinde de çalışılacaktır. ........................................ 

Şan konseri 
30 nisan 941 tarihine tesadüf eden 

çarşamba günü Ünyon Fransezde ve
rilmiş olan ve ikiyüz kişiden fazla me
raklı halk arasında fevkalade tertip 
eden Şan Konseri Bariton İlyas B~zna. 
tarafından verilmiş. Haendel T. Gioı·
dani verd1 ve Karmen operalarının 
aryalarını söylenmiştir. Piyanoda ken
disine refakat eden Maestro Karlo 
Kapuçellinin büyük meharetile salon
da bulunan dinleyiciler tarafından 
her parçası süı·ekli alkışlarla kar~ılan
mı~tır. 

TEŞEKKÜR 
Oğlumuz Muvaffak Ö7Jbuduna tat

blkl lcabeden cerrahi bir ameliyeyl 
derhal te$his ve mernleketce malum 
ve müsellem olan yüksek maharet ve 
haza'kat!le ve derin bir şefkatle ifa. 
ederek ln:ıyeti hakla büyük bir teh
likeyi önlemiş bulunan Haydarpaşa 
Nümune hastanesi başoperatörü muh
terem bay Feridun Şevket Evren.sele 
ve ameliyatta. hazır bulunan Marma
ra kliniği doıktor: ve asistanlarma ve 
o~lumuzun tedavisinde ihtl.ma.rnlarını 
gördü~ümüz klln.1k be.nış.irelerlne duy
duğumuz derin minnet ve şükranları
mızın sayın gareten1zle ibl~ğ etmenizl 
rica. ederim. 

Ankara avukatlarından Hayrullah 
Özbodun ve refikası Melihat Özbudan 

69-PEK YAKINDA-..... 

ÇEMBERLiTAŞ 
SiNEMASINDA 

MARIKARÖKK ~ 
;: 

KORA TERRi ı 
Filminde --~' 

Herif derhal saraya haber. Böyle 
esirci evlerinden seçme cariyeler 
devşirenler gelip bu ~i emsali na• 
dir, bihakkin ıevketlive layık gü
zeli görünce bilmem kaç kese alcçe
ye hemen alıyorlar. 

BİR KONSER VERECEKTİR ---·Bilet flatlan: 100 • 15 • 50 kuruştlıı. BUGÜN 

i PEK 
ROBERT MONTGOMERY - ROSALIND RUSSEL 

Bir iki hafta earay erkanı ve adaDı 
öğrettikten aonra süsleyip ptiııleyip 
Kadir gecesi padişahın odasına .a
lıyorlar. 

Bugün A S R I .inemada 
Beyoğ)ımda •on clefa olarak 

BOVOK :VALS 

ı 

TÜRKÇE SÖZLÜ 

HACI RESUL 
G0zEı. AŞK; ve MACERA 

FtLM1 

Sinema.smda 

Sizi 2 saat eğlendirecek, güldürecek rnerak ve heyecanla 
saracak nefis bir filmde 

KARANLIK KUYU ( 
Kocarn ) ,. 

polis hafiyesi 
Bugün saat 1 i de tenzilatlı matine 



·HAFTA SONU NOTLARI 
Yemeyiniz .• içmeyiniz .• 

ll)'Umayiniz! .. Kisakürek 
kalemi aliyor ... 

y emeyinjzl.. Jc;meyiniz .. 
• UyUmayınızl .. Ve beldeyi-

aız .. · Evet ııadece bekleyin.iz. 
Büyük günü, yaklaıan büyük 

anı bekleyiniz... O büyük an ge· 
lince Necip Fazıl Kısakürek kale
mi eline alacaktır. Ve ... 

Ve sizin için yazılar yazacakt.r. 
. lşte müjdemiz bu kadar kısa
dır: Necip Fazıl eüni uzattı. Ka· 
lemi alıyor 1.. Bunun için yemeyi· 
nizl.. İçmeyiniz!.. Ve bekleyiniz ... 
Evet, sadece bekleyiniz. 

Büyük günü, yaklaaan büyü~ 
anı bekleyiniz ... 

Bir gazete bu hafta üstüste bir 
talun ilanlar neşretti. İıte bunlar.
dan birinin müsveddesi de bizim 
elimize geçti ve yukarıya koyduk. 

Kısakürek hakkındaki ilanl uı 
bir ahbabımız okumuş, bize ıun· 
lan söylüyordu: 

- lakin bu ilanlar ne kadar 
derin, en kadar edebi bir tarzd:!l 
Yazılmış. O kadar ki ilan olma· 
•ına rağmen ayni z.ımanda bü
yük birer edebi abide addediloo 
hu pheserler ancak gene bizı:ıt 
Kısaltürcğin kaleminden çıkabi· 
lir. Bll§ka hiç kimsenin böyle mu· 
•zzaın edebiyat ehramları yü~
ıeltmesine imkan yoktur. Necıı' 
Fazılın en güzel e1erleri kendi 
hakkında yazdığı ilanlardır ..• 

Çocuk bahçesi 
ve mütekaitler 

1 ki mütekaid yolda konuı•ı· 
yorlar: 

Uzun boylu mütekaid - Nere· 
ye böyle mirim efendim ... Nere· 
Ye t~rift. .. 

Şişman mütekaid - Kahyeve 
gidip bır clzmir nargilesi'> tokur· 
datmak istiyorum amma hani bu 
güzel havada oraya kapanmak da 
kan akıl değil... 

Uzun boylusu - Şöyle biraz 
dolaşsak nasıl olur}.. ' 
Şişman - Aman \:)ırak bira· 

der ... Dizlerim ağrıyor ... En mü· 
nasibi bir ye.re gidip oturmak ... 

Uzun boylu - Nereye ıitsek 
acaba}. 

ıurada, bu manzara>·a kar§ı nar
gi]e tokurdatmak ne keyiftir 
amma ... 

- Hele bir ele tavla olsa ... 
- Belecliye düşünmez ki efen· 

<liml •• Bunları düşünmez kil ... 
Etraflarında dol~an çocuklara 

ıertlenirler: 
- Haydi bakalım... Çekilin 

buraclan... Daha ötede oynayı· 
nız ... 

1::: .... .... 
Bir hediye karıisında 

B u hafta içi?de b~yük Y> 
çok hoşa gıden bır cama· 

törlük jesti> ile karıılaıtık. 
Türkiyenin en meşhur ko~uc.u: 

au Besim, aylarca hü~mlerımı~ 
çalııtırmlf. BunUııt üz'!l'ıne ken~ 
aine külliyetli bir para vermek ıa-
temiıler. 

Besim buna karıı: 
- Yoooo ... demiı. katiyen al· 

mam ... Benim bütün hayatım 
amatörlükle geçmiıtir. Ben tam 
manasiyle amatör bir Jıporcuyurn. 
Bu iti de amatör olarak yapt.nn; 

Bu hareketi karşısında Besım e 
bir giimüı sat hediye olunmuş. 

Bu haberi gazetelerde kuyunca 
kendi kendime: 

- Eyvah ... dedim, yandı bi-
çare Besim! .. 

Ayni zamanda aklıma meşhur 
muhteri Edisonun bütün dünya
ca bilinem sözleri gelmiıti. Brai't 
mufassal bir tarzda Edisonun ha.· 
yatından bahıeden hşngi ansik
lopediyi açarsanız aşağı yukarı 
tunları okursunuz: 

Bu büyük alime aormu~lar: 
- Muvaffakıyetinizin sebeble

ri nedir) 
c- Evvela çalışma odamdll 

bir saat bulunmaması... Bu ıu· 
retle hayahmda istediğim gibi ça
lıştım ... > 

Şimdi Besim bir ııümüı ıut 
sahibi oldu. Halbuki eskiclen M 

kadar muntazam, randcvulann"l 
ne kadar dakikası Clakikaınna ge
len bir inıandı. 
Cümüı saat sahibi olduktan 

ıonra acaba eski intizamına de· 
Yam edebilecek mi) .... :::: .._ 

EkalTa palamut! .• 
Şişman - Evet nereye) L oltantalarda yeni bir &det 
Birdenbire ikisinin de gözleri çıltmıı. Listelerde ıunlar 

parlar, hemen hemen ayni za- söze çarpıyor: 
manda: Barbunya balığı '40 Jı:uruı 

_ Çocuk bahçesine gidelim... Ekestra barbunya 60 > 

- Evet çocuk bahçesine.•· Levrek '40 > 
Kolkola girerek çocuk bahç~- Ekstra levrek 60 > 

ainden içeri dalarlar. Palamut 20 > 
- ~güzel gÜneşlenecek yer... Ebtra palamut 25 > 
- Bız de çocuk saytlmaz mı• . 1 Lükı peynirden 
} Carıp 9ey .. 

yız . d" de ekstra palamutll 
- Evet ... Tabii tabii ... Fakat ıonra ıım ~ 1111111111111111111111111 

iiiiiif~'itil~t~JI 
Amatör polis hafiyeler1 

Amerikada radyo vasıtasiyle ama· k.irn olduğunu beyana davet edilir-

tör polis hafiyesi tetkilatı 'Yiicuda ler. 1• 1 • cevaplan top-
retirilmiştir. Bu amatör polis hafi· Amatör ha ıye erın • 

1 birkaç gün sonra eeerın 
:releri. bir vakayı mahallinde ted· anır, ve k fail 
'-"'- .,ı_'ncİ kı!mı radyoda okunara 
JOııı; etmezler. Zabıta romanları mu• ıu 1 ld kt nra on 
harrirleri mevzuu cı"nayet olan bir kim olduğu an aşı 1 

an s? • • 
1 erdikleri cevap!:ırın lsabetme 

eser yazarlar, hususi spikerler, bu ara, v d 'ü •. b"rer numara ve erece verı r 
~eri iki kısım olarak radyoda okur· gore 1 k tö ha 
la ı k·ı ve müaal>akayı azanan am.al r ·ıa . 

r. Ik kısımda cinayetin ne ıe ı · f' l . isimleri radyo ı e J aırı 
de yapılmı~ olduğu anlatılır ve bu· ıye enn 
nu dinliyen amatör hafiyeler, katilin olunur. 

Muhtelif ırkların tezayüd nisb~tıe~i 
.., adıkları bunca tazyıkata rag• 

Muhtelif ırkların tezayüd nisbet· nn ugr .., lmalan 
1 k men mütemadiyen çoga • 

Doksan mahkum kura· 
)ara devam etti, alinan 

neticeler iyidir 

:lzmir (Hususi muha.blriml7ıden) -
Halkevi kuTSlar bımite61 taraı:ından 
umum! lhapLsb&nede açılan ve b~ a.y
danberl devam eden A Te B kurs
ıannda dersler sona. eım.13 ve bir 
heyet. önünde imtlhanlara. ba.fla.nnUI· 
tır Kurslara 90 mahk1lın devanı et.
mtitır. tm.tJJıan heyeti. mftd.dei
umuml mua.vinleıinden B. Kemal 
Berkarda, ha.plshane mlldüıil B. İb
rahim HeklnwRlu, Halkevt namına. 
bqmuallimlerden B. Ziya. Sumer, 
Gaffar Günert ve Ekrem Edg{lerden 
mittefekklldl. 

Deraleri Tınaztıepe okulu ötrtemenl 
B. Emin Satıürk vemıl§Ur. 
İmtihan neticesinde kursa devam 

edenlerin umumiyet 1Ubar1yle ıslahı 
hal etml.ş vaziyette oldu'tlan ılbl 
mllliyet. duygusu ve vata.nda.p ııevmek 
noktalarından ~ok 1yi yetl.§tit1ldlklerl 
görülmüştür. 

HnttA ma.hkümlardan çoğu, dersler 
ilerledikten sonra: 

- Bize bunlar vaktiyle öğretfl.ınlş 
olsaydı, heı: halde haplsbaneye düş
mezdik. 

Tayyare gemilerinin ehemmiyetini ilk 
takdir eden ve ona göre inşaatta 

bulunan devlet lngilteredir 
• 

Demişlerdir. Ruh! ahlAk terbiyesine 
derslerde büyük eıhemmlyet veril
miştir. 

Halkevl, kurslara devam eden tale· 
benin her türlü ders mn12ıemeslni ver
miştir. 

En yeni lnciliz tayyare aemilerinden Formidable 

Şehrimiz haptshaneslnde bulunan 
mahkO.mlardan ekserisi bu husustaki 
kanun hükümlerinden istlfade ederek 
devlet ve belediye flmmc htzmetlerln
de, inşaatta. çalışmak istemektedir
ler. Bu mahkumlatdan hafif hapse 
veya para cezasına mahkO.m olanlar, 
kanun hükümlerinden lstlfade edebi
lirler. 

Son deniz harplerinde tayyare ge
m!lerl mühim rol oYilamaktadır. 
Harpte, tayyare ~mllerlnln eh~l
yetinl llk defa takdir ederek ona gore 
inşaatta bulunan devlet, !ngilteredlr. 
ingllterenln 1lk tayyare gemileri zırh
lı olarn.k yapılmağa başlaıunıttı. Bun
ların tayyare gem.1slne tahvllJ, btıyük 
masr::ıflanı. sebebiyet vermiştir. İngi
liz amlnı.Uığı, bundan sonra. ıuıl tay
rare gemllerlnln lnŞa.slnn. bll1jlanu§tır. 
Inglltere 1918 senesinde bir tayyare 

Ad d .f . 1 • gemisi yapmağa koyulmuş ve 1919 ey
ana a çı çı ame enın lülünde denize indinnJ.ştk Fakat mü-
haftalık ücretleri tarekeyi takip eden seneler, alelfununı 

tesHbatta bir gevşdülk husule getJrdl-
Adana - Çiftçi komlsyonu. gc- ğindttn Hermez namını alım bu geml 

çen hafta, haftalık amele ücretlerini ancak 1923 senesinde htzmete girmlş-
3 lira olarak tesblt etmiş, çlrtçller 
amele ücretıerlnl bu fiat \lzıerlnden tlrHennes, mükemmel ve sa~ bir 
vennlflerdir. tayyare gemisidir, hafif bir zırhı ve 

Geçen sene ayni tarihte haftalık torpillere karşı hususi höcrelerl v!lr
amele ücreti 163 l.-uruştu. Bu sene dır. Yanız hacmi büyük değildlr. In
fiatıertn daha yülu;eleceğl tahınin gillz amlrallığı o tarihte ,bir aeıpete 
edllmektedlr. fazla yumurta koymak» ı.stemediğl el- . 

Glorius İnailiz tayyare r;emisi ve tayyareleri Bu yıl bölgem.ize gelen çapa amele- betle, 10,850 tonluk blr geml inşa. et
lerinden mühim blr kısmı Hataydan mekle iktifa etrn~tıl'. Makinelerinin 
gelmiştir. Malatya, Kayser\ ve Adı- kuvveti 40,000 beygiri saatte sürat! de Geminin planı pratik b\rÇıok yeni- rious 1936-1937 senesi pliinlanna da· 
yaman, amele gönderme bakımındnn 25 mlli geçmez. Bu ltlbarle Ht'rmcs liklerl lhUva ediyor. İçine aldı~ tay- hUdlr. Bu ikl gemi 5 kAnunusanı 931 
iklncl plAnda. ka.l."llaktadır. tayyare gemisi modern laııvazörlerden yarenin çokluğu, bunlann bir yerde senesinde tezgaha konulmuşlar 5 nl· 

A!Akadarlardan öğrendiğimize gö- ve muhrtplerden sürat. itibarile aşa- bulundurulma.sına mlnJdir. Bunun san llc 6 eylf.11 1939 da denize hıdırll
re. çlftçUer için amele .sıkıntısı mev- tıdır. Yalnız bu ıem1y1 inşa edenler, iizıerlne mübendlsler, gemlnln içinde, mlşlerdir. 
znu bahis değ1ldir. ona 182 metre uzunlufunda, 2'1,40 ge- blrlblrlnln OZ'erlnde 1ki ara hangar- Bunların uzWlluğu 229,55, genl.ş-

1 G 
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ünün nsı ope ısı altı, 102 milimetrelik üç, 47 m.lllmet- lçin tiç aerl asansör vardır. olup saatte süraUcıi 30,75 mildir. Ark. 
relik tayyare dafl dört topu ve H Geminin uçuş güverte3!nln ön tara· Royalda olduğu gibi bu iki gemide de 

1 k d 1 t • mitralyözü vardır. Fuat Hermesln ta.- :tında da üç süratıı catapulte mevcut- tayyare hangarla11, b!riblrlnin lizerin-r a ev e 1 !Jldığı tayyare adedi on be§i geçmez. tur. Bunlar çok ağır yüklü tayynrele- de iki katta olup, UÇUŞ köprüsune Üç 
İklncl asıl tayyare geınls1 Ark-Ro· rtn uçmasını kolaylqtırmata mnhsW!- asansörle bağlıdır. Her birinin müret-

Ira.tın umumi harp neticesinde Os· yal idi. 1934-1935 bahri inıaat prog- tur. Bu tayyare gemisi, vapurların en tebatı 1600 kişidir. Bunların topları, 
manlı imparatorluğundan a.ynlan bir ramına dahil olan bu tayyare gemisi esaalı vutı otan istikrar ve muvaze- tayayrelere karşıdır. 114 milimetrelik 
memleket olup, nüfusunun 2,894,000 1937 nisanında denlzıe 1ndir1J.mlo, 193& neye de maliktir. En şiddetli fırtına- 18 top, 40 mllimctrellk birçok havn da
klfl ve mesaha! sathlyeslnln 370,000 eyH\lünde hizmete glnnl§tlr. Bu tay- larda blle pek sallanmaz. Yapılan ti toplar ve nr;ır mitralyözlerle mü
kilometre murabbaı olduRı.ınu geçen yare gemim 22.000 ton hacminde olup, tecrfibeler, Dtlrlak neticeler vermlşUr. cehhezdirler. Bunl:ırın t:ışıdığı ta~ -
gün yazmıştık. Irak ile İngUtere ara- birçok tayyareleri t.a.aamakta ve geniş DoJruz tayyare, on bir daklka gibi re- ynrcler 40 lle 50 arasındadır. 
sındakl münasebatın pek gergin bir blr uçu_§ güvertesine mnllk bulun- kor te§ldl edecek kısa. bir zaman za.r- İlanal edilmek üzere bulunan lmp-
safhaya girmesi llö taraf arasında maktndır. Uçuş gfivertes1 240 metre fmda geminin güvertesine 1nmlştir. lacable ve İndcfatlgable tayyare gc-
çarp~alar blllJlaması üzerine bu uzunlutunda, gen~llği de 30,40 met.re Ark·Royal, seyyar bir tayyare mey- mllerl de ayni c\'s;ıfı h:ıizdlrler. İmp
kom.şu memleket hak.kında. okuyucu- uzunluğundadır. Su ıcesımı 7 metre- danı tefkll eder. Zira gemlde iki avcı laca.ble 1938-1939 ve Inde!ntlgablc 939-
lanmıza, yeni bazı malfımat vermek dlr. 102.000 beygir kuvvetinde olan ve dört torpil tayyare ıuosu vardır. 940 bahri programınn dahildir. Bunlar 
isteriz. makineleri, gemiye saatte 31 mıı bir İngiliz gemt mühendisleri, modern 1940 senesinde denize tııdlrllnılşlerdlr. 

Irak krallıkla idare olunur. Irakın sürat temin ediyor. tayyare gemllerlne lAzun olan ev.sarı, Bu sene zarfında hizmete girecekler· 
llk kralı emir Faysal 1dl. Emir Fay- oemlnin güvertesi zıı1ılıdtr. Gemi- yanı geniş bir uçu§ güvertE!sı, muvn- dir. Bunların haclmlrrl, cvvelkllerlnln 
aal öldükten sonra Irak tahtımı. o~lu nln zırh kaplaması da orta çaptaki zene, sürat, kolny yere inmek ve ge- hemen hemen nymdır. Faknt makl
Qazlyülvvel geçml§, :takat m\i§arüni- toplann güllelerine dayanacak bir miden birden çok tayyare havalan- ne~rt 140,000 beygir kuV\'etinde 
leyh de Bağdadda geceleyin otomobi· kalınlıktadır. Gemlnln t.echlzatı da dırmak esaslarını bir araya topla- olacak \·e saatt..c sürntlerl 32 mlll ge
lini süratıe sürerken, kazaen blr yol mühimdir ve bütün toplan tayyare mışlardır. çecektir. Bunların gizli tutulan mu
dlrettne çarparak arabası parçalan- hücumlarına karşı ta.hstş edilmiştir. Art:-Royal İngiliz tayyare gcmlleri- hafaza tertibatı, İıtustrlousunkin
mış, kendisi de bu kazada. ölmüştü. Aı1c·Royalln 114 mlllmetrelik:, ıs, iO nln esas modelidir. Ondan sonra. lnşa den daha kuvvetli \'e mükemmel 

Gazlyüevvelln vefatı ürerine veli- milimetrelik 32 Pom-Pom topu 'e bu edilen İllustrious, Victorlous, Forml- olacaktır. Yukarıda. verdiğimiz bu 
a.hd olan oğlu İkinci Faysal ta.hta. mlktalxia a~r mltraly<Yzü vardır. Gc- do.ble, İndom1table tayyıı.re gemileri, izahat, İnglliz bahriyesinin tıı.nnre 
geçmlf, fakat kendisi henüz sabi u- minin taşıdı~ tayyare miktarı 60 ka- Arlc-Royalln daha ziyade tekemmül gemilerine ne biıyUk ehemmiyet ...er· 
lunduğu cihetle. slnnlrüşde varınca- dardır. etmiş bir şeklldlr. iiıustrloll! ne vıcto- dl~l gösterir. 
ya kadar H~mt sfil~lesinden prens -==============s==============::ıı::::1===-================
Abdfilllah ırak meclisi tarafından 
kral nJyabetine intihap olunnu~tur. 
Prens Abdülillh, Irakta. son darbei 
hlikfımet vuku buluncaya kadar kral 
nlyabetinl ifa etm13tir. 

erini tedkik eden istatiıtik mera • ı· 
J k k bundan ileri ge ıyor. 
ısı bir Amerikalı, bevaz ır ın ıe • Amerikalının dediğine . bakılırsa 
~n senede, sarı ırkın altmıı ıenede, 1 k Am kada ya • . 1· u",. asır sonra Bir eıi erı b lk" d. 

Irak, kanunuesas1s1 10 temmuz 1924 
tarihinde Irak rnecll.si tarafından ka
bul edilmiş ve 2 ağustos 1924 tarlhhı
de lı:ral Birinci Faysal tarafından 

aıyah ırkın da kırk senede bir mıs 1 y l e ı e 
A . -yan zenci er, otuz TO 

arttığı neticesine varmııtır. men· ır-ellı' milyonu bulacaklardır. 
ialıya göre , Yeni düny::.:a:..:d::a:...:s::::iy_a_,h_la_-_____ _ 

Garip bir boşanma davası 
S. kuk hk · Rita davası açmııtır. . •• 
ıngapur hu ma emesı, M hk kadının kemıklerını 

Crin adında bir kadının kocası aley- a eme, h d k 
L d etmek için müte a1111 o • ninde açtıg"' 1 bo.,.nma av asını ne- muayene 
ti ,.... k 1 t · t•r Doktorlar celendirmic ve talak aran ver- torlara hava e e mıı · · k 'k 

y • ı ve em1 • lrliıtir. kadını muayene etmıı er . . 
B. Grin kansının kemikleri çok )erinin diğer kadınların ke~ıklenn· 

eert ve çıkık olduğunu ve onu ku- den farksız olduğuna daır rapor 
calclarken vu··cudu .. nde bereler hu· . 1 d' Mahkeme mütehaaaıa· 

1 vermııı er ır. • d 
eu e geldiğini iddia ederek üç ay 1 bu raporuna istinaden ka ının e" ı le • • f arın . ve arısını terkedip gıtmış ır. Jj talebini kabul etmıı ve 
L Kocasının bu hareketine kızan ko§anma da tazminata mahkam et· 
oaya C . - aat ocasını n rın, mahkemeye murac • • 
ederek kocası aleyhine boşanma mıştır. t 

Köpek merakhsı bir tiya roc~. -
1 . k.. e.., i biri Moğolistan, ılu ta· 

dngılterenin en büyük tiya.trocula· b~ 0 P
1
• ~d· d Buldo"' }..öpeii idi. 

tın an b" . 1 M B k'" C9l ha ısu em ., 
p kl ırı o an olton oote, o- n k.. ki r öldükçe, Bonte ge-
h e 1.ere lcarıı büyük bir muhabbet Bu ~~e .. e bahçesinde birer k.ö· 
y\i~ ıyo~du. l...ondra civarında bü· niş köş unun .. "yor ve muazzam 
B ~1~ köşkte ya_şamakta olan ıeye bu.,Ian gomu d Köpek ıne· 
t on~e nın köııltünde muhtelif cins· mazarlar yaptınyor u. ·yetnameaine 
İı_?. g;uz köpelt vardı. Bunlardan raklısı tiyatrocu k ~as:,1 ve külle· 
hi~sıb ınkt - Bernard, hiri Alsas, biri ölünce naqınıJı:n_ ya .. ~ m mezarılanna 

uçu metre yüksekliğinde ve "2 tinin dokuz opegın 
Dıetre uzunluğunda Danimarka ço- dağıtılmaSlnl yazmuıtır. 

tasdik olunmU§tur. 
Irak, yukarıda. yazd$mız me§ruti 

bir krallıkla idare olunmakta.dır. 
Hükümdarlık irsidir, babadan otuıa 
Jr:tikal edJyor. Teşrii aalAhlyet lyan 
ve mebusan JN!Cllslerlı1e alddir. Ayan • 
meclisi 20 A.zadan mürekkep olup, 
doğrudan doğruya kral tarafından ta
yin olunurlar. 

Mebualar ha.Ik tarafından )ııtlhap 
olunur. Her 20 bln e~ek nU.fuaa bir 
mebus isabet eder. Kabine S llA 
9 nazırdan mürek.1ceptlr. Kabineye 
Başvekil riyaset eder. Kabine mebu
san meclisine ka?'fll mesuldlir. 

Halkin ebert~lnl llÜnnDer tefk.ll 
eder. Ondan sonra filler gelir. 

Irak çok 7.engln bir ülkedir. Fırat 
nehtlnden kanallar vasıta.siyle yapı
lan sulama saye-'1nde senede lltl defa 
mahsul verir. Fakat Irakın uı1 .er-
vetlnl Musul mmtakasmda lşletlline
ye bqlanan petroller~ eder. Bu 
petroller. borular vasıtaalyle çöl &ra.
sından Haytaya ve Tral>lwrpm li
manına akıtılmakta, bllha.ssa Hayfa.- ) 
da. ınşa edilen muazzam petrol tank
ıanna doldurularak vapurlara akta
rılmakta. ve denlz yoliyle muhtellf 
memleketlere sevkolwunaJct.adır. 

Fransa mütareke akdettlkten sonra. , 
Mu.su! petrolleri Suriyede Trat>lusşam 
ıımanma ıaaıe edllmemetıcdlr. 

Alman 
~ 

.U.Jeriııin ıeçişi rnünasebetile ismi yeniden mevzuu bahsedilen Finlindlyada 
ıöDer mıntakasından bir görünlit 
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HER AKŞAM 
BiR HİKAYE Bir kadın şapkası 

=~:~~lr~~d~emd:- ~~:;~c~!~d=~e ~= Mersinli Ahm;d r- Tefrika No. 114 ...... ~Yazan: lsKENDER F. SERTELLi 
tulle gardan içeri girdi. sJCak yaz trenden tnemez ya .. • diyordu .. Fa.Jta.t ' Karozo o gece d& tua.rada. Mago- Macoaaiılat hayret ve komu içlnde. 
ttünlerlnde vapur seyahattnl ne b.d.ar yola çıkalı tam bir saat olduğu halde T k• d ..., J H •• • sadan gemiye geUrttllt ımo blr Jt&.. bu ~lAbtın milseWprerlnl anyord11. 
seV'erse tren yalculu~dan da o dere- gene Zebra ortada yoktu. e Jr ag 1 USeytfi dınla. başba.şa fal'8P lçiyordu. Büyük Karorıo lı:endln1 sahUe g{iıçlWe a.tabll· 
ce nef::et ederdi. ilerledi. Kendisini Genç a.dam kendi kendine: cHer- •

1 
•• gemide lı:orlrunç bir se.sslzlik vardı. mlştl Gem1detı paralar ve kıymetli 

uzaklara. götürecek tren yirmi bef da- h~de .. onu yemekte, lokantalı ~~gonda ) e bugUD Şeref sta- Forsalar bile uykuya. daJmıolardı. e~lardan blr kısmı alevler arasında 
klka 

800
ra kallta.caktı. Yolcul&rıo btr gortlrüm. Bari ayni masaya duş:sek ... • Saide denizden ba.şmı çıkardığı za.- sahile çıkanlıyordu. 

kısmı yerleşmt.,lerdl. Vagonlarda.n bi- diye d~dü. Öğle yemeği zamanı ge- d d k } man bir kadın sesi duydu. Arka kasa- Saldenin bu muvat!a.kıyetl, Booca.-
rlne girdi. Boş blr kompartuna.nın kA- lince lokantalı vagona geçtl. Tren 10 a 3YŞ1 aşıyor rada eıtlentl vardı. a.da muvaffakıyetınden daha mühim• 
pısını açarak içeriye daldı. Burada yolcuları o kadar kalabalık değildi. Et- - Karozo gönül eğlendlrlyor. Ne dl. Korsanlar karada yersiz ve gemi· 
yolculuğu oldukça rahat geçıet>lllrdl. rafına bakındı. Gene Zehradan eser yazık, biraz so~ra rahatı bcmılacalt. siz kalmışlardı. Karo2J011un adamlan 
Çünkü kompartımanı birinci ınevkl yoktu. Kendi kendine: cAcaba lokan- Saide kulak verdi. Ve türkü söyliyen şaşkın btr halde sahll boyunda boŞ 
idi, ve henüz burada kendisinden baf- tah vagon kalabalık dlye sonra mı kadını dinledi: yere koşuşuyorlardı. 
ka yolcu yoktu. yemeği dü.şilndü? ... La.kin vagonda blr (lffava çok sakin •. fak.at, biraı sonra Geminin teknesinl blle Ic:urtnnnat 

LAkin birdenbire Memduhun gözle- çok bo4 masalar vardı. (ırtına tıkar<;a, buna neden şaşmalı!! lm.kAnını bulamamışlardı. 
rt ağdan örme ra!takl bir tadın şap- Yemekten sonra tekrar kompnrll- Denizciler fırtınadan hoşlanmaz mı! Bacakları zincirli forsalar b~rlblrlne 
Itaslle gene blr kadın pardesftsüne mana döndü. Ve hayretler içinde dona Kurt, bulanık havayı bekler, derler. g~I. Baş forsa zincirleri kırıp. 
lll§tl. Kalbi heyecanla. çarpı:naP baş- kaldı. Ne şapka, ne de p:ı.rdesü oldu- Haydi, kartal bakışlı aslanım: Ba- torsalan denize atıyordu. Gemi yenJ 
la.dı. o bu son ®recede acalp biçim- ğu yerde duruyordu. İkJst de yoktu. na bir kadeh şarap ver. Şarap, fırtı- boyandılt için, tahtalar çıra· gibi yanı. 
deki şapkayı çok iyi tazıı.rdL Bu Zeh- Memduh kendi undlne: cEh işte bu nalara, kasırralara kal'IJı koyan en yordu. 
ranın şapkası ldl. HattA. ona dair ne pelt garip blrşey!_ .• diye mırıldandı. büyük kunettlr.• Karom aahllde aklını oynatmış glbl, 
hatıralan vardı. Zebraya bir müddet Blra.a sonra kompartımana genç bir Bu, eskl blr denir.el türldl.s1lınü.n bir kendi kendine, mlinasız kumandalar 
evvel bir Avrupa. şehrinde ras gelmlf- kız girdi. Onun halinde blrşey aranı- parçasıydı. Saide bunlan QOk IŞ:lt~tl. vererek söyleniyordu: 
tl. Aralannda İstanbuldan görz aşna.- yor gibi bir mi.na vardı. Yerlere kom- Fakat o gec.? daha fazla dlnlemeıte ne - Dm. ... Fondo ... Vlra. ... Alista... Ala· 
lıkları olduğu için pek çabuk anlaş- partımanın rananna ba.kıyordu. vakti vardı, ne de tahammillil. banda ... 
mı.şlardı. Memduh ona .tOrdu: BugünkU müsabakanın kahramanlan Mersinli ve Tekirdağlı O, Knrozonun sooini duyamıyordu. Patrona, mütemadiyen kum.anda 

Biraz fazlaca. züppe olmasa Zehra - BirşeJ mı arıyorsunuz efendim? Acaba yere mi uzanmıştı. Blr ara.lılı: veriyordu. Fakat, dinleyen yoktu. Her. 
bulunmaz. bir kadındı. Güzeldi. İyi Jco- Genç kız pek mahcuptu. Kızanp bo- Spor teşkilatı tarafından pro- layısile yazdık. Temenni ederiz ki gemiye tırmanıp, )ta.saranın aralıkla.- kes daltılmıftı. Gemide sek.iz on tor· 
nuşurdu. insanı meşgul etmeslnJ bilir- zarara.Jc: fesyonel olarak ilA.n edilen Mer- bugünkü kANıtlAcıma bizim ileri nodan lçerlsl.nl aeyret.met heve.sine aadan bafka lt1m8e kalrnamıttı. Onlar 
dl. LAkln herkesin bir kusuru nrdır. - EY"et, dedi, blr mendil arıyorum... -y -:1 düştü. Fakat bu tehliltell blr oyun ola- da esir kürelı:çllerdi, bacaklarındaki 
Bu genç kadının da hayatta en bil.yük - Burada mı lta.ybet.mlştin1z? sinli Ahmed ilk ciddi karşılaşma- sürdüğümüz şüpheleri bertaraf e- calr:tı. Bundan vu geçti.. aerbesce zincirlert sök.emedilı:lert için denize 
zevki hiç klmscye benUTnlyecek tekil- - Hayır, demin burada.n blr şapka sını bugün Şeref stadında Türki- decek sekilde geçsin ve ciddl bir kundaklan çözdil. Dört kundatı btr- atılamıyorlar ve acı acı be.ğnfıyorlar-
de, Adeta acalp blr tanıda giyinmekti. ile blr pardesil aldım. Pardesünün ce- i . - .. ._ den çakmakla. tntuşturarak. aı1ta ta- dı. 
Yalnız glyintşı ml? Herşeyi öyle kil. binde 1.mlş ••• D04mü~ olacak... ye baş pehl vanı Tekırdaglı Huse- güreş takip etmek imkA.nını bul- sa.ranın muhtellf yerlerine mkıftırdı. Magoa lbnanında yanan Patrona 
Boyanıtı, saç tuvaleti, ııattA k.lrp11tle- Memduh alA.ka lle doğruldu: yin ile yapacaktır. duğumuzdan dolayı memnun' bir Tam bu sırada. Haoo da 1tln1 bitir- KaroT.Omm gemlai Venedik donanma.-
rlne sürdüğü sürmenin, tırnaklarını - Yaaa ... Buradaki pardesü lle şap- Uzun müddetten beri baş pchli- şekilde staddan aynlalım. miş, i1ı:1 kundağı öbür cepheden yan sının en mühlm lcalyonlanndan blrl 
hoyadıtı cU!nm blle rengi başka tdi. kayı sis ml aldınız? küpeşte üzerine ata.rak suya daln!.Lftı. idi. Kalyon limandaki kayalıklara 
En garip blçlml!, en acalp şapkalar - Evet._ Ben. vanlık ünvanım muhafaza eden Bilhassa profesyonel güreşçiler Saide em kulaç kadar a.çıldıktan - haftan kara yaparak - blndlnni.t 
evvela onun başında görülürdü. İstar- - Slzln m1 onlar? Tekirdağlı «Sırtımı yere getirene içine yeni kanşan Mersinli Ah- sonra, sudan başını çıkardı.. seyyar ve su içinde kalan teknenin lı:ıç tara-
plnlerln en tuhafına onun aya.ğuıda Genç kız utangaç bir tavırla: i rl 1- 1 tl btr memlekete benooyen büyük düş- tı battıtı halde b!LI' tarafı meyd'ln<!ı 
ras gelinirdi. Maa.mafih bu aca.lpllk - Hayır, dcdl, bizim bayanın... SOO 1 ra veri m.. ded g cihe e medden bu Asil hareketi hepimiz man kalyonunun bir anda nasıl alev- kalml.ftı. 
ve bu gara.beti gayet zevkli bir şıelt.U- o zaman Memduh bu kızın Zehra- eğer bu müsabakada da vadini bekliyoruz. B:ı mühim karşılaş- ler içinde kaldığını gördü. Karozo sahilde deli gibi bağ'ırı-
de yapardı. nın hlzmetçi.st olduğunu anladı. onun tutarsa karsıla.şmanın çok cetin d 1 . Gemide büyük bir teIA,f ve ba.ğrışma yordu: 
Bazıları garip gıylnlrler amma zevk- alt'zını aramak için: . rna an ayn ° arak Kara Ali ıle başlam1"tı. - Bu gece b.lı;i kundaklayanlan 

Blzdlrler. Zehra onlardan değildl. Me- - sızın bayan hangi kompartıman- olacağını kestırmek lazımdır. Mülayim, Gönenli Hamdi ile Tayfalar: mutlaka yakala.malıyız. Yann Vene-
sclfl. şu vagonun rntında duran şimdi- da?... Her iki pehlivan bu karşılaşma- Siyahi Kasım arasında d .. - Arap kundağı_, diğe gldec~lm... Bütün donanmayı 
ye kadar hiç görülmemlf tek.lldek.I - Evveli buraya glnnlştt'.lı:, Fa.kat . 1 · • a gureş Diyerek. korku ve heyecan fçlnde Akdenize çıkarıp, bu hain ell bulaca• 
şapkayı Memduhla beraber alını.şiar- bayan blr arkadaşını gördü. Şimdi da rıddt bir şekilde tutuşurlarsa yapılacaktır ve müsabakalara sa- birer birer kendllerlnt denize atıp sa- tım. 
dı. o günü bulunduklan Avrupa şeh- onun yanında oturuyor. - maalesef şimdiye kadar bin at 15 te başlanacaktır hile çıkıyorlaMı. Bu sırada, <Yeşllok)dan atılan ok-
rlnln en meşhur şapkacı dilkklinlannı Memduhun aklına Zehraya bir sür- türlü valdl ğm b ak ŞAZİ T Gerçekten, Patronanın rahatı bozul- !arla dokuz yerinden yaralanan b!J 
birer birer dol~mışlardı. Zehra şık, pirlz yapmak geldi. Hizmetçi kıza: . ere ra en unun - ezcan muştu. venedlkll denlui sahile gQçlükle dö-
fnknt hiç klmsede göriilmernl~ biçim- - Ben slzln bayanı çok iyt tanırım. sıne şahid olduk - mevsimin en Arka kasaradan blr çığlık yükseldi: nebllmiştl. 
de sapknlnr nnyordu. Mendil de bende._ Haydi bent kendi- heyecanlı güreş müsabakasını Bı"sı"klet yar-ı•ı· - Yanıyoruz._ Yüzücü.nün etrafını sardılar. 

Nihayet bu son derecede değ~fk bi- sinin kompartımanına götür de, men- V• t · ~ Karozo g~verteye çıktı· Karozo: 
çlmd~l;:l şapkayı bulmuşlardı. dilini vereyim!. .. dedi. seyredeccgımfz muhakkak ır. Bır İstanbul bisiklet ajanlığı tara- - Ne d~yorsunuz, se~ert Düş- - Blrşey gördün mü? 

o günü yemcklc.rlnl bir nehir üze- Hizmetçi ~şkln. Memduhun önüne taraftan Tekirdağhmn acı kuvve- man içimize glnnlş olac:ık. Bu haini Diye sordu. Yüzücü: 
rinde, fevkalade manzaralı bir lı:ır lo- düştü. Birlikte koridorlardan geçtiler. ti dii~r taraftan Mersinlinin ser- fından tertip edilen seri bisiklet mutlaka bulmalıyız. - Evet, dedi, karanlıkta burun ar-
kııntnsında yemişlerdi. Uzaktaki bir vagona girdiler. Hizmetçi be t .. t kf bl1!tl 1 .. b k _ müsabakalarının beşinci ve so- Fakat, ateş saçağı sa~ Herşey- kasına saklanmı§ kllçfik bir yelkenli 
Şimdi şapkayı görür görmez Mem- kız yaşlı bir ka.dının önilnde durdu, s gureş e , b s. rnusa a a nuncusu bugün Topkapı _ Silivri den önce gc.'llllyi kurtarmak l~zımdı. gördüm. Ve deniz üstünde: cHemen 

duhun gözlerinin önünde yemek ye- ncalp şapka şlmdl onun başında idi. run entere~n bır vazıyette geçece- .. . Kar<Y.ro, Kasarada kapattığı kadını iki hareket edelhn.• diye bağıran bir ka-
dllclcrl o kır lokantası canlanıver- Kız: gine de1fldfr. yolu uzcrin~e v~ 150 kılometrelik tayfa ile ve güçlükle sah!le çıkarabil- dın sesi duydum, 
miştl. Genç adam bu tesadüfe pek - İşte bl?.lm bayan! ... dedi. Bundan . \bir mesafe uzerınde yapılacakıtr. dl. Bundan sonra yüzücülere emir Yüzücü fazla blrşey söyllyemcdi. 
memnun olmuştu. Demek Zehra ue sonra da kadına. dönerek: Fakat şimdıye kadar b\r çok Bu .. b k 1 t t bul b' verdi: Kum.salın kenarında. can verdi. Ka-
aynl trende seynhnt edeceklerdi. Her- - Efendim sizin mC'ndlllnlzi bu defalar gördüğümüz gibi yalnız • m~sa a a ara 

8 
an ı- - Liman atıını tarassüt ediniz... row: 

halde o şapkasını pardesüsünü çıka- adam almlf ... Kendisi slzıe verccet.an.1'. k k h .1 h k t 1 slkletçllcrınden ayn olarak Bursa, Etrafı gözden geçiriniz ... Belki liman - Bu 141 yapan Saidedir. Türkler 
rıp buraya bırafm~ış, başka kompartı- dedi. - - para azan~a.. ırsı e are e \Eskişehir ve Kocaeli bisikletçileri aıtzında Türkler vardır. onu bizim baJJımıza musallat ettiler. 
nıo.ndakl ahbaplarına fllan gltm~tı. Kadın Memduhun yuzwıe cBu ne eden ve b\n turlu dalaverelerle da- d . -ı 'h t1 k Karooo .en çok Türklerden korkuyor Onu yakalarsam, derisini kendi elimle 
Tnbli bir müddet sonra ~endi kompar- demek?• glbiye hiddetle ~ biraz da ~ıklı güreşler tertip etmiş olan e gıreceg_ cı e . e y~nşın ç? ve Gelibolu ma~lfıblyetlnln acısını yüzeceğim. diye bağırdı. 
tımıınına dönecekti. Işte 0 zaman hayretle bakıyor: f tö . sıkı olacagı tahmın edılrnektedir. Türklerin kolay kolay unutanııyaca- Venedik denlulleri sah!lde da~ınık 
gen<; kadın klmb111r ne büyük bir hay- - Verlıılz mendilim! rica ederim!... organ za rler elınde bulunan bu ğmı blliyordu. ve muztarip blr halde sabaha kadar 
rete düşecekti. Memduh bu dakikayı diyordu. pehlivanlann da ciddi güreş tu- O Göızcülerden sekiz on kl31 denlzıe dolaştılar. Ertesi sabah. deniz üstünde 
dü,ündükçe keyifli keyifli gülümsü- Hikmet Feridun Es tacağından şüphe edilmektedir. Ç tehir atletizm atıldılar ve liman dujına doğru açıl- yanmış geminin enkazını gördüler. 
yordu. Şlmdi şu karşısında duran o·· .. • •• . . . müsabakası mağa başladılar. Karooo ne yapacağını şnşırdı. Maiye-
dünyanın en acaip şapkasını eline al- ünkü eıkrım musabaka- İşın ıçıne para ka~tığından her <Yeşllok> burun arkasında gizlen- tinde yetmiş kişi. vardı. Aynca .kırk 
mak, onu okşnnıak istiyordu. ~na ba- Jarında muvaffak olanlar zaman olduğu gibi bu karşılaşma Atletizm federasyonu tarafın- mlştl. Gcncülerden ikl ki$ önden yü- beş de rorsası bulunuyordu. Bu kadar 
karken eski bir dostla, samımı bir ar- d d • dan hazırı 1'k f r t züyordu. <Yeşllok>u gönnüşlerdl insanı nasıl idare edecekti? İhtiyat 
kad:ışla karşılaşmış gibi idl. Trenin Ajanlık tarafından" tertlb edilen sonun a a bir çapanoglu çıka- anan sene ı aa ıye Saldenln nöbet bekleyen arkadaştan erzakı, cephanesi, herşeyi gemide 
kalkmasına. 10 dakika. kaldığı halde eskrim birf:ıclllk müsabaltalan dün cak, pehlivanlar yenl.,c:.emiyecekler programına dahil hareketlerden derhal bu adamlara ok atmaP, başla- yanmıştı. ortada baştan kara.yıı. bln· 
hfıld Zehra görünmem~tl. Memduh D~~~ılık klubün~e yapıını.ı.,tır. Neti- ve yalandan bir kavga çıkacak üç şehir atletizm müsabakalan dılar. Gözcülerden birl8l atır yarala- dirilmiş ve delik deşik olmuş köhne, 
oturduğu yerde: eNıısıl olsa burnyıı ce e ~azıyoruz. Kızlar arasında ' b .. nıp deniz üstünde kaldı, öteki kurlu- yanık blr tekne kaburgasından başka 
dönecek ... • diye sabırsızlığını yenmeğe f10re l'!llisabakasınd~ birinci s.~mtye, neticede büyük mahrumiyetlere ugun Fenerbahçe stadında yapı- lup kaçtı. blrşey kalm~ı. 
çalışıyordu. Bir aralık ş-:ıpkanm baJJ· ~ntir ı:akat. üçlln~u Emma, dordün- rağmen yevmiyesinden arttırdığı lacaktır. Bu esnada Haco ne S'\lde (Yeşil- Karoro bir kayı~ bindi: 
kasına alt olm:ısı ihtimalini düşündü cu e · Kılıç da. Blrlncl Cihad. okla salimen dönmüşlerdi. r"yır. buna lmkdn yoktu. Zira böyl~ ~klncl Rıl!-, ~çilncü Gala.tasara.yd.a.n para ile stada giren hallı:: aldatıl- Beş senedenberi üç şehir arasın- Saide gemiye çıkar çıkmaz: - Ben Lanıak.aya gidiyorum. Kıb-
acatp, bu kadar garip bir şapkayı Zeh- nhamld • fdlordeduncü Nurt. l!!ıitekler ara- maktan mütevellit bir teessür da yapılmakta olan bu müsabaka- - Hemen açılalım ... D;;_....a" kal· rıs şövalyesUe konuşup onun kalyonu-ranın başından başk ki d .. sın a or e: Birinci Sal~haddtn, . ind . }'Qn t şl 1 1 d .....-·-· nu buraya. göndereoeiim. Kalyon ge-
mi ti z t z h a mse e ~orme- ikinci İlhan, üçüncü Nejad dördüncü ıç e güreş mahallini terkede- lann bu sene İzmirln de iltihakl- u a e er ç n e yanı~. llnceye kadar siz bumdan aynlmayınl 

ş . .a en e ra da onu ddmsede H IOk E ü b • k V 1 k hafta dah .. b.. 1 d" d- Ü ülınü Dedi CYeşllok> burun arkasından Dedl B d s ide olmıynn bir şapka!• diye almıştı . a . .pe m sa akasında: mrtnci ce . e ge ece , a o ur e orde çıkanlması uş n ş açılınca., liman içinde yanan düşman . u sıra a a enginlere açıl· 
So 

· Ilhan, ikinci Sa.lAhaddln ~nncü R1- hafta b .. b k b ka. ha"k · d lmtih nl d ı il t 1r kal mış ve gözden kaybolmuştu. Yangın 
nra ya şapkanın yanındaki gene za dördüncü Galata.sa ' İ!haml. u musa a a aş ~ a ıse e a ar o ayıs e zm - yonunu gördü. Saldcnin ark.ada§- hli.disesi edik 

garip biçimli p:ı.rdesü? ... Memduh onu ' raydan şekillere bürürunlli} bir vaziyette lilerin gelemiyeceğt anlaşıldığın- lan sevinç içinde bağrışıyorlardı: kütmü.ştü~~aro~~: ::~c~~~ ~~: 
da hemen tanımıştı. P.'.lrdesü Zehra- Ad J y 1 tekra .. aka - Varolsun Saide. KMa>ca gem!yl nın pardcsusü ldl a ar ve a ova r karşımıza çıkacak, rev~- dan bu seferki musab lann da tutuşturdu. cBu ferem l.ş1n başarıl- lunan denlzcller, Boocaada yangınını 

Lakin bir müddet sonra tren kal- hatb tarifeleri lar, intikam müsabakalan, mey- Ankara, Balıkesir ve İstanbul at- masında. Raconun da bilyilk ga·...-' ancak ağızdan duymuşlardı. Magooa kı M ;,._. yangını şlındl, Bozcaada fnclasının 
diln~~ Bemduh dt'hşetu bir hayrete Denfzyollan, Adalar ve Yalova ha.ttı dan okumalar birbirini takip ede- letlerl arasında yapılması karar- vardır.• dehgetlnl bir kat daha meydana çıka-

ş u, u sırada kondüktörün kori· ilkbahar tarl!esi yarından itibaren . Diyordu. CYeşilok) Magosadan epey- rd 
dordan geçtiğini görünce hemen onu tatbik ed1lecektlr. Her gün Büyüka.- cek ve ne~icede her zamanki gıbl laştmlmıştır. ce açılmıştı. n~en!ilklller hayretıerlnl 
çağırdı. dadan İstanbula saat 6,10 da, Pen- organizatörler gene para kazana- Ankara ve Balıkesir atletleri ••• miyorlardı: glzllye-

ıl -bll{uzumd bü~rnda bir kadın şapkası dikten saat 6.30 da, Köprüden Ada- cak ve halkımızın aldatılmasına şehrım' ,__ gelmişlerdir Atleti · Venedı"k kalyonu e, r par es var. Halbuki bunların lara llk vapur 7020 de, Pend1ğe 10 15 te . u.c • erın - Bir kadın, nasıl olur da, bizim 
sahibi ~ey~nnda yok... kalkacaktır. • devam edilecek. formuna nazaran. çekişmenin An- alevler içinde kışla gibi muhkem ve etrafı nöbctçl-

ndKanoındoulnkct~rk' hı.·erhalde dikkatli bir Yalovadan Köprüye her~ 6,10 da Yukardaki satırlan son zaman-1 kara ile İstanbul arasında olaca- Karozonun gemlsl.nln yelkenleri ve !erle çevrnmı., gemimize kundak :ıt!ır? 
" " 14,30 da, 17 15 te olmak üzere nç lard p ofe onel .. 11 . d - t hmi edilın ktedir .. Onu nöbetçiler neden göremem~lcr? 

- Onların sahibi trende e!endlm. .. Köprü<ien sa~t 
9 

da, 
13

•
30 

da, 
18 

d~ a r _BY gur~ ş erm e 
1 
gı a n e . Musaba- daha oonra direkleri tutuş.arak dcruze Kaçarken olsun yakalnın:ık kabl! de· 

dedi ve uzaklaştı. Memduh: cBen de olmak üı:ere ilç vapur kalkacaktır. şahid oldugumuz aksaklıklar do- lkalar saat 14 te başlıyacaktır. devriliyor, kızıl alev bulutlan gökyü- ğ'U miydi? zünü sarıyordu. (Ark:ısı var) 

Tefrika No. 63 kaçırıyordu. - Ne yapıyorsun orada bakayım bir hayvan gibi yanlı~ bir harekette bunu gördü. Hırsıza, ekmeği iade 
Hakikaten maziden hiç bir ıey ha- seııı > bulunmamağa gayret ediyordu. Ne ettirmek istedi. 

tırlamıyordu. Kendi ismini bile... Cemal Nermi karoısında müesse- lazımsa onu yapıyordu. Melahahn kocası: 
Recep Can ismini, hayatında ilk senin ünifonnaswn giyrnif gardiyan- Bir kaç dakika sonra vücudunda - Zarar yok ... Bırakın... Ona 
defa olarak itittiğini sanıyordu. !ardan birini gördü. Doktor kılıklı bir rahatlık hissetti. Bu yemelc oda- o ekmeği ben verdim. Karnım aç 

Giizel GOzlii B.ız 
Aşk ve macera romam Nakleden: (VA • NA) Demek dünyada tek ltiıiydi. Ör adam keı:diaini istintak. ederken bu . .. A .. değil - dedi. ~~~~ .......... -..~~~-

le ya: Mademki akrabasından L!- da onun yanma oirip ,.. 1... smda hır dereceye kadar sukun hu- K 
Sözde Recebin dört felaket ar

ltadaıına giyinmeleri emredildi. La
kin içlerindo:ı bir tanesi, kendini 
yerlere attı. İtaatsizlik gösterdi ve 
bu halinden belliydi ki adamcağız 
harekatından mesul olamazdı. Son
ra adam birdenbire fırladı. Elbise
lerini aldı. Suyu henü:: boıalmamıı 
olan banyonun içine attı. Derken 
çırılçıplak hoplayıp sıçrayarak bir 
asker farkısı söylemeğe başladı. 

Gardiyanlar üzerine çullandılar. 
Onu bir örtüyle sardılar. Kucakta 
yukarı çıkardılar. 

Melahatin kocası, ıaıkın bir hal
de bu manzarayı seyrettikten sonr:ı 
hdmam dairesinden çıkarıldı. Bir ta
kım koridorlar, hastaneye aid bah
çeler dolaftı. Müessesenin içinde 
ıerbes bırakılmıştı. 

Başı son derecede ağrıyordu. lz
hraplıırının sebebini anlamıyordu. 
Fakat çok fa:tırabı oldu~unu biliyor· 
du. Alnı parçalanar.:ı:k gibiydi. 

Neredeydı., b ......, • ,,ııı;mııh. 1._.. .. .. d K · f' l·v • omfu, i•i uzatmamak için, - 1
--

r ir kimae. )ı;,,. bir dost onu burada M 1~ 1... • '- ah ıı;.um suru yor u. ısa nuaa ır ıgı es- y ~ 
Bu garip ve korkunç yerde no -w e ıuıatın a:ocası, m çup malı- mek parçasını bir iki lokmada yu-

. . d "' aramamq. bulmamıt. kurtannağa çup: ınasında bu hastanede deliler orta- tuverdi. Böylelikle iti hal ve faslet•= 
ışı var ı r gelmemifti... d ·1_ u. 

Bu sualler mütemadiyen dimağı- M - Hiç ... - cevabını verdi. sın a di...katiıne çarpan hırçınlıklar- Artık yemek bitmioti. Gardiyan· 

k l d 
ubitinde bir takım insaınlar '- l dan, haykırmalardan, kahkahalar- lar, hu zavallı adamlara bı'r ı'taret 

nı urca ıyor u. vardı. Onunla • .::1... __ ,_ d-..1 L - Kqı baa:a ım, yallalı yemeklıa-
BJ

'lhassa merak ettigvi: Niçin her· ,. ..... ca. per coen a:o- Ç ld • • d dan eser yoktu. verdi. Onlan bahçeye çıkardı. Te-
nuıuyorlar ve 11-•-ı . . u __ ._ . neye... an ça ı. ıptme in mi) H l ._ d '- R Ca d' ) H ttA IUIUI" ertymlf IWllWll So ..1_ '- ld di uta ar, yemeıı;hanede haıka tür- neffüs zamanıy ı. 

ıı;es ona ecep n ıyor a verİyorlardL Acaba b 1 . . nra a.a aç a:a un 'ye ınılık rna-
d . k t.ı'I bil ld ·unu ı'lerı· sür . un ar nıçın 1_1... 1-'-"1 '--- lü birer ıahsiyet kesbediyorlardı. itte 0 zaman bedbaht delı'ler·ın 
emın, a e o ug • mazısine dair onu tenvir etmiyor- DA. mı ur. anacaıunn .. • 

müılerdi. far) Cahidin babuı cnap vermedi. Mevcudiyetleri tamamile maddilefi- hususiyeti meydana çıkıverdi. Ye· 

B d
.. .. - · ·· le · t-- B dbah d B' • L ı_ b" .. ~--- yor, hayvanileşiyordu. mdt esnasında gemleri kasılan cin-

u uounce uzenne. goz rı ~ e t a amuı beyninde b••ka ır nevı ıı;ora.u. utwı ~ını don- d k 
tekerlek açıldı. Doktorun deının bir hatıracık daha vardı. Bur d durmuıtu. Meli.batın kocası. etrafına hayret netler tim i endilerini meydana 
telmihte bulunduğu öldürüı eahno- t)llfka bir hastanede de te'C:lavi ~ Cardiyanr ve korkuyla bakıyordu. Bu sakin vurmuıtu. Bahçenin bazı yerlerinde 
sini kar,ısında görür gibi oldu. diği. Onun hakkında öbür mUea.e- _ Haydi b~alım. •• J\rkamdan çehrelerin deminki asabi ve heye- gür~~~ük c~hen~el~iChir hal aldı. On, 

Şahsiyetinin hududlan dışına atıl- sedo çolı: hayırhah, iyi ve insaniyetli gel ..•• dedi. canlı dsuratlar olabileceğine inana- ~~ 1h~lk: :lm~ı~ emalin etrafında 
dıktan sonra oraya tekrar ginnek davranmıılardı. Acaba niçin ora- Koridorları. odaları. ıofalan geçti. mıyor u. ' 
için beyhude uğraşan bir biçareyi dan alıp buraya getirdiler) ;Yoksa Hademe bir kapı açtı. Cemal Ansızın 8 ükGn bozuldu. Homur- b' ~z~? 1b0!1~· iske.let kadar zayıf 
andırıyordu. Alnını ter baaıyord\L burası hapishane mi)... Duvarlar Nenniyi. delilerin ._...-'- yedı'kten' tular baıladı. Müthio surette kulağa .. ırı. .goz ~:~ ~ ateşlı ~ı: hırsla, onun 
Z d l k d k 

..: p 1 d d d "-~~ . . uzerıne yurudu. Ellerını uzattı. Boy-
aman zaman men i ini çı anyor, ne ka ar yü tea:... encere er e e- o aya aolı:tu. tırmalayıcı sadalar iıitıldı. Bazı akıl nunu sıkmak · t' 'b' b' h 

yüzün .. k 1 d . - '-1 '-1 K 1 d '- Cem . h l k d' h' 1 . d.. . . ıs ıyormuş gı ı ır a-

c 
u 

1 
uru uy~r u. . mır parmaa: ıa: : ... k'l'alpı ar aKa:oca: • al, maaalarC:lan birine süklüm asta an en ı ısae erme uıenı sı- rekette bulundu. 

ema Ncrmı bahçede dolaıtı. man kocaman ı ıt er·.. apıcı. pülclüm oturdu. lip eüpürmüolerdi. Önlerindeki ta-
d 1 h o· - · ı d '-• 1. d k' h '- '- T e - Benim ellerim gerdanlıktır .•• 

0 aı . ımagını ııga e en mütni em e ı ana tana gacır gucur a:a· aoaklarda nevi tarif dil hakta hala yemeg"i olanlara bakıyor- d d 1 · h l · · .. T b d '- - e emez - e İ. - Boynuna geçireceğim ... 
~~~ eyı a . ıçın ugraştı. am ir na ı açıp a:apıyor. l:iir yemelı: vardı. O C:la ötekileri talt- lardı. ç 
du~unceye erıtece·k· gib. i .o.luyor.; fa- Birdenbire sert bir see, onu Cfal- lit e'Clerelı: ka.,:;.ni daldırdı. A,. de- ok güzel olacaksın ... Mcraklnn-k t h it eli d v·e· y Cemal Nerminin kom§Usa, onun ma .•• 

a mu a emesının ıpını n en gınlığından uyandudu ğildi. Fakat kamçılanmak.tan korkan ekmeğini kaptı. ~ardiyanlardan biri ( Arknsı var) 
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lngilizler 
Yunanistandan 
ayrılırlarken 

Alman tayyareleri iki 
torpido muhribini 

babrdılar 

Sloven arazisi
nin ita/yaya 

ilhakı 

:Veni arazide lianunu 
esaıi kararnamesi 

neıredildi 

lngiliz kızları 
300 bin genç kiz or<lu 

hizmetinde çaliıma1' 
için kaydedildi 

Londra 3 (A.A.) - Bugün İnglltıe 
~e 21 yaşını klrak eden pnç tız1a 
nn kayıd mua.mele6'1ne bqlanmıştır 
Hükfunet bu gençletı harı» gayretleri 
ıç1n en 1sUladel1 bir feklldıe nereler 

KOCOK iLANLAR 
FevkalAde ahnJln devamı 

mtiddeUnce ga.yr1 muayyen gt\Jl· 
lerde haftada lk.1 nya ~ defa 
neştedllecektlr. 

1 - lŞ ARIY ANLAR 

D'USUSi BiR OTOMOBİL ALINA
C.&KTIR - Manası, modell, ıııenesl, 
e\lll&fı, son fiyatı a.dnm mufassal 
mektupla Akşamda. H. c. L. ribnuzuna 
nfitupla mtlracaat. - 1 

= -

Sahile 7 

MALTEPEDI-: KİRALIK EV - Kar
tal Maltepesinde Feyzullah Eteneli 
caddesinde S6 numarnlı mütekait mi
ralay Hamdln'ın evi kiralıktır. Malte• 
pede bakkal bay Hallle müracnat. 

Londra 3 CA.A.) - İngillz bahriye Roma 3 (A.A.) - Resmt İtalyan de t.ul1anab!Iecetln1 ted1dk etmekte 
lleznretlnln tebllğl: Yunanıstandaki gazctesj, İtalya krallığına ilhak edi· dJr. hvvetıerin ~eri esruısında 1376 len ve Lubiana eyaletini teıkil eden 19 nlsnnda. 21 yaşında. bulwıan 300 
tonUl'ıt.oluk Dlamond ve 900 tonllA.to- • "d k unu esasiyi ilin eden bin genç kızın kayıd muameleleri te 
hık W.ryneck torpido muhrlplerl Al- yenı arazı e. an • • kte· kem.mül etUrllmlştJ. Bugtln yazı
ınan plkc ıayyarelerinln hücumlarına. karamamenın metnını ~e~retme.. lan iklncl grupa. mensup genç lozlann 
uğramış ve ba~lard.ır. 24ı25 nisan dir. Bu kararnamede bılhassa ıoyle ordudaki kadın hizmetleri teşldll'ıtmı 
geccsl içinde kıt.o.at bulunan bir nak- denilmektedir: takviye etmek için to.hslslcrl 1htlmall 
llyc vapuru düşnınn tayyareleri tam- cHududlan merbut harita ile tah· vardır. Her ne kadar 83.llayide de ka
tından hücwn:ı uğramış ve vapurda. did edilrniı olan Sloven arazisi Lu· dın 1şçllere ihtiyaç varsa. da. kayıdla.rı 
yangın çıkmıştır. Dlamond torpido biana ismi albnda İtalya krallığımın yapılan genç kızların hastabaklcılık
mk uhrlbi hemen vapurun imadlna ayrılmaz bir cüzünii te§kil dmekte- ta. ve çlfllk ~lerindc vazıre gönnelerl 

tş ARIYOR - Kan koca. ikamet 
mukabilinde ev 1şlerine, bahçeye ba· 
kar, yemek pişirir. Mres: Ml.şel Bey
oğlu Asmalımesclt sok. 9/4 

BATILJK KASA - E:mst Meck Nilr
nberg marka GO gantim Uttfa 46 enin
de çok mükemmel b1r ta.sa satılıktır. 
Galatada eski gümrlik caddesi Mito.kl
dl han kapıcısına. ve yahut 42475 te
lef ons. münıcaat edilmesi. - 2 

K.İRALrK "KONFORLU KÖŞK _ 
Yorgunluf,ru dinlendirip her hususta 
h~rlu blr .sezon geçirmek isteyenler 
Goztepede muazzam çnm ağaçlıklı 
v~ zengiti meyva bahçesi içinde 9 bü
yük odalı dahilen boyalı ve moble te
lefonlu mükellef köşk kiralıktır. Ak-

4 - Kiralık • Satılık şa.m yediden sonra 52,153 telefona. 
müracaat. - ı 

oşmuştur. Tayyareler durmadan tor- d" muhtemeldir. 

BİR GENÇ İŞ ARIYOR - lngillz
ce, fransızca, nımcn, Uirkçe muhabere. 
ve muhasebeye nşlnn az bir ücretle 
çalışacak münasip iş a.nyor. Askerlik
le lllşil':i yok, elinde bonscrvlsl mev
cut. Akşam gazetesinde B. M. rümu
zuna mektupla müracaat. 

EML.4.KİŞ - Sultnnahmedde Dev- · let mahallesi teşkil edilecek mmtaka.- KJRALIK APARTll\IAN - Şışlfde 
da. ıstlml!k sahası haricinde olup mobilyalı kiralık kuçuk ap:ırtıman, 
üzerinde inşa.at :icrasına müsaade ve- 1kl oda, :pıutbak, havagazlı banyo mfı-

racaat 11-12 telefon: 80326 
rllen 1500 M2 arsa. tnmamen veya---~--:-~-"'.""""-----
kısmen satılıktır. Arsnnın altında. 17 SATILlK itARGİR EV - Havadar 
metre derlnllğlnde ve 1000 metre ter- nezaretll~,Yel11 odaSı, elektrll'.tl, gazı ~ 
bllnde sığınağı mevcuddur. terkosu var. İskeleye yakın. Ü:!kudar-

pldo muhrlbiınlze hücum etmelerine ırAh r . t mile Sloven olan ı-------------ı 
rnr.'lllen gemımız 600 kişi kurtam1ıştır. ... ısı am1 •

8 
h b. kil· Gu·· nlu·· k B 

Bilahare Dlamond'un yardımına. ko- Lubiana eya e"Emul taSrl ır te! . ata Orsa 
~ Wryneck de 100 kişi kurtarmıştır. tabi ola~aktır. ya et ov en ı~çı. ve 
M?teakıben Diamond, gemllerln bir müstahsıl sınıfları arasından seçıle-n:anı teşkil etmemesi.. ve ~ğından cek 14 mümenilden mürekkep bir ESHAl\l ve TADVILAT • KAMBİYO 
duşman tayyarelerinüı istifade et- meclisin yardımı jle bir yüksek ko· ve NUKUD FİATLERİ 
nıcmesi için yanmakta. olan nakliye miser tartıflnclan idare e8ilccektit. 3 May:ıs 1941 

BAYAN iş ARIYOR- Clddiyetue 
tanınmış 17 yaşında. yedinci sınıftan 
ayrılmış genç bir Tilrk kızı: Yazıha
nelerde, kütuphanclerde ve doktor 
yanında münasip bir i\cretlc lş ara
maımıdır. Akşam gazetesinde 425 nu
maraya mektupla müracaatı. 

Oalatasaray karşısında Emlrıklş. dn. T~hirh:ll)e karşısında Aziz Mah-
Telefon: 49010. mut sokA"k N'a. 61 içindekilere ve kar-

şısına mdrnqatlt. - 3 
FATİHTE -,;Fatih ne Aksaray nrıı-

sında sorular caddesinde 3000 M2 nr- SATIUK KÖŞK - Boste.ncıd:ı. ıs-
s:ı satılıktır. ıasyona :5 dakıkalık, mutena mahal-

Galatasaray karşısında EmH'ı.k~. llnde, Adalnr..r ve Kn)ışdaf,"lna m:m-
Teleron: 49010. ~ralı, çamlııC'we meyvalık bahçe için-

'Vapurunu torpUicmiştlr. Askeri hizmet Lubiana eyaletinin __.. ____ .... 
Frtesl sabah Nauplla'dan hareket Si h l" • . . b • d v •ı,:ı· DEVLET BORÇLARI 

eden iki t()rpldo ıntılıri}>lne 'Jıücum oven a a ısı ıçın mec urı .egı oır. 
edılmlş ve batınlmıştır. üçüncü bir lık mekteplerde Slovep lısaaunın 
torpido muhribi 500 k~ k:Urtarmı§Sa. tedrisi mecburidir. Orta ve yüksek 
da insanca zayiatın fa.zla olmasından mekteplerde İtalyan lisanının tedrisi 
korkulmaktadır. ihtiyaridir. Bütün resmi vesikalar her 
~ l,okndm 3 (A.A.> 1- 1Akdccn\zingruhııosum iki lisanda yazılacaktır. İtalya hüku-

L. K. 
% 7 ,50 933 Türk borcu ı. n. m. 18.50 
, , 1938 ikramiyeli 

kupon kesik 
, , 1933 İk.rnmiyell Erganl 
., 'l 1934 Sivas-Erzurum 1 

19.-
19.-
19.25 
19.35 
61.-
15.50 
29.50 
52.-
41.65 
42.25 
39.75 
43.75 
41.75 

iş AR.lYORl'l\1 - Ben oz Türk evl~
dıyım. Mckkrde doğdum ve orta tah
silimi orada yaptım. Yenı ve eski 
türkçeyi okur ve yaznrun. Her 1~1 ya
parım. BiU1ass:ı. kapıcılıkta. iht1SMım 
vardır. İsteyenler bir mektupla bu 
adrese blldinnelerl. Dlvanyolu Cad. 
174 No. lu Abdullah Cavarcı - 1 

. ,.. de lk1 cepheli ve iki cadde üze.rinde, 
NJSA,.;'J.'AŞIZ'ıo'DA - ,,,_,, ~"'-- bir 7 Y\IA .......,.... oda. 3 helt't. 3 sofa, 2 balkon. nln-

muhitte temiz yapılmış şık bir ajl!l.rtı- franga. banyo, b!naya muttasıl mat
man satılıkbr Aydn yüz yetmiş llra bah. bodrum, tulumbalı kU''U SU"\', 
iradı vardır. " " ·• Galatasaray knrşısında. EmWdş. Elınnlı şehlr suyu. elektrik ve telefonu 
Telefon: 

49010
. havi bir koşk ne yine aynı bahçe lc;in

de 2 oda bit hela bir matbah. bir hol, 
ttSKtlDARDA - Tunusbağı cadde- şehit suyu ve elektrik tesl.satını hnv\ 

sinde kAgir sekiz odalı çok muntm•.am diğer bir' k~k birlikte satılıktır. l\ifi· 
ve manzaralı bit ev satılmaktadır. raeaat - İstanbul Yeni Valde han 

aaş ·umandanı am rn unn · L b" · · · YWlanlstandaki imparatorluk kuv- metı u ıana eyaletı arazısınde 
"Vetlcrtnln tnhllyeslnde işbirliği etmiş ltalya krallığının kanunu esasisini ve 
olan İngiliz ve müttefik ticaret ge- diğer kanunlarını ne§retmek ve bun
mllerlne bir takdir mesajı gönder- ların mahall knnunlnrla,ıelifi için Ia
mlştır. :ı.imgelen tedbirleri almak hakkına 

, , 1934 Sivas-Erzurum 2-7 
, 2 1932 Hazine bonoları 
, ., 1934 ., ., 
., ., 1935 , • 
, 1938 , , 

BİR nAl'AN iş ARIYOR - Jnglllz
ce, fransızca, rusea. ve piyano dersleri 
veriyor. Müracnat: Şchzadcbaşı, Fev
ziye caddesi No. 21 bayan R. Umar. 

-1 

Dooya No. 441. No. 79. Tel: 24630. 

Galatasaray kar§ısında Emlllldş. DEVREN SATILIK DÜKK"N -

ırakta harp 
devam ediyor 

maliktir. 
Bu kararname, nihai tasdiki için 

teşrii meclislere tevdi edilecektir. 

General Wavell'in 
Polonyalılara emri . . 

(Baştarafı ı inci sahifede) yevmısı 
Irak topçusu tayyare meydanı üzeri· Kahire 3 (A.A.) - Pat ajansı 
ne ateş açmıştır. Habbantye lngiliz bildiriyor: 
hava kuvvetlerinin bir talim merke:ı.i Polonyanın 3 mayıs milli bayra· 
olduğu için burada bulunan tayya· mı münasebetile Orta Şark müttefik 
relerin çoğu talim t&yyarcleridir. kıtaları kumandanı general \Vavell, 
Tayyare meydanında müstahdemi- Mısırdaki Polonya avcı livasına hi· 
nin ve Asuri askerlerden mürekkep taben bir emriyevmi ne~rederek bil
küçük bir kılanın bulunduğu yer hassa demiştir ki: 
müstahkem değildir. Pt:trol kuyula· clngiherc zafere kadar, Polonya 
nnın ve bütün tayyare meydanları· milletinin yeniden tarihi vatanında 
nın Irak kuvvetleri tarafından işgal toplanacağı güne kadar Polonyanın 
edildiği hakkındaki Irak iddialan yanında bulunacaktır.> 

A. Demlryolu tahvlll l - 11 
, 11 m 

A. Demfryo!u mümessil senet 
Haydarpaşa Umanı 
H. Umanı mumessll scned\ 

ııiSSE SfiNETLtmi 

T C Merkez bankası 
T. İş banımsı nama muharrer 
T. İş bankası (hamile nlt) 
T. İş banknsı mümessU hls. 
A. Demlryollan şirketi ( % 60> 
A. Demiryolları şirketi (% 100 
Esklhlsar çimento şirketi 
Şirketi Hayriye 
Şlrketı Hayriye temettü 

· ECSF.Bİ TAHVİLJ,Eltİ 

103.25 
9.40 
9.65 

107.-
23.-
38.-

7.20 
26.-
21.-

Kredi Fonslye 1902 kupon kesik 99.-
, il 1911 90.-
• • Amortl 59.50 
.. • Kupon ı.-

T.\HSİLDAR VE MUAKİP - Mua
meliıt ve tahsildarlık işlerinde tecrübe 
kazanmış eski türkçe okur, yazar mü
esseselerde ve tlcarethanclerde veya 
avukat nezdinde bit Turk - Y..\usevi 
vatandaşı iş aramaktadır. Askerlikle 
lllşlğ\ yok. Akşam gazetesinde .ıClddin 
rümuzuna mektupla müracaat. 

-1 

BİR Tl'RK GENCİ İŞ ARIYOR -
Orta mektep derecesinde tahslU olan 
resmi, hususi müesseselerde her türlü 
münasip bir lş arıyor. Akşam gazete
sinde G. D. rümuzuna mektupla. mü
rac:ıat. 

BUA~~ İŞ ARIYOR - Genç b!r kız 
kimsesiz "e Türk orta tahsilli çalışmak 
istiyor. l r yere gider. Akşamda. N. S. 
rumuzun mümc:ınt. - 2 

Telefon: 49010. Hasırcılar caddesinde 29 No. lı p y-
MAÇKADA - Güzel bir mevkide nircl mağazası satılıktır. Talipler 

beş katlı 1500 l1ra. net ını.dı olan bir Zlndıınl:apıda 70 No. lı ma~. u ~a 
a ...... ~ ....... ~ sa+.·a. ,..,,_, .......... n,,...,,., müracaat. g 
~~~ ~ çı~~· ~-

No. 518. KİR.~LlK I:.°' AltANIYOR - Çutr-
Galatasarny karşısında. Emlaklş. havuzların Bostnncı arasında deniz 

Telefon: 49010. kenannda konforlu, bahçeli kiralık 
MODADA - Şerem bir m~kide ev aranmaktadır. 20'71 No. ıı posta 

dört, odalı konforlu bir apa.rtıman kutusuna sarih adresle milr:ıcaat cdil-
dairest mobilyalı ve mobllya.sız olarak mesi. 
kiralıktır. Dosya No. SO 

Galatasaray karşısında Eml!ıkiş 
Telefon: 49010. 

FENERYOLUNDA - Çok munt:ı.
:r.am beton dokuz odalı mükemmel 
bahçeli kalorifer tesisatlı n bütün 
konforu haiz vlllfı. kiralıktır. Mobil
yalı ve mobllyası'Z verUebllir. Bedeli 
1200 liradır. Dosya. No. 37. 

Galatasaray karşısında .EmlAkiş. 
Telefon: 49010. 

ACF.LE DF.VU.EN SATILfü - As
ker olduğumuzdan Aksarayda. B:ıkır
köy ve ccrrahpaşa hastanesine giden 
otobüs durak.lan ile Yedikuleye giden 
tramvay dura~ı arasındaki. 1 No. lu 
tütüncü ve bakkal dükkanı d~vrcn 
satılıktır. Talipler Ccrrahpaşa cadd -
sinde ı numaraya müracaat. - 3 

münnsebetile buralar:.., esasen öte- Polonyamn milli bayr.aını 
denbcri. lrnklıla~n elinde bulunduğ~ lstanbul 3 (AA.) - Bugün Po
kaydedılmektedır. Yalnız Basra cı- lonyanın milli bayramı münasebetile Tiırk altını 

'NUKUT -• 
2--lSt;l .ARl:YANI ..AR S.ATJJ IK.>U>'>ERN N.A:L1 B!1A 

suyu ve havasile meşhur Vanıköyıinde 
elektrik, Terkos. telefon, ha.vagazı, 
banyo, güzel bahçe mükemmel rıhtı
mı havi yalı satılıktır. Telefon: 38-43 

KİRAl.tK HA..~E - Suıtnnnhmette 
Akbıyık camisi. hızasında denize nazır 
25 No. beş odalı yeni ev ucllz kiralık
tır~ .SUltıurnbmc.t.U?. Eınckll .b.J:d 
yazıhanesine murocaat. 

vnrındn Taiba tayyar: meydanı ln- Saint • Louis kilisesinde dini mera- Külçe altın bir gramı 
giliz1erin işgali albnda bulunmakta sim yapılmıştır. Polonya orta elçisi 1 Osmanlı bankası Cb=ınknotl 
idi. Buraya ise bir hücum yapıldığına ve başkonsolosu Karol Bader, mera- KAMBİYO 

28.40 
3.66 
3.15 

dair hiç bir haber alınmamıştır. simde hazır bulunmuştur. 
Londra 3 (A.A.) - Reuter: - d 

Di.ın akşam Londrada iyi bir kay· Sırp Makedonyasın a 
n~k~an ~ab:r. ver_ildiğine göre, ırak Bulgarca resmi dil oldu 
hukumeti reısı Alı Gcylani İngiltere· Sof a 3 (A.A.) - Üsküp mın-
ye karşı Almanyanın yardımını ta- k y .• · emri il• Bulgar dili· 
lep etmistir ta ası reısının ~. • d"l ld ~ . . Makedonyada re.mı ı o ugu 

Londra üzerine ı sterlln 
Nevyork üzerine 100 dolar 
Cene\-re üzerine 100 frank 
Atına üzerine ıoo drahmi 
Madrld üzerine 100 pezeta. 
Yokohama ıizerine 100 yen 
Stokholm üzerine 100 kuron 

5.24 
132.20 
30.70 
0.9975 

12 9375 
31.1375 
31.0975 

Nevyork 3 (A.A.) - Irak hü· ~~n, edılmi tir 
lı:umetinin Almanyaya yaptığı mü- ~::! ........ ~ .. ~ ..... ~ ............. ~·:• 
ıac_:ınt üzerine İngiliz kıtalannın ordusunun yalnız hır kı~mı lngılıL· 
Bagdad Üzerine yürümek emrini al- ]ere kar§l harbetmektedır. • • 
dıkları zannedilmektedir. Amerikanın tefsırı 

Beyrut 3 (AA.) - haktan gelen Nevyork 3 (A.A.) - Irak hadi-
lngiliz kadın ve çocukları, Filistine seleri hailında tefsiratt~ ~uluna? 
gitmek Üzere, Şam, Beyrut ve Ha- New-Y ork Um es gazetesı ~~yor kı: 
lebden geçmektedir. cÇok muilak olan bu mucadele· 

Hayfa 3 (AA.) - haktan tah· de Hitler hiç bir şey y:pm~k~a te
Jiye edilen İngiliz kadın ve çocuk· reddüd etmiyecek, haht.t~ ~lın en ~e
lan dündenberi hava yolu ile Hay· lirse dini ihtarları da 

1 ıstısml~r eh~-
f ) v k · 5 · hakkında evve oen ıç 
aya ge mege başlamı~tır. ce tır. eyrı . k 1 b h • 

ı ·ı· d bir şey söylcnemıyece o an u ar 
ngı ız ra yosunun b" . b"r tezad an:ettiği ilk de-

l k 
.
11 

. . b ın garıp ı 
ra mı etine hita ı fa vaki değildir.> • 

Londra 3 (A.A.) - İngiliz rad· Reuter'in diplomatik 
:vosu, Arapça neşriyatında. Irak hal- , habirine göre 
lcına aşağıdaki hitabı yapmıştır: mu AA) _ Reuterin 

lrnk milleti Lon::lra 3 ( · : ·. . d" · . 
' . d" lomatik muhabın bıl ırıyor. 

Şahsi menfaatleri için İngiltere ıle ıpl "li k vvetleri ile açık muha· 
k 1 k . . . ngı z u h avga ara} an ve meme etınızın I eticelenen Iraktaki are-
menfaatlerine hiyanet etmiş olan rmat ak n emleketlcrinde adet ol· 
Raşid Aliyi ve bu bir kaç askeri şefi det~ şar ~le talebelerden mürek· 
reddet ve kov. Raşid Ali, Irak kanu- kugub veç ı urların kaıışmış olması· 
nu • · · "hl.l t · 1 k t ep a:u uns • • d 
t e~asısın~ ı a e mıı kelem·~· e. • na rağmen, sırf bir askerı ıs~n ır. 
hen avdugu meşru) :r~ naRı ın~dn Irakta askeri unsurlar, daima ıııyase· 
nyatını tehdid ey eınıştır. a§ı 1 kın yakın tarihi, he-

Al
. M .. 

1 
h b" l k te karışmıştır. ra ( ı, ihverin emrı l e ar ı ra a l d ubayları tara ın-

t ·ı .. 1 dd d"I" men ya nız or u s l qmı e hazırdır ve surat ere e ı ıp d . d"lmiş bir komp o ve 
ltovulmaua, memleketinize müthiş ank obr~laknıze peloı silsilesidir.. Bu su· 
· · S lh · · d mu a ı om ıztıraplar getirecektir. u ıçın. c ba lardan bir çoğu, siyasi c.inayet-
Yaşamak arzu ediyorsa-."lıZ, para ıle 1 y k b gitmiştir. Millet, umu· 
•atıl . 1 d . . . ve ka- ere ur an h"" mış entnkıtcı arı evırınız • ti halim ve kanunlara urmet-
nun · "d h""k··m sür· mıye e "b d ·ı •Ün ve nızam yenı en u u kardır ve yalnız ticareti ve ı a eti e 

. me§gul olmakta aerbes bırakılması· 
Bağdadda sükun nıister. Fakat ordunun b~~-~~?l~rı, 

1;0ndra 3 (A.A.) _ İngilterenin endişe verici tafrafuruş buyukluk ıd-
Bagdat elçisi B. Cornvvallisden alı· diasındadır. l 
h~n .~aberlere göre Bağdadda sükun Harp, Alman ve .tal~a~ prop~
orkum sürmektedir. Vaziyet gergin gandacılanna vaziyetı ıstısmar. ~l-
. mn~ta devam etmekle beraber mek ve lngiliz - Irak muahedesı. 1 

e 
oundıye kndıır hiç bir hadise zuhur lngiltereye verilmiş olan avan.taılar 
etmemiştir. h kkında aleyhte hissiyatı tahrık ~y-

RA OY O 
IBugünkü program 1 

Öğle ve akşam 

12,30 Program 20,15 Konuşma. 
12,33 Fasıl heyeti 20,30 Şarkılar 
12,50 Hn.berler 21,00 Operalar (P 
13,05 Fasıl heyeti 22,30 Haberler 
13,25 Orkestra 22,50 Müzik (Pl.) 
18,03 orkestra. s Mayıs 
18,50 Fasıl heyet.ı Pazartesi sabahı 
19.30 Haberler 8,00 Program 
19,45 Ziraat Tak. 8,03 Ha~rler 
19,50 Şarkılar 8,18 Müzik (Pl.) 
20,05 Türküler 8,45 Ev kadını 

AKŞAM 

senelik 
8 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Ttlrtıye 

1400 kuruş 
'150 , 
tOO • 
150 • 

Bcnebl 

2700 kuruş 
1450 • 
800 • 

• 
Posta ittihadı.na dahli olmıyan 

ecnebi memleketler: Seneııtt: 
3800. altı aylıRt 1900, 110 aylılt 

1000 turuftur. 

Telefonlarımıs: Bqmr.llanlr: zo 
Yau lflerl: 20765 - idare 20681 

Müdür: 2049'1 

Rebiülilur 7 - Kasım 178 
S. İm. Gll. Ö~. İki. Ak. Yat. 
E. '7,50 9,46 6,02 8,55 12,00 1,45 
Vn. 3.58 5.54 13,11 17,04 20,08 21,53 

İdarehane: Babıllli civan 
Aeımuslulı: sokak No. 13 

D'.. a • ti M arnafih 
•cer taraftan öğrenildiğine göre lemek fırsatını vermış r. a. ~ .: 

:etrol kuyularının her hangi bir ta- lraktald karga~nlıklann, bu~un~u 
te~~dlan muhafazası için icab edan güne kadar ancak can eıkıcı .. ~~r ha· 
) ır kr çok evvelden alınmııı bu· dise teşkil ettiği münaka~ goturm~.z 
h~~~a tadır. Bu borulann her hangi bir keyfiyettir. Irak ordusu ne m~
~a hlsmı.na el dokunulduğu hakkın· himdir, ne de hassatan m?azza!11 hır 

Sa
ç htt ~aber yoktur. •eydir. Irak ordusunun mıktan sulh 
n J.&.ı. __ • - • • " • ve 15 

MEKTUPLARINIZI ALDIRINIZ 
oazetem\z 1darehanes1nt adres 

olarak gostcnnl§ olan karllerı-
m1zden 
A. - B. D. - E.K.G. - B.A.T. -

Memur - Satilik 
namlanna gelen mektuplan tda

aldırmalan rtca 
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ACELE DF.\'REN SATILIK - Pırın 
.Aynalıçeşme Emin c:ımll No. 21 B :ı;
oğlu lçlndekılere müracaat. 4 

l'\Lı\KiNIS'l' TORNACI ı\RANIYOR
Pres ve sa\rc makineleri ayar etmesi
ni ve ince torna işlerini bilen bir işçi 
aranıyor. Yaşı 36 dan yukan olmalıdır. 
Mıiracaat yeri· Haliç Feneri AbdW· 
ezan caddesi 294 No. in 1rnal!iUıa
ne. - 1 

DEPO l'\ll:MURU ARA~IYOR -
Elli Ura ücretli bir depo memuru alı
nacaktır: Tahsll derecesi mcnuuba
bls de~lldlr. Teminat. ve kefalet lrae
~c muktedir olanlar tercih olunur. 
Isteklllerin ÇembcrUt.aş Vakıflar Baş
müdürlüğü binasında. Menba. sulan 
Lşletme idaresine münıeaatıan. - 1 

ANKARADA SATILIK }:vı.:Elt- An- KiRAJ.JK KÖŞK - Kadıkoyundc 
kara küçük evler yapı koopemtlfinin Kala.mı,, koyunda deniz kenannda bu
lıı~ ettiği F tipinden (85) u met- yük bahçeli mefruş bir köşk kiralık
re murabbaı ebadında bir: çatı altın- tır. Taliplermin 42123 veya 60775 .şe 
da ikiz ev tek veya çift. olarak satı- telefon etmeleri. 2 
lıktır. Kiremitleri konmuş çe'""evelerl ·· 

dl l 
• ., MOBLE APı\RTL'lAN DAiRESİ ,\-

ve mer ven eri mevcut olup iç ve dL' sıvalarUe elektrik ve sıhht tesl.satı na- RASJYOJt -. Aksar:ıy veya Lalelide 
tamamdır. Beherinin üçer büyük oda- moble apartım:ı.n dairesi ynlnız yaz 
sı 11e koridor mutfak, banyo ve zemin mevslmlnl .geçirmek için nrnnıyor. Ak
katı, ve üçer yüz metre murabbaı ar- pmda M. Ü. rümuzuna mektupl:ı mu-

rd B h lnl 
rncaat. 2 

sası va ır. e er n malrtucn fiyatı 
ORTA HİZMETÇİSl ARA'SIYOR - dörder bin liradır. Paranın yüzde kır- KİRALIK ' iu.A - Sun.diyede denl-

İyt servis yapabilen te<:rübel1 ye bon- kı Em!Cı.k Bankasından Uın1n oluna- zc nazır 5 oda. banyo, elekt.rlk, hava
servlsl bulunan kız veya erkek blr or- bilir. Taliplerin mektupla Ant.ata Ye- gazı, Terkos bahçeli kirgir mobılyelf 
ta hlzınetçlslne ihtiyaç vardır. istek- nişehlr SelCmlJc caddesi Se1An1k apar- yazlık l'il!A. kimya verilecektir Tele
lllerin TefVlldye caddesi Polikar apar- tımanı 5 No. lu dairede Atıf Eker'e !on: 41223 _ 4 

tıman No. 5 pazardan maada he.rgün müracaattan. 
saat 13 den 15 e tadar cumartesi gü- MOBİLn:ı.t KİRALIK DAİRE_ KİRALIK YAI.I - Dörder odalı iki 
n~ sabahtan yalnız saat 13 e kadar Taksimde Topçu ""ddeslnde U"'"'" daireli me}'\·a bahçeli, elektrik terkos 
muracaatıan 2 .... ,,.,_ şifa suyu ve havası l.le meşhur Vani-

. - apartınıanının 2 numaralı tonforlü köyde 34 No. yalı fçfndekllere mıira-
AŞCI ARANn'.OR - Üç kf4llik aile. dairesi eşyaslle beraber yazlıtı kiraya caat. _ 2 

Düzayak iş. mükemmel ev yemeği. is- 'ferllecektlr. Hergün ıncak suyu vnrdır. 
lft.m, hırlstiyan orta ya.şlı, çevik tadın lçlndekilcre müra.cant. - 18 ıtiRALlK l'AZIHANELl:R 'E m~-
olacak, yüksek aylık, Tel: 20l0'7 - 2 AYASPAŞADA KİRALIK KÖŞK - ~~da, ~:~f~~l~fi~~ı~~ ::-1::.ı.~ 
3 - SATILIK EŞYA 

SATILIK İKİ KAMYON - Bir ta
nesi Fordson marka bir tanesi 33 mo
del Ford marka. karllserUI fakat las
tikslz lkl kamyon satılıktır. Sirkeci 
Orhaniye caddesi No. 28 müracaat te
lefon: 20992 - 3 

Sa.ray arkası ooka~nda on bit odalı 1ı yazıbanc, altında kalorlfcrll ınağo.za. 
Botaza ve Mannaraya nesantli tam arkasında her hususa elverişli bıi) ulı: 
konforlu k<>§k klmlıktır. Ayaspaşada depo ve ıtUsallnde Tahir hanıııdn ka· 
Namıkpaşa sokak 7 No. lu eve müra- lorlferll ve asansorlu 7 odalı bir ya· 
caat. - 4 zıhane lt.atı kiralıktır. Müracant: Ga· 

SATILIK PiYANO - En tyl Alınan 
mamulAtından, 1Yl muhafaza edllınlş, 
kuyruklu bir piyano 2,5 m. uzunlu
ğunda) satılıktır. Uleli, Antalya 
apart. ıo. her gün ıı-ı 

SATILIK OTOBt1S KALÖSDi -
25 klşlllk muntazam !"9 lüks döleznell 
blr Kalöser aatılıkiır. Sirlcecl Demlr
kapıda baJ Faruk garajına müraca.
at. 

SATIN ALINIR - KıymeW eşya lle 
altın ve gümüş mıunulltl ve mesıüa.U 
ve hurdaları s:ı.tm alınır. Miiraca.a.t: 
İstanbul Balıkpazar Meyhane sokak 
Dnrsım Eşref han No. 5 - l 

SATILIK DiZEL l\IOTÖRLERi- Üç 
tanesi 55 beygirllk, bir tanesi 70 bey
girlik kar:ı ve den\z vasıtalarında kul
lanılır mükemmel bir halde dört aded 
(Mcrcedes - Benz) marka Dizel motör
lerl satılıktır. Slrkecl Orhanlye cad
desi No. 28 müracaat. Tel: 20992. 
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HRSAT - Taşraya hareket dolayı
sllc Fillls marka. yeni ve kap:ılı bir 
otomobU satııı:ktır. La.stikleıi henüz 
çeklçlcrt üzerinde ve yenidir. Otomo
bil yalnız 18 bin kilometre yapmıştır. 
ekouomlktlr. Adres: Kadıköy Acıba-

KİRALIK KONFORLU MÖBLE lata Tahir hanında No. 1 Tel. 42673 

APARTIMAN - Ayazpaşa Parkotel -------------
1 

karşısı İkiz kardeşler apartımarunın KİR..\LIK EV - Kartalda ısta.syon 
2 numa.raıı 5 odalı dalresı mevsimlik ve iskeleye 3 dakika mesafede Çırçırda. 
kiralıktır. Her ıün 11 den 3 e kadar sıra evlerden 11 numaralısı klralıktır. 
görülebilir. Tel: 44399 _ 6 - odadır, 1000 metre bahçesi vnr

dır. Yanındaki 7 numarada bayan 
KİRALIK APARTIMAN - Kurtuluş )lakJeye miraeaat. - 2 

tramvay caddeıl1 23 numaralı apartı
manın 3 numaralı dairesi kiralıktır. 
Kapıcıya mtıraeaat. - 9 

SATllB ltARGiK BV - Boıtaz
içlnln su, bava, manzaraalyle metbur 
Beylerbe:flnde iskeleye bel dakika set 
üzerinde Bebekden - İstanbul{' kadar 
denizi gören ferah manzaralı üç oda 
bir ç.1nll1 sofa bir mutbak bir tuvalet 
ve banyo mahalllnl havı dilz ayak, çok 
rahat :içinde elektrik, tatlı auyu olan 
altı yüz metre kare bahçe ortasında.
ki tigir yeni ev satılıktır. Cumartesi, 
pazar günü keresteci bay Az12e müra
caat. - 1 

KIZILTOPRAKTA - Ziverbey yo
kuşunda 26 numaralı büyük bahçell 
elektrik Tcrkos tulumbalı kuyusu bu
lunan 9 odnlı neızarctıl betonarme 
köşk satılıktır. İçlndekllere müraca
at. _ 2 

SATILm APARTL,IA.V - Ankara
da Yenlşchlrde havadar ve mnnzarn.lı 
ve her türliı konforu olo.n sekiz dai
reli yeni bir npartımnn sahibi tara
fından satılıktır. Sene\ i sarı :lr:ıdı 
5,000 Uradır. Flati maktuan 55000 U
ra.dır. Tallplerin İstanbulda 4H32 

5 - MOTEFERRlK 
MEKTllJ' DER.SLDI - Ortaokul 

Ule ve 'ttniversite talebesine Fransız~ 
ca ve Almanca dersleri (Tahsin Abdi 
Götılngöl) nıetodlle yahut CBeslm 
Gimıen) metodlle az zamand~ ötreti-
11.r. Makale, blkftye, roman, llmt eser 
ve bilro noter vesalki iUna ile tercüme 
edilir. Adr~: .Maçka. Işık llses! knrşı
sında Karakol sokak Hayat apartımn.n 
l numarada öğretmen Tahsin Abdi. 

-5 



inhisarlar U. Müdürlüğünden: 

1 - 16/4/941 tarilılnde kapalı zar! usullle 1ha.le olunacalı Uln ol~ 
30,000 Kg. H& ambalAJ kô.Pim& talip Pmhur e4medlğ1nden J'elliden pua.r
lıRa konmuştur. 

2 - Pazarlık 12/5/941 po.za.rt;esl günü saat 16 da. Kaba.tafta Levazım 

3 - NümUDıe ~ ~ JUbeden parasız alına.bWr. 
'J ve müt>ayaat şubeshıdek1 alım kom!syonunda yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin pazarlık 1ç1n tayin olunan gün ve · saa.tte tekllf ede
cekleri flat frıJerlnden % 7,5 güvenme pa.ralalile blrlik:te mezt:ilı' Iı;:omJşyona 

_nıüracaa.tlan. (3393) 

,- - ' - . 

PERŞEMBE PA7~ 
~OCURTÇU HAN 5 · 

Ve BANKALAR CAD 47·59 ~SV ICRENl~t:"~-~~IZ.,Y~ SA~~~ 
Baslıca vili.vetlerde Acenta aranıyor 

Valde Bağı Provantoryom 
arttırma komisyonundan: 

Çayır Satışı . . 
Muhammen miktarı ıiMubammen bedeli Muvakkat teminat !hale güntı 
25,000 Kllo 1000 Lira. 75 Lira. 1915/ 941 

Müessese arazlslnde yetlfen çayır otu açık arttırma. lle satılacak ve 
19/ 5.'941 pazartesi günü saat 15 de ihalesi yapılacaktır. 

İsteklilerin şartnameyi görmek üzere h er gün CaRaloğlunda kMn Yük
.ek Mektepler muhasebec1ll~ne ve şartna~ lle beraber çayın görmek için 
d e mezkur müesseseye ve lsteklllerln teminatları lle beraber muayyen günde 
sözü geçen muhasebecUlkte satış ko misyonuna mUracaatlan. (3414) 

Kulekaı Maliye Şubesi Tahsil Şefliğinden: 
Gafatada Şair Ziya ıf>a.şa caddesi 33/ 35 numarada demir hurdacı Leon 

forun Jcaza.nç vergisinden olan borcundan dolayı haciz altına alınan muhteut 
cins demir malzeme ve motörtn 8/5/ 941 tarihine tesadüf eden perşembe gü
n ü saat 10 da alenl müzayede suretlle yapılacağından 1.stekUlerln aynı gün 
ve saat~ mezkur mahnlde hazır bulunmalan ilan olunur. (3463l 

Hava Gedikli namzetlerine 
Gedikli namzetlerinden 15 - 18 yaşında olup muayenede kazanmış ve 

evraklan tamamlanmı..ş olanlar 5 Mayıs 1941 pazartesi sevkedlleceklerln
den bunların pazartesi aaat 8 da kurumda bulunmalan ilAn olunur. 

(3409) 

.~~~~~1~.W.N ·"~ 1 
kok, koli, plyoslyanllı:lerln 
ptığı çıban, yara akıntı ve 
cild hastalıklarına llı::arşı çok iill•• tesirli taze aşıdır. 

OSMANLI BANKASI 

ANADOl,U YAKASINDA 

KiB.A.LIK 
Vanıköyünde su, elektrik, hava

gazı, banyo tesisatını havi 2-3-5-
odalı yalı, apartıman daireleri ki
ralıktır. Mutedll havası ve genlş 
hakonlarile fevkalAde manzal'Ml. 
hususl plAJı şayanı tavsiyedir. Va
niköy No. 28 Tel : 42863 

Divriği Sulh Hukuk 
Mahkemesinden : 

Emlak ve Eytam Bankasından : 
Esas No. Yeri Kıymeti Cl.nsl 
1451 Beyotlu, Btly{ilt Pangaltı Şehit 33575.- Arsa 

Muhtar mah. Abdülhak H!mit 
Sok. No. esti 3. yeni 4 

1456 Beyotlu, Büyük Pangaltı Şehit 29960.- Arsa. 
Muhtar Mah. Abdülhak Hamit 
Sok. No. eski 3, yeni 9 

1458 Beyoğlu. Büyük Pangaltı Şehit 33215.- Arsa 
Muhtar mah. Abdülhak Hamit 
Sok. No. eski 3, yeni 11 

1460 Beyoğlu, Büyük Pangaltı Şehit 37205.- Arsa 
Muhtar Mah. Abdülhak Hamit 
Sok. No. eski 3, yeni 13 

1462 Beyoğlu, Büyük Pangaıtı Şehit 46000.- Arsa. 
Muhtar Mah. Abdülhak Hamit 

MeeahAsı Teminatı 
1343 M2 3357.50 

856 M2 2996.-

949 M2 3321.50 

1063 M.2 3720.50 

1150 M2 4600.-

Sok. No. eski 3, yeni 15 
1475 Beyoğlu, Şehit Muhtar Mah. 26870.- Arsa 829 M2 

Taksim Caddest No. eski 3, ada (Halen 1k1 dükkAnı 
2687.-

406, Pafta ıı, Parsel 21 olan arsa> 
Yukanda izahatı yazılı gayrimenkuller, peşin para ile ve kapalı zart 

usullyle şubemiz satı§ komisyonu huzurunda satılacak ve teklif edilen en 
yüksek bedel Ankara merkez komlteslnln tasvibine arzedllecektlr. 

İhale 29/ 51941 perşembe günü saat on dörtt.edlr. 
İsteklilerin .şubemiz Emliık servisine müracaatla blr Um mukablllnde 

alacak.lan şartname hükümlerine muvafık teklif mektuplannı bildirilen gün 
ve saatte Ş\lbem\z satı.ş komisyonuna veya ihale saatine yetişmek üzere 
ihale bedell taahhütlü olarak postaya vermeleri lazundır. 

NOT: 

Üzerine Uıale yapılan kimse bankanın ihzar ettiği şekilde Not.erden ta.s-
dltll bir taahhütname verecektir. (873-3454) 

Ankara Valiliğinden: 
1 - Ankara - Kırşehir yolunun iltisakını teşkil eden Dikmen Çankaya 

yolunun 13 t-500 - 22+ 000 kilometrelerinde Y'?nlden lnp olunacak tesv.~yel 
türatılye, şose ve sınat ımallt işi 22/ 5//941 tarihine rastlayan pazartesi gunü 
saat 15.30 da vllayet daimi encümeninde ihalesi yapılmak üzere kapalı zarf 
usullle eksiltmeye konulmu~ur. 

2 - Keşif bedeli c97498~ lira c17» kuruş ve muvakkat teın.lnatı c6124t lira 
ı9h kuruştur. 

3 - Taliplerin 
a - Muvakkat teminat mektup veya makbuılarını 
b- Ticaret odası vesikalannı 
c - En az 70 bin alrahk bu kabil şose işi yapmış olduklannı 1s'bat ede

cek veslkalannı, tallp mühendis veya fen memuru olmadığı takdirde bu ka- ı 
bU bir !en adamlle birlikte l§in sonuna kadar teşrilı:l mesai edeceklerine dair 
noterlikten musaddak vesikalarını bir istldaya raptederek ihale gününden en 
az üç gün evvel v!H\.yete müracaat ile bu vesalke müstıenlden alacaklan fen
ni ehliyet vesikasını hamilen ihale günü saat U,30 a kadar 2490 sayılı ka
nun hükümlerine tevfikan hazırlıyacakları teklif mektuplarını daiml encü
men riyasetine tevdi etmeleri. 

d - Bu işe alt keşif ve şartnameyi her gün Nafia mUdürlüRünde KÖre-
blleceklerL (2403- 3410) 

İnhisarlar İstanbul Başmüdürlüğünden: 
İçki ve tütün satıcılarının ellerindeki satış tezkerelerinin rnUddetl 31 

mayıs 941 akşamı sona erecektir. 

Osmanlı Bankasının Galata idare 
merkezile, Yenicami v~ Beyoğlu §U· 

heleri veznelerile kiralık kasa daire
leri, 5 Mayıs 1941 Pazartesi günün
den itibaren, iş'arı ahire kadar, a,a
ğıdaki yazılı saatlerde açık buluna
caklardır: 

Sııt1C1lann yeni tezkerelerin i kolaylıkla alabllmelert için mıntaka ıtıba
rile aşağıda gösterilen günlerde dükkana ait konturatıan ve eski tezkereleri 
ve Jkl adet fotoğratıarlle Kabat~tak! ba~ müdürlüğümüze müracaat etmele
ri ve 5 hazirn.n 941 akşamı saat 17 den sonra yapılacak kontrolda tezkerele· 
rlnl almayanlar hakkında kanuni mua mele yapılacağı ilan olunur. 

Dlvrlı?lnln İmamoğlu mahallesinden 15-16-17- 20 mayıs 941 günleri Beyoğlu, Galata, Pangaltı, Şişli ve Ka-
Halil Ergün tarafından aynı yerdeki sımpaş:ı mıntnkasındnkl bayiler 

Vezne saatler i 
Saat 9,30 dan saat 13,30 a kadar• 
adi giinlerde. Saat 9,30 dan saat 
1 1, 30 a kadar - Cumartesi günleri. 

arsa, bahçenin taksimi davasında his- 21-22-23 mayıs 941 günleri Sirkeci ve Beyazıt mıntakasındakl bayiler. 
sedar ve davalı aynı mahalleden yeri 24- 26-27 mayıs 941 günleri Aksaray, Fatih, B:ılat, Bakırköy mıntaka-
meçhul olan Nebi kızı Medincye llA- sındaki bayller 
nen davetiye tebliğine karar verllmlş 28- 29 mayıs 941 günleri Beşlkta.ş. Rumeli Boğaziçi ve Anadolu Boğaz. 
olduğundan 1215/ 941 gün ve pazartesi Ici bayileri. 
saat 9 da Divriği sulh hukuk mahke- 30--31 mnyıs 941 ve 2- 3 haziran 941 günleri Üsküdar, Kadıköy. Eren-
meslne gelmesi yahut vekll gönderme- köy mıntaknsındakl bayllcr 

4 Mayıs 1941 

~ F1R T 
Bankalann , Resmi ve Hususi Müeuesatm Dikkat Nuarlannaı 
Biriı Fişe marka Fransız (Kasaın hariç) 96X202 ebadında ve 1 O 

santim kalınlığında. ayrıcada ikinci bir demir parmaklıklı yine fite 
iç demirli kapılı. 

iieri: İngiliz Milner marka (Kasası hariç) 212 No. Patent 82Xl93 
ebadında 1 / 5 aaıntim kalınlığında muhkem. yangından müteessir ol
maz. hassu kusursuz iki adet kasa kapıSI satılıktır. Her iki kapı 
nında ayn ayn ikiıer anahtan olduğu gibi ikiıerde yedek analıtan 
vardır. isteyenlerin Ankarada Dayibey Rakı fabrikuına m6ıacaat-

iİll ______ lan. TELEFON ı 2563 ______ .. 

B U G tlN 

MACAR KADIN ORKESTRASI 
ua i e lijında· 
çalacaktır. Otel, müşteri kabul etmek için hazırdır. 

Kızılay Cemiyeti 
Umumi Merkezinden: 

1 - Azamt (250) liraya kadar aylık ücret ve aynca mea
ken tazminatı verilmek üzere, Kızılay cemiyeti umum! mm:f!'Zt• 

Muhasebe kontrol servisine bir sef 
alınacaktır. Taliplerin aşağıda yazılı evsafı haiz olması llzım-
dır. . 

A - Yüksek mektep mezunu olmak. 
B - Aske rlikle U~iğl bulunınama.k, 

... 
c - Devlet devalr veya müessesatında veya Bankalarda 

uzun müddet muhasebe ve muamelat servislerinde şeflik ve
ya müdürlük gibi vaziteler görmüş olmak, 

Ç - Sıhhati tam olmak, 
2 - Talip olacakların; bir mektupla, mevcut mektep dip

loması, çalıştıkları yerlerden aldıklan Bon servisleri ve vesaiki 
müsbitelcrl ve iki kıt•a fotografilerl ve blr nüsha tercümel hal 
varakalarile birlikte, 10 Mayıs 1941 tarihine kadar, Ankarada 
Kızılay Cemiyeti Merkezi sicil müdürlüğüne müracaat etme
leri ve müracaat mektubunda kendi haklarında malftmat ve
rebilmek tanınmış üç zatın isim ve muvazzah adreslerinl dere 
eylemeleri lbımdır. 

Tahsil dereceleri nazarı dikkate alınarak, evsafı matldbeyi 
haiz oldukları anlaşılan taliplerin taaddüdü halinde araların
da blr müsabaka açılacaktır. 

Ttlrkiye CtlmhurlJ'etl 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tarlhl: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 Tilrlı: l1ruL lube " 

ajans adedi: 265 
Zirai ve ticari ber nevi banka maamelelerL 

Para biriktlrenlere 28.800 lira ikramiye veriyor. 

Kiralak Kasa Daireleri sl için 11iınen tebliğ olunur. 1 
4 - 5 hazlrnn 941 günleri Adalardaki bayiler (3391) ) • 

Saat 9, 30 dan saat 14,30 a kadar -
adi günlerde, Sant 9,30 dan saat 
12, 30 a kadar - Cumartesi günleri. "' 

T. iŞ BANKASI LABORATUVARI 
Cerralıpaşa hastanesi bakteri· 
)'oloğu kan, idrar, balgam, 
mevadı gaita tahlilleri ve ( id
raı vasıtasile gebeliğin ilk gün· 
!erinde kati teşhisi) yapılır. 
Beyoğlu: Taksime giderken 
M~elil.: sokağı Ferah aparh-

l(üçüktasarrulhesaplarl•~---------------------------~----------------------------------

manı . Tel: 40534 

Yer değiştirecek 
kiracılara tavsiye! 
Akşam'ın KOCOK 11.AN

LARl'nı dikkatl1ı okursanız 
kendinize en elver~li yurdu 
yorulmadan bulabilirsiniz. 

1941 ikramiye plani 
' KEŞIDELER: 4 Şubat, 2 Mayıs, 

l Ağustos, 3 lkinciteşrin 
tarihlerinde yapılır. 

1941 ikramiyeleri 

ı adet 2000 Liralık = 2000.- Lir 
3 .. 1000 = 3000.- .. 
z .. 750 .. = 1500.- • 
' .. 500 .. = 2000.- • 
8 • 250 .. = 2000.- • 

35 .. 100 .. = 3500.- .. 
80 .. 50 .. = 4000.- .. 

300 " 20 .. = 6000.- .. 

Harp Akademisi Satın alma Komisyonundan: 
A~ğlda cinsi yazılı maklnanın sökülmesi ve nmballjlanması pazarlıkla 

6 Mayıs 941 salı günü saat 10,30 da Yıldızda akademi satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. Şartname ve mak.inalar her gün akademide görülebi
lir. Taliplerin münn.kasadan evvel Beşiktaş mal müdürlüRüne yaptıracak
lan 60 liralık muvakkat U'mlnat makbuzlarile birlikte mezkflr gün ve 
saatte komisyonumuza müracaatları. (34.12) 

Tipo ve bıçak maklna.sı. 

Harp Akademisi Satın alma Komisyonundan: 
Aşağıda cinsi yazılı maklnanın sökülmesi ve ambaajlanması pazarlıkla 

7 Mayıs 941 çarşamba günü saat 10,30 da Yıldı7,da akademi satın alma. ko
misyonunda yapılacaktır. Şartname ve makinalar her gün akademide gö
riileblUr. Taliplerin münakasadan evvel Beşlkta-' mal müdürlüğüne yatı
racaklan 60 liralık muvakkat teminat makbuzlarile birlikte mezkiır gün ve 
saatte komisyonumuza müracaatlan. (3413) 

Pedal - Zımba - Tel dikiş makinası. 

gfraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplannda en 
az 50 llr~c:;ı bulıbıanlara senede 4 defa çekllece.lı: lı:ur'a Ue aşaRtdakl pllnct 
~öre ikramiye dağıtılacaktır : 

4 adet 1,000 liralık 4,000 lira 100 adet 50 liralık 5,000 Ura 
4 • 500 • 2.000 • 120 • 40 • t,800 • 
4 • 250 • 1,000 • 169 • il • 3,200 • 

40 • 100 • 4,000 • 
D İKKAT: Hes:ıplanndalı::i paralar bir eene l~de IO liradan qalJ 

riii"]n!ycr.lere ikramiye cıktığı takdirde % 20 fulaslle verllecelı::Ur. 
Kuralar senede 4 defa 11 eylftl, 11 birinclkAnun, 11 mart ft 

11 haziran t arihlerinde çekilecektir. 

D. Demiryolları 3 üncü İşletme Müdürlüğünden ı 
Muhammen bedel, bulllllduğu yer, mlkda.r ve muvakkat temlnatlan 

aşa{:'ıda yazılı balastlar kapalı zarf usullle etslltmeye konulmuştur. nıa
lelert Balıke.slrde 19/ 5/ 941 pazartesi günü i§letme binasında komisyonca 
yapılacaktır. İsteklilerin 2490 snyıh kanunun tayin ettili vealkala.rla iha.le 
günü muayyen saatlerden bir saat evvel koml.syona müracaatıan llzımdır. 
Bu işe ald şartname ve mukavelename projeleri komisyondan ahnabillr. 

(3335) 

Balast ocağının Kilom. Miktan Bir metre mlk'a- M. teminat İhale 
bulunduğu yer I! bının muhammen Ktııııf eaatt 

bedeli 
3 

Man~ - Bandırma 172 15000 M 180 2025 00 11 
3 

Balıkes11' - Kütahya 97-99 8000 M 150 900 00 11 
3 

Balık.esir - Kütıılıya 182-18<& 7000 M 130 • 882 IO 11 


