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Muharebenin 
·ilk safhası 

Muharebenin dördüncü gunu, 
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o ...... -;--
PLIVJ~ 

. 
"(UGo--· · 

•• s "' . . ' . ~-

. . . 
.... --- ~ ·o TAIU .. OVQ - __.,. 

- . 
BUL<iA~IJ_TAH 

• BU SABAHKi 
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Dün geceki 
Yunan tebliği 

«Seli.nik düştü, şarki 
Makedonyadaki Yunan 
kuvvetleri harbe devam 

ediyor» 

·frakta 
vaziye 

Yeni kral naibi 
ediliyor 

Bağdad 10 (A.A.) 
naibi Abdullah memlek 
nlmıştır. Mebusan ve a 
!isleri yeni naibi tayin 
için bugÜn toplanacakt 

Londra 1 O ( A.A.) 
vekil muavini B. At 
Avam kamarasında Bağ 
kUmet darbesi hakkınd 
tir ki: 

~çıkan neticeye göre vaziyet şu
Ciur: Almanlar, Bulgaristanın ce
nubuna ve garbına yığ'dıklan 

kuvvetlerle Yunanistana ve Yu
goslavyaya taarruza geçmişlerdir. 
:Yunanlılar, garbi Trakyayı bıra
karak Rupel ve Struma boyunda 
müdafaaya çekilmişlerdir. Al
manlar da itiraf ediyorlar ki Yu
nanlıların bu müdafaası çok şid
aetli ve kahramanca olmuştur. 
:Almanların zırhlı kıtaatı bütün 
savJetıerine ve ağır zayiata rağ
men bu hattı yaramamışlardır. 

Metaksas istihkamları bugüne =======Ba=Ik=an=lar=:d:a:h:arp::~talı==~aı~ıru==~"'~e~Alm==~an::taarruz::~~is~tikam~~e'.:t:=le~rını=· '.:. =g:ö=st=enr=·=b=an='=ta===~==~ 
ko.dar alman hücumlarına karşı Alman askerı· 
koyabilmişlerdir. 

m:::,\,::r~;i::: g:~ın~ lstanbuldaki mütekaidler ailele- Niş şehrine 

Atina 10 (A.A.) - (B.B.C.) D'iin g&· 
ce neşredilen 167 numaralı Yunan teb
liğidir: Vardar va.dlsinden geçen Al
man zırhlı kuvvetleri, salı gecesine 
kadar Kılkışta durduruldukt.an sonra 
ilerliyerek Sellnl~ girmişlerdir. Şar
ki Makedonyadakl Yıaıan ıısk:et1 müş
kül mevkide ol.ma.kla beraber cepheyi 
muhafaza. etmekte ve hart>e devam 
eylemekredir. 

Arnavutluk cephesinde d~ ta
arruzla.n tardedUmlş ve düşmana. aıtır 

Ordo ne zaman nıe 
sivil bayabna kan.ttnak 
se fena neticeler elde 
Irak. İngiltere ile ar 
muahede ahk:imma ria 
ğe devam ediyor. 

zayiat verdirllmiştlr. .-.--------~ 

ilerleyerek Yugoslav toprakıanna 

gef.:::~::et~ı!:~~~ı:ı:: rile Anadoluya nakledilecek girdi 
goslav kuvvetlerinin geri çe~~~ 
si - Yunan tebliğinde denildıgı 
gibi - motörlü alman kuvvetleri
ni Yunanlıların sol cenahına ~e
tirmiştir. Yugoslavyada Yunanıs
tan hududu üzerinde strumc~ 
ve Doyranı alarak vardar nehri 
vadisine gelen alınanlar, ~uradan 

Yunanlılarmazmi \Belgrad 
Atina 10 (AA.) - (B.B.C.) Atına 

radyosunun sözcüsü dün gece şu beya.- d,. d • 
naıtta. bulunmuştur: cYugosla.v ordu- av et e 
sunun çekileceği ve Yunan - Yugoslav 

ba Yunanistana dogru iler-
cenu , . t t-
liyerek seıanik istikametini u 
musıarclır. zorluksuz olan Var
Clar boyunca Yugoslav hududun,. 
aan selaniğe pek az mesafe var
dır. ve Selanik pek çabuk işgal 
edilmiştir. Bu hareket garbi 
Trakyayı ve Struma müdafaa 
hattında büyük bir kahraman
lık a tutunan Yunan ordusu ile 

• Yunanistan arasında muvasala
yı kesmiş ve tehlikeli bir vaziyet 

yaratmıştır. 

Alman ordusunun hedefleri an-

laşılıyor: 

Bulgar _ Yunan hududunu 
kolaylıkla geçemiyen almanlar, 
Yugoslav kuvvetlerinin geri çe
kilmesi sayesinde Vardar istika
metinden Selaniğe inerek Yunan 
ordusunu ikiye ayırmışlarclır. Di
ğer taraftan, Yugoslavyanın _ce
nubundan süratle garba dogru 
ilerleyen alınan kıtaatı, hem Yu
goslavya ile Yunanistanm arası: 
kesmek, hem de Arnavutlukta 
ltalyan ordusu ile birleşmek ga-

Anadoludaki akrabaları yanına 
gitmek istiyen aileler de mecca

nen gönderilecekler 

Bunlar 15 nisana kadar oturdukları 
kaza kaymakamlıklarına müracaat edip 

beyanname· dolduracaklar 

. İstanbul Vilayetinden tebliğ 
olunmutlur: 

İstanbulda oturan Türk teba
an vatandqlanmızdan apiıda 
yazılı ( 2) nci maddede tasrih edi
len husuıatla ilgili bulunanlar 
ikamet ettikleri kaza kayma
kambklarma 15/Nisan/941 salı 
gÜnÜ alqamına kadar müracaatla 
kendilerine verilecek beyanna-

t meleri doldurmaları ilin olunur. 
t - İstanbulda oturan ve 

bqka hiçbir it ve güçü olmayıp 
da aldığı tekaüt maatile geçi
nen ve ıeferde de bir hizmet 
denıbte ebniyecek olan mkeri 
ve mülki mütekaitler ile eytam 
ve eramilin ailelerile beraber 
(Trakya. İstanbul, lmıir, Erzu
nmı Ankara hariç olmak üzere) 
istedikleri yerlerin iskele ve U.. 
tuyonlanna kadar devlete ait 
vapur ve trenlerle mütesaviyen 

nüfus l>a4ına elli kiloya kadar 
sandık ve denk eıyalarile birlik· 
te nakillerinin yapılmaıı muva· 
fık ırörülmUttür. 

İstanbul mal sandıklarından 
JDaaf alanlar tekaüt ve eytam 
eramil maafl alanlar bu maqla
rına gittikleri yerlerden almaya 
devam edeceklerdir. 

2 - İstanbulda otunıp (İz
mir, Ankara. Erzurum hariç ol
mak üzere) Anadoluda balunan 
akrabalan nezdine ailelerile bir
likte gitmek arzusunu izhar 
edenlerin veyahut kendileri ka
lıp da ailesini göndennek isti
yenlerin istedikleri yerin iskele 
ve İstasyonlarına kadar devlete 
ait vapur ve trenlerde nüfus ba
flD& mütesaviyen ( 50) kiloya 
kadar sandık ve denk etyalarile 
meccanen nakilleri tensip edil
miştir. 

Osküp, Köprülü, Kalkan
delen, Perlepeyi de 

İfgal ettiler 

Alman kuvvetleri Arna
vutluk hududu İ8tikame

.tinde ilerliyor 

Berlin 9 (AA.) - Alman ordu
ları başkumandanhğmın tebliği: Oa
kübün ve Köprülünün alınmasıını 
müteakip, Alman kıtalım, Vardan 
şarki Arnavutluk hududu iatikamt.
tine doğru geçmişler ve Kalkaode
Ien ile Pirlepi alm.ıılardır, 

Berlin 9 (A.A.) - Alman ord.ı
lan başkumandanlığının tebliği: So
ri kıtalarımız ve v~n Kleist grupu
nun zırhlı teşekkülleri, bu sabah sa· 
at 11 de Niı şehrini İfgal etmişler· 
dir. 

Stiryadan ba~layan ileri hareket 
eSınasında. Maribor işgal edilmiş ve 
Dravanın cenup kıyısı üzerinde bir 
köprü başı kurulmuııtur. 

Londra 9 (A.A.) - Belgrad 
radyosu, Belgrada kargı yapılan ha· 
va hücumlan hakkında aşağıdaki 
maliimatı vermiştir: 

Pazar sabahı düşman tayyare!eri 
Belgrada bir hücum yapmış ve bir 
çok masum kimselerin ölümüne a~·· 

ordulan arasında"k3. rabıtanın keslle-
ceğ"l evvelden tahmin ecUlmlştt. Vazi
yet kat! muharebe meydanında belli 
olacaktır. Harp devam ediyor ve ede
cektir. Muvakkat vaziyet bl.rşey ifade 
etmez. Ynnanlılan bJ9 bl.rşey son za
fere kadar çalışmaktan m.enedemiye
cektlr.ıt 

Libyada 
vaziyet 

T obruğa İngiliz takviye 
kltaları vasıl oldu 

Londra 10 (A.A.) - Mii.stemlekAt 
Ne-Laret1 müsteşarı lord Moyne dün 
Avam kamarasında. beyanatta. bulu
narak Tobruka takviye kıtaatı ve 
tanklar vasıl olduğunu söylemiştir. 
Müsteşar, Bingazlnln tahllyesinln Yu
nanJstana asker sevki ürerine icap 
ettiğin1 na.ve eylemiştir. 

Ak denizde 
Bir İngiliz denizaltısı iki 

vapura torpido isabet 
ettirdi 

h:biy~t vermişlerdir. Be18?:adı?, ~-ü- Londra 1 O (A.A.) _ (B.B.C.): 
yük hır kıamı harabeye donmuştür. Bahriye Nezareti dün gece şu teb

\..---------~---------------~ Kahraman ve zulüm gören Belgrad Üği neşretmiştir, Akdenizde bir de
miiletin hürriyet ve şerefini müda~ nizalhmız ağır yüklü bir düşman 

ı B. Churchill faa .et~ği için düşmanın ilk ani '7e kafilesine taarruz etmiştir. 12 bin 
tahnksız kurbanı olmuştur. Belgra- tonluk bir ge ·y iki" t "d 6000 d h b 1 · ·· · b .. .. mı e orpı o, 
Sl

m lanara e erı u~e:;ıne .. utün cenup tonluk bir gemiye de bir torpido 
av nm en buyuk hükO.met meı- · b t tmi" ti" 

k . k 1 k ısa e e ş r. 
e21 uru aca hr. 

Halk üç gÜnÜ kı 
geçirdi 

Belgrad 10 lA A.) - Be 
ldln teessüs ediyor. Şeh 
tatil e~tı.r. Hal'k üç ·· 
kaldıktan sonra evlerine 
yor. limuml seferberlik de 
t.edlr. Hallan iaşesi müşkü 
min ediliyor. 
Hükfımet pazar günü 

aynlmıştır. Hemen bütün 

hükümetıe beraber burad 
etmiştir. Yalnız Macar, 
faretıeri ve Fransanın ge 
losluıtu Belgradda kalmış 

Sırp hükfiıneti 

medeni mille 

Londra 10 (A.A.l - CB.B 
lav hükfuneti, Belgrad şe 
bardımanı münasebetlle b · 
ni milletlere müracaat et 
münasebetle deniliyor ki : 
açık şehir ilan edilrnesi 
harbin ilanınd:ın evvel 
ruz kaldı. Pazar sabahı 
giderken, çocuklar uykud 
man tayyareleri saatlerce 
bardınıan etti. Sokaklar ce 
ludur. Hastaneler, mektep 
rin büyük bir kısmı tam 
edHmiştlr. Kralın Dldinje 
bomba isabet etmiştir. Yan 
den sokalara kaçan çoluk 
rlne mitralyözle ateş edilm 

Atinada alar 
Atina 9 (A.A.) - Atinad 

20 de tehlike işareti verllm 
saat 20,10 a kadar devam 

. yesi.ni takip ediyorlar. Alma~lar 
Üskübü ve Nişi aldıklarını bildi
riyorlar. Eğer bu doğU ise Arna
vutluğa doğru cenubt Sırbistanın 
bir kısmı isgal edilmiş demektir. 

Almanlar 
Selaniği 

işgal ettiler 
dün bir 

nutuk söyledi ı ·ı 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
ngı iz tayyarelerinin 

Alman kollarına Neler icad edilmeli ? .. 
Yugoslav ordusunun küllt kıs-

d v malt1nı mının nerede bulun ugu 
olınaclıkça, askerl hareketin na· Alman tebliği, Vardarin 

şarkindaki Yunan erdu
sunun teslim olduğunu 

bildiriyor 

sıı inkişaf edeceğini ~=~tirmek 
mümkün değildir. se1a.mgın işga
Unden sonra Yunanlıların da ne-
rede yeni bir müdafaa hattı tesis • 
edecekleri belli değildir. Yunanis- Berlin 9 (A.A.) - Alman ordu· 
tana çıkarıldığı na.n olunan mü- lan başkumandanlığın.m tebliği: Yu: 

h . 'ktarda tngiliz kuvvetleri- goslavyadan cenuba ınen kuvv~t~ 
ım mı .. hi hl .. .. 1 S lA ı'- ı 

k ti haklonda henuz Ç Alman zır ı cuzutam an e an ıı;. 
nin hare e . . ı d" Al ' -ıtalan F. · tir Yunanlıla- ışgal etmış er ır. man a.. • 
malfunat gelmemış · ütte- ge sahiline vararak Vardar ile Tür~ 
ra yardım edecek olan bum hududu ara•ında Trakyada buluna'l'l 
fik kuvvetlerin aımanlarla tema- Yunan teıekküllerinin irtibatını 1'.e9-

sa gelmeleri beklenmektedir. mittir. 

«Libyanin ve Misirin . 
müdafaaıi için çetin 

muliarebelere intizar 
edilmesi 18.zimdlr• 

Londra 9 CA.A.) - Başvkll B. Chur
chill bugün Avam k.amara.smda aşa
ğıda.kl ka.rann kabulünü t.ekllf ~ 
tir: 

cŞlmall Afrlkada.. Yunanlstanda ve 
Akdenlzde, den~ kata ve havB.larda 
elde edilen son zaferler müna.sebgtt
Ie, Avam Jtama.ru:ı. bu parlak hare
kft.ta t.ştlrak eden her sınıttan İngil!~ 

{ Devanu. ıabife 4 sütun 2 de) 

hücumlari 
Atina 9 (A.A.) - Yunanistan

daki Jngiliz kuvvetleri umumi karat
gahmın tebliği: Fena hava ıartları
na rağmen, İngiliz hava kuvvetleri
ne mensup bombardıman teıekkül-

( Devami Mhife 4 .utun 1 de) 

lngilizler 
Musavvayı 
zaptettiler 

Muharebenin bu ilk safhasın- Bertin 9 (A.A.) - Alman ord11· İ 1 1 d b 1 ·-
(lan çıkan netice, Yunanlılara çok lan baıkumandanlığınm tebliği: ıga Fa tm 8:. '! un'?ıyan Diğer tarciltan 'cla T obru-
üstün zırhlı ve motörlÜ atman Yunan kıtalan tarahndan anudane ransanın ıa§esı k 'd"ımesinin pek 

cephesinl bir 9urette müdafaa edilen Rupel Vaşington 9 CA.A.) - o. P'. t.: Fran- un U ., 
kuvvetlerinin, Yunan 1 ma- ·dinin yarılmasından ve Sr.la· sız büyük elçlel B. Henry Haye dün yakin oldugu haber. 
yarıp geçmeye muvaffak o a geçı y da- işgal altında bulurı.mıya.n Fransanın ·ı· 

. Yu oslavya.- nik'in alınmasından sonra. ar ia.şesl hakkında B. Hull'le görümüştür. ven ıyor 
:malan ve nihaye:~ . g "clir rın şarkında muharebe eden Yunan Fransız ma.hfillert mUIAka.tı meımnu-
iian geçerek Selftruge ınmelerı · ordusu, vaziyetin ümidsiz bulundu- niyet vertcl addetmektedirler. Londra 9 (A.A.) _ (Reuter) 1 
Yunan ordusu, Arnavutlu~a ğunu kabul ederek, bu sabah teslim ============= Londrada sözüne inanılır bir mem
kendinden çok kuvvetli bir duş- olmağı teklif etmiş ve silahlarını bı- .. :1. k k a ~ I er s hadan bildirildiğine göre, İngiliz 
mania uğraşırken, arkadan ge- rakrruştır. - imparatorluk kıtaları, Kızıldeniz 
ten daha kuvvetli yeni düşm.an_a Berlm' 9 (A.A.) - Alman ordu- D ., " e denir? üzerinde büyük Eritre limanı Mu-

b ogru soze n • savvayı almı .. tır. 
da göğüıı germek suretile yenı ır lan başkumandanlığının tebliği: Al- y 

kahramanlık destanı yaratmıştır. man kuvvetleri, Metaksas hattını Bir kariimiz YllZ1Y?r: «Gazetele~ Landra 9 (A.A.) - (Reuter): 
RupeI istihkftm1annda alman yardıktan sonra lskeçeyi işgal etmiş· imli ,aşırbn8;cas~ ~almde. Hdlbt.ı Musavvanın sukutu ile İtalyanlann 

_ . ı .... ve E2 e deniı:i sahiliıne varım.=· nıatbuat cemıyetiniz var. Şura a il' ' ali Eritred • on mıılcavamaıt,_,__ . .._ _ __ _ 

[10] 



Sahife 2 ıo Nisan !Mf 

1 Dün Geceki ve Bu Sabahki Haberler 

Harp tebliğleri 

lngiliz tebliği 

Strumca ve Doyran ara· 
sında Alman kolları 
bombardıman edildi 

Türk -Alman 
münasebet

leri normaldir 

Kiel'e yeni tS~~~~t-Japo~ 
bir hava akını goruşmelerı 

Sali alipmlri akin çoli 
ıiddetli oldu. 7 Alman 

Jayyareai düıürüldil 

Moakovadaki yabanci 
mahfiller müzaliereleri 

<loatane ve faydali 
telakki ediyorlar 

Diplomatik sahada 
Alman mahfillerinin 

Kahir g (A.A.) - Orta Şark Jngillz dikk T Londra 9 (A.J\.) - lnailiz tay-
:tın'a kuvvetleri knrargA.hının bu ak- ati Ürkiye üzerinde yarelerinln dün ıece yeniden düt- Moakcna 9 (AA) - Sovyet 

1 Ki ] d · ·· ·· hücum e•· L"o...,;•erle.- heyeti re:ial ve Hariciye ıamk.i tebllitl: top amyor uıaııın e enız usaune .. - ~ ~ 

Bulgar 
Başvekilinin 

beyanatı 

cMakedonyada, Bulgar. 
milleti için ehemmiyeti 

olabilecek hadiseler 
llazirlanmaktadır» 

Ballqınlarda: İnglllz bombardıman tikleri lSifenilmi§tir. komiseri B. MolotofJa Japon Hari-
tay_ arelerl Yunanistan n Yugoslav- Londra 9 (AA.) - İnailiz ha- ciye Namı B. Matauoka aruında Sofya 9 (AA.} - (D.N.B.): 
yayı lstila etmekte olan duşmnn kıt.a- Bern 9 (A.A.) - (O.F.l.} ı Al- va Nezareti ietihbaral bürosu bildiri- yapılacaiı bildirilen mülakat buKiin Dün mecliste beyanatta bulunan 
farına şlddeUe tarşı koym.~~ dün de man hükumeti merkezinde Üskübün yor. Salı akpmı Kiel üzerine yapı• saat 16 da vukubulmuştur. Japon Barvekil B. Filof, Balkanlardaki va• 
de\ nm etmiştir. Do~ranil go~~, elvanın- ifgaÜne büyük bir ehemmiyet at- lan hücum eenuında bombardıman Hariciye Nazın yanında Moakova zb'et de~ikliğ.inin, Mihver devlet• 
da tanklar ve motörl na-.u vası a- f d.lm k di O ,_ .. b.. · ali. Al d Al b ·k 1 • • ld "' ı_ Jd K 1. 1 bil•f --'- buld • l:ınna karşı şiddetll tnarruzlar yapıl- e ı e te r. s .. u un l§g . • tayyarelerimiz fimruye ka ar - ü,-ü. e çısı o ugu aa e rem ıne- erinin arzusu · a ına V\II.U ugu• 
rnı~ır. Strumca ne Doyran arasında- man lutaların~ . Ama~ut~u~ta.kı İtal- manyaya karşı yapılan akınlarda bir gitrniı ve bu mülakat da yine üç ıa- nu ve Berlin ve Romada neoredilen 
lti volda t:ınkların ve motörlü vası- yan kuvvetlerı ıle sen hır ırbbat te- gece içinde tqıdıldanndan çok faz- at kadar ıürmüıtür. diplomatik vesikaların buna d'lil 
tnlenn arasında bombaların patladı~ ıirini mümkün kılacak ve bu ıuret- la bir bomba hamulesi ;ıakletmiJ· Moekova 9 (AA.) - Japonya olduğunu bildirmi~tir. B. Filof de
gorulmuştur. Devellce şimendifer köp- le İtalyan kuvvetlerinin çember !erdir. Kiele 100 ton kadar yüksek Hariciye Nazın, B. Matauoka bugün mittir ki: 
ru ü t:ım lsabeUerle hasara ulratıl- içinde .kalmaları tehlikesi ortadan infilak bomba11le 30 binden fazla öğleden ıonra İtalya büyük elçisi cSofya hükUıneti Bulgar ınilleci-
mı~tır. . " Jı:alkacaktır. yangın bombaeı ablmı§hr. Doklar B. Roaso·nun ziyafetini müteakip le mutabık olarak )'ugoslavyarun 

Habeşlstanda: Inglllz ve Hur Fran- D'"' tarafta Yug 1 kuvvet ve derıi... tezgahları tamamile kızıl Sovyet halk komiserleri reisi ve Ha- yeni nizama taraftar devletlere ilti-sız tayyareleri dün ve evvelki gün I . ~elr .
1
. ny, oskav 

1 
. • "-

G ndar mıntakasında kararghlılan ve ennı ngı ı.- ve unan uvvet crm- bir alev halini almıştır. Şehrin mer- riciye komiseri .B. Molotofu ikinci haltını ıevinçle kar§ll&mlfb. 25 
d.~er aSkeri hedetıerl bombardıman den ayırrnağı istihdaf eden Alman kezini her köşesi bir kilometre uzun- defa olarak ziyaret eaecektir. martta Viyanada imzalanan anla1-
etmişlerdlr. Kombalşa'dakl düşman manevrası muvaffak olabilir. luğunda bir alev tabakası kaplamış- Moalc:ova 9 (A.A.) - Japon Ha- ma Bulgaristan tarafından kendisini 
tayyare ;meydanına yapılan taarruz- Londra ile Budapeşte an•smda tır. Arasıra bu tabakanın vukubulan riciye Nazın B. Matsuoka pazara ebedi dostluk muahedesile bağlı ol
da tayyare meydanındaki blmı.lara diplomatik münasebetlerin kesildiği infilaklar neticeşinde çıkan yüksek kadar ikametini uzatmağa karar duğu Yugoslavyaya daha sıkı bir 
tam ısa.betler olmuş ve. binalardan b!- hakkındaki haber, Berlinde mem- alev sütunlarile yanldığı görülmüş- vermiştir. ıurette bağlayan yeni bir vesika ota· 
rl ateş almıştır. Cenubı Afrika tayya- · 1 k 1 D·· Al k 1 B M k b k B M 1 k l kk d 1 . · B 1 ·11 . 

1 1 A 11 t k nda bir motör· nunıyet e aroı anmıştır. un man tür. Hücuma uğrayan mmta a arın . atsuo a u a şam . o o- ra te a i e i mıştı. u gar mı et•, 

.6.Li ile 

İftihar kitabile ki 
iftillar edebilir, ki 

edemez? 

Ali - Tanıdıklardan N 
Çürüksu1u isminde bir mekt 
var. İyi durumu ve çalı~kan 
yüzünden maarifin iftihar kital 
na ge<;ti diye memnun old 
Kendisine de bu kitaptan 
tane hediye edilmiş. Açıp b 
tık: Evvela, resmi yanlış; ya 
kencUne ait değil. Soyadıını 
Çürüksu yazmııılar. «Oğlu 
senin ismin Çürüksulu de 
mi)> - «Öyle efendim: falcı 
nüfus memuru cüzdanımd~ 
(lu) yu unutmuş. Resmen 
rüksu tanınıyorum.> - c 
baban) •.. Çifçi değildir. Hali:> 
ki kitapta çifçi deniyor.> -
cYanlışlık olmuşf> Garabet 
ki. İftihar kitabında Nebil"c· 
dair verilen tafsilat zaten 9 k 
limelik. Bunda da üç yanlı 
Bu nasıl İftihar kitabı) 

Veli - Talebe iftihar ede 
lir amma. resmi devairirniz b 
iıunla şüphesiz ki iftihar edeme 
Alil 

re er se a mın a uı H • · N · d b h"d. · b w d ·ı 1 k b f fi ·ı · f t h b 1 l · ı· b. lu nakliye kolu deposuna muvnffakı- arıcıye ezaretın c, u a ısenın irçogt.n a pı ot arımız te rar om- to şere ne ven en zıya et e azır arış ve an a§tlla yo una azım ı ır L 
yt:Ue taarruz etmişlerdir. yalnız bir safha teokil etmediği fakcı.t ha atacak alevsiz ıaha bulamamış- bulunduktan sonra kıu bir müddet ıurette gİrmiı ve bu suretle hasıl ~-------------. 

Libyada · Düşmanın tayyare 1nlf derin bir ehemmiyeti haiz oldüğu lardır. Şiddetli bir rüzgar alevleri için Lcningnda gidecektir. B. Mat- olacak havanın kom~larile olan 
ın ydanlan bombardıman ed~ ve söylenmiştir. Şu cihet tebarüz etti- körüklüyordu. ıuokanın, Hariciye mesleğine intisap dostlukla birlikte geçmiı ihtila!la
motorlü nakliye kollarına ve asker te- rilmektedir ki İngiltere bugün artık Akının sonunda yangınların ma- ettiği zaman bu tehirde diplomatik nn iki taraf için de memnuniyeti 
eemmulerine mütemndlyen taarruzlar Balkanlarda temsil olunmamakta- halli itfaiyey: aciz bırakacak derece- bir vazife ile bulunmuı .olması bu mucip bir tarzda hallini kolaylaşlı• 
ynpılmıştır. dır ve bütün üçlü pakt devletlerin· de büyüdüğü görülmüştür. Bu yan- ı.:sahate sebep olarak gösterilmek- racağına kati surette kani bulun· 

Bütun bu hareketlerden tayyarele- · d d h k" d . lim d fi..+ur den yalnız. Japonyanın payıtahtm a gınların itfaiye tarafın an a ım te ir. muştur. 
tım z sa en onm -ı• • bir İngili~ diplomatik mümesııilliği olunamıyarak kendiliklerinden eö- Japon Hariciye Nazırı dün öğle Siyasetimizin esasını isteklerimizin 

Alman tebliği bulunmaktadır. nünceye kadar yandıltları muhak- yemeğini Amerika büyük elçisi B. tahakkuku ve ıulh yolu teşkil et-
Berlinde ilaveten bildirildiğine kaktır: Bombardıman tayyareleri- Steinhnrt ile birlikte yemiştir. Ye- mektedir. Bu barışı muhafaza •e 

A • O göre, diplomatik sahada Alman miz birbirini takip eden dalgalar mek üç buçuk ıaat sürmüş ve ye- himaye için her ıeyi, hatta fazlaıunı 
Cenubı Sırbıstanda 2 mahfillerinin dikkati Türkiye üzerin- halinde beş saat Kici <üzerinde uç- mekten sonra da Amerikan elçisi yapbk. Bugün de Bulgar kıtal.ut 

binden fazla esir alındığı de toplanmaktadır ve Türk· Alman muşlardır. Bir denizaltı tezgahının ile Kazır uzun müddet görüşmü§ler- Yugoslavya ile Almanya arasında 
bildiriliyor ~ünas~betleri dai~a normal bir se- büyül: zarara uğradığı aşikar olarak dir. cereyan eden askeri harekata k'\ti-

yır takıp etmektedır. g3rülmüştür. B. Steinhart gazetecilere beyanat- yen iştirak etmemiştir. Bu husus Bel· 
Rerlin 9 <A A.l _ Alman orduları Şimdi Afrikadalci askeri harekata Deutsch Werke tezgahlarında ta bulunarak, geçen sonbaharda Ja- grad hükumetinin malumudur. Bıı-

başkumandanlığuun tcbllğl: gelince, Almaın a!lkeri mahfilleri çok büyük bir binanın yıkıldığı ve şehir- ponyadan geçerken gördüğü misa- nun iyi tefsir edileceğini zannetmek-
Bulgarlstandan hareket etmiş olan ihtiyatkar davranmakta, fakat Der- de vukua gelen hasann doklann firperverliğe mukabele ettiğini ıöy- te haklı idik. Buna rağmen Yugos· 

mıı.reşal L1st in kumandasındakl mo- nenin zapb, Mihverin Afrikadaki ta- uğradığı zarar kadar büyük olduğu lemiş ve B. Matsuoka ile yapbğı lav hava kuvvetleri Bulgar toprak-
tôrlü kıtalarla piyade fırkalnn Yugos- arruzunur. bidayette sanıldığmdan görülmüştür. mülakatın «çok samimi> olduğunu )arına muhtelif vesilelerle bomba at-
lav c~pheslnd?kl müdafaa hattını daha bü -Ük bir geni~lilı:te olduğunu 7 Alman tayyaresi ilave etmiştir. mıılardır. Bu bombalar askeri he-
"ararak erazı m.:ı.nlnlarına ra~en .. } • .1 le d. hf 11 fy k · d 
1. kub havzasına 100 kilometre derin- goııtermektedır, denı me te ır. d"" .. ""ld"" Moskovadald yabancı ma i er deflere değil, So anın mer ezın e 
u Uturu u . . . Sov;·et - Japon konutmaları hak- ikametgahlara ve halk üzerine atıl-Jığlnd glnnl ler ve Vardar nehrin\ Lonclra 9 (A.A.) - Salahıyetlı kında bı"rçok tahmı"nler yu··ru··tu··yor· Oı·· l l d k geçm !erdir. Bu manevra netıc~lnde A •ka b h • •• mıştır. u ve yara ı ar arasın a a· 
Yugoslav kuvvetleri ile Yunan - Ingi- merı a rıye muste• bir kaynaktan öğrenildiğine göre, Jarsa da bilinen §ey ancak konuşma- dınlar ve birçok çocuklar da vardır. 
Jlz kuvvetlerinin ayrılması bir emri ıarı İngiltereye gidiyor bu gece büyük Britanya üzerine ~~- ların şimdiye lcadar devam ettiği, Bundan baıka Yugoslav kıtaları 
vaki olmuştur. Daha cenupta diğer ika. B h pılan bir taarruz esnasında İngılız dostane oldugu"' ve faydalı telakki tarafımızdan hirbir tahrik vukubul-Vasinı-ton 9 (A.A.) - Amer a - b " 
kıt lar Doyran golü clvnnnda Yunan rtye Nazın alb:ıy Knox, deniz müste- avcı tayyareleri liet Alman om- edildiğidir. madığı halde uzun bir müddet hu· 
eraz sine girmiştir. Şimdiye kndar Al- şan B. James Forrestol'un Londraya bardıman tayyaresi düşürmüşlerdir. dut karakollarımıza hücum etmiş-
mruı kıtaları Cenubi Sırblstanda 20 h:ıreket ettiğini b!ldlrınlJtlr. Müsteşar Lonclra 9 (A.A.) - Salahiyettar Alman • Sovyet lerdir. Dün ve bu gece, 3 nisanda 
b nden fazla esir almışlardır. Bunla- kiralama ve ödünç verme kanununun bir membadan öğrenildiğine göre, ) b h"" 1 d Y 
rın içinde generaller de vardır. Top münasebetleri yapı al! u ucum ar Mı sonra, u-
ve her nevl harp malzemesi ganalml tatbiki safhasına girmC61 münasebe- bu sabah İngiliz avcı tayyareleri, goslavlar kuvvetli müfrezelerle hu-

tile Amerikan ve Jnglllz Bahriye Ne- G ı l t. h·ı· kl d de ·z Beri" 9 (AA ) y A 1_ il "d el,ômm',yetlidlr. a eya e ı sa ı ı açı arın a nı m . . - an resmı dut kara .. o arımıza yem en taarruz "' znretıerl arasında daha sıkı bir mü- d ,_, d b b d B 
Yunan cephesinde, mareşal List'in nıı.sebet teslsl için Inglltereye gitmek- üzerin e iıci üıman om ar ınıan bi· kaynaktan tebliğ edilmiıtir: . etmişlerdir. 

kumandasındaki piyade ~e dağ fırka- tcdlr. tayyaresi dü~ürmüıtür. Mats:ıokanın Moskovadaki ikameti Bütün Bu1garistar. ıu dakikada 
lan Stuka tayyarelerinin ve tayyare Alman Hariciy.: Nezaretine sorulan Makedonyada cereyan eden askeri 
d(lfl bataryalarının da muzaheretile Yurdda konferanslar müteaddit ıuallere mevzu te,kil ey- harekatı büyük bir alaka ile takip ve şiddetli muharebelerden sonra Me- Japon amirallık dairesi le M ~ 
taksas hattını yarmışlardır. Bu hat • • leı.1iıtir. B. Matauo anın os ova- etmektedir. Bulgar milleti için ehem-
uzun seneler zarfında dağlnrda ya- reısı da temdit edilen ikametinin Sovyet - miyeti haiz olabilecek hadiseler ha-
pılm:.ş modem lstihkft.mlardan mute- Tokyo 9 (A.A.) - Amiral Na- Japon meselelerine tahsis edileceği zırlanmaktadır. Bu gibi çok mühim 
~kkll bir mudaraa hnttıdır. gano bugün prens Fuıimi'nin yerine Halkın, Milli Şefe, hüku- muhakkaktır. Almanya, SovyetlCT dakikalarda elzem olan ıükunet ve 

Bmgnzl mm takasında Alnıan ve amh11lık daircii reisli~ine tayin mete ve orduya inan ve Birliği ile dostane münasebetler ida- soğuklcanhlığı muhafaza etmektir. 
İtalyan kuvvetleri tarafından yapılan olunmuştur. gu··veru" bu""yüktü' .. r me ettiği için Alman - Sovyet müna- HükUnıet vazifesi başındadır. Hadi-
hücunı hareki\tı csno.sında Afrlkadakl sebetlerine müteallik meseleler doğ- selerin cereyanını sükunet ve soğuk 
Alman kuvveUerlne mensup kıtalar I W d rudan dog"'ruya temasla halledilebi- k 1 1_1 k l k d. H·· ? nisanda Demeye vasıl olmuştur. Genera eygan an ılı.ıua ta ip ey eme te ır. u-

Alm:;.n hava kuvvetleri İnglllz denlz Cezaire gı"tti Ankara 9 <A.A.) - C. H. Partisinin lecektir. kı1metin elindeki bülii'l vaeıtalarla 
nak !yatına ve Ingilteredek.l askeri yurttaşları dünya. ahvalinden haber- Berlin 9 (A.A.) - Yarı resmi Bulgar milletinin menfaat ve hakla-
ehemmiyeti haiz hedeflere karşı faa- Vichy 9 (A.A.) - Fransız hü- dar etmek ve mllll dd~~uzun iç bir membadan bildiriliyor: Berün °rını müdafaa etmesi lllımdır. Hü-
JI ti b- · k bl avaffakıyetle de le" • • Af "k hh 1 ve ~ •• siyaset bakımın an u..uıını yap- · A hfill · d bild" ·ıd·"' k• "f · · •f d ·11 t ye ne uyu r m - umetının n a mura ası genera nıa.k'üure tertip ettiltl sert konfe- sıyası ma erm. e.~. . ırı. ıg~.e ~met, ~azı. ~ının ı aıın .~ .. mı e 
vam etmlştır. Weygand Tunustaki teftiş ıeyahati- ranslardan sonuncusu 21 martta ba~- göre, Sovyetler Bırlıgının Berlın bu- mümcasillennın ve hatta butün Bul-

Sılahlı keşlf tayyareleri İnglltere- ni bitirdikten sonra tayyare ile Ceza- lamı..,.ı. yük elrisi B. Dekazanof Hariciye gar milletinin müzaheretine nail ola-
nın şark sahillerinde dort bin tonluk . h k t tm" f s-• " 
b r ıtllcbl batırmışlar ve diğer üç bü- ıre are e e ış ır. Büyük şehlr ve kasabalar lçln mer- Nezaretine gitmiştir. cağından emin bulunmaktadır.> 
yuk v:ıpuru bombalarla hasara uğrat- --·--11
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" kezden gönderilen 15 nınbusumu.zun Alman Hariciye Nezaretinde söy-
mı"lardır. Skegness'ln şarkında. çok müfrczelerlmlz Sava vadisinde Kralı- 50 vllfıyet ve 15 kaza.da verdlklerı ?O lendiğine göre bu ziyaret mutad te- ltalyan zayı•atı 
alçakt:ın uçan bir keşif tayyaresi bir JSka. _ Gora'yı işgal etmişlerdir. konferans nisanın ~inde bltm~lr. l birinden ibaretf 
Jngllız muhrlb ne buyük çapta iki Arnavutlukta Yugoslav cephesinde Ayni mak.s:ıdla ve ayni mevzu uzc- mas arın ır. 
bomba isabet cttırmlşt.lr. küçük müfreulerln fııallyeti kayde- rinde bütün Partl U'§kllatınca yurdun 

Bu gece yuzlerce tayyare, mütevali dilmiştir. Birçok esir alınını~ ve bir her tnrafında yapılan konferanslann 
dalgalar Jıalınde Cenubi ve Merkezi miktar sllah iğtinam edilmiştir. da artık sonu alınmak üzeredir. 
Ingilteredekl birçok llmnn tesisatına Yunan cephesinde düşmanın mevzii Bu sırada İstanbul Parti relsl iz. 
ve !ıtnai hedeflere hucum etm~lr. ma.hlyette bir taarruzu geri püskOr- mlr mebusu Reşad Mlmai'Oğlu lle :ı.r
B:"'l c:ı. d:trbe Coventry mıntaknsın- tülmil§ ve birkaç yüz esir alınmıştır. kadaşlannın İstanbul muhitinde, iz- Sovyet hududu civarin-

Almanyada Har~ girdiği gündenberi 
esirler de dahil 

284195 kiti 
• dakl tayyare fabrikalarına indirilmiş- Bombardıman teşekküllerlmlz se- mir Parti reisi avukat Münlr Birsel'in 

tir. Blnlc.ree infilak ve yangın bom- benice limanında deniz cuzütamlarına Ödemiş, T1re, Bayındır'da, dl~er :ı.r- daki tehirlerde ifıklar Londra 9 (A.A.} - Harbe girdi-
bası sana>1 müesseselerinde mühim ve bağlı bulunan deniz tayyarelerine kadaşlarının da Ktlfadası, Urla, Ber- aöndu··ru··lecekmiı ğindenberi İtalyanlar, ölü, yaralı ~e 
tahribat yapmıştır. Portmıouth Jlma- taamız etmJşlerdlr. Orta tonnjda. blr gama, Menemen, Kcmalpa~. Çeşme, eair olarak 28.ıf, l 95 k.işi kaybetmiı-
nı ile doklarında birçok yangınlnr çı- gemlye isabet vaki olmuştur. Blr~ •romalı, Slvrlhlsal', Karaburun, Foça !erdir. İngilizler iee ltalyan müetem· 
tanldığı gorülmfi4tur. denJz tayyaresi ve makinen vesait ve ve Dlklli'de, Anb.ra. Pnrtl vlllyet lda- Londr 9 (AA) _ Cothen- lekelerinin zaptında 23 ıubata kadar 

Şlmn.11 Afrlkada muharebe tnyyare- barakalar hasara! uğratılmıştır. Dt- re heyeti lzalarmın Ankara tazala- ı_· • d a 1_ • • • yalnız 2966 kjp zayi etıni,lerdir. 
lerlnılz ehemmiyet.il dii§man asker te- vulje ve Vodlce hava meydanlannın rında Seyhan Parti 'Ylllyeı tdare he- ourg a çııuan Gotterbo11 Poıten l:ll• 
cemmülerlne bombalar ve mitralyöz- tesısau bombardıman edllmlş ve cld- Yeti Azasından Rlfat Yaveroğlun'1n zetcsinin Berlin muhabirine göre Esirler de dahil olmak üzere talyaı:ı 
Jerle hücum etmlşlerdlr. Bingazlde blr dl huara uğratılmıştır. Tayyareleri- Bahçe taza.sında, o~ Halttevlıı- merkezt Polonyada Lodz, tcUkt zayiab ıu suretle taluim edilebilir: 
İngiliz muharebe tayyaresi dü.şri.irül- mız motörlü kollara, yük vagonlarına den Selim Süha Göts&n'm K~ na- Pnısyada Koenigsberg ve Polonya- Eritre ve Ha?~§istanda 5 nisana 
miıştür. ve kafilelere taarruz etmL,lerdlr. hlyesinde, Kahta Halkevi reisi Ibra- da Lublin ıehirlerinde ıııkları ıÖt'.• kadar 20, 169 k.işı. 

8 '9 nisan gecesi d~n tayyare- Slrenalkte parlak bir manevra ile h1nı tlnel'in Xlh~, Slverdc Halke- dürme tedbi l . al nmaktadır Bu Trablusgarpte 4 marta kad.ır 
Jerl işgal altındakJ sahil ınıntakaları- dilpıanın mühhn ma.klnell müfreze- vi rel&1 Dr. Yusuf Unsalın Siverekte, h. l S ren h 1d d • ' d 24 u general 1 amiral olmak üzere 
na bazı akınlar yapnuştır. lerinJn mukavemeti Msus ve MecblU'- Adıyaman Balkevt retsl Mehmed Ye- te ır er ovyct u u u c.ıvann a . k" . • 

Daha büyük bir İnglliz hava lı:uv- de kırıldıktan IOllra. İtalyan - Alman ner'in kuabanın tlç muhtelif yerinde bulunmaktadırlar. 1.ıflO ~m ~- lia d 
1 1 

al 
•eti Şimali Almanyanın sahll mmta- ıı:unetıeri Demeye varmışlar ve d~- muvaffakıyetli kuıferan.slal: vermekte M h b" • b"ldi d.... .. Al ta yan oma 10 e gener 
tası üzerinde uçara.Jı: blrçolc ,ulere manı takip ederek lfga.l edilmiş olan ôlduklarını istihbar ettııc. u a ınkn hı. rh ıgıne gibo~e lı - olmak üzere 31 bin kişi. Yani ce-
yangın ve lntlı1ıt bombalan aınu,tır. genlş sahayı taramağa. başlaım~ar- Gelen haberlere göre, bu konferans- manya tar ta ır ücum tuna ne man 191, t ?5 1ci§i. 
Düşmanın başlıca hücumu Klel'e dır. lann halk hatipleri tarafından köyle- karşı bu tedbirleri almaktadır. Arnavutlukta 3 ıubata kadar 

W\rclh edllmlştlr. Fabrikalara Iras Alman hava kuvvetlerine mensup re kadar gen1şletııdltı ve halkın kon- İtalyanlar 93 bin kişi kaybetmitler-
edllen bazı hasarlar müstesna, dlter tayyareler dilşman tıt.nıannın toplu teransçılan büyük bir aına. ve has- B. Eden tayyare ı"le clir. 
milhlm hnsarlar halkla meskCln ma- bir halde bulunduklan mahalleri, ma- sasfyetle tatip ederek, Mllll Şefe, hil-
ballelerde kaydedilmiştir. Sivil halk klnell kollan bombardıman etmişler k.1lnıete ve orduya olan f{itranlannı. lngı"ltereye döndü 
arasında oldukça fazla ölü ve yaralı ve mitralyöz a~l aıtma almışlardır. inan ve güvenlerini i!ade etmekte ol-
'ft.rdır. Şarki AfrlkD.da. dü4man Musavva duklan ötrenllm1ştlr. Stokbolm 9 (A.A.) - D.N.B. 

mıntakasında milhlm kuvvetlerle ye- ajansı bildiriyor: Nya Dagblat Alle-
nklen taarruza başlamlftır. Amasyada zelzele handa gazetesinin United Preaa'e 
Diğer mıntakalarda. sureti umumiye- Amasya 9 (A.A.) _ Dün taııt atfen verdiği bir habere göre, İngi-

de vaziyette bir deltillkllk yoktur. Kı- 2,55 de •ehrirnizde kısa ıüren çok liz Hariciye Nazın B. Eden dün tay· 

İtalyan teblifi 

Amerika da 
lngiltereye 

gelen vapurla 

Atlantiği a§an kafile 
bir dütman gemi ve 

tayyaresine rastlamac 

Londra 9 (A.A.) - Büyük 
tanya tarafındaaı deniz yolla 
kontrolu bugün ifşa edilen üç > 
hadise ile bir kere daha sabit ol 
bulunmaktadır. Filhakika bu 
esnasında teşkil edilen en mua 
vapur kafilelerinden biri son gü 
de Atlantiği geçerek f ngiltereye 
sıl olmuştur. İkinci hadise, in 
ordusunun Yunanistana gelme 
mani olmak için düşmanın sarfe 
gayretlerin tamamile boşa gitmiş 
masıdır. Üçüncü vaka denizaltı 
kar~ı açılan mücadelede çok bü. 
muvaffakiyetler elde edilmiş oh 
aıdır. 

Bahsi geçen büyük kafile, K 
da, Avustralya ve Polonya 
gemilerinin himayesinde olarak 
merikadan İngiltereye gelmiıtir. 
kafile hiçbir düııman gem; veya 
yaresine raslamamışhr. 

Sof ya garını 

bombardıma 

Bir İngiliz pilotu görd~ 
lerini anlahyor 

Atina 9 CA.A.) - Atina ajansın 
SalllıJyettar bir membadan aldığı.ı 
malfunata. göre 617 nisan gecesi So 
fizerlne hava. seferi yapmış olan 
İngiliz pilotu, §U beyanatta bulunn 
tur: 

.Geçen gece §lnıendlfer lstasy 
nun yakınında. buluruna~ı htç ı 
mezdlm. Çünkü buralnrdıı. bulun 
tehllkell idi. Bombalarımızın vagoı 
ra tam isabeti üzerine bu vago 
berhava olmuştur. Bu bomba 
tam mflnaslle muvaffakıyetle net 
lenın~tlr. İndlrllen darbelerin he 
isabet atmlş oldu~unu gören Y 
biz değill7_ Filvaki ıstasypn binası 
bulundutu mahalle geldiğimiz 
bu binanın yanma.ltta olduğıınu g 
dille. 

DlRer tayyarelerin çık.armış old 
lan yangınlar, kumandanımızın v 
fesini teshil etmi§tlr. Fakat 
Ruhr'da. aşağı yuknn her hangi 
ım.düf edilen hAdlaelerden ba§fta 
feY detuc:Ur. Bombalar atılmadan 
vel topçumuz, projektörler ve ta 
re dfltu ıoplara a~ açmışt1r. 

Tayyare dUll topların ateşi oldd 
ldl. A vdette Struruca vadisinde k 
lelere mitralyöz ateoı açtık. 

Bu serer, pek hoş blr sefer olını 
tur.• 

Xe demeli?. 
«İkdam> gazetesi 

diye yazıyor. 

«Slavlar> 

cSlavlan 

cS!avlar 

nc.ıma 9 <AA.} - İtalyan ordulan 
mnumi karargahının 306 numaralı 
tebliği: 

zıldenlzde cücum botlanmızdan blri " • . 
bir İnglllz atır kruvazö ünü "ddetli bir ıntı oldu, Hasar ve J..iıtbJ:ınııl..R.elıııı.İa..Jıtıe....c:lerbl.Lı..ı......h:-LDi..-hı..,_,..,..._.,..._-.J~.JA.1'1.:..ii-------~----~ 

Yabancılar Macaristanı 
terkedebilmek için 

mezuniyet alacaklar 
Buda~·~ g (A.A.) - Dahiliye Ne

z:ı.retinliı bir tebliğine göre yabancı
ların Macarıstanı terkedebllmelerl 

dememeli; 

demeli! 



AKŞAMDAN AKŞAMA r 
Münir Nureddin'e '

dair •.• 

E 
Karışık çay 

) 11 nir ç.~~~·-11 
-·- • Açg.ozluluk 

ı Beşiktaş cinayeti muhakemesi ı Eleme imtihanıatı 

L • 
lr 

Evvelki Akşam Melek s~enıasl 
ıalonunda Münir Nureddin bır kon· 
ser verdi; kalabalık, giizide bir halk 
kütlesi tarafından alkı.şlan~ Tab'l 

Karişik kahve gibi kari
şik çaya da fiat lionacak Suçlulardan birisi dinlendi, 

. cinayeti itiraf etti 

Hususi orta mekteplerin 
imtihan yerleri tesbit 

Harp İçinde bulunan Avrupalı, 
karnını doYlll'mak için yeni bir usul 
bulmuş. Dünya iktisadiyatının ne 
k~nıik bir safhaya girdiğini çok iyi 
goıteren bu wul tu İmİf: 

Tanburi Cemil'in, Itri'nuı, • • edildi 
nin, Şakir ağanın, Hüsnü'nüıı. ~ 
men Şen'in, İzmirli Ralum'ın, • ,. 
be İn bizzat Münir Nureddm. ın 

y ' k''& • programı bestelerile halk tür u en 
t~kil ediyordu. . 

Fiat miirakabe büromı karışık. kah
ve ile beraber karışık çaq ~ ile de 
meşgul olmakta.dır. Büro memurlan. 
çaycüan dolaşmakta, ka.nşık çayla'i'.1 
tesblt etmektedir. 

Avrupanın birçok şehirlerindeki 
otellerde, pansiyonlarda verileııı ye

__ Şe~l.00.~ki ortamekteplerln mü- mekl~rin porsiyonları 
0 

kadar azal· 
durlerl dün oğleden sonra. Istanbul lrul mq ki müşteriler bu v • tt 

Bundan bir müddet evvel BeŞ'lktaş- aynca ka.nunl ta!dbata. tevessül edile- lisesinde toplanmışla.rdır. Toplantıda lanıp duruyorlatnnf ':;tt il en sa-
ta. bir cinayeti iş~ ve şoför değ- ceğ'i.nJ beyan etınlştir. imtihan meseleleri, imtihan yapıla- pansiyoncuJar b ·. e c er ve 

İştirak eden artistler : ~emal Nı
yazi Dürrü Turan, Necati Tokyay, 
Art~ Candan, Feyzi Aslangil, 
Avni Baykari'ydı. Bunların da mün· 
fenden çaldıkları parçalar dinleyici
lerin takdirine mazhar oldu. ,,.,,.,,. 

Komerde ben de bulundum. 
Salonu dolduran seçme insanlara 

muhabbetle göz gezdirerek: 

Piyasadan alman karışık kahve v_e
çaylar Büroda mühürlenmekte, tahlil 
edilmek üzere Belediye tablilhanesine 
gönderllmekted1r. Haklkl çay ve kah
veye fiat tesbit edllmi,tlr. Karışık 
kahve veya çayın bu fla.tten daha 
ucuza satılması iktiza etmektedir. 
Çaycı ve kahveciler mahlut çay ve 
kahveleri daha pahalıya satmaktadır. 
Karışık. kahve ve karışık çaya da __ flat 
tesbltl lazım gelmektedir. Flat •• ~~;_a
kabe bürosu kahveye ve ça.ya ....... ~.ı-

......_...... •-•-de bir 1-lhaml, bu'"tu~n bunl"'"" rağm-,_,,._ cak mekteplerin islınlerl konuşulmuş, muş·· teril ..:-:- karınlu vaxıyet karşısında nekçillği eden .1.ıa.10. •··•1.11.u.ıı ...._... ... .... uA.U imtihan komisyonları seçilmiştir. Res- ~·~ • arını do)'W'mak 
adam, odasınd& ~~üç _yerinden bı- temadiyen ayaklarını yere vurup tem- mi orta.mekteplerin mezuniyet imti- ıçm nıhı!at ilmınden istifadeye ka-
çaklananı.k öldilriilmuş bır halde bu- po tutmakla, kendisine hlQblr sual ro- hanları kendi mekteplerinde yapıla- rar vertıuşltt. . 
ıunmuştu. .. rula.nuyacağını söylemekle vakit ge- akt ş· d. 

-~ta günl e m- C ır. un ı yemekli otel ve pan · Bu cinayet, -....ı Y1 ere ·~v- çiriyordu. sıyon-
gul etmiş, nihayet İlhami ve Cevdet Nihayet reis, suçluların dışarı çı- Hususi ortamekteplerin eleme im- larda_. so~ derec4: parlak, içindeki 
isimlerinde iki genç katil yakalan- karılmasını emretti, salon boşaltıldı. tihanla.rının yapılacağı mektepler yemegı bırkaç mısli aksettiren ta
mıştı. Dün bu clnayetın faillerinin Bir müddet geçtlkt.en sonra. İlha.mintn şunlardır: haklar kullanılıyornıut. Faraza bu 
muhakemesine ikinci ağırceza mah- mahkeme haricinde kalınası kararlle İstiklıll, Darüşşa!aka, Yüce Ülkü. tabaklardan birinin içine bir köfte 
kemesl.nde başlanması mu.karrerdi. yalnız Cevdet içeri alındı. Reis, Cev- Hayriye liselerinin orta kısım eleme- atbnız mı? Bu on köfte •eklinde 

- Ne mutlu Münir Nureddin'e! • 
diyecek oldum. 

rılacak başka maddenm ~kta.rına 
.. yeni bir rıat konması lazım ge

f~X:ği mütaIAasında.dır. Bu hususta Yanımda bulunan bir dost sordu: 
...:.._ Bu sözlerinle, Münir'in kıyme· 

tini mi bildiğimizi söylemek istiyor· 
ıun? ... 

Belediye ile temas edilecektir. . 
Çekirdek kahve saklamış 

Ferlköyde blr kuru kahvecinin de
posunda mühlın miktarda gizli çekir
dek kahveye raslanm:ı.ştır. Bu depoda - Değil mi ya? - dedim. 

- Gerçi Türk halkı bu sanatka-
nn değerini takdir etmiyor değil. 
Mesela Münir Nureddin, Beyoğ
lunda, hele Divanyolunda, Fatihte, 
B~iktaşta, Kadıköy veya Suadiy~
de söyliyeceği geceler oralarını bu
yük bir halle kütlesile doldurabilir. 
Keza, İzmirde veya Ana~olunun 
herhangi bir yerinde Münirın adını 
İşitenler samimi bir tehalükle top· 
lanıyorlar. Radyoda ve graınofo~
da onun sesini dinlemek İçin bepı: 
miz can atarız. Ancak bu !evmı 

ekUın1~ mahlilt kahvenin kllosu 200 
iuruşa satılmaktadır. Muhtekir kah
veci hakkında kanunl takibat yapıl
maktadır. -------
iş yerlerinde 
Yeni talimatnamenin 
tatbikına 17 nisanda 

başlanıyor 
. d b. babıs var· kıymetlerin fevkm e ır d llm t si "fttbl.kat 17 

dır ki bunu rica ederim gazeten e Yeni Jş ta a name ""' ı 
nisanda başlıyacaktır. Belediye ve Vi-

tebarüz ettir. d"' Hl.yet sıhhat müdürlükleri, talimat-v b · d ış' t'ırak ettiğim u· e, enım e name tatbikatına geçildikten sonra 
ıüncesini anlattı: yapılacak t.eftişlerin şeklini tesblt et-

....... ... . .. · · · · · · · · · · · · ...... · · · .. · mişlerdlr. İş yerlerinde !işler tanzim 
M'" · Nureddin devrimizde edildiğinden, teft~lerde fişlere meş-

... . unır anınmı.ş bir mugan- ruhat verilecektir. 50 işçi ile çalışan 
kıymeti hakk~e ~.. elli sene ev- müesseselerin bir doktor bulundur-
ni değildir. ~-un u onun le kadar malan lazımdır. 
velden üç yuz. s.en~. evve ah- Müesseselerde 12 ile 14, 14 ile 19 ve 
giden bir musıkı kaınatımızk~ r bu miktarı aşan yaşlara göre amele 
fazası olduğunu mu~~kkak •1 .. a~ı- miktarı tesbit edilecektir. ~!er:? 
kile idrak etmiş değıhz. Eskı buyuk amelenin umumi ahvali, amele mes-

atkarlarınuzı iyice tanımamakta kenlerinin vaziyeti, bir ayda ne kadar 
s7~ -uınuz, bunun sebebidir. 1 hastalık olduğu, yazılacak, müessese-
0 ~~nir, bu itibarla, mese]a Süley- terden sıhhi ve içtimai ya.rdım ·şekli, 
maniyedeki Türk ve tsJam müzesin- bll:. hususdta ne1fı1gibi1 te

1
dblr almdı_ğıb_. 

den daha kıymetli bir müzedir. O muessese e ma c an ara ne gı ı 
.. d k' .. 1 1 muamele yapıldığı sorulacaktır. mucssese e es ı guze yazı arunız, __ 

eski halılarımız, silahlarımız seyre
dilir. Halbuki onun kadar ve belki 
onlardan daha kıymetli olan eski 
musiki seslerimiz anca'< Münir tara· 
fından ifade edilir. İtri'yi, Seyyid 
Nuh'u, Nayi Osman dedeyi, Zah~-

' .. " ·· Selimi Sadullah aga-ya yı, uçuncu • _ , t 
yı. Vardako-;ta A.hme_d 'aga yı, s: 
mail dede'yi, Şakır aga yı, E_yyu~ı 
Mchmed beyi, Detlalzade lsmail 
efe.,di'yi. Zekai dede'yi, ~a~ı. ~
rif beyi ilh, hulasa Türk musikisın~ 
t:ın büyük üstadlarmı bugün yer ~
zünde hakkile doğru olarak ~ız.e 
ifade eden yalnız ve yalnız Muınr 
Nu•eddin'dir. 

Mesela bugün, musikiye meftun 

l ilyonlar sahibi bir ehli zevk, 
oan m W •· Mo Beethoven'i veyahut agner ı, -
zart'ı dinlemek isterse <;ok kİ olay 

b·ı· f k t «ayet sma· mu;:-adına er( ı ır; a a " I ., · 
il dede'yi, Zaharya'yı, ve~~ ~rı:; 
dinlemek isterse beş kıta . uzerm 
Münir Nureddin' den başka. bunlb r 

k b . t k mugannı u a-
söyleyece ır e d" e - e 

M.. · ,. ayaklarına uşm g maz. unır m 
mecburdur. 

·········· ··· ······ ······ ·· ······· ···· 
Dostumun hakkı vardı. d 

· · arasın a Acaba güzel eserlerımız 
. hançer hangi halı veyahut hangı . k d 

lsm~il dede'nin bir bestesı a ar 
bT? ruhumuzu ifade ede 1 ır · NA) 

(Va - u ............ , 
·······•••&••·············· 

Gömlek ve boyunbağına 
kar haddi konacak 

Gömlek ve boyunbağı sataıı tica
rethane sahipler! r.ıat mürakabe bü
rosu tarafından dln!enmektedir. Fiat 
mürakabe komisyonu gömlek ve bo
yunbağına muayyen kıl.r haddi koya
caktır. Şehrlml7Jd.eki boyunbağı fab
rikalarından ve toptan gömlekli sa
tan ticarethanelerden fiat alınacak, 
ona göre bir kflr haddi tesbit edile
cektir. -·-

Havagazı şirketleri 
teftiş ediliyor 

tHavagazı şirketler! Belediyeye mü
racaat ederek tarifelere zam ~~~
lerdi. Belediye, şirketlerin muracaa
tinden Dahillye Vekaletini haberdar 
etmlşı, Vekalet İstanbulda bu işlerle 
meşgul olmak üzere bir komisyon ku
rulmasını lstemi.şti. Mesaisine başlı
yan komisyon, şirketlerin faaliyetleri
ni tedkik ettirmektedir. 

Yedikule havagazı şirketindeki ted
kik ve teftişler neticelendirilmiştir. 
Havagazı tazyikinin ve fa:ıliyetin 
matluba muvafık şekllde bulunduğu 
anlaşılmıştır. Diğer şirketlerin tefti-
şine geç!lınişıtir. __ _ 

Bisküvicilerin bir 
müracaatı 

Ka.tlllel', mahkeme koridoruna ge- detin sorgusuna geçti. leri İstanbul erkek lisesinde, şı..ıi Te- gözünüze görünüyormuş. lki köfte tır~ler ve muhwkemelerinin icra-. . ~· 
sına başlanmasını bekliyorlardı. Cevdet, kendisinin Ilhaml ile arka- raldd, Işık ll.selerinin eleme imtihan- etti mi yirmi tane ••• 

Bir aralık Cevdet lle İlhami ağız daş olduğunu, cinayet gecesi haya.- lan N.Lşantaşı kız ortameıkteblnde, Bo- Bu suretle manzaranın tesirile bir 
kavgasına başlamışlar, blr müddet tında ilk defa olaraı..lt rakı içtiğini, ğazl,.l lisesinin Gaz! Osmanpaşa er- nevi telkin altmda kalan otel ve 
sonra da lşi büyüt.erek blribirlerinin bila.hare İlhamlnin akrabası olduğu- .,, . .. il . . 

nu zannettiği maktul Tevrl~ evine kek ortamekt.ebinde, Yeni kcıllejin paınsıyon muşter~ erı ~kıden doy-üzerine atılmışlardır. Orada. bulunan dıklan iktar • 
jandarma muhafızlar ikisini güçlükle geldiklerini, burada da blr müddet iç- imtihanı Takshn erkek lisesinde ya-ı '?"a • . . . ayru m. • Y~meğ1 
blribirinden ayırabllmLşler ve tecrid tiklerini, blr aralık Tevflğin kendlsi- pılacaktır. t1n1dı sihirli kaplar ıçınde yıyince 
etmlşlerdlr. ne sarkıntılık ettiğini, bunu İlhami~ memnun: «Oh! •• diyorlarmı,, kar-

Nibayet muhakeme sırası gellnce, söyleyince, İlhamlnin kırazak Tev!iği Bugün li~ müdürleri toplanarak nunız doydu. Yarabbi ,ükür! .. ». 
ikisi mahkemeye ookulmuş, ayn ayn bıçakladığını, bu arada kendisine de imtihan hususlarını konuşacaklardır. 
sıralara oturtulmuştur. bir sustalı çakı vererek, Tevfiği vur-

Reis, evvela İlha.miyl sorguya cek- mak için tehdld ettiğin!, bu tehdldle 
meğe başlamış, İlham!, i.ını!nl oyle- kendisi de Tevfiğe bil'kaç darbe vur-

! duğunu, bu şekilde Tevfiğl öylece bı-
dikten sonra, saçmalamağa baş amış, raktıklannı, İlhaminln, Tevflğln elbl-
soyadı olmadığını, babası bulunmadı- selerini de alıp çıkıp gittiğini anlattı. 
ğını,kendlslne sual sorulmamasını 
mevzuubahs etmeğe koyulmuştur. Cevdetin bu itlratıanndan sonra 

Mahkeme reisi, bir lkl defa kendisi- Emniyet ikinci şube cinayet başkomi
ne ihtaratta bulunmuş. fakat İlhami sert B. Alişan ile memurlardan B. Ze
bu seter, büsbütün hezeyan yapmağa ki şahld olarak dinlendiler. Bunlar. 
yeltenmiştir. Cevdetle İlhamlnin zabıtada yapmış 

Müddeiumumi muavini de, İlhami- oldukları itirafları ve cinayeti nasıl 
nin güya delilik aIA.lmi göstermeğe anlattıklarını 1zah ettiler. 
kalkışmasının mahkemeyi kandıra- Mahkeme, gelmlyen şahldlerln celbi 
mıyacağını, kendisinin düzgün cevap için muhakemeyi başka güne bırak
vermeğe davet olunmasını, hakkmda mıştır. 

Yüksek iktisad ve ticaret 
mektebinde imtihanlar 
Profesörler mecli~inln verdiği bir 

kararla Yüksek iktisad ve ticaret 
mektebinde imtihanlar şu şekilde tes
bit ed1imlştir: Birinci smı!ta muha
sebe - iktisad, lkincl sınıfta muhase
be - ticaret hukuku, üçüncü sınıfın 
maliye ve konsolosluk şubelerinde 
maliye - İcra, lflas, bankacılık ve 
muhasebe şubelerinde mali cebir - ic
ra, iflas ders!ert. 

Dersler 12 nisanda kesllecektlr. 
Eleme imtihanları 16 nisanda başıh
yacaktır. 

Yangın başlangıçları 
Dün Karoköyde Havuzlu handa ka

lorifer bacasındaki kurumların tutus
ınasile bir yangın başlangıcı olmuşsa 
da derhal söndürülmüştür. 

Küçük Ayasofyada İbrahinı!n evin
de çatı arasındaki bir edada yakılan 
mangaldan sıçrıyan kıvılcımla çıkan 
yangın da hemen gelen itfaiye tara
fından söndürülmüştür. 

Fatihte İbrahimpaşa hamamı soka
ğında oturan Ömer adında bir çocuk 
kibrit kutusile oyna.makta iken kutu 
parlamış, bu şekilde perde ve pencere 
kenarları tutuşarak kısmen yanmış
tır. 

KÜÇÜK HABERLER 
*Galata.da oturan Mehmed Eminle 

Halid, bir kadın meselesinden kavga 
etmişler, Halid, Mehmed Emini bıçak
la iki bacağından yaralamıştır. Polis 
carlhi yakalamış, yaralı hastaneye 
kaldırılmıştır. · 

* Hüseyin isminde birinin idare
sinde bulunan bir ba\ıkçı sandalı dün 
8arıyer önünde bir vapurun dalga
sından devrilmiş, bu sırada oradan 
geçmekte olan Ömer kaptanın idare
sindeki motör, sandalı ve sandalcıyı 
kurtararak limana getirmiştir. 

* Ömer ve Osman isimlerinde lki 
arkadaş, Şehremini c!vannd:ı. sarhoş 
olarak umumi lstiral1:ıt1 sıelbctmek ve 
başkasına zarar lrns edecek şckllde 
hareket etmek suçlarından dün Sul
tanahmed ü~üncü sulh ceza mahke
mesine verilm~lerdir. Muhakcımelerl 
neticesinde Ömer beş, Osmar. da do
kuz giin müddetle hapse mahkum ol
mu~tur. 

* Dün muhtelit memleketlere 450 
bin liralık ihracat yapılmıştır. İngil
tereye 360 bin lira tutarında tiftik, 
Mısıra tütün ve sardalya, İsviçreyc 
fındık, afyon. Amerik.aya lüle taşı ve 
av derisi, FlUstine pestil gönderilmiş
tir. 

Bilet vermeyen bir otobüs Meclisin dünkü İçtimaın-
biletçisi cezalandırıldı da müzakere ve kabul 
Zabıtaca dün yapılan scyrii.9efer edilen kanunlar 

kontrolunda, Keresteciler - Eyup hat-
tında çalışan bir otobüs kondüktörü- Ankara 9 (AA.) - Büyük Mil
nün, otobüse aldığı on altı yolcudan let Meclisi bugün Refet Canıtezin 
para alıp bilet vermediği görülmüş ve başkanlığında toplanarak ruzname
en ağır para ceza.sile cezalanclırılma51 sinde bulunan maddelerden devlet 
kararlaşmıştır. 

Bundan ba.~ka, mübürsüz plaka ne memurları ayhklarının tevhid ve 
sefer eden üç, numarasız kasket giyen taadülüne dair kanunun yedinci 
üç şoför daha cezaya çarptırılmıştır. maddesi cüzünün devlet şUrası aza-

Bir otobüs şoförü hakkında da, için- lığına intihap edilenlere şümulü 
de yolcular bulunduğu halde bir yer-
de durarak benzln aldığından, ceza olup olmadığına ait tefsir mazbatası 
zaptı tanzim edllm~tir. ile cami ve mescitlerin tasnifine ve 

Gazino tarif el eri 
tasnif harici kalacak mescit hademe-

Aktarma biletler 
Günde 2700 aktarma 

bilet kullanılıyor 
.. 

Tramvaylarda. bir müddettenberi 
tatbik edilen aktarma, tek bilet ve 
kart usulüne devam olunmaktadır. 

Tek bilet usulünün iYi netice verdi
ğini, kısa mesafeler arasında yolcular 
yürümeyi tercih ettiklerinden tram
vay arabalarındaki izdihamuı nlsbe
ten hafiflediğini ve buna mukabil 
umumi varidatın arttığını yazmıştık . 

Tramvay idaresi aktarma ve kart 
usullerinin ne gLbi netice verdiğini 
tedkik ettirmektedir. Şimdiye kadar 
yapılan tedkiklere göre, günde vasati 
olarak hatlarda 1200 birinci mevki ak
tarma, 1500 ikinci mevki aktarma bi
leti kesilmektedir. Aylık kart alanla
rın sayısı ise 130 u aşamamıştır. 

Gıda maddeleri 
tahlilleri 

Belediye kimya.hanesine tahlil etti
rilmek üzere gönderilen yiyecek ve 
içecek maddelerinin tahlilinrlen sonra 
her ay bir istatistik vücuda getiril
mekt~dir. 

Mart ayında klmyahaneye tahlll 
edilmek üzere 2034 gıda maddesi gel
miş, tahlilleri nctlc~iııde bunların 
180 i gayrı muvafık bulunmuştur. Su 
ve içecek ma.ddelerlnden alınnn 19!! 
niimunenin 24 ü gayrı ınuvnfık çık
mış, irmik, ve nişasta lmnl:ltından alı
nan 460 nilınuneden 458 inin matluba 
muvafık olduğu görülmüştür. 

1106 ekmekten 96 sı hamur çıkmış, 
fı-aucala nümunelerinln hepsi muva
fık bulunmuştur. 

Sinemalar kontrol 
ediliyor 

Sinema mak1ni..stlerinden 30 u bun
dan bir müddet evvel Belediye Maki
ne şubesi müdürlüğü tarafından im
tihan edilmiş, 10 una ehliyetname 
veıi!miştl. Yakında bir imtihan daha 
yapılacaktır. 

Sinemaların kontrol ve tertı.ışlerine 
Belediye Makine şubesi müdürlüğü 
tarafından devam edilmektedir. Be
yoğlu ve Sehzadebaşmdakt sinemala
rın kontrollan ikmal edilmiştir. Kon
tıollar yaz sinemalarına da teşmil edi
lecektir. 

Mübadil bonoları tahri
f atı muhakemesi 

Şimdi böyle oda parasiyle birlik
te yemek ücretini de alan ve miif
terilerini doyurmak mecburiyetinde 
olan otel ve pansiyon sabiplet-i kur
duklan sofralarda ziya, renk ve 
tekil oyunlarından İstifade ederek 
bir takını az gıdaları gözlere çok 
gösteriyorlarmıf. Buna gören sofra
dakiler de doyuyorlarmı, • 

Şimdi otelciler de menunmuş, 
pamsiyoncular da, müşteTiler de ... 

Bunu okuyunca dü!\ündüm. De
mek biz insanlar haddi zatmda aç
gözlü mahlüklarız. Ve bizim mide
lerimizden evvel, gözlerimizi doyur
mak 18.zundır. 

Avrupalı otel ve pansiyoncuların 
tatbik ettikleri usul bunu parlak bir 
surette isbat etmiştir. 

İşte ayni mikdar gıda ... Ayni sof
ra... Ve bwıun başında oturan ay
ni İnsan ... 

Birisinde bu İnsanın gözünü do
yurmuyorsunuz. Y ediğı az gıda ile 
doymuyor. Ötekinde gözünü doyu
ruyorsunuz. Ayni gıda ile karna da 
doyuyor. 

İşte aç kalan tarafımız: Gözü
müz!.. Midemiz değil... Halbuki bir 
yerde okumuştum. İnsanların gözle
rini aldatmak, kulaklarını aldat
maktan çok daha kolaym14. Göz 
pek çabuk aldanırmış... Biçare saf 
gözlerimiz ... 
Şu sırada aklıma Nasreddin Ho

canın karısı geliyor. Bu kadın her 
şeyi iki görürmüş. Hoca bir hindi 
getirse kadın sorarmış: 

- Kocacığım niçin iki hindi ge
tirdin? 

Hocanın bu vaziyet kar§ısında: 
«Karı, bu evde ber şey ikidir amma 
kocan bir tanedir» cevabı mef
burdur. 

Yeni Avrupa ikti:ıadiyah insanla
ra dünyayı ve gıda maddelerini Ho
canın karıs#mm gözleri ile göstermek 
istiyor. 

Hikmet Feridun Es 
ıuuuı11onınıonunu111u1111unlm11uuu11nuuuu1ttuu11um 

Ha va kurumuna yardım 

Yeni Mısır konsolosu 
valiyi ziyaret etti . 

Yeni Mısır konsolosu B. E'.~e~ 
Mchmect. Emin Zeki dün Vıl~Y ır
Vali ve Belediye Reisi Dr. Lütfı K 
darı ziyaret etmiştir. 

Bisküvi imal edenler Belediyeye 
müracaat ederek blsküvlcilere her 
gün Ofis tarafından verilen 36 çuval 
ekstra ekstra unun doğrudan doğru
ya kendilerine verilmesin! istemişler
dir. Ofis ise bisküvi unlarının franca
la imalatı için ayrılan mılardan veril
mesine taraftardır. Bisküvlcileriıı mü
racaatinden Ofis haberdar edilmiş

tir. 

Belediye tarife komisyonu cumartesl 
günü toplanacak, kazalardan gelen 
gazino tari!elerinl tedkik edecektir. 
Nisanın 15 ine kadar kazalar gazino 
tarifelerlnl Belediyeye göndermiş oh
caklardır. 

sine verilecek muhassasata dair ka
nunun birinci maddesine bazı fıkra· 
lar ilavesi hakktndaki kanun layiha
sını müzakere ve kabul eylemiştir. 

Meclis gelecek toplantısını cuma 
günü yapacaktır. 

İzmir, Ankara.ve İstanbulda müba
dil bonoları üzerinde tahrifat yaparak 
Ziraat bankalannd:ın yüz küsur bin 
lira dolandırmaktan suçlu Etem ve 
rüfekasının muhakemesine dün ikin
ci ağırceza mahkemesinde devam edil
miş, Karabet, Tahsin ve Ferdi isimle
rindeki şahitlerin muhtelif işlere da
ir verdikleri izahat dinlenmiştir. 

Cevap gelmiyen bir tezkerenin te
kidi için muhakeme başka güne bıra
kılmıştır: 

Türk Hava Kurumundan· Bah~ka
pıdaki muhtelif ticarethanelerin sa
hipleri o!up simc\iye kadar Hava Ku
rumuna büyük yardınıla:-da bulun
makla tanııır.ıış olan Slon. Jak De
kalo, Vitali Polikar ve Vitali Bahar 
isimlerindeki sayın yurttaşlar dün sa
bah İstanbul Hava Kurumu şubesine 
giderek içtima halinde bulunan İdare 
heyeti azalarım ziyaret. etmişlerdir. 
Bu hamiyetli tüccarlar Kunun erkanı 
ile yaptıklan görüşmede Türk ufuk
larını sökülmez ve çelik bir çemberle 
çevrelemeğe çalışan Hav:ı Kurumuna 
karşı yapılması Jazun gelen yüksek 
hizmet ve fedakarlığı ifaya amade ol
duklarını bildirmlşlcroir. Kunını er
kanı bu cömert zevatın gösterdikleri 
derin alakaya karşı kendlleılne te
şekkür etmişlerdir. 

Bay Amca.ya göre ••• 

... Fakat 'Üsküdar yakasında ... İstanb~l tr~mvaylarında ge-
- tisküdar tramvaylarında ka- kabul edilen bu usulün İstanbul ne erkek biletçiler çalıştınlacak

dın biletçiler çalıştırılacakmJ.Ş bay tarafında tatbikine lı:nkan yok- ml§ ... 
Amca ... ı ı 

muş .• 

ıı:? » dıye duşundum, duşun- ka yureklıdir, be~~va bilet dağıt- diyenin lehinedir; Hiç kimse 
. «B~ imk~~ızl~ ne ~ı~_bt-j .... ~<Be~'. dedim, kadınlar yuf- B. A. - Ne de olsa gene bele-

dum... makta mahzur germezler.... <<Biletçi geliyor ı .. ,, diye kaçmazı .. 



' 

alınanlar Nis ş -~rini 8. Churchill mühim mlle y:ardım.m bıralalla bll6 ttaı,..n 
ıstili\sınm bidayetinde meriyete glren 
Inglllz Jttlfakına sadık U.laeak ve 
hem Italyaya, hem de Almanya.ya 
karşı olunceYC kadar harbedecektlr. 
Bu şerait altında vazifemiz lşikllrdı. 

lngilizler Musavvayı 
zaptettiler işgal ettiler bir nutuk söyledi 

( Battarafı 1 inci aalıifede) 

leri. dün bütün gün, cenubi Yugos
lavyada Strumca mmtakaaında Al
man motörlü nakliye vasıtalarına ve 
tank kollarına muvaffakiyetle hü, 
cumlar yapmıılardır. Düıman •"a
minde Uzaklara bir çok kqif UÇ\lŞ• 
ları yapılmıştır. 

Bütün bu harekata iştirak ed~n 
tayyarelerimizin hepsi üslerine dön
müıtür. 

Bir Amerikan gazetesi
nin aldığ ıtelgraf 

Nevyork 9 (A.A.) - Nevyo:k 
Tımea •azeteainin Ber'nden aldığı 
bir telgraf, ıu malUınatı vermekte· 
dir: 

( a..t-afı l inci sahifede) Yunanlılar bunların kudret ve· gaza- (S..tarafa 1 inci .abifecle) 
bına kal'§ı dumıağa karar verdikten 

tuvvetlerlne ve keza anavatanda da sonra elimizden gelen her türlü yar- tqebbüsleri ortadan kalkmlfbr. İtal, 
mesai ve gayretlcrllc bu muvaffakt- dlmı onlara yapmak bizim içln bir şe_ yan ordusunun mağlUp edilnıit olan 
yetleri mumkün kılan vasıtaları te- ref borcu idi. Yunanlıların geçirecek- bakayası her türlü taarruz kabiliye, 
min edenlere, bu hizmetlerinden do- leri lmtlhnna lştlrak etmemiz ve Bü- tini kaybetmiş olup Gondar ve Dea-
layı yüksek takdirlerini şükranla kay- yük Britanya imparatorluğu kuvvetle- . k 1 d · · b k bil ı 
deder... rinln onların yanında yer alması la- sıe mınt~ a ann . a. ıçtina 1 a ~ • 

B. Churclll, bu teklifi y:ıptıktan zım geldiğine şüphe edemezdik. Ma- may~n akıbetlermı. beklemektedı;· 
sonra vaziyet hakkında izahat ver- hallinde bulunan general Dill, Wavell ler. ltalyanların elinde kalan yega
ml§tlr. Ayala kalktıfı vaklt alkış· ve Papagos - bu son 1kJ81 muzaffer 11e liman Aaab' dır. Bu limanın ise 
larla karşılanan Başvekil, ezcümle kumandanlardır - bize bildirdiler ki bahri bakımdan hiçbir kıymeti yok
demlştlr ki: muvarfakıyet temin ~deb~lec~~ bir as- tur. İngilizler, istedikleri zaman bu

cAiman müdahaleslle vaki olan kerl plln tan1Jml mumkundur. Tabi- rasını iıgal edeceklerdir. Habqiatan 
Bingazinin zıyaı ve Llbyadan çekllfşl- atile bütün bu gibi şeylerde ~esadil- h b . 'h · · y 1 
miz, bilhassa Blngazl etrafındaki fun de payı vardır. Fa.kat yersiz bir mu are leaı knıb ayete he.rmııtırl'. la : 
kıymetli tayyare meydanları dolayısı- hususıyet gözetmeyen herkes de tes· nız yapı aca azı tat ır ame ıye erı 
Je zararlıdır. Bu meydanlar şhnd! Hm eder kl bu 1fte bizim için iki te- vardır ki, bunlar cenubi Afrika lcuv
diişman ellerindedir. Bu mühim cihet saduf vardı. Blrlblrine zıd tehl•ke ve vetleri ile Habeş vatanperverlerine 
haricinde, bidayette ileri hareketimizi vazifelerin ne dereceye kadar iyi tevdi edilebilir. 
Tobruk'ta durdunnakla da memnun muhakeme edilmiş olduğunu bUmek Musavvayı elde etmek euretile İn· 
olacaktık. Çünkü Balkanlarda tehlike lazı.mdır. Falt:at eminim ltl, .evveli gilizler en ziyade ihtiyaç gördükle
artıyordu. emnlyeb düsturuna. körü körüne bat- ri noktaya doğru uker ve malzeme· 

Almanlar §fımdl Llbyada mademki Ianıp kalmak bir harbi kazanmakta. . .. 1 . kib .. . k .. b' 
zırhlı kuvvetlerini kullanıyorlar, yal- en zayıf yoldur. Binaenaleyh mart ba- Y}' surat e u ~ muaaıt ço ıyı ır 
nuı Llbyanm detil, Mıflınn da mtida- şında Yunanlılarla askeri bir anlaşma liman elde ctmıı bulunuyorlar. Bu 
faası için çetin ve şiddetli muharebe- :ıkdettlk ve bunun ÜZ:?rlne de büyült hal Libyada müvazeneyi İngilizlerin 
lere int!?.ar ımemız Jlzımdır. İtalyan- mikyasta İnglllz ve impara.torluk kı- lehine tahvil edecektir. 

Muharebenin 
ilk safhası 

CS..tarafa ı inci sahifede) 

tanklannı durduran yunan as
kerinin f edak~lığı ve cesareti 
her türlü takdirin fevkindedir. 

Sovyet - Yugoslav 
paktı 

İsveç gazetelerine göre 
Berlinde büyük 

tesir yaptı Bu bir kaç günlük muharebe, va
tan için ölmeyi bilen insan k&lı-

Stokbolm 9 (A.A.) - Buraya 
ramanlığı ile çelik ve demir ara- gelen haberlere göre Sovyet - Y ..J· 

sındald çarpışmanın en heyecan- goslav paktı Berlinde büyük bir te:
lı misali olarak kalacaktır. air yapmıştır. Stokholm Tidning.en 

Yugoslavya ve Yunanistan, gt- İazeteainin Berlin muhabiri diyor ki: 
ri§tikleri bu istiklAI mücadelesin- c:Hükumet mahfill~rı vaziyetin 

halihazır aafhasında Sovyet hareke· 
de, hiç şüphe yok ki çetin mr- tinin ıebepleri hakkında harareJi 
luklarla karşılaşacaklar, bellrl taluninler yürütmektedirler. Bu 
karanlık günler geçireceklerdir. mahfillere göre Sovyetler Birliiinin 
Fakat ölümQ şerefsizllle tercih bu hareketi, Sovyetler Birliiinm 
eden milletler için esas varılacak B.er~~e karıı h .... ten dost oldu~u 

ideal 
' hissını vermekten uzaktır.> 

hedeftir. Bu e ulaşbran yo-
lun sarp ve yorucu olması hiç bir 
şey değiştirmez. Böyle milletlere, 
nasıl olsa, iyi günlerin güneşli 

sabahlan mukadderdir. 

Necmeddln Sadak 

Kahvemlz yok diye üzülmeylnb:, 
'1mdl herkes misafirlerine 

KARAME L A CEMİL 
İkram ediyor. Bahçekapı 
ŞEKERCİ H. MUSTAFA 

ve MAHDUMU 

Bem' e gelen haberlere göre, Al
man eaas kolundan çok ilerde ?!a
rak, Yuııoılavyada Üskübüın prkm
da münakale hatlarına hücum edc,ı 
alev makinelerini hamıl Alman pa
raşütçüleri, hiçbir netice alm<tia 
muvaffak olamamıılardır. Bu para
ıütçüıerin hepıi, ya imha edilmiş ya 
esir alınmıştır. Yugoslav tayyare!eTİ, 
Strumca mıntakuanda yürüyen bir 
Alman piyade kolu üzerine yenıden 
tam isabetler kaydetmlşlerdir. 

Jann Erit.rede, ~da, İngiliz talarının ve harp malzemesinin ha.- Musavvanıın zaphndan sonra A
ve İtalyan Somallsinde inh!damını reketı .başladı. Harp devam ederken merikalılar artık Birlqik Amerika 
Nil ordumuzu takviye için esaslı kuv- bu bapta tafsilAta glrlşemiyeceğim g!- ile Kızıldeniz arasında münakalat 
vetlerimlzl ve nakliye kütıelerimizi bl, ne vaziyeti, ne de lhtlmallerl mu- ı b" A it' d b 1 y • b• Am !I ___ b VEFAT 
tedricen aeıt>es bırakmakta olması naka~ edemem... yapı masına ır guna ıraz a u un· enı ır erllUUI arp 
....w. 1 ldlr Llbyada ha h --'-i Y 1 k ld mıyacaklardır. • • d • • dirili• B Ah d Ş k r - b "'""" Y • rp sa 0 =u• n ugos avya geç a ı Nevyork 9 (A.A.) _ (O.F.I.) •• genıısı enıze ın yor ay me ü rü ı:.smer. ay 
birdenbire kararması, şimali §akl Af- N d ş··k ·· E b S "h 
rltasmdatl İtalyan tmparatorluğunu Şimai Yugoslavyaya geçeceğim. Londradan bildirildiğine göre. Der- Ne.Jork 9 (A.A.) New-Yo~ evza u ru smer, aran enı. a 

Gelen yeni haberlere göre, Drina 
nehri boyunca lskodranın prki isti
kametinde ilerliyen Yugoslav dttğ 
lutaları cenuba ve cenubu garbiye 
doğru çekilen ltalyanlan hırpalA· 
makta devam etmektedir. 

... .... _ parl-'" aeferln ... ..,...et'nl asla Bütün tarihi uırlarca hayat için . l 60 k'I t k d Dally News gueW1nln nrd111 blr ııa... Eamer ve bayan Nermın Eamerın 
,,..... - .... ••• , nenın ı ome re .-r ın a ve be - Blr16.t" Anı rJta devleüer1 d 1 · b A 'f Es f 
dlifüremez. Keza &.*erlerlnılze ve on- mücadele olaın ve yaıayııını dağla, M h d d 120 k'I tr re ıore ._ e pe er en ay rı mer ve at et· 
Jann - ..... dakl k tanla h . r~· ı; 1 1 ısı~ u u unun - ! ?me e donanmasının en kuvvetli gemlal Olan mittir. Cenazesi bugün Beyazid ca-

......,... omu nmıza olan rına ve mu anp ıgıne orç u 0 ·~ garbınde T obrukun duşmeaanan pek 35 bin tonluk North Carollna muha- .. . . . ·· · 
lttmadımm ft mlnnettarhRımızı d:ı bu kahraman ve yılmaz millet naz.ı k 'b' .. ··t-::!:..."! l • _.. ___ zörll Brookl ._ .. hlarm munden ıkındı namazını muteakıp 
asla azaltamaz. Bll!kis, muvaffakıye- ya ın gı 1 gozua.uq;u, sa 1 geceaı. ~.,..., ıuuva yn --i1 -k ld 1 k T k d ·1 k b 

canavarını teskin jçin bütün gayret- gayri :esıni bir membadaın öğrenil- da bugün deıJze Jndlrllecektlr. Bu .• an acad fved'l0P_,~f?ı aÖl~! e ah· 
tın kolay cereyanına kapılıp glttlklerl lcrini aarfetti. Eğer Yugoslavlar Yu- mı'ftı'r. gemJnJn toplan 4.0 santlmetrelittlr rıatanına e ne ı ecc:Jltır. uye ra • 
7.anlandan daha ziyade çetin harpler 1 1 ,_ d d'd ·ı · h l 
verdikleri zamandır t.ı, kalplerimizin nanlılara müstevli talyanları sürüp ngiliz Hariciye Nezareti eksper- Tftrbtn·motörlert 115 bin beygir kuv- met er, .ıte er ı e aı esıne sa ır ar 
daha SJcalı: olarak ordularım~la be- attıkları ıırada iltihak etmiı olsalar- )erinin ileri sürdüğü fikre göre, ge- vetlnded1r. dileriz. Daha cenupta, Ohri gölünün ft' 

malinde hücum eden Yugoslav lu
taları. tiddetli bir topçu bombardt
manından sonra yeni mevziler İşgal 
etmişlerdir. 

Zaranın Yugoslavlar tarafından 
zaptı esnasında alınan ganaim bu
rada bulunacağı tahmın edilen rrJk
tardan çok mühim çıkmııtır. 

ra.ber olduğlmu gösterecetlz. dı Almanlar harp sahnesine erit.me- neral Wavell garbi Libyayı terket-
Herfeyİ olduğu gibi den çok <:vvel Arnavutluktaki ltal- meği, bütün gayretlerini Balkanlara 

kabul etmek yan orduları süratle imha edilirdi. teksif eylemeği ve Alman - İtalyan 
Hatta sonkiınunda ve ıubatta da kuvvetlerinin derin surette Mısırın 

B. Churchlll, İngiliz u.ferlerinl de · '- t · t bu fevkalade müaaıt as&.er vazıye dahiline airmeaine mani olmak için 
ll&Jllllf 'Ye Kızıldenlzln düşman harp ı_ •• ··k l • 
gemllulnden temlzlendltlnl söyledik- vardı. Fakat bunca ııLUÇU meme- büyük ııcağa, çöle ve Mısır hudu-
ten sonra Adla Abeba'nm za'Dtedll- ketlerin ikıbetinder. ibret almayan dunda bulunan kıtalann harekatına 
diğlni ve İngiUz lruvvetlennın dqlara prens Paul' ün hükumeti yalnız kati güvenmeği kararlaştırmııtar. 
çekilerek, işi Ha.beş vatanperverlert.ne bir bitaraflık takip etmekte ve hat- ...................................... . 

Yugoalav tebliği bıraktıklarını kaydet~ ve: ti Yunanistan veya Türkiye ve bi- de harekete getireceğini derpiı et· 
A•=-- 9 (A.A.) _ Atın' a aı'•nsı •- Habeşlstandaltl bütün İtalyan zimle fili aenelkurmay konu•mala- k k d f b l H ...... ~ ·ı esi • " me c;o teaa Ü i ir ıey o ur. er 

bildiriyor: Atinadaltı' y .... -lav ••. kuvvetlerinin mahvedı m veya ya- nnı reddetmekle kalmada. Hitlerle d ._,ı,, __ 
_ .... - kalanmuı beokleneblllr. Bu suretle k !Ll 1 k hangi bir anda a amızın İlüui.ına 

farcti Yugoslav büyük erkinıharhi- bqılca yerlerdeki liarekltımız için pakt yapara İltİllL i ini oruyacağı, teıebbüs edebilir. Bu önünde gerile-
yesının 1 ve 8 nisan tarihli re:nni laıVTetıerlmlz derhal serbes kalacak- hülyasına kapıldı. Alman zehirinin miyeceğimiz bir imtihandır. Şimdi 
tebliğini almıştır. Bu tebliğde şöyle tir.• demiştir. meınfur tekniği bir kere daha kulla- Balkanlarda süratle ilerliyor. Türki-
denilmektedir: Balkanlarda nıldı. Maarriafih bu vakada zehir yeye karşı dönebilir. Fakat Ukray-

memlekete deg~il daha ziyade hüku- h b b b K n_ 
Düşman 7 ve 8 nisan tarihlerinde B. ChurchUJ, İngiliz deniz zaferle- na u u at aın annı ve aıır.asya 

büyük kuvvetlerle tanrruzuna d~- ri"ıden de bahsettNtten sonra Balkan- mete qılandı. Acele edilmedi ve petrollerini ele geçirmeğe teıebbüs 
· · A ._. k Jar meselesine g......,ı. ve dcm1rıır 1rl: zehiri yavaş yavaı akıttılar. Niçin edeceöfoi göıteren birçok alametler 

vam etmlftır. nuaane mu avemet- ~,..-·'9 "" .!" acele edeceklerdi~ Mütemadiyen • 
)erine rağmen kıtalarımız Üaküb-1 cŞlmdi Llbyada.n ve Habeşistandan vardır. lngilizce konuşan alemin yap· 
tahliye etmek mecburiyetinde kal- BaHtanlara, Ahnanlann Macaıistanın Alman orduları ve tayyareleri Bul· ratmak için Almanlar bir vaaıta ola· 

I d K nik' d d bo lstUAsını, Rlmanyayı işgalini ve Bul- garistana giriyor ve orada toplanı· rak bu kaynaklan ele geçirmek 
~-ışdar ır. aça 1 ~ . ~ım~n d' !°" garistanı da .llfal ve ifgallnl takip yordu. Kışın Bulgaristanın güzel emelinde olsalar aerektir. Banlar 
Ullt ıman tayyare erımızın 1Len ıaıue eden mtittüt •Tal& dönecetlm. Al- manzaralannı Hyreden bir avuç • 
verdirmek-le olduğu azim zaya.tta man askert kudret1nln ta11ca ve cenu- hta Alman kuvvetleri 7 12 birer faraziyedir. Fakat l>ir f8Y ciaha 
rağmen hücumlarında ısrar etmekte- bu fllrldyı:_ doğru giri§inl merhal" i~ ~ , t 25 f' ene çıka;ıldı. söyliyeceğim. Bir kere At1anb1c mu
dir. Düşman bu sabah Çaribr~d merhale gordük. Bu memleketlerde ve ~ı a~ c ullm b db h harebesini kazandıktan ve bizim için 

k d d b --1 zırhlı ve motörlü Alman taaıTuzlan- Bunun uzerıne zava 1 ve e a t hazırlanan Amerika malzemesinin 
mınta asm a a taarruza '"9'aan1-. ta .__._ bamets'-- ·ı 1 k d'ler'nden 

B 1_ d k d nm, yyare..,uu mer ı.u;e yı- prens ı e nazır an, en 1 1 devamh olarak akmaaını temin et-
tır. .u mınta~a a ıt_aatmıız anu. a- .,,_ ... , aylardanberi devam ....._, ... lr. evvel dı'aerlen' aibi Hitlere arzı ta· 

b k -1- d ~ ~ • • tikten sonra, Hitler nereye ciderae 
ne ır mu avemet gosterm~te ır. Ve nihayet Yunanlılan ve Yuyoslav- bı'yet etmek üzere davet olundular 

gitsin, yeniden ne kadar milyonlar-
.. Arnavutluktak~ taarruzumuz b5· lan, harbe bntmatı asla istememiş ve pakt im.,alandı. Bu pakt Alman: ca insanı sefalete aürüklerae aürük-

tun cephelerde flddetle devam et- olan ne berllcl, ne de öteki, .Almanya- yaya yalnız Yugoslavyanın bedenim lesin, biz elimizde adale.tin ve ceza-
mekte olup kıtaabmız Drina nehrini ya en ufak fenalıJt y;.pacak iktidarda d v·ı h d t k t 1 · · 

• • A • olınıyan bu 1kl mlllet n memle-lı:etln egı • ru unun a am on ro unu nın kılıcı olarak arkaaandan kovala-
K~?mışler~ır. !"falen meml.eketin da- hürriyetleri ve ecdaddan miras kalan veriyordu. yacağız. 
hılıne dognı ılerlemektedırler. topraklar 1ç1n bir ölüm savaşına gl- Nihayet Yugoslav milleti tehlike-

Ş'mal cephesinde hudutlar mınta- r1şmlo bulunuyoruz. yi .gördü. Umvmi bir isyan rişeaile 

BugUn SAKARYA sinemasında 
Büyük İngilterenin terefli tarihi Aık ve Muaiki harikası 

ZAFER SENELERi EBEDi SENFONi 
NA NEAGLE . 

AOOLF, WALBROOK 
Tamamen renkli muhtqem film 

FERNAND GRAVEY - JAC
QUEl.JNE FRANCEL • •e 

AI.ERTE ile Paris Müzikholün 
en cüzcl yıldızları 

Sehzadebaşı T U R A N sinemasında 
2 Büyük film birden: 

1-LONDRA UYUMUYOR 
CONRAD VElDT - V ALERIE HOBSON 

Londranın bnnhk 90JtakJannda Te maakelenen evlerinde ... Kay
nayan esrar ... Bombalara, yangınlara karşı çelik bir kale gibi duran 

Bugünün LONDRASI Uyumuyor. 

2-ZEHiRL i GAZLAR ESRARI 
JOHN LODER - NOEL HADISON 

İnciliz istihbarat 8erriG yazifede • Bin bir heyecanla dolu sahneler 
Zehirli gazlann çözülmez esrarı. 

kasında mevzit mahiyette ufak te- Binlerce ve binlerce Alman tayya- ayaklandı ve kendisini zeW bir ta· 
fek muharebeler olmuıtur. reclal, aslı:ert ve siya.si polis memuru. j biyete götürenleri ıürüp attı ve ıon 

ESRARINI HARPTEN... Meu:uanu hayattan. •• Azametini artiatlerin kudretinden alan •.• 

daha Bulgarl8tanın Mllıver.ile birleş- b h d ı 
OÜfman 7 ve 8 nisanda yeniden mest açıkça llln edilmeden evvel bu s~~t~e de hayatı a asına a o ~a 

Belgradı bombardıman etmiıtir. memleketin tilit mevzilerine yerleş- hurrıyet ve namuauınu korumaga 
Belgrad ıehri harbin ilk gününden mi§ bulunuyorlar.:ı. Bunun üzerine karar verdi. Avını zehirli tükrükle
itibaren askeri unsurlardan tahliye de Alman loıalan pelı: çok miktarda rile 'buladıktan sonra ağzından bu 
edilm.iştir. Bulgaristana akıp gitmeğe bafladı. avan kaçtığını gören boia yalanının 

Bunların hedeflerinden biri de gayet kızgınlığı Hitlere, Göringe, Ribben-
DüF-an Belgradın haricinde Ka- sarih olarak Sel!niktl ve bu .sabah sa- tropa ve nazi zümresinin diğer kıs· 

raguyeviç, Üsküp, Şabata ve Laza- at 4 te Belf.nJte glnnif olduklarmı h" k 1 C Si • 
revaçı bombardıman etmiftir. M•d- aöyllyeblllrlm mına nazaran ıç a ır. enup av 
di haıarat çok büyüktür. Sivil halk Harbin Balbn yarımadasına götü- la~ı müthiş bir intikama mahk.Unı 
arasında ölenler ve yaralananlar ~a rülmeslnde menfaa.tlmb yoktu ve edildiler. 

böyle blr llıuet de ula talı:lp etme- Alman kuvvetleri ve diplomasisi 
vardır. dik. Geçen fQba.t aonlarmda Eden ile süratle ve belki de isticalle yeni ted-

7 ve 8 nisan tarihlerinde Tiıkua general Dlll'l Orta. l)a.rka. gönderdik. birler aldı. Macariatana, daha bir 
gelen hava muharebelerinde düı- Balkanlarda müttehJd blr cephe tur- müddet evvel dostluk ve- ademi te, 
man çok miktarda tayyare kaybet, mat için bir feYler yapılıp yapılamı- cavüz paktı imzaladığı dost komşu, 
miştir. yacağını anlamaJt istedik. At1naya. ve L d _ .. .., 

Antaraya ~r. Bellrada da gide- suna ır.arp taarruz a curum ortaga 
Atinadaki İngiliz askeri bilirlerdi. Fakat prens Pol'ün hilkft- olması için büyük toprak menfaat

aözcüaünün beyanatı metı müsaade etmedi. F.ter tehc:Ud edi- leri teklif etti. Kont Teleki böyle 
len bu üç .devlet beraber olsalardı el- çiskin bir harekete iftirak etmekten· 

Atiaa 9 (A.A.) - Atinadaki in- lerlnde altmıt Dl yetmiş tümen bu- se kendini öldürmeii tercih etti. A
siliz ukeri aözcüaü. bu aabab tu lunurdu. Bu kunetln mQfteretc bir vuaturyada tahfid edilmit olan Al
beyanatta bulunmuıtur: pJln dalrellncle aert Ye milttehld ha- man ordularının ağar ileri hareketi 

Kıtalanmızın düşmanla karplq- =.e!~ ~&Al~ Macariatandan Yagoılavy..un timal 
nuı olduğuna dair elimizde bu ana &Mnaınııe ~ de vugeçire- hududu istikametine tacil edildi. 
kadar biç'bir ipret yoktur. Karşıla- blllrdL Bel' llaJde nwnleb&in dalbk Ve bat imanamn attığı yahfl ve 
tacakları zaman haklcmda da işaret ve lnzalı OlUfU, mibıataıe JODannm kindar nara ile de bizzat :İ9tİl1 batla· 
yoktur. Mutad Yeçhile. Almanya. mahdut bulllll:DfU ııe.p ed1ıı. Al- dı. Açık Belgrad fdıri kül haline 

1 d manian hiç delilse uzan müddet se- eetirildi B··'-ariatandaki Alman 
ilk teşebbüsü almak fırsatını e h e clktlrirdl. Baıtanlarda sulhün torun- zırhlı k · ti~ ha Sırbietana 
bulundurmUf ve zamanını intiha:> muı için yegt,ne çare olan bö:rle blr .. uvve en cenu 1 • 

ederek kendisine seri bir bqlangıç mildafaa cephesini pek ziyade arzu clognı aaldınldıiı •• artık Ya~an~ 
ediyorduksa da esuen İtalyanlarla tana ka111 muhabbet söstennege lu

temin ey{iyebilmiftir. Vaziyet, bıı avaş halinde bulunan Yunanlıla1'a zum kalmadaiı için b&yük. kuvvet-
dakikada kanf!ktır ve aydınlanın- tendi il&etlerl hariclnde bir hattı ha- ler de Yunaniatana akb. Fakat bu 
caya kadar böyle kalacaktır. Ma'l· ftlket ı&'fSlye etmemete azımeylemJ.t- kuvvetleri derhal kahram ... Yunan 
mafih, vaziyetin iyi taraflan da ta". ordulan biç 1&n1lmadan brpladı· 
vardır. Almanlann bu bq)angaçlan· Baltanluda Ye Tlıti,Jede bürrfyet- lar ve kanlı majlGbiyetlere uğratb
nı ne zamana kadar idame ettirebö- ler1 için hadNıden "78 ha~ğe )ar. lnailiz n imparatorluk kuvvet
lecekleri sorulabilir. Arnavutlukta =e ı:ı=.:ın=~ )eri Pnıcli,.e kadar harbe ginnemir 
hareklbn inlcifafı haklunda muhtelif mahduttur" Tm>Mhlan huıbltlarm- tir. Hiklyeyi lııaacl.n öteye götüre
haberler vardır, fakat Yagosluya, da tahfld&U& ~ mltll1' Jml mem. Binaenale,h biran için harbin t 
nın Amavutluia taarruz ettiğindn blr muhaaımla ham. llrftmele tef- daha büyük Teçhelerine döneceğim. 
maada11 teyid edilmemiştir. Tik etmek mıesul1"tln1 tmr1mlze al- Ukrayna hububat anbari ) 

ltalyanm tekzı1>~ ::! ı;:e:r,~u'!n ~ t:" = ve Kafkasya petrolleri 1 

Roma 9 (A.A) - Salihiyetli llne miilü1 oldular. Yman BapeldU B. Oıurchill. Franaadan. deniz 
ltaJnn mahfillerinde, Fiame, Zara ~~.!C:::' h::ı ":; ve hava muhareMI-:nnden 'ft 'Ame
ve ltkodrama Sırp kUVYetleri tara- toprat1anm her m~'YSe bqa her rib 78rclmıuıdan ~tikten aon• 
ft:ıdan igal edildiiine dair Belcr•d- ne ııalJamM. obdlıa o1nn mldalMJ& ra nutkunu iaYle lıilirmittir: 
dan çakanlan haberler ~en tek· amefmil&lr ft Bi1lk aUanya, TDr- Bittabi Hitlerin u kert makinesini 
zip edilmektedir. tlJe ft TICGllaJJ& ıaratından tama- hangi istikamette nya iltibmetler-

Bt:ra:t l'ran•ı• :rt1mi 

Bu akşam L A L E sinemasmda 
CHARLES VANEL-JULES BERRY. TANIA FEDOR •• SUZT PRIM'in 7aratbiı 

ÇALINAN SAADET 
Atk uğruna hayabnı feda eden bir. kadınan ... Çocuiu için 12tıraba bq eien bir acanın... Saadeti için 

her kuvvetle çarpapn bir kahramanın bayabnı canlandıran bakikt bir taheaerdir. 
PROGRAMA iLAVE 01..A.RAKı Yeni gelen en aon dünya haberleri • Türkçe Britiı PARAMUNT 

JURNAL Ultfen yerlerinizi evvelden bpabnız. Tel: 43595 

BU AKŞAM: Bütün latanbul Halkı 
Yddızlar Yddızı GRET A GARBO'yu 

MELWIN DOUCLAs ile beraber çevirdiii 
:ve dllt reji.ör ERNST LUBh"scH'in taheseri 

·Gülmeyen Kadın 
('l'ORKÇE IOZLO> 

filminde eörmek n takdirle allutlamak üzere 

SARAY • 
sınemasına 

~opcaktır. Bir zevk n ean"at lbidem ... Bir zarafet ve nUkte harikuı ... 
bA VETEN: FOKS JURNAL ıon diinTa ve harp haberl-1. 

Suareler İl;İn 7erlerinizi evvelden kapatınız. 

Bil aksam • 1 PEK sinemasında 
O.,..rulmaz derecede komik aaı.ıeierle dolu, aizi kahkahadan 

kıracak • Kahkahalarla sGldGrecek fil,m 

3 PALAVRACILAR 
AT YARIŞLARINDA 

Bat Rollerde Meıbur R·Tz k d 1 RlcHARD Komikler .J ar eş er ARlmN 

................................... p 



_ SOZÜN &Eli$i 
Yüzotuzlardan 
birile mülakat 

Hoca Tahsin 
Efendinin Pariste j 

neşriyah 

Kaç gündür psetelerde oku.yordum: Tnmvay idaresinin yeni 
ihdas ettiği aylık aboneman laırtlanna fada rağbet yokmuş. 

Şimdiye kadar fe)ılrde ancak yüz otuz kişi bu kartlardan blttr ta· 

Hoca Tahsin efendi uJemadan Çam
lıklı omıan efendinin oğludllr. Altmış 
tekiz yqmda mctiilil rtn.Jet edlldllf.
ne göre 1813 te ~uştur. İptida ora.
da babasından der8. 9(llU'a da t.stan
bulda Vldinll Hoca.dan ıcuet aldJ. 

lslanda adası 
Son günler zarfrnda birdenbire 

ehemmiyet kesbetmesinin sebebi nedir? 
IJe alınış. Bafka talip yok. .., 

Mahiyetleri bakkmd.a hiç bir fikrim olmamakla beraber dog· 
rusu aylık aboneman kartlanna yüz otmdan fazla talip çıkma· 
ması:ını sebeblnl menk edyordum. Nihayet t.esadüf, diln beni 
yürotuzlardan birlle tanışmak şerefine nail etti. Bu genç 1Jlr 
hanımdı. Konuşuşu esnasında çantasını kanrştınrken bbe abo
neman kartım gösterdi. Derhal ali.kadar olarak sordum: 

_ Bari istifadeli bir şey mi? 
- Benim için çok istif ad eli! 
- Nasıl istif ad eli oluyor? 
- Efendim, ben bu karta altı lira verdim. bir ay, rftnde 

dört defa tramvaya binen adamın vereceği para. Halbuki ben 
günde on beş, yirmi defa tramvaya binerim. 

- Neden? Vazifeni7ı tramvaylarda mıdır? bin 
- Hayır! Aslına bakarsanız günde iki defa tramvaya ynl-

d.. ı;ı..+. Fakat a 
mem lazımdır. Bir evden çıkarken, bir de ne on'""9-· h im 

benim için hemen emen -tramvayla seyahate devam etmek sdalır ytirü-
kansız bir şeydir. Tramvayda giderim birden canı~ ' F-1..-ı 

.. rümeden ıı:uemem. .... 
mek isterim. Derhal inip beş on adım !" Biraz gittikten son-
~buk yorulurum. Tekrar tramvaya bme.rim. aJacalh- ak-

. •. .. den _,._..rken çorap & ..... 
ra, mesela bır çorapçının onun a->"- b" ·n1n vitrinine 

. n·· ilk mağazalardan m hma gelir. iner alınm. uy Kaldırımda bir arka-
) eni eşya gelmiş. llt"men iner seyrederinL d tlayıp kenclisile 

.. .. ilk durakta tramvay an a 
daşım gozume çarpar. ~· ak bet alta tramvay de-
görü iirüm. Böylece gidecegım ye~ -~~ de aynı vaziyet. 
ğiştirdikten sonra \'isıl olunım. donuş -.ı-d .. thiş 

bo eman karttan savır;:,ua e mu 
Halbuki şimdi. şu aylık a ? . . bir ay İstediğim kadar 

bir masraftan kurtuldum. Altı hra ıerıyor, 

tramvaya biniyonnn. . d f t mvaya bindiniz? 
- Affedersiniz bugün kaç e 8 ra . · 

. . Ç .. kü camın otomobılle gelmek istemış-
- Hiç bınmedım. un 

ti Akşam da otomobille döneceğim! 
· . . .k ttiın. Fakat doğrusunu isterseniz artık ben, 

Kendısıni tebn e kartlanna ancak yüz otuz talip 
h . . d tramvay aboneman 

şe rımız e, · t bir hadise addediyorum • 
çıkmasını pek şayanı memnunıye 

Şevket Rado 
mnınııammııııııııııımmmıınıııııııııııınmıı•ınııııııııııınııııııııııııııııııııııııııııııı 

™~!~~~~~~~mı 
ispanyada dilencilere para 

veren ceza görecek 
ispanya hükumeti, dilencilerle 

uıücadcle etmek için kestirme bir 
yol bulmuş ve şu karan vermiştir: 
Dilenciye para vermek bir cürüm
dür. Bu cürmü irtikap eden herkes
ten derhal para cezuı almacakbr. 
Bu ceza S peçeta ile SOO peçeta ara
aındadır. Cürüm tekerrür edene 

ceza mikdan arttırılacaktır. 
Dilencilere gelince, bunlara da 

hapis cezası verilecektir. Dilencilere 
verilen cezanın o kadar büyük tesiri 
görülmemektedir. Fakat sadaka ve
renin mühimce bir para ceza•ına 
mah~m edilmesinin dilenciliiin 
önünü alacağı ümid ediliyor. 

3 polisin bisikletini aşırmış ı 

S ger ıehrinde bir bisikleti üzerine atlıyarak .. vuı-
Norveçte tavan K .J,_. · -'-' d 1 

hırsızlıklar muıtur. enOJ111111 tAAıp e en o -
ıabıkalı gayet cruran;k d fa bir mamıştır. Bundan ceaaret alan hırsız 
yapmıştır. ~u ad am ~kemeeye ve- mahkemenin kapısına yaya dönmüı, 
bisiklet çaldıgın an ma v 'd b' b. ·1-1 t d h . · · M h'- le disine agır polislere aı ır 11111> e a a aıır-Tılmıştı. a .-eme • .en. I-
h. a vermiı ve lakin ılk auçu o mıştır. 

ır ccz . d"I • . G 1 d w d w dan cezası tccıl e ı mııti. e· Bunun da farkına varı ma ıgını 
ug~: bu adam sarhoşluk ıuçu ile hisaedince teknr mahkemeye dönet7: daha tevkif cdilmiı?r· Mahke- rek poliae ait üç~~~.ü ~!r .~isiklctin 

b defa auçu hafıf bularak üzerine binerek goturmu:ıtur. me u .• 
heraet kararı vermışktır. d kar- Şimdi poliıler yalnız hırsızı değil 

Sabıkalı tam mah e?1~k~n eçıtrn·ı.. ayni zamanda kendilerinin bisiklet-i v mı ırtı ap ... 
l:cn suçun ası agdır duran bir polia !erini de anyorla,r. 
mahfteme kapısın a 

Amerikada 275 bin k.ı~ıl derili .v.ar 
.. fus sa· dinlerını ve ananelerını muhafaza 

A "k da yapılan son nu ı:... 1 . 
men .~ b lekette halis etmişlerdir. Baılıca mcşguuyet en 

yKımılnda ~l~lre. u~~:ı 275 bindir. av ve balık aVıCiır. Kızılderililer 
ızı erı ı erın Co- f lı: • d k 

B ] S. Chcyennes ve arasında ufak le e aanayı e ço un ar ıoux, turlar 
mandrcs kabilelerine ~nsup · ilerlemiştir. Bunlar yaptıklan eıya-

Bu Kızılderililer Amerik~nın g~r: yı aataralı: oldukça mühim bir para 
kı d ayrı bır mm 1 
smın a tamamen ldetlerini, ele geçiriyor ar. 

ki~~~~~ ANSiKLOPEDiSi 1 

Goltz paşa 
d Waffenı ve ıMüsellih mllleb ba§lıca 

Dun.itil ajans telgrafları ;r;:ın a eserleridir. 
Goltz Paşa'nın ismi geç.~ek iz Y coimar Berlln asterl ünlvemteslnde ~er-

Bizim Golç Paşa dedı m te dotuP h tarlhl mualJlmllti etti. Itlncl 
Baron von der Ooltz 184!ıman tu- ~Uhelm'e de askerlllt dersleri okuttu. 
1916 da vefat etm1ş bir ü-
manda.nıdır Osmanlı ordusunda ~ 1883 te Osmanlı devleti hizmetine 
firlik rütbc~lle muhtelif vazifeler e- girdi; erkdnıharblye ikinci reisi oldu. 
ruhte etmişti. asa- osnıanlı askeri tc~kllatının ve ka-
Şarki Prusyanın B!elkenfeld k da nunlarının ıslahı için çaltftı. İstan-

basında doğdu. Irakta '73 yaşın bula kaymakam rütbeslle getlrllm14-
6l<lu ti Muşlrllğe kadar yükseldi. Alınan 
K~mıay subay çıktıktan so~~ o~usundakl rütbesi ise feriktl. Ge

Prusya ordusile muharebelere işt ldı çen umuml harp esnasında 1915-1916 
etti. Harp tarihi lhtısasına ayn ar~ arasında birinci ve altıncı Osmanlı 
Muhtelif harplere, bilha~ 18~~1; in orduları kumandanlığında bulundu. 
bine dair eserler ııcşrcttl. • 

1 Hukuk balosu 
Budape§tede fabrika ar· Hukuk fakültesi talebesinin her 

da fazla çalışılacak . sene tertip ettiği balo, bu aene 11 
A ) Stcfanı: 1 

Budapctte 9 (A. · -h .. k. et tnisan cuma günü akşamı Tokat ıyan 
ı · · h 1 d 1 ·ı u um ' H stısnaı a va o ayısı e I . de salonlarında yapılacaktır. er sene 

d .. . . ..esscse erın h '- k b l en ustn ve tıcaret mu me· çok muvaffak olan uıı:u a osu-
iş saatlerini tahdid eden kararha fta· nun diğer senelere nisbetle çok da· 
yi feshetır.iştir. Bundan sonra :r ha cazip olmasına çalışılmaktadır. 
da 48 saatten fazla çalışılacak · 

Parlste tahsil etmekte oıaıı gençler
le .ıııristiYan teb'ai devlett allyeye li
sanı letafet beyanı t11rldy1 öğret.mele 
ve derdesti 1ı:tif8t bulunan Darültfi-
nunda okunaCak bau fünunu tahsll 
eylemek il7ıere• Hoca. Tahlln efendi Atlantjpı timalindeki l.landa 
1856 bA irade Pari8e gönderlldt Parls- adasından aon zamanlarda ak aılc 
te bir müddet taNU etti. Sonra sefa- bahsediliyor. Diğer taraftan Porte
ret ı:mamı oldu. Fa.ta.t okuyup yamıat- kiz hükumetinin kendisine aid olan 

bırakmadı Nlste vefat edı>n Fua M d ' d 1 . d uk 
~-nın cen~ lle 1896 da Istanbu- .. • dere.J,V~ a arbına dyenı e~•-· er 
r-r-1dl gon erwgı ve u a ayı ta~ım et-
la i!:anbulda :Ut vazifesi Dariilfunun tiği bildin1iyor. Bu adalar aon za
m6dlirlilğÜ ldl. Azledildi. Babıali cad- manlarda neden ehemmiyet kesbet
deslndeld Tershane emlnl Yusuf ağa mittir} Joumal de Gencve gazete.& 
ilk mektebine çekildi ve anu edenlere buna dair bir makale neıreylemiı· 
ten dersleri vermeğe devam eyledl tir. Makalede deniliyor ld: 
l881 senesinde hastalanarak, tedavi 8. k .. ı B ,, d 

, ... 1 h t l"in Erenköyun-de Münif ır aç gun cvve erun c ~u 
ve ... ~ ra a " • hı·~ d.l • · l ·1· paşa köşküne gitti. Orada vefat et.tı. resmı t~ . ıg neşre ı mıştır: c ngı ız 
Kısaca tercümei halini kaydettiği- askerlennın, devletler hukulı:una 

miz Hoca Tahsin efendi hakkında muhalif olarak Danimarkaya aid lı
fazla malümat almak isteyenlere, landa adasını işgal etmeleri üzeri· 
muhterem Al~mlmlz Ibn\ilem1n ~- ne lngiltereye gitmekle oaln vapur
mud Kemal Inal'ın ıSon a.sır Turk lar için burası bir istinat nok-
şal.rlerl• adlı eserine m6racaati tav- hn B h.d. AJ 
siye ederim. Ben de omdan faydalan- tası 0 U§tur. u a ıse manya-
dım. yı İslanda adasına İnııltere etrafın-

Hoca Tahsin efendinin İstanbulda dak.i harekat mıntakasına ithal et
b~ eserleri şunlardır: Tarihi meğe mecbur etmi,tir. > Atlantik Okyal!IUIUDU ve L landa adasmı gösterir barita 
tekvin. ~sı llml heyet, İlmürruh, Acaba ortada bir hadise var 
Esrarı abu hava, Heyeti fılem. Muma- mıdır} Hayır, yoktur. Alman uker- Tayyarecilik bakımından da vaziyet sına kadar akınlar ynpııihndan, in· 
lleyb ıMlr'atüssema• a<llı blr levha leri 1940 nisanında Danimarkayı hudur. gilizlerin de adam:ı mu<lafaa tesisatt
lle ıMecmualulQnı. adlı btr mecmua İşgal ettiklerinden bir ay aonra, ya- .l.landa, K8'Ulda ile münucbetlc- nı ku\•vetlendirdiklerinden bahse
dKa -nlieş~~;:yı~ha~r~~~:~ı ~~~· d!~ ni 1940 mayısında lngili:ılcr lalan ri noktasından lnııiltere için çok diliyor. Bu tedbirler Avrupamn 
• u ve • d d · 1 · 1 d" ş· d. mühimdir. Amerika harbe girdiği en şimalindeki bu adanın iki taraf-ha varmış. a a asını ışga etmış er ı. ını ı ) .1 •

1 
A k d I 

Bizim iburada bahsetrne1c istediği- bu uzak ada birdenbire günün ha- g~n. ~~1 tere 1 e meri a arasın a- ça da mühim bir askeri istinat nok
mtz Hoca Tahsin crendlnin Parlste diselcri arasına girmiştir. Bunun ıe- kı :ııncınn halkalanm tamamlıyacak- tası addedildiğini gÖ41tcrmektcdir. 
bastımuş olduğu u~ eserdir ki henüz bebi basittir. Çünkü kıtalar arasın· tır: Nevyork, Tene Ncuve, Groen· lslanda Amerikadan yapılacak 
bunlar hakkında hiçbir neşriyat ya- da harp hazırlığı yapılıyor. lslanda land, lalanda, Faroer {ingiliz.ler nakliyatta mühim bir rol oynıyacnk-
pılmamı.ştır. Avrupa ile Amerika arasındaki de• tarafından İşgal edilen Danimarka tır. lskoçya ile Faroer adaları ara-

Bunların 1lk1 olan: · il d b. · •· · d d. adalan}, Şetland, Büyük Britaınya ... sında en kısa mesafe 160, Farocr MİR'ATÜSSEMA, Hoca Tahsin efen- ~ız yo arın a.n ın tızcnn e ır ve 
dl'nin tarlrı veçhile cAsltanel aliye ve ticaret. askerlık bakımndan Aaıglo- Almanalar Norvcçten bu deniz yo- adaları ile İslCl'llda ara ında 250 Is
ekser rnemalik:i osmanlye §.fakında sakson alemi için gittikı;e ehemmi- luna taarruz; edel>ilirlcr. Fakat la- landa ile Groe.'"lland arasında' da 
rüyet lizere kubbe! mükcvkebenin res- yet kesbetmektedir... landa ellemide bulunsaydı hareket 160 mildir. Amerikadan lngıltereJe 
m1 musattahı. dır. Bu münasebetle Alman tebliğin· scrbestileri ..çok daha büyük olurdu. olan düz mesafe, Jslırnda adası yo· 
Serlcvhanın altında da bu g\Wel deki bir noktayı tashih etmek la- Madere ve Açores adaları cenup !undan 24 saat kadar kısadır. Fa-

kıt'a yazılı: zımdır. lslanda bir Danimarka ada- deniz yolu üzerinde ayni vaziyette- kat lslanda yolu daha emindir. 
Feleki miıkevkebe rehnüma sı değildir; müstakil bir devlctitir. dir. Bunlardan birjncisi Portekizin, Diğer bir nokta da lslandanın 
Rasadı ni:cuma muindir Yalnız bu devletin kralı Danimarka ikincisi lspanyanındır. Şimdiye ka- Amerika tarafından ' purlarına git· 
Bu iyineyi ruyi ııema kralıdır. lslandn 930 - 1264 sene- dar bu adalar halkı torpilleneın va· mesi yasak edilen sular haric.nde 
Eseri Ha~an Tahsindir leri arasında serbes bir cühmuri- purlardan lturtanlabilenlere bir ilti- olmasıdır. Banaenale•;h yapılacak 
Mir'atusscına'nın ~arlstıe a:>asıldı~ı yetti. On üçüncli asırda Norveçe ca~h ?l~yordu: Atlantik v muhare- sevkiyatta buraya kadar Amerika 

da. bu şUrln altında okunan ~u tnrlh bağlandı, 1814 de Danimarkaya bcsı gı:~ikçe ııdde~len~ege başla- vapurlarından istifade edilebilir. 
beytinden anlaşılmaktadır: geçti. 1918 senesinden beri bugün- ymca ~ozler Atlantıktekı b~ a~al.a- Almanlar İslandayı ele geçirirler-

Yerdi fer kilki şuaı ~eros tam tari- kü idare şekli mevcuddur. Kendine ve ve ıımalde İslandaya çevrılmı:ıtir. ıe Şimali Atlantikte tayyareleri için 

• hl~c mahsus hükumeti ve A\thing deni- 04 mühim bir üş elde etmiş olacnklar-
Oldu Parlste bu yıl matbu mır'::~ len bir meclisi vardır. Bu meclis Diğer taraftan Stokholmda çı· dır. Bu takdirde İngiltere üçuncü 

Yazının bir koşeslnde: «Reseme 11 nisan 1940 tanninde iki karar kan Stokholms Tıdningen de lslan· bir taraftan da Almanlar tarafından 
TaQslıı• yazılı köşesinde de 1866 vermiştir. Bu kararlar §unlardır: danın askeri ehemmiyeti hakkında tchdid edilecektir. Bu sebepledir ki 
<H. 1283l tnrihi var. 1 - BugÜnkü vaziyet lslanda bir makale neşretmiştir. Bu maka- Almanların bir baskın hareketine 

Hoca Tahsin efendinin nıeflıur kıt'- kralmm, kanunu ..n mucihiac:e lede deniliyor ki: cSon zamanlarda karıı adanın müdafaasını kuvvet
ası da çerçevelenml§ birer beyit ha- haiz olduiu. krallıık hukukuna ifa Alman tayyarelerinin lalanda ada- lendiriyor.> 
Jlnde serlevhanm 1'kl kenarını süsle- etınesine imkia ~ 
mektedlr. Aynen alıyorum: meclis ,imdilik ba Wruku kencliai 

Kitabı Alemin e't1'llkı4ır eb'adı na eline ahmtbr. işlenmiş yapağıların 
fiatleri 

madud 2 - Danimarka - Llanda birliii 
Süturı hadisatı dehrdir a'sarı na beyannamesinin 7 nci maddesi mu-

madud cibinde lslandanm harici itlerini 
Basılmış destrahı levhl mahfmu d b • •-- D·-=--..a.- bu 

tabiatc1e ~ru .. te ~" 0~ -·-~ : 

A " azamı Mücessem Jaf:aı manidardır alemde gunku feraıt dahilmde bu .aaifelen 
her mevcud ifa edcmiyecejinden klanda bu ve

İkinci eser olan: 
NEV KÜREİ ARZ, yine Hoca Tah· 

sin efendinin tarın veçhlle •Muhiti
nin her blr milimetre lmtldadı nıyl 
zemlnin elli kilometre mesafesine be
del olmak üzere 1866 (H. 1283) da 
Pariste tab"olunmuştur.• 

zallı kendiai görecektir. 
Verilen hu kararlar üzerine harbin 

devamı müddetince lslanda adasının 
lngilizler tarafından İ§gali mesele
sini İslanda hükumeti reisi B. Jö-

1 icaret Vekaleti teapit edilen fiatler 
hakkında bir tebliğ neşretti 

nasson İngiltere ile görÜfmüıtür. Ankara 9 (A.A.) -T:tearet Ve-ıycrlerde, fazlaatnı ticaret ofisine 
İslanda, Avrupanın en ıimalinde :U.lctinden tebliğ olunmuttur: devretmek üzere, yukardaki fiat 

Serlevhasının altında §U kıt"a var: olmasına rağmen ne harp, ne de 1 - 29 aayıh koordinuyon ka- esasları dahilinde kendisine arzedi-
sulh zamanında ihmal edilemiyecclı:: rannm birinci maddcaile vcrilrniı len yapak.lan satın alacaktır. Ycçhi arzın tab'oluııcln ııuretl 

Babrü b:ıfo.riıı işte şcldü hef eti 
Acizane hizmet etti millete 
Kilki Talı.ırin ile hattı Vahdeti 

Kürenin kutru seksen sant!mctre
dir. Burada ismi geçen Vahdetl, ev
velce teşrifat kalemi memurlarından 
olan şöhretli hattatlarımızdan biridir. 
o tarlhleı de basılmakta olan .:Eshamı 
ın yazılarını yazm:ık üzere Parlse 
gönderilmiştir. Hoca Tahsin efendi 
onun mevcudiyetinden istifade et.mi§ 
demek. 

Uçüncü eser olan: 
SAATNÜMA da Hoca Tahsin efen

dinin tarıtı veçhlle ,zıyaı şems ile 
saati ayar etmek ve bazı hututu mer
sumesı 1anesile mevakiti lhlmcyl bul
mak menafll zımnında istimali am
mel nasa ft.san cüzda.nlık basit.asıdır .• 

Bir köşesinde mevcut olan kayıttan 
bunu da Tahsin Hoca'nın tersim etti
ği anlaşılıyor. Yazıları da hattat Vah
detl'nln olsa gerek. Çe>k güzel 

1867 <H. 1284) senesi Pariste basıl
ın~ olan bu basitanın bir kenannda 
da şu güzel beyit var: 

Felekten irtifaı kadr ile temkin 
istersek 

Muvakkitbanei alemde bir ,;aat ra-
sat bin ol 

Parlste bulundu~u müddetçe de mll
letlne hizmet etmede devam eden Ho
ca Tahsin hak.kında Abdülhak Himl
din çok güzel bir ollri vardır. Başlan
gıcını aynen alıyorum: 

Dnrimb:, devri zayiat mıdır 
Doca Tahsin efendi de citmlş 
Ekmeliyet de mabv olab bitmiş 
Bu da l'areb nedir bayat muiu 
Şu bü3 ük kainatın altmda 
Geçinir bir garlb idi yalnıı 
Efkan binasib idi maılüm 
Hastalanmış tabib idi mtrbum 
Hakl\:ı az karib idi yalnu 
)[ubbei pür sebatın altında 

membalara maliktir. 102,846 kilo- 1 ı·h· · · d lLt d 5 M"ll• ·· ·h · 1 o an Aa a ıyetc ıstina en, " ısa - ı ı sanayıın ı tıyaç arının 
metre murabbaı tutan lslanda era- V ekiletile müştereken memleket tatmininden sonra ihracata tnhsis 
zisinin üçte ikisi z.iraate elveriılidir. dahilinde jılenmemif cnatureb ya- olunabilecek yapağı mıktarlan Ticıı· 
Bu topraklar ya tarla, yahut bahçe, pağınm, 941 /42 mahsul mevsimi ret Vekaletince tayin olunacaktır • 
mera olarak kullanılmaktadır. Geri devamınca azami fiatleri aıağıda 6 - Beşinci fıkraya göre ihrnca
kalan erazinin b~te biri onnan, gösterilmiş olduğu veçhile tesbit ta ayrılacak yapakların ihracat li-
mütebakisi işe yaramayan yerlerdir. olunmuştur. sansım:n ticaret ofisine verilmesi ta• 
lslandanın en mühim servet mem- 2 B l t b ld k ·· ·~· d 941 94'> · - ursa veya s an u a çu- arrur ettıgın en, M mevsı· 
balarırndan biri de balık avıdır. Her valsız ve kilo başına kuruı olarak mi imtidadınca lisans talebinde bu-
sene iki üç yüz bin tonluk balık av· yapağı esas fiatleri şunlardır: lunulmaması için, keyfiyet 2 1347 7 
lanır. Bursada: Merinos kirli 170,- sayılı kararnamenin tatbikine dair 

lngiltere ile Almanya arasında yanmkan kirli 150,- ve Merinos talimatnamenin uçuncü maddesi 
denizlerde yapılan ıiddctli harpte kuzu 1 30,- kuruştur. hükmüne tevfikan alakadarlara tt'b-
limanlann ehemmiyeti birkaç misli btanbulda: Trakya malları 81,- liğ olunmuştur. 
artmıştır. Düımanın tehdidine karıı tip Trakya harmanmıı girebilecek 7 _ ikinci ve uçuıncü fıkralar 
iltica etmek veya tamir gönnck. ya- menşelerden Bursa, Bandırma, Ba· mucibince bulunacak fiat hadlcr·n
hut erzak tedarik eylemek için emin lıkesir, Karacabey, Kemalpaşa, Ye- den herhangi bir ıuretle fazla fiat 
bir liman bulmak manevi ve maddi nitehir, Manyas, Göno:ı, Biga ve teminine gidenler hakkında, milli 
çok büyük ehemmiyeti haizdir. Bergama mallan 75,- lzmir 7 3,- korunma kanunu hükümlerine tev
'""''"'"'"',."'""""'"""'""""''"'"'"''""-- Aydınlı 73 Anadolu ince 72,- fikan cezalandınlmak üzere kanuni 

Anadolu kaba 68,- prk ince takibatta bulunulacağı bildirilir. O kadar aşinayı heyet idi k 
Ki yaşardı st'mada, yerde detft 7 3,- tark kaba 68.- Erzurum ı· 
Gökde de talibi hakikat leli zıl yüzde 10 beyazlı 7S,- Van ve LJQVQCllOTlmlZ 
tştigalitı sade yerde delil Erzurum ktz1I beyazı (Karaköac fl~ 
En büyük aşinalan serrat dahil) 73,- Karayaka ve koç 
En yakın akribası seyyara& 60,- kuruıtur. Deri fiatleri ait ol-
Gökdeki hevetl delil ancak duğu cinsin yüzde bq noksanile, 
Yerde de h~yetl severdi o at mevaddı ecnebiye toleranalarına na· 
Yani cemiyeti snerdi beman zaran tenzilat miktarları ve özürlü 
KJ umuma bana miraru ııeman 
Mutlak bir cin Qle7ÜP lsbat mallann fiatlcri teamüle göre ve 
Yadı bir yad sermecli olacak yukardaki esas fiatlere kıyasen tak-
Yalna falanla delil, hatta dir olt111ur. 
o semahatde de ~cine idi 3 - Memleketin bütün yapak 
Serveti bir kitabbane idi istihsal mıntakalarında yapağı aza-
Faknna bir delDI bibemta f 1 k d k. ·•-• · f k d Müteaddld lisane rikıl idi mi iat eri, yu ar a ı ııı:ıncı ı ra a 
Medl~ ara vü nik ba ıet idi lstanhul için tcsbıt edilmiş olan esas 
Müteranıd bakimi aıem idi fiatlerden lstanbulda fabrika veya 
Cevheri zatclan mücessem idi ticaret ofisi deposuna kadar hakiki 
Kemi irlanü kanı hikmet idi nakil masraflarının tenzili suretile 
Belki bir alemi mearif idi bulunur. 
Feylesofu edibü şair idi ~ K d f b 
Ne ııorulsa tevabe kadir idi , - en i a. ~ı~~larına muktazi 

Selim Nüzhet Gerçek yapakların tedarıkı ıçın Sümer bank 
mübayaa teşkilatı vücuda getirdiği 

Gedikli hazırlama 
yuvası gençleri zafer 

abidesine çelenk 
koydular --

Ankara 9 (A A.) - Hava ordu
muza iltihak edecek cTürk hava 
kurumu gedikli hazırlama yuva~ı> 
ikinci devre ge:ıçleri bugün, önlerin
de bando muzika olduğu halde U
lus meydanına giderek Zafer abıde
sinc çelenk koymuşlardır. Bu mera
sim esnasında gençlere halk taraf n· 
dan büyük bir sevgi tezahürü qÖ•· 
terilmiştir. 



Sah11e i ....-

t~ı: =ı: i BEKLEVDŞ J -ı:~n~r:ra~Ilj ı oRDULARı DURDURAN KADIN ı 
t Tren, çığlıklar savurarak tarlaları maz." Onla.r benim d~l.N p ç Tefrika No. 90 Yazan: ISKE1'"DER F. SERTELLİ 
arasından koşarken genç kadın ya- Beıt>er benim bu acayip s&lı:lerlme. 
nındak.1 küçük çantayı açtı. Bunun fevkal!de hayret etti ve maama.fth J - Hele sen bir kere sa.hile çık da, - Beni denize atmak marifet de~l 
içinden bir deste mektup çıka.rdı. bıyıklanma dokunmadı.> Taksim- stikldli, Pertevniyal- Muallimi, Venedlk korsanlarının bıra.ktıtı ce- Haydi gel, burada çık karşıma.( 
Bunlar Hak.kının kendisine yazdığı Nebahat mektuptan biran başını sedlerl gör. Saldenln kim olduğunu Saide: 
mektuplardı. Şlmdiye kadar kaç kere kaldırdı ve deh.§etl.1 telqa düştü. }'ı · Ülk Tı• • "'f.r.. ff • ondan sonra. anla.rsınl Bu adamın ecell gelmiş ... 
onlan okumuştu. I.Akln ~r b1It o ka- Tren ineceği ı.stasyona ya.klalJDllŞ'tL ÜCe Ü• lCOrefl mag cip e f Küçük Mahmud kafa. tutuyor ve so- Diye söyleniyordu. Recep reis 1.şln 
dar güzel yazılmıştı ki onlan hel'I za.- Hemen yerinden fırladı. Küçftk vali- ğuk soğuk gülüyordu: nereye varacagmı anladı: 
man tekrar tekrar ve zevkle okurdu. zini aldı. Son hazırl.ıkla.nnl yaptı. - Ben onun ne mal old~nu bu- - Mahmud! Sen ne yapıyorsun? 

Bu seefr de mektup destes1n1n lç!.n- Müthiş blr heyecan lçl.nde idi. Şlm- İstanbul Maarif müdürlüğü ta- gol yapamadılar ve aevre O - O ~ya gelince anladım. zavallı sarık&- Bôyle bir kahraman atkadaşa baş 

dıde_n bir tane çektl. Okumağa. başla- sındl d1:akkıgo"run·_kecne~k!i~e:1~:c~~ rafından mektepler arasında ter- berabere bitti. İkinci devreye Per- ya. köylüsünü soyup geınlyi erzakla kaldınlır mı? 
... ~ONY doldurdu ... Sonra, Venedik korsa.nlan Diyerek yanına sokuldu. 

Hakkı mektuplarında. da.ima kendl- ne l:ta.dar sevınec.eııctt. Bu onun 1ç!.n ne tip edilen futbol maçlarına C.ün tevniyal çok ca.nlı b~ladı. Ve ilk gelince, kediden kaçan fareler gibi, Mahmud söz clinlenılyordu. 
sinden uzakta geçen günlerin ne ka- harlkulMe bir sürpriz olaca.'k:tı. Artık Şeref stadında devam edilmiştir. anlarda elde ett1ğ1. hA.k1miyet ile bizi şu kayaların arkasına. sakladı... - Biz Gellboluya döneceğiz. Bizi, 
dar çekilmez olduğunu anlata a.nlata. genç a.da.m lçin her mektubunda bah- . M allim kal sini sıkı bir b Kendi de sahilde saklandı. Böyle kor- define anyacağız diye buralara kadar 
bitiremezdi Bu mektubunda. da şun- s&tt1ği cmüthlş bekleyişıde sona ere- Az bir seyirci önünde cereyan u e çem er kak bir kadının peşinden gitmek dell- getirdiniz. Bu kaltağın peşinden gide-
ları yazıyo~du: cektl. eden bu karşılaşmalar 1stikla.l ile içine aldı. 3 üncü dakikada de- liktir. Haydl, yürüyün ... Yelkenleri çe- nin aklı yoktur. Sen de uyma ona, Re-

.ıHayatlm. sadece bir bekl~en GecBu sıradaad---~~nı b~~~da.N:::t Taksim Muallim mektebi ne marke vaziyette topu yakalı- kip Geliboluya döncllm. cep reis! 
ibaret günlerlm senden uzakta, seni, e 11.1.WUUU a .. u ... .u..u<\l'w.. ' 11 ...,.~..ı i bir Saidenln gfrzleri döndü. Diyerek Sa.idenin üzerine yürüyor-
geleceğin günü beklemekle geçiyor. trenden ~dl Artık bu saatten sonra Pertevniyal, Yüce t.hkü ile Ticaret yan Salaıı.a.udin bomba gib Küçük Mahmuda: du. 
Biliyorum ki gelmlyeceksln. Blll.yorıım Hak:kıyı goreme'Zdl Kendlslne sa~lık liseleri arasında yapılmıştır. ol- şiltle günün yegA.ne golünü yap- - Sen bir yılansın ... Arkada'}lannı Saide bu hakarete dayanamazdı. 
ki bir daha seni görmlyeceğim. U.kln verllen otele inmek. ertesi. gftnü Ha.k- duk h canlı b .. tL Oyunun bundan sonrası Çok zehirlemek istJyorsunl Sana kendimi Derhal palasını çekerek: 
b~na rağmen bekliyorum. Bu vaziyet kının karşısına. çıkmak 1stlyordu. ça eye geçen u mu.sa- göstermek isterim. Haydl, Gellboluya - Sen böyl~ bir vuruşta insan kel-
neye benziyor bUlyor mu.sun? Blr is- Zaten böyle tren yolcul~d.an bakalarda Taksim lisesi - İstiklA.- sıkı oldu. Bu sırada sertlik yapan gitmeden önce sabile çık da, yaptığı- lesini yere düşüren kaltak gördün 
t&syon tasavvur et. BomboŞ bir istas- sonra kir pas içinde, yorgun ve süzül- le ı _ 2, Pertevnlyal • Muallim Muallim mektebi oyuncularından mız işleri gör! mü? 
yon ve ben orada. hlç gelınlyecek mfil bir çehre lle Hakkıya gôrftnmeği .,...,,_,, ikislni hak dış k d V Diye bağırdı ve Küçük Mahmudun Diye bağırdı ve palasını Mahmudun 
ola~ .. bir treni bekliyorum. Ştmendlfer de arzu etmiyordu. mektebine O - 1, Yüce uıKu - Ti- em an çı ar ı. e kımıldamadığını görünce, dağ yamaç- ensesLne savurdu. 
hatları biriblrlne müvazi olarak göz- Bu geee otelde ~ır, dôkCnür, ıs- carete o • 3 galip ge~lerdlr. müsabaka O - 1 Pertevniyalln ga- · larından kayalar koparan şiddetli ka.- Recep araya girinceye kadar Mah
lerimln öntinde uzayıp gidiyor. Fakat tlrahat eder, ertesi günü dinç, neşeli Müsabakaların taf3ilatını veriyo- Iebesi ve kırmızı küme şampiyo- sırgalar gibi, Mahmudun kolundan mudun başı gövdesinden ayrılın~ ve 
bekledlitiin tren gelmiyor ve gelmlye- ve sıhhatli bir halde sevdiği a.da:ına ima.sil nih t b Jd tutup kaldırdı: yere düşmüştü. 
cek de... glderdl O böyle düşihıüyordu. !stas- ruz. nu 0 e aye u u. - Haydi yürli ... Sahile çıkaca~z. Sahile toplanan köylüler: 
çocukluğumda dünyanın karalar- yondan bindiği otomobil kendlslni Taksim • istiklal Yüce Ülkü • Ticaret Küçük Mahmud: - Biz onun Saldeye kaltak dediğl-

dan en uzakta olan adasına dair bir otele götürdü. Burası çok güzel bir 1 G" ün Yü '01.kü 11 - Ben gemiden a.yrılmam... nl duysaydık, melfınun kafasını siz-
yazı okumuştum. Bu Trlstan La Kun- oteldi. Altında ela lokantası vardı. Günün ilk maçı Taksim ile e- un son maçı ce e Dedi ve Saiden!.n gırtlağına sarıl- den önce biz koparırdık. B5yle bir 
ha isminde bir ada idl. Okuduğum ya- Bu lokantayı görünce Nebahat kaç tiklA.l liseleri arasında · yapıldı. Ticaret arasında yapıldı. Hakem mak istedi. Fakat, hamlesi boşa gitti. kahraman kadına kaltak denir ml 
zıda bu adanın cenup burnundaki fe- s~a.~~nheri aRzına bir şey ko~tını Bahaddinin hakemliği altında Şazi Tezcanın idare ettiği bu Saidenln şiddetll bir yumruğu lle be:> 
ner bekçilerinln hayatına alttL B1r dıışundfl. Eşyalarını odasına götiirttil. k Mahmudun go··zıertnden ate•ler saçıl Diyerek Saidenin etrafını sa""' 1•-

zamanlar Trlstan La Kunha adasına Yüzünü yıkadı. Sonra sıcak blr çorba sahaya çıkan talamlar şu şekilde arşılaşmaya takımlar şu şekil~ dı ... Başı döndü ve tepesi ~~ deni= lardı. ···~ 
s ::nede yalnız bir kere posta vapu- içmek için aşağıdaki lokantaya 1ndl dizildiler: de çıktılar: ze yuvarlandı. Bu hadise Sarıkaya köylülerine pek 
ru uğrarmış. Adada, bir kayanın üs- Burada ayni zamand:ı içki de verlll- 'l' ksim• Asa! _ M hmed Ali Yüce ttıkü: Nejad • Süleyman Küçük Mahmudun arkadaşları: dokunmuştu. Onlar Satdeye bir kur-
tündeki fener bekçileri bütün bir sene yordu. Lokanta pek tenha ldl a · e ' . ' - vay canına bel. .. Amma da. yer- tancı gwile bakıyor ve üstüne toz 
gözleri enginde küçük bir yelkenli, Nebahat buraya girer girmez hay- Sami - Kosti, KA.mil, Feridun - mıthat - Kemal, Celal, Necdet - leştirdl ha.aaa... kondurmuyorlardı. 
yahud büyükçe blr posta vapuru bek- retler içinde kaldı. Köşedeki masada Grlşo Aleksandr Münir Cahid Kenan, Mazhar, Selim, Misak, Diye söylenirken, Saide bağırıyor- Küçük Mahmudun yaptığı alçaklık-
ler dururlarmış... kendisine arkasını dönüp, otuI'an K ' ' ' ' Nihad du: tı. .. Arabozanlıktı. 
Şimdi senden uzakta geçen hayatı- adam Hakkı değil miydi? enan. . - Haydi, sahile kadar yüzerek git. Recep reis: 

mı bu Trlstan La Kunha adasındaki Genç kadın da bir tara.fa 111.ştl. Hak- İstiklal: Fethi - Ekrem, Şeref - Ticaret: Orhan - Sebahaddın, Orada hem elbiseni kurutur. hem de - Bırakın ... Cezasını buldu. 
fener bekçllerlne benzetiyorum. Be- kı yalnız değildi. Karışısına. saçlan bo- Bürhan, Ahmed, İhsan _ Kemal, Adnan - Şuayip, Bekir, Murad - korsan mezarlığını görürsün! Diye mırıldanırken, Saide: 
nim de gözlerim enginlerde Fakat yalı bir kadın oturmuştu. Hakkı sulu M ff İb him N d S ad Küçük Mahmud yediği yumruğun - Aramızdan bir klşl eks!ldl. Fakat, 
işte yıllaı· var ki ufuklarda ·~e küçü- bir sarhoş tavn Ue ve ellndeıki çatalla Mustafa, Sadi, Tank, Refet. ~a er, ra ' evza ' u ' acısını çıkarmak için sahlle do~ru onun işini paylaşırız ... 
cük bir gem! hayali, ne de silik bir du- k~rşısındaki kadının a~ına meze ve- Oyun çok sert başladı. Ve da- Muzaffer. yüzmeğe ba'}ladı. Suyun üstünde yal- Diyordu. Küçük Mahmud yedek ctü:-
man görünüyor... Hayatının: Okya- r~.Y~~.u. Ç:ı-taıı onun a~ her gö- kikalar llerledikçe Taksimin ha- Oyun çok durgun başladı. Bi- nız şu dedikleri işitillyordu: menci idl: 
nusları bomboş... Bazen fılimlerde turu.şunde. •Al kanaryam .• , «Ye bıl- kimi ti 1 ldı~ .. "ldü T k raz sonra Yüce 'Ülkü hakimiyeti - Alacağın olsun! Ben sana göste- Köylüler Saideye yaklaştılar: 
sevgililerini bekliyen insanların ma- dırcuıım!:., cıYe güvercinlmh, cYe ye e e a gı goru · e · ririm tokatın nasıl vuruldu!nınu... - Adama ihtiyacın varsa, sana on-
ceralarına dair sahneler görürdüm. ku~rum!•, cıYe benlm billbülilnb, cıYe kale halinde İstiklAl kalesi önün- aldı. Mütemadi · şekilde Ticaret dan iyisini bulalım. 

• .. 1 bi s· a benım sarı papa~ ....... ,. diye bir kuş kal ..... d .. b s id k t• B d s k 1 ı d Mesela şoy e r manzara... ınem . .. 6........... de cereyan eden müsabakanın esı onun e oynanan musa a- a e a ı karar vermek mecburi- u sıra a, an aya ı ar arasın a 
objektltl önünde takvimler uçmağa ism.1 soylemeğ1 de ihmal etmiyordu. k · ·· .. . yeti karşıısında kalmıştı. iyi bir denizci olarak tanınmış olan 
başlarlar ... Mart, nisan, mayıs, hazi- Bir aralık onun karşısındaki kadın her an golle neticeleneceği tah- anın· ~ golu 19 uncu da~ada Arkada§larına döndü: kumral, uzun boylu «Karayiğih ort:ı.-
ran ... Takvimlerin yapraklan birer arsız arsız: min ediliyordu. Nihayet 22 nci da- oldu. Bır karışıklıktan istıfade _ Geliboluya gttınek isteyen varsa. ya atıldı: 
birer havalanır ... Seneler değişir, 1939. - Hakkı, dedi, ne iyi ettin de şu bı- ki.katla Cah.id nefis bir ara pasın- eden Mazhar sıkı bir şütıe Yüce onları götürüp bırakmağa hazınm. - Allah nzası lçin beni yanınıza 
1940, 1941... yıklannı kestin!... thkün"' ilk k dı Kim istiyorsa, erkekçe, açıkça söyle- alınız ... Fazla gelirsem, bir !şe yara-

Slnemo.da bu takvim yapraklarının Hakkı buna şöyle cevap verdi: dan istifade ederek Taksimin bi- 1 un sayısını çı ar · · mazsam, işte köyüm, i~te limanım ... s d r sın. ... 
uçuşu. tarihlerin değişişi, bekleyişi.ve - en emre ersen bıyık d~~ ka.- rlncl golünü yaptı. Ve devre o _ ı ı 25 inci dakikada Kenan güzel bir saldenin düşmanla nasıl çarpıştığı- Beni buraya atıverirsiniz. 
zamanı~ geçişini göstel rir. hn .. ~~: ~~=ı!~~yık ~a.ıyınğıne d~m"k?mü bitti İkinci devrede oyun müva- kafa vuruşu ile ikinci golü yaptı. nı görenler Saideyi çok iyi tanımışlar- Köylüler hep birden bağrıştılar: 
Slmdı ben bu s nema sa esını Y" " · .. ···• • • •• • dı. Hepsi birden: - Yaşa be Karayiğit ... Biz de sen-

kendi hayatımda görüyorum. işte se- Nebahat dudağını büktü. Aklına Hak- zin geçti. Karşılıklı bir şekilde 1 Ve de-:-e O - 2 Yüce thku lehıne _ Hayır. dediler, biz ne GeUboluya den bunu beklerdik. • 
ni görmeyeli kopardığım takvlm yap- kıpın Y!lzclığı mektuplar geldi. Ken- devam eden müsabakanın ikinci bitti. !kindi devrede Yüce Ülkü- dönmek isteriz. Ne de define peşinde Saide bu iri boylu delikanlıya söz 
rakları bir kağıd sepetini dolduracak dl kendıne mırıldandı: o:Ne bekleyişi... 1 •• h:ı.k· . ti d tti ç k koşmak. Heplmlz sana tabllz. sen ne verdi... Yanına aldı ve hep biıEkLe tek 
derecede ı;oğaldı. Ne bekleyiş ... • golünü Taksimden Kenan 20 ncl 1 mın Gl ımıye evam e . . o_ istersen, nasıl istersen öyle hareket rar kendi gemilerine döndüler. 

Bana mektubunda sensiz günlerimi Hikmet Feridun Es dakikada yaptı. Hemen bir daki- dağınık oynıyan Ticaretlıler hır edeceğiz. 
nası~ geçlrdlğlml soruyorsun. Anlata- ....................................... ka sonra istiklalden Kemal bu- I~ tür~~ t~tuna~ıyorlaı:dı. Nihayet Dediler ve yemin ederek, Saideye 
yım. R A O y Q na mukabele etti Ve müsabaka 24 uncu dakıkada Nihad takımı- bağlılıklarını gösterdiler. 

Sabahlan çok geç uyanıyorum · .. .. .. 
1 
.. Ü d tı Saide sahile döneceği zaman arka-

n•.üthls bir tembellik içinde yatağını- 1 - 2 Taksim lisesinin galebesile nın uçuncu go un e Y~P ve smdaıi bağırdılar: 
da ve perdeleri !nik odamda saatlerce ı 1 bitti. müsabaka O - 3 Yüce Ülkünün - Biz bu kara yılanı aramızda gör-
seni düşünüyorum. Bazen blr sÖ'Lün, Bugünkü program galebesile nihayet buldu. mek istemeyiz ... Onu başımızdan def-
sık sık kullandlğın bir kelime, bir jes- - Pertevnİyal - Muallim. et! 
tin, kaşının bir hareketi, dudağının Öğle ve akşam mektebi Saide, palası belinde, sahile koştu. 
bir kıvrılışı aklıma gelmiyor. Ve ağ- AKŞAM Eğer Recep reis geınlde olsaydl bu 
7.ından çıkmış tek bir kelime üzerinde 12.30 Program 20,45 Keman Günün ikinci maçı Şazi Tez- iş bu derece azışnuyaca.k.tı. Küçük 
saatlerce düşünüyorum. En basit ha- 12,33 Saz eserlerl 21,00 Dinleyici canın idaresinde Pertevniyal ile Mahmud ne de olsa Recep reisten çe-
reketin beni uzun uzun meşgul ediyor, 12,50 Haberler 21,30 Konuşma M ır kt bi d 1 kinirdJ. 
ve bunlardan aklına bile gelmlyecek 13,05 Şarkılar 21,45 Orkestra. ua rm me e arasın a yapı - Abone Ücretleri Saide kayıkla Mahmut.tan önce 
manalar çıkarıyorum. 13,20 Karışık Pr. 22,30 Haberler dı. Takımlar bu maça şu kadro- sahile vardı. Recep, Saideyi sahllde 

Nihayet yatağımdan kalkıyorum. 18,03 Orkestra. 22,45 Müzlk (Pl.) !arla çıktılar: Türkiye Ecnebı bekliyordu. 
Traş olurken hep aklıma sen geliyor- 18,40 Solo eserler 11 Nisan Recebin yanında bir gemici daha 
sun. Belki şimdi: uNeden? diyecek- 19,10 Konuşma cuma sabahı Pertevniyal: Sedad - Emin, Sa- Senelik 1400 kuruş 2700 kuruş vardı. Recep, Saldenin hiddetle dön-
sin, senin traşınla benim alil.kam ne?:D 19.30 Haberler. ıı.oo Program deddin - İhsan, Salahaddin, lb- 6 Aylık '150 , 1450 • düğünü görünce: 
Billyorsun ya ben hiç bıyık sevme-ı- 19,45 Ziraat Tak. 8,03 Ha.berter rahim _ Şevki, Veysel, Şükrü, 3 Aybk 400 ı 800 • - Ne var? - diye sordu - ufukta blr 
dim. Halbuki sen de bana bıyığın ya- 19,50 Saz heyeti 8,18 Hatif par. ı Aylık 150 , ı düşman gemisi ın1 gördün? 
raştığını söylerdin. Arzu ettiğin için 20.15 Radyo gaza- 8.45 Ev kadını. Fethi, Turan. - Hayır. Düşman ufukta de~l... Çok 
- eskiden sevmediğim halde - bıyık Muallim mektebi: İzzet - Nihad, Posta lttlhadına dahil olmıyan yakında. 

Toplantıya Çagı.., rma ecnebi memleketler: Senellğt: N d. s id ? H i d"' bırakmıştım. Vahı'd - Supht, Halil, Fethi - İs- x.. - e ıyorsun, a e ang uş-
ı 3600 altı aylı~ı 1900, Uç aylı&• ma d b hs eli 

Şimdi dudağımın üzerindeki bıyık- Fenerbahçe Spor Klübü il H.. y1n Hilse. . M hm d 1000 kuruştur. n an a e yorsun? 
tarı gördükçe daima seni düşünüyo- Başkanlığından : ma • use • yın, e e • 1 Saide yüzerek sahile çıkan Mah-
rum. Ve artık bıyıklarımı gözlerimden 13 Nisan 1941 Pazar günü saat Hacı. Telefonlarımız: BaşmrJıarrir: 2056 mudu gösterdi: 
bile çok seviyorum. Çünkü onlar bana 10,30 da Umumi Hey'et toplantısı ya- Pertevniyal bu maçı kazandığı 1 l'azı işleri: 20765 - idıtre 20681 - Düşman içimizde 1.ınJş ... Uzakta 
seni hatırlatıyor. Ve seni düşünürken pılacagmdan, mezkür günde müessis takdirde kırmızı kümenin şampi- Miidür: 20f.97 aramağa lüzum yok. 
bıyıklarımı çekiştiriyorum. O bıyıklar azanın kulüp merkezine teşrifleri sa.y- · Recep reis birdenbire Şa§ırdı. Sai-
ki senin hatıralarına doğru çevrilmiş gı ue rica olunur. yonu olacağı cihetle müsabakaya 

1 

Rebiillevveı 13 -İkKasım l54 de neler söylüyordu? Ona son derece 
·· · lık: h · S. im. Gü. Öğ. 1. Ak Yat. birer kuçuk antene alındedir. Bel- n- . rl büyük bir ehemmiyet veriliyordu. bağlılık gösteren gemi tay.faları lçin-

ki komik bulacaksın. Fakat bugün bı- urhaneddin Tepsi temsille .. ad E. 9,01 10,46 5,33 9.15 12,00 1,35 de nankör bir adam mı vardı? 
yıklarım benim için Meta kuds1 bir Ka.dık:öyünde Süreyya'da. bu akşam Oyun bu yüzden çok sıkı başl ı. I va. 4,44 6,29 13,15 16.57 19,43 21,18 
hatırayı temsll ediyor. Geçen gün saat 8 de: Kadın Deniz Gibidir Ve nihayete kadar bu şekilde ce- Küçük Mahmud hiddetinden ateş 

ı İdarenane: BabıAIJ elvan püskürüyordu 
berberlm onları inceltecek oldu, lr- 1:tomed1 3 perde, ya.zan: Seniye Tepsi reyan etti. ilk devrede her iki ta- Acımusluk sokak No. 13 . 
kildim: Üstadı Azam Abdülhak Hı\nı.ldin fısa- .. .. w ı Islak vücudile Said eye doğru koş-

- Yoooo ... dedim, onlara dokunul- rmdan EŞBER. İkinci perdesi kını butun çalışmalarına ragmen mağa başladı: 

Gemide kalan denlzcller, kücük 
Mahhmudun başı vurulduğunu du
yunca hayretten hayrete düştüıcr. 
Bunlardan biri: 

- O zaten kaç gündür ecelini arı
yordu, dedi, geçen gün bana çattı 
Dün başka bir arkadaşla dövüştü. Bu 
sabah Recep reisin arkasından atıp 
tuttu. Biraz önce de Saldeye k::.>.rşı 
gelmişti. Cezasını bulmuş demek. 

Recep reis bir aralık Saldenln ku
lağına fısıldadı: 

- Ona bu cezayı verişine pek mem
nun oldum. Bu adamlara bil'az şid
det göstermek lazımdı. Senin ne kud
retli bir insan olduğunu anlamalarını 
!sterdim. Bunu kılıcınla gösterdin ... 
Artık hiç kimse s:ına b:ış kaldıramaz. 

Saide gemiye gelir gelmez arkadaş
larını topladı. Yenl gelen Karayiğlt 
de bunların arasına karışmıştı. 

Saide gür sesile haykırdı: 
- İçinizde Gellboluya dönmek iste

yen var mı? 
Hep birden cevap verdiler: 
- Hayır. Bizim Geliboluda işlmtı 

yok. Orada açlıktan nefesimiz koku
yordu. Senin yanında karnımız doy
du. Rahatımız iyidir. Senden aynl
mıyacağımıza yemin ederiz. 

Bundan sonra Salde yeni arl~ad:ı
şına sordu: 

- Sen denizde ne iş yaparsın? 
- Her iş elimden gelir. Hem dilmen, 

hem de yelken kullanırım. Sıkışırsam 
mükemmel kürek çekerim, 

(Al·knsı v~r) 

Tefrika No. 39 kimse girmezdi. Burası pek büyük 
yer olmakla beraber, içi türlü türlü 
fizik ve kimya aletleriyle dolu ol
duğu için nisbeten ufak bir yer gibi 
duruyordu. Melahate karşı beslediği 
a§kından avunmak maksadiyle, genç 
doktor, burada kendisini ilme ver
miJti. V crem üzerinde mesaide bu
lunuyordu. 

ten fevkalade yorulmuş bulundu
ğundan bir iskemleye oturdu. 

lahat hanımın başıma büyük bir fe- gideceğim. 

G üzel Gözlü K:az 
Aşk ve macera romanı Nakleden: (Va - Nft) 

~~-~ ........ ---------~ 
Recebin metresini kucağına aldı. 

Henüz aıcaldığını kaybetmemit ya
tağa yatırdı. 

So<nra gerileyip baktı ve titredi. 
Demin yataktan ayrılana, bir ye
nisi öyle benziyordu ki... Sanki 
manzara hiç deği:ımemişti. 

Yorganı örttü. Tekrar şezlonga 
Clöndü. 

Yeni bir iztırapla kalbinin bur-
kulduğunu duydu. Bu vücud da kas
katı ... Ötekininki gibi ... 

Sakın Melahate de bir şey olma
ıt•n?... Bu kadar solup sararması 
karşısında hayatından şüphe edile
bilirdi. Doktor, sakın heyecanla 
lüzumundan fazla kloroform vermi§ 
olmasın~ ..• 

Rauf, bu odanın içinde bir yerine 
iki kadavra olabileceğini düşünerek 
titredi. 

Dizini yere koydu. Kulağını Me
lahatin göğsüne yapıştırdı. 

Oh, §ükürl 

Kalp henüz atıyor... Cild, tatlı 
ve ho§ bir hararet neşrediyor. 

Raufun dudaklarından, Allaha 
şükreder gibi birkaç ,kelime çıktı. 
Bütün tereddütleri zail oldu. Eea
sen acele etmek zamanıydı. Bu evde 
b1$1dan fazla kalmamalıydı. Daha 
ihtiyatlı olmak için, doktor, Mel&· 
bate azıcık daha kloroform verdi. 

Sonra onun vücudünü Leylanın el· 
biseleriyle örterek ölünün diğer eş
yasını da paket haline getireli. 

Sevgilisini de, Leylanın eşyasını 
da aldı. Odada her şey nizamında 
mı diye ortalığa bir nazar athktan 

sonra dışarı çıktı. 
Y olunwı üzerinde rasladığı bü

tün kapıları bu vaziyette açmak 
ve kapamak için hayli müşkülata 
uğradıktan sonra evine vardı. 

Sırtındaki yüke rağmen, adeta 
koşarak merdivenleri çıktı. Labora
tuvarına girdi. 

Bu daireye kendinden pa~ka 

Laboratuvann pencereleri aımsıkı 
örtülüydü. lçeride perdeler ve dışa
nda pancurlar vardı. Rauf geceleri 
de çalııtığı için ötekinin berikinin 
kendisini gözetlemesil'i istememişt. 

Bir köşede girinti vardı . ve bura
da perdeyle örtülü bir yatak duru
yordu. 

Doktor, tecrübelerinin başından 
hazan bir dakika bile ayrılmak is
temezdi. Fakat vücud1;1nda yorgun
luk hissettiği olurdu. işte o zaman 
bu yatakta uzanır, azıcık istirahat 
ederdi. Hatta bazı defalar, Raufun 
bu ilmi inzivagahtan günlerce çık
madığı bile. olmuştu. Bir telefonla 
harici aleme bağlanmıştı. Dahili et
lefon vazifesini gören bir boruyla 
da hizmetçisine lazım gelen emirle
ri verirdi. 

işte Melahati bu yatağın üzerine 
yatırdı. Kendi de, manen, madde-

Yavaş yavaş şuuru avdet edi
yordu. 

c- Kloroformu yüksek dozda 
verdim. Fakat hükmü neredeyse 
geçer .. .> diye düşündü. 

Halbuki Melahatin daha uyuması, 
uzun zaman uyuması lazımdı. 

Tecrübeli parmaklarına bir en· 
jeksiyon şiringası aldı. Bunun iç.ini 
müaıasip mikdarda morfinle doldur
du. Sonra, büyük bir ihtiyatla ma
yii sevdiği kadının koluna aıkh. 
Melahat en ufak bir harekette bile 
bulunmadı. 

B~nun üzerine genç hekim rahat 
bir nefes aldı. Şimdi artık macera
sını tamamlamak için önünde up
uzun bir vakit vardı. Asabı gevşedi. 
Oturduğu yerde o da bir uykuya 
daldı. 

Bir çıngırağın çalması üzerine 
kendine geldi. Gözlerini açtı. 

Bir kış sabahının sincabi rengi 
içinde bulunduğunu hissetti. Uşağt 
kendisini ç<:.ğırıyordu. Sendeliyerek 
ayağa kalkh. Hava telefonunun tü
büne kulağını değdirdi. Şu sözleri 
işitti: 

- Beyefendi... Kom§u evde Me-

laket gelmiş ... Sizi derhal çağırıyor- Halide de bu işe hayret ediyor-
lar ... Lutfen derhal..· du. Hanımı neden uyanmamıştı 

'i-'i-Jt. 

Büyük insanlar gibi küçükler
de - bahusus bunlar arasında zeki 
ve faal dimağlı olanlar - geceleri 
hassasiyet içinde yaşarlar ... 

Minimini Cahid, babasının gitme
si üzerine olacak, o geceyi pek 
asabi geçirmişti. Kabuslara kapılmış, 
sağa sola dönmüş, uyanmak istemiş 
unanamamış, gene çırpınm1ıı ve ni
hayet uyaaımıştı. Her halde çok iz
tırap çekmiş olacaktı ki. gözlerini 
açtıktan sonra bile kabusu üzerin
den atamamış bulunuyordu. 

Çehresi sapsarıydı. Saat sekize 
doğru dadısı gelip de perdeleri aç
tığı zaman, onu çok fena bir vazi
yette buldu. , 

Çocuk: 
- Halide dadı ... - dedi. -

Annemin yanına gideceğim. 
- Hanımefendi uyuyor... Daha 

zile basmadı. 
- A... Niçin)... O daima ben· 

den evvel uyantr ... 
Kendini tutamadı. Kalktı. Yüzü

nü yıkadı, saçlarını taıadı, giyindi. 

- Şimdi artık annemin yanına 

~caba? ... Halbuki bu saatte mutla-
ka kalkardı ... Fakat odasına girme
ğe, onu rahatsız etmeğe cesaret 
edemiyordu. Zira, zile basmadan 
içeri girmemesi kendisine tembih 
olunmuştu. 

Cahid, surat asarak, homurdana
rak ancak bir çeyrek daha bekliye
bildi. Arhk dadısının mani olması
na da ehemmiyet vermiyerek anne
sinin yanına gitmeğe, onu okşıya
rak, öperek uyandırmağa karar 
verdi. 

Kapının topuzunu hafifçe çevirdi. 
Odadaki loşluktan biraz ürkerek 

durdu. Ayaklarının ucuna basarak 
yürüdü. 

- Anneciğim ..• 

- Anneciğim ... Hala uyuyor mu
sun~ · · · - diye )nce ve ahenkli se
siyle sordu. 

Cevap alamctyınca, Cahid §aşırdı. 
Tereddüd etti. 

(Arkası var) 



10 Nisan 1941 Z.KŞAM 
~ahife '7 

K.u •• cftlC ~ vıwARI~ 1 Günlük 
~ ~rı:•m:~ ESHAM ve TAHVİLAT -IUMBİYO 

ye NUKUD FİATLERt .::::.========::~~======~~~~====~===================:========::::=:===~~~~~~~=:B:O~Z~K~U~!R:T~-~EMLAK::~~~.Fıruzata~~:::~da ~--~----'--N_isa __ n_1_9_«ı ________ _ 

Borsa 1 BULMACAMIZ 
J 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

;-F' ~-1 _, ___ _ 
KOÇUK iL.ANLAR 

E'evkalAde ahvalin deva~ 
müddetince gayri muayyen gr
ierde haftada. lkl veya. tıç de a 
neşredilecektir. 

1 _ tŞ ARIY ANLAR 
MUHASİP _ Lisan bilir çok tecrü

beli bl.r muhasib günde bl.r sa~t çalış
makla muhasebenizi e~ven ~ıatla te
mlıı eder. Ak.~ma katıp runıuzuna 
müracaatı. - 2 

HtlRF.BBİYE İŞ AHIYOR - Mü
kemmel Fransızca bilen bir bayan 
bir ve yahut iki çocuğa mürebbiyelik 
1ş1 arıyor. Beş yaşından yukan çocuk
ları tercih eder. Tecrübeli ve elinde 
bonservisi mevcududr. Akşam gaze
tesinde N. D. rümuzuna mektupla 
müracaat. 

FEN MEMURU - Su 1şlerlnden 
mezun. İnşaattan anlar, Nafiada uzun 
müddet çalışmış, münhan!li harita 
yapar ve ('l'aklometre) mak.lna ile 
~lışır blr ressamcılık işl aramakta
dır. Etütler, Sondaj, Nivellman lçln 
harice de gidcblllr. Akşam'da K. A. 
rümuzuna müracaat. 

B.~YAN İŞ ARIYOR - İyi tahsil 
görmüş arap harfleriyle okuyup y~z
masuu bilir daktilo yazar lisana. aşına 
bir Türk kızı iyi ücret veya maaşla 
iş arıyor dışarı gidebll!r müracaat 
tahriren Ak&am'da S. A. T. 

HALEN DEVLET - İdaresine geç
mtı,'l bulunan eski bir ecı:ıebi. şirkett: 
20 seneyi mütecaviz yazı ışlerınde ç~· 
lıljlllış tecrübeli bir daktilo~unı. :nı 
ve yeni harfleri gayet iyı .bblll~ııa.~ 
İzmir Mersin Adana Bursa gı .. • • ali mu-yet merkezlerinde ta.nlllmış m ·re 
essese veya banka şubelerinde vaz'K 
alabilirim. Akşam gazetesinde F :__ i 
ıo rümuzuna yazabilirler. 

ECNEBİ BİR BAY AN İŞ ARIYOR 
.. mükemmel konuşan 

Fransızca, turkçe 
1 

ı:ak ve yahud 
dam dö kum~anya. 0 a edebllir. Ak
bir kişinin işınl .~dar:una mektupla 
§amda (A.Z.) rıınıu _ 3 
müracaat. 

ıtESSA."1 İŞ ARIYOR . 
BAYA..'ıl "'zel sanatlar Akademı-

Viyananın Gu 'n türlü resim ve de
_. d,.n mezun. er 
oın • ütebassısı. Aynı za-
kora.cıyon ~~r~:' dekor öğretmenliği 
manda re da A K rumuzuna 
yapar. Akşam . . 
nıektupla müracaat. -

2 - tŞÇl ARIY ANLAR 

4 - Kiralm • Sablık 25° KURUŞA - YeşilköydLt:nlz senevl (984) ura gellrt olan b6nyolu kenarında ve bir cephesi bul trln blr rtıman DEVLET BORÇLARI 

- - __ , --

3 ----· --•--4 ____ ,. r caddesinde bulunan üç bJn metre ka- ve ttç buçuk katlı§ apa --------------------L.--K.-
EMLAKiŞ - Maçka.da. senede 4500 -. arsanın metre karesi 250 turuşa (11) bin liraya satılıktır. 

~tı•ıJ·ı • 
~ j ı•ı==·=== 

Ura iradı olan konforlu blr a.partı- AQ Taksim Abdülhak Rllntld caddesi ey. 'l,50 933 Türk borcu ı. n. m 18.95 
man acele satılıktır. n,.,,...,.a. No. 486 sa.Gatıllıktıatasar. ray l'""""' karşısında No .. 184 Bozkurt-EmlAk No. 23. Telefon: 43532. ı • 1938 lkramJyeU 19.95 

....VOJ ~ Eminönü • ı 1933 İkramtyell Ergani Galatasaray l.lsooi karşısında No. 184 Emlakl.ş Telefon: 49010. 
EmlAkJ". Telefon: 49010. Emlnönii Anadolu· han No 6 Ero11\klş. Tele- SATILIK APARTDIAN - Bomontl A. B. O. 

'Y dakika. ~"ed (1040) ı '1 1934 Sivas-Erzurum ı Ana.dolu han No. 6 EmlAkiş. Tele- 694 16tasyonuna. 3 m~ e 
20.32 
19.35 
19.40 
61.-
15.50 
29.50 
62.87 
40.85 
41.50 
38.'15 
42.'15 
40.75 

fon: 24694 fon: 24 - llra gelirl olan üçer odalı ve ban- ı ı 1934 Sivas-Erzurum 2-'l 
:KALORİFER TESİSATI SATIYO- yolu üç buçuk katlı şlrln bir aıpm1.ı- ı 2 1932 Hazine bonoları 

3300 LİRAYA - Fatihte beş odalı RUZ _ Çok az kulanılnı:ış _kusursuz man (14) bin liraya satılıktır. ı ı 1934 ı ı 
güzel blr ev satüıktır. Dosya No. 485. kalorlfex: kazanı lle radyatorler sa- Tak.sim Abdülhak HAmld caddesi 1 1 1935 11 ıı 

10 ıı--ı-- - . --
Galatasaray ll.sıesi kal'Şlsında No. _ıs~ tılıktır. 

84 
Bozkurt-Emlak No. 23. Telefon: 43532. 1 1938 11 11 

EmlA~. Telefon: 49010. Emlnonu Galata.saray llses1 karşısında N? .. ~ _ A. Demlryolu tahvili I - ll 
Soldan sağa ve yukaııdan a,ağı : 
1 - Savaş. 

Anadolu han No. 6 EmlAklş. Tele- Emlakiş. Telefon: 490l0. Emınonu SATILIK APARTIMAN - Şişlide 1 • m 
fon: 24694 Anadolu ban No. 6 Emlaldş. Tele- tramvaya (3) dakika mesafede (1540) A. Demlryolu mümessil senet 

2 - Meymenet - Ters! yemek sof
rası levazımından. 

!on: 24694 lira geliri olan üçer oda ve holden Haydarpaşa limanı 
20 KURUŞA - Şlşll wmvay dura- ibaret (6) daireli blr apartunan (18) H. limanı mümessil senedi 

3 - Düşmanlık - Sılat edatı. 
4 - Blr şiir vezni - Kamanın kü ğına on beş dakika.lık mesafede as- ıoo LİRAYA - Maçkada Teşvikiye 

falt Üzerinde müfrez arsaların metre caddesinde aıtı odalı kalorl!er ve sı- bin liraya satılıktır. HİSSE SENETLERİ 
,...,.,.,.a 1 ··k 1 Taksim Abdülhak H5.mid caddesi ---------------------ka_ ... yirmi ıruruşa. satılıktır. ~J cak su tesisatı o an mu emme rno-

çüğii. 
5 - Liste. 

•=• bilyalı bir apartıman kiralıktır. Bozkurt-Emlak No. 23. Telefon: 43532. 
N~a~::~saray llse5i karşısında Nino ... ı8ü4 Galata.saray lisesi karşısında No. 184 
Emllkiş Telefon: 49010. Em on Emlak.Lş. Telefon: 49010. Eminönü 
Anadol~ han No. 6 EmlAkiş. Tele- Anadolu han No. 6 Eml5.klş. Tele-

T. C. Merkez bankaSl 110.-
10.25 
10.55 

105.-
22.85 
37.50 

'1.85 

6 - Reis - Uhza. 
'1 - Denizin dibine gönderilen. 

fon: 24694 f_o_n_: _2_4_69_4 _______________ _ 

LİRAYA - Yeşllköydc kAgir ACELE SATii.IK APARTll\JAN -35oo d··rt odalı ev satılık- Cihangirde Alman hastanesi bahçesi dükkanlar ve 0 

tı Dosya No. 483. 
4 

karşısında Güneşli sokak 55 numaralı 
r. usesl lca~ısında No. 18 üç katlı senevi dokuz yüz lira iradı 
G8!atasaray r n · 49010. Eminönü bulunan her b!r konfcirü mükemmel 

Emlaklş. TeleNo · 6 Emlak!.~. Tele- ko··şebaşmdaki apartıman acele satı-Anadolu han °· • 
fon: 24694 lıktır. Bitişiğind~ki 54 nuanarah Emek 

apartımanı kapıcısı İsmaile müraca-50 KU.KUŞA _ Yeşllkoyde Şev- t. _ 
9 !· ede güzel bir mevkide 2120 M2 a 

ke tıy · yı"ız ell1 kuruşa satılıktır. Dos- ACEI.E SATILIK APARTIMAN -me resı 
ya No 842. 

8 
Cihangir Firuzağa camii karşısı ağa-

Galatasaray lisesi karşısında No. -~ ~ hamam caddesinde yirmi numaralı 
EmiA.ldş. Telefon: 49010. r:minonu altında lki dükkanı bulunan dört kat
Anadolu han No. 6 Emlft~. Te1e- lı ve senevi bin üçyüz lira kiraya mü
fon: 24694 tehammil mücedded apartıınan acele 

satıhktır. İçindekilere mürncaat. - 9 8000 LİRAYA - Yeşilköyde on se- . 
kiz dönüm erazi satılıktır. Dosya. KİRALIK !UAGAZALAR - Depoya, 
No. 481. büroya ve ac<'ntalığa eh•erlşli 150 M2. 

Galatasaray llsesi karşısında No. 184 Galata Rıhtım caddesi Veli Alemdar 
Emlakiş. Telefon: 49010. Eminönü han No. 15fı · müracaat. - 7 
Anadolu han No. 6 EmlAkiş. Tele-
fon: 24691 

zsoo LİILo\YA Kapalıçarşıda 
Kürkçülerde iyi iradlı blr dükkan sa
tılıktır. Dosya No. 480. 

Galatasaray lisesi karşısında No. 184 
Em.laklş. Telefon: 49010. Eminönü 
Anadolu han No. 6 Emlakiş. Tele
fon: 24694 

4500 LİRAYA - Kartalda Dudullu
da 778 dönüm erazl satılıktır. Dosya 
No. 476. . 

Galatasaray llsesi karşısında No. 184 
l!.'m1akiş. Telefon: 49010. Eminönü 
Anadolu han No. 6 Eml~kiş. Tele
fon: 24694 

-------· ~ ----------------
MOBİLYELİ KİRALIK DAİRE...._ 

Taksimde Topçu caddesinde Uygun 
apartımanının 2 numaralı kon!orlü 
dairesi eşyasile beraber yazlığı kiraya 
verilecekti;-. Hergün sıcak suyu vardır. 
içindekilere müracaat. - 13 

KİRALIK 1'-ft!STAKİL KÖŞK - Su
adlye Çınar dibi Köseleci sokak asfalta 
ikinci 4 numaralı beş oda lkl sofa. ha
mam büyük mutfak iki va t · r klozit 
elektrik hava gazı çaı;ıılıklı büyük 
bahçe içinde. Gezmek için karşısında
ki bay Abdi köşküne konuşmak için 
Galatasaray Yeniçarşı Hayriye sokak 
8 No. bayan Nahide Taner'e Tele
fon: 44182 - 1 

KİRALIK .4PARTIMAN VE MtlS
TAKİJ, HANELER - Cihangir ve 
Taksimde kiralık apartımanlar Har·· 
biyede ve Şişlide müstakil kiralık ha
nelerimiz kiralıktır. 

Taksim Abdülhak Hamid caddesi 
Bozkurt-Emlak No. 23. Telefon: 43532. 

SATJLIK HANE - Tarlaba§ı cad
desi üzerinde senevi (540) lira geliri 
olan 7 odalı kuyu ve ısanucı bulunan 
dört katlı bir hane (6250) liraya sa
tılıktır. 

Taksim Abdülhak Hamid caddesi 
Bozkurt-Emlak No. 23. Telefon: 43532. 

T. İş bankası nama muharrer 
T. İş bankası <hamile ait) 
T. İş bankası mümessil hls. 
A. Demiryollan şirketi ( % 80) 
A. Dem.lryollan şirketi ( % 100. 
Esklhlsar çimento şirketi 
Şirketi Hayriye 
Şirketi Hayriye temettü 

ECNEBİ TAHVİLLERİ 
Kredi Fonsiye 1903 (sigortalı) 

ll • 1911 
• :ıı Amorti 
• • Kupon 

NUKUT 

26.-
21.-

8 - Kasabın sattığı - Sıfat edatı -
Eski. 

9 - Fanilanın en iyisi. 
ıo _ Tok değil iken - Kı.~ın yağar. 

Geçen bulnıacamızın halli 
S1>ldan sağa ve yukarıdan aşağı: 
1 - ReceJ), saat, 2 - Edcblyatcı. 

3 - Celadet, Ek, 4 - Ebavet, Ala, 5 -
Pldc, Mide, 6 - Yetmlşiki, 7 - Sat, 
Işalan, 8 - At, Adil_, Ça, 9 -- Acele-

107.- kaçan. 10 - Tıka, Inan. 
100.50 _;__ __ -'--'--------
61.25 
1.25 

İstanbul Asliye Altııncı Hukuk 
llikimliğin!"!en : 94-0 471 

Haliç Fenerinde Abdi su başı ma
hallesi ince bel sokak sekiz sayılı ha-

Türk altını 25.90 nede oturan Firdevs Ça~layan tara-
SATILIK APARTil\JAN - Maçka Külçe altın bir gramı S.46 fından kocası ikametgllhı meçhul Ha-

tramvayuıa 5 dakika mesafede sene- Osmanlı bankası (banknot) 2.55 111 Hilmi aleyhine açılan bosanma 
vi (1420) lira geliri olan üçer oda ve -------------------- davasının icra kılınan muhakemesi 
bir büyük holden ibaret bahçeli ve KAMBİYO sonunda: Taraflar arasında. siddetll 
deniz görür üç buçuk katlı bir apartı- geçimsizlik olduğu sabit olduğundan 
man (21) bin liraya satılıktır. Londra üzerine 1 sterlin 15.24 boşanmalarına ve masrafı muhake-

Taksim Abdülhak Hamid caddesi Nevyork üzerine 100 dolar 132.20 menin müddeialııyh İlhamiye tahml-
Bozkurt-Emlak No. 23. Telefon: 43532. Cenevre üzerine 100 frank S-0.'19 line kabili temyiz olmak üzere itti11az 

Atina üzerine 100 drahmi 0.9975 olunan hüküm müddeialeyh Jlhaıminin 
SATILIK APARTJI\IAN - Şiş!i Madrid üzerine 100 pezeta 12.9375 ikametgahının meçhul bulumr..w:ı ha-

tramvay istasyonuna <5) daklda me- Belgrad üzerine 100 dinar 3.175 sebiyle ilam suretinin muhakeme dl-
safede bugün için (500) lira geliri Yokohama üzerine 100 yen 31.1375 vanhanesine talik!ne ve keyfiyetin 
olan yüz elli metre karo bir meyva Stokbolm üzerine 100 kuron 30.745 on beş gün müdaetıe gazete ile 11aııı
bahçesi bulunan üç katlı bir apartı- 1!!!1••••••••••••11!!!! na karar verildiğinden müddeialeyh 
man pazarlıksız (7000) liraya satı-1 • • • • • İlhaminin on beş gün 7.arfmdn mcz-
lıktır. 1 KUÇUK iLAN kür hükmü usulen temyiz etmediği 

Taksim Abdülhak Hamid caddesi takdirde kat'iyet kesb etmiş sayılaca-
Bozkurt-Emlak No. 23. Telefon: 43532. okuyuculanmız arasında ğı tebliğ yerine geçmek üzere ilfuı 

SATILIK HANE - Beyoğlu Par-ı 
makkapıya bir dakika mesafede se
nevi (7'1) lira geliri olan 7 odalı l 
muntazı:ım kagir bir hane C!J500 Hm- ·ı 
ya satıh ı:. 

Taksim Abdülhak Hamid caddesi 
Bozkurt-Emlak No. !!3. Telefon: 43532. 

EN SER/, olunur. 

ra işlerinde iş ve işçi için ia· CILIK TÜR.K Ltd. Şti. 

BAYAN ARANIYOR - F;astabak!cı 6500 LİR~YA - Sarıyerde mükem- KİRALll{ SAYFlYE - Erenköy 
Böceklik camii r.lvan 7 oda elektrik ve 
telefonu vardır. 60 dönümlük çam or
tasına muttasıl telefonla müracaat 
52,244 

•=ra:~ !~~g;~z~- ~L!~!:~.~~~.~I ı 
tifade ediniz. · , -l üncü Vakıf han No. 58 

"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.'..~~~~~~T~e~l~ef~o~n~:~23~9~67~:::::::= Te ütücü bayan aranıyor. Isteklilerin mel yedi odalı ve altı buçuk dönüm 
Ortaköy Şifa Yurduna her gün (saat bahçesi olan k:ö.:Jk satılıktır. Dosya 

SATILIK HA.NE - Tarlabaşı Ba- = 
13 _ 15) baş vurmaları. No. 475. 

·ni Galatasaray llsesl karşısında No. 184 
)LU{İNE İJ,E ÇORAP TAMI' . Emlakiş. Telefon: 49010. Eminönü 

Yapmak için ıs ile 25 yaş arasında bır Anadolu han No. 6 Emlaktş. Tele- AYASPAŞAJlA KİRALIK KÖŞK -
b ihtiyaç var . .Anu edenler Ni- !on: 24604 Sa.ray arkası sokağında on bir odalı 

ayana d Rızkullah Hayat aparlı- ------------------ Boğaza ve Marmaraya nezaretli tam 

lıkpazanna yalan bir mesafede sene-
vi (360) lira gellrl olan 4 oda ve bir 
balkonu ve bir ufak dükkanı ihtiva 
eden beton bir hane (3250) llraya sa
tılıktır. 

Taksim Abdülhak Hamid caddesi 
Bozkurt-Emlak No. 23. Telefon: 43532. =~ı~lfında İpek Çorap pa~~a 8()00 LİRAYA - Cihangirde tama- konforlu köşk kiralıktır. Ayaspaşada. 

mur- acaat etmeleri.· men denize hAkim 315 M2 arsa satı- Namıkpaşa sokak 7 No. lu eve müra- SATJLil{ HANE - Taksim Valde-
lıktır. Dosya No. -474. caat. - 14 çeşmede senevt (480> Ura geliri olan 

j · ARANIYOR - Acemi ve usta Galatasaray lisesi karşısında No. _ıs.~ çok geniş cepheli dört odalı ve bah-
masşuraçı cı ve dokumacı erıke-k veCıudz Em!akiş. Telefon: 49010 .. Eminonu DEVREN SATILIK - Galatanın çeU ve müştemilatı havi ve aynı za-

T ular a N 6 Emld.k~ Tele- Karaoğlan soka{:,'11Jda gayet işlek No. manda istikbali parlak bir mevkide-•-ı aranıyor. Gala~ opç üraca~ Anadolu han °· · 32 bakkal aktar ve tütüncü dükkanı 
"i-. 1 fabnkasına m 24694 ki işbu kagir hane (5250) liraya satı-No. 158 Şer t _ ı fon: hastalığından dolayı devren aoele sa- lıktır. 
at. 13000 LİRAYA - Kurtultı,'lta senevi tılıktır. Mczkfir dükkana müraca- Taksim Abdülhak Hamid caddesi 

MEMUR ALINACAK 
İst. P. T.T • Müdürlüğünden: 

ı - İda.rem!OOe münhal maaşlı ve ücretli memuriyetlere orta mektt'p 
nıezrmlan müsabaka. ile aımaca.ktır. 

2 - Müsaba.kad:ı. muvaffak olanların Idarenin teklif edeceği yerde me
muriyet kabul etmeleri şarttır. 

3 - Müsabakada muvaffak olanlara 3656 sayılı kanwı hükmüne gore 
15 lira asli maaş veya 60 lira. ücret verilecektir. 

4 - İstaklller1n 788 sayılı memurın kanununun dördüncü maddesindeki 
şartlan haiz olınalan ve devlet memuriyetine ilk defa gireceklerin 30 yaşını 
geçmemiş olmalan lAzımdır. 

5 - Müsabakaya girmek isteyenlerin 21/4/941 pazartesi günü akşamına 
kadar dilekçe ve evrakı müsbitelerlle birlikte müdürlük idari kalemine mü
racaatları icab eder. BiR ERKEK İŞÇİ AR~~YOR. - 8400 lira iradı olan bir apartıman at. - 1 Bozkurt-Emlak No. 23. Telefon: 43532. 

de temizleme ve utü Lşlerın- ""tılıktır. Dosya No. 47l. KIR' ALIK KONFORLU " ··nL' ---------------------Boyahane b. ı·..,.iye ihttyaç vardır . .,.... d N 184 . ..ıo E Ok 1 H S b • . "I k 
de çalışmış ır .,.. 52 No ya müra- Galatasaray lisesi karşısın a ?· . .. APARTIMAN - Ayazpaşa Parkotel S.'\rn.m: KÖŞK VE VİLLALAR - Harp u una avacı u ay yetiştırı me 
Beyoğlu Hamalbaşı · EmlAkiş. Telefon: 

49010
· Emınönu karşısı İkiz kardeşler apartımanının Büyükadada Yeşilköyde Feneryolun- üzere sivil liseden mezun olanların kayıt ve 

6 - Mil.sa.baka 25/ 41941 cuma günü saat ıo da yapılacaktır. (2802) 

caat. Anadolu han No. 6 Emlaldş. Tele- 2 numaralı 5 odalı dairesi mevsimlik da Göztepede Küçükyalıda Arnavut-
TILIK EŞYA fon: 24694 kiralıktır. H"r gün 11 den 3 e kadar köyünde ve Bebekte satılık köşk vP. kabul §artları 

3 SA 5000 J,İKAYA _ Çamlıcada yedi görülebllir. Tel: 44399 - 5 villalarımız mevcuttur. 1 _Lise olgunluk imtihanını vermiş bulunmak. 
t in t n inAN halıları ı ı 1k1 do·· nüm erazisl olan - ~ ~ · Taksim Abdülhak Hamid caddesi 2 _ Aldıkları m,.,,.,·ınlyet ..a•plomalanndaki kanaat notu 1'1 veya çok iyi BALI - y1 c s e 261 e ınüraca- odalı ve Y rm SATILIK nıu .. Gın EV - Boğaz- ..... , ..., ~ 

alınıyor. Posta )tUtusu - 2 köşk satılıktır. Dosya No. 470. içinin su. hava, manzaraslylc meşhur Bozkurt-Emlak No. 23. Telefon: 43532. bulunmak. . 
Galatasaray lisesi karşısında No . . !8~ B 1 b · d i k 1 b dakika set 3 - Olgunluk dlploma. tarlhlnden blr seneden fazla müddet geçmemiş at. u r mar""' O Em! ey er eyın e s e eye eş S •Tnur ARS ..... .. ., Yeşilk""y . VEYA BOZlJK - ,1;1.e ,,_ Emlaklş. Telefon: 4901 · no

1
nu üzerinde Bebekden - İstanbula kadar '' "' n.ı..tın. - 0 bulunmak. 

ESKi dakl en meşhur mar- Anadolu han No. 6 Emlakiş. Te e- df;nizi gören ferah manzaralı üç oda Heybeliada ve GÖ'ıtepe ve Küçükyalı 4 - Sağlık dunmıu pilotluk hizmetine müsait olmak. 
~!r0ın1ar194pilym~eller1 ile en uy~dşeyo- !on: 24694 bir çinili sofa blr mutbak bir tu- ve Cet~~k gibi staayfi

1
yer1mlaihallerl

1
nde 5 - Yaşlan en yuk.an 21 olmak. 

A.AAU Akşamda ...,.. · "'A T ksim tramvay valet ve ba11yo mahallini havi düz her urlu lnşaa e ve ş arsa an- No~: 
raltle tep<ill edillr liracaat. - 1 175000 LIRAı - a mız olduğu gibi Cihangirde ve Ayas- Bll!lbare hava mua.yene heyeti tarafmdan yapılacak muayenede sağlık _ .. _uzuna mektupla m . caddesın· de bütün konforu hıilz mun- ayak, çok rahat içinde elektrik:, tatlı d Ni t ... 'i! d . .. .. 
ı. ıı.uı ı SU"" ola altı y·· metre ı..-re bahçe paşa a ve şan.....,ında enız gorur durumları pilotluk sınıfına. müsa!d görülmlyenler ısteı:ıerse harp okulunun tR IK. 00ç VERGE.. 1> - tazam ve iyi lıadlı blr a.partıman sa- ,, ~ n uz ~ 

70 BEY~ L .. tt şaft perva- tılıktır. D~ No. 468. ortasındaki kagir yenl ev satılıktır. çok cazip arsalarımız dahi mevcuttur. diğer sınıflarına verilmek gibi hiç bir mecburiyete tabi tutulmazlar. Tam ZEL DENiZ MOTOR - · ~,,- N 84 cumartesi P"'Za gu··11u·· ke estecl b Taksim Abdülhak Hamid caddesi serbesttirler. Kendilerinin a.rzulanna. göre muameleye tabi tutulurlar. tıl ktır Is- Galatasaray llBesi karşısında o. _ı . , •· r r ay 
ne ekzoz ve teferrüa.tile sa: ı a:ın"ıner EmHikiş. Telefon: 49010: Eminonü Azize müracaat. Bozkurt-Emlak No. 23. Telefon: 43532. Okul tedrisatı 15 Mayıs 941 de başlıya.cağından talip olanların, bulw1-
tanbul Clball 110 No. Mu _ 3 Anadolu ban No. 6 EmlakJş. Tele- DEVRF.N SATILIK BAKKALİYE duklan askerlik şubelerine müracaat edeceklerdir. Askerlik. şubeleri, yaptı-
.Aka SATILIK APARTII\IAN - Bomonti racaklan sıhhi muayenede müsbct netice alanlar evraklarlle harp okuluna rsu. İLEN HESAP MA- fon: 24604 VE KIRTASİYE DÜKKANI - Bakır- istasyonuna keza (3) dakika mesafe- sevkedileceklerdir. (2822) 

CEPTE Tı\ŞINAB k"~de olan u·· sk"'dard "arşıda köyünde İstanbul caddesinde 60 nu- de (2112) lira gellri olan ve '1,5 metre 

Hukuk Fakültesi Dekanlığından: 
Faküıtemizde 25 lira n.sli maaşlı kütüphane meJllurlunu münhnidfr. 

KİNELERİ - Bir defter şe ım ve 1500 LİRAYA - u · a ., • . maralı 50 senelik bir bakkaliye dük-
portatif hesap makinelerlle -cemt ve ve İskele caddesinde çok işlek kagır kanı askerlik dolayısile acele satılıktı.r. cepheli beşer odalı ve banyolu ve ar-
tarh ll atı büyük bir sUra bir dükkan satılıktır. Dooya No. 4e7. Gayet zengin bir muhittedir. İçinde- ka geniş taraça.lan Mecidi~köy ve 

ame Y . k yapılır. Galatasaray lisesi karşısında No .. ~8~ Beşiktaş yeşil dağlarına. ve sebze 
emniyetle .otoma.tik olara udu oıo Emin kine müracaat. - 2 bahçelerine mütenazır ve bahçen bir --ı1er1 25 lle 35 liradır. Mevc_ s EmlakiŞ. Telefon: 49 . onu ZEVKiSELiM' ERBABINA SATD.IK 
.rw 1432 h No 6 Emll'lkl.ş Tele- ap:ı.rtıman (33) bin liraya satılıktır. 

Yabancı dil bilen tercih edilecektir. İsteklilerin 19 Nisana. kadar d;kanlığa. 
müracaatan J.azımdır. (2ı96) 

azalmaktadır. Telefon: 
4 

· .Anadolu an · · VE KİRALIK YALI - Rumelihisar Taksim Abdülhak H8.mld caddesi 
LOKOMOBİL VE JE.~ERA~; !on: 

24694 Akıntıburnunda 13 numaralı yalıda 10 Bozkurt-Emlak No. 23. Telefon: -43532. 
12 atmosfer elli bey~ir 1~vv müte: 20 ooo Li:RAYA - İstlnyede 1Yi odayı mütecaviz müstak.!.l bir daire 
Lanz marka, tekerlek uzer n eobll iY1 ıra® muntazam blr yalı satılıktır. her bir esbabı istirahati haiz klralık
ha.rrik az müstamel bir lokoın GaıatasaraY llses'1 karşısında No •.. ıs~ tır. Bütün yalı 25 odayı mütecaviz ve 
Y&Ziyette çl!te kat ta.yış, su

11 
ı:u~: Em}Wş. Telefon: 49010. Emlnonu acele satılıktır. İttlsallndeki 15 numa

bası, transmisyon ve bacası ~- .Anadolu han No. 6 Eml!k:t.ş. Tele- raya ve Maçka 103 numarada sahip-
rıca 52 amperlik blr jenera~;; fon: 24694 lerine müracaat. - 2 

KİRALIK Al'ARTIMAN - Kurtuluş 
tramvay caddesi 23 numaralı o.partı
manın 3 numaralı dairesi kiralıktır. 
Kapıcıya müracaat. - 8 

İŞ ARAYA-'l'LARA BİR FIRSAT -
Suadiyenin en merkez yeri olan Şa§
kınbakkalda on beş senedenberl bak
kallye olarak kullanılan dilldtft.n vit
rinleri, tem.iz mostra demir ba.., eşya 
ve ta.kıml:ı.rlle beraber kiralıktır. Ay
nı mahalde berber İsmalle müracaat. 
Telefonla 52.79 za. ayrı veya blrden sa.tılı~de 33 nu- l5000 LİRAYA - Vanlköyünde SATIJ.IK NATAMAM APARTI- ACELE SATILIK HANE - Yalova-

ler Oa.Jata Rıhtım eaddes nce ınü- u,nıtaza.rn rıhtımı olan 1500 M2 çok !\fAN - Fatih tramvay durağında 1iç da iskeleye pek yakın bir mesafede 5 - MÜTEFERRİK 
mata.da 1. cJ katta RJm Ge - .....2 ~-ı bahçeli bir yalı .satılıktır. Yalı katlı ve 135 metre murabbaı saha üze_ sa.hlbinin a.dresinl isteyenler. AkşQ.m. 
raeaatlan. tör bIDbill yuvasıdır. Dosya. No. 454. rine inşa edllmlf 45 metre murabbaı gazetesinde 11An memurluıtuna. mü- MEKTEP DERSLERİ - Ortaokul, 

ACELE SATILIK - Kelvina&Llil Galata.saray ll3est karşısında No .. ~84 bahçeyi havı betonarme natamam bir racaat. IJse ve tTniversite talebesine Fransız-
markalı 1 yaz kullanıınıış 2 

g uz Emlft.klş. Telefon: -49010. Emlnonü bina satılıktır. TalJplerin 1nh1sarlar ca ve Almanca dersleri (Ta.hs1n Abdi 
dondurma buz dolabı acele ve uc ·-ft"'olu han No. 6 EmlWş. Tele- inşaat tubesinde mühendis Veysele ACELE SATILIK EV - Kadıköy Gökşlngöl) metodile yahut (Besim 
ııatıe satılıktır. Adres: Beyoğlu Bursa.2 f.nı.ıa.uon· 24694 müracaatları. Yeldeğlrmenl tramvay caddesı yanın- Gftrmen) metodile az zamanda öğretl-
ırotak 8 ı..- k 1 kll1 1 kanta - · "'• da ıo - 12 odalı 4 katlı apartıman ol- Ur. Makale, hlkAye, roman, 1lm1 eser ıe:,ı.ua ç o . BİL - 10,000 LİRAYA - Balorköyünde on KİRAUK YdAZdf:..IKZinG~llka.,o - Şlra.lşll mayan müsald bahçe, kuyu ve sar- ve büro noter vesaiki 1tlna lle tercüme 

ACELE SATILIK oTOI\fO ıtul- odalı mükemmel bahçeli köşk satılık- Büyükdere ca ~A c uyu v - nıçlı ka.rgir bir ev acele satılıktır. edilir. Adres: Maçka. Işık: Usıesi karşı-
Lbıgolen marka 937 modeli teınlzt·•·w... tır Dosya No. 422. Jında Üçyol ağzı. asfalt yol tlY.erinde Müracaat Yeldeğirmenl Karakol cad- sın.da Karakol sokak Hayat apartıman 
lanılmı§ hususi blr otomobil~ J.UAeb-i~ Galatasaray IJses1 kal'ŞlSllld.a No. 184 elektrlk, su vardır. iş Banknsı karşı- desi No. 129 - 1 1 numarada öğretmen Tahsin Abdi. 
M.açkada Maçka garajında gorili - 1 Eml~kiş. Telefon: 49010. Eminönü smda malıil Cemal gişesine müracaat. - 15 
Ur. .Anadolu han No. 6 Em!Aldş. Tele- - 2 ACELE SATILIK EV - 15 oda, ya-

SATJLIK KELVİNATOR :MARKA- fon· 24694 GAZİNOCULARIN NAZARI DİK- flm tirgtr elektrik, terlkos, hamamı TAVUK MERAKLİLARI İÇİN -
·· ·· · dondurıxı& · . KATİNE _ Erenköy tramvay durak var. Tramvaya yakm mevk:l.1 rtizel ve Brahma, Herm1ne tavuk ve hormlar1-Do~~ü ~~an:ınıye şa.şklll- 1200 LİRAYA - Iç Fenerle Balat rinde ınr kahvesi, gazino. pasta.ha.· 1lç s.lleye elverişli. ŞebzadebQ4ı Vezne- le yumurta.lan ve Legorn ve Roday-
~ sa ah ıı rblciua catere müra- arasında üç od:ı.lı ka.gir bir ev sa.tı.ıık- ~ yapınağa elverişli yenı dtikkAn. eller Hayriye sokak 10-12 No. görüş- lant yumurtaları her cumartesi öğ-

t a. m a e - 2 tır. Dosya No. 4:48. ~rlnde'kl yüz met.relik tanım. çamlık melı: için Karnltöy Kredi Liyone ban leden IOnra ve pazarları öğleye ka-
caa · . _ ori- Galatasaray llse61 karJı.smd.a No. 1

84 
bah sııe birlikte kiralıktır. Aynı m.a.- 2 nci kat 17 numara Mehmed Şarkelli dar ııa.tllıt. Göz'tıepe birlncl orta sokak 

ACELE KELEPiR SATILIK yeni EmlAk:lş. Telefon: • 49010. E:ınlnönü halfa bakkal Hızır Karacaya mllra- saa.t 9 dan 10 - 12 - ~ Je kadar mü- No. 10 Nuıeddln Otan. Telefon: 41432 
Jlnal bir Ka.p Pa.t - AstraganMütrüP Anadolu han No. 6 ErnlAkl§. ,-eıe- ' Telefonla 112.'le :ısa.. racaa.l. - s 
Gedllqıaşa hamam caddesi . - 2 fon: 246" caa . 
IOlm.k 18 Nazik. 

1NGil,tzCE DERSLERİ - Orta. ve 
lise talebelerini imtihana hazırlamak 
ve yahud lisan öğrenmek hevesinde 
olanla.ra 1Y1 bir metodla ders vcrebl
llr. Her yere gider. Akşamda matma
zel H. T. rümuzuna mektupla müra
caat. - 3 

FRANSIZCA DERSLERİ - Orta, 
llse talebelerlril nntlhanda kısa bir 
zamanda yetlştlmıek üzere ve ya
hud. lWı.n öğrenmek isteyenlere iyi bir 
me~dla ders vereblllr. Her yere gi
der. Ak§am'da z. A. rihnuzu.na mek
tupla müracaat. - 2 

DERS - Amavutköy Amerikan Kız 
Koleji mezunu bir bayan ingilizce vo 
fraru;ızca ders verir, talebeleri imti
hana hazırlar. Akşamda M. K. rfunu
zlle müracaat. 

MEKTuPLARINIZI ALDmINız 
Gazetemiz ldarehanesını adres 

olarak göstermt~ olan karllert
mlzden 

A. - B. D. - E. K. G. -
Radyo - s. A. r. 

namlarına gelen mektuplan lda
rehancmizden aldırmalan t1ca 
olunur. 

I 



Sahife 8 , 

. . -
DIŞ MACUNU 

Bütan dfş ve diş etlerlnln enzata~mı. giderdikten 

başka ağız ·kokusunu da izale eder. 

Her yerde D E N T O L dl~ macununu ara1ınız. 

Kadıköy ~ak:ıflar Direktörlüğü ilanlan 

1 ~ Üsküdarda Altunizade mahallesinln Koşu yolu caddesinde eski 46 
yeni 58, 60, 62 kapı sayılı ve bermuclbl senet 41355 metre murabba ~razı 
1cınde mebzul çam ve aynca kestane vesaire ağaçlan muhtevi ve küçilk 
Çamlıca caddesi ile Koşuyolu cad-delerlne geniş cepheleri bulunan korunun 
mülkiyet.! satılmak üzere e.7300. Ura muhammen bedelle ve kapalı zarf usu-ı 
lile müzayede~ çıkarılm~tır. İhalesi 25/4/941 cuma günü saa.t 15 de Kadı-
köy Vakıflar müdürlüğünde icra kılınacaktır. \ 

2 - Arttırmaya gi:rımek isteyenler a54B~ llra muvakkati teminat akçe-

1 
sini Kadıköy vakıflar müdürlü!tü veznesine teslim etmelldlrler. 

3 - Tekli1 mektuplan birinci maddede yazılı saattin btr saat evveline I 
kadar arttırma jtom.lsyonu verilmiş çılacaktır. 

4 - Posta ile gönderilen mektupların da aynı saate kadar komisyona 
gelmiş olması şart olup gecikmeden vakıflar idaresi mesul olmıyacaktır. ı 

5 - Dıs :za.rflnrın kanunu!'\ tarifi veçhile kapatılmış olması lazımdır. 
. <2681) 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 

1. - Akreditifi idaremiz tarafından açtırılmak üzere 4/IV /941 tarihinde 
ihale olunacağı ilan olunan 250.000 adet yüz kiloluk 6X8 telli 67/112 S/m 
eb'adındak1 tuz çuvalının pazarlığı göriılen lüzum üzerlne ~raltl sabıka 
dairesinde 10 gün temdit edllmiştlr. 

lI. - Pazarlığın 14/4/941 pazartesi günü saat 14.30 da. Kabataşta leva
zım ve ıniibayaat şubesindeki alım satını komisyonunda yapılacağı ll~n [ 
olunur. cı2707» 

1 İstanbul Vakıflar Direktörlüğü İlanları 
Sehremininde Guraba hasta.nesinin bahçesinde keşif bedeli 1462 lira 

olan~ 340 metre murabbaı beton yol inşa.st açık eksiltmeye konmuştur. Te
minatı muvakkate 109 -lira -65 kuruştur. Bu gibi J.şlert yapmış olduklanna 
dair vesiırn.sı olan müteahhldler Fenni şartname, e·kstitmesi ve mukavele 
projı:slni almak için İstanbul vakıflar b~müdürlüğü baş.mimarlığına her 
gün öğleden :;onra müracaatları. Eksiltmeye glrmek için de 24 Nisan 941 
saat 15 te Istan'bul Vakıflar başmüdürlüğü ihale ve müzayede komisyo-
nuna gelmeleri. (2828) 

AKŞAM 

-

R 
Traş bıçaklarile Traş 

olmak bir ·zevktir 
l1" raıtan sonra cilde: 
yamklık vermez. 
Yüzü yumuıabr. 

Her yerde urarla Poker Trat 
bıçaklanru isteyiniz. 

TtirkiJ'a OtlmhuriJ'eti 

ZiRAAT BANKASI 
KurulU§ tarlhl: 1888. - sermayesi: 100,000,000 Türk llrası. Şube ve 
- ajans adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muamelelerL 
Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en 
az 50 ıır:ı~ı bulunanlara senede 4 defa çek.11ecek kur'a lle aşağıdaki plana 
'{öre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 adet 1,000 liralık 4.000 lira 100 adet 50 liralık 5,000 lira 
4 • 500 • 2.000 • 120 • 40 • 4,800 • 
4 • 250 • 1,000 • 161J • 20 • 3,200 • 

4:0 • 100 • 4,000 • ~ 

DİKltAT: Hesaplarındaki paralar bir sene ıçtnde 50 U:radan aşağı 
,..;;,.."";,,ı>r.lçre fkramlve cıkt.ıitı takdlrdP % 20 fa1Jaslle verilecektir. 
Kuralar senede 4 defa 11 eylul, 11 birincikanun, 11 mart ve 

11 haziran tarihlerinde çekilecektir. '"--·-----------'/ Üniversite Rektörlüğünden: 
Fen ta.kültesinde «Astronomi» doçentliği açıktır. Na!flzetl~ yabancı 

dil tmtlhanları 5 Haziran 1941 tarihinde yapılacaktır. ~~klilerın .. zıh.hat 
raporu, beş fotoğraf, nüfus tezkeresi örneği ve llmi huvi~etlnl gösteren 
fişlerile QFişler tedris işleri kaleminden i.-;tenecektlI.• 2 Hazıran 1941 tarlhı 
akşamına kadar rektörlüğe mtiracaatıan. (2652) 

·ı-ı Devlet Demı·ryolları ve Limanları İşletme il İstanbul Defterdarlığından: 
Mükellefin ismi Mahallesi Sokağı Numarası Cinsi Hlssesi 

Umum idaresi ilanları Hüseyin Hüsnü Süleymaniye ismetıye 28/34 Kaglr fabrıka tamamı 
,,=:======================================================::::; Duhani 

Muhammen bedeli (3080) llra olan 500 kilo 1/2 ıı:ve 900 kilo da 5/8• 
kutrundaki ceman 1400 kilo galvenlze· kablo (5/5/941) pazartesi günü saat 
(11' on bir de Haydarpaşa.da Gar binası dahilindeki komisyon tarafından 

açık ekslltme usullle satın alınacaktır. 
Bu jşe girmek isteyenlerin (231) liralık muvakkat teminat ve kanunun 

tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona müra
caatları lazımdır. 

B:ı işe ald şartnameler komisyondan para.sız olarak dağıtılmaktadır. 
2816) 

Tünel Saatleri 
İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 

Yukarıda cinsi ve evsafı muharrer emlak mutasarrıfının Mercan ma-
liye şubesine olan vergi borcundan dolayı satılığa çı~r~ış~ır. 15/4/941 
tarihinden itibaren 5/5/ /941 tarlhlne müsndif pazartesı gw1U~e ka~:ır ~ı 

gün müddetle müzayedesine ve 6/5/49l den 15/5//941 tarlhıne musadıf 
perşembe günü saat 11. de ~on müzayedcsiı:~ i.~rı::.sı kararla~ınlm~ş old~ 1 
ğundan taliplerin mezkur gun ve saatte Emınonu kazasında teşekktil ede 
cek idare heyetine müracaatları ilan olunur. (2804) 

İzmir Vilayeti Daimi Encümeninden: 1 

1 - Karşıyaka sahil cadde.~lnin Bostanlıdan Bergama yo.lu iltisak nok- 1 

tasına kz.dar olan 4,5 kilometrelik kısmının beton kaplama mşn.atı 1/4/941 
tarihioden itibaren 17 gün müddetle ve kapalı zarfla eksiltmeye çıkarıl
mıştır. 

2 - Tahmini keşif bedeli «96062» lira 13 kuruştur. .. .. .. _ .. 
3 - Keşif evrakı 470 kuruş mukabilinde turistik yolları mudurlugunden 

alınabilir. 

İşletmeleri Umum Müdürlüğünden: 4 - ~uvakkat teminat mlkdarı e<6053 1ı lir~dır... . . 
.. . 1 5 - istekliler ihale tarihinden en az sekiz gun evvel tunstık yollar Tünel seferlerinin Cumartesi ve Pazar günleri aşağıda 

Jer zarfında yapılacağı sayın yolculara. ilan olunur. 
Cıını:utesi günleri: 

Saa.t 8 den 
J 12,30 dan 
• 17,30 dan 

10 a kadar 
14,30 a kadar 
21 e kadar 

Pazar günleri: · Yalnı2 saat 17,30 dan 21 e kadar. 

gosterilen saat- mıntaka müdürlüıtüne müracaatla eksiltme şartnamesinde yazılı ehliyet 
vesikasuu almalıdırlar. · 1 

6 - Eksiltme 17 Nisan 941 tarihinde perşembe günü saat 11 de Izmir 
v!layeti daimi encümeni odasında yapılacaktır. 

7 - İstekliler 2490 sayılı kanunun hüküır.lerine göre hazırlıyacakla'\1 
zarflarını ihale gününde saat ıo a kadar vilayet makamına makbuz muka
biUnde tevdi etmeleri Hi.zımdır. (1244) (2646) 

Harp Akademisi Satın Alma Komisyonundan: 
BiR KAÇ MEMUR ALINACAK 

• İstanbul Elektrik, Tramvay ve tünel işletmeleri Mecınuuna tahmin edilen bedel 162 llra 75 kuruş olan 47 kalem köhne 
eşya ile ayrıca mecnıuuna 167 Ura 60 kuruş tahmin edilen 59 kalem köhne umum müdürlüğünden: . . . 
eşyanın açık arttırma ile satı.şı 15 Nisan 941 salı günü saat 10,30 da Akademi İşletmelerimiz daire ve şubelerindım talim ve manevra ıçın silah altına 
satınalnıa komisyonunda yapılacaktır. Eşyalar her gün Akademi deposund!l. gidenlerin yerlerine müsabaka ııe bir kaç muvakkat memur alınacaktır. 
gôr~lebilir. Art~ı~3:. ~üzayedelerine iştirak edeceklerin müzayededen evvel Müsabakada aynı dereceyi alan memurlar arasında li~e ve yüksek nıektep ı 
Be~ıktaş Malmi.itiurluğüne 47 kalem eşya için 12 lira 25 kuru§ 59 kalem eşya me-.zunları tercih edilecektir. Hesap ve yazı işlerine bihakkın vakıf bulu
için 12 lira ~! kuruşluk yatırılmış tem.inat makbuzlarile mezkür günde ko- 1 nanların 11/4/941 cuma günü saat tam 15 de müsabakaya ginnek üzere I 
misyonda muracaa.tıarı. C2840J Ml'.'tro Hanında z:ıt işleri müdürlüğüne müracaatları. (2799) 

1 

Fabrika ce matbaaya 
elverişli bir BiNA 

SATILIKTIR 
Cağaloğlunda fabrika ve 

matbaa ittihazına elverişli 

1 betonarme yeni bir bina sa
tılıktır. nAkşamı> idaresine 
müracaat: Telefon: 20681 ' , 
Nazarı dıkkate• 

Ticarethanem.le hlc bir sıfat 
ve saHihiyeti olmıyan bazı kim
selerin bana olan nis~tlerini 
ileri sürerek müşterllerlmden 
para almakta bulundutlanna 
bu kerre muttali oldum. Bu se
beple gerek bu güne kadar ve 
gerekse bundan böyle vuku bula
ca.it hiç blr tedlyatı kabul et.me
dlğiml cümlenin malumu olmak 
üzere tlan ederim. 

•Tüccardan Recep Havlucu # 
ZAYİ PLAKA - 2430 numaralı 

bisiklet plakamı zayi ettim.. Yenisini 
çıkaraea~undan eskisinin hükmü 
yoktur. 

ZAYİ - Kadıköy belediyesi tadilat 
komisyonluğun<:lan 5/6/940 tarih 
2'74230-125 numaralı 5 liralık makbu-
EU kaybetLim. Yenisini alacağımdan 

esklsinln hükmü yoktur. 
Zehra AJtuniz 

.....,~---.... ! 

ı' ~ ~/ 
i ~'\\PARA ~ \ 'BAY.&.T' YARIŞJNJN 

DİREKs1YONUDUR 
r,-••ı •••• -- --. 

J' 

İDARUİNİ BİLEN ·is BANKASINDA ' 
iKRAMJYELf t..E:sae AÇ~ ı ı \' rT. iŞ BANKASI 

/(üçüktasarruf hesaplarıl.:~~~~~~~~~~=====~~~==~~==~ 
İstanbul Emniyet Müdürlüğünden: 

1941 ikramiye plani Müdürtyet..lrm.lz sıvıı zabıta memurları için 550 taik.ım elbisen'l.n alınması 
KEŞ.DELER Ş b 2 M kapalı zar! usullle eksiltmeye konulmuştur. Bir takım elbisenin muhammen 

: 
4 

u at, ayıs, bedeli c25• Ura muvakkat teminatı cl03b lira a25» kuruştur. Eksiltme 22/4/ 
1 Ağustos, 3 lk.incitcşrin 941 salı günü saat 15 de müdüriyetimlz binası içinde yapılaca.k.~r. Teklif 

tarihlerinde yapılar, mektupları eksiltme günü saat 14 e kadar kabul edilecektir. Istek:lilerin 

1941 ikramiyeleri 
mezkur gün ve saatte konı.!syona, şartnameyı gönn.ek içln de Ş. 3 müdürlü
ğüne müracaatları. (2686) 

1 adet 2000 Liralık = 2000.- L. = 3000.- .. 
= 1500.- " 
= 2000.- .. = 2000.- ., 
= 3500.- .. 
= 4000.- " = 6000.-

İstanbul Sıhhi müesseseler artbrma ve eksiltme il 
komisyonundan: 

3 
" 2 H 

4 
" 8 H 

35 .. 
80 " 300 

" 

1000 
750 
500 
250 
100 
50 
20 

H .. .. .. 
" 
" .. 

Bakırköy akliye ve asabiye hastanesine ait d2ıı kalem se~ t-0humu 
pazarlıkla satılacaktır. 

Muhammen flatı 137 liradır . 
Teminatı: 20 Ura 55 kuruştur. 

"J İstekliler 25/4/941 cuma günü saat 15 de Cağaloğlunda sıhhat müdür-
~------------.. _-lüğündeki komisyona. gelmelerL (2790) 
L 

10 Nisan 1941 

_..,.,_ uı,,. ırezıeı arıe. a~ma~• 
Ni)'ial~ Kmklii' ve' Bniilii ~ğrıl8rmızi Oerlıal it~ 

ac.ı.ada lllod•~S-aiii 'ifiiWıUtr~ TAlLITLtRIND!N SAııtıl~ 
tmr' VEQOl\'PUf..LUrtCU'fÜLARI lSRARt.A ISTntHtzr" 

Memur ve Fen 
Memuru Alınacak 

Maliye Vekaletinden: 
«I• 

6/9/1940 tarih.-ve 4605 numaralı Resmt Gazetede mllnteş1r, 17/8/940 
tarih ve 2/14177 numaralı kararnameye bağlı toprak tevzi tallmatna
mes1nin tatbiki için teşkil edilen ve edilecek olan kom1syonlarda çalış
tınlmak üzere A. - Reis: B ~Aza; C uFen memuru alınacaktli'. 

Bu memurlara, yol masrafları hariç, ayda maktuan verilecek ücre
tin §.zam.1 miktarı: 

· Reise: 175 
Azaya:150 
Fen memuruna: 150 

«il• 
Aranan şartlar 

Reisten: • 
1 - Yaşı 60 tan fazla. olmamak; 
2 - Defterdarlık, tapu grup pı.üdürlüğü, malmüdürlüğll, vUA.yet ta

pu sicil muhafızlığı, veyahud bu vazifelere muadil adlt veya malt hiz
metlerde bulunmuş olmak; 

3 - Sicil itibarile hizmetinden istifade edilebileceği anlaşılına.k; 
Azalarda: 
1 - Ya.!l'l 60 dan fazla olmamak; 
2 - Mal müdürlüğü, sicil muhafızlığı. Nahiye müdürlüğü, arazı tah 

rlr komisyonu reisliği veyahud bu vazifelere muadil adli veya mall hiz
metlerde bulunmuş olmak; 

3 - Sicil itibarile hizmetinden istifade edebileceği anlaşılmak; 
Fen memurJannda: 
1 - Yaşı 55 den fazla olmamak; 
2 - Tapu ve kadastro veya Nafia veya imar veyabud askeri harita 

U. müdürlüğü. hizmetinde bir sene fen memurluğu yapmış olmak; ve
yahud da Nafta veya tapu ve kadastro fen tatbikat mekteplerinden me
zun olmak; 

3 - Sicil itibarile hizmetinden istifade edilebileceği anlaşılmak; 
«lllıı 

l\lüracaat şekli 
Yukarıda yazılı şartlan haiz bulunanlar, bir istida lle aşağıdaki 

vesaiki en g~ 15/4/941 tarihine kadar Maliye Vekaletine «Milli Emlakıı 
göndereceklerdir. 

Komisyonların derhal teşkili mukarrer olduğundan, aranan evsafı 
haiz olanlar müracaat sırasına göre tayin kılmacaklardır. 

ıtlVıı 

Aranan ves:ıik 
1 - Nüfus hüviyet varkası e:Aslı veyahud noterce veya resmi bir 

makamca musaddak sureti.. 
2 - 6 kıta fotoğraf «Altı buçuk dokuz eb'adında• 
3 - Mektep tasdikname veya şahadetnamesi crAslı veya musaddak 

bir suretiı> 
4 - Bulundu~u memuriyetlere ald vesaikin aslı veyahud musad

dak sureti «Tasdikll sicU karnesi veyahud musaddak sureti katidir.• 
5 - Sıhhi durumunun her Jkllmde ve köylerde vazife ifasına mü

sait olduğuna dair hükumet veya Belediye doktorluğu raporu; 
6 - C. Müddeiumumlllğinden mabklımiyeti olmadığına dair vesi

ka «istida zirine müddeiumumilikçe tasdikli meşruhat ":erllmek sureti
le r.le olabilir.» 

7 - Hüsnühal kağıdı; 
8 - Askerlik vesikası aNüfus hüviyet varakasında varsa aynca is

temez. 
9 - Talip olan şahıs bir resmi bir dairede müstahdem ise, bu dai

renin alelusul muvafakatini gösteren vesika aTalebe müteallik istlda 
ve merbutu vesikaların o daire vasıtasile Maliye Vekaletine gönderil
mesi halinde ayrıca muvafakatnameye lüzumu yoktur .• 

NOT: İstidanamede bu vesaikin gönderlldiği ve listesi yazılacaktır. 

10 - Aşağıda yazılı şekilde taahhütname cBu taahhütnamedaki 
müteselsil kefilln resmi dairelerde veyahut ticari, mali veya sınai mü
esseselerde memur ve müstahdem olması şarttır.:11 

<ıV» 

Taahhütname şekli 
Maliye Vekll.letlnce toprak tevzi talimatnamesinln tatbiki için tes

kil edllecek toprak tevzl komisyonlarında bir vazifeye tayinim halinde 
bu vazifeyi kabul edeceğimi ve en az 45 gün evvelinden haber verme
den bu vazifeden istifa veya bu vazifeyi terk veyahud hizmetimden is
tifade edilmediği veya lstihdamımın devamının caiz olmadığı idarece 
takarrür ettirilerek vazifeme nihayet verildiği takdirde. komisyon me
saisinin bu yüzden sekteye uğraması sebeblle hasıl olması mümkün ve 
muhtemel zararlara karşı maktuan ve cezai şart olarak beş yüz Hra 
tazminat vermeğl ve bunun için hakkımda dava ikamesine ve Ull.m is
tihsaline lüzum olmadan bu taahhütnamenin icraya. vaz'ı veyahurl 
hazineden alacağım varsa bu· alacaktan defa ten takas ve mahsubu ve 
yine bu taahhütnameden mütevellit her hangi bir ihtilaf için dava 
ikamesine lüzum hasıl olursa bu davanın Ankara mahkemelerince rü
yetini; kabul ve teahhüt ediyorum. 

Adres: 

Nüfus hüviyet varakasındaki hüviyeti: 
. . . • • . • n1n cezai şart olarak teahhüt ettiği beş yüz llra-

ya kadar aynı şartlarla müteselsil kefil olarak kefalet ederim. 
Kefilin meslek ve adresi: 
Nüfus hüviyet varaka.sındakl hüviyeti, 
.-NOT: Bu teahhüt ve kefaletname noterce resen tanzim olunaca-

tır., (1530 (2070) 

Anbar inşaatı 
Toprak Mahsulleri Ofisinden: 
ı - Dinar istasyonunda yaptlacak anbar ve idare bina.sile 

sair i§ler pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur. Keşi! bedeli 
((71432.35» yetmiş bir bin dört yüz otuz iki lira otuz beş 
kuruştur. 

2 - Pazarlık 11/4/ 941 tarlhinde saat 15 de Ankarada Ofü 
umum müdürlüğü binasında yapılacaktır. Eksiltme şartname
leri beş lira mukabilinde Ofis umum müdürlüğünden alına

bilir. 

3 - Muvakkat teminat mikdan «4821.60» dört bin sekiz 
yüz yirmi bir lira altmış kuruştur. 

4 - Bu anbara muktazi 500 kilo çivi ile yalnız 6 ve 8 M/M 
kutrunda olmak üzere dört ton betonarme demiri lstanbulda 
Beşiktaştaki depomuzdan bedeli mukabilinde müteahhide ve-
rilecektir. (1886) (2645) 


