
Belediye iktısad müdürlüğü 
yiyecek maddeleri hakkında 

yeni bir tedkike başladı 

sene 23 _ No. 8070 - Fiatı her yerde 5 kurUf 

Almanlar 
Zagreb·e 
girdiler 

tYunanlılar, Almanlara 
fevkalade ağır zayiat 

verdirdiler --
Yugoslav • /ngiliz hava 

'kuvvetleri Alman kıtaati· 
na şiddetli darbeler 

indiriyorlar 

Büyük hava 
akınları 
yaplldı 

Alman tayyarelerinin 
İngiltereye taarruzu, 
İngiliz tayyarele~inin" 
Berlini bombardımanı 

Londra 10 (A.A.) - ~a:Va ve 
Dahili emniyet nezaretlennın bu 
sabahki tebl.:ği: Gece, düşman t~y-

1 . . h""cumları bilhassa Mıd· yare erırun u • İ .
1 

• 
1 d 'd b. şehre ve ngı terenın an s a ır "h 
şimali şarki mıntakalarına t~ve~~ 

. . B h.. mlar netıcesınue etmıştır. u ucu .. 
ölen ve yaralananların miktarı h~ 
tesbit edilmemiştir, faka.~ bk-· d .. 
tarın yüksek olması mum u~.ıı: 
Hasar, her iki mıntakada da mu 
olmuştur. . hiı 

İngilterenin garbında bır şe 
üzerine ve şark ve cenubu şarlct. ~a
hiUerind~ bazı noktalara ve birbbınn: - el... azı aen çok uzak mesafede ıger 
noktalara da bombalar attlınıştır. . ıniktar-Bu noktaların bazısıında, az l 
da zayiat vardır. Bu gece. avcı an· 

· t hrip et• mız, on dü~man tayyaresı a 
mişlerdir. 

Berlin bombardıman 
edildi 

Londm 10 (A.A.) - Ha.va Nem· 

.Bro<I • 

2 - İşbu nakil itlerini mun
tazam bir ,ekilde bqarabilmek 
için alınacak tedbirler de ayni 
ıuretle ilin edilecektir. 

3 - Matlup üatizam ve inzi
bab temin zumunda muhterem 
bıllmnınn i.fbu ilanlarda bildiri
lecek esU!ara tamamen riayet 
etznelaıini bilhuea rica ederim. 

Örft idare komutanı 
Korgeneral 

A. R. Artunkıd 

Bir Bulgar 
tekzibi 

cBulgariıtanin Yugoa
lavyaya karıi muhaıa· 

mata iıtirak ettiği 
doğru değildir• 

minin tet>U~: ensuı> 
Bombardıman servıslnth:UDl et.- Sofy 10 (A.A.) _Bul.- ajan· 

tayyareler bu gece Berlln• • • TU ki 
mtşlerdit. Bu hücum. Uç saat ıcs.dar ın bildiriyor: Reute~ •J~•a. .. ~. Y_e-
devam et~lr. şehrin ortasında bil- deki ;Yugoılav bUylfk e1çılıgının, 
yük çapta •bombalann ~~adı~ ve BulpJ.istanın Yugoılavyaya • ~ar,ı 
büyük yangınlar çıktığı gorill~~ rnuhasamata faal bir ıurette ıııtirak 

Emden'e ve Almanyan~ şlın!ıl.lıniŞ- ettiğini Tür1' hükumetine bildirdiği: 
:~indeki htxieflere de hücum ınl hal:>er vemüııtir. Bulgar ajansı 

Ç. b ·· ·· ynl bombardıman Bulgaristanın Yugoslavyaya karşı 
arşam a gunu a ani .. k .... h b · · 

servisine mensup tayyareler D n; muhasamata ıııtıra et~gı a e.rı~m 
markada. dem.iryollan münakal~tı tamamane yalan oldugunu bıldir· 
ve telsiz istasyonuna hücum etntlş- meğe salahiyettardır. 
lerdlr. per- Dün Başvekil B. Filofun mebusan 

Cebnubtb ~olrveçte çarsaş:ı.hmllb~hafa- meclisinde söylediği gibi Bulgarlar 
tem eye a6 ıyan gece . l k · 
a servisine mensup tayyareler Ko- hiçbır tarafta Yugos avyay~ arşı 
yanger'de bir alümlnyom labrika~.ını hücuma iştirak etmemektedır. 
mııvnffakıyctle bombalamışla:rdır. oıt- - ··ıd·· 
led ~n sonra aynı servise mensup Blen- Marcel Prevost o U 
helm tipinde bir tayyare Br~st ıınıak Vichy 1 O (AA.) - Fransız 
nında bulunan bir harp ge~ıslne ço . akademisi azasından Marcel Prevost 
alç::ıktan cüretldirane bir hucum yap 

79 
d ld .. h Jd dün öl-

ınıştır. yaşın a o ugu a e, 
(Devamı ı1ahife 7 ~ütun 4 de) müştür. , 

Pazar günü Üsküdar ve 
Eminönünde pasif korunma 

tecrübesi' yapılacak 

L=::::::::------------~ 
CUMA 11 Nisan 1941 Sahibi: Necmeddin Sadak - Neşriyat müdürClı Hikmet Feridun Es _ Akşam matbaası 

Yunanistana 
yeni lngiliz 

askeri geliyor 
Tasrih edilmiyen bir 

liatta yerleşen kuvvetler 
saatini bekliyor 

I ngiliz tayyareleri dün 
de Almanlara büyük 

zayiat verdirmişler 

BU SABAHKİ 

TELGBAl'L.&B. 

Yunan 
kaleleri hala 
dayanıyor 

Yunan ordusu 
zayiatsız yeni 

mevzilere 
yeri eşti 

Atina 11 (A.A) - B.B.C. :Reı
mi Yunan tebliği: 

1 - Arnavutluk cephesinde d~v
riye harekatı vo topçu faaliyeti ol
muştur. 

2 - Şark cephesinde bildirileee&: 
bir şey yoktur. Alman tayyareleri 
dün Pire üzerinde uçarak mıknatıs&. 
maynlar atmışlardır. Bu maıynlar ba.
zı hasarata sebebiyet vermi§lerdir. 
Şimal hududunda Yunan mukave
meti devam ediyor. 

Atma 11 (AA.) - B. B. C.: Se

Müstakil bir 
Hırvat hüku
meti kuruldu 

Yeni hükfunetin başına 
Paveliç getirildi 

--
Berlin 11 ( A.A.) - D.N.B. 

ajansının Zagrepten vuku bu
lan istihbarabna göre dün gece 
Alman a.kerJerin.in girdiği Zag
rep tehrinde müstakil bir Htr
vat hükimıetinin teşekkülü ilan 
edilnıİ$tir. Hırvat zabit, küçük 
zabit ve memurları. yeni hüku
mete sadakat yemini vermek 
için Zagrebe davet edilmişlerdir. 

Yeni hükUmetin ,efi Paveliç' -
tir. 

Müteakiben Zagrep radyosu 
ıpikeri doktor Maçek'in bir be
yannamesini okumU$lw'. Maçek 
bu beyannamesinde balkı yeni 
hükUmete itaate davet ebnİştir. 

lanik tahliyesi esnasında levazımın ~------------' 

Bingazinin 
şarkında 

harekat 
İngilizler, müstakbel 
harekat için daha 

müsaid bir mmtakada 
toplaniyorlar 

naklinde ve ehemmiyetli askeri nok-
taların tahtibinde Britanyalı v• 
Avustralyah mühendisler He ıoför
lerin büyük hizmetleri görülmüştür. 

İngiliz ve Avustralyalı ıoförler, 
mitralyöz ateşi altında yaralılan cep
he geri11ine nakletmişlerdir. 

Yunan hatibine göre Sellniği tah
liye eden Yunan kuvvetleri, zayiat 
vermeksizin evvelce tesbit edil~n 
yoru mevzileri işgal etmişlerdir. Al~ 
manlar son muharebede insanca 
ve malzemece ağır zayiat vermiı· 
lerdir. 

Atina l 1 (AA.) - Atina rad
yosu hududda harp etmekte ol:ı.11 
bazı Yunan müfrezelerinin kurtula
rak kıtalarına iltihak ~ttiklerini bil· 
diriyor. 

300.000 
lngiliz askeri 

Almanlar ile kati 
muharebeye hazirlanıyor 

1 ••• 

Nevyork 11 (A.A.) - Amerika rad
yosu, Yunanistanda.k! İngUiz kuvvet
lerJn1n Almanlar ile kati bir muhare
beye hazırlandık.lannı söylemiştir. 
300,000 k4lllk olan w modem slla.h
ıar ile mücehhez bulunan İngiliz or
dusd, Se1Anik'1n garbinden Himamya. 
kadar Uza.yan bir cephede Almanlara 
taarruz edecektir. 

Almanlar 2000, /ngiliz
ler de 8 ·bine yakin esir 

aldılar. 6 /ngiliz generali Yugoslav - Macar hava 
Cle esir düştü muharebesi 

Budapeıte 11 (AA.) - Ko-
Nairobi 1 O (AA.) - Resmi teb· losvar' da Yugoslav • Macar tay

liğ: Adis Abebadan alınaaı harp yareleri arasında bir hava muhare
esirlerinin miktan 4000 İtalyanla l:iesi olmuştur. Dün öğleye doğru 
1000 Afrikalı askerdir. kırk yugoslav tayyaresi Budape~te.-
Adiı Abeba civannda dolaşan nin civarından geçerek şarka git

devriye)erimiz dün 1450 İtalyan as- mi§lerdir. Bu tayyarelerden biri 
keri ile 900 Af rikab asker daha ya- T raa-ısilvanyada mecburi bir i.liıı 
kalamışlardır. Kap kuvvetlerine yapmıştır. Mürettebat nezaret altına 
men11up iki İngiliz subayı lle 18 kam- ahnmı§tır. 

Moravada 
Alman ilerleyişi 
devam ediyor 

Şimal cephesinde Alman 
ilerleyişi durduruldu 

Atina 11 CA.A.) - (B.B.C.) Yugos
lav resm1 tebliği: 

Mora.va nehri vadlslnde Al· 
manlar Uerileyl.şi devam ediyor. Ir
mak §iınallgarbl 1st1ka.meUnde akıyoı:t. 
Alman 'kuvvetleri cenb~rkide Belg
radın 170 kilometre cenubunda ilin 
olan ikl şehri zaptetmişlerdlr. 
Şimal cephesinde: Alman ilerlleyişt 

durdurulmuştur. 
İtalyan cephesinde az fııallyet ol· 

muştur. Arnnvutıuk cephesinde va
ziyet değişmemiştir. Havanın bozul· 
ması hava fa.aliyetlne mlinl olmuştUT. 
İndirilen Alınan para.şütçülert yaka
lanmışlardır. 

-~~~~~-~ 

Adis Ababa' da 
bayrak merasimi 

Adisababa 11 (A.A.) - İmparator 
sarayına cumartesi günü Habeş impa. 
ratorunun bayrağı halkın alkışlart 
arasında çekilmiştir. 

Merasimden evvel Britanya impa
ratorluk kuvvetleri kumandanlııtının 
bir subayı, parlamento binasında top. 
lanan Habeş Rasları lle Somali şefle
rinin mümessillerine hitaben bir nu
tuk söylemiştir. Bu nutukta yapıl::ıcak 
daha birçok işler mevcut olduğu ve 
bunların yapılmasındaki süratl.n Adls
ababalılann gayretlerine mütevakkıf 
olduğu bUdirilmekte idi. İntilllz suba
yı şunları lla ve etmiştir: 

Memleketin nafiz kimsele: i olan 
sizlerden yalnız şehir dahilindt? niza
mın hakim olmasını değil şehir ha· 
rlcinde de hlçblr tecavilzün vuku bul
maml!-stnı temin eylemeııizl rica ede
rim. Içt1mada hazır olanlar bu tale
be şevk ve müsaratla müsbet cevap 
vermişlerdir. 

I» :1. k •-a, .. _ r• yon şoförünün Awash' da yakaladık.· 11111111n1111b11111111111111111111111111111111111111111111119111111111111, 1111 
..._ ., .a. 'IC7 • ları 800 İtalyan bunlara dahil değil-

V arin kiyas edin .•• 
dir. 

Berlin 1 O (A.A.) - Almaııı 
ordulan başkumandanlığının tebliği: 
7 nisanda. çetin bir ıava,.tan sonra 

Churclıill'' nutkundan :ı...: " 
Dl 10D uu Derne'nin zaptedildiği gün, bu •eh-

ciimle: " rin 80 kilometre cenubu garbisinde 
«Bittabi. Hitler'in aaked makine- bulunan Elmeai de Alman • ltalyan 

sini hanci istikamette veya İstika· kıta1armm eline düşmüştür. Altı ge
metlerde harekete aetireceğini der- neral ile general makamını işgal 
Pİt etmek, çok tesadüft bir ıey eden iki albay ve iki binden fazla 
olur..... cLibya'daki muharebelerin asker em edilmiıtir. iğtinam olu
cereyam ne olaoa,iı baklmıda keha• nan malzemenin ıayılmuı henüz 
nelt,t. bulunmaya tetebbiı. ede- mümkün değildir. 
mem.» Kahire 10 (A.A.) - Orta Şark 

Cburchill ld. iwal ettiti mevki lngiliz kuvvetleri umumt kararglhı· 
dolayuile, her türlü istihbar vesaiti- nın nC§rettiği tebliğ: 
ne ıahip bulunnuuıma raimen. bü Bingazinin ,arkında bulunan lngi-
kadar ihtiyadı konutuyor... liı kuvvetleTi müıtalcbet harekat 

Dıg'"er ı'y••'" uh---:_ı . için daha müsait bir mıntalcada top-
1 -· m IUDlllllJ.let'ln - l 1 s· k .. .. k.l 

hele bizim fıkracı arkadqlann ve hanıyko; ar. ır aç gund ~~~en çe ı ~e 
kah h d' l tI t are atımıs esnasın a auşmanı agır 

ve ane ap 0

1
ma annm - a ıp zayiata uğratblt. Bir miktar esir ver-

da tuttunna ,anı annı vann artık dik Y"'-- k ••tb li ·· b d h ed' . wute ru e uç su ay an a-
kıyas ın... ber alamadık. Bunlardan biri Vic

toria nişanını hamil buulnan general 
Vekiller Heyetinin Neame ikincisi general Sir Richard 

• t• - O'Connoe ve üçüncüsü de general 
iÇ unaı Gamlier Parry• dir. 

Ankara 10 CA.A.) - İcra. VekHlert Almanlar neırettiklerl tebliğde 
Heyeti bugün saat 18 da BaşvekAlette 2000 • ldıkl b'ld' • l • 
Başvekil Dr. Refik saydamın rtyaset1 . e.aır a annı 1 ırmıı er~ır. 
altında hattalıic toplantı.sını ya.pnuş Vukubulan çarpıımalann ıeklineı 
ve ruznameslne dahil m<ıaelelerl ted- nazaran l>u miktar imklnıız görlil-
kik etmi§'tir. Jiıemekt.ciir. 

...- DükkA.nında gizli çekirdek kahve bulunan 
muhtekir muamelesi ediliyor? .. 

- Çekirdekten yetiştiği içini .. 

adama neden 



Sahife 2 

( Diin Geceki 

Harp tebliğleri 

lngiliz tebliği 
Atina J.O CA.A.) - Yunanıstand& 

))ulunan İngfllz tunetıer1 1B11um1 
tararglhının neşreWll ıet>lll: 

lngiltera -ispanya 
ticaret anıasması 

:Yiyecek ve ilam madde~ 
almalari için lapanyaJ'& 

para veriliyor Fena hava. flU'tlanna ratmen, İn• 
&lllz bombardıman tayyarelerl dGın 
fhnall taJ'kl mıntakası ilzerlnde faa-
liyette bulunmuştur. Madrit 1 o (A.A.) - lnıilter• n. 

Kiltls ve Pollkutron mıntakalann- l.panya aruıilda 'bir anlatma imza 
da Alman kıtaatı nakleden motörlil ...ı:•-!-. B 1 "bine 
nakliye kollan alçak bir trtlfadan ~tır · u an llfm& mucı e 
m tralyoz ateşine tutulmU§ n iyi ne- J17ecek maddelerile ham maddeler 
tlccler elde edllınfltlr. Büyük bir aatın alabı1mea için lnailtere l.ı>an
tamyonun dereye 7UVJrlandılı gö- yaya ru haçak m)jyon İnsillz Jiruı 
rulmuştur. D~ tayyare dlfl be.- ödünç verecektir. 
taryalan şlddeW bir &tef açmlftır. J 
tılmali Yunanistanda Aksiyopollş el- . Anlqmaya sö~e: m~bayaabnı n
varında düşman motörlü nat.ılye kol- giltereden Ye fngılız liruının cart 
lan iki defa bombardıman ed1lm1f- oldaiu memleketlerden yapacaktır. 

ve Ba 

' 11 Nisan 1941 

Sabahki llaberler ) 
Musavva 

nasıl teslim 
oldu? 

IJaJyan kumanclani 
~ela teeUm teklifini 

reddetti 

Irakta vaziyet 
sakindir 

B. Ratid Ali bir yüksek: 
müdafaa konseyi 

teıkil etti 

Baldad 10 CA.A.) - O. 1'. t.: aJnn-
11 blldlrtyor: 

B. Raşid Al1 Geyllnt, yük.Sek rütben 
8 wbayla 2 ıdvllden mürettep b ... 

Loadra 1 O (A.A.) - Reutsln JÜUek müdafaa konseyi teşkll et.mlf" 
Edtrecle MusaTTa csnündeld mq,.. Ur. İnglllzlerle arası çok 1y1 olmıyU. 
ratorl·-L ku--~1en· nezdinde 1...-1u- B. Bqk1 All'nln lHl bklayetınde :S-. 

u.. • ... .u uw vetıı 1ken kAnunusanı sonmıda kral 
aaa huauat muhabiri bildiriyor Gazl'nln kanlefl ..ıt.aııat naibi Ab-

Muaavvanm talim olmaaı için dullah tarafından dnrlldllt hatırlar
İnailizlerin ileri .ürdüğü prtlan mü- dadır. O zaman Raşid Ali'nln yerine 
Wıaza etmek &zere Jtalyanlara Te- İnglllzlerle arası iyi olan Taha paşa 
rilen 18 ıaatlik mühleti müteakip getlrllmJşti. Yeni hükfunet darbe
MusaTVa limanımn zapb için aon alnden sonra Raşid Ali tekrar lıktldar 
muharebe, ..Jı ..:1-ü saat 18 de L--- mevtlln1 ellrie almıfbr. Raf1d All'nin tlrButun bu harekAta Lttf,rak eden Anlatma pazartesi günü İngiltere 

tayyarelertmlzln hepsi fuılerhıe dön- namına İngiliz büyük elçisi Sir Sa
ınüştur. muel Hoare l.panya namına da 

K::ılaire 10 (A.A.) - Orta Şa.dt İn- Hariciye Nazın B. Suner tarafından 
cııız hava kuvvetleri umumi karargl- imza ediJmittir. Bugün l.panyol ma
hının tebliği: kamlan anlqmayı bildiren bir teb-

•""" _.. tefkll ettıtı kabinenin parlimentodan 
smıı====m:::ıı::ıı-==a==:11m:1:ı:::=::==-=s--==---•=----===--• l&Jlllfbı. Daha evvel, liman kuman- derhal yeni bir nalb tayinini le bir 

danı İtalyan amiralı, Roma tarafın- niyabet meclisi teşlrlllnl istemesi muh-

Hab~istanda: Tahrip edilmiş veya. liğ nqretmitlerdir. Evvelce istikraz 
hasara uğratılmış olan 31 tayyare en- ec1·ı bı~~ı. b·ur.. h t b•t 
la ının, kıtaatımız Adls Abebaya gir- 1 e~ me JAK ! ı . il veya !1. .' -
dl~I zaman bava meydanında bulun- mek Uzere oldugu cihetle yenı ıstik
duğu şundi teyld edilmlşUr. Bu tay- raz İspanyada iyi karp1anaeaktır. 
;rar ı rden H u kömür halinde, 9 u 
da m tralyöz ateşlle hasara utramıt 

ı ,·. .l .u.. ;:·. --:;:-rrı 

ilkbahar 
Alman 

taarruzu 
'Ya yette bulunuyordu. Aynca aeklz 1a.n Dert banketi esnasında Alman 

:~:::.n:a!~=d~":n ~!ı~~ !1:!"Per=ıre ~::n1ndeı~ Seliniğin Alı~anlar 
t.rkaçı tamir edllebllecek vaziyette- tetm14letdlr. Alman tıtalan dün bll- tarafından zapb evvelce 
dlr dlrllen 20 bin eelrdeıı bqta ıoo ta- d•• •• ··ı .. .. 

F..rltre<le: Kıtalanmız MusaVV&'ya dar top, '1S1erce mıtn.ıy6.ıı, bbUk UfUDU muı ve ona gore 
girmeden once Ingllis hava kunetle- bemtn ııtotlan, mtıblmmat ve malze- tertibat almlDlf 
rl ve Rodezya hava fllolan düşman me ele geç1nnltth'. Btub. tayyareleri 
m ilerini ve Umberto dağı üurln- Yugoslav.yada yollara ve demlryolla
dekl top mevzllcrlnl bombardıman et- nna muvaffakıyetli htıcmnlar yap- Londra J O (AA.) - llk0ahar 
mlş, limanda tıtalanmızı bombardı- mışlardır. Muharebe tayyareleri Bos- Alman taarruzu hakkında hu sabah 
nıan eden gemllere de hilcum etmiş- nada ha'Ya meydanlannı boml>ardı- Londrada ileri ıürülen mülahazalar 
lerdlr. Gemilerden birine 1Abet kay- man etmlşlenllr. Yerde bultınan tay- tabii olarak B. Churchill'in dün A-
dedllmiş, dlterlerlnln de ranıhqın- JB,relerden 7 il tahrJp edilm.lf, 5 1 ha- ,_ . d -1 ed"". t'-
da bombalar patlanuftu'. sara utratılmıftır. Sava ve Drava va~. umar~ ~ ~ .~ .~ .. nu .. un 

Italyan notu A.trlkaaında dlğeı' nehirleri arumda demlryollarm& 'Ye teaın altında ilen aurulmuttur. Bq-
eephelerde tayyareler1Pı1s 'nerJJJen iafe tt maJBeme trenlerine inflllk vekilin aevkulcen bakımmdan ıer
tıtalanmıza. müzaheretlerlne devam bombalan t88ıbet ett.lrtlmltt1r. dedilen bazı bldiaeler müatesna 
etmişlerdir. Yagoslvyada Vanlar n.d181nden ha.- diier hldiaeleri açık bir ıurette izah 

IJbyada, Sirena!k'te bombatdmıaD ~ eden mtalı lrunetler Sellnlte etnüt olmuı aon derece iyi bir te-
'Y'e avcı tayyareleıimJz ~Qfman mı- ftltllJflardır. sir yapDllfbr. 
1anna. ayni zanwıd& hucum ederek Şartta haretltt.a. bulunan tuvvte- Maamafih salahiyettar mahfillerin 
birçok m

1
J1at ve~~.~-~~ ıer Metakau ba.ttuun mukametlnl la- fikrince Almanlann Balkanlardaki 

etmlşlerd r. Kum &.............,.& ~tı nnk 1*eçeyt 1f1a1 etm1'ler ve Ada- il • ha ek · d ·· ili hl" 
llliL etm!ftlr. lar denizine lnm1flerdlr. Vardarm p.r- Len. k=:--keltin en :!1uı~~~--t dk ı-

Btitün tayayrelerlmlz tıslerlne d&ı- Jmıdatl Yanan tıtaıan her tilrlll .. eyı _u tmeme.. ~ a u-
mqlerdlr. lıtlbattaD tamamne ~ edllm1t kert makamlar Selinik'ia clütman 

• • • o1duklanndan, b.yıtsız .,. ~ ıes- tarafından zapbiu evTelden derpİf 
/ta/yan teblıfı llm olmuşlardır. etmi~ler ve ona göre tazım gelen 

Şlmall Atrlbda elddetıı bir mu.ha- tertibatı almı§lardır . 
.Koma 10 (A.A). - 1ıaı,an orduları rebeyi mtl&eM!p Deme al.ırimıftır. Bundan bqka.halibazır yaziyetin 

1UDuml ~ 30'1 numaralı Demenin 80 kilometre cenubu gar- mesuliyetini Yuıoelavlara yük.let
remı~ teblllt. Alp cepheıalııde Bava blAdnde klln Megllll de Alman - mek istenilmemektedir. Yugoslav 
•dlsinde .kıtaıanmmn nert harebtl, İtab'm .kıtalaft ıaratmdan ltBa1 edil- d li d ı · .. 
KranJsta Goraıım Jlerlalnde dnam mlftlr. 8 general ne general vazı- or '!sunun e n en ıe enı yaptıgı 
etmektedir. fesi gören 2 albay ve 2000 asker esir malumdur. Manen Ye maddeten 
Amawtıukta, Yugoslav cepbeslnde edllmlftlr. Alınan ganimetler h«ıilz Mihvere bailanan Stoyad.iınoviç ta

dUfDWlUl İştodr& mmtatasn>dakl tahmJıı edllemes. rahndan Lqlanan ve aJDi hislerle 
hareketleri kınlmı.ttır. Birçok f'sir al- Muharebe W.nareJerlnden mtırelc- hareket eden halefleri tarafından 
dık. K~ Yagosl&T amzl&lnde tep kunetll ~er 1/10 nlaan Yugoalavyada takip edilen infiaah 
~mann~ı-..... •-~ı b~ek gecest ...- açık bir bavada Bir- eiyuetinin meydana getirdiii fena-
.....:re er ..-1.ın:.""""" er. mtngbun l8brlne ve Newcaatle atıf 1 w 1 Sim • • b. L-- •• 

Yunan cephesinde tayde deter :ve- d&Jt);i lndlrmlol rd1r Blmılngbam ıgı ıenera ovıçın D'..,; gun 
nı bir bldlse olmaııuftır. mtıııım ~lr İnglll2ı ~ anay11 mer- içiıde telifi etmesini beklemek ll-
İtayan hava kuvvetleri, Zara mm- keıddlr BilJQlc ve oot bilyüt çapta zımdı. 

Yugoslav ana 
kralicesinin • 

hitabesi 
Kral Alekıandre'ın ıöz

lerini tekrarlıyarak 
c Yugoılavyanin birliği

ni koruyunuz• dedi 

dan verildiii Anılan emir üzerine temeldir. Niyabet meclisinin hane
menii aonuna kadar müdafaa ey- danlık evsafını muhafaza etmek için 
liyeceği kararmı bildirmifti. meclise iştirak ettlrllecek Haşimi al· 

T lesinden biri aranmaktadır. 
opçu atqi teatisi. nihai muha- İrakta vaılyet sa.kindir. Raşid AJl 

rebenin bqladıimı bildirmiı ve bir Qeylini'nln vaziyete Mklm olduğu 
az aonra fngiliJ hava kuvvetlerine anlaşılmaktadır. Htikfunet darbesinin 
memup tayyareler, İtaJyan mevzile- fam olan general Emin Zeki, Raşid 
rini bombalamaia batllUDlftır. Mü- Aliye müracaat etmekle sly:ısetlnln 
cadeleye devam hakkındaki İtalyan bllhassa mlllt vasfını tebarüz ve hil
lcaran. gözleri bail; olarak İngiliz killnetınl kabll oldu~ kadar sağlam 
umumi karargihma ıetirilmif olan qır temele istinad ettirmek tsteml~-
bir İtalyan kannay 11t1bayı tarafın- tlrOrdunun itimadına mazhar olan 
dan bildirilmittir. Raşid All, Arap ıttıhn.dı taraftandır. 

İtalyanlar, Aamara dağları ara- . Raşid All, yaptıt'l son beyanatta 
amdan zıkzak ıurette ilerliyen yolu Irak'ın beynelmllcl teahhtitlerine sa
müdafaa için hiçbir gayret aarfet- dık kalacağını bildirmiştir. 

Lodra 10 (A.A.) - Yugoolavya ana memiştir. Binnetice, dahile doğru Beyrut 10 (A.A.) - O. F. İ.: Ba -
krallçesl Marle, dün akşam radyoda d'" ··ı .. 1 h"l b 1 dad'dan blldirlldlğine gore, butun 
Yugoslav mllletlne b1taben Sırp - Hı- ~n~ muş 0 an ıa ! atarya arının memleket dahilinde süklinet ve !saylı 
nt dlllnde blr nutuk aöyllyerek de- buyiik. toplanna raımen Musavvayı hüküm sürmektedir. Asayişi ihlal 

0

edi
m.1ştir ki: elde tutabilmeii ümid edemezlerdi. el mahiyette hiçbir hldlse çıkmamış

cAzlz Sırp, Hırvat ve Sloven mllle- Fransız yabancı lejyonuna mensup tır. Kandil blltiln mcmlek~te tesid 
ttm, bir kıta, nihai hücumun uç noktasını edilmiştir. 

Harbin tecaatlıerl bl.rrfyıetıe Atik tqkil etmittir. Neşredilen resmi tebllte göre, yeni 
güzel Yugostavyammıı berine -- Hartmn ıo (A.A.) _ Muaavva. naibi seçmek üzere parl!mcnto yarın 
müştür. BestelıRun dolayıslle flmd1 dün ıaat 14 de imparatorluk ve hür to~t~Ô (AA.) _Emir Ab
stzln ve aevglll otıum kralın yanında FranllZ kuvvetleri tarafından iıgal 
bul~. Biitön b1aleıim1n, eclilııdttir. Müdafiler, btalarnnızın dullah, Bağdat hükUınet darbesi 
:Uişüncelerimln ve dualatunın ıztıra.p devamlı tazyiki neticesinde manasız hakkında yaptığı beyanatta, Irak or-
Qeken &izlerle olduğunu anladıtmızı L I k ti" t k I . l duıunun siyasi meselelere karı•ma-
blll,,,.rum .. a an mu aveme er ey emıt er ve ,.. 

ıv • b b k le l d 11na teessüf ettiğini bildirmit ve 
Milletlmln fiınd.1 de tama.miyet.lml- eyaz ayra çe ~ite! ir. . . mmetin vicdaırunı uyandırmak için 

zı. hürriyet Ye W»lAllmlzl korumak Aduadan ve Adıgrat dan ilerliyen kalan ıenç naibin gösterdig"i büyük 
ıctn haı1>edecellnden a:nınım. Bu lr.UVTetlerimiz, cenaba, Adie Abeba-

tak "b 240 kil · 1 ceAreti methetmittir. 
htlrrlyet "Ve lstlklll mftcadeles!nln nm n en ometre fUll& i Yüksek Irak devlet adamlarından 
çetin olacağını anlıyorum. §arkiainde Deme' de taha§fÜt etmek-

817.e §imdi hft.ap eWtım memleket- te olan İtalyan kıtalannın bakiyei Nuri paşa Essaid, Amman' da yap· 
te yaflyan mlllet bir ed fazla ıüyufu istikametine doğru ileri ha- tığı Abeyaaıatta, hük~met darbesinin 
bir andır ki bttytUc : en reketlerine devam etmektedir 1ah11 menfaatler guderek hareket 
~m barbetmelııt.ec ce.aret ve H be • d İta) · ] eden gayri mesul ıahıalardan mü-
,__,_ 4:...... ÇeUn mıa.t- a ıııtan a yan a- rekkep bir grup tarafından yapılmıı 
--..... OüAll amada.fuwı ve milteveffa - t ka b · ld .. ·· 1 · J '- h lk traıınız Aletsandr'uı atertnı hatırı- nn ayyare yı ı o ugunu soy emış ve ra.. a ının 
nıza ~ Alebaııdr'ın 80l1 a- Adi.~ 10 (A.A.) - lq;. büyük ekseriyetinin İınııilizlerden 
ler1 cYugoeJ&'YJ&tıın blrllltnt konı1U- lizlerin Diredaaaadn ileri harekete hiçbir ıikayeti olmadığını ve bu 
DUZ• olm"Qftur. ı~e1erindenberi, İtalyanlar 64 gayri meşruti hareketi takbih ettiği

Buctın ben de *8 a,m meaJı M*- tanue kay'betmiflerdir. Bunlardan ni ilav ~ eylemittir. 
rarlJ1orum: cYuaosl'f7amn bldlllnl 25 1, Adia Abebaya cumarteel güni Londra 1 O (AA.) - Dün Avam 
toruyunus .• vmruuzı muhafua edl- yapılan bilcum eanuında. 17 .ı de kamarasında, Iraktaki vaziyet hak· 
*· ~:S ve~ cmlma- pazar günü Deeaie• de tahrip edil- kında aorulan bir suale cevab veren 
na g • mitdr. B. Attlee, demittir ki: 

takasında düşmanın makineli vesi- bornl>aiar telıdh1arda. -dotlarda ook Yugoslavya lliyaaeten ye ukert 
tını ve tıtaatını. bombardınwı etmış- bilyük tahrbt ,.pmıftır. Bil!Ji1k bakımdan kendiaine yardım etmek B Matsuoka 
Jerdlr. Sebenlco dakl Yunan teeııaı.tı pngmlar ve ~ JnfUAtlar l&'tll- için her eeyi yapacak. olan lnsiltere- • 

clrak ordusunun memleket haya-

yu g oslav • hna her katıfı11nda. hükGmet, bu 
müdahalenin doğurduğu bedbaht 

bir dera daha bombardıman tayyare- mt}ftür. İpswlch ve Sout.amptaı'da nin müttefikidir. 
JerAlmlzlnta taarruzunı rimlza utramıArnattırt.ı··... aakerl hedener muvatta~e "°°1- lnsiliz ordmunan çoli J;ozuli bir 

• neticeleri müıahededen fariğ olma· 

Lenlngradda Macar hudu- mııtı_r. HükG?11et, lr~k'tıP:}ama~iyl~ vcı yyare e , vu ..... - bal•nmı..+... _ı.aL Ji gayrı me,ruti telakki ettigı bugunluı Yugoslav cephesinde dütman tıtaatı- 11
-· nzfyed wa teteb U. ederek vak· 

nı ve müdafaa tertlbatm.ı mttraıyöz Bunlardan balta Alman hava :ıruv- thıden nTel mUdabale etmediiin· 
'Yetlerl İnglltere eVafmdak1 den2ıl d d 1 ---'-- 1.. ed 

A • vaziyete müncer olan ahval Ye , .. 

Göriifmeler ukkinda &ç .dunda hadıse ı:::.i~~:;.r~:ı~~!~ af.e41ne tutmUflar 'Y8 Zara mmıata- ._ .... ___ ... _ 
4

_ de b-... -~ en o ayı M<YDUDe& kap er. 
aında Slosella me'Yldl cl"Varuıda laJl8t mm-...uu. .tal& ...,._ ~ 

alçaktan uçarak Umandakl 10 deniz ftPQl'lanna lr:arp htcamlarma bl1ik B 1 k 1 
tayyaresine hücum etmllleıdlf. Bun- bir m11ftffakııeQe dl'lam ......... a an ar teblii neıredildi Te taahlıütlere tem icra etmemeli-

Yagoalav latalari Macar teclir. Ve hlikGmet. maahedeye ıarcsan o1 ü talırlp edllm1f. cQeder1 ~ tanaNJerl cmnan 48 bin 
alır hasara utratıbmftır. DQfman &on _ecmııfnde 1 lN'DI' ba&umJt)aldlr. h b • 10 
tayyareleri Zara tnıerinde uçal'at bir- Bmılarm &nıGDd& btlrt* bir petrol mu are esı .._.. (A.A.) - O.N.B. 
ı:aç bomba atmıf}ar ve biraz hasar gem1s1 de n.rdır. DJler 5 blJ'Dk n.- B. Molotof ile Japon Hariciye Nan-

topra:r.- .. ____ tam olarak riayet edilme.ini tmnid 
•- .....-..... amnqlemft 1Jalunmaktadır.:. 

ik& etmlşlerdlr purla bir tncnız muhrtbl de a.t.ıJan n B. Mateaoka aruuıda yapılan sa- etmitler 
Blngazi cephesmde dillman Alman 11:1.betU bombalarla clddt aorett.e ha· New • Y ork Timea, B. rilfme bak.kında Bf&iıdalD reamt 

ve İtalyan tunetıer1nln aalıllden ve ıara utramıflaıdır. • ,. tebliğ neıredilmiftir: a..l•IM'lle 10 (A.A.) - D.N.B. 
eebelln cenubundan giderek Demenin Diln gece dGı§man tayyareleri Şimall Churclıill m nutkundan 

9 
• d l>ildiriyor: Hudutta harekltta bulu-

Mesinde buluşmak smeuıe ,.pbtıan Almanya tmerinde uçaulltlanbr. Bat- bahaedi bu uba c nıaaıı a. Sovyetler Birliği hallt nan Sırp kıtalan ..Jı •kpmı Macar 
!bata hareketinden beJhucte ,_..tur- 1ıca htıcum Berllne yapılmlftır. tnıı- yor ve m •• komiserleri heyeti reiai Ye Hariciye toprağına ıillhlı taamız tetebbüsün
twmağa çalışmaktadır. ttıııiam edl- lAlt ve rangm bombalan meekh ma- rebenin harbin neticeainı h~k komileri Molotof, Japon Hari- de bplunmUf)ardır. S.rp k.ıtalan 

Harbin sıklet 
merke~i 

len malzeme miktan çot b~. hallelerle fehrhı ortuında b():y'Dk ba- ta • tmi• v • • cıye Nazın B M ka il iki • B d · · L N 
bfr edilen 2000 klşlden maada 8 ge- adar ~. Bllhwa, kıymetli yıD C yeCegıDI • •• .. • atauo e nCJ ar • oc~nıJar nııntausına. ve ao: • Bir Sovyet aakeri 81Ulia$ 
nerat ve birçok yüksek zabitler esirler resmi blnalarla. tarıııı Ye tilWlrel yazıyor b~ ıorueınede bulunmuttur. Bu ıö- Kanısza mn .c:enubuna girmitler~. • • Ga t Şark 
aruında bulunmaktadır. tıymetı babı blna1aıda, JdllıleJa'de ve riifmede B. Matsuokaya Japonyanın Macarlar liu taarnızlan tardetmif- nn. « rp e~ a 

Hava lruvvetlerbnlt:, Tobrut llma- =ı::. ~ ı.: 'llMar'Ja.r Jd by- N••Joda: 10 (A.A.) _ Nevyork Moakova bGyGk elçili Buitatekava ludir. · Cl&ıdü» cliyo~ 
mnda dütman pmllerlne llabeaef __ ,, ~ a&ı1uı U-: 114 pzeteleri 8 Cımclu1l•in nutkunu refakat etmekte idi.> Bad•P"f'.e 10 (A.A.) - Macar 
b:ydet.mlfler ve flddetl1 J'l'Dll"lar T• ı-- ade- • , k lar ajann 'biL:liryiorı Ceııuht Macarie-
t*armıllardır. İki s.naremıs sert dine nlfıN*le oot uı!lr. san carpacak 7erlerme OJID~ Newredileıı ikinci ram! teblii tu· tanda Pec: .. dea selen haberlere... ....... 10 (A.A.) - Kmlo9 
tlllınmemiftlr. Bir 1DslJIS tanarest dl- KtlçDk dQfmm baY& t 1 'a;IUJert .,. bJııoklan d. &7JleD nep'etm11ler- dur: y la ,___1.-: ealı ba dunun ıazeteai olan Krunaya ZYe .. 
flriilmtlfttir. :.ndeıı ve Bmnen'le oımaıı AJmul- dir. re. ~ :y ....,,,. .. =-.. • -a pzeteeiade. harp ftZi7etinl mıts 
Şartı AfJ9:ada lhlana Umanı. Jad& dller flblrlerl bombardlllWı it- N4SV70m Tuna lqilterqe harp c9 nisanda. So~er Birliii halk bı Macanatan ~e bqa Jeni talla eden albq Popof, eliyor kit 

bbram.ane& bir mldataadan asra JD111e1'4!r. 8on ld gece artında ban mabem.l tafı7an nparlara Ame- komiserleri heyeti reW Te Harld7e bGcumlar yapmJf)ardır. Hava daft cHarbin Ul•t m•kezi, ıaıpten 
faik d6pnan JameUerlnlıı tuJltt. al- mtktafauı behmadaıı pek bOyGk ribn t.up ıemllerhdn ıefakat et- halk komiseri Molotof, Japon Hart- bataryala?, mütecavizleri seri pU.- tub intikal eıtmittir. Artık daha 
tmda d11tmlf&lr. Ltmaıı tıblıchr, " •Uftttat:ııeUer ilde eclllm1ft1r. Gece meel bıuu.ana nazarı dikkad c:elbet- ciye Nazın B M t. k finrbir k.UrtmUttür. fazla lasiJteraÜD ietillamdan bahle 
1*thı _..,. ~ edflmlfUr. , &ftl tcnanJertlıe denm topçus1l ff mektedir · · a uo a fere SaJ,ahm ilk mtlemMle Wr Yqoe- ktur · 

laıt:! AW.We bir dmlsaHı pmt- tan&N dlft bUarJa1arı dtln ıece 18 Nev,.o;k Herald Tnb B Qı ille ziyafeti Yermİftİr. Bu ziyafette laT taJı.pareai, eenabl M.aımtaacla ·~.:; rdd· 
~ Upble bir dllmaD w wnat ll09 'l dliman ıa1)'U'el1 c:hill.in 1918 deki ail'b=~d- halk k.omJeerleri hqeti ddnd nıW Uf Pet•d aabiyeme 79klaflDllbr. lince. ~ d ı Jeni c:ephqe se-

1l torplllemlft1r. =:=e ~ *t;ı : Ameribnm lnantere heeabma .,.~ T• haric:t tıcaret halk komiHri Miko- Ba tanare dlf6ıGlm6ftGr. Ba tay.. tarla birlikte. 
0A~u~:aa=v

A/man teblifi tmdak1 eruı Gsa1nde bil dtıtm&n pm fnp etm-ml latecliiinf kaydet- ;yan, halk komiMrleri hey~d Jkiad ~&o kifilik mürett~babaclaa olahilir. Ayni zama~: Yaaoalav: 
muharebe tanaı.mt dlftlrmilftG,r. mekteclir. relal Te Haıfc:f7• halk konuaer maa· iki •'ba7 almGt, tanaredesı atbyaa " Yunanblar 1ta~aalan denize 

.. 1111 10 <AA> - Alman orduJan BneD::l sin Te din dGtman m8IJIUl N.-work 11ma ~anlar muba- ftai Lozo~ harici dcuet halk ko· UçGnc:fl •ba7 iM alır yaralı olarak dakmeği dn.:::._ ktedi 1 Alnı 
lllıltamanctanhlJDm tebJlll• erul lzertııdt llDdtlm 1IOUdlan tefel>- -·ı u ...Juı.ı..• mı.er vfnl V-- ..L. Harl but kaldml b ...-uue r er. aıı AlmenJerm BUt.t.n ve' Y1IDlnlıt- blllnde 'baJaDııl1lla mada 10 t.naN rebe.lain henOz wtm~ Ye neti- mua --.ano ... at; n • • &n8J'8 ~ r. . • kumandanlığının ka1Jt11nda, ciddi 
tanda "nndJtıan bll1R nmntra- dlıllrllmlfU'r. 'l'8bı!p edlld1l1 daJıa c.i ne oluna olsan J.arhin netlce.t· ~·ve hadcl tlc:arc halk kOllUlel- Peıtede tehlike ftareti bir basım Tardır Ye hizzat Berlin 
qetler 1 nt.anda husmd f4ıbDIJıede enelce lıOdlrDm bir tıçyare Be nf tanı etmjyec:elini obJuc:ulanna likleri m.al ,.obek memurları. Badapefte l O (A.A.) - Macar radyoaunun k.arıılanan güçlükleri 
~· Tnbluııııpqıilıt a~ an.t.ın- e37lemekte ve pzete ~tlantlk mu- Japonyanm MoakoYa 'b'7Gk eJ9W afuw naıtuile apiıc:lakl teblii ileri •Ürmeai manasız değildir.> 

btiryadan hareket eden Alman dul dtlllrtlen diler bir tana.re ele hare'beGıılıı ehemmiyetme ltaret et- ve Japon Haricf7e Nazmmn maiye- Dtı@edilmittir: Al'bay Popof, aözlerini töYle bitir-
:num:ıe'::0"; Marlbor ~ :eeaba tatıldıtı t&tdlnlt di\pnanm mektedlr. ti erlclnı hanr l>ahmJIUlftur.> Ofleye doira iki defa ban teh- mektedir: cYugoslav ordusunun 
teıfekktlUerl v:· ply°:re x:=ı ~ ~ e ~ S:~ Bu pzetenln .dert muharrld Bunu mUtealdp de. l\l tlçUııı ti likyai lpreti Terllmlttir. Yugoslav yükaek ask.erlik ananesi, çok defa 
htm bir demir ve kara yollan llUaalt tncms ., d ~:r~teıddir • )'l)dınm bublnhı 'beklenmedik. ldr teblii nepedilmfttir• c bombardmıan tanareleri Pe,te Uze- harekatta bürhanlarını vermiıtir. E· 
merkezi olan Nlf'l ifgal ettlkt.en .ıron- Buı' tng111s .,. TqoeJ&y ~leıt atlratle cereyan ettilbıi kabul et- • rinde uçmaia te,ebbüa etmiflerse ğu İngilizler l..ibyada 20 fırka tah-
ra çekilen düşmanı takip et.mette- hasara utratıımıtm. mekle 'beraber naz:ilerin daha Yu- cJapon Harid)'e Nam B. Mat- de Maear uked tayyareleri ve tay- ıid edebilmiılerse, Balkanlardaki 
dirler. Ayni dene em:ıasmd& 11 Alman ıar- aaniitanclaki lnailiz kunetlerile 1aob. 9 aiılancla cKmlob treni ile 7are clafi batal')'aluı buna mani ol- tahfidahn da bundan deha az olmı-
Amavutıut hududuna dotru yapı- ,.,. tialerlne dönmem.. bqalapc:aklarmı ubrlataıaktadır. Leninsrada hareket ....... ~. •atlardır. yac:ağa tahmin olunabilir.> 
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-~:!1ı Koql.,._ lstanbuldan 1 Ticaret Veklll IPasil korunma · !..3:u:ı=::;;:.. 
iınmclaa bay-. kola.-." t.oF· • tecr6besi 
- ..... .,. teac1w e1.....,.. gıdecekler 
seçti. Meler to&ıiiD ....... lmif. 
Afin•llk ettiler. Adam bplJI acb
Yarenlik batlaelu 

- Geçmit .... pim... • • 
- E. İlle bS~ .pbeydjim. •• 

Olcla oı.c.Jdv- . 
_ Yapba ~elemek ki ha? •.• 
- D~·· Elimden bir 

bucl .. çdda... YUsUae buton jileti, 
bubm Jleli. .• Berbat ettim. •• Amma 
._ ele .,. Ule ..ıclim. .. 
_y ......... 
(Kime? •.• Anı.yunadun.) 
- T.U, od• bakettiydi bani. .. 
~ a: Oldu bir kere ••• 

Dün akıama kadar bin 
mütekaid yazıldı 

.. .. . . afta top· ı . . . Bunlann or.ada, burada kal· 
- Meıhur olulerı bar tar h-Y muuu hoı ıörmıyenler ••• 

lamak için bir tqebbüı vamııt 
Amca ... 

Dlln mıntaka ticaret midiirlü
fllnde mefgul oldu 

BaJ' •moa~a ...... ·-

..• Bıı mezar ..kinlerini hep bir Ve bu euretle ölülerden miitepk-
yere nakledecekler... kil bir ıaleri vücude ıetirecekler

mİf I ..• 

Pazar aünti Oaküdar ve 
Eminöniinde tecrübe 

yapdacak 

Haaköyde aüzel bir 
karakol binaıı yapıldı 
Hastöyde esti Aynalıkavat kara

kolu yertM, modern ve btltün konfo
ru camı yeni bir polla karakolu yapıl
mıştır. Yeni tara.kolun açılış remıt 
iiç güne kadar yapılacaktır. Flruzata
datl asrı karakolun bir eşı olan ba 
karakolun inşasında, Haskoy nahiye 
müdürü B. Ferid Avni ile J\}.ahalll za
bıta amlrlerlnl;} gayretleri gorülmüş
tllr. 

Emniyet müdürlüğü, şeh.rde bu lt:ı
bll asri karakollann adetlerinin art
maaı için lcab eden tahsisatı ayıra
caktır. 

_. · ... ~~ fikrinin ıon günle~de B. A. - Eğer makaad bir pled-
gordugu ragbete bakılırsa ıalerıeiz ye sahip olmak.a buna eYYell clid
yapanuyacağunız anlqılıyorl... lerin ihayacı var ba7ua, .....ı& ... 

zel aanatlar erbabuual ••• 
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Afyonda bir gün 
Afyonkarahisarın feragatli gençleri 

Kazançları pek 
beden terbiyesi 

az olan esnaf ve köylü gençliği 
mükellefiyetine severek uyuyor 

Allah . rahmet eylesin 1.. 
. Yazan: NECDE7 RÜŞTÜ 
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o. nereden gelml$ti? •. Kimdi? •• Bilinmiyordu; 
Herkes ayni sorguyu biribirine sordu: 
- Kim bu adam. acaba? .. Fil gibi, kaba saba! •• 
- Rilmiyoruıı:.. diyorlar adına: Hacı baba!., 
- Hakikatep bacı mı? .• 

- Zannettem !.. . 
- Ne q yapar? .• 

Köylüler yapadursun böylece dedikodu, 
Ben sİ2e anlatayım kim bu Hanife duduı 
~abanın etrafı.. Hesabsız parası var. 
Tarlalan ölçüsüz .• Evi. mandırası var. 
Akçe pakçe bir kadm; otuz sekiz, kırkmda ı 
Fakat gönlü pek taze .• Herkes bunun farkında. 
Sincik kusuru bu : Sıhhati yerindedir •• 

(Afyon hiaan) nı bilir misiniz~ 
Trenle geçenlere, o aivıi ıivri kap
.kara kayalann arasındaın beyaz ba
danalı kerpiç evleriyle biç de hoş 
cörünmez. (Afyon) adı da tuhaf 
görünür. Car bir yana bırakılırsa, 
Cümhuriyetten beri yapılan modern 
hinalar da göze çarpmaz. 

,, - BelJi değil.. Bazı gÜn koca bir balta kapar: 
Gözü kaç yddanberi köyün eençlerindedir: 
Hangi babayiğitle evlenmiş olsa fakat, 
Adamcaju ölüyor eli ayağı sakat. 
BesbeDi pek geçimsiz. huysuz Hanife kan, 
Mutlak kavga ediyor. hırpalıyor onlan. 
fşte bu diti kaplan kendine av an yor: 

Halbuki, Osmanlı devrinde (Hü
davendigar) vilayetinin bir sancak 
merkezi olan bu şehir, iç mahallele
rinin küskün haline rağmen, güzel 
bir yerdir. Hele birkaç yıldan beri 
Cümhuriyet ona yeni bulvarlar, ye
ni yapılar, şık bir park ve ifadeli bir 
anıt kazandırmıştır. 

( Karahisar) şehre hakim olan 
•İvri kayanın üstündeki eski kaledir. 
Kale, adını şehre vermiştir. (Af
yon) denmesinin sebebi de bu vi
layette çok afyon yetiştirilmesidir. 
Halkı haşhaş yağı ila beslenir; fa
l.at afyon yutmak, yahut afyondan 
çıkarılan maddeleri kullanmak hiç 
adet olmamıştır. Her halde afyon 
Türkleri, Çinli değildirler ve mede
ni şehirlerin bozuk ruhlulan gibi 
morfin, heroin gibi şeyleri bilmezler. 

l laşhaş yağı, ne de olsa, az çok 
taşıdığı afyonla halkın bedeni ve 
ruhu üzerinde kötü bir tesir yap
mamış mıdır} Bazıları diyorlar ki 
bu vilayetin halkında zekanın ağır 
işelmesi bu az mikdarda afyondan
dır. Halbuki temiz çıkarılaaı ha~
haş yağnıda afyon hemen hiç yok
tur. Halkının zekusına verilen ağır
lık da bir zamandan ibarettir. 

Afyon halkı ağırbaşlıdır; sükunu 
ıcver, taşkınlıklardan kendini ko
rur. Vakarlıdır. Zevkine uymryan, 
ruhunu üzen hallere karşı gürültii
süz bir aksülamel yapar; hakkı se
ver, kendine karşı gösterilen iyilik
Jere derin ve içten bir bağlıJık du
yar. İçini dışarı vermt z. Onun her 
hangi bir İş hakkında ne düşündü
ğünü aınlamak, içlerinde yaşayarak 
ruhi vasıflarını öğrenmeğe bağlıdır. 
Tüıklüğün faziletlerini pek iyi mu· 
hafaza etmiştir. 

Afyon, bir yabancıya, bütün bu 
vasıflannı göstermez. Burada bir 
gezicinin canı çabuk sıkılır, buradan 
çabuk kaçıp kurtulmak ister; fakat 
biraz oturup da halkiyle temasa 
geldi mi, iş değişir. 

Bu sivri, kara kayalar içindeki 
ıehrin güzelliği, garb ,imalinde uza
nan tepelerin ~adilerinde, arka sırt
larında gizlidir. Bu güzellikler, in· 
•aı., eJile yardım gören tabiat güzel
likleridir. Yazı, Afyonun içinde de
ğil, bağlarında geçirmelidir. Bağlar, 
tabiatin en cana yakın yerlerinde 
'kurulmuştur. istirahat etmek ihtiya
cında bulunan dimağlar için bulun
maz yerlerdir. 

(Afyon) un, Cümhuriyet tarihin
de parlak bir yeri vardır. O, bugün 
lara günleri kadar, kendi kara ka
yalarmı da unutmuştur. Böyle ol
makla beraber, •akin vasfından bir 
ıey kaybetmemiştir. 

Yerli halkın bir kısmı tüccar, 
esnaftır; büyük. bir kısmı da pirinççi
dir. Akşam üstleri tehir. büyük bir 
köye benzer. Kara sığırlarla, man
clalarla, otlaklarından ıuru •uru 
ıehre dönerler. Onların ağır ağır, 
geviş getire getire, böğüre böğüre, 

, 

Afyonkarahisarda beden terbiy ~i mükellefiyetine tabi gençler 

yollarda toz dumam kaldırarak luklanna bakmayarak, beden terbi
şehre girişlerini hoş bulmıyanlar var- yesi mükeliefiyetine uyuyorlar. Bu
dır. Hele şoförler bunlardan çok şi- nu, istiyerek mi yapıyorlar, çliye
kayetçidirler; fakat trustik man- cebiniz. Ben de böyle düşünebilir
zaralara bayılan şair ruhlu kişiler için dim; fakat biraz sonra, önüniizde 
bunda sızlanacak hiç hir şey yoktur. harekete başladıkları vakit, tahta 

kuzuların, ipin üzerinden. a tlarken Afyonda son bulunuşum, beden 
terbiyesi genel direktörü general gorunce, içlerinde şevkin, hareket 
Cemil Tabirin Afyon Gençlik klü- ateşinm ne kadar deıin olduğunu 

anladım. bünü iş başında teftiş etmesine ras-
Jadı. Şehrin eJli dört mahallesinden Çocuklar, talime geliyorlar; fa-
3 7, 38, 39 doğumlu gençlerinden kat bazılarının ustalaıı, talime gi t
yüz yetmişiyle taırııştığıma o kadar tikleri günün gündeliğini vermek is
seviniyorum ki, bu gençler, bu ayın temiyorlar. Bir yantla gençliğin 
üçüncü perşembe günü saat dörtte, hasbı çalışması, öte yanda ustaların 
stadyomda toplanmışlardı. Üç ta- menfaat düşkünlüğü. ikisini karşı
kım halinde saf olmuşlardı. Başla- laştırınca , hazan en küçük esnafta 
rında bir büyük Türk bayrağiyle üç bile patron zihaıiyelinin insanı ne 
fırka bayrağı dalgalanıyordu. lki hale düşürdüğüne şaşmamak elden 
de trampetleri vardı. Bu sivil kıya- gelmiyor. 
!etli genç asker, çokluk siyah elbi- Genera l Cemil Tahirin, bu fakir 
selerile, karşıdan göze oldukça hey- taba ka dan gençlerle böyle teması, 
betli görünüyordu. onları öyle gururlandırdı, öyle se-

Ceneral gençleri selamladı, üç vindircli ki. Böyle bir komutanın 
defa: cSağolb narasiyle karşılaştı. emrinde, a teşe ablacaklarını anla
Önlerinden geçerek her birine mes- mamak için duygusuz olmak lazım 
leğini sordu. Kimi kunduracı, kimi gelir. Türk genci, hangi sınıftaın olur
kahveci, kimi arabacı, kimi saraç, sa olsun, sevdiği ve ir.andığı büyü
kimi demirci, kimi keçeci çıragı idi. ğiyle, her tehlikeye karşı kahraman 

Sonra bunlan mahalle mahalle bi- bir sine göstermekten geri durmaz. 
ribiri ardısra dizdirdi. Ben, bunu Biz: <Gençlik, gençlik!> diyoruz. 
fırsat bilerek, sıraları dolaştım, her Bundan yalnız münevver gençliği 
gence, ne j~ yaptığını, haftada ne kasdediyoruz galiba 1 Halbuki yur
kazandığını, nasıl yaşadığını ıor- dun özü olan gençlik işte bu esnaf ı 
dum: yirmi kuruştan en çok bir bu- ve köylü gençliğidir. Beden terbiyesi 
çuk. iki liraya kadar haftalık alıyor- mükellefiyeti kanununun, bütün 
lardı. Üstü başı lime lime bir ara- noksanlariyle bernber, memlekete 
bacı çırağı yüz elli kuruş haftalık ve gençliğe edeceği h.izmet, görülü
alıyormuş. Bir ağası varmış; üç eşe• yor ki, her türlü tahminlerin üstün
ğiyle haftada iki defa kömür getiri- dedir. 
yor, her bir yükünden iki lira ah- Orada beden terbiyesi kurumun
yonnuŞ. Kısa hesap: Ayda çırağın da değerli bir yeri olan bir arka
altı lirasiyle, büyük kardeşinin on daş bana cGençliğin baş öğretme
alh lin.sı. Toplayınız: Yirmi ilci lira. ni> vashnı verdi. Ah 1 Bu rütbe, 
Bu para ile iki kardeş ve annesi ge- rütbelerin en yükseğidir; fakat ne 
çiniyor 1 Haftada üç lira alan kun- yazık ki ben ona layık değilim. 
duracı çırak veya kalfası da var. Türk gençliğini tanımak için, bu 

Demiryollannda çalışanlar da- gençlik klüplerini görmeli, hele Af
ha bahtiyar: Seksen kuruş gijndelik yona kadar zahmet edip benim ta· 
alanlan var. Amma yüzde beşi, haf- nıştığım Afyoınlu gençlerle tanışmalı. 
tada bir buçuk lira ücretlidir ve bu Bunlan görünce insan, Namık Ke
para ile hem kendini, hem de aile- malin: cfstikbalimiz "!mindin sözü-
sini geçindirenleri vardır. ınü, bir kere daha içinden geçiriyor. 

işte bu geınçler, bütün bu yoksul- Kamn Nami Duru 

Milletıert devletlerinin kahramanlığı ile yükselir ..• 

NAMUS BORCU 
Milli bir şahlanmanın §ahane bir abidesi ..• 

' 
Son beş senenin en muazzam filmi ..... . ,,, 

Eritrede siperde İngiliz askerleri ve zabUlerl 

Kest:r yİrmİ kişinin keseceği odunu! .. 
- Demek eli tutuyor; kuvvetli enikonu? •• 
- Ne diyorsun, birader .. Bir katır gibi sağlam> 
Üç yü:r kilo yük taşır; görülmem~ bir adam! .• 
- Nereli bu? .. 

- Bilmem ki. 
- Pek benziyor Araba! •• 

- Evet; ona diyorlar bu yüzden Hacı baba!.. 

O, böyle bir adamdı.. Çam yarması gibiydi, 
Erk~klerde en giiçlü gövdenin sahibiydiı 
İster yalı kazığı, ister ona meşe de! •. 
Çalışkan bir fakirdi: Oturmazdı k~ede, 
Bazı hamallık eder, sakalık yapar bazı. 
Her ne iş buyurursan, hemen olurdu razı. 
Atldrm: Pes .. dediği arabaları çeker, 
Azgın boğayı tutar, dağdan kayalar ıöker. 
Vinç vazifesi yapar; yı!maz. verirdi emek •• 
Ona buhar kuvveti nerdcyse baş eğeeek. 
Kalıbını görenler gerçi sanırdı kütük; 
Fakat bilgisi vardı; değildi cahil, hödük: 
Az çok aklı yatardı her ne konuşulmsa. 
Gectleri kahvede köylü O'flU bulursa. 
Muhabbetle sarardı etrafım gençt yaşlı. 
O; hazan pek şakacı, ba::ao pek ağır başlı, 
Ne tatlı anlamdı: Ntteleri dolaşmış .• 
Anadoluda gezım.... Rumeline ulaşmış •• 
Çok vartalar atlatmı.ş.. Para kazanmış hayll.. 
Bu, en mühimmi: Varmış bir arabası yaylı, 
Yolcuları taşırrnı, vilayetler arası. 
Anadolu •. Eskiden korkuluymuş orası: 
Eşkıyalar soyannış kervan tannnm günü: 
Anlatırdı onlarla nasıl dövüştüi@nü, 
Meydan okuyamazmış ona değme yiğitler. 
Bir meziyeti vardı: Uydururdu beyitler, 
Maniler kıvırırdı aşka ,kadma dair, 
Karınca. kararınca; ke;;:ıdi çapında taİr. 
Hacı baba geçirmiş böylece maceralar, 
Feleğin sillesile, bahrmış çok paralar, 
Sonunda sığınmıştı bu kasabaya bir gün. 
Gerti kara bahtına asla değildi küsgün. 
Fakat bir derdi vardı: Kırk beş yıldır bekardı; 
Muhtaçb bir kadına, arzusu aşikardı. 
Kızını vermiyordu ona bir ana - baba; 
Yukarda dedik ya .• Benziyordu Araba, 
O korkunç gövdesile, yamyam gibi bir erkek: 
Sudan vahşilerini andırırdı, mübarekr •• 
Derlerdi: 

- Kıznnızı ona verirsek eğer, 
Körpecik yavrumuzu bir Jazada çiğ çiğ yer r •• 
Hacı, lanet ederek çıkan ıtiiçlü adına, 
Böyle hasret kalm.qb kırk bet yıld1r kadına. 
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Bir gür.dü •• Duyulmuştu kasabada bir haber, 
Köylüler şaşa kaldı ba haberle beraber: 
Üçüncü kocası da «Hanife> nin ölmü,tü. 
Dediler: 

- Adamcağız azgın kadına dÜ1lü !.. . 
- Güvercin dayanır mı bu cl4i abnacaya? ·• .. 
- O. fimdi hazırlanır bir dördüncü kor.aya!.. · 
- Doğru .. İster misiniz bir genç daha haklasm ? .• 
- Hanife kansını arlık toprak paklasın L 
- Bak; iki yılda ıoktu Üç yiğiti mezara! •• 
- Daha çok adam avlar onda varken bu para! •• 

4 
ı:; ..., 

Soldan sağ':ı 'le yukandan aşatı: 

ı - Bir dlldcn bir dlle çevtmıe -
Köpek. 

2 - Çanakkale boğazında bir ka-
za - Sorgu. 

3 - Rende lle düzeltmek. 
4 - Cadının b~ı - Bir kadın ismi. 
15 - Başında «Kıı gelirse büyükler 

demektJr - Tahassür edatı. 
6 - Sıvacının ft.leti - Davar. 
7 - Tersi ceridedir - Geni~lik. 
8 - Meşa.kkatll. 
9 - Tersi eski değil - Mllna. 
10 - Keçlnln ba.bası - Rumuzla ....., 

anlatma. e:: .~ 

· Geçen bulmacamızın halli ~~ ~ 

Parayı harcayınca. bqka.sma varıyor. 

Köylülerin öfkesi aon raddesine geldi, 
Birdenbire kahvede şöyle bir ses yükseldi: 
- Bir intikam alalım; gelsin bu itin sonu r •• 
- Nasıl? •• 

· - Hacı babayla evlendirelim onu!.. 
- Hay, ömrüne bereket.. Beğendik bu plim!.. 
- Bizim fil öldürecek bir ezişte yılanı! •• 
- Fakat bir mesele var: Kadın onu beğenmez! •• 
- Cidip Hacı babaya bu fikri açalım tez!., 
- Kurtarmı, oJacağız biz delikanWarı! •• 
- Bu sefer boylıyacak tahtalıköyü kan! .• 

• • • • • • 1 •• • ı•1llı• 1 itleıı1e1ıı1 iti ı ı ı ı ı ı ı 11ı11 11 ı • t • • • • ~ •• 

...................... ........................... .. 1 .• 

............................ ... .. .. ................ ı.. 

Mm.İpler bu son sözle methettiler kadını: 
-Tatacaksm hem aşkın. hem paranın tadını! •• 
Züğürt bekar sevindi. hemen karan verdi. 
Su sabrlan yazıp Hanifeye göndereli: 

Güzel kadınlar için kaç yıl gönü) çekerim, 
Sana köle olurum, önünde diz çökerim. 
Boynumu vursan bile, derim: Var ol, !}ekerim! .• 

Desinler buselerle öldüğümü görenler: 
Su destisi kırılır su yolunda; erenler! . . 

* Ne gam; giizel bir kadın buselerimi dürtün. 
Bu cefaya eyvallah: Gelip safam.ı sürsün; 
( Atıka mihnet gerek.. İstiyorsa öldürsün! •• 

Y ~ın bu uğurda al kanıma girenler, 
Sa destisi kırılır su yolunda; erenler~ .. 

* Eşim istene zayıf, isterse tombul olsun: 
Acemi kız istemem, görgülü bir dul olsun!.. 
Eli hiç derd görmesin, bir cennetlik kul olsun. 

Gövdemi bir çekişte kucağına serenler; 
Su desti.si kırılır su yolunda; erenler!.~ 
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Hacuım bu mektubu sanmayın bo~a gitti, 
İçindeki nükteler, takalar hoşa gitti; 
Uzıııı aözün kısası: Y apdıverdi düğün. 
Adam rahata erdi •• Evden çıkmıyor hergiin, 
Ekmek elden, su gölden .. Sırtüstü yatıyordu; 
Safalar sürüyordu, keyifler çatıyordu. 
Nerdeyse çatlıyacak meJ<aktan mahalleli, 
Sevinçten oluyordu bütün erkekler deli; 
- Hacı etti karıya mutlak dünyayı zindan, 
Ona yollıyacağız üç gencin arkasından! •• 

Haltalar kovaladı bu ümidle aylan. 
Bir ıün kahveye girdi ne çare köy muhhm; 
Dedi: 
- Hanife kadın başkasuu peylesin. 
H.ııcı baba giirledi; Allah rahmet eylesin! •.• 

Soldan sab ve yukarıdan ..,atı: ·,,. • ·~· • · 
1 

- Muharebe, 2 - u~. Lata.ç, Bu sene mezun olan Türkkuşu gedildilcri n gedikliler Ankarad•. 
3 - Husıxnet, Li, 4 - Asuz, Bıçak, k ' 
6 - Tarife, 6 - El~. An, 7 - Ba.- mus meydamndaJd Abideye çelenk oymağa giderl~rken 
tınlan, 8 - Et, Çl, Atik, 9 - Ala!a.- =================::===========~ 
nfil, ıo - Aç iken, Kar. MARİKA RÖKK'ün 
* Parti Beyazıt nahiyesi salonun

da evvelki gece ıaat yirmide Süruri 
ve Süleymaniye ıemt ocağı namına 
avukat bay İhnn Mukbil tarafın
C!an bir 1aat kadar devam eden bir 
koni erans verilmiştir. Hatip aJyasi 
Taziyeti anlatını~ ve halk tarafından 
alkqlanmıım. 

Mevsimin 1001 harikası filmi olan 

KORA TERRY 
l.KlNCl HAFTA OLARAK 

ŞARK SiNEMASINDA 
- BAŞLADI. , 



SÖZÜN GELiŞi 
Güdümlü merhamet 

P ara hususunda idareliler olduğu gibi merha~~t lı~.hsinde 
de tutumlu insanlar ,·ardır. Ben bunJardan bınne uç sene 

evvel raslaımştım: Orta yaşlı, orta halli, son derece nıuktesid, be
kar bir memurdu. Günlük masraflannı en küçük teferrüatına 
varmcıya kadar siyah kaplı bir deftere kaydeden, ay sonunda va
ridatile masrabru .karşılaştırarak bilançosunun tasarnıf hane
sinde kalan meblağı bankaya yatıran bu zat çok merhmetliydi. 
Fakat merhametinin ara sıra nehirler gibi taşmasından doğacak 
saran önlemek maksadile aylık bütçesinde ancak yirmi kuruşluk 
bir «merhamet faslı)ı ayırmıştı. Bu faslın tahsisatını dört taksitte, 
haftanın yalru2ı cuma günleri sarf ediyordu. İhtimal sevabı fazla 
olsun diye cuma gününü seçmişti. 

KUŞ BAKISI: 

Veremin tedavisi 
rouh

Avrupa harbi, Avrupanınf 1· u· 
. d k. ·1 • aa ıye telif memleketlerın e ı 1 mı dah 

ı ~b tuvarlar a durdurmuştur. LA ora. 1 1 · 
ziyade harbin doğurdu~d'~ese;u:: 
tedk.ik etmekle meşgu ur. 

uk bil Amerikada fenni araştırma-
m a dTyor Son haberler 
lara devam e 1 1 

• b' · · 
Amerika doktorlarından ıı;nın ve-

b"r serum buldugunu ve 
reme karşı 1 dk.ki yapmakta ol-
bu hususta te ı er. 

y bildirmektedır. 
dugunu • Jj • ismi doktor 
Amerikalı a mın b · 

'd' Bu zat !lenelerdeın en C rpoer ır. 0 h kbnda tcdk:kler yapıyor-
vereB t:cıkikler neticesinde bir se
du. bulu • bunu tecrübe etmek is-
rum mu.,., ı·b 

. . Şimdiye kadar a oratu-

-~--~·. --- - - --- ~ - -

lsveç milli 
müdafaasını 

takviye ediyor 
Askerlik müddeti, milli 

müdafaa bütçesi arttirildi 

Mekteplerde askerliğe 
hazirlanma derslerine 

hiz verildi 
Avrupanm şimalinde harpten ve L'>

t!ladan masun kalan yegane memle
ket İsveçtir. Harp, o mınta~clan 
uzaklaşmış olmasJna. rağmen Isveç 
llerlde bir gün ~ni bir tecavüze uRTa- İsveç süvarilerinden bir müfreze 

o gün merhametli zat cebinde beşkuruştan mürekkep mer
hamet tahsisatı olduğu halde kahveye oturur, dilencilerin gel· 
mesini bekler, her birine haldan olan onar parayı verir, akşaDl 
evine dönüp beş kuru~u defterinin masraf hanesine «tasaddukı> 
kaydile dercederdi. d 

ternıştir. d h . d 
ı d tecrübeler a a zıya e var ar a . l d 

d tavşanlan üzerınde yapı ıyor u. 
D~tor Corpoer bu def8: inu.nl~r 
.. ı"nde tecrübe yapmak ıstemıştır. uzer . . . . h 
Doktor hunun ıçın bır hapıs aneye 
müracaatle müehbed küreğe mah
kum olanlar arasında gönüllü ara
mıştır. Bu müracaate 800 kişi cevap 
vermiş, kendileri üzerinde tecrübe 
yapılmasını istemiştir. 

mıyacağından emin değildir. Bunun lliill!!~l~~~~ç~ blr hücuma karşı bu hat ve 
1935 

se-için İsveç hükumeti, var kuvvetile si- nesinde tahkim edilen Gotland adam 
lilhlanıyor ve milli müdafaasını kuv- müdafaa. ediyor. Her halde İsveçin 
vetıendiriyor. Temps gazetesi buna tehlikeye maruz yegane nıuıtakası 
dalr yazdığı makalede diyor ki: şimal mıntakasıdır. Şimal mıntakası'. 

«İsveç silahlanma. ve mllli müda- askerlik bakımından fevkalade mü-
Bir gün bana,lıayatta tutumlu olmanın faydalan Jıakkııı a 

. ··~ ...... u Cu· 
!aa masraflarını halkın fanest ve da- him olduğu gibi, bu mıntakny: işgal 
hili istlkrazlarla t~mln etmektedir. edebilecek olan kuvvet, elektrik bir sürü nasihat verdikten sonra masraf defterini gGl'!>ıı«a ...... ka 

..ıo-.:ı şu -ma gününe isabet eden yaprağın «tasadduk» b.anel!l\AU&&e 
Bundan bir sene evvel radyo ile s:ı.ntral.nn ve memle-kctin kereste ve 

halka vaki o~n.n müracaat üzerine mil- maden menbalarrnı kontrol altına 
yıtlan hayretle okudum: 

Doktor bunların arasındaın 60 ya
şında Erikson isminde birini seçmiş
tir. İptida buna serum yapmış, son
ra verem mikroplarını aşılamıştır. 
Eribon, çok kuvvetli verem mik
ropu aşılanmasına rağmen, vereme 
tutulmamıştır. Hükumet fen uğrun
da gösterdiği hizmetten dolayı mah
kumu affetmiştir. 

li müdafaa Jçin 160 mllyon İsveç k:u- nlabilecektir. 
ronu la.ne toplanmıştır. Fakat bu pa.- Vl'f"'•r sımale doğru gttmo.:ktc ol:ı.n . unen-
ra kifayet etmediği cihetle, hükümet, ~ la i ":> diler hattı elektrik.le tşlemekte olup 
bir sene zarfında beşer yüz mUyon gs. i~Jlı bu hattın JşletHebilmesl, eJek.trik 

y 1 lan bir adama, 1 O para : Vaziyetinden cidden fakir oldugu an ~ı 
1 O para Yalınayak gezen ufak bfr çocuğa. .,__, k.. dilinciye. 
20 para Kahvede keman çalıp prkı •Öy)jyen ııu or kuronluk lkl dahili istikraz yapmıştır. :'! ~!'"'"' ~u/<'r, :t "" santralının elde bulunduntlm:ısına 

Isveçin milli müdafaası için aldığı='~ ve hava hiicumbrının netice verme-
70 para Alb çocuklu zavallı bir kadına. . 
1 O para Profesyonel. fakat müziç bir ~i1enCJ{7i.tab dilencinin 

tedbirler şunlardır: 1:: ~ nıeslne bağlıdır. Slmalde maden mm-
1 - Mecburi askerlik müddeti, altı=~~ taknsma giden en kolay yol. Norlnnd 

ayckm bir seneye çlimnlmısıtır. /- ~ . yaylaları l'>e de bu ya~la!:ırdan nncaıı: 
2 - Mekteplerd~. askerliğe ha1..ı.r- ı::. ~ ' {"\ .. , .)'-"; P.. ; küçük kuvvetler gt'Çebutr. Bu bakım-

20 para Verdiğim on parayı kabul etmJYeD 
hakkiyle beraber aaraak bir ihtiyara. ~ d i'elecelc:: cumaya 

60 para : Bugün fazla dilenci çılonadıgın an 
naldedilen, İlk netice iyi olm"kla beraber 

tecrübelere devam edilecek, seru
mun ıslah edilmesine çalışılacaktır. 
Bu sebeble henüz vereme karşı se· 
rum bulunduğu iddia edilemez. Esa
sen bu hususta çok ihtiyatlı hareket 
etmek lizımdır. Çünkü muhtelif ta
rihlerde bir çok büyük alimler böyle 
serumlar bulduklarını ilan eylemiş
ler, fakat yapılan tecrübeler müsbet 
netice vermemiştir. 

lanma derslerine hız verilmiştir. Bun-
1
• b), · '- m· ,. .. · . ·o~.....- dan ~al kısınmın miıdaransı kolay 

dan başka yaz mevsiminde gençllğl ~·:..:- ~ vı• · l. -oO'- · olacaktır. Her halde ısveç hüküm ti-
harbe haztrlamak 1"1n kamplar açı-• _ lfi1t#! AL 11 AN y,,. ... '- ' 

., nin, şimal ınmtaka:.ını luhkim bu-
lacaktır. susunda gösterdiği dikkat \ e Itinn, 

Yekun: 5 kuru~ (Allah kabul etmı) .. 
katıla katıla gülmemek için 

Defterde bu satırlan oıwyunca t cldcU idi ve harp ekono-
kendimi gu··ç zaptettim. Halbuki 0 gaye cari lan ··d·· r· 

3 - Milll müda.fa.ıı. bütçesi, fevka- İsveç ile komşularını gösterir bn yerlerin m"mlt'ketin en haF as 
!:!de arttırılmıştır. 1939 - 1942 eene- harita no!dalan olduğunu ısb::ı.t eciiyor. 

nıJeketlerinde o «gu um u 
misinden evvel Avrupa me • .. dümlü merhamet» sistemi 
ekonomi» sistem.ine uygun b:uyuy•ıı:rdu. Şevket Rado 
icad ettiaine inanarak gurur .J... l> rımıııııııııoımınnrmıııımwııınıııuııııımıııııııımıııııııuıııııııııııııııı 

~~~~t~M~~~I Amerikalı alimin ke~fi Amerikada 
büyük bir alaka uyandırmıştır. Ya
pılan tecrübler merakla takib edil
diği gibi affedilen Erıkson' nun sıh
hati ile de herkes alakadar olmakta
dır. 

terinde harbiye, bahrlye ve hava. büt-
çelerine 5,5 milyar kuron tahs!s::ı.t ko- isveçlilerin en büyük cndiş"si hiır
nulmuştur. Bu parnın 1kl mllyarı Adi sinde hava kuvvetlerinin bir misli riyct ve istiklallerini kaybetmek teh
varidatla, mütebakısı dahili istikraz- arttınlabileecğini ümid ediyor. l!kesidir. Bu şim:ıl mılletinin huni
larla temin olunrc::ı.ktır. Donanmaya İsveçln coğrafi v:ıziyetı müdafaaya yet ve istikl51e ba~lıl1ğı ananevldlr. 
büyük tahsisat veril.mlştır. İsveç ken- pek elverişlidir. Hanımer!est - Torneo Isveç kendisini her teca\"ilzc kaı şı mil
di tezgahlarında birçok harp gemiler! hattı üzerinde ve kuş ucuşUe 550 kilo- daafa etmek aznıindetlır. Isve"in ~n 
yaptırmaktadır. metre mesafenin üçt.e !:kisi geçilmesi büyük g:ızet"si sosyal Drmokr .. t<>n, 

Topçu kuvvetlerinin tecdidi ve sahU pek güç dağlarla kaplıdır. Bundan bu hususta su sozleri yazıyordu: u!s
müdafaa tesisatının tnkvlyesı içfn ay- başka İsveçin müstahkem bir müda- veç Avrupada 11lzam ve huzurun te.s
n tahsisat verilmiş.tir. İsveçin öteden- faa hattı da vardır. Bu hat Lulca'dan, slisüne yardım etmek, fak. t h cy
beri tayyareciliği çok kuvvetli olmuş- Riskeransene uzamakt:ı ve Kinınn- den evvel istiklalini ve hurri_yct mu
tur. Harpten evvel İsveçjn 650 tayya- da geçmektedir. Bu hattın esas mlh- esseselerlni müdaafa eylemek nzmin
resi mevcuttu ve tunlar memleket veri Boden olup İsveçin Cebeluttarıkı dedir. Istiklali ve eski muesseselrrl 
ma.mulatıydı. Fakat İsveç, hariçten unvanı veril~lr. tehdide maruz kalırsa, İsveç için Fin
daha fazla tayyare tedarik etmeğe Bond.in 4000 nüksh• küçük bir şc- lfmdiyanın yoltmu takip etmekten 
ç:::.Iışıyor. İtalya ile yaptığı son tica- hlr ise de bunun civarında muazzam başka yapacak şey yoktur. 

· Zengin bir ınglliz tayyareci bır 
akından geri dönmedi 

Üç sene evvel vefat eden ~n~I.iz 
petrol kralı sir Henry Deterdıng ın 
oğlu, İngiliz tayyareleı j~n Alman
ya üzerine yaptı~I~rı hır ~.ava akı
nından dönmemıştir. Ölmu~ . veya 
esir edilmiş olması muhtemeldir. 

Alman Jiıziyle evlenmişti. Harp çık

bktan •onra a•kere alınınca tayyare 
sınıfına ginnif ve pilot olmuştur. Bu 

suretle Almanya üzerine yapıfan 

muhtelif akınlara iştirak eylemiştir. 

Sinan günü 

Edirnede Selimiye 
avlusunda ihtifal yapıldı 

ret mukvelesiııde, vereceği mallara bir tahkimat şebekesi mevcuddur. Bu Bu suretle İsYeç ı-:-ıilli müdc.faa 'iC 
mukabil İtalyanın kendisine harp hatta dairen madar 25 kilometıe me- beynelmilel teşriki mcsn.l s:ıhr smda 
tayyareleri göndermclerJnl şart k~- safeye kadar yaklaşmak yasaktır. İs- hattı hareketir~i s:ııfa bir sur~lte <'lz
ı:ı.uştur. İsveç mnkam1arı, 1941 •OOnc- veçin baş şehrini, denizden gelecek mlştlr.n 

Genç Delerding İngiliz ordusunda 
tayyare zabiti idi. Harpteaı az zaman 
evvel güzelliğiyle meşhur genç bir 

Kayllolan Detel'ding'in serveti 30 

milyon Türk lirasmdan fazla tah-
min ediliyor. 

Danseden ve konuşan bebekler 

Edirne 10 (A.A.) - Mlınar Binanın 
ölümünün 353 flncü yıldönüm.ü müna
&ebetııe dün SellmJye caınlsl avlu
sunda muazzam blr ihtifal yapılmış
tır. İhtifale halk ve mektep talebeleri
nın 1§tlra.k1le söylenen İstiklAl marşl
ıe b3.§lanmış ve söz ala.n muhtelif ha
tıpler Koca Sinan'ın hayat ve eser
lerini, memlekette yarattığı sannt 
Abidelertnlıı Jaymetlııl tebarüz ettir
nı!şlerdir. Merasime Cümhuriyet 
marşlle nihayet verilmiştir. 

Londra 1 O (A.A.) - B. Chur
chill' in dün Avam kamarasında 
yaptığı beyanatın, Fransaya, hava 
ve deniz muharebelerinde ve Ame
rika yardımlarına ait kı!!ımlannı 
aşağıya dercediyoruz: 

Amerikanın 
yardımı ve 
deniz harbi A ikada mis Nina Leen adında 

mer ld v 

b. ç kız evinde bu ugu artmış 
ır gen 'b' b ·ı b zl kumaş parçaları g~ ı ast 

ni konuşturmağı ve filime çelı:meği 

düşünmüııler ve genç kızla bir mu
kavele yapmıılardır. ilk filimde J)u 
bebekler ııarkı ıöyliyerelı: danı da 
etmişlerdir. Filim çok rağbet gör-

Kendilerine yalnız hatıralarla de
ğil sıkı bağlarla da elemine iştirak 
ettiğimiz Fransanun, Fransız mille-

e l erl, biblo kabilinden hır çok eş-
ıey ere k d b"'. B şya o a ar u 
ya yapmıştır. u e k" d hal 
yük bir zevkle yapıl~ış~ır s·ı~r müştür. 
nazarı dikkati çekm1ştır. ı assa Genç kız, evde vakit i'eçirmek 

bunlar arasındaki muhtelif tipler çok için giri§tiğj bu İ§ sayeai~de timdi 

beğenilmiştir. w • mühim bil' kazanç membaı temin 
Sinema sirketleri bunlara r~glbe~ 

, • · tıp en· etmiştir. .. .. derhal miıı Lee_n._:_ın_ın ________ _ gorunce _ 

Kayseri 10 (A.A.) - Mimar Sinanın 
353 üncü yıldönümü münasebetile 
dün Halkevi .sa.lonunda ve kalabalık 
bir dlnleyicl kütlesi huzurunda bir 
konferans verilmif, büyük mimarın 
hA.tırası taziz olunmuştur. 

Zelzele 

tinden bahsetmek istiyorum. Fran
sanın eski müttefilderi aleyhinde 
bulunmıyacağma ve müttefiklerine 
karşı harbe gırışmiyecegıne dair 
mareşal Petain'in beyanatını içten 
karşıladım. Kendi hükumetimden 
başka bir hükumetten bahsetmek 
baına ait değilse de F ransanın harbe 
girmesi gibi gayri tabii şuursuz ve 
kiyasetsiz bir hattı hareket Fransa
yı uzun seneler Amerika demokra-

D .. anın en ağır parası 
U ny k. Adanın i,. taraflannda münhası· sisinin teveccühünden mahrum bı-

v arası Şar ı y t F k f elakefzedeleri rakır. Eminim ki Fransız milleti, Dünyanın en agır p rı ara· ran bu para kullanı ıyor. a at ta· kendisine bırakılan ifade vasıtaları 
Pasifikte Yap adasında dyer Ber para hiid Japon parası ela geçmektedir. her rie olursa olsun bu kadar ayıp 

d d ··ı den paıa ır. u e 1 
:_n ta:~:. aOrt;sında kalın bir so~ka Adanın içinde oturanlar bin erc.e Çabuk bozulacak nevin- bir hareketi red ve cerheder. Ancak 

ş .. 1 ·k k d büyük bir deh lik bir banknota ta~lardan hır şunu kaydetmemiz lazımdır ki, 
geçıdn ecae·· .. ka aları" ver·ı;Jerde parayı yen .. veny· orlar Burada halk al- den eşya ve malzeme Vichy hükumeti birçok meselelerde 
var ır. uyu Y I tanesım · k l k k ··k·· h · d d Y•ı 

k . . uhakkak bir hama a e olduğunu bilmemektedir. satışa çı arı aca - ço. şu ur epsın e egı -
taşıma ıçın m tının n büyük mikyasta Hitlere tabidir. 
ihtiyaç vardır. Hitler Wiesbaden' deki mütareke 

OPED·s· Ankara 10 <Teıeronlaı - Eı-.ı:inca.rı 

AN S•ı K L 1 1 zelzelesinden müteessir olan mıntaka- komisyonu vasıtasile her gün hare-

G ·u• N ·u· N da zarar görenlere yapıb.cak yaı·dun kette hulummaktadır. Fransadaki 

l~~~~~~~!:~~:~;:~~.:.:--;:.~.:-;::~-.. hakkındaki kanuna ek olarak hazır- yiyecek stoklarının bü} ük bir kısmı • d ., T k ,. lanıp Meclise verilen kanun layihası Almanlar tarafından müsadere 

l ..Jevrın e us up gene 1:1a~.etz:delerc yardım kanunu- edilmistir. Esirle v hu ·ye ki O n ı aı nun dorduncu maddesine blr fıkra .. .. • . r e yı ce er sma Murad tarafından bina OlWlmU~ na.vesi hakkındaki layiha ile birleş- h~yuk Bntanyaya karşı . hasmane 
t.tsk"b-n ı.smI tan . bJr ıtargir ve bir de ahşap tirllmiş ve şu şekil almıştır: hır propaganda ve gayrı dostane 

Ajans telgraflarında " u u geli- ~~~v~e~uJunduğu gibi, demlryo~un~ Kızılay tarafından zelzele felaket- bir hareht mukabilinde Fransaya 
geçtikçe eski zamanlar :ı.kl~~n va- koap~~ mükem.!lle~. bir d~ir kopru zedeleri için yaptll'ı1acak ~ata ia~e ~dilebili~di. Veyahut da esasen 
:ror Osmanlı devrinde bu -~e n kle- ın • ..., .. 11,.....,..t ..... Uskupte takrıben 4000 mahsus ke.reste. ler muamele vergı~in- muth1ş ve haınane olan Alman ı'şgal aıyetini Şemseddin Sami şoyle na de yap ..... .,..... f 

dlyor: hane, Ehall 25 000 kadardır.Cami ve Diğer taraftan zelzelede zarar gö- hang · b · '
1 

h.. .. 
1 

d k 
5o han, 50 fırın, 3 hamam var-, den af ecblmıştir. masrafları lehimize olabilecek her 

cŞehrin kısmı ll.zamı Vardar'ın şiına: dır. er ar~sında lklncl Mw:adın, renlere yardım maksadile ecnelbi .. l ır e~~ uru ceza a~. ırma 
ll garbi cihetinde olup yalnız bir tkı ınect.resel Yahya. paşaların. Ishak memleketlerden gönderilrnlş olan her uzere daha zı} ade arttırılabılır. A
mahallesi garbi cenubisindedir. ş~!Ur, Mu~tafa be;~erin cami, medrese ve ı türlü eqya, malzeme, eruı.k ve vası- mira! Darlan, Fraaısaya yaptıkları 
nehrin iki tarafında. vaki iki guzel ~e a~~tı&ri mcqh~ ve mamu~.d~r. Bazı talardan çabu~ bo-zu1nca~ .cc~iden muamelede Alman]arın alicenap 
bayırın üzerinde kurulmuştur ... ş~ad un . camileri ııe bazı buyuk ha- olanlar veya fclaketzedeleruı ihtıyaç- davrandıklarını bize söylüyor. t~gal 
ve cenubunda uzun ovalo.r, zuınru seıatm r harabe halindedir. Ziyaret- larmı tatmine yaranııyanlann, hası- altında bulunan ve bulunmıyan 
.,;bi çayırlar ve güzel bahçeler var- ınamla1 türbeler de vardır. Bunlar !atı felaketzedelere verilmek ~artilP. F d Jd w b.. .. b h 
... 1 ı·den de- gı:h o an k d ı d K 1 t f . • ·ransa an a ıgımız ulun a er-dır. Selani.kten Metrov çeye g .. Ü "bün ilk Osmanlılı evr n e ızı ay ara ından yurd ıçlnde satı-

1 
. . . 

1 
Al 

ıniryolu Üskübüıı ve Vardo.r'ın g.t~ he.I? .sıı:u cede eherr.miyeti haiz bu- Iab!lecek veya mübadele edlleblle- ere ıstına.?en a.~ıral Da~ anın -
cihetindeki kısmı kenarından geç l&ı birıncı dere österir. cektir. Bu f.'/Yalardan da resim ve ver- manlara gosterdıgı bu garıp ve me-
giıbl, Sırblye tarlkHe A vrupadan gseellea·~ ıuncu~und u Jr rüşdiyc, blr iptidaiye, gl almmıyacaktır. şum tazimi Fransız halk kütlesiaıin 

b nda şchır e bi ddur · ·~· d k ·· h ı· · hat dahi bu şehrin cenu u .ki . ka da sıbyan mekte nıevcu : tasvıp ethgm en ço §UP e ıyım. 
aik. hııttile birleşiyor. Bu sure~~·· - ~fr Jır;ba hastanesi, bir de askeu Türk ceza kanunu Fakat şunu açıkça anlatmalıyım ~i, 
hattın utlsakına tes:.ı.düf eden s u hastane varoır.• Ankara 10 <Telefonla> _ Türk ce- Almanyaya karşı ablokamızı, denız-
bün z:ı.ten eskidenberi mevcud ehe~- -===============- za kanununun lkl maddesinde deı..- !erde kaçak eşya kontrol etmek mlyctl bir kat da.ha art::ır:ı.k şehir ~- -:: s• 
tasyona doğru gittikçe genişlem1e~ : Beşı•ktac Halkevinde .şlklik yapan kanun layihası Mecl!se hakkımızı muhafaza etmemiz Ia-
dir. Oteller, umumi bahceler g!b tun - ~ verilmlştir. zımdır. Bu haklar hiçbir muharibe 
ran eserler! mütemadiyen artma~~- konferans reddedilmemiştir ve daha bundan 
dır. Bu sebepten dolayı Kosova v a- ı Mug ... Jada faydalı bir sene evvel Fransa da bizimle buraya B""'iklas. Halkc'.fuden: 12 n san 
yetinin merke-l.i Pirıştlne'den ~.,, o 30 d .., } beraber ayni hakları tatbik edMıor-

1941 cumarwsı güntl saa_t 2 • n yagmur ar ._, ruı.ldolunmu tıır. · I" lll t<> du. Bundan bir müddet evvel Fran-kıymetli profesör Mukrımın :.:ı .. - kt 
Üskübün etrafi gayet miir.bit ve rafından «Türk tarihinin ana hat- l\1u~la 10 <~.A.l- B~klenme e olan sızların bulunduğu şartların elim 
l S 1. ıikle Koso- .. k.. ı· k dar yağmurlar duudcnben vırn.yctin her h' .. h f.fl k . . k d"l m:ı ısuldardır. Burası • e aı dn Jan~ mevzulu her Tür u a :ı a. f d d-" eı1- b:ıslamıştır. Zürra ma ıyetını a ı etme ıçm en • . .:· 

va ve Yukarı Arnnvııtluk arasın • edecek nıu"'him bir konferans v_crıle- tara ın a u,.m 5 C • ·ı k 'k .. k ı · · 
1 dux.un- b b rcketli yagvmurdan "Ok mC!ln- rı e e onomı muza ere e,.~ gırış-blr mahzen hiikmLincle bu w1 0 

.. cektir. Davetiyelerin Halkevınden u e " v h ~ 1ı: F '- ı.. k 
dan, ticari ehemmiyeti pek. biiyüktur. alınması rica olunur. nundur. meıze azıruı . a.1.at P,tı müza ere-
Şehrin, Vurdur ı.izerinde ikinci su!-

İngiliz Batvekili dünkü 
nutkunda bu mevzulara 

da temas etti 

B. Churchill Fransadan 
da bahsetti ve «Fransa
nın harbe girmesi Ame-

rika teveccühünden 
kendisini mahrum bıra

kır» dedi 

ler daha bidayette calicenap Alman
ya tarafından bastırıldı ve bizimle 
her türlü temasın kesilmesi için Vi

chy' ye Wiesbaden' den kati emirler 
verildi. F ransaya mühim miktarda 
yiyecek maddelerinin girmesine mü
saade ettik. Fransız nıllletinin yok
suzluk çekmemesi için elimizden ge
leni yapmak arzusil._ hareket ettik. 
Ancak, doğrudan doğruya Alman 
ordularına geçtiğini bildiğimiz bin-
lerce ton kauçuk mevzuubahs olun
ca, denizlerde F rans:z harp gemile
rile çarpışmak bahasına da olsa, 
hukuku düvelin bize tanıdığı hakları 
tatbik etmekle mükellefiz. 

Almanyanın emrile Vichy'nin te
vessül edebileceği diğer bir hareket 
daha vardır. Bu hareket de şudur: 
Afrika limanlarındaki henüz inşası 

bitmemiş veyahut da hasara uğramış 
kuvvetü Fransız harp gemilerinin 
anavatanda Alman kontrolu altında 
bulunan veya kısa bir haberden son
ra Alman kontrolu altına girebilecek 
limanlara nakletmek. Bu harp geı:ni-
lerinin Afrikadan Fransaya nakli 
deılıiz kuvvetleri muvazenesini bozar 
ve gerek Amerikanın gerek bizim 
menfaatlerimize aykırıdır. Bu gibi 
hadiselerin önüne geçileceğini ve 
önlenmediği takdirde tevellüt ede
bilecek neticelerin bizim için oldu
ğu kadar kendisi icin de mücadele 
ettğimiz Fransız milleti tarafından 
anlaşılacağını ümid ederim.> 

. Atlantik muharebesi 
lngiliz hava kuvvetlerbin devam

lı bir ealah eseri gösterdiğini bilmek
le bahtiyar olduğunu ı;öyliyen lngi-

liz Başvekili hava taarruzlarının 
şiddetleneceğini söyliyerek demi!;lir 
ki: 

Aı:c:ık ve ancak he!' şey Atlant!k 
mulıarebesine bağlıdır. Atlantik mu· 
haı-eb~I her Jki taraf içlnde de artan 
bir şldı.letle inklşaf etmektedir. Gemi 
ve tonllıi.to itib:ırlle :zayintımız çok 
ağırdır. Ve idare ett:ğimlz deniz ka~ -
na.klan çok geniştir. Bu zayiat, vasi 
harp gayretlerimizi ve ia.c:enıizl ciddi 
surette müteessir etmeksizin ilanihn· 
ye devam edemez. Alınan ve İt..ı.lyan 
ticarc l Iilolaruın verdlı diğlrn!z zaylrt 
tonilato nlsbeti itibarile bizim uğr:-.
dığımız zayiattc.n çok dnh::ı. btiyiik ol
duğunu Ye deniz t'.carctimiz! bütii•1 
dünyada idame rlmekte oldu!_ıumuzıı 
söylemekle beral}Cr, bun un blı' ccvnp 
teşkil eı.lemiycceğini blliyonını. 2 mil
yon 300.000 tondan fazl:ı. Alıncn \'e 
İtaly:ııı ticaret vapuru y~ık:ılaımş, b:ı -
tııııı!s vıı.rn mtirettebatı tnr:ıfındnn 
batırıldığı görülmi.ıştür. Biz de döri 
milyondan fazla kaybettik. f' knt bu 
7.ayl:ı.tn mukab!I Ingill.7 bayrağı altına 
üç milyon tonc:ın r .. zlrt ecnebi tlcn
ret gemisini veya yeni inşa ed!len ' c
m! koyduk. Kontrolumuz altında olan 
pek bliyük blr yekür.a baliğ bulunan 
miıttefik ticaret filosunu llc'iap et
miyoı um. Binaenaleyh ro anda nıu
:ı.zznın ticaret filomuz gemi adedi iti
barile ciddi veya barız bir ıı.zalls kav
delmeden denizlerde dolnşm'1kt:ıdu·. 
Fakat zay:atımız böyle giderse 11Cl'ldC 
ne olaca~tır'! Açılmakta olan botluğu 
doldurınnk ve b~ze 1942 senesini ge
çirtmek için icab ecıen üç dör~ ıııll
yon tonlla toyu nereden bulacağız? 
Gok geniş bir nıikyrı.sta n• elimi cınn 
gc.Id.ği kadar ticaret gcıntsi yapıyo
ruz. Keza duşın:ı.n tarafından hn.s:ua 
uğratılan pek çok ve kış fırtınaları 
yüzünden lıa.srra uğrıynn ondan dnhn 
çok vapuru t:ım!!' için de yıpratıcı bir 
gayret sar!ediyoruz. 
Vapurlarımızın geldil:ten soma 

tekrar yola çıkmalarını tacil idn rli
mlzden geleni yapıyoruz. Şunu du~ü
nr.llm ki, vapurlaıımız1 llmaıılnra 
geidlklen .sonra on gün az tutnrnkla 
bir senede ithalii!ımızı be.j milyon 
ton nrttırmıs oluruı. Muktedir oldu. 
ğumuz bütiın azim ve beşeri ihtira 
kabiliyetini bu maksadlara. hasrcd!
yoruz. Ve esaslı neticeler de almakta
yız. Fakat her şey söylendikten va 
yapıldıktan sonra 1942 seneı::inl harp 
gayretlerimizde çok hissedilir bir aza
lış olm:ıkı::ızııı geçirebilmemiz irin ye
gfme çare, Amerıkada da muanalll 
mlktar~:ı ticaret gemisi yapılmasıdır. 
Bu Yerım 1!118 de Amerikalıların ta
hakkuk ctti:'cili:lcri nisbztte olınalı
dı.r. B_u iş birço: aydan beri A mcriko.. 
da duzeltilmiştir. Şimdi programlar 
fevkalade geııişletilmi~tir ve bize t.!!
m~n edilmi~tır ki unümiizd('kl ı: ne 
muşterek mücadele ve d v:.>d:ı kulla
nılmak üzere m.lyC'r.larca ve milyon
larca tonluk gemi Amorikada ins::ı. 
edilmiş olacaktır. Diinyayt mii+(cu
\"lz canilerden kmt-rmak i"ln ... , ıd 
ühn muka venv't 1: udretlmiz htı"mun
d:ı. bu teminata gfi\'encblllr.lz. 
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c~ı: ~i~ I Bay Aktop J '~~io~If!~ 1 ORDULARI DURDURAN KADIN 1 
Bıktım, bıktım ... Bay Aktop'tan bik· ı lsteml..ştl. Fa.kat erkek mü.teaddit d&- p Tefrika No. 91 Yazan: İSKENDER F. SERTELLi 

tım artık ... Artık tahammülüm kal- talar: 
madı... Öyle küstah bir hali vat kl - Psstl Psstl - dlye h&y1ardı. • • _ Başka... Saide bu nı.tıyar Rum balıkçısmdan. 
dayanamıyorum,_ Kedi, 1steruneditin1n !~ ~araı- Tanınmı~ beıvnelmı''el muhacım- - İyi yüzertm. .. Ve su altında. çok çok memnun kalmıştı. Gerçekten ~ 

Ramiz: ra.k, azametle b1r taşın iizerlne vo.Ul'- .l l T J Ll dururum. okumU§ blr adamdı. Ne ta.th blkAye.. 
- Canım, öyle söylediğin gibi fena du. Teslim oım~a. kaldırdıA'ı &11.. ) Saide bunu duyunca sevlndi: ıer, ne heyecanlı masallar anlatır du .. 

huylu değildir ... - dedi nl yaladı, yaladı. I • • J • t' f (B ~ı·'-faŞ _işte bu güzel b1r haber. Ben de rurdu. Fa.kat Sa1den1n artık masal 
- Fenadan da fena ... Sinl.rleru:lirl· B~~ üz.erine, RaııılZ, &V1nln yolu- ıerımızaen. "'/ere eT R oldukça 1y1 yfi7.er1m. tca.bederse uzun dlnleme~ vakti yok!tu. O, bir gUn 

yor beni... Her hareketimi nazarlarlle na. düzüldü. Bl.lhama yılankavi YollaS- yüzmelerden de kaçınmıya,ca.'ksın, de- sonra Sar:ıkaya. sa.b.U.1nden aynlac* 
takip ediyor ... Alay eder gl:bi bana dan geçmişti. Kediye yolunu ~ ğU m.1? ve enginlere açılacaktı. 
bakıyor ... İllallah... mak ıstemişti. .. .. Oyun tarzı. hususlyetlerı. - Hayır. Ben .Lştıen ~ınmam. Saide, küçük Mahmudun ölümüntl 

- İfrata vanyorsun Fakat ne de kötü talih bu yahu._ Karnım doYsun ... Yetlşir. düşündükçe: 
- Kat!yen değil ... Sankl bana.: tSen Akşa.ın bastı. Kırların o.rtasında. kAh mezı·yetlerr" V8 noksan lan ••• - Şimdi aramızda bir k:lşl ekısik-

alelade bir kadınsın!... Hanunefen~i sağa, kAh sola gidiyor ... Yolunu bu- 1 f tir. Böyle olmamalıYdı ... Mahmud bu-
değilsin ... o demek istiyor. la~yor ... Karanlık da iyice bastırdı. «Yürüdüğün yo 'za er nu yapmamalıydı. Neden ve nasıl ol-
Münakaşa ilerl1yecekti. Ramız sus- Öyle bir geceydi ki bu. .. Zlllrl ka- Yazan: BEDRİ G'VRSOY yolu değildir!» du da şeytana uydul 

ma)c mecburiyetınde kaldı. Ocnç ka- ranlık ... Biraz llerlsini göreml}'Ol'd.1L o akşam, köyün ihtiyar Rum balık- Diye söyleniyordu. 
dının damarına faz!a basmadı. - Senin ahına uğradım galiba;. Senel~ Be.ştktaş kl\lbil birlnc1 çısı Saideye eski Yunanlıların akınla- Rooep reis, Saideyi teselll ediyordu: 

Bay Aktop bir köşeye çekilmiştL bay Akt.op .. , Alı. bay Ak.top... futbol takunının sol ta.ra.tı.nda btlyiUc nndan ve harplerinden ba.bsedlyar- - Küçük Mahmud soysuzun blıt 
Kendi.si hakkmda konuşulan bu mu- Bir de rüzg!r eısıneğe başlamıştı_ du: imiş. İnsa.n, kavun değil ki, kokla-
havereyle fazla alakadar glbi göl'ilı:1ü- Hendeklere düşüyor, çalılara. dalıyor- muvaffakıyetler gö.st.eren (Şeref • Saide: m.akla anlaşılsın. Onun bu soysuzluıtu 
yordu. Açık renk gözlerini Ramizle du. Eşref) kunbtnemmm.u alkışlamışız- _ Sen okumuş bir ada.ma. benzly0r- göstereceğini bilseydim, Geliboluda.n 
zeynebe çevirınlştl. Er~ek onu bir - Ah, ba.y Aktop ... - diye te.k:rerla- dır. (Eşref değerli bir 1'utbolcümüzd11. sun, Barba, dedi. _ Buraya nasıl dü.ş- gemiye almazdun. Maamaf1h, bu me-
müddet süzdü. Hayvanın hakika.ten eh, Ne yazık kl zamansız olarak bu sporu tün? sele artık düştinmeğe değmez. Zira 
müstehzi müstehzi kendine baktığına Birdenbire bir mıya.vlama. duydlL bırakma~ mecmur oldu.) Şeref ise _ Elimden nasılsa bir kaza çıktı, onun yerine aldığunı.z Karaytğlt çoe 
zahip oldu. Meğer. kedi onu ta.kip etmiş ... İsml- büyük blr azim ve Eebat lle bu uğur- aslanım! Adalardan kaçtım. .. Buraya işgüzar, kuvvetli ve temiz yürekli bir 

Bay Aktop bembeyaz, koskocaman n1n anıldı~ı d:ı~e. ya~... da çok çaW;tı. Oyununu günden güne sığındım. Allah razı olsun, beni koru- erkeğe benziyor. Ondan çok yardım 
bir kediydi. Güzelliğiyle mağrurmuş Hayvan one düştü ... Beyaz vucudile ileırlettt. Bugün futbol hayaıtmın en dular. uzun yıllardanberl burada otu~ göreceğimlzi umuyorum. 
gibi duruyordu. Fakat öyle konak ke- kar~ta rehberlik edlyo~tL Fazla parlak devrelerini yaşamaktadır. rurum. H1c kimseden zar:ır görmedim. Recep reis o gün havayı bulunca 
dilerinden değildi. Halis mahalle ke- Heri gıdlnce de, fosforlu gi:Wer1n1 çe- Balık tutarım... ffilçintrlm. Yerlilerin kalkmak fikrinde idi. Saide d<' San-
disiydl. Fare avlar, damdan dama sıç- virerek bakıy0rdu. R~Ar çıkmıştı. Klübü Beşiktaştır. Beynelm.llel hepsi hatırımı sayarlar. Onlara her kaya sahilinde fazla durmak niyetin-
rayıp mıyavlamasını bilirdt. Efendisi Yağmur yağıyordu. Boyle bir rehber oyuncularımızda.ndır. Soliç ve solaçık: zaman eski masallar anlatırım ... Beni de değlldl. 

lm R ,, · hali ~• ..... 1 oynar. (Bence asıl yeri soUçtir) ener- ·· duk rt b Ramizle de arası pek iYi idi ... Buna o asa am.zın neye varac...,..~ı ·· dinlemekten çok ho.şlanırlar. Oğleden sonra ol ça se !.r poy. 
rağmen bir suçu vardı. Ramlzln sev- Kabahat onun ... Zeynebin... Böyle Jik, tekn!k bir futbolcüdür . .Fut.holde Yavaş yavaş başını sallıyarak, sözü raz esmeğe başladı. Ve Saide demir 
gililerile asla anlaşamaz, geçinemez- bir hayvan attırılır mıydı hiç'?... en bariz meziyeti ve hususiyeti fev- Kıbns şövalyesine getırcll: alarak kayalıklar arasından açıldı. 
di. Fakat, öte yanında. genç kadın da kali\de serl ve müesstr driplinglere - Akgözli.i korsan, insanları tehdit- ••• 

Delikanlı da, kedi gibi avcıhrdandı. merakta. tela.ştaymış meğer... malik olmasıdır. Bu tanınmış futbol- le, işkence ile idare edlyor. H:ılbukl, 
F.!e bir kadın geçirdi mi, onu say!l- Sevgilisini görünce: cümüziin dripllnglerl Herl ve açıktır. bu yoldan giden şövalyeler, insanla-
yedeki küçücük evine atardı. Sel gider _ Ah ... Geldin ınl? ... Bu havada Bu sayededir ki icabında dolayıslle rın kalblerlni kazanamazlar. Zafer 
kum kalır fehvasınca sevgililer kısa kaybolduğunu d~'iinerek öyle perişan bu sert akınlar tehllkeli eşepelere yol yolu, bu yol değildi;:'. 
zaman zarfında değişirlerdl. Bay Ak- olmuştum ki... açar. İşte, _ bilhassa. sollç oynadıtı İhtiyar balıkçı gülümsedi ve So.1de-
top kalırdı. - Cidden kaybolmuştum ... Beredtet zamanlarda - bu akınların sonunda nin yüzüne bakarak sözüne devam et-

İ.şte bu değişfülikler hayvanın ho· versin kedi kılavuzluk etti de beni bu- enfes goller çıkarmak Şeref için dal- Beşik.taşın ve milli takımın ti: 
· ·· ı - Bunu ben söylemiyorum... Pe-şuna pek gitmezdi. Zıra onlar guz.e raya kadar getirdi. ma mümkün olur. Şütlert {bilhassa sol içi Şeref riklis söylemiş vaktile. P.:!riklls 

ve şirin köşke ;crleşince kendilerini Kadın hayvanı kucağına aldı. Mu- vole) anı, sıkı ve hooeflidlr. Yerden devri; eski Ywınnist.anın en parlak 
ev sahibesi sayarlardı. Çalım ve kuru- haıbbetle bağrına. bastırdı. plase çektiği şütler ise kalecllere ai:'kadaşlanna zamanında, ant şbn- devlrlerinden birldlr. Perikl1s halas-
ına başlarlardı. Bay Ak:topu derhal rd b Akto B ü kiU 1 t D JA 

- Pardon, pa on ay p... un- m ş an ar yaşa. ır. ep ~smanı şek gibi direkt paslar ulaştırması kAr bir kumandandı. Atina.nın idare-ik1nci .!>ınıf bir mahlük sayarlardı. 
f>11a bir hüküm, bir hüküm... Hatta dmı sonra sana 1yi muamele ederim... vücu~ ve ayak çalımları mükemmel- meşhurdur. Kafa vuruşları klf3:yet- sini ele aldığı günden sonra. Yunanis
değil evin, ev sahibi olan Ram!zin b1- - dedi. dir. Ica.bında. gerilere faydalı yar- sizdir. İkl ayajpna da hAklm değild~r. tan hürriyet ve refaha kavuşmuştu. 
le sahibi olduklarına inanırlardı. .. Ap- Ve kedi. Uk defa. olarak onun yüzü- dımlar yapar. Görüşleri, so~ultkan- Şeref, Beşiktaş klübiinün ve bugii- Per1klis e<ilpleri ve sa.natıkArları çok 

· .. ne başka, bamb"..,,,.", dost blr ifadeyle ıılığı, atletfk meziyetler! de 1yid1r. l nün futbol varlığının lf. t1har edece- sever ve himaye ederdi. Sokra& gibi. tallar ... Işte, hayvanın müstehzi mus- ~ bir r tol ld dır 
tehzi bakması bu sebeptendi. baktı. Güzel de korner ata.r. Dem.arke olan g-1 bir kıymette ut Yl ızı • filozonar, Fid.ias gibi sanatkarlar, So-

Zeynep, hayvanın bu haleti ruhiye
sini keşfe<ien ilk kadın olmuştu. Di~r 
kadınlar onu hiç ehemmiyet-i olmıyan 
bir kedi telakki etmı.,lerken, Zeynep 
bay Aktop'u küstah bir terbiyesiz say
mıştı. 

- Bu hayvanın içine iol!s saklan
mış ... - diyordu. - Vallahi benimle 
alay ediyor. 

Ramlzin canı bu meseleden dolayı 
çok sıkılıyordu. Zira, metresinin iste
mediği bu kedi ile onun arasında çe>k 
eski bir dostluk vardı. Şayed sevilen 
bu iki vücud. evin içinde gelin gö
rümre kavgasına tutuşurlar, :ı.nlaş.a.
mazlar, uzlaşamazlarsa, onların ara
sında Ramizcik ne yapacaktı? ... 

Nitekim kavga uzadı. 
Bunun üzerine R~mlz ne ml yap

tı? 
Anlatması insanlık izzeti nefsi nok

tasından utanç verici blrşeydlr. Met
resinin arzusunu yerine getirdi. Eski 
sadık dostunu kurban etti. onunla 
olan hukukunu ayaklar altına aldı. 

Bay Aktop'u sürecekti... Atacaktı. 
Böylelikle kedl artık eve dönemiye
cckti... Kurtulacaklardı ... 
Hayvanı torbaya koydu. 
Kadın kapıdan: 

- Geç kalma ... Erken dön .. - diye 
tay kırdı. 

Buna rağmen, mantıksızlığını da 
gösterdi: 

- Uzağa götür at pisi ha .. , 
Ramiz, dalgın dalgın: 
- Merak etme ... - dedi. 
Zayır davranarak metresinin arzu

sunu yerine getirdiği için kendi ken
dine kızıyordu. 

Çuvaldan bay Aktop'un başını çı
karmıştı. Hayvan onun yüzüne dostca 
bakıyor, mırıl mırıl mırıldıyordu. Şüp
hesiz bu gezintiyi hoş buluyordu. 

Nereye gidiyorlardı'.' ... Ne ehemmi
yeti var? ... İkisi blrlikteydller ya. .. El
verir. Bu gezinti pek hoşuna gitmişti. 

Nakleden: Hatice Süreyya fuklis ve Orpidi.s gibi şairler hep onun 
•••••••••• ••••••••••••• ••••••••••• ••••• İki • kü f. evinde toplanır, konuşurlardı. O de-

İstanbul Erkek lisesinin ncı .. me ter ı maçı vırcıe İtalya, Sicilya, Trakya. ve Ana-R A D Y O Spor bayramı İstanbul Futbol Ajanlığından: dolunun en büyük zekt\lan kendllert-

IBugünkü program 

Öğle ve akşam 

n1 tanıtmak için hep Atinaya gelir
istanbul Erkek lisesinden: 13 nisan 941 pazar günü yapılacak !erdi. Günün birinde Periklisi kıska.-

1 
12 nisan 1941 cumartesi günü saat ikinci küme terrı maçı. Fenerıbahçe nan bir adam, başına blr miktar ser-

15 te Fenerbahçe stadında yapılacak stadı: Saat 15. Davutpaşa _ Ta~m. seri toplıyarak, Arnavutluk dağlann
İstanbul Erkek llses1 spor bayramına da baş kaldırıyor ve Pertklise şöyle bir 

ıl h k 1 imiz Hakem: Selami Akal. Ya.n hakem: aşağıda. is1mlerl yaz ı a em er haber gönderiyor: uSen, At1nalıla.n 

21,30 Konuşma 
21,45 Orkestra 
22,30 Haberler 
22,45 Orkestra. 
23,00 Cazband 

12 Nisan 

davet edilmişlerdir. Saat 2,30 da Fe- Necdet - Bahaett1n. tatlı sözlerinle teshir ettin. Yalnız 
nerbahçe stadında bulunmal::ın rica •mııı11111m1111111111111111m111111mımııııı11111111u11mıoııu11 "-tin anın imar ve ihyasına. çalıştın. 
olunur: Yunanistanın diğer şıchirlerlıli ihmal 

Ad.il Giray, Na1ll Moran, Füruzan Beyoğlu Ha1kevindenı ettin. Senı devirmek için, ordumla. 

12.30 Program 
12,33 Şarkılar 
12,50 Haberler 
13,05 Şarkılar 
13,20 Kanşık Pr. 
l ~.03 Kuartet 
18.30 Fasıl 
19,30 Hah-erler. 
19,45 Ziraat Tak. 
19,5(1 Şarkılar 
20,15 Radyo gaze 
20,45 Temsil 

Tek.il, Hüsamettin, Ali Riza. s_özeralp, l - 12/Nisan/ 194 J Cumartesi beraber Atinaya gellyorum!• Periklls 
Kaya Ata.kurt, Hamdi Saver, Ibrahlın günü saat l 5 de evimizin İstiklal çok soğuk.kanlı bir kumandapınış ... 
Hakkı, Zeynel, Nurt Örs, Ziya Koplu, caddesinde Nurziya sokağında parti Kendini kıskanan ve tehdld eden has

Cumartesi sabah Cevat Tlnlç, Tevrik: Boke, Faik Önem., binasındaki temsil salonunda cDün- mma kısaca şu cevaıbı gönderiyor: 
Dr. Nurettin Atmar - Savcı, R!za h kk d «YÜ'"""düıı.ün yol, zafer :yolu değildir! 8.00 Program 

8,03 Haberler 
8,18 Hafif par. 
8,45 Ev kadını. 

Abone ücretleri 

Senelik 
6 Aylık 
S Aylık 
l Aybk 

Türkiye 

1400 kuruş 
750 , 
400 • 
150 • 

Ecnebl 

2700 ıturuş 
1450 , 
800 , 

• 
Posta ittihadına dahil olınıyan 

ecnebi memleketler: SeneUğ1: 
aooo altı aylığı 1900, no aylığı 

1000 kuruştur. 

Telefonlarunu.: Başm1>Jtarrlr: 20565 
Yazı işleri: 20765 - İdare 20681 

Müdür: 20f.9'7 

Rebiülevvel H - Kasım 155 
S. İm. Gü. Öğ. İki. Ak. Yat. 
E. 8,58 10,« 5,32 9,14 12,00 1,36 
Va. 4,42 6,28 13,15 16,57 19,44 21,20 

Ya ahvalinin son durumu> a ın a •J 0 
Maksut, Kamıran Tekil, Mufahham Bu yol, seni ve ordunu Atinaya değil, 
Yazıcı, İzzet Mühürdaroğlu, Muzaffer Şişli halkevi reisi B. Halit Y a,aroğlu ancak mezara götürebilir!• .Ası dağlı 
Baloğlu, Tahsin, IIalük, Ciıhat Ali On- tarafından mühim bir konferan.!I ve- bu cevabı alınca hlddetıenly0r; aske-
boy, Cemal Uzunoğlu, İSk.ender. rilecek ve konferansı müteakib rile beraber yola. çıkıyor. Fakat, daha 

Program: temsil şubemiz c:Ceza kanunu> pi· Atmaya varmadan, Perikl.lsin idare-
! - ~Lt resml. Il - İstiklal mar- yesini temsil edecektir. sinden memnun olan halk tarafından 

şı, III - Açılı§ nutku, IV - 1500 asiler tamamlle püskürtülüp, Stru-
metre yürüyüş, V - Futbol maçı 2 - 13/Nisan/ 1941 Pazar günü ma (1) vadisinde imha ediliyor. 
(A ve B) takımları, VI - İstanbul parti binasındaki temııil salonumuz· Saide bu tariht macerayı dikkatle 
Erkek lisesi izci yarı.şı {koşu, kürek, k dinliyordu. 
bisiklet, yürüyüş) ne. da temsil şubemiz cCeza anunu> İhtiyar Barba sözünii tamamlama-

A) Koşu ile: F. B. stadında. B) Kü- piyesini temsil edecektir. ğa çalışıyordu: 
rek ile: F. B. - Moda. C> Bisiklet ile: 3 _ Davetiyelerm ev müdürlü· - Eskl Yunanlılarda garip bir !na.-
Moda Altıyolağ'zı - F. B. stadı, D) Yü- nış vardı: Bu vadiden Yunan~tana 
rüyüş ile: Sahada bir tur. ğünden alınması rica olunur. akacak herhangi blr kuvvet buradaki 

l 1ncl telefon: Kızıltoprak, n ncl * ölüm berzahına düşerek tıelet olur ... 
telefon: Fener't:ahçe, IlI üncü tcle!on: Ve Yunanistan bu suretle ls-
Moda. * Barıyer Halkevinden: l 3/ Nisan/ till. tehlikesini savuşturmuş olurdu. 

VII - Atletizm şampiyonası, vm - 941 pazar günü saat 14•30 da Şehlr Struma berzahından gelen bütün 
MükA.fat teV'lU. meclisi !i.zaısından sayın bayan Meliha tehditler daiına ve asırlarca önlendl. 

_ _ Avni Sö-Len tarafından (ahvali hazıra Atina yabancıların irtliasından uzun 

Hakem imtihanlar! 
İstanbul Futbol Hakem komite$! 

başkanlığından: 
Son hakem kursuna devam ederek 

yazılı lmtihanlan yo.pılan na.mzedler
den aşağıda !simleri yazılı bulunan 
arkadaşların şifahi 1mtihanlan ya
pılmak üzere 12 nisan 941 cumartesi 
günü saat 14,30 da Bölge merkezlnde 

karşısında Türki~) mevzulu bir kon- müddet masun kaldı. Fa.kat, Kıbrıs 
fcrans verllecektir. şövalyesi bütün adalıları felakete sü

Konferanstan sonra temsil vardır. rükliyen bir adamdır, aslanım! O da 
Davetiyelerin evimizden alınması; günü birinde ve belki de çok y:ıkmda 

••• Struma berzahı gibi, kendisin! bekli-
yen blr uçuruma yuvarlanıp gidecclt
tir. 

S:ı.lde arkad~lannı göstererek: 
- Onu, söylediğin uçuruma - şu 

bir avuç arkadaşla - ben yuvarhya
cağım. 

1 

hazır bulunmaları tebllğ olunur. 
Dr. Nurettin, M. Reşat, Niyazi, Lfıt

Hayvan onun arkasından ~lmek İll•••••••••••••llİ fi, Sulhi, Mustafa. 

Epeyce zaman böyle dolaştılar. Son
ra, Ramiz, hayli uzaklaştıklanna kail 
ol:ı.rak, kediyi bıraktı. 

İdarehane: Babılll elvan 
Acımusluk sokak No. 13 

* Kadıköy Halkevinden: 13/Nisan/ 
941 pazar günü saat 10 da Fenerbah
çe stadında mük:!Uatlı sıklet atma 
müsabakası yapılacaıktır. İştirak et
mek isteyen sporcularımlZln mezkılr 
tarihte stadda hazır bulunmaları. 

- Ah, o günleri bir görebiL"'em ... 
- İnşallah göıiirsün ! 

Tefrika No. 40 

Giizel Gözlii. Kız 
Aşk ve macera romanı Nakleden: {VA • Nu) 

~~~-...... ---.----
Geri mi dönmeliydi? .. • Yoksa, 

annesi uyanıncaya kadar yanında 
mı beklemeliydi? ..• Şayet azar bile 
ioitirse zarar yok... Bundan dolayı 
annesi pek kızmaz... Yatağın azı· 
cık ötesindeki bir koltuğa oturdu. 

Üç dört dakika sonra bu bekleyi
ti ona dayanılmaz bir can sıkıcıhk· 
ta geldi. 

Çocuk bilhassa annesinin nefesini 
işitmediği için hayretteydi. Yavaş 
yava~ yerinden kalktı. Yatağa büs
bütün yaklaş.tı. Her an annesının 
bir hareketini, bir sualini bekliyor
du. 

Küçücük elini uzattı. Annesinin 
kolunu aradı. 

Birdenbire korku içinde geriledi. 
Parmaklannın değdiği vücud buz 

gibiyd:. 

Çocuk, dehşet içinde: 

- Anne! Anne!... • diye hay· 
kırdı. 

- ... 

Halide, öteki odada. gayri tabii 
bir vaziyet aezerek, koıtu. 

- Ne var? Cahid bey? .... diye 
sordu. 

- Orada ... Orada ... Annem .•• 
Yatakta... Buz gibi... Korkuyo-
rum ... 

Hizmetçi, ıeri bir hareketle, per· 
deleri açtı, camı aralayıp paıncurla· 
n itti. 

Gün ışığt odanın içine bol bol 
girdi. Dadı geri döndü. O da, çocuk 
gibi, haykırrnağa başladı. 

Melahat zannettiği cesedin yüzü 
mosmordu. 

Öbür hizmetçiler de ko;ıarak yu
kan çıkttlar. Odaya girdiler. Onlar 
da feci hakikati anlamakta gecik· 
medi. 

Melahat hanunefendi. geceleyein 
ansızın ölmüştü demek ..• 

Bütün bu ahval dün gece gördü
ğü korkulu rüyanın mabadı sanarak, 

j küçük Cahid, halının üzerinde çır· 

pınıyor, duruyordu. - Kalbinden ölmüş... - diye 
Hizmetçi: söylendi. - Rupture d' un anevrisme 
- Aman yarabbi... Aman ya· Evin içindeki adamların şaşkınlığı. 

rabbil ... Beyefendi de burada de· tasavvur edilmez bir derecedeydi. 
ğil... Raufun fikrini sade doktor diye 

Halide dadı: değil, ailenin alıııılmı;ı ve sözü geçer 
- Çabuk, çabuk ... Doktor Rauf bir dostu diye sordular. 

beye haber verin ... O gelsin ... - di· Halide: 
ye Ufağa meir verdi. - Beyefendiye haber vermenin 

l;ıte laboratuvardaki boru, bunun yolu :Y<>k mu?... Efendim. bu işi 
Üzeriıne ötmüştü. üzerinize siz alsanız • , .- dedi. 

Rauf esasen bu fluretle kendinin Rauf: 
çağrılmasını bekÜyordu. Alelacele - Cemal Nermi bey Pireye va-
kendine bir çekidiizcn verdi. Labo·. nr varmaz kendisine haber vermek 
ratuvardaın çıkmadan evvel aon de- belki mümkünkü. Fakat adresini 
fa olarak tekrar Mela.hata baktı. bil~yoruz. Konsoloshane vasıtasile 
morfinin tesiri uzun saatler geçme· de bu i;ı güç olacak, Hemen hemen 
den zail olmıyacaktı şüphesiz... kabil değil. Çünkü Cemal Nermi be· 

Bundan emin olaraic dışarı çıktı. yin Pireye varır varmaz, bilmediği
Kapıyı kilidledi ve komşu evine miz bir istikamete doğru seyahatine 
gitti, devam etmesi mümkündür, Öyle 

Yüzü sapsan olmakla beraber söylüyordu. 
iradesine ııon derece hakim e>lmuııtu. - Nereye acaba? 
Hakikati bilmekle beraber, ölü ya· - Nereye gittiğini burada söyle-
tağmın karşısında durunca fevkala- medi. Bize mektupla yazacakmııı ..• 
de büyük bir teessür hissetti. Civa- Fakat doktor bütün ev halkını 
rındakiler de bu teessürün derinliği- toplayarak şöyle dedi: 
ni anladılar. - Dostum Cemal Nermi beyin 

Cesedi uzun uzadıya muayene nerede olduğu meydıma çıkıncaya 
etti. Ölümün bir kaç saat evvel vu· kadar bütün evin ve bütün i;ılerin 
kua geldiğini haber verdi. idaresini ben kendi üstüme alıyo· 

rum ... Uğradığımız bu büyük fela· 
ket üzerine öyle icab ediyor. Ne la
zımsa yaparım ... 

Melahatın uzak akrabasından iki 
kadın İstanbulda oturuyordu. Onla
ra ölüm haberi verildi. Aileyle sıkı 
münasebetleri olan bazı dostlara da 
keza haber verildi. Erenköyüne. 
Kayinvalideye de telgTaf çektiler. 
Ziyaretçiler gelmekte gecikmediler. 
Bunlardan cesed karşısına geçenler· 
den hiç biri, bu vücudun Melahat 
olmadığını anlayamadı. 

Soaıuncu bir merasim kalıyordu 
ki, ancak bu, Raufa hayli yürek çar· 
pıntısı geçirdi. Belediye doktorunun 
muayenesi. Zira gömülme ruhsatiye· 
sini o verecekti. 

Aşık doktor, Leylanın bacakla
rında ve ellerindeki çürüklerden do· 
layt belediye tabibinde bir şüphe 
uyandırmasın diye korkuyordu. Hat
ta bunları görmemesini tercih edi
yordu. 

Meğer bu korkusu rıafileymi~. 
Meslektaşı, ihtiyar ve küçük bir 

adamcağızdı. Canında:ı. bezgin biri. .. 
Cesedin yanında meşhur ve genç 

doktor Rauf Tuğrul'u görünce onu 
lıürmetle selamladı. 

Nazarlarile: 

«Kızılok» nereye 
gidiyor? 

Saide, geminin burnuna bir ok ge
çirmiş, bu oku kırmızı renge boya
mıştı. Küçük yelkenli bu ok sayesin
de burundan bir yelken daha. kazan
mış, yolunu bir ka.t daha arttırmıf 
oluyordu. 

Aralannda parola. ola.raJt yalom 
.Kızılok• a.dı kullanılıyordu. 
Kıbrıs açıklarına do~ru gidıyorla.r

dı. 
Sarıkaya. sahUlerinde otuzdan fazla 

kurban bırakıp giden Kıbns şövalye
sinin büyük ve muhteşem kaly0nu el
bette şimdiye kadar Kıbnsa. varını' 
olacaktı. 

Saide şövalyenin seyyar blr kaleye 
benzeyen bu ~ml.slııi batırma~ az
metmişti Şiındi bu husustaki düşün
celerinın daha kolay ve çabuk tahak
kuk edeb!leceğ:lnden emin bulunuyol"
du. Karaytği.t de kendlsl gibi iyi blr 
yüzücü idi ve bilhassa en büyük me
ziyeti su altında fazla. durmasıydı. 

Su üstünde yüzücülük bir işe yara,.. 
mıyordu. Saide nihayet böyle bir tesa.
dUfle aradığı adamı bulmuştu. Yolda 
giderken Recep reise: 

- Sarıkayaya boşuna gelmemlşl2' ... 
Kara.yiğit gibi değerli bir denlzcl ka· 
zandık. 

Diyordu. Saldenin Karaylğj.tten faz
laca bahsetmesinden Recep reis Ade.. 
ta kıskanmıştı. Saideye cevap verdi: 

- Hele dur bakalım. Daha tecrübe 
etmedik ... Suyun altında ne kadar 
kalabiliyor? Bunu gözümüzle görme
den övünmek neye yarar? 

- Hakkın var, Recep reisi Blrşey 
hakkında görmeden hüküm vermek 
çocukluktur. Eğer bu adam su altın
da ben1m gibi uzun müddet kalabill
yorsa, bıı sayede Akdenlzde çok işle~ 
görebl!lriz. Hücum edece~lz gemiye 
!ki taraftan kundak atıp tutu.şturm.ak 
ve düşmana görünmeden denize dalıp 
kaçmak. .. Dünyada bundan daha ke
yifli, daha mühim bir iş tasavvur edi
lir m1? 

Recep reis kaıilannı ~.ataıafk ho
murdaıuyordu: 

- Evet. Herkes senin gibi, girlştl.ğt 
1şl başarabilseydi, yeryüzünde muva.r
fakıyetsiz adam kalmazdı. 

- Şu Karaylğiti bir kere denesek .• 
Sen ne dersin? 

(Arkası var} 

(l) Aradan yirmi be, as&r geçti~ 
bugünkü Yunanistan, şimdl de Al
manya tarafından böyle bir tehdide 
maruz kalıyor. Gelen ajanslar, Al
man istila liuvvetlerinin {Struma} va• 
dlsiıırien yürüyerek ayni bel"Lahtan 
geçereğinl haber veriyor. Ne g.ırip te
sadüf! 

- Nedir? - gibi sordu. 
Rauf, bu sükuti suale ;ıu cevabı 

verdi: 
- Üstadım efendim, zannede· 

derim, siz de muayene edince ben
deniz gibi Rupture d' anevrisme' • 
hükmedeceksiniz ..• 

.İhtiyar doktor, sözde muayene 
için cesed üzerine eğildi. Parmağına 
göz kapağına dokundurdu. 

- Cidden öyle ... - dedi. 
Ve uzun muayeneler yapmak kül

feti sırtından atıldığı için memnun 
bile oldu. 

Raufun elini sıkank, uzaklaştı. 
çıktı, gitti. 

Genç doktor, ev halkına vadetti· 
ği gibi, bütün cenaze işlerile meşgul 
oldu. Gazetelere ilanlar verildi. 
Okuyucular, gömücüler, herşey te· 
darik edildi. 

Rauf, Cemal Nermi hakkındaki 
tahminiınde de yanılmamışb. 

İhtiyata riayetin Pireye çekilen 
telgraftan cevap geldi: 

«Burada böyle bir zata raslanma
dı. Kendisi konsoloshanemize mü· 
racaat etmemiştir.> 

Konsolos 
(İmza) 

(ArkNı nr) 
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Belgrad 
şehrinin 

bombardımanı 

Yugoslavyanın 
ebedi dostları 

Yunanlstana y11I Blylk hava ::rJiFYo~ı 1 Sa~k Md;(cza 
lngiliz askeri geliyor akınları yapıldı ::"" .:.:-~ ~ ":.:.., 

(8 ı ela ı W ırlT .. •> (.....,aft 1 lıııcl ....,....) bunları bahçemizde kolay- »111940 tarihJ1 h1wdaran 
Uluata çıkan makale•e 

2 
..:--d-' prek Çaqamba ~-"!..~ ... btr ca bulabWrler. um..ı h.,.u brarma tevfikan 

M 
1 J..mz lııaTa _ ............ Jdbari- dllm•n rta ~, __ .. __ a- ltlDcil ltlmaı ~ oıam 

acar gazeteıinin bom&. prek aY ..,,.,.ı~ Mu· t*larmda denJll9 dlflrlllmlttilr. ÇAM, P ALMIYE IMilec blae mnedl bedeılne 
Her oa evde biri 

yıkılmqbr 

b ı. _ .. _ .. ,_ ~ edilse~· Bu ıece d8mJe ateııan Praıvıanm esalr fidanlar mabsuJ>en 1k1 lira tediye edile-ceva ı ~~ ..._. taJ'· 111a1 attındatl bmıüft berinde fa- ~ seçme celbıdea hlaledarUı hiae aenet-
Jaare&e la 2.f aaatlnde de faa- allyette bulunarak bombalar ve mit- Adru: Panlaltı Flaı saraJı J&- lertnt hlmllen 11/f/Mı tartııın-

Budapqte 1 O (A.A.) - Macar >:•relerf ::: .... ye dlpıana raly6zlerle bazı hGcumlar J8.PllUl}ar- nmda Yedlk111Ular caddal No. 1 den itibaren her J>eTtembe ve 

ajana bildiriyor: Pater Uoyd, Ma· ~ ..p.e ~· Nazi. dJr. ~---------- ~a~zmn::t lf den Hava ~n muha
biri 6srdiiklerini 

anlatıyor 

cariatanm Yu101lavya ile aralaımd• m. ~.m-d• lerİ yürüyUfü bo- Sah -~ lecesl ta.nara dl- ~ı. Blrlnel Balla llüU J'8 Slıbcl-
L- fena .....--· L-- -"~ • ba: ... _, __ •A_.__. ___ , __ bll -- de llorasancınn llan1nda ı ff mevcut doetluk mualıed..mf ıııuS- atnler tclade ~yon ıwa· .u ·~.ı 11•••••u ~~ .. n~ • e•Menttnden: Ml/8 f 1llll&l'ada. TuftJıe 

duiu hakkında Ulua _..,temnde ÇI• ,uncael • -t..n..t olmut arabalar ve gri dirllenlerden bafka lıo clQeman bam• AıtlUd1 y~ııw- "D-.--Aıunda Feruz- ..!. ~-... - .. ~~_:-
•- -Ltedir 1 efto -- ..J!~ı k edir Y bardıman tanareslDlın daha dGllrQI• "-'°" ...,...,,.,._ ·- -~ ~ &llW kan yazı11 tiddetle reddetmca • ı&;.eU ceMtler am me t • u- Dl'Üf ldulu ~ Bu mNt- ata bunan cad.deatnde a No. 1u evin olunur. 

Gazete Macariltamn bu muabe- e aahlar da yaptıkları ricat muhare- le dÜı batarnlan ~ 0 pce Git b.tmda Yunanlı Yakuvas ve ta- ·---~·-••••• .. 
deyi üçlü' pakbn bir uaaı olarak ak· be.o.de bhramanca dövi1pnüıler düttlıillen dQpnaıı ~ıert cına na Marlya ale1hlerlne açt1lı dava-

e-11.-.1 1 O (A.A.) - Belgrad- de...ı~ni ve Yugo.la'V)'• ile imza diifllım& ilerlediği yeri mezar ballt olmuttur. nm ımıhatemesl sonunda: atyOz alt- ~----------, ~ • L 'd h" · •ug• "''----••kar· ve • P lo d H 11 d d _,.. llruılD t.abslltne da1r verllen ~-L-!k ı.. __ u kalan bır~aç ıazetec:ı en m edilen muahedenin ~~ dı ebnitJerdir. o nya a, 0 an a a Qal'§&Dlba - pertemb_e leceal dlft roMı taı1hll b.ranıı. lddelaleJtı r C111n il ~e mafuuaycı 
olan Havas (0.F.L) ajamuun mu- 11 bir blok tetkil etmek m::::.; 99 ff&D8&da harbeden ve bu aefer bataryalan evvelce blldlrtlenletderı :9rm ıtamet.gahlannınm meçb~ el~-'İ bir BiNA 
.. biri Yugoslav hükWrıet merkezi- iatihdaf etmecliiiJÜ, billkil li- .- edilen Alman ukerleri böyle başka b1r dtlfman bombardmwı tQ· buebUe lllneıı ıebllllM tarar .mı- .,.-.-ap. 
ain bombardımanı hakkında af&iı- Janın Yuıoela~ ls;l8 ~~ • bir mukavemeti hiçbir yerde görme- JareSi daha d~. Bil•- mit olduğundan mMdet.l bnunfJesi SATILIKTIR 
daki tafailab vermektedir: yut mefhumuna ~·""!:.~:=--~. diklerini aöyliiyorlar. retle 0 gece dil§ilı1llen tayyarel• cın zarfmıda ıtırazı ve temyiz eanenız ,._~L.~A- fal-iL.- _ 

bariz etdaaek-· R 1 t k daki bire baUI olmuştur. btllaai btıktım matanıına ta1rn ol- -.-va- ..... "" 6 m.uıda sabahleyin saat 4 de llfbimı te Jmza edflcliii saman upe mın a aam Bütün bu bareUttan yaJms ı tay- mat azere uo.n Olunur. matbaa lttllunma elverişli 
ilk A1maJ? tayyareleri Belgrad üze- l?.k muab~da her iki d~le- muharebe yaremlz Oıslertne dönmemlftlt. ......,_ yeni lllr 'bina sa-
ıinde uçmaia bqlamıılardır. Halk ·~yl~en~••• bl'fl d.=;:uk ~ıy~- Atina 10 (A.A.) - Atina rad- Yeni Saraya 10 bomba ZAri - Dlzdariye mahallesl med- tıhktır. •Akşam» idaresine 
tehlike olduğuna inanmamlfbr. Tay- tın tine iftirÜ ettikl.n • en~ı~~r. yosu, Struma vadisinde Rupel ka- d'" tü reee aatı 15 numaralı banede IJa- i Telef 

20681 JUeler bomba atmamıılardır. Fakat ~ :.ı.vya StoyaclinoVİÇ. den ı~h a- lesini Alman hücumuna karşı mü- Uf J'flll&e Yerindeduımu. Tatbik mü:htı- mtlraeaa : on: 
eaat 7, IS dt. bir bava tehlike ipreti ::ba ıi)' ... ti takip jtmif ve~ j.: dafaa eden küçük Yunan ordusunun Londra 10 (A.A.) - D. N. B. aJIDll ::,:.11'ff ~ :1 oıı:::: 
verilmiftir. Halk evlerinde kaJnut: :_. ba ~ Yu~el•'V)'-:nıtir? ç2u7 kahramanca mukavemetindeın bah- Potsdam'm bu gece tnıwz hava tın-

0 D . ·--- ı-· jJ•'L-L.:t.. netacs enDUf • _ _J _L d ' L! 'R'tlerl ta.rafından bombardmıaıı edll- lmı Dln edertm. -- Dr IHSAN s••ri br. Bu arada 1 S omıer -u-- pakta U1M1ANV d b .1 M'hver sıı:uere5 ıyor ıu: dl blldl ektedl Sana 
1 

par- BaJaD laJ'este Yerindedumu • IUTU 

refakatinde Stuka tayyareleri oldu- mart bikOIDet )'~r eaı e. b' ll•v• Almanlar, tank. ağır topçu ve t!1:~e Ye~ya ~o t>Olnba ao:=tdımf- ------------- Gonokok aşısı 
iu halde bomba. baatuleleriaict-~~ ~tlerileıanı:::~r~a:e iktila;r :;~ bombarBdımlan tayyarelelri khullanmı~- tır. llBelmlül" ... ve lhtu•tıanna ~--· 

d ·· e ine botaJtmıtlanbr• .,..-~ u-an ° . . lardır. un arın ateti i e er ıeyın Stukbolnı 
10 

(A.A.) _ Aftonbladet _.. • -.-91 

sra k ~ deki Terazi.ie meydanında küne gelm11lerdır. . b' h 'it tahrip edilmiş gibi gözüktüğü anda, gazetesinin BerUndetı mubablrt 7&- pet tealrU ve taze aşıdır. Dlvanyolu ~r k kimse ölmUt •e)'a ~- • Macarlar tarafından hiç ır t~ n bütün tahrip aletlerine malik düı- zıyor: Suttanahmed türbesi No. 113 
mı ç:r. Nezuetlerde ~r çık- yapılmamı~ ':e ~acar gazeteler~ Yu: man kıtaları, kale önüne gelmiıler- İngUlz tayyarelerloJn dtın pce 

1 ebnn üzerini eiyah bar duman goalavyayı hıçbır suretle tenkıt et dir. Hürriyet ateıinden ilham alan BerUne yaptıtı atın eneld atın b.
~I örtmüıtür. Hiçbir kimse memiıken mühim Yugoslav ~uvve.t- erlerimiz, düşman kitlelerini tardet- dar şiddetli olmamıftır. Blı'9c* yan
~ 1 -:ıı bir hücum beklemediğin- leri Macar hududunda tahıııd edıl- mitler ve nihayet kaleyi ellerinde gın bombalan opera binasına dtiferek 
dey ehJk arasında panik çıkmııtır. miıtir. . • . muhafaza eylemiılerdir. Bu erler, yangın çıtamuştır. Yangın, bu 1ıel
H.jk hicrete b&ılamııttır. Saat 9 da Yugoslav tayyarelen ~ac~r ıehır- teslim olmamağa yemin etmişlerdi. grafı gönderdllim dakika.da blll de-

Alman tayyareleri yeni bir dalga lerini bombardıman ettıklen ~am~.n Düşman kuvvetleri. intizamsız bir va~ :;;::tt~den caddeslndst Dev- ---------------------------
halinde Pelgrad üzerinde uçmağa da v~acar~t~nm hattı ~areketi f ~~ halde geri çekilmi§ler ve arka~ar~n- Jet ~ütüph~e6l de hasara utramıt ve Adalar Malmüdürlüğünden: 

Z.\Yİ - Se1anikte Yadlgln Terak· 
kl Ticaret mektebl 8 lncl sınıft.a.n al· 
rnış olduturn tasdiknameyi zayı e -
tim. Yenlsini alacağımdan eskisinin 
hükmtl yoktur. Cevad Erözbek 

b.ıılamıılardır. Hücum etınumda degı~memıştir. Macanst~l tara 
1 
't I da birçok ölü ve yaralı ve elımıze bazı kimseler olmüştllr. Büyükadaya mOcavlr bulunan Sedef aduı baW voli mahalU kimya 

elektrik ve su santrallan harap ol- dan Alman lutalarına verı en ~geçı 1 geçen büyük miktarda malzeme bı- p• ta nrUecetinden taııp o1an1ann ıhale günü olan 21/4 941 günü Adalar mal-
muştur. Bilhasan fabrikaların bulun· hakkı> Alman • Macar pa 1tının rakmışla.rdır. ıreye arruz mildtlrffiPnde milt.eşetdcU atış komtsyonuna müracaatlan llln olunur 
d • mahallede birçok yangınlar icaplarından~ır. Yugosla~yd A m~İ° Arnavutluk cephesinde. İtalyanlar Atina 10 (A.A.) ~ Yunan (2841) 

;gu b Yugoslav tayyare dafi ba- hareketine bızzat kendı urunu e siperler kazmakta ve hatlan önüne Umumi emniyet nezaretinin tebliği: 
:::ı~rlle avcı tayyareleri cesurane ıebehi~et . vermiştir. Al~~rrya~~ dikenli telörgüleri çekmekte devam Alman tayyareleri. ıece aaatlerinde 

uk b•lede bulunmuşlardır. Saat müttefıklerı, bu kada~ ~şıka.r bır ediyorlar. 400,000 den fazla ltal- birbirini takib eden dört daJea ha
İı 1: İ 4 araaındaki sükunet devre- tahrik karıısında ve buy.u~ hır 9~bi; yan askeri, bizt. arkamızdan hücu~ linde, Pire mıntakuı üzerinde uç
mnd halkın Belgrad etrafındaki te· gösterdikten aorıra Berlının t~•d' eden Alman zırhlı fırkalarını beklı- muşlar ve hasar ve telefab mu
~l;e doiru ardı gelmi.yen dalga- almasına mani olmamaları tabu l ır. yor. Bir taarruzi keşif yapPn Yunan cip olmadan bombalar atmıfbr. 
lllJ' halinde gittikleri ıörülmiiftür. Mil.car gazetesi Macar - ~~gos ll~ müfrezesi. ltalyan hatlanna girmiş Bu tayyareler, 7 nilan hücumunda 

. b l v k B pakbnın bozulmasından mutev~ ıt birçok hasar yapmı,, düımana tele- olduğu ı.tibi, muhtelif noktalu üze-
~~ın~ bo~ ~ ardyagarl ed kı: meauliyetlerin hepsini Yut~s.lavy~- fat verdirmiş ve biri yüzb&Şl olmak rine m"l;natıalı maynler koymuılar-

ve ı nhry~~~hl;1 ~ top anhı lk nın üzerine atarak yazısını ıtırme • üzere 39 esirle geri dönmüıtür. Şim- dır. 
80nrıı te ır: esme ve a ın clir ., 'Jd•v• .. · .. } • • 
C4"0Uba sevkine karar vermittir. te . di ögrenı 1&:•ne .gore. pazartesı ~- Atinada a arm ııareti 
Belsrad açık tel\U ilin edilmit ve Anadolu Ajansının Notu: nü alınan esırlenn. mıktan 600 dur Atina 1 O {A.A.) _ Dün Atina· 
kıtalar aüratle ıehri terketmiılerdir. Bu münuebetle Ulus gazetesinde ve bunlardan 21 ı subaydır. dl\ iki alarm İpreti verilmittir. lJki 

Saat l.f do yeni biı hücum dah. cYQ&oal&V7UWl•be~n> hat- Yem bir Amerllnl dluı ..at 11.10 • ....,._ I~ de 
yaplım,8 ve bu.,..fer tehrin merkezi lala altmcla tılaa m . IMit1Jca hizm .-:...ı: bitmit. 21, I O .ela lıılıela7an ikiacW 
zarar görmüttüı. 5-ilam hiçbır cam lamnlannı ..-iıda d~oruz: ete ........ 23,20 de nihayete enniftir. 
k 1 amııtır. Sokaklar cam parçala- cBalkanlarda evvelkı cwıdenberı N..,-ork 10 (A.A.) - Amerika 
.a m fı la ılmış muhtelif mal ve mo- bqlayan muharebeye bakıldıiı za-J Birleşik devletleri Bahriye Nazın Sôvyetler birliğinin 

nle, r • 1 ve her on evde man, Yugoelavyanın. d&,.nanlann- albay Knoz. Brooltl,n deniz tezglh- d • ı• 
bilye il,. kap anmıt . . dan ziyade cebedi doatlanndan:t lannda 3S bin tonilatoluk yeni en Ültri P anı 
biri yıkılmıştır. 6/7 dnısan ~deaı h~e korunmuı llzım geldiii temennisin- North - Carolina zırhlwnın "".ise Mmlı••• t O (A.A.) - 1941 
7 nisanda saat 15 e yenı e~. u- de buunmamak elden gelmez. Ma: gimıeai merasiminde, cBu ıemi. aenesi için hazırlanan endüstri pllnı 

I yapılınıttır. Bu son hucum lQmdur ki Vugoılavyanın iki ebedı dünyanuı ıiııuli.7e kadar ıörınediii mucibnce 1213 fabrika kurulacak 
cwn ard Belgrad"da halktan an- doatu vardır: Bunlardan biri. 937 en büyük bir donanmayı tebtir edi· ve 742 fabrika da ialah olunacakbr. 
emıaaın " Gece yan- d · l d w Lt il 1 M 1 L · t • 1-· f · • 30 eak 1000 k' · kalmııtır. ' aenesin e ımza a ıgı p&& e ara•- yon demiftir. mem e&etm ama JD&Jf& ı ıçın 

b. dışı o"tekine sirayet et· rında ebedi olarak doatluk münaae- North Caroline zıhlısı, 16 pusluk milyar 600 milyon ruble tahsis edil• 1111 il' ev en B I • lL=- • • 
"d' betleri kurulan u garaatan. 1U11Cl81 toplarla mücehhezdir ve dünyanın mittir. 

melcte ı ı. eni d H · · Nazı- d" 'f 
. k soyguncu- de daha ıec; er e ancıye en kuvvetli harp kemisi ıye tavsı ıı------------ı 

T enba ıehirde bır aç hükmnet rmın Belpada kadar siderek imza- edilmektedir. Bu gemi, ~m~~ka-n G •• Jük• Borsa lalı hidiarsi olm~a . da teaia et• ladığı pakt ile ebedi t>larak dost ol- bahriyesine 18 aenedenben ıltıhak un 
kuvvetleri süratle ı~tıza~ıı kimseler duiwıu ifade eden Macaristan. A • eden ilk dritnottur. '------~~~ .... ~~~ 
mişlerdir. Silahsız bırço açmıı Macaristan önce Alman ctalım lil b• ...,hft 

0
• tir• dat ,. BSBAM "T&BVb.lT- gAMBhO 

seferber edilerek aokaklan il l ve terbiye kıtalarının• topraklann- Çin ° er ır .,.- " ıro&UD Ft&TLEIU 
. · ku anı • ı · ti) ve cesedleri gömmek ıçın aki dan Roman7•Y• ıec;me erme mu- et er il NJaa iMi 

mıılardır. Birkaç yağmacı ved 'bal vafakat etti. Şimdi de Alman kılata- Çankbıı 10 <A.A.) - Resmen bUdl- - --- - --------
mçlannı ifledikleri yerde er larının ebedt dostu olan Yuso• v-. rlldllbıe göre, Çin tunetlerl Banteu DEVLD' BOBÇLABI 
kur•nna dizilmitlerdir. ya aleyhine ~an mabarelarbecl~ ~op-1 ne tçang arasında yan JOlda bulu- ----~-------::L.:--::K.':: ... - r h ket Ü88Ü o && ~u - nan ve m.n nehrlnln cenup )a1ılın-

Belgradm arzettiii manzara e unl • rak)annın •• ar\ d gelen kolaylı· da miiblm bir teb1r olan Çlenkiang '51,50'933 Tlrt DOreu L n. m lUO 
dir. 'Sokaklarda büyük çukur ar, )anılması ıçm e n en §ehrinl 1al;1rdad eUn'ttlerdlr. Japon • • 1831 ıtram1Jel1 19 60 
d il · ve birbirine geçmİI oto- " yaprnaktadır.:t • garnizonu salı ct1n1l nehrln eJmal tı- s • 1933 İtramtJeU Ergani 

evr mıt ___ ..11 gı h dan sonra Macanatarun ı.11-1. - lctl .. üt bir "n miit A. B. O. 
hisler, delinmit evler "H cacu er Ulus Ull arazileri üzerinde yJSma çe~U9 ... y v• - ı 1 193t Sivas-Erzurum 1 
sirülmektedir. Yıkılmıt çiçekçi ına- ve Roınaoyanın eleri tarafından ya- rezeal tebrl i.Mal eylemı.tlr. 

1 
• 1934 Sivas-Erzurum 2-1 

iazalanndan alınan çiçekler dinda- Yuıoala.~ ~= protesto eıtınİf ol- Uzun kıı gecelerinde boı vakit • 2 1932 Hazine bonolan 
rane bir hisle ceaedlerin üzerine ko- pılan hucu bahsederek, ezcümle ıeçirmek için me,bur • 1 1934 1 1 

nulmuıtur. ErkekJer, kadınlar ve ınalarından ektedir: : 1 1~~~5 1

11 

1

1 

çocuklar yıkılan evleruu aramakta- ,öyle dem ya ıerek Macaria- A R S E N A. DemlrJolu tahvlll I - II 
dırlar. Gerek Rk0B:igaristanı Yugoalav• 1 1 m 

tan ve gere . tana kartı açılan L •u• p E N . A. Demlr)'olu mtlmeasll senet 
Yuııanıs ek ... ·· Haydarpqa Umanı 

latanbul mebusu general yab yat:~oprakl•~ın .. ~ar ~e = H. umanı mümessil senedi 
... . bekirin• arp k 1Ianılabılecegıne d ~ " ~ roma _. .... B ·---ı Kazım Kara olarak u aklarm taanUZ an IUOD _.. .... _ 

--anda bu lOP1
,.. ;.,,enmımak- aeriaini ol&wJwl 

.. _ I__!_ • - aıabileceaın• -
uuuırı muun k jye1e ıöre eler • 

AnJaara 10 (Telefonla) - ts&anınıı tacbrlar. Ba -y'~ hGcwn 
mebwnı pneral Klzım Karabet1rln, Y ugosJavya •• k rleri. Bula•r ~P
Teştllltı esu119 bnmıanun teeril eden Alman al e __ ı. ohırlan8. m· 
~ tealltk eden 1'1 Del mad· raklann• rieat edec:ca .lav aakerleri. 
dulndetı (mebualuk müddetinin hl- siliz. Yunan •• Yuıo L:hnÜ. b· 
lamı) ta,rd1 Ue dahUl nbıamumeııfn • barP dıfaada .. --"-) ri 
ı nc1 tıtramıdak1 <devre 1111111> ıa- BuJa~tan . diJ• ba --:- e 
lılrlnJD, (bir dene lçlndetl ICID'WlCU r~ ~~~b.::ı'erdir· ~ 
lfUnnm hitamı mlnasma) almm•• takip • ~ 

Sa .-i 6 hiVük Ye reaimli cilttis. 
Beher cildia fiati 80 brq. 
6 Cildlik takımı 
birden olanlar i~n 

liafi: 4 liradır 
Teni yeri: A..ICSAM mathum 

tel: 20681 w umumi ıı.,etçe TerllecS (dene Romanya Y• B~ ebDİf ol• 
.-ıana ıatlt) Unrmm ona s6re tat- ile mı olarak harbe _ı. Jerinl ba de- YWc ,..... WiNllo .. -
1ıa olunmaaı battmdül takr1rl Tet- salar bile, Alman .-er 
ldlMı eeutye enetımenınce tedk1k rece koruyamazlardı. b Bu kuponu kalp cAQAM 
edllmlf ve 1mad olunan bir suçtan __ 1 YJ&Dlll ce e· Matbua Kitap aervWao ..-

T. c. lılerta bana11 
T. it banta11 nama muharrer 
T. fi bante11 Cbamlle alt.) 
T. tj banaa mlmeall hl& 
A. Demlryollan flrketl (" 80> 
A. Dem!rJollan 11JbU (" 100 
Beldhltar tımento "1'btl 
tlrtetl BQrlJe 
l&rteU ~ teıJltt&tl 

Kndl J'amlJ'8 - (lllOl1ü) 
• • 1111 
• • AlllGdl 
• • Kapon 

20.-
19.10 
19.15 
61.-
15.50 
29.50 
12.81 
40.50 
tl.25 
38.50 
42.50 
40.50 

108.10 
10.10 
10.10 

lOl.-
22.85 
1'1.50 .,. -n-

1G'1.-
100JIO 
11.25 
1.20 

dolayı Lstenen takibatın devre IOftun& Ha71r, eler Yacoaaa dıpıda tirir nya Plnderlnenls Sat 
blnkılmıunna MecUa umum! be,etın- dt doatlan:t, hakikaten ba:.,a Al· üzerinden aize yiizcle IO Wton- Ttlrk altını 2'1.25 
ee tarar verllmlt o1an bir mebu.smı kalmak kararında ileler. _ı.tanndan to yapılacakbr. Ktllçe altui bir ıramı 1.85 
J'tll1 dnrec:le dabl mebus seçllmif ol- man askerlerinin topnaa hare· lililliiillliııi•••••••~ Osmanlı be.nkaaı (banknot> 2.55 muı halinde, enelce ~rilm1t olan 

1 
• hu topraklanll ...;;... ___________ _ 

.._,.,. taran hükmü.nün devamı lcab 1reçme ~eve Uan-•-esına ıoa· A1m Le )eri bu memleket- s:ıandyo 

1 lıtanbul Belediyesi ilinlan 1 
Beyazıtta vemecllenle, Sabuncuhaııı çıkmazında 2-l met.re murabbaı 

sahalı ara ataımak o.re ~ arttırmaya bılıulmuttur. Tahmin bedeli 
480 Ura w mc teminatı sı llradır. Şartname zabıt ve muamelAt müdürlüğü 
taıeınıtnde görtll&l>Ulr. İhale 18/41941 cuma günü saat U de ~ encü
mende yapılaeaktu'. "l'allplertn 1lk tıemınat matbuz veya met.tuplanle ihale 
gönil muayyen a.a.ttıe dalmt encümende bulunmalan. (2641) 

* Taksimde Datcılık Klübü yanında ~laşlaya. giden yolda yaptırılacak 
toprak bafrlyail. makadam f(lee, Bordur ve Tretuar lngraatı tapalı zarf 
uau1llı. etslltmeıfe tmulmuftur. Kqlf bedeli 20,000 lira ve llk tıeminatı 1500 
liwlll: ................ _.....91* ..-ı .............. imal ..ıu.a-
meled. PIQfe lıılltf JrNmdb ..._ mit r.nt .._ _.... - ~ •ab
blnnde ite....,_ ftn tıı1111 aldlrllllıidılll ftltlecek&lr. fhaJe 21/t/Ml aalJ 
stmtl mı 11 de daimi wll11 . ...-;ıııte ~. Tallplerln 1* teminat mak
buz WJa mARıplan, ıbale tutblnden a ıtın eneı 9eledlye Fen lflerl mü
dllrlillOne mlneuıtla alMM'•n fenni ebll)'ft Te 141 yılına &ld ticaret 
oclul ftıllblaıtJe Te 2'80 aJllı kanun hükümlerine tevtaan ibrası lAzım 
-- dllft emılc ne ıaadr bıımum tarlfatl ~resinde hazırtıyacaklan 
tetllt mektuplannı ihale dnü eaat H de tadar daimi encOmene vermeleri. 

(2638) 

• 
Devlet Deniz Y.ollan lıletme 

Müdürlliğü İlinlan 
Umum 

Adalar Pazar tarifeıi ne ilave •fer: 
lJ Nlaan M1 pazar dnilnclen tUbamı Uf' )Ja&I' BOytlbdadan 1aat 

20,11 de hareteıUe HeJt>eU. BUJSU, Kmalı Te Moda llblelerfne atnYaraıc 
KöprOye lllve bir 1efer yapılaeaktlr. (2885) 

OSMANLI BANKASI 
11lRK ANONIP4 $IRKETI 

TESiS TARiHI 1863 
Statüleri ve ltrkiye Cümburiyeti ile miıukit mukavelenamai 

22CJ2 Namarab 10/6/1933 tarihli kanunla tasdik edilmittir. 
(24/6/1933 tarihli 243S Numaralı Remıt Gazete) 

10.000.000 1aıi1iz Liram 
l.250.000 inam IJrma 

Türldyeain Ntlac:a ~· 
PARls. MARSU., YA·" NIİ"cle 
LONDRA •e MANCESl'ER..DE .... .._...., 

MJSJR. KIBRJS, YUNANiSTAN. lR.AKjRAJC. ru.••nın 
ve MAVERAYI ERDON'Ae 

"rl• .. ,..,,,,. 
Yugoala"f71t. ~ YunaniehıJh ~ l.Glinan 

n,.am n ... Dla; ... Ae11ta ..- !! J ıw.t.rl nnllr. 

H•-' ..... 1• slll.t ;..,_ 
H.aba cart n mevduat lıeaa~lan kiip.dı. 
Ticari bediler n Yee&11di a.diler klfaclL 
Tlrki7• " Ecnebi memleketin Gzerine ketide eenedat illtontoeu. 
Sona emirl•i. 
E.ham ye tahvillt, altın ve emtaa üzerinp avam. 
Senedat tahaillh ve aaire. 

En ~ emniyet prtlanm haiz kirabk 
Kualar Sttvia: va?dır. 

;l;etıne ve evvelki devre esnasında ket n .. u olarak ku · IJJl&edebilirler• yor. an u~ r - - - ----------
Terilmlf tal1t tararlannm dewe IO- ni olmak ametile temm '--"•t ettik )erin hava meydanlarmdan uçuyor. Loııdra llertne 1 ltierlln l.K ••••••••••••••••••••••••~ 
nanda ancak yeniden mebus seçllml- dL Bir defa 'buna muvaıa- ede; Bun• rağmen, 'bu memleketler bu Nnyort lzerlne 100 dolar 112.20 B v • • J• • •• d•• l •• v •• d 
ıenıer hattında tendSUllnden orta- ten sonra, kendilerine taar:ı.. et· tecemmu noktalanna ve tayyare Cenevre tzerine 100 frank I0.2025 ogazıçı ısesı mu ur ugun en: 
dan taıtarak tatlbatın bqlaması IA- askerleri eördükleri yerdey~ ıııeydanlanna Yugoslav •• Yunan AUna imine 100 drabml 0.19'15 Geçen aene talebesinden olup da bu sene son muf imtibaalanaa 
mn ıefdillne ve ımıcliye tadal' bu meğe te,ebbU. etmelfti il L _ı. tanarelerinin hücumlumı protello lladrld tblerlne 100 paeıa U.93'15 • ___ L 1 

1 
b . . -·L 

1 
f w aflaril IMraba 17 Ni-

yolda cereyan eden muamelenin de- yanın ve Y·---:·tamn en tab ..-.· e·- -L·-.ı!..Jer. Ba derece hir tara8ı Bellnd lzerlne 100 dinar 1.115 su~ o an ta e enm yenı ~•rı IDlf otop • 
mahal dıtına ----- AJrıta.D DDC&ICUJI" ti eaa Pe mbe iiaiieo kadar =-~ Ye bu h!>: Tefkl- landır. Alman • ukerled. n Ro- biWafbk 'beJiaelmilel mUDuebe e- Yotob••ı 1mtne ımt Jlll :..~s 

Jlh aulJe encümeni mubatuı Mec· harp malzemeaa. --~ .-9- da tarilııiade s6riilmemitdr0 lkıkholm llertu 111 Dlm 
Ulln yanntt ruznamelbıe aJmnuttır. manyadan •• 9.....,._.... 
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Tercih edilmesindeki sebep 

6RiPiN 
Bütün Ağrılara, 
hastalık başlan-

gıçlarına karşı ve 
hiç zararsız en 

kuvvetti 
müsekkindir 

GRiPiN 
Nezle, Soğuk algmlığı, Grip rabatsızlıklannda, BAŞ, DİŞ, MAFSAL, 
ROl\IATizMA, ASAB ve ADALE atrılarmda lüzümunda ciinde 3 aded 
alınır. Taklitlerinden sakmınu ve her yerde pullu kutulan lsrarla isteyin.is 

Sıhhat ve ictimal Muavenet Vekaletinden: 
Açık eksiltme uıulile inşaat malzemesi alınacak 

Muhammen Muvakkat t.e· 
Malzemenin bedeli mlnat mlkta.rl İhale 

nev'i Mlktan Lira Kr. _..;L;,;l.;.ra;;...;K;.;;;r;;.;· _ _..İh=a...,ıe...,gtınıımiii..,ü..._ ... saa....,tt._._ 
-K-ir,;;e;.;;;m.;.i.;.t ___ ~(·3~5~0':'00~-~2:-:8~80:-":":oo 216 oo 21 Nisan 1941 15 

Mahya ( 1000 pazartesi... 
Ruberoit 30 kiloluk 190 Top 3990 00 299 25 21 Nisan 1941 15 

pazartesi. 
Pik boru ( 8200 kilo 2662 40 199 68 21 Nisan 1941 15 
Pik dirsek C 120 pazartesi. 
Galvanize saç 3500 kilo 3500 00 262 50 21 Nisan 1941 1~ 
8 - 10 numara pazartesi.. 

ı - Ankarada Hamamönünde Tıp Fakültesi müştemilatından Doğum 
ve Nisaiye Kliniği binasında emaneten yapılacak 1kmll inşaatı için nevileri.. 
miktarları, muhammen bedelleri, muvakkat teminat miktarlan yukarıda 
yazılı 6 nevi inşaat malzemesi açık eksiltme usullle alınacaktır. 

2 - Eksiltme 21 Nisan 1941 tarihinde pazart~si günü saat 15 de Anka
rada Sıhhat ve içtimaı Muavenet Vekaletinde teşkil olunacak husus1 ko
misyonca yapılacaktır 

3 -:- isteyenler bu işe ait Ş'artnamep Sıhhat ve İçi.imal ~ua..venet ve
kaleti Içtimai Muavenet Dairesinde ve Istanbulda Sıhhat ve Içtlınal Mua.· 
venet Müdürlüğünde tetkik edeblllrler. 

4 - Muvnkkat trmlnat miktarları her malzemenin 1.sm1 hizasında gös
terılm!stır. 

5 :__ -ı .ınıı.at olarak nakit ve nakit mahiyetindeki evrak komlsyonca. 
kabul adllmlyeccği için bu kabil teminat vermek isteyenler daha evvel ve
k:ilcte müracaatla bunları alftkalı ınalsandıklarına yatırmaları ve komis· 
yor.a makbuzlarını tevdi etmeleri lazımdır. (2421) 

Kapalı zarf usuli ile eksiltme ilanı 

Antalya Belediye Riyasetinden : 

:AKŞAM 11 Nisan 1941 

Şehir ve Spor Kostümleri 1.çl.n 
en zengin ve en zarif A e 

Eşsiz 
San'atkar 

ve 20 kişilik 
büyük SAZ 

Hey' eti Seanslanna muvaff akiyetle devam etmektedir. Tel: 42633 
' Kamaş çeşıtlerinl 

Z.A.BiP 
Tüccar terzihanesinde 

1 

~-~ 
bulacaksınız. -'<q/ 

Beyoğlu İstlklft.l Caddesi No. 378 
Ha!Jet Kitaphanes\ kal".!$ısında 

-K-ira-lıkllllllİllllve•S•allllltılllİllık•E•v• ı ti\ p A R A 
652 M. M. Bahçeyi havi 18 odalı ~ - AYAT~ARJŞıNİN 
fabrika ve müessesata elveıişli ~!PJJfi~ :P..t~EKS!Y,~-~~u~· ~ --- -- - -
kargir ev. Taliplerin Mahmut .::- --==----
paşa da Mehmetpaşa hanında f -

5 No. lu haneye müracaatlan. 1 

Satılık Köşk 
Çifte havuzlarda tramvaya 

üç dakika mesafede yirmi beş 
dönüm nadide ağaçlar ve çam
lıklar arasında kurulmuş muh
teşem Adile Sultan köşkü satı-

~ 
" 

ioARtsiNrsiLEN1iS .. sANKAs1MoAl 
1 , ..... 

'JKRAMiYELl t<ESA" AÇAJ 

lıktır. Taliplerin İstanbul Mer-
kez posta kutusu 344 numara-

1 
ya tahriren veyahut Caddebos
tan Cami sokak numara ikide 
Bay Adil'e müracaat. 

Zevk • Zarafet - Güzellik 
İfte: Taksimde, Aydede cad
desinde 6 No. Baylan Apartı

manın 11 No. sunda 

Rina Moda Salonu 
nun takdim ettiği zengin şapka 

koleksiyonunun vasıflarıdır. 
1 

T. iŞ BANKASI 
K üçük tasarruf hesapları 

1941 ikramiye plani 
KEŞİDELER: 4 Şubat, 2 Mayıs, 

1 Ağustos, 3 İkinciteşrin 
tarihlerinde yapılır. 

1941 ikramiyeleri 

ı adet 2000 Liralık 
3 .. 1000 .. 
2 '150 ,, 
4 .. 500 .. 
8 .. 250 .. 

35 .. 100 .. 
80 .. 50 .. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
Ticaret Şubesinden : 

100 M3 Çam veya köknar tahta 2.5-4x0.25x0.025 metrG 
40 > > > 2,5-4X0,22X0,025 > 
50 » > » 2,5-4X0.18X0,025 > 
60 > :1 » 2,5-4xo,ı2xo.025 ,. 

186,300 » Köknar tahta 20700 adet 4x0,15x0,015 » 
121,868 :1 Köknar tahta. 10890 adet 4x0.14>:0,02 » 

3,375 :ıı Çam veya köknar 225 adet 4x0,15 ><:0.015 • 
ı 1.200 ,. :1 :1 560 adet 4 x 0.20 x 0,025 :1 
19,530 " » :1 1085 adet 4X0,18x0,025 :1 
2s, - ıı :1 > 4x0,25>(0,02s • 
11, - » » 11 4X0,25X0,015 • 

Yukarıda miktar ve eb'adı yazılı kereste satın alınacağından tamamen 
veya kısmen vermeye istekli olanların tekli! mektuplarını 24/41941 güntı 
akşamına kadar göndermeleri. 

Lôtf en bir ziyaret edini. .. 20 " 

= 2000.- Lir 
= 3000.- .. 
= 1500- .. = 2000.- .. 
= 2000.- •• 
= 3500.- " 
= 4000.- " 
= 6000.- " ı Bu keresteye ait şartname her gün Ticaret ve İstanbulda Fındıklıdaki 

, _____________ _,Askeri fabrikalar müdürlü~ünden alınabilir. (1946 - 2742) 
1 300 

·'-
Bayanlar • • 

ıçın 

Sayın bayanlarımızdan gördüğü
müz teveccüh ve rağbete karşı şük
ran borcumuzu ödemek için bu 
defa Amerikadan getirttiğimiz en 
büyük makineler sayesinde F E
M İ L 'i sıkıştmcı silindirlerle ga
yet kullanışlı, ufak mikropsuz bir 
şekilde yeni ambalajlarla piyasaya 
çıkardığımızt saygıla\lmızla arzey
leriz. FEMlL bayanların bir çok n
him rahatsızlıklarında~ koruyan ve 
üzüntülü işlerden kurtaran en birinci 

pek mühim 

adet bezleridir. 

H~ timethanede F EMil ve BA Gı bulunu<. I 

Fen Memuru yetiştirmek üzere memur tayini 
hakkında ilan 

Maliye Vekaletinden: 
cıb 

6/ 9/ 940 tarih ve 2/ 4605 numaralı resmi gazetede münteşir. 17/ 8'!}'10 
tarih ve 14177 numaralı kararnameye bağlı toprak tevzi talimatnamesi
nin tatbiki için teşkil edilen ve edilecek olan komisyonlarda istihdam 
edilmek üzere yetiştlrllmck için tapu ve kadastro U. müdürlüğü ren tat
bikat mektebinde stajları temin edUmek üzere memur alınacaktır. Bu 
memuriyet e talip dfanlardan a ranan şartlar ve vesaik aşağıda gösteril-
miştir. " 

<tll» 

Ara.nan şartlar 

1 - Yaşı 40 dan fazla olmamak; 

ı Eksiltmeye konulan 1.ş: 
0

Antalyada yapılacak 40,830 lira keşif be- ,.ııı,.••••••••••••••••••••••••••••llltt. 
. ı soğuk hava antreposu tesisatıdır. 

2 - En az lise 10 uncu sınıfta veyahut bu dereceye muad\1 dlğn bit 
mektepte tahs!l görmüş olmak; 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamcıi 
B - Mukavele projesi 
C - N:ı.fla Lcılerl genel şartnamesi, 
D - Yapı işleri umumi fenni şartnam~sı. 
E - Hususi fenni şartname. 
F - Keşi! cetveli vr. proje. 
Isteklilcr Antalya Belediye riyasetinde bu evrakı görebilirler. 

\ 

3 - Ekslltme 25 Nisan Cuma günü saat 14 te Belediye dairesinde top-
lanacak Belediye encümenin de yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 3063 lira muvakkat teminat yatırmaları 
ve bundan başk:ı aşağıdaki vesaiki haiz bulunmaları lflzımdır: 

Türkiye Ciimhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888. - Sermayesi: ıoo,oou.ooo Türk lirası. Şube ve 

ajans adedi: 265 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri. 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

A - En az bu işe benzer 30000 liralık soğuk hııva antreposu tesisatı 
yapmış olduklarına dair vesika ibraz etmeler!, ı 

B - İhale tarihinden 3 gün evvel müracaatla Vilayetten bu işe girebile-
ceklerine dair vesika almaları. 1 

5 - Teklif mektuoları üçüncü maddede yazılı saatten bir saat evveline 
kadar Belediye cncümenme makbuz mukablllnde verilecektir. 1 

Po.st.a ile göndcr!1eeek mektupların nihayet üçüncü maddede yazılı sa- 1 
ate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapat~ 1 
olması şarttır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 

6 - Tesisata ait keşif ve projeler istenildiği takdirde iki lira 4 kuruş 
bedel mukabilinde Antalya Belediyesinden alınabilir. (2747) 

İstanbul Hayvan borsasından: 
Borsanın yeni idare hey'eti intihabı 14 Nisan 1941 tarihine müsadlf pa

zartesı günü saat ıo dan 12 ye kadar Sütlücede mezbaha karşısında.ki 
Borsa binasında yapılacağından borsaya kayıtlı abone ve mübayaacıla.nn 
reylerini kullanmak üzer o gün ve saatte seçime iştirak etmeleri rica olunur. 

(2637) 

Hukuk Fakültesi Dekanlığından : 
Fakültemizde 25 lira asli maa~lı kütüphane memurluğu münhaldir. 

Yabancı dll bilen tercih edilecektir. Isteklilerin 19 Nisana kadar dekanlığa 
muracaatarı lflzımdır. (2796) 

· Tasfiye halinde feshane mensucat Türk Anonim 
Şirketi tasfiye memurluğundan : 

Şırketin umumi heyeti ~ğıdakl ruznamede yazılı ~leri müzakere için 
29 Nisan 941 tarihine rnü.sadl! salı günü saat 14 de Sultanhama.mında Ka. · 
tırcıoğlu Hanının 5 inci katındaki Sümerbank birleşik yün ipliği ve doku
ma ve sunlğipek fabrikaları müessesesindeki daire! mahsusa.da fevk.alAde 
olarak içtima edeceğinden tasfiyenin hitamına ve şdrket muamelı\tının ne· 
tıcesinc tealluk eden bu 1çtl.mad.a ticaret kanunu mucibince bir hisse sahibi 
olan kimselerin de hakkı iştirak ve reyi bulunduğundan bilcümle hlssedar
ların mezkür gün ve s:ıatte asaleten veya vekAleten içtima& gelmeleri ilA.n 
olunur. 

MVZAKERE RUZNAMESİ : 
1 - Evvelce müttehaz tarar dairesinde şirket hukuk ve vecibelerinin 

31112/940 tarihll_bllanço mucibince Sümerbank birleşik yün lpllğl ve dokuma 
ve sunlğipekfabrlkalan müessesesine devri hakkındaki tasfiye memurluğun. 
~a müttehaz muamelenin tasvibi. 

2 - Yapılacak başka ~ kalmanuş olduğundan şirketin mevcudiyetine 
nihayet verilerek tasfiyenin kapatılması. (2872) 

Adalar Malmüdürlüğünden: 
Semti Mevkii Cinsi M h .,.._ -
Köyönü Burgazada u ammen ............ J. 

Balık voll yert 100 Lira 
Manastır 11 » ~ 
Halik :ı. 300 • 

t . t • » 2100 :1 
Pe rı~ - Par ık » :1 391 :1 

Ytı!~amla evsafı yazılı 4 adet balık voll mahalll 4/5/941 tarihinden iti
bal'en b1r ay müddetle ve pazarlıkla kiraya verileceğinden tallp olanların 
5/5/941 pazartesi gtinünr kadar Adalar malmüdürlüğünde müteşekkil satı§ 
kvmisycuuna müracaatları ilan olunur. (2847) 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarrut hesaplarında en 
az 50 Ur:.ıı;ı bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki piflna 
~öre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 adet 1,000 liralık 4,000 lira 100 adet 50 liralık 5,000 Ura 
' • 500 • 2,000 • 120 • 40 • 4,800 • 
' • 250 • l,000 • 169 • 20 • 3,200 • 

40 • 100 • 4,000 • 
DİKKAT: Hesaplarındaki paralar blr sene lçinde 50 Uradan aşalıJ 

,•;i •mh:er.ıere ikramiye c;ıktığı takdirdi!% 20 fazlasile verUecektir. 
Kuralar senede 4 defa 11 eylfil, 11 birinc.ikAnun, 11 mart ve 

11 haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Sıhhat ve içtimai muavenet Vekaletinden: 
3958 sa.yılı gOOlilkçülük kanunu 4/4/941 tarihinde merlyete glrece~· 

den, bu tarihten ltlbareın üo ay sonra ru.hsatnameslz gÖ'ÜükçülUk yapmak 
yasaktır. HAlen tlearet yapan gözlükçillerln icab eden ruhsatnameleri al· 
mak üzere bu üo ay zarfında bulundukları mahal Sıhhat müdilrltiklerine 
bir istida lle müracaatetmelert ve çalıştıklan dük:kft.nın unvan ve sarih ad· 
resJn! bildirmek suretlle tanzim. edecekler i bu lstldalarına: 

1 _ Kaç seneden.beri sanatını icra etmekt.e olduğuna d.aJ.r bulund uk· 
ları mahallin en büyük mülklye Amiri ta.rafmdan verilmlf vesl.ka. 

2 - Nüfus hüviyet cüzdanı sureti, 
3 - Tahsil derecesini gösterir ve.!lka sureti, 
4 - cGözlükçülük yapmağa mani vücut ve akılda bir Arızası bulunma

dığına tasrih eden sıhhat raporu. 
5 - İki adet vesika fotoğrafı 

rabtetmeleri lüzumu 118.n olunur. (1813 - 2552) 

Harp Akademisi Satın Alma Komisyonundan: 
Mecmuuna. tahm.ln edilen bedel 162 lira. 75 kuruş olan 47 kalem köhne 

eşya ile aynca. mecmuuna 167 Ura 60 kuruş ta.bm1n edllen 59 kalem köhne 
eşyanın açık arttırma ile satışı 15 Nisan 941 saJı günü saat 10,30 da Akademi 
satınalma kom!syonund.a yapılacaktır. Eşyalar her. gün Akademi deposunda 
görülebilir. Arttırnıa müza)'OOelerine :iştirak edeceklerin müzayededen evvel 
Beşiktaş Mal.müdürlüğüne 47 kalem eşya için 12 lira 25 kuruş 59 kalem eşya. 
için 12 lira. 57 kuruşluk yatuı.lnuj remlna.t mak.buzlatlle mezkflr ilinde m.. 
misyonda müracaa.tıan. <.2840) 

3 - Halen resmi bir dah:ede müstahdem ise, inflkak için muvafakat 
almış olma~ ve siclll itibarile kendisinden istifade edileceği anlaşılmak; 

ccIDı> 

Müracaat şekli 

Yukardaki şartlarla haiz bulunan taliplerin, aşağıda yazılı veslknla
rı bir istida ile en geç 20 Mayıs 1941 tarihine kadar Maliye Vekaletine 

«Milli Emlakı göndereceklerdir. 
1 - Nüfus hüviyet varakası aash veyahut noterce veya resmi blr m:ı.

kamca musaddak suretb 
2 - 6 kıt'a fotoğraf caltı buçuk dokuz eb'adında:1 
3 - Mektep tasdikname veya şahadetnamesi caslı veya musaddak 

sureti:1 
4 - Memuriyette bulunmuş ıse, tasdikli sicil karnesi veyahut bulun

duğu memuriyetler için ayrı ayrı vesikalar; 
5 - Sıhhi durumunun köylerde ve her iklimde vazife ifasına elvP

r.işli oldu!runa dair bir hükümet veya belediye doktorluğu raporu. 
6 - C. Müddei umumillğinde mahkfımiyeti olmadığına dair vı>sikn 

«istida zirine müddei umumilikçe tasdikli meşruhat verilmesi knfldin 
7 - Hüsnühal kAğıdı; 
8 - Askerlik vesikası cnüfus hüviyet varakasında varsa ayrıca ıst.c

mez.:1 
9 - Talip olan şahıs resmi bir dairede müstahdem lse, ayrılmasında 

mahzur olmadığına dair vesika utalebe müteallik istida ve merbutu ve
sikaların o daire vasıtası lle gönderllmesi halinde ayrıca rnuvafnktname
ye mahal yoktur.11 

10 - Aşağıda yazılı şekJlde teahhütname; aBu teahhütnamedekı 

müteselsil kef!lin resml dairelerden veyahut ticari, mali veya sınat mü
esseselerde müstahdem olması şarttır.• 

NOT: Bu kefaletname noterce resen tanzim l)Junacaktır.• 

«lV» 

Taahhütname 
Maliye Vekaletince toprak tevzi talimatnamesinin tatbiki lç!n teşkU 

edilecek komisyonlarda istihdam edilmek üzere, fen memuru olarak yc
t~tirilmek için bir vazifeye tayin edilerek talim ve staj maksadı ile tapu 
kadastro fen mektebinde tallın ve tahsilim neticesinde bu mektept-On 
mezun olamaz veyahut mektepten mezun olduktan sonra beş sene müd
detle hizmet ıra etmez veyahut istihdam edildiğim vazifeden istifa eder 
veya idare hizmetimde memnun olmayarak vazifeme nihayet verirse 
hem cezai şart ve hem de tazmin mahiyetinde olmak üzere, yedi yüz el· 
I1 lira ödemeğ! ve bunun için hakkımda dava ikamesine ve ilam 1st1bsa.-
11ne lüzum olmadan bu taahhütnamenin icraya vaz'ı veyahut hazineden 
alacağım varsa bu alııcağımdn def'aten takas ve mahsubu; ve yine bu ta. 
ahhütnameden mütevellit her hangi bir lhtllft.t için dava ikamesine lil· 
zum hasıl olursa bu davanın Ankara mahkemelerince rüyetinl kabul ve 
taahhüt ediyorum. 

Adres: 

Nüfus hüviyet varakasındakl hüviyeti: 
• • . . . Din cezal şart olarak taahhüt ettiği yedl yüz elli liraya ka

dar aynı şartlarla müteselsil kefil olarak kefalet ederim. 
Kefilin meslek ve adresi: 
Nüfus hüviyet varakasındaki hüvlyetl 

«V» 

Kabul edilecek taliplere, mektepte her ay devam edecek stıı.ıtları 
müddetince aylık 50-60 lira ücret ve mektepten mezuniyetini müteakip 
llyakat derecelerine ve teadül kanunu esaslarına göre 100·150 aylık üc-
ret verilecektir. (1638 - 2211) 

Bronşitlere KATRAN HAKKI EKREM 


