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A vrupanın şarkına 
ve Asyaya 

intikal eden 
siyasi faaliyet 

ı Harp ve işgal sahası Balkan
lara kadar uzanan A vrupada işi 
tiaımıy~ politika Şarka ve Uzak 
Şarka göçtü. Siyasi faaliyet şimdi 
Japonya ve Sovyet Rusyada gö
rülüyor. 

Sovyet Rusyanın Avrupa harbi 
karşısındaki vaziyeti malO.mdur: 
Seyirci kalmak. Alman tasallutu 

~ Yunanistana 
yeniden lngiliz 
askeri cıkarıldı 

t 

İngilizler, Adolf Hitleı: 
tümeninin hücumunu 

tardettiler 

Ciddi çarpışmalar hef!ÜZ 
başlamadı, şimdikiler 

devriye faaliyetidir 

Londra 14 (A.A.) - Yunanis· 
Balkanlara gelinceye kadar bu tana yeniden Britanya ve impara· 
Seyircilikte, oynanan faciayı ve torluk kuvvetlerinin muvasalat etti· 
başlıca aktörünü beğenen, ona ği resmen bildirilmektedir. 
sık sık gülümseyen, arasıra alkış ~oğu Afr~ka~ındaki... muharebe 
tutan teveccühlü bir hal vardı. aşd agı uhyukarbl bıtmd ış ol~~kgundanl, o~;a
S h _. . . a m are e e en mu emme mut· 

a ne degıştikçe memnun seyır- tefik kuvvetlerin diğer muharebe 
Cinin ruhi haleti de tebeddüle sahnelerine gönderilmesi bekleaı
Uğradı. İlk hoşnutsuzlulc alameti mektedir. 
Bulgaristan münasebetile belirdi. Atina 14 (A.A.) - Cepheden 
Bulgaristan 'Üclü ittifaka girdi. alman en son hah.erle~~ göre impa
~1 · . . l tti ratorluk kuvvetlerıle duşman arasın• 

manya Bulgarıstanı ış~a e.. · da henüz ciddi çarpışmalar olma• 
Sovyet Rusya. Almanya ıle mut- mı§tır. Harekat devriye faaliyetleri
tefik olmak serefini kazanan, ve ne inhisar etmekte devam ediyor. 
s.lman esaretile iftihar eden Bul- Görünüşe nazaran Almanlar karşı
garistanm bu hareketini açıkça larmdakilerin müdafaa hatlarının 

t 
. kuvvetini yokluyorlar. 

akbıh etmekten çekinmedi. İ .1• hl""'. 
Yugoslavva avnı sevi yapmıştı. ngı ız te ıgı 

Bir ihtT' 1 h .. ~-\metİ lsi de -gistir- Lond~a. 14 ( '::·.A.) - Harbiye 
ı a u - , · Nezaretının teblıgı: 

dl, fakat Almanyanın gazabına Yunanistanda: 12/13 nisan gece-
Uğradı. Sovyet Rusya, Alman ta- si kuvvetlerimiz yeni mevzilerine çe
arııızuna uğrayan bu memleket- kilmişlerdir. Setir kıtalarımız düş
le, tecavüzden bir gün evvel, dost- maına ağır zay.iat verdirmişlerd~r. 
luk ve d · t .. ahedesi Düşman bu çekılme esnasında dogu a emı ecavuz mu b··ı . .. · d ı t ·k· · im o gemız uzerıne evam ı azyı mı 

zaladı. Müsterek hudutlan ol- muhafaza eylemiştir. Hatlarunızın 

Almanlann Yugoslavya ve Yuna nistanda işgal ettikleri sahayı 
ve Yunanlılann müdafaa hattını gösterir harita 

Yugoslavlar 
Draç'ı işgal 

ettiler mi? 
Yugoslavlar hunu iddia, 

İtalyan ajansı ise 
tekzip ediyor 

Sollum civarın
da şiddetli 

muharebeler 

İngiliz tebliği, düşmana 
ağır zayiat verdirildiğini 

bildiriyor 
nıayan, birbirinden haylı uzak bu sağında oldukça büyük bir faaliyet 
iki memleketin, harp arifesinde kaydedilmişse de ciddi hiçbir kar· 
doRtluk vesikası imza etmeleri şılaşma vukubulmamıştır. Bölgemi· 
fiili bir gayeye hizmetten zivade zin merkez kısmında ısrarla vuku-
rnanevi bir nüma . h' r i· d bulan Alman hücumlan şiddetli Yugoslav Ba•"'-kı"lı".• «Hu"". 

· ı ~~ ma ı:s e ın e topçu ateşimiz üzerine tamamen 'll:'"~ 
Mısır kabinesi, genel 
kurmay reisinin de 

iştirakile askeri vaziyeti 
müzakere etti 

1a1. Sovyet Rusya, ıkfncl defa ola- akim kalmıştır. Hava fevkalade so- k"' h" b" k• l' 
ra'k, Almanyamn hareketini acık- ğuktur, kar yağmaktadır. umet ıç ır va ıt tes ım 
ça takbih ediyordu. Londra 14 (AA.) - 11 nisanda 

Türki e ile sovyet Rusya ara· Ad~Jf Hitleı· t~me~inin şimali Y~· 
y • nanıstana yaphgı bır taarruzu İngı-

~nda bir bıt~ra~ık beya~:ıamesi liz piyadesi tardetmiştir. Düşmana 
ım7alandı. Türkıye, tecavuze uğ- ağır zayiat verdirilmiştir. 
rarsa Sovyetler bitaraf kalacak- Londra 14 (A.A.) - Londra 
lannı ilan ettiler. tJcüncü nüma- askeri mahfilleri Balkan harp sah· 
,,;s. Sovyet Rusya , Al nelerinde Adolf Hitler fırkası adiyle 
.1. " • , manyanın Al k 1 •• T .. k' t ·· aıııılan güzide man ıta arının go· 

ur ıyeye ecavuzd_: bulunması- rüldüğü hakkında gelen haberleze 
na ta:aftar ~lm_adıgım il~n etti. büyük bir alaka göst~nnektedir. 

Ahlak endışesı çok zayıf, ze- Şimali Yunanistancla bır muv~ffa
vale mahkum· memleketlerden kiyetsizliğe uğrayan b~. fırka saglarn 
biri Ma · t .. 1 (Devamı sahife '7 sutun 3 de) 

, cans an, uç ay evve , 

Romanya da 
kıtlık 

<(ebedi dostluk.'.lı muahedesile bağ
landığı Yugoslavyaya, alman or
aulannm koltuğu altında «kah
ramanca)) saldırdı. Sovvet Rusya, 
'dördüncü defa ise ka~stı. Ma
caristanın me;da~e olm~yan bu Zeytinyağı, bulgur, sabun 
feci hareketini alenen yüzüne ve petrol piyasadan 
vurdu. (ıBir gün aynı hal senin tamamen çekildi 
de başına gelebilir! ıı dedi. Hal-
buki Macaristanı yürüten, haş- B~ 14 (A.A.) -Tass ajansı 
metli müttefiki Almanya idi. bildiriyor: Romanyada. bilhassa 

Bütün bunlar. harbe seyirci Bükreşte iaşe vaziyeti mütemadiyen 
fenalaşmaktadır. Et, un, süt ve süt

Sovyet Rusyamn Avrupa faciası- ten çıkan maddelerle diğer bazı 
nın baş rolünü artık alkışlama- maddelerin kıtlığı çekilmektedir. 
Clığına, bilakis piyesin son per- Zeytinyağ1, bulgur, sa~~ . petrol 
delerini asla beğenmediğine, bat- piyasadan tama~e~ çekıl~ıştır. ~a
ta ıslık . aldığına alamettir. BU ğaza ve haller onund~ bırçok kım· 

Ç • seler sıra beklemektedır. 
ha.dlselerden sonra Almanya ~ı: Timpul gazetesi, bazı iaşe madde-
Sovyet Rusya arasında - zahırı !eri için vesika usulünün ihdası hak
Cle olsa - eski sıla dostluğun hÜ· kında iaşe müsteşarlığınm bir karar
küm SÜrmediği muhakkak sayı· aıamesini neşretmiştir. 

olmıyacaktır» diyor 

Londra 14 CA.A.) - Yugoslavların Londra 14 (A.A.) - Harbiye 
Arna.vu.~lukta Dra.ç llımanını iKal et- Nezaretinin tebliği: 
tikleri öğrenilmektedir. Bu habere bir 
çok kuvvetli sebepler dolayı.<;lle ınan- Libya' da: Bu sabah tanklarla tak
mak ıazım gelir. Yugoslavların mane- viye edilen düşman piyadesi Tob· 
viyatı mükemmeldir. Yugoslavlar Ni- ruka hücum etmiştir. Bir noktada 
şin şimalinde mukabil taarruzlara yirmi kadar tank dış müdafaalan 
devam ediyorlar. Düşman Kraguye- geçmiştir. Tanklanmız derhal mu· 
va0c•ı tı;krayr işg~ eltmişttaralr.r d kabil bir hücum yapmış ve düııman 

raç ın ugo~v ar m an zap- k k k · ~ 
tı etrafında mütalA.a yürüten Londra ger~ tan ve gere ınsanca çok agır 
mahfilleri şimdi İtalyanların Ama- zayıat vererek tardedilmiştir. Kıta
vutlukta yalnız bir Umana Avlonyaya. lanmız Sollum civarında düşmanm 
sahlb bulunduklannı fakat bu IDna- ileri müfrezeleri ile temastadır ve 
nın da İngiliz hava kuvvetleri tara- bu müfrezelere çok mühim zayiat 
fmdan mütemadiyen bombardıman verdirmişlerdir. 
edildiğini tebarüz ettirmektedirler. H b . d M ~ A • 

Nlş'in şiliıal mıntak.asmda Yugos- a ~ıstan a: aglup edilen ve 
lav kuvvetleri Belgrad düşm~ oldu- karmakarışık çekilen düşmanın ta
tlı halde mukabll taa.rruzlanna de- kibi devam etmektedir. Birçok dir· 
vam etmektedirler. Bazı haberlere gö- ler gelmekte berdevamdır. Bunlar 
re Yugoslavlar Karaguyevaç kasaba- arasında bir fırka kumandanı ile bir 
sını istirdat etml.şlerdir. Bu mevki de liva kumandanı mevcuttur 
dün sabaha kadar Yugoslavların elin- · 
de bulunuyorou. Düşman tarafından Kahire 14 (A.A.) - {Reuter): 
tekrar alındığı hakkında hlç blr ha- Bugün Kahirede öğrenildiğine göre 
b&r gelmemiş olduğuna göre Mlıl Tobruk bölgesile Mısınn hudut şeh~ 
Yugoslavlann elinde bulunduğuna · ı s 11 b" · · hükmedtleblllr rı o an o um olgelı:rınde Brıtan-

R l k •b d • ya ve düşman mak)neli kuvvetleri 
R oma e ZI e ıyor arasında muharebeler devam et

b1ldr:fa ~4. CA.A.) - Stefani ajansı mektedir. Libyadan gelen son ha-
Reu~:-aJa.run Dra.ç'ın Sırp kıtala herler vaziyette büyük bir değil!ik

te.rafından lşgal edlldlğlni bugün ~ lik olmadığını, fakat harekattaki sü~ 
defa bildinniştlr. Romanın selılhiyetu ratin azalmakta göründüğünü bil· 
mahfillerinde bu haber kati surette dirmektedir. 
yalanlanmaktadır. 

Y 1 B kil• • Kahire 14 ( A.A.) - Mısır kabi· ugos av aşve ının . k A • • •• k · · _ nesı as erı vazıyetı muza ere ıçın 
beyanatı toplanmıştır. Mısır genelkurmay rei-

Yuıoslnyada bir mahal 14 (A.A.}- si toplanbda hazır bulunmuştur. 

BU SA.B.A.BK.İ 
J 7. _, '(, ~, •• - -

TEI;llB"AFL.A.B 

Yugoslavya' 
da vaziyet 
iyileşiyor 

Yugoslav ordusunun 
büyük bir kısmi zayiat 

vermeden dağlık 
havaliye çekiliyor 

Vichy 15 (A.A.l - Almanların Bal
kanlarda evveli Yugoslav ordusunun 
1şln1 bitirmek, sonra. bütün kuvveU.e
rlle Yunanlılara hücum etmek iste
dikleri anlaşılmakta.chr. İngiliz - Yu
nan kıta.lan mevzilerde yerleştikten 
sonra şimdl intizar hallndedlrler. 
Yugoslavyanın şlmaligarbtsinde mu

harebe devaım edlyQıt, Fakat hemen 
hiç yıpranmamış olan Yugo.sla.v ordu
sunun külli kısmı, motörtze kuvvetle
rin ~mesı güç olan dağlık havallde 
müdafaa. için cenuba doğru çekilmek
tedir. 

Cenupta ve cenubuşarkide hareket 
teşebbüsü Yugoslavlann ellndedlr. 
Vardar hattının garblnde Yugoslav 
fırkaları, Alman piyadesinin 1lerldekl 
motörize ve zırhlı kuvvetlerle birleş
mesine mftnf olmİık içln son derece 
şiddetle harp ediyorlar. Yugoslav mu
kavemeti başlıca. 3 cephededir: 

1 - N~ ve BeTgrad şehirlerinin şar
kında, 

2 - Nlş'ln garbinde (burada Yu
gosla vla.r Prokupje köyünü zaptetmış... 
lerdir.) 

3 - Cenubugarbide. 
Yugoslav kuvvetlerinin ~dlkl ha

rekatnm dümdar muharebesi mı, yok
sa geniş mahiyette ml olduğu henüz 
malum değildir. 

Atina 15 (AA.) - Son 48 sa.at zar
fında. Yugoslavyannı cenubunda vazi
yet iyileşmUJUr. Şimalde karışıktır. 

Mora va 
vadisinde 

Yugoslavlar Almanların 
ileri hareketini 

durdurdular 

I.ondra 15 (AA.) - Mora.va vadlsl
nin garblnde Alman ileri ha.reketl Yu
goslavlar tarafından ~n dur-
durulmuştur. • 

Yunan tebliği 
Atina 15 (A.A.) - Yunan res

mi tebliği: Yunan cephelerinde mu
tad faaliyet olmu~tur. 

Balkanlarda 
yeni cephe 

Motörize kıtaatin 
giremiyeceği yerde 
kuvetli bir müdafaa 
hattı tesis edildi 

Atina 15 (A.A.) - Son ba
bes-lere göre müttefikler Adri
yatikten Ege denizine kadar 
uzanan ve motörize lntaatm şim. 
ıek harbine müsaid bulunmayan 
dağlık erazideki bir cephede 
kuvvetli bir hat üzerinde yerleş
miJlerdir. 

Sovyet
Japon paktı 

Amerika Hariciye Nazın 
bu paktı fazla mühim 

bulmuyor 

Londra 15 (A.A.) - (B.B.C.) Aıne
dka. Hariciye Nazın B. Hull ifil beya
natta bulunmuştur: cSovyet - Japon 
paktının ehemmlyetl büyütülmemell
dir. Bu pakt Amerikayı hayrete dü
şümıemlştlr. Sadece iki memleket ara
sında mevcut vaziyeti tasvir etmek
tedir.• 

Çin mahafilinin 
mütalaası 

Çunking 15 (A.A.) - Rus - Japon 
paktı Çine yapılan yardıma tesir ede
cek ml? Burada herkesin ilk merak 
ettlğl nokta budur. Moskovadan bu 
cihet hakkında sa:bırsızlıkla izal:l.ai, 
beklenmektedir. Umumiyl'tle ha
kim olan fikir şudur kl Sovyetıcr 
Birliği bu paktı bUhassa hütün dik
katini süratıe kendi eşiğine kadar 
yayılmakta. olan Avrupa harbi üzerin
de teksl! etme !Ciçln ş:ırk huduUannı 
emniyet altına almak maksadiyle nk
teylemiştlr. 

Şurası kaydedilmckLedir ki, Birleşik 
Amerika Ue Japımya aras•nda harbi 
tacil eden her tedbir Sovyetıer Blrll
ğlnin avantajınadır. Çinliler Matsuo
ka'nın Avrupa seyahatinin b~lıca ga
yesinin Moskova ile bir pakt imz:ı.s1 
olduğunu kuvvetle zannediyorlardı. 

Hava muharebeleri 
Londra 15 (A.A.) - (B. B. C.) 

Dün gece Hava Nezareti tarafından 
neşredilen tebliğ: Britanya tayyare
leri Y unanistanda ilerliyen AJman 
kuvvetlerine dün taarruz etmişler ve 
tam isabetler elde eylemi~lerdir. 
Britanya avcı tayyareleri Görice 
mıntakasında, avcı tayyarelerinin re-
fakatinde hareket eden clüşman 
bombardımaın tayyarelerine taarruz 
etmiştir. Tayyarelerdl"n biri imha 

Atina 15 (A.A.) - Matbuat edilmiş, diğeri hasara uğratılmışhr. 
Nezareti Yunan cephesinde vaziye- Olimpos dağı civarında bir İngi
tin memnuniyet verici olduğunu söy- liz avcı tayyaresi bir Alman tayya-
lemiştir. resini düşürmüştür. 

···············································································ı 
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labilir. Avustralya Harbiye 
Bu esnalarda üçüzlü ittifakın N - h. tku 

Yugoslav Ba.şveldll ve Yugoslav ordu-
lan Başkumandanı general Slmovtç, ============== 

.. :l.kka. ~Iera 
rl azırının ır nu 

ortaklarından Japonyanın ha - Sidney 15 <A.AJ _Avustralya Ha.r-
ciye nazın Moskovadan geçerek biye Nazın B. Spender yeni sUA.h aı
Berıtn ve Romayı ziyaret etti. tına alınan erata hitaben neşrettlRf 
Bu iki Mihver merkezinde se· b~ emrlyevmlde şöyle d~~~~ 

(Devamı sahife 'J sütun Z de) 

Fransa da 
Bayram etmeden 
. ağaç diksek ••• 

.. ırlmparatorluk Fra.nSanm ço 
yahat pek tatlı geçmedi. Üçlu it- denberi en büyük Imtiha.nı geçir- Alman kıtalarinin yerine Senelerdenberi cAiaç bayramı• ... 
tifakın tek gayesi ~udur· Savet mektedlr. Hltler gelecek altı a.~. lçln İt 1 k • k Dünkü haberler arasında gene böyle 
~erika i k j . . bütün vannı kumar masasının uzerl- a yan as en onuyor bir bayramın törenle kutlandığı bil-
harb . şe anşırsa aponya ne koymuştur. Fırtınayı geçirdiğim.iz diriliyordu. 
t e gırecek. Amerikanın !ngil- zaman mahvolacaktır. Londra 14 (AA.) _ Müstakil 
ereye yardını karanndan sonra •11111mıııııımmııııı11111mıııuıı1111ıııımırı1111111111111111111111 Fakat acaba, bayr8Dl ettiiimizle 

Be r t1 Al Fransız ajansına gelen haberlere gö· mütenasip mikdarda ağaç dikebil· 
r ın ve Roma Matsuoka cenap· gı'tti. Bu suretle, Sovye er - re, ı·Qgal altındaki Fraınsada bulu-lan d ı .. dik mi?... Hani bu faaliyet neticesi 
n an biraz faaliyet istemiş manyanın taarruzuna uğrar arsa, nan Alman kıtalannın birçoğunun fı,kıran ormanlarımız, konılan· 

~lsalar gere~tir. Fakat Japonya, Almanyanın müttefiki Japon!a yerine İtaly~n k~.ta!an ~onulmakta· mız? ... 
'A ~pa vazıyetini pek beğenme- Sovyet Rusya ya karşı bitaraflıgı- dır. Angers e m~bı~ mıktar?~ .ltal- Diksek bile matlüp derecede tut· 
mış olacak ki dönü~t M uhafaza edecektir yan kıtaatı gelmıştir ve Parısı ışgal tu 
k x. • e gene os- ru m . . . d 40 000 İtalyan askeri gön- raımyoruz •.• 
kovaya U5raclı, bu sefer fazla Gafletleri ortadan kaldıran, J~':ümeeei ~utasavverdir. Bununla c- Biraz da bayram ebned~ 
aldı ve Almanyadan yüz çevir- hakiki menfaatlere dayanan yeni berab~r sahil muhafazasının hiçbir ağaç dibek ve tutturabilsek ••.• dı· 

nıeye başlayan Sovyetıerle bir bi- siyasi tertipler devrine ml gel- yerde İtalyanlara emaınet edilmiye· yen meslekdqonızı ·haklı bula• 
taraflık muahedesi imzalayıp dik? Necmeddin Sadak ceii ili.ve edilmektedir. ~ la:caiız. 

1941 Modeli dostluk! •• 
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• 
Harp tebliğleri Sof ya yeniden 

bombalandı 
lzmir gümrüğünde Amerika 

yardımı ge
nişletecek mi? 

4.Li ile VELi 
--------------------------

ita/yan tebliği 

Yunan kuvvetlerinin 
Bulgar tebliği, insanca 
zayİatİn az olduğunu 

bildiriyor 

büyük bir yangın çıktı 
Şimdiden sonra gözü

müzü Ankaramn 
İşaretlerinden 
ayırmazsak ... 

Görice mıntakasından 
çekildiğini bildiriyor 

Antrepoların bir kısmında buluiıan Vapurlara Amerikan 
• llarp gemilerinin refakat 

Sofya 14 (A.A,) - Bulgar ajan-

Roma 14 <A.A.) - İtalyan ordulan BI bildiriyor: Bulg~· hava müdafaa 
umumi karargahının 311 numaralı kumandanlığının tebliği: 

inhisarlar kimyahanesi tamamile yandı etmesi fikri ilerliyor Ali - Sen şu siyasi ahval 
ortasında ne düşünüyorsun ba· 
kalım'? 

tebliği: Yugoslavyada ık.inci o~dunun Dün gece lngiliz ve Sırp tayyare- İzmir 14 (Telefonla)' - Bu sirayet eden ateş, deponun çatı-
llel'i hareketi devam etmektedir. Za- leri Sofyadaki gayri askeri hedeflere gece, gümrük antrepolarının bir sını tamamile yakmıştır. 
ra. kıtaatı, düşmanın şiddetli muka- yeniden hücum etmişlerdir. insanca kısmında bulunan İnhtsarlar 
vemetint kırar.ık Kuin'deki demlryo- zayiat azdır. Hasarların tamiri için . . . İnhisarlar idaresinin kimya-
ıu merkezine vasıl. o~uş ve taburtas:::" lüzumlu bütün tedbirler alınml§tır. ıdaresinin kimyahanesınde yan- hanesinde muhtelif tüccara a.id 
bombardıman ctmıştır. Bu kı a • ır S f l l 1 ı'lroft.1..+. Ate birdenbire 
mikdar esir alınış, m~im mikdarda o ya A man ve ta yan ~ .. ç~ ... r. ~ . iştial edici maddeler bulunma.K-
maızeme iğtina.m etmış! bundan baş- bayraklarile donabldı buyumuş, alevler kimyahanenın ta idi. İtfaiye erleri caniannı 
ka sestrugno, Eso, Ravıane ve Puva- . her tarafını süratle sarmıştır. . 
ladura ada.larıııı ~al eylemiştir. Sofya 14 (A.A.) - Bulgar aıan- . • . . feda edercesine çalışarak bu mad-

AmavuUukta İşkodra'nın şimal sı bildiriyor: Makedonyada, Trakya· ltfaıye derhal y~tışmış ve fev- deleri dışarı çıkarmışlar ve bu 
mmtakasında düşmanın bir taarruz:ı dP. vP. batı ımırlannda yabaıncı ta- kalade gayret gostererek yangı- a d ;crf.ialin önü alınmış oldu
kıtaatunız tarafından püskürtülmüş hakkümü altında bulunan Bulgar nm daha fazla genişlemesine ve s ye e ~,, 
ve kıt:ıatımız mukabil ~aarruza geçe- mıntakaları~ın kur~luşu. ~ü~ Sof- antrepolarla asıl gümrük binası- ğundan yangın kimyahaneyi.~~
rck duşmanı ağır zayıata uğratmış, yada merasımle tesıd edılmıştir. On dni 1m t B mamıştır. Böyle olmasaydı butun 
beş yüzden fazla ~r almış~ır. Bun- binlerce hallı: ve mülteci teşkilatı nı sarın.asına. m o uş ur. u ·· rük bin ta il ya.na-
ların _arasında bır çok zabıt var- mümessi1leri, ellerinde bayraklar ve suretle antrepolardaki eşyalar ~ . ası marn e 
dır. Mühim mlltdarda malzeme de iğ- 1 h 1 . ld v lı ld h . b 1 k·· ..... --1 ..... ,..+1r Fakat kıın· ya.hane bılırdi. 
ı· d'l I.şt· B ka.bll hareket ev a ar o ugu a e §e rın a§ ıca w11<U.ı..u~" • 

c~~ı~~ınd~ ~~ta~~ ufırkasının tanklı sokaklarında dolaşmışlar, Alman ve tamamile yanmıştır. Buradan Yangının sebebi henüz anlaşı-
31 inci alayı, bilhassa temayüz etmiş- İtalyan elçilikleri önünde durarak yandaki metr1lk evrak deposuna lamamıştır. Tahkikat yapılıyor. 
tir. Almanyayı, İtalyayı ve şeflerini al· 

Veli - Vaziyeti gazetelerde 
takip ediyorum, radyoda dinli
yorum... Falcıhğa kalkmıyo
rum ... Fakat neticede hak ve 
mantığın, hürriyet, adalet ve 
istiklal mefhum1annın galebe 
çalacağından eminim ... 

- Onu sormuyorum ... Tür
~yenin takip ettiği yol'? 

- Şimdiye kadar mükemmel 
oluşu, yalnız şeflerimizin tedbir· 

Yunan cephesinde on birlnci. ordu, kışlamışlardır. Halk bunciaaı sonra 
düıımanm muka•ıemetini kırdıktan sarayın önünden.geçerek büyük te
soııra dün sabahtanberi Görice mm- zahüratla kralı saatlerce alkış]amış
takasmdn llerlemeğe başl~ır. Rl- tır. Sofya Bulgar, Alman ve İtalyan 
r~t halinde bulunan Yunan ıntaatı, bayralı:lan ile donanmışbr 

Şehir ve kasabalann Amerika Kopenhag'ın 

Vq.ington 14 (A.A.) - Ame
rikan harp gemilerinin vapur kafile
lerine refakat edip ebnemesi mese
lesi ehemmiyetle teemmül edilmek
teclir. Vaşingtondaki kanaata göre, 
malzemenin Kızıldeniz yolu ile göaı· 
derilmesi gibi bilvasıt;ı. bir yardım. 
faideli bir tedbir olmakla beraber 
kafi değildir. Mesele, ameli bir tarz• 
da halledilmek istenildiği takdirde 
Amerikan hükfuneti ya İngiltereye 
harp gemisi vermek veya lngiltereye 
malzeme taşıyacak vapurları Ame
rikan harp gemilerinin himayesinde 
göndermek şıklarından birini intihab 
mecburiyetinde kalacakhr. Söylendi
ğine göre, Amerikan donaaıması bir 
mikdar daha torpito muhribi veril· 
mek suretiyle zayıflatılmak istenil· 
memekte ve vapur kafilelerine Ame· 
rikan harp gemilerin~ terfik edil
mesi tercih edilmektedir. Fakat 
Bahriye nezareti memleketi harbe 
siiTüklemek tehlikesine maruz bırak· 
mış olma tenkidi karşısında müte· 
reddid bulunmaktadır. 

li ve basiretli bir sevk ve idare
de bulunuşunda·n ileri gelmiyor
du; bütün milletin, bir tek şahıs 
gibi, onların ardınca yürümele
rinden ileri geliyordu. Şimdiden 
sonra da hepimiz yine bir tek 
şahıs gibi, asker ayağile ve ku
manda altında rap ıap yürür gi
bi dü§Ünür ve hareket edersek 
kulağımızı ve gözümüzü Anka· ı 
ranın işaretlerinden ayırmazsak, 
en makulu, makbulu yapmı§ olu
ruz. 

mfıtemadiyen avcı tayyarelerimiz ta- . h l" . h il 
~r d ·t aıyo"z ate"ine tutulmak- Bulgarıstanın mu te ıf ma a e· r .. ın an mı r "I • d d h b h .. 

nakli işi emrini tanımıyor 
Mamafih, baıı muharrirler ve rad· 

yo gazetelerinin muharirleri bu me
selenin biran evvel teemmül edilme· 
si lüzumunu hükfunete haber ver· 
mekten geri kalmıyorlar. 

Aliveli 
ta ve bu esn:ıd:ı. bombardıman tayya- rın e e una enzer teza urat ya· 
rclerınden nü'ırekkep filolar da düş- pılmıştı_r. _______ _ 
manın mevzilerine. barakalarına ve 
münakalat yollarına karşı harekete 
germektedir. Berat köprüsü tahrib 
rdılmlştlr. 

General 
de Gaulle 

Yunanlılarla birlikte 
mücadeleye devam 

edecekmiş ' 

Hava bomb:ırdım:ı.n cüzütamlanmız, 
birbirini takiben Cattaro ufkunda do
ıa~ınaktadll'lar. Cnttaro tersanesinde 
yaııgınlar cıkarılmış, infilaklar vukun. 
get:rilmiştil'. Llpoldeki benzin deposu 
tahı ib edılmiş, bir vapurda yangın çı
karılmış, bir torpido muhribine ağır 
surette isabet vaki olmuştur. İşkodra- Londra 14 (A.A.) - Müstakil 
nın "imal mıntakasında düşman kı· Fra.nsız ajansının Atinada bulunan 
tnatı bombardıman edilmiş, mitral- muhabirine göre, Akropolis gazete
yöı ateşine tutulmuş ve küçük çapta. si General de Gaulle"]a general 
bombalarla bombalanmıştır. Mostar • • . 
ha•a üssüne bombardım:ın ve avcı Catroux nun Yunanlılarla bırlikte 
tayyarclerlmlz tarafından bir çok mücadeleye iştirak etmek üzere Yu
<lefalar şiddı:tıe hücum edilmiştir. nanistana gitmek ümidinde oldukla
İkı hangar ile bir benzin deposunda nna dair çektikleri bir telgrafı neş· 
yangın çılcmı/itır. retmiştir. 

Tayyare meydanındaki tesisat ha- Niki ismindeki Yunan haftalık 
s:ı.r:ı. uğratılmıştır. Düşmanın yetmiş mecmuasının İskenderiye muhabiri 
iki tayyaresi tahrip edilmiş', on beş ile görüştüğü esnada AlmanyB!Ilın 
tane-ı;i hasara uğratılml§tır. Yunanistana harp ilan etmesinden 

nıvulje'deki deniz tayyaresi iskele- bahseden General de Gaulie de
lerine İtalyan bombardun~f! ve avcı miştir ki: 
tayyarelerı tarafından ~.enıden ta.ar- cltalya harp istemecl.iğini iddia et
ruz~a bulunul~uş ve duşmanın bir miştir. Fakat hakikatte İtalya yalnız 
dcnız tayyaresı bat1nlmıştır. Hava b" . . . O d Alm nl 
mııharcbelerl esnasında Gloster tl- ır şey ıstemıştır. a a ~r.m 
pinde bir tavpre dÜŞÜl'ülnıi.iştür. Balkanlarda müdahale etmesıdır. 

: . Bu suretle ltalya bulunduğu ümidsiz 
l'.! ve 13 n.san gr.celerı Alman hava . . l" L d'l w. • et 

k vetıerlne mensup tayyareler Mal- v:ızı,-etın 1s ac e ı ecegım zann -
~~aki tayyare meydanlarını ve' deniz n.iştir. Bütün dünyanın kurtulması 
üslerini bo'inbardunan etmişlerdir. Bir için açılan mücadelede hür Fransız
torpido muhribine isabet vaki olmuş- lar Yunanistanın yanı başında harp 
tur. Hurricane tipinde bir tayyare etmek istemektedirler. Yunanistanın 
düşuıiilmüştür. 14 nisan sabahı er- bugün bize gösterdiği misalin tarih
ken :ıvcı tayyarelerimiz, Mikabba tay- te benzeri yolttur.~ 
yare meydanını bombardıman ederek 
l'erde bulunan bir çok tayyareleri ha
aara uğratmışlardır. 

Şimali A!rlkada. Alm:ı.n ve İtalyan 
kollan, Bardia'yı işgal etmişler ve 
Sirenaikln şark hudU<l1arma varmı.,... 
lnrdır. Bu suretle 12 gün devam eden 

Atinada alarm 
Atina 14 (A.A.) - Atinada bu 

gün biri sabahleyin, diğeri öğleden 
sonra olmak üzere iki defa bava 
tehlikesi işareti verilmiştir. 

muzafferane harplerden sonra Sire- S • h!!l.:"' • • 
naik yeniden Lşgal edilnılştlr. Tob- urıye UKUmet reısı 
ruk'ta askerlerimlz tara!uıdan mu- Türk İngiliz Amerikan 
hasara edilmiş olan ve tayyarelerimiz k ' I l ·'ı .. .. t•• 
~rafından mütemadiyen dövüıen bir onso os arı e goru§ u 
Jngiliz garnizonu mukavemette devam Kudüs 14 (A.A.) - Yeni Suri-
etmekted!r· Esirlerin tarama ameliyesi ye hÜkumet reisi Halid Azen Şamda 
devam ediyor: Silll.h ve mühim.mat ola- Türkiye İngiltere ve Amerika bas 
rak elde edılmL2 olan ganimet pek ' ' . . • 
mühimdir. konsoloslarını kabul etmıştır .. 
· Şarki Afriknda J.şara. değer yenı biı:: B. Halid Azen Şa~~ gelmış b':1~ 
teY yoktur. lunan Maverayı Ordun ~aş.vekılı 

Abdülhüdayı da kabnl etmıştır. 

Macar 
harp tebliği 

Baranya müaellesini 
İşgal ettiklerini 

bildiriyor 

B. Abdülhüda diğer hükfunet 
azası ile de görüşmüştür. 

Temyizin bozma 
kararları 

Ankara 14 (Telefonla) - Mali
ye Vekaleti alakadarlara gönderdi
ği bir tamimde, bir vergi dolayısile 
temyiz komisyonunun bozma karar
lan üzerine mahalli itiraz komisyon· 
larınca verilen ısrar kararlarının ta
raflarca itiraz edilmedikçe temyize 

Bqdapeşte 14 (A.A.) - Macar göaıderilmemesi icap ettiğini bil· 
genelkurmay başkanlığının dün öğle clirmiştir. 

üzeri neşredilen tebliği: 1 2 nisan ak- Celiikçi çifliğİnİn 
p.mına kadar Baranya mü.sellesini 

Erzincan için hazirlanan 
kanun diğer hadiseler 

için de kabili tatbik 
şekle sokuluyor 

Ankara 14 (Telefonla) - Yeni
den kurulacak Erzincan şehri yeri
nin istimlakine dair 3908 numaralı 
kanuna ek olarak Dahiliye Vekale
tince hazırlanan kamıı~ layihası Bü
yük Millet Meclisine VCTilmi§tİr. 

3908 numaralı kanun, Erzincan 
§ehrinin kurulmasına mahsus olarak 
çıkarıldığı için başka hadiselerde 
şehir ve kasabalanrı nakli işinde 
tatbikine imkan bulunmamaktadır. 
Bu kanım layihaS1 atiyen zelzele, 
heyelan, seylap ve sair afetler doia
yısile bir şehir veya kasabanın nak· 
line lüzum görüldüğü takdirde on
lara da kabili tatbik olabilecek tarz
da tanzim edilmiştir. 

Lübnan 
hükii.rıneti 

Devlet teşkilatında he
men ıslahat yapılmasına 

başlanacak 

Kudüs 14. (A.A.) - O.F.İ. ajansı bil
diriyor: Beynıttan blldirlldiğ1ne göre 
Lübnan hükumeti reisi Naccache bir 
beyanname neşretmiştir. ı.n-

B. Naccache müstacelen halli icab 
eden iktisadi ve içtimai meselelerle 
işçi sınıflarının mahrumiyet ve ıztı
raplarından bahsetmekte ve ı,sizliğl.n 
artmasına. temas ederek her gün zor
la.şan yaşama şartlarına nazan dik
kati celbeylemektedir. 

Hükumet reisi yeni hükümetln bü
tün gayretlerini bu istikametlerde 
teksif edeceğini söyllyerck beyanna
mesini bitirmektedir. 

Bevrat 14 (A.A.) - D. N. B. ajansı 
bildi;iyor: Fransız fevkalade komise
ri general Dentz halkı mütchassıslar
ıa genç elemanlardan müt~şckkil ye
ni hükumete müz::ı.herete davet et-
miştir. _ 

Ne.c;redilen bir kararnameye gore 
Beyrut şehri bundan sonra Lübnan 
hükumeti içinde idari muhtariyete 
malik müstakil bir mıntaka teşkil 
edecektir. Bu suretle Beynıt Beledi
yesine hususi bazı icra se1ahlyctlerl 
verilmektedir. Bundan ba.şka Beynıt
ta iaşe ofisleri de teşkil edilmektedir. 

Kmlüs 14 (A.A.) - CA. F. İ.:) Bey
ruttan blldirildiği.ne göre Lübnand.::ı.
ki Dürzü cemaati yeni Lübnan kabi
nesinde kendilerine hlç bir nezaret 
verilmediği için hayret vo lnflal izhar 
etmektedirler. General Dentz'i ziya
ret eden heyet emir Muhibblye .Aslan, 
B. Hikmet Canbnlat'dan mürekkep 
bultınmakladır. Bu zevat muhalif 
Dürzü partilerinin reisleridir. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

BİR ZİYA 
tamamile işgal ettik. Zırhlı ve mo· göçmenlere satılmasi 
tCrlü kıtalarımız bu sabah Tuna ile Ankara 14 (Telefonla) - Va- Tüccardan ve K~riye c.~rnfmdan 

Selim Kazım Kesrtye duçar olduğu 
Fisza arasında Ujvidek' e varnu~lar~ kıflar umum müdürlüğünce göçmen- hastalıktan kurtulamıyarak lrtlhal 
dır. Pa::-aşiitçü kıtalarımız ilerde bu- lere satılmış olan Silivrideki Çeltik- etmiştir. Cenazesi 16/4/941 çar~mba 
lunan bir kaç mühim köprüyü elle- çi çifliğinin taksit bedeli bakiyesi günü saat birde Divanyohmda Bele
rine geçirerek motörlı.i kıtalanmız olarak göçmenlerder. aranılan para- diye civarında Dostluk Yurdu soka
gelinceye kadar muhafaza etmişler- mızı kaydının terkini ile birinci tak- ğında .8 numaralı apartnnandm kal-
dir. si! bedeli olarak alınan l 0,000 li· ! dırılarak.1 Beyazıd camisinde cenaze 

R. k ı . b ·n·v. k namazı kılındıktan sonra. Merkezefen-
ıca etme te o an diişman de- ranın ~ur~tı mahsu u ve çı ıgın te -J dide aile kabristanına defnedilecektir. 

vamlı ileri hareketimize mani olmak rar koylulere satı!~~sı .. v~akkında Mevlfı rahmet eyliye. Ailesi efradına. 
için Tuna ile Fisza ıuasındaki köp- Vakıflar umum mudur1ugunce ha- ve damadı avµkat Ferid Qp ve dokto;:
rüleri berhava etmektedir. Şimdiye zırlanan kanun layiha-sı Meclise ve- Reşat ören ile Abdiirrahman ve Sa-
kadar zayiatımız çok değildir. rilmiştir. lah:ıttln Cine beyanı taziyet eyleriz. 

Elçiyi, salahiyetli Dani· 
marka sefiri olarak 

tanımakta devam edecek 

Vaşington 14 (AA.) - Birleşik 
Amerika, Kopenhag hükumetinin 
Danimarka elçisi B. Dekauffmann'ı 
geri çağırma kararını tanımamıııtır 
ve B. Dekauffmann'a Vaşingtonda 
salahiyetli Danimarka aefiri olarak 
tanınmasına devam edileceğini teb
liğ eylemiştri. 

Teati edilerek Hariciye Nezareti 
tarafındaaı neşredilen notalarda, 
Birleşik Amerika hükümeti ve B. 
Dekauffmann Kopenhag hükume
tinin bu emri verirken nazi tazyik.ile 
hareket ettiğinde mutabık kalmak· 
tadıriar. 

Birleşik Amerika notasında şunla
rı ilave etmektedir: 

Birleşik Amerika bükfuneti Dani
markanın sürat1e kurtu1acağı ümidi
ni teyid eyler. 

Hava hücumlan 

Siyasi muharrirler, hatta Cümhu· 
riyetçi olaınları bile münferid aeya• 
hat edecek vapurların denizaltıları 
tarafından avlanmak tehlikesine 
maru~ hulunduklanııı ve binaen
aleyh kafile halinde ve harp gemi
lerinin himayesi albnda yola çıkma· 
lan lüzumunu ileri sürmektedirler. 
Bu muharrirlere göre kati muharebe 
denizaltılann imha etmeğe uğraştık
ları şileblerin etrafında cereyan et
mektedir. B. Hitlerin planlarına ma· 
ni olmak için İngilterenin Amerikan 
donanmasının yardımına ihtiyacı 
vardır. 

Herkes meselenin müstaceliyeti 
üzerinde müttefiktir. B. Roosevelt 
ise bu zarureti herkesten iyi anla
mıştır. Binaenaleyh siyasi müşahitler 
çok yakında bu hususta bir karar 
ittihaz edileceğini tahmin etmekte 
ve yakında Amerikan harp gemileri
nin İngiltereye gönderilecek harp 
malzemesiyle yültlü vapurlara refa
kat deceğini itimadla beklemekte
dirler. 

L J 

Afrika ve 
Balkanlar 

Daily Mail ikisinin de 
müdafaası lüzumundan 

bahsediyor 

Londra l 4 (A.A.) - Müstakil 
Fransız ajansı biJdiriyor: Daily Mail 
Afrikadaki harekattan bahsederek 
diyoı· ki: 

cBu harekat cesaret verici değil
dir. Şimali Afrikadan gelen haber
leri okurken İıı.,san mükedder olu
yor. Mısır hududunda yeni bir mu
harebe vukua gelecektir. Almanla
nn rekor teşkil eden bir zamanda 
çok büyük biı mesafe katetmiş ol· 
duklarmı müşahede mecburiyeti 
karşısında bulunulmaktadır. Üç İn
giliz generalinin esir olmas1 sürprizi 
göstermektedir. 

Afrika her ne bahasına olursa ol
sun müdafaa edilecektir. Bunu söy· İngilizler Beaurdeaux 

doklarını bombardıman 
ettiler 

1 1 b 
)emeğe bile hacet yoktur. lskender anda har e riye bizim Akdenizde e~aslı limam
mız ve üssümüzdür. lskenderiye, 

·~·- g I• recek m •ı?. münakalatımızın ve imparatorluğu
muzun levazım ve iaşe yolunun ha· 

Londra 14 (A.A.) - Hava nezareti- yati merkezidir. lskenderiye, pek 
nin tebliği: Bombardıman tayyarele- muhteme! olarak Balkanlardaki 
rimiz Hollanda ve A]ma.nya. sahllleri 
açıklarında düşman vapurlarına hü- lrlanda Baıvekili ku-netlerimizin levazım ve iaşesini 
cılm etmişlerdir. Takriben 1500 ton- radyoda mühim bir aldığı limandır.> 
luk bir iaşe vapuruna iki bomba isa- Gazetelerin en bedbini olan Daily 
bet etmiştir. Bu vapurun güvertesi nutuk söyledi 
mitralyÖ'Z ateşine tutulmu~tur. Baca- Mail, bir hitapta bulunarak diyor 
sı yıkılan gemi son defa görüldülü ki: cBugünkü realiteleri karşılamak 
vakit kiç tarafından denize gömül- Doblin 14 (A.A.) _ Jrlanda için, me~le~ete ~enid(oJl hitap e~i-
meğe başlamıştı. 2000 tonluk bir iaşe Başvekili B. de Valera. dün akşam 1 yoruz. Şımalı Afr~a.da ve Yuna_nı:
gemisile bir karakol gemisine de bom4 radyoda bir nutuk söy]emiş ve de- tanda bulunan İngilız k~vv~tlennm 
balar ve mitralyözlerle hiicum edil- miştir iti: <Bugün, harp içinde hulu- ~arşılarında m~a.zza~ ~ır ~ oldu
miştir. Bu harekata iştirak eden tay- nan bir dünyada milletlerin hürri- gunu anlamak ıçın buyuk hır keha
yarelerjmlzden biri dönmem!.ştlr. . ' . d.ir · h · net sahibi olmağa ihtıyaç yoktur. 
Bombardıman tayyarelerimiz Bor- yeti h~r yer~ı:_ tehlı.kede '. Bız ı· Bunun aksini iddia etmek, İng_ iliz 

deaux yakınlarındaki Merlgnac hava taraflıgımızı ılaırı ettık ve millet ola· 
meydanma dün gece de hücum et- rak azmimizi o derece saıih surette askerlerine yardım teşkil etmez. 
mişlerdir. Binalara. isabetler vaki ol- bildirdik ki kimse bunu yanhş anlı- Almaı.,yanın geniş ve hücuma mü· 
muş ve hangarların yandığı görül- yamaz. sait addedilen münakale yollan hak-
müştür. Bordeaux'daki doklar da Bu harpte tehlikelerimiz, her gün kında epeyce manasız şeyler yazıl
b_omdbalab~'mışt·· tırt. Bu g

1
ec.e 

1
ha:ekl e~ee- daha ziyade' fazlalaşacaktır. Hatta 

1 
dı. Ayni nakarat Almaniar Fransa-

rm en u un ayyare erım z us erm fi .., "d . d hi b" . . · A 1 k d k .., dönmüşlerdir bitara ıgın ı amesı a , ızım ıçın mn ta orta arına a :ır sar tıgı za-
Lonclra 14 'cA.A.l _ Amirallik dai- bir çok m~hrumiyetler de~ek ola· man da işitilmişti. Bunlar acı şeyler

reslnin tebl1ğ1: Kinystıon Amber is- ca~tır .... Bıtaraflıgın:ıızı ~udafaay.a dir. Fakat şimdiye kadar karşı koy· 
mindeki balıkçı gemimiz bu sabah çagrıldıgımız takdırde ıse, bu hır mak mecburiyetinde kaldığımız ve 
erken bir Heinkell 111 düşürmüştür. çoğumuz için ı.sbrahlar ve ölüm de- muvaff akiyetle iktiham ettiğimiz 
Balıkçı gemisinde hiç blr ha.sar ve- mek olacaktlr. Büyük merkezleri- hakikatler derecesinde acı değildir. 
ya zayiat yoktur.. mizden kadınların ve çocukların Çetin muharebeler mukabilinde de 

Maltada 500 üncü tahliyesi planlarını, vakit geçirme- olsa Yunanistanda dar bir mukave-
hl .k • . den itmam etmeliyiz. Bilhassa, ken- met hattı tesis etmek mümkündür. 

te 1 e ışar~tı dimizi kati b~ d~sipl~e b_ağlı t1;'t: Böyle bir vaz:ye"t meydana geldiği 
Mal~ .. 14 _ (A.A.) - Dun Maltada malıyız ve muttehıd hır mı11et gıbı takdirde kıtalanmızın harp kabili· 

beş yuzuncu tayyare hücumu alarmı hareket etmeliyiz. Eğer silaha sanl- l · ·ı müttet·kı · • · ~ _ 
verilmiştir Dün Maltada. neşredilen . . • yet en ı e n enmızın mucer 

, tebll.ğ ö 
1 

d ktedlr· mak mecburıyetınde bulunursak, bı- reb cesaretlerine aüvenebiliriz. Fa• 
resnıı ş y e eme • . . . '- li ı ) · · l " 

12113 1 
i d" t zım ıçın .-ıymet 0 an §ey er ıçın kat Balkah arın istikbalini keşfet-

! inln
n sManltageces uşklmşmalan ayya- çarpışacağımızı ve davamızın haklı menin mümkün o1madıgvın1 kabul 

re er a ya ya a arı ve ld v b"l ... . V 
muhtelif noktalara bombalar atılması 0 ugunu 1 ecegız. e 0 zaman, etmeliyiz.» 
üzerine üç alann işareti verilmiştir. vazifemizi, millete yakışan bir tarz-

Bu ~abah erken saatlerde, di~er da §~ca.atla ~e asal~tle !~pmak için 1 
bir dü:ı-man teşekkülü Maltaya hücum kendımıze guvenebılecegız. 11 a.sıl yaz 
etmiş ve bombalar atmıştır. İngiliz 
avcı tayyareleri havalanmış hava da- Norveç harp gemisi 
f1 batarya.lan düşmana. ateşe başla- • 
mıştır. Bil- düşman tayyaresi düşürül- sahıle akın yaptı 
mü~ür. Sabah başka bir alarm da.ha L d 14 (A A ) _ Haber 
verilmiş fakat ko.ydc değer bir şey on ra · · 
olmamıŞıır. al.ndığına göre, bir Norveç harp 

Bc:.zı gazetelerde ısrarla 
riye» diy~ yazılıyor. 

cSüriye» 

yazmamalı; 
tSuriye;> 

yazmalı! 

cSü-

Hükümet binalarına. hasar olma- gemisi, Jngiliz deniz makamlarile 
mıştır. Sivil halkın mallarına hafif mutabık olarak ve bir Norveç komu-
ı:asar vukua gelmiştir. Blt kiJl ha- tanının idaresi altında dün Norveç \.. .. ____ , _________ J._ 
fıfçe yaralanmıştır. sahiline bir akın yapmıştır. ı 



AKŞAMDAN AKŞAMA r -------------·----------. .---.)f!Jıat.r~~~ 
Nerede o eski , 1 __ ..ı;~..:=~·=':'.::.::~:_!l~=;;;..-ı.iiı.-iiiiB.-....1•••f3J~.r-lıılii!ıı rllİl!Iİlllliai•D--.- 8':.ıtan bir vapurur:' 

fasulyalar... Anadoluya yoğurt fiatJerİ 1 Vmllf!Jf_ ·ı arkasından 
günc:~~ti:-J!ar b::ı::i!ıd«= gı• .Jecek 'er meclis ~ Türkçe neşriyat yapan bir ecnebi 
'diğer okullar da, ona ben.zer mera· Uı L~ ld ., ., d ıı · lradyo istasyonunu bulmu,tum Spf. 
.• ünıe hahralan yad için, eski men· J 5 kuru.f:a a ıgı yogur U e ıye 'T -

1
--:- .. dd :-- b !ier ~~··ılu~ ~jans telgrafların;bitir· 

ıuplannı müessese çahsı albnda ,. op antı mu etı on eş mek llZere 1<li. Onan yalnız fU son 
toplamak usulüne giriştiler. Bu ara· Beyanname Cloldurmak ., f J/ • ı'/d • l • cümlesi kula~ çal 
ila memleketimizin çok eski ve kıy. müddeti bu aktıam bitiyor satan yogUT ÇU Q l}'eye Ver l gün uzatı ıyor -Ci.ty of~dat =Cenubi 
metli bir mektebi olan Darüştafaka- -:ı:- AtJMıtkite torpillenerek batırılmış• 
Cla «Fasulya., pilav ve çöplü üzüm . Yoğurt fiatıerinin pahalılığın-' mıntakalanndan bazı malümat İstanbul umumi meclisi bugün saat hr! 
ziyafeti» tertiplendi. Istanbuldan kendi arzulaple Ana- edild·V• d F·at 1 istemiştir Peynir ve et hakkında 14 buçukta toplanacaktır. İşler bit- Artık bu gibi den.z facialarına 

Arkadaşunız: Hikmet Feridun Es, doluya gidecek mütekaitlerle, dul ve dan şikayet ıgın en ı ı · mediğinden bugünkü toplantıda mec- çoktan kanıksadık. Fakat City of 
toplantıda gördüklerini dünkü nüs· yetimlerin beyanname doldurmaları mürakabe bürosu tarafından istihsal mıntakalanndan malii- lis on beş gün uzatılacaktır. Bag~~t. '!~purunun bal&şına dair ha-
b~da anlath. iç!.n kararlaştını:ın müddet bu ak- tedkikler yapıldığı yazı~tı. 1 mat gelmiştir. Diğer vilayetler- Belediye zabıtası talimatnamesinin vadısı ışıtince oldug~ wn yerde mıh-

d . d şam bitmektedir Yann vilayette va- b kl ktedir kabul edilerek merlyete giren kısım-
1 

kald 
Bu mevzua aır aramız a konu· linin riyaseti alt~da toplanılarak be- Yapılan tedkiklere göre istihsal den cevaplar e enme · Iarı çoğalmıştır. Belediye riyaseti Be- anıp ım. Ciinkü City of Bag-

ıuyorduk. Bir genç meslekd&f: yanna.me işleri kon~ulaca.ktır. C:~ yerlerindeki fiatle perakende yo- G .. mlek sab!llarında kar ledi kontrolleri tamamen yapabilmek ~~t'la ~ 32 gÜo ve 32 gece 
- Ah, fasulya pilav... Bayılı- yanname alanların m1kdarl t t d b" "'k fark O '.!: !çin zabıta talimatnamesi müzakere- suren hır ·arkadaşi.ığunız vardı. 

nm ...• dedi. edildikten sonra Dahiliye Vekil.~etlne ğurt sa ışı arasın ~ ~yu nisbeti kararlaştırıldı Ierinin ikmal edilmeslnl istemektedir. Onunla başka bir dünyadan kalk-
- Ben de öyle .•• Amma yiyemi· lazım gelen malüınat verllecektır. vardır. Trakya şehırlennde Çek- Meclls önümüzdeki on beş günlük top- mq, ~ir giin y.olmun diifeceği aklı-

yorum... O nimetten mahrwnum... Mütekaitlerle, dul ve ylıketlm;!estereJ;- mece ve civarında Yoğurt fiatleri Fiat mürakabe komisyonu dün ıantısında Belediye zabıtası talim.at- ma bile gelmıyen uzak limanlara 
H d deceklert yerlerde kolay go - . · 1. · 1 · d B Ah d namesinin maddeleri müzakere mev- • h. ı ~ • azme emiyorum... ek maaşları orada verilecektir. kiloda 15 - 20 kuruş ıken Istan- va ı muavın erın en . me zuu olacaktır. acayıp şe u ere ugramışttm. Bazan 

İçimizden biri: c bulda yoğurtun kilosu bazı semt- Kıruğın riya.seti altında toplan- günlerce Atlantik üzerınde beraber 
- Fasulya gerçekten harikulade- u· ""sku•• dar lerde elli kuruştur. mıştır. Bir müddettenberi boyun- çalkalanıp durmu,tuk. Bunun için 

dir ! · diye başmı salladL K •k k / City of Bagdat'm batma haberi 
Fakat ekseriyet: ccKendini fasulya Yapılan teftişler esnasında yo- gağı ve gömlek fiatleri tedkik e S l 0 bana eski ve samimı bir dostun ölü. 

gibi nimetten saymak» mese1ini, hu ey dan 1 ğurtun kilosunu 15 kuruşa sa tın ediliyordu. Beyoğlundan bazı münü işitmek kadar tesirli oldu. 
11danın aleyhinde olarak tehir edi· m alarak elli kuruşa satan Üskü- gömlek ticarethanesi sahipleri Ve bacaklar Bazan bir vapura da bir insan ka· 
Yordu. Hatta sekreterimiz şu hiki· darda bir yoğurtçu ihtikar suçu çağrılmış, dinlenmiştir. Fiat mü- dar acınıyor. 
yeyi de ani tt k · d" k"" City of Bagdat yeni bir şilepti. 

a ı: ~H Tanzim planının ile adliyeye verilmiştir. rakabe omısyonunun un u Yegane iz bir çift Lakin onun kamaralarının otW'ma 
Padişahın biri vezirini imhnan tatbikine başlandı Yiyecek maddeleri hakkında toplantısında gömlek satışlarına salonunun, yemek sal~nunun lüksü 

içi.n: ' Belediye tarafınd~n malumat top- kar nisbeti tespit edilmiştir. çoraptan ibaret değme seyyah vapurlarında bulun-
- Bana, en kötü yemeği, en .. ___ ,_ 1• landı!hnı yazmıştık. istanbula Gömlek satan ticarethaneler bun- mazdı. Hatta güvertesinde yüzme 

'-·· • • J tl"slrüdar meydanının ~u P anı- 0 
•· •• •• t B 'kt t Ş l'kded d bir h d d ~ ııı.:otü kap içinde, en kötü ınsan a hazırlandı11-. ve Nafia. vekaleti gelen her nevi yiyecek maddele- lan her turlu masrafa yuzde o uz cşı aş a en ı • e çayırın a avuzu a var L on vapurla ilk 

gönd ı d • nın &• t t kt F" t .. çuval içinde bulunan kesik ikl insan seyahati 1935 senesinde No.-veç ve· er· - emış. .. taratından tasdik edildiği !ıı:zı!mış ı. rinin istihsal yerlerinden maltı- kar koyarak sa aca ır. ıa mu- kol ve bacakları hakkında blr tarar- liahdi ya b 
0 

b. il t . 
O da konağına dönmüş; düşünup Belediye reisliği plan.ın tatbikine b~- mat istenmiştir. Bunlardan ce- ra.kabe komisyonu gömleklik her tan adliye, bir taraftan zabıta tara- .. p~ş • ır ş ep en zıya-

taşınmağa başlamış. Nihayet kara· lamşıtır. Buradaki bır kısım tanzım 1 . f' tl . . tedkik fından yapılan tahkikat ilerlemekte- ~e luks hır yah andırırdı. Ve her 
rını vererek tatbikata girişmiş. .l§i on bln l~ay'.1: bir müteahhide ihale vaplar gelmektedir. . ı nevı k~~ların ıa ~:mı dir. Şimdiki halde, polis cinayet kıs- limandan kalkarken fevka!ade yakı· 

Yanın yumru bir teneke kaba edilmLştU:. tl"~kudar mey~a.nından ay- Fiat tespiti bakımından bır kı- 1 ve tespıt ile meşguldur. Kumaş- mi memurlarının elinde yegane iz şıklı manzarasiyle herkesin dikkati· 
peynir elemek koyarak bir hamalla rılacaık yırmı metre gAnenışdUğinl dekki as- sım yı'yecek maddeleri hakkında lara maliyet fiati konduktan son· olarak, bacaklardan çıkarılan bir ni üstüne çekerdi. 

•-~h falt bir yol Boğazın a 0 u ya asını .. ift bul aktad B ÇOl "P B d b saraya yollamağa kalkarken. Ka • katedecektir. İkinci bir yol sahili ta.- istihsal mıntakalanndaki duru- ra gomlek satışlarının kontrol- ç çorap unm ır. u . ·.. ag at vapurunll!I lu af bir hu· 
Yası &a·· k alelade çoraplardan olup fantezi de- susiyeti vardı. Bir Gittiği limana ayni 

Aune çı mış: ? kip edecek, bu yol Haydarpa.şaya ve mu gösteren malılmatın Fiat mü- ları kabil olacaktır. Gömleği yüz- ~i.ldir. Bu çoraplar, gaip .. bazı. eşhasın s-e ·ıçı.nde hı· .. dah.... uö-ramazd• 
- man, ne yapıyorsun, paşam· dlğer bir yol da Çamlıcaya çıkacaktır. ı d t ka dan daha fa l ka aıle ve akrabalarına. gosterılerek bir ....... ~ ı " ... " . .. 

Peynir ekmek neden en idi yemek Meydanın tanzim işine başlandığı rakabe komisyonunda da bu Wl· e 0 uz r . z a r tanıyan çıkıp çtk.mıyacağı araştırıl- Mesela stanbu1a yalnız brr defa 
olsun? Onu beyler, paşalar, ,ahlar sırada şimdiki tramvay ha~tmın yeri durulması lazım gelmektedir. alarak satanlar ıhtikar yapmış maktadır. gelmişti Amerika ile Cenubi Afri. 
memnuniyetle yer ... Teneke kap da değLştlrilec~k, otomobillerin lll:~~ Bunun için komisyon istihsal sayılacaktır. Bu araştırmalar, henüz müsbet bir ka limanları ev Kap ile Madaga:ı· 
dÜzeltilir, üstüne bir boya sürdün beklemesi ıçin meydanın Boğazıçı cı- netice vermemiş olmakla beraber iki kar, Hindistan arasında mekik do· 

. G kull betinde bir otomobil parkı vücude KÜÇÜK HABERLER mu, pırd pırıl... ene an... Bergamada vatanper- gaip şahıs üzerinde durulmaktadır. kurdu. 
Hamalı niç.İn beğenmiyorsun? Al· getirilecekti_r._____ ~~ğer ~a.raftan da c~se?ln baş ve Şimdi geminin kıpkırmızı yüzlü 
Dmın teriyle ve namusiyle hayatmı verane bir to?lantı *Dun" muhtelit memleketlere gön- gov~esının her hangı bır _yerde veya genÇ kaptanı ve bayatlannın 12 se-
k d. l b • dinl B k d ı"f korunma denizde bulunması beklenıyor. Vaka- • • • ~anıyor... Hay ı ge • enı e; ey OZ a pas Bergama 14 (A.A.) - Dün A- derilen malların yeklinu 378 bin lira- nın aydınlanmasına bir gün meselesl nesını ~ır gece bile karada yatma· 
lorık bir fagfur kaba fasulya koy, tecrübesi yapıldı tatürk.ün Bergamaya ilk gelişlerinin dır. Almanyaya. deri: İngiltereye ken- nazarile bakılmaktadır. dan geçıren ve vapurlarda çalışan 
damadınl'l yo!la. Dün sabah saat on birde Beykoz yıldönümü idi. Bu münasebetle Ber- dir; İsviçreye fındık; Romanyaya yer bir kan koca. Bagdat vapurunun 

- Ne münasebet? kazası, dahilinde pasil .. korunma ve gamalılar Halk.evinde yaptıkları bir fıstığı gönderilmiş.tir. Kral Zogunun otomobi. bütün seferlerine i~tirak eden ket!i 
- Çünkü efendim, en kötü gıda, paraşütçülere karşı mudaf~ dene- törenle ebedi Şefin hatırasını bir de- * Bir müddı:ttenberi İstar,bulda. ve ile köpek g;Özümün önüne geliyor ••• 

fasulyadır; mideyi ,işirir. gaz yapar, mesl yapılmıştır. Hava tehlikesi işa- f daha taziz ettiler. Söz alan birçok Trakyada tedkikatta bulunan Devlet lini satın alanlar O zamanlar gemideki 0 tekir kediye 
İnsanı k"alabalıkta mahçup ve kala· reti verildikten sonra halk soka.klan a .. .. h f Demi.ryollan umum müdürü B. Cemal Arnavut kralı zogu; istanbula gel- ne kadar gıpta etı:n4tik. Çünkü bu 
balığı da fasulya yemit adamın et· terketmiş, müdafaa ekipleri derhal hatipl~r Ataturkun ·-. ~~ a azasını Hidayet Sefer dün Ankaraya avdet diği zaman, kendi şahsi otomobilini mesud hayvan lamam dört kere 
rafmda bizar eder... Rahat uyku faaliyete ge\!m1şt1r. Ekipler ~öküntü ge~çlige emanet ettıg~ !uksek _eser- etmiştir. de getirmiş, fakat buradan gitmeden devrialem seyahati yapm14tı. 
uyut K k f gf el" ce olan, gazlanan yerlere koşmuştur. len, bunları korumak JÇID 18 mılyon * Ahmed Isıninde blrl, Galat.ada evvel bu otomoblll Reşad l.sm.inde bi- H ttA ~ . • h t 1 a· 

maz... ırı a ura g m , yk . ind'kl . . d k tb· d tt • d .. d ob'li Ah a a gaye~ ıyı a ırıyorum. ır art k t ah 1 t • t • Be oz çayırı cıvanna. ı en Türkiın an mı ve a ın e yaşa ıgl Site Fransezde Belediye en musaa e rlne satmıştır. Reşad; otom ı - ..• 
1 

•. .. .• d 
1 

rk d--• 
rn~ amamen m vo ~~ş ur! • a farzedilen paraşütçüler de derhal imanı belirtmişlerdir. almadan dükld.n açarak çalıştığından med isminde diğer bir zata satmış, 0 .g e ustü guverte e yo a. 8 ~a-

k~~ul etmez... İç guvey.s!. ıs~, zararsız hale getlrUm!§tir. Pasif ko- . . polis tarafından yakalanmış ve halt- Ahmed de Cupl isminde bir Almana rıyle konuşurken, seyahatin guzel· 
tuf~!~ırlır; ~~f Allahın verd~gı gu· ı runma ve paraşütçülere karşı müda- Bergamlılar bu vesı.~e ıle .?~~ta kında ica:b eden ceza zaptı tanzim devretmiştir: liklerinden bahis açılmq ve hen bu 
zelligme guvenerek konagmızda :!'aa denemeleri bugün de Eyüpte ya- Milli Şef İnönü olmak uzere buyuk- edilmiştir. otomobilin kral zogudan çıkmış sırada gün~te uyuyan kediyi göı-
Yan gelm~. postu sermi$ yiyor. içi- pılacaktır. lerimize karıJl duydukları sevgi ve 1 * Kadı.köyde oturan Artin ismlnd.? olmam dolayısile gümrı.ik resmi veril- tererek: 
yor ve saire ... Adamın da bundan 1 ---- inancı da bir defa daha izhar ve 1 bir çocuk, evvelkl gün maç seyretmek mesi icab etmiş, fakat alanların hiç _ Su tekirin yerinde olmak İs· 
adisi olamaz... Üniversitede inkılap teyid eylemişlerdir. üzere Şeref stadına gelmiş, bulunduğu biri bu resmi vermemiştir. Bu suretle terdim dem·ıstun· Ne kad·~ rahat 

b. · ıkı da gümrük ka<'akçılığı suçundan Reş:ı.d, ··• • • - .. Paşa söyleneni yapmış; sebe ını dersi imtihanları yerde büyük bir taş üzerine ç P - Ahmed ve Çupl asliye be."'inci ceza ve ne mewd hır hayah var. Bugun d k~b d '"Y d•w• Ob• ı t c·· •O h d k ha iyi seyretmek i.9terken ayağı kayıp ,, 
e a ya an ogren ıgı gı ı ana. bugün başlıyor umuş ane e ar düşm~. bir ayağı kırılmıştır. Artin, mahkemesince muhakeme altına alın- Amerika. yarın AfrikR, öbür gün 

mtş. Fakat padişah: Gümü•hane 14 (A.A.) - Cu- cerrahpaşa hastanesine kaldınlm"'+ır. mışlardır. Dün bunların muhakemesi Şanghay, daha öbür gÜn Norveç S · k f d b·' ı ük' Üniversite ve y~rek mekteplerin " '"iv 
- enın a an an oy e n • ih ı b ·· b martesı·yı· pazara bagvlayan gece yagv - · d K _..._. '·-~ d bitmış· , mahkeme üçünün de dörder fİyorlan •.• Acaba saadetinin farkın· inkılap ders! imt· an an ugun aş- * Taksım e ur......,ıye so""'6ın a 

te ;ıkmaz.d·: akıl hocanı ortaya ıamıştır. İlk olarak hukuk ve iktisad mağa başlayan yağmur sabaha kar- madam Arnlkln evinde yanan sobadan ay hapislerine ve altı yüz lira para da mı? 
Yur.... - ıyerek, zeki kahyayı fakülteleri, ayın 16 sında _hp fakül- Şl kar fırtınasına dönmüş ve 24 sıçrayan ateşle dün bir yangın ba.ş- ceE~~8:. mahkümiyetin.e karar vermiş Yolcuların çoğu tekirin seruad 
keşfet~i; ona vezirlik rütbesini ver· tesl 17 sinde sabahleyin yüksek ikti- saat devam eden kar yerde 25 san- !angıcı olmu.ş derhal yeti.şen itfaiye ve uçnnu de tevki! etmıştir. ve değişiklikler, saadetle dolu baya• 
rniş. sad' ve ticaret, diş tab~eti mektep- timetre yükseklikte bir tabaka teş- tarafından ateş söndürfilmüştür. · tına gıpta etmişlerdi. Zavallı tekir-

HJi< lert ve fen fakültesi, bğleden sonra kil eylemiştir. Bu yüzden husule ge- *Zabıtaca dün yapılan seyrüsefer Meyit yokuşu cik!.. Senin saadetine nazanmlZ 
Vermiş amma, acaba adam fa· edebiyat fakültesi son ~mır talebele- len şiddetli soğuklar ve donlar yü- kontrolunda on dört şoför muhtellf genişletiliyor d ~ . ' 

sulya hakkındaki müta1~ada haklı rinln inkılüp dersl tmtıhanlan yapı- b 1 suçlarından dolayı cezaya çarptırılmış, egmıt. b. 
G lib <a lacaktır. zünden çiçek açmış u unan tııeyva tramvaylar yürürken inip binen on blr Şişhane ile Azapkapı arasındaki Me- Gemideki köpek de büyük D' mı, 8 

• a değil ••• Zira, öyle saaıı- ağaçları tamamen mahvolmuştur. kişiden de birer lira para cezası alın- yit yokuşıınun gen~letUmesl, 13 bin seyyabtı. O kaptanla beraber hatta 
rım, cernıyette teessüs eden bu gibi d • • b" Senelerdenberi emsaline rasalnmı· mıştır. liraya bir müteahhide ihale edilmiş- Bagdat vupurundan daha evvel Ka-ka ti d · Kasımpaşa eresının ır 

1 • naa er aıma kırk yaşını aşını§ yan bu hadisenin vilayetimiz içinde tir. Yo un genişli~i 20 metre olacak- narya adalarından Sidney'e kadar 
ınsanlarca va:?olunrnuş hükümler. kısın ıdaha kapatılıyor sebep olduğu zarar endişe verici * Suıtana.hmed civannda sarhoş tır. Şişhanede Lunapark önü ile cad- her yeri gezip dolqmışh. 
-., ~esela: Sol tarafına yatınamalc... d esinin bir kısmı açık k d olarak gürültü eden Osman isın!.nde de istinad duvarlarınm inşaatı 15 12 d b • lard 
.. _ Ka.sımpa.şıa er • bir yekuna varma ta ır. biri, dün Sultana.hmed sulh üçüncü bin liraya ihal edilmiştir. sene en en vapur a yatan 
:. ogurtla balığı karıtık yememek... tır. Belediye bur:ıdan mühim bir kıs- ceza mahkemesinde muhakeme edil- Bebek - Ist. inye yolundaki faaliyet ve birlikte vapurlarda çal1'&11 kan 
Fa:mlyan k · • • • Jd - mını daha kap:ı.tınağa karar venn.iş- . .. 11 1 

k" k h h k t d ~n arın ,ışırtcı o ugu... .. . O . d E . . mış ve uç ra para cezasına mal um devam e'-ekt".dir. Rumellbisan ile ocanın aya pe en eresan L Mı b. k tir. Sıhhat işleri müdurlüğü Kağıd_ - sküdar Halkevın en: vımız 1 t w.u " B 
1 

N 
1
. ·dil k dil · • aırın ır aç koçan birden yenme· d b ı T k kah o muş ur. Emirgan arasındaki 30 yalının istim- un ar orveç ı ı er ve en ennı · • hane deresi mecrasın a azı yer erın Dil, Edebiyat kolu ( ür ra-

nıesı ıcap ettiği, zira hazmolunamı· temı·z1etı·1mesı'ni muvafık bulmuştur. d b. ·· * Abdullah 1.smlnde biri evvelki lak muamelesi tamamlandı~ından ya- «Knotka» diye ça~ıyorlardı. 12 Y v T · manlığı) mevzuu üzeriın e ır mu· ı;; acagı... ok karnına hamama gu· Belediye bu dere üzerinde de temizle- 1 gece son derece sarhoş olarak o el- lılar yakında yıktırılacaktır. yıldanberi kara üstünde yatmamlJ· ın k ti i a sabaka açmıştır. Mü3abakaya şiir er, 
eme .. · h... 1h ... Bu meyan a me işi yapacaktır. varda bir kahveye gelml.ş ve ellerile lardı. Ve pek mesud görünüyorlar-

d f u) al ·· hikayeler, piyesler ve Türk kahra- k h · b"t•· __ , 
a as ya eyhine savrulan mus- - - --- a venın u un CöU.J.Uannı kırmı.ştır. * Dün şehrin muhtelif yerlerinde dı. Kadın, yolculann kamaralarına, 

tehri İftira... Hepsi, gençliğini Ticaret Vekili Ankaraya manlığını belirten her nevi yazı ka· Bu sırada bilek damarlan kesildiği Beledi zabıta kontrolu yapılmıştır. eTkek de yemek salonuna bakıyor· 
kaybetmiş; sıhhi müvazenesini boz· do .. ndü bul edilmektedir. cihetle Abdullah polis tarafından Be- Bu kontrol esnasında Beyoğlu d Talihs" 'ft' 
muş yaşlıların herzeleri... Birinci, ikinci ve üçüncülüğü ka· yoğlu hastanesine kaldınlmı.ştır. mıntakasında beş ltasap sıhhi nıua- UZ~vallı c~~ı of .. Baı_tdat .•• Zavallı 

if.'f.'f. Ticaret Vekili B. Mümtaz Ökmen zanan yazı sahipleri ne"ir ve temsil * Nişantaşında. oturan sek.sen yaş- yenelerini yaptırmadığından, dört k. ik 
dün ö~leden evvel dördüncü. Vakıf y lannda Kazım isminde blri, dün Be- kasap parça et satarak etiket koy- c:Knotka» lar ve zavallı te uc ·• Kocnkarmın biri, aynada kendinl Hanın: gelerek bir müddet mıntaka haklarını halk.evine vermelerine mu- yoğlunda Meşrutiyet caddeWıden gc- madığından. üç tavukçu, tavukları Hikmet Feridun Es 

seyrettikten sonra yüz buruşturmu~: ticaret müdürlüğünde meşgul olmuş.. kabil kıymetli hediyeler kazanacak- çerken şoför Şii.k:rünün idaresindekl sıhhi şekilde teşhir etmediğinden, , ...................................... . 
- Nerede o eski aynalar! •.• Bı· tur. Vekil, mıntaka ticaret müdürün- lardır. taksin!.n sad.meslne uğrıyara.k muhte- Alemdar mınta.kasında yedi esnaf *Bazı yerlerde Belediyeden ruhsat 

ziın gençliğimizdeki.ler insanı melek den yiyecek ve giy~ek maddelerinin Yazıların en geç 1/Haziran/ 1941 lif yerlerinden ağır surette yaralan- sıhhi muayenelerini yaptırmadığın- almadan tavukcu ve kasap dükkanla-
gibi R"Österır· lerdı·. f'ıatleri, stok mikdarı hakkında iza.- O k mıştır. K§.zı.m, zabıta memurlan ta- dan c~ya çarptınlmıştır. rının açıldığı g.örülmü.ştür. Kaza.la~a 

Pazar gu"'nü akşamına kadar s Ü· 1'ın ed' ed O hesap. hat almıştır. ra dan Beyuğlu hastanesine yatını- Bundan başka muhtelif yiye<:ek ve yapılan bir tamimde Bel ·Y en mu-
Muhakkak ki fasulya, enı.salsiz B. Mümta~ Ö~~~ dün öğle trenile dar HaJkevi Dil, Edebiyat kolu baş- mış, şoför yakalanarak adliyeye veril- içecek nümuneleri alınarak tahlil için saade alınmadan kasap ve tavukçu 

bir nimettir. (Va _ Nl1) 1 Ankaraya donmuştur. kaınlığına göndermeleri lazımdır. mLştir. kimyahaneye gönderilmiştir. dükkAnı açıla.mıyacagı bildlrllmlştir. 

· BaJ' .&mc&J'a göre ... 

-= 

~ --

- Yüzlcı:c~ defa yazıldı, bin- j ••• İstanbul un asfalt yollarına. .. ··· ~eselö. şu yol asfaltsa üs-
l~~c~ def~ çızıldi amma ben gene bir çare bulmalıyız ... - tundeki bu çukurlar nedir? .• 
soyllyecegim bay Amca... ı 

... Değilse şosenin üstündeki 

bu zift tabakası nedir? .. 
..• Buna bir çare bulunmalı, B. A. - Yalnız başımıza değil. 

yoksa bu çeşit yollar başımıı.a dilimize de açılabilir: Asfa1tıa 
~ler açabilir!.. şose arasında yeni bir kelime icat 

etmek zorunda kalabiliriz! •• 



· Jf~J~ ' , Gördüklerim, duyduklarım 

J p Babama • .ı.., ııidenlerdcn RU.u- ıın<Ia, dalyuaaı omuza oaıkıl1 yePJ lccck T• allctlanacak bir konllk ... 

b h matt.a katip ve llldn cami derale- aanli, uzun aof cliblie giymiş, hacı 

bahislerinde derin malumatlı, tekke Hacca niyet etmi§; zamanıııa <la· elbise diken, J\ltr;ncı dairenin arka,.; Ye U ran 1 Var rinden icazetli, Cin ve tasavvuf yağı kokulan buram buram. Bizimkilere ve hısim akrabaya 

:z:~t~t bkir ~:t ,:~etv:x.si !:it<>;Jte b~u~fy~.~~trua=:dk~~ A:::ry:o~~iait~rt::ı~~e :~a: 

lngiltereden artist gelmemesi, Amerika
llların askere çağırılması buna sebeb oldu 

-=·~·-' 
Holllvutta son zamanlarda Jön-. 

prömye buhranı vardır. ~lerdenı 
beri genç erkete rolil oynıyanlar a.rtı~ 
estim.l§lerdir. Bunlardan Clark Gab
le, Gary Cooper lruk.ını bulm~lardır. 
Tyrone Power, Robert Taylor henüz 
genç olmakla. beraber halle bUıDlardan 
bıkmıştır, yeni genç vt.ıstıer ıst:ıa1fr,\ 
Amerikalılar mütemadiyen değişik

likten hoşlanırlar .. Bun\Dl için bir a.r
ti.st, sanat kudreti ne kadar büyük 
olursa olsun dört, nihayet 1>q sene
den fazla rağbeti muhafaza. edemez. 
Oreta Garbo ve Şarlo gtbl bir 1k1 ar
tist istisna teşkll etmektedir. Greta. 
on, Şarlo :ise yirmi senedenberi filim 
çevirdikleri halde elb halk tara.tın
dan sevilmekte, fillın.lert büyük hası- lVi·li~-. 
ıat temin eylemektedir. 

Amerikada jönprömye buhranının 
.sebebi bir taraftan genç Ameri.kalıla
rın askere alınması, diğer taraftan 
İnglltercden genç artist gelmemesidir. 
Amerika Jönprômyelerlnin büyük bir 
kısmı aslen İngilizdir. Harp ve İngil
terede askerlik yüzünden şimdi genç 
İngilizler Amerika.ya gidemiyorlar. 
HattA ötedenberi HoUlvutta yerle~ 
olan İngiliz artistlerden bir kısmı 
bile, vaz!reıerlni yapmak için, İngil
tereye dönmüştür. 

Maamafih elan Hollivutta mühim. 
miktarda Inglliz artist vardır. Bunlar
dan bir kısmı Ingiliz tabiiyetin! muha
faza etmiştir. Şarlo gibi diğer bir kıs
mı Amerika tabiiyetine girmekle bera
ber anavatanla alakalarını kesmem.lş
tir. Hollivutta scnelerdcnberl yerleşmiş 
olan İngiliz artistlerinin en m~hurlan 
Şarlo, Victor Mac La.glen, Cary Grant, 
Herbert Marehall, Llonel Atwil, Leslle 
Howard, George Brent, Ronald Col
man, George Arllss, Erle Blore vardır. 

Son seneler zarfında. İnglltereden 
gelen artistlerin b~ıcalan şunlar
dır: 

Charles Laughton, Errol Fiynn, 
Walace Ford, Elizabeth Allan, Merle 
Oberon, Madeleine Carrol, Ida Lup1-
no, Anna, Nagle, Laurence Olivler, 
Vivlen Leigh. 

Hollivuttaki İn&ilizler her .fırsattan 
bilistifade roplantılar yapıyorlar. Her 
pa7.ar aynca. sıra ne içlerinden biri
nin evinde kabul resmi tertip ediU
;yor. 

Filim çevirecek olan 
gazeteci 

Son zamanlarda. Amerikada. müblm 
tilimlerde bazı rolleri hakikt hayatta 
bu vazileyi yapanların oynaması tea
mül haline girmiştir. MeseIA büyüt 
avukat rolleri için avukatlara müra
caat edlllyordu. Şi.ın.dl gazeteclll~e alt 
bir filim için Amerikanın tanınmış 
gazetecilerinden Elsa Maxvell'e müra
caat edilmiş, gazeteçı bunu kabul et
miştir. 

A.merikalılann ihtiyar buldukları Cla.rk Gable, 
Gary Cooper ile apık bıktıkları Ro~ Taylor, Tyrone Power 

Yeni filmin ismi: •Kadınlar ve ga
zel.eler:ad1r. Filmin çevrilmesine ya
tında başlanacaktır. 

Mısırda filim faaliyeti 
Mısırda filim faaliyeti çok Herle-, ______ , 

Z 2 Nisan Salı Akşamı 

Çemberlitaş 
SinemaSJnda 

SAFiYE 
ve ARKADASLARI tarafından 

Büyük KONSER 
Biletler şimdiden s.inema 
vişesmde satılmaktadır. 

mlştir. Her sene çevrilen fll1mlerin 
miktarı artmaktadır. Son olarak bü
yük bit flllm çevrilmesine başlanml~
tır. Bu filmi idare eden Mısırın tanın
mış sahne vazılarından Togo .MJzra.h.1-
dJr. Filimde baş erkek rolünü meş-

Bariton: /lyas Bazma 
Şan Konseri 

30 Nisan 941 çarşamba günü 
akşamı saat 21 de 

(Ünyon Fransezde) 
icra edilecektir. 

Biletler bugünden itibaren ayni 
mahalde satılmaktadır. 

Tel: 41865 

...__ 18 Nisan Cmna TURAN ---. ~ •••• _ 1_ T"ıyatrosunda runu _,amı 

YAVRUNUN GECESi 
Ses Kraliçesi H A M 1 Y E T Yüce.es ve ıu a.rkaclaşlan, ıanatkir 

NA Ş t T ve arkadaşları KURT AGzlNDA KUZU Komedi 
.,, __ 3 pel'de Varyete. Solo - Düetto .. ve taire Tel: 22127 

LALE'nin en büyük zaferi - .. 
Per~embe gÜnÜ matine1erden ib'baren sinema dünyasının 

ilci eşsiz filmi birden: 

1-A$K UYANIRKEN 
Güzel lsvec;li yıldız ASSlA NORls'in yarattığı bu eser ıon müsaba
kada yüz1e;ce film arasında birinciliği kazanan en büyük aık romanıdlr 

2 - Ö L Ü M . Y' A R 1 Ş 1 
Fred Mac Muray • Ann Sheridan'ın 

can verdiği bu film baş döndÜTÜCÜ bir avantür ... Kalb durduran bir 
heyecan k.aymağıdır. Bu büyük zevk gününü heyecanla bekleyiniz. 

hur artist Yusuf Vebby, b14 kadın ro
lünü de tanınmış muga.nniye I.A!lla 
Mura.d yapacaklardır. FllmJn ı.s:ını. he
nüz katı surette kararlaştınlınam.1.Ş
tır. Şimdilik dl numaralı fillm• den
mektedir. 

Vefat 
Eski Maarif Nazın Zühtü paşa. oğlu 

ve vilayet meclls1 basından Zahit 
Ural'm kardeşi Rifat Zühtü Ameri
kan hastanesinde vefat etım.lştir. Ce
nazesi Salı günü saat 13 te Amerikan 
hastanesinden kaldınlaraık. Teşv1k.lye 
camJlnde namazı kılındıktan sonra 
Beşlktaş Hayreddin Lskeleslnden mo
törle tiskiidara nakledilecek ve ora
dan Karacaahıned mez.arlııtına. geti
rllerek aile makbere.sine demoluna.
caktır. 

Acıkh bir öiüm 
Merhum :Ali Mahir retikası Ayşe 

Şaziye Allahm rahmetine kavupuş
tur. Sekiz evlM yetiştiren, rıa.muslu 
ve şerefll blr anne olarak ölmek SfUl.
det ve ulviyetine erişen merhumenin. 
cenazesi Altınbakkalda. Fransız Noter· 
dam Dosyon kız lisesi sırasında. 199 
numaralı Vltalls apart.ı.manından bu
günkü sah günü 1aat on birde kaldırı
larak Teşviklye camli§erifinde öğle 
vaktı nanı.azı Jolındı!lttan sonra mak
beri mahsusuna. defnedilecektir. 
Kızlan Em.ine Habter, Fatma Mııfah
ha.r, Nurkader, ŞevklJeder; damat. 
lan Mitat Soley, ankat Refet, 
Maamnıer Haran, Bekir özemek; 
ofuJJan aVUkat Orhan Mitat, mi-

mar llıdvan, tayyareci 
Hayriinnas, Bariınünnas 

Yer deliştirecek 
kiracılara tavsiye! 

Akşam'ın KOÇOK lLAN
I..ARl'nı dik.kat.il'! olcunanız 
kendinize en elveri~li yurdu 
yorulmadan bulabilirsiniz. 

Bir akşam gene bizde iken Aksa- dar yayan gidecek, ehlüllahlarla te- dı. Büyüğü Raııel 50 lik, küçüğ<( 
rayda (Olaiılar tekkesi) nde rasla· mas edecek, mürakabelere varacak, Jozefina 40 lıktı. İJdsj de gaga dilli .. 
dığı çok ııayanı dikht bir ııahıstan derununu daha paklıyacak, kız kurusu, matmazel vıe Allah için 
~tı: ağırbaıılı. Kendimize layık koca bu• 

25, 26 yaıılannda bir Dalmaçya Bir ıene görünmedi. Tam ha§ göz lacağız diye trahom:ılarını çoğalt• 
mühtedisi imiş. Öyle aüm ve fazıl, olduğum, evlendiğim gündü. Evin makla meşguller. 
f.lciI ve kam.il, halisülk:albmiş ki jçi akraba, ahbap, tanıdıkla dolu. Devamlı müşterilerine pek sami
hayret. Sonra beş lisana bihakkin Candan arkadaıılar bir odaya çekil- mi bulunurlar, misafirliğe giderler· 
vakıf:' bikemiyat, mantık, ülumu miş laklak ediyor, biraz da bira içi· di. O gün onlar da bizde. Baronun 
:feltada <lerya; en çetin meseleyi sor, yoruz. odadan taııan almanca, İtalyanca 
hemen hallediversin. Hacı gene ayni kıyafetle, fakat operalarını duyunca kapının önüne 
w Sırf vicdani kanaatiyle müslüman ııakalı uzatmış ve göbeklenmiş hal· koşmuşlar, sakallı ve şalvarhya 
olmuş. Ailesinin mevkii ve nüfuzu de damlamasın mı} ağızları açık bakıyorlar. 
)"'Ü.kıek olduğundan memleketinde Yanımıza çöktü. Arada muzipler İçeri çağırdık; birbirlerine tanıştır-
duramayıp hicrete karar vermiş. Ta- de var, bardağı dolduruyorlar: dık; almanca çeneyarışına giri>'lti• 
kip edileceğini bildiğinden, Avus- - Hacım ukalalığı bırak, oyun- ler. Bana da dönüp dönüp: 
turya hududundan gizlice Türkiyeye bozanlık etme; arpa suyunun güna- - Bu adam çok biliyoğ. Büyük 
kaçmış. hı yok... fi,lozof, biğ ( erudit); prezante etti· 
Doğru İpek muta.samfına. Keyfi- (Haşat.. Estağfirullab) ları bası- niz, memnun oluyoğuzl.. diye dur• 

yetten memnır.ı kalan mutasarrıf yor amma ağzı gevşek. Uzatmıya- sunlar, ona da hararetli hararetli 
paşa icap eden muameleyi naib lım, içti birayı, içti b.irayı; girişti komplimanlar, evlerine .davetler ... 
efendiye yaptırtıp (Mehmed Rüs- hacca gidişini alaylı alayh nakle: Yani hayatlan gitti, bayatlan kaldı. 

bin Abdullah) diye nüfus kağı- Üsküdardan tabanı kaldırıp İzmit, 
dını çık:artmı~. Eskişehir, Afyonkarahisar, Konya, 

Onun aklı fikri İstanbul ülema ve Addnayı, oradan Halep, • Hama, 
eşayihinden istifadede, İstanbul Şam, Kudüsü boylamış. İleri tarafa 

yolunu tutup gene naib efendinin harp sirayet ettiği için dönmüş. 
"tavsiyesini Olaınlar tekkesi §eyhine Bir kasaba veya büyükçe bir köye 
götürünce fazl ve kemaline hayran geldi mi doğru oranın en kalabalık 
kalan postnişin, gmci mürid edin· kahvesine dalıp, avucu göğsüne 
rniş. bastırarak: 

Bir aydır dergahta yatıp kalkıyor, - Esselamüaleyküm ya mümi-
canla başla hizmet görerek çile çı· nin !.. 
karıyor, gece yanlarına kadaT da Ellerini öpüp alnına koyan koya-
Uiadet ve zikir ediyormuş. Şemsi na ... 
;fendinin (Bir gece getireyim de - Ne taraftan ne tarafa şeyhim!. 
görün!) teklifine (hay bayi) deni!- sual.ine: 
di. Ertesi akşam geldiler. - Cenabı Mevla nasip ederse ye-

Uzun boylu, geniş omuzlu, ara· dinci haccımı edaya ..• 
le.iyeli, çenesinde iki parmak ııakal, Tütün tabakası uzablır, kahveci-
'aırtmda aba, gayet iri elli ve ayaltlı ye kahve ısmarlanırken: 
bir genç. Hani bir zamanlar banka- Ziyade olsun oruçluyum; 
larda kapıcılık, Beyoğlu mağazala- oruçlu olmasam da içmem ... 
nnda bekçilik eden ensiz takkeli, al Ayetli. hadisli vaazı esnasında 
c:amadanlı Karadağlılar vardı: dili benzi soluk, avurdu çökük, sıtma 
onlannlcine çalıyor. çektiği yüzde yüz belli birine gözü 

Cigara verilirken (kullanmam) ilişti mi: 
dedi; getiriler:: kahveyi de içmedi. - Müslüman, akşamları üşüme 
Meramını pekala anlatan bir türk- gelip titriyor, ardından fınn gibi ya
çeyle. Şems: efendinin söyledikleri· nıyorsun ! .. 
ni daha tafsilatiyle tekrarlıyor: O zavallıcık başını ıallarken, öte-

Dalmaçyaıhın Zara şehrindenmiş. kiler (ermişlerden) diye bakarlar
Oralan evvelce Venediklilere aid ken: 
olduğundan . a~esl onlardan, yani - Saına bir nefes edeceğim, üç 
baron Rovıgo lardanmrş. Gymna- de hap vereceğim amma bildiğin 
aiumu bitirince Viyana mühendis beyaz, acı ilaç değil Üç sabah aç 
mektebine yollamışlar. karnına yutacaksın 1 •• 

Matematikle arası hoş değil. O Gözlerini kapaya kapaya okuyup: 
çağlarında şiire hevesli, hatta kendi (Hoh, hob) üfledikten ıonra haydi 
yazıyo~ .hile. {Mesela şu kabil saç- heybesindeki tahta kutuya. Birer 
malar) diyerek pürüzsüz bir alman- gram sulfatodan haplar yapıp, çekil
ca ııiiti okurken pes dedik: miş kahveye bulayıp zainkı ar abiye 

- Bunun annesi mutlaka alma-n- hatırmışmış. Üç tanesini sıtmalıya 
dır 1.. dayama. 

Karşı.ki minarede yatsı ezanı oku- Tahta kutuda her derde deva 
nuyor. Besmeleyi çekip bir kenar- mevcud: İngiliz tuzu. antipirin, kar· 
da namazı kıldıktan sonra sergüzeş- bonat, nane ruhu, katran ruhu, 
tine devam etti: iyodoforma merhemi, tentürdiyot, 

Viyanada durmayıp dönmüş. hardal, pamuk, sargı bezi ve kutu 
(Ben ecdadımın vatanında, Tite - kutu, renk renk boya, bunları sulu 
Live'in doğduğu Padua ııehrinde ilaçlara katıp nevilerini çoğaltıyor. 
edebiyat tahsil edeceğim) diye ıs- O kasabada, o köyde, ııeyh efen· 
rarları üzerine, bir evlad olduğu içim d.i kimin baş tacı deiil"> Yemeğe 
nazı geçiyor; gitmiş oraya, çağınp kuzu kestirenler; günlerce 

Üniversitedeki bir imtihanında evine misafir edip yastığının altına 
Virgilius'ün hayatını anlatırken pro- mecidiyeleri koyanlar. giderken 
fesörlerde ne elini sıkmalar, ne te- heybesini yağlarla, ballarla doldu
şekkürler ... (Sonunu ııöyle bağlamıJ- ranlar ... 
tım) deyip biı İtalyanca tutturdu Böylece dolaşa dolaşa hem para 
ki derhal iman ettik: kırmış, hem ense ııişirmiş. 

- Rovigo'lann ahfadıından oldu- Artık ona bacı yerine baron de-
ğuna ııek 've şüphe yok!.. meğe başladık. Baron da bira ıiııe-

Gitgide felsefeye, teolociya'ya ler.ini devirdikçe ne şaklabanlıklar, 
merak sarmııı. Kütüphane kütüpha- ne taklidlcr sormayınız. Tenor ağ· 
ne dolaşmada; boyuna okumada; ziyle Traviyata, Aida, Tanhauser 
dağ tepelerinde, deniz kıyılannda operaları: Viyana çalgılı kahveleri· 
günlerce, haftalarca tek ba~ma dü- nin türküleri: Venedik meyhaneJe
ıünmede ... Nihayet müslüman ol- rinde1ti §amata; çoban köpeklerinin 
mak kararını vermiıı. dalqması; çqit çeşit hayvanların 

Kelimei şehadet getirerek hika· bağırtısı. • 
yesini tamamlamıştı. İnan olsun mübalap etmiyorum, 

Beş altı gün sonra çıkageldi. Ba- değme müzik holde numara yapabi~ 

Baronda..n bir hafra kadar ses 
sada çıkmadı. Bir sabah aşağıdan: 

- Bir bey teşrif etti, sizi istiyor! .• 
dediler. 

Mantarlı fe~i elinde, saçları 
alabros, kenarsız gözlüklü, vav bı· 
yıklı, gri kostümlü, sol elinde eldi
ven ve gümüş baston, gayet şık bir 
monııer. 

Kahkahaları atryor: 
- Beni tanıyamac!ınız hal.. 
Baron değil mi"> •• 
Matmazel Jozefina ona fena hal• 

de abayı yakmış. (Nişanlanalım) 
diye yalvarıyor, bu da olur molur 
diyormuş. Bir haftadır her akşam 
onlardaymış. Biralar, ziyafetler, 
gramofonlar ... Tunus gediğ~ne ko· 
nan sabık Allahlığın keyfine payan 
yok ... 

O sıralarda bern:utad kız kuru
larının evine girerken, ortalıkta do
laşan, asker vesikası yoklayan ka
nunlar baronu palaspaındıTas posta 
ediyÔrJar. 

Matmazel J ozefina' nın zamana 
büyükleri familyalarıından müşterisi 
çok. Bunlatdan birine dörtnala ko· 
şuyor. (Nişanlımı kurtarın 1) diye 
ağlaya sızlaya ayaklaı a kapanınca 
Merkez kumandanlığına telefon te
lefon üstüne. 

Kumandan bey hi.1 sıkı iltimaslı
yı sevk.iyaltan buldurup almanca, 
:italyanca, sırpça, bulgarca bildiğini 
duyar duymaz: {Sen~:ı. gibilerini za
ten arıyorduk) diyerek Beyoğlu 
yakasına sivil kanun tayin ediyor. 

Tokatliyanda, Miloviçin operelİn• 
de, Tepe başındaki Gardenbarda, 
dönemeçteki Viyana barında, As
malımesciddeki Koh utta; Aynalı
çeşme karşısındaki Parizyanada, 
hulasa Be}oğlunun h<"r tarafında 
Merkez kumllılldanınm hususi tahar· 
ri memuru Rüstem beyi tanımıyan 
hangi kasadar, metrdötel. gar'son, 
artist, yosma var? 
Şimdi de matmazel Jozefinacağız 

Tanqnın günü bizlere musalla; 
- Baron Rovigo, baron Rüstem 

bey gelmiyoğ bize. Siz biliyoğsunuz 
nerede? 

Şekvaları çok: 
- Çok okumuş, büyük profesör 

amma onda (fidelite) az. Unutlıı 
beni; rica ediyoğum adresini verin! .• 

Kısa keselim. Kartoloz firak ve 
iştiyakla kara sevda getirip eıhikunu 
oynattı. 

Barona gelince mütareke senele
rinde ticarete girişip itilaf devletle· 
ri ordularına arpa, saman, ot mü· 
teahhidJiği yaptıktan sonra kes~ini 
de doldurdu. 

( ... ) de yedişer, ıe1'izet katli 
lı:'aç tane ıı.partırnanı, kaç tane m~ 
törü var diyorlar. ~ 

Sermed Muhtar Alm 

Bu aksam SUMER sinemasında-.. 
2 büyük yıldız tarafından yaratılan müntehap bir Slmc 

Züppe Kızlar 
"(Frwwca Sösll) 

Nevyoıli )'Ö)taek aoeyeteeiniıi .Undallq ilmi 
:An.AS EKSPRESi •• sn:.ı.ıA DAILAI f'='mh 

9DUtalmu Wramanı 

BARBARA STANWVCK 
ye HENRY FONDA tarafuad-.ıı oynanıWı }>u möektıa. hôe: 
Zabıtanm ••• Kadmlan nasıl g8ıetle(Qtni ... Peet ln:ı:1arın mfk

lan ~. eil*lcekrinl • • • &ÖreceliaJniz. 
Bu ak§am .ic;in yer lerinizl evvelden aldınnız. 



At/antikte 
seyahat 

Bir kafileye refakat eden 
bir İngiliz torpido mub· 

ribindeki muharririn 
ihtiaaalari 

Loadra 14 (A.A.) - Reutor 
ajamuun bir lnciliz torpido muhri
binde bulunan hu.mi muhabiri bil
diriyor: Bir ban.mm siiY.teal tay· 
yare kanatlarile lirtülü. diler bir 

Amerikalı gençlerin dahiyane bir tedbiri kt1mınm da anbartan ıimatt n ce
nubt Amerikadan yüklenen harp 

• Amerikada Y ~ni ~~a eyale- maz, inekhaneye gidiyorlar, inekle· malzemesi ve yiyecek maddelerile 
tinde ~al ve ~~n yennde olmı- rini saiJyorlar, 8onra üniversite mey· tamamile dolu bulunan bir ticaret 
7aD birçok çılçilenn çocuklan, .AI· danına giderek •Ütlerin halka uh· vapuru kafilesi, birkaç 1ıün evvel 
'buhek ilniveraitesinde tah.illerine )"Orlar. bir İngiliz limarıına gelmiıtlr. Kafi-
Clevam edebilmek için ıu çar~yi bul- Tah.ile bevesklr bu fakir d~li- le~eki ham.ule, 250,000 ton tahmin • 
muılardır. lr.anWann bu tetebbiisü, halk bez- edılmelttedır. 

H dinde büyiilr. bir takdir ve alaka Atlantiğin öbür sahilinden scl-
cr CCllllÇ, köyünden bcraberinc.•0 I_ J L fil fa'- d 

Oroenland nasll bir yerdir? 
Bu adada kimler yaşar? Burasının 

Amerika tarafından işgal edilmesinin 
askerlik bakımınn da ehemmiyeti nedir? 

-- · 

b 1ıö.tennif, aiitleri kap11 kapat u.tıA mede o an ır.a eye re ır.at e en 
irer inek almıı, sonra bunlar bir- alm-••br. Bu tedbı·r ........ 1·nd· ..n- torpido ınuhriplerinden biTine bin- ,.. ___ .__ 1 .. ~,, ,,... ... , .... - urQalUllld adaunın Vcnedik'i denil• Sakkertopen ıebri 
eşerek bir mandıra tutmutlar ve l-e __ L:- bir zahmet ve sıkm:ı ır..ek im.tiyazına. mazh. ar olarak ln-

l llek f ....... ·-··w -.; it h - d il Son srünler zarhnda selen telsraf- • 
o ti bir inekhane kurmutlaıi.Lr. ~ekmebizin tahsillerine devam ede- SJ ererun ayatı enız yo arını dur- lar, Amerikanın Groenland aduın· 

Delikanlılar üniversiteden -·1.ar çık- biliyorlar. madan korumak vazifcaile mükellef d h 
• ~ ıubay ve deniz erlerinin cesaretine a ava ve deniz Ü•leri ta .,.le• 

-L d --L· ld M k I mek üzere Danimarkanın V.,in .... T-ın an v-uıt o um. ev i erini • 
ve ıüratlerini bir harp gemisi doğ- ton aefiri ile bir anlqma imza etti-
ruluğu ile kendilerine bir himaye ğiııi bildirmiıtir. 

Bir müddeiumumi - eski kanun
perdesi halinde refakat eden torpi- Groenland nasal bir yerdir~ Bu 

bgilterede ve Amer.ikada yüzler• kCimetinde 1740 eeneaindenberi do muhriplerine göre tanzim eden adada kimler :yqar) Baıumm 
ce •ene evvel kabul edilmio bir ta• hükmü cari olan bu yolda bir ka- ticaret vapurlan ne birlikte mütead- Amerika tarafından jısal edilm•inin 

lari nasıl tadil ettirdi? 

1ı k 1 d B 1 h!''- nun var_ı_. dit gün ve geceler yol aldık. aakerlik bakımından ehemmiyeti 
m anun ar var ıt. un arın U&.· tnr . .. . nedir~ Apğıda bunları mh ede-

mü bugünün yqayıı tarzına uyma· Son zamanlarda bu kanun yüzün· Bır gun, kafıleye mensup vapur- ceğiz. 
ınnktadu. Fakat buna rağmen ka- den garip bir valı:a olmuıtur. Müddei lardan biri deniz sathında bir deniz- Groenland dünyanın en büyük 
nunlar tadil edilmcmi2. olduğu gibi umumi Jama Morford halkın bnu- altı gördüğünü haber verdi. Hemen adasıdu. Amerilcanın timalindedir 
lıırakılmıştır. Kanunlardan bir kn- na riayet etmediğini cörrnüt. bunum h~zır ol if&reti verilmi, ise de de- Adanın büyük bir kıımı Kutuh mm: 
ını pazar günü çalı§mayı ve eğlen- üzerine Adliye Nezaretine müraca· ?ı.zaltı derhal d~nizc dald~ğından ne takası içindedir. Bu ubepfe her ta• 
ıneyi yasak ediyor. Asırlarca evvel atla ya kanunun tadil edilmesini, açın~e bulundugum muhrıp ne de rah asırlardanberi çok kalın buz 
Pazar günlerini halk kilisede ibadet· yahut vazif.eaini ifa etmeğe mecbur kafileye refakat eden diğer muhrip- lı:itleleriyk kaplıdır. Yalnız h"ld 
le geçirirdi. O gün bütün eğlance kalacağını bildirmi,tir. Adliye Ne- lcr bir §ey görememİ§lerdir. Deniz- bazı mıntakalarda senenin m::~e e • 
:Yerleri kapalı bulunurdu. Kanun zareti bu müracaata ehemmiyet ver· altı araştırılmağa başlanmış ve de- zamanlramda buzlar çö:zül""r n 
bunu mecburi şekle koymu~tu. memiıtir. ı:iz bombaları atılmışsa da bir ne- Groenlandın mcııahası ~~mamen 

Şimdi her tarafta yapma tarzı Bunun (lz:erine müddeiumumi bir tıce alınamamıştır. Fakat ertesi gü- malum değildir. iki buçuk mily 
değişmiştir. Pazarları ibadetten zi- pazar günü her ne .uretle olursa ol- nü baıka bir muhripten alman tel· kilometre murabbaı kadar tahU: 
yadc iı.tirahat ve eğlence günü te- sun çalııan, yahut ıokakta gezen sizde geç.tiğimiz mwıtakada bir düş- edilmektedir. Fakat bunun ancak 
Jalli edilmektedir. En mutekid hrie- Jcimaekri yakalamalarını polise cm- ~ap. d.enızaltısı batırıldığı haber ve- 88 bin lı:ilometre murabbaı olan lm
tiyanlar bile sabahleyin kiliseye retmiftir. Polis iıe bqlaınl§ derhal rümışti::-. mında bir derece hayat cecri var· 
gittikten sonra günün diğer bınını toför, eczacı, gaze'° •abem, sütçü, Bir sabah da pfaktan az evvel du. Diğer kısımlarda soğuk o de- . 
gezmekle, yahut sinema veya tiyat- lokantacı, benzin aabC181 ve aaire geminin ön direğinde bulunan göz- rece şiddetlidir ki hiç bir ıeyin ya
roya gitmekle geçiriyor. Halbuki bu, gibi çalqanlan tevkif ederek polis cü bir harp gemisinin gözüktüğünü f8Jll•wıa imkan yoktur. . 
kanuna göre bir cürümdür. Üç dört merkezine göndermeğe başlam11br. haber vermiştir. Derhal bütün ışık- Groenlandın nüfusu 14 bin ka- • 
sene evvel lngi)terede bazı müfrit- Bunlardan 80~r~ 1ıra sokaklarda gc- lar söndürülmüıtür. Biraz ilerledik- dardır. Bu nüfus muhtelif tehirlere 
in pazar günleri •inemalann açık zenlere gelmııtır. Bu auretle az za- ten sonra bunun büyük bir harp ge- ayrılmıştır. En büyüle fdıri ve ada· 
bulunmasına itiraz etmifler, bu yüz- m~n ~a~fında ~inler~e kişi tıevltiE miaile refakatinde bulunan mütead- nın merkezi olan Godha\lll'm nüfu
den hararetli münakaplar olmUJtu. eclı~au~:..Tevkıf edilenler kanunun dit torpido mubriplerinden mütcşek- IU bin kadardır. Diier tehirlerde nü
Niha~t pazaraln ainemalann açık taYJ.? ettiği cezaya mahkıim edilmiş- kil bir kafile olduiu görülmüıtür. fuı birkaç yüzü geçmez. Bazı lı:öy
bulunabileceiine karar Terilmitti. leTdir. Torpiller kovanlarında, topçular da lerin nüfusu ise 50 • 60 arasındadır. 

AmerjJı:anın bazı hükumetlerinde Müddeiumumi, kanun tadil edil- toplarının ba§ında ateı emri bekli- Adanın ıark kısmı ıoğuk akını do-
kanun daha şiddetlidir. Buralarda medikçe, he:- pazar tevkiHere de- )'orlardı. Geminin hüviyeti ıorul- ~yıaiyle çok soğuktur. Garp bamı 

- 1 • k k • le bil vam edeceğini bildiımiotir. Bunun duktan sonra geçen saniyeler bize msheten daha sıcaktır. Burada ya-
pazar gun erı 10 a ta. ~ezme • e üzerİQe Adliye Nezareti harekete çok uzun seldi. Nihayet harp ıemisi 'Zln üç buçuk ay kadar buzlar çözü-
yaaakbr. Halk ancak kil~ sıtmek pçmİftİr. Kanun acele tadil ed~ dost cem.i oJduiuau bildirdi. lür, bazı bodur yetiJ nebatlar da 
için .okaia çıkabilir. Delaware b&- cekm. H h"• v _._,_ R f L söriiJiU. Ba müdclet aarfmda hüyilk 

. . ava ucummıa ugraaa&. e aJ1La• bir faaliyet hüküm .ürer. Kıt celip 

1 G
• •N• •N ANS.KLOPED•s· ı bmizde. b~lu~~n tayyareler, mu~~- sonm bt geceleri baı!ayınca bütün 

U U 1 1 1 zaman ılennu:ıa tarauut e1nıekte idi· faaliyet d 
!er. U~~~ ~~~ tayyare veya düt- Croen.::d· dokuzuncu asırda 
man aorülduiü zaman, toplar he- Eric "'---'- • ..ı __ ..ı. N ......:ı: b. 

L h b 
.. ,,,_ __ - ...:ı:.. d unuıuıoern acuaa. On"cyı ır luyafeti giyer. Bu L-tet kaim '-'r 

E b U e e men o ;19~t~ ~c~ıuqor u. semici tarahnclan lı:etfedilmi - • ..,... uı 
Torpido muhribımaz. mahnıkatuıı Gemici L 'L-~ d bir fÖ1 ceket, bolca bir pantalon, ayakta 

• hn b. d 1 Ti ayaııL ~ yer e az ye- çizme. batta kalın bir bqlılttır. Dı-
-- ın.an1 az l ır yer ı:_n a mııtJr. ıca- tillik görünce buraya Groenland Lı 

DünkQ niW>amıada bir fıkrada peygamberin kapısı uuuue p.blar, ret vapur arına dagılacalr.lan yere ya . y .1 d • . • • • f&ny& çılr.tııuan zaman UEUn kürk 
llbu Leheb adı ıeçtJ. dikenler Jllanlı. Hlılılanda •Tet>bet kadar refakat edilmit. orada kendi- ti nı Ada qı a a ""ddwnNı ver~ı- giyerler. 
Haşbnllerden Abdtilm1*&11>'1n ollu ,eda• sftl'elll ~~· ta. lerine iyi talih temenni edilmittir. z;~ bağlı ur~ m: ef 41 ~~eçe ~af· Eskimolar yazın Re:ı geyiği dcri-

Glan Ebu Lebeb, Pe7Pmbe11n amcası ltln 'l'9 80nun& - Birkaç saa~ sonra ufukta görülen , _ .. a mıı r.. . a or· sinden yapılnut ~dırlarda, kı•ın 
Dldulu .......... JIUlb•-11• ...__.,_ -• dar ısrar-etU. :Nihayet hicretin idile! d d d"" .. 1 d f veçre munasebetlerını keımit ve L __ .:ı " ~ .oe&&1. ~ a-- Bed1t ~ yedi gtln uman an, onu, yo umuz a re a- 16 k d gıgu&n veya taflan yapalmıt evlerde 
~ lalAmlyet.I lı:abu1 e«ıınecttif!ll _.. senesln:o. o.edl ane91f teattün et- kat edeceğimiz kafilenin gelmekte ncı a;ra da ar tamamen unutul- otururlar. Bazı köylerde elan ealı:i 
tın y~ey=A: :,,fıpnant*.:.. ::: e.mıe sfımilldtı. ol~~ğu anlaplmııtJr. Kafilenin geçe- i::':~ya u:kı:ı :t:r~ egene seyy:· iptidai hayat vardır. Burada qın 
hııım""ur t.ıa-1-...... ~ ~A-~~ --·._ ......... zevcesi de PeJgamberln cegı yolda raslanan mayn, merbut 172 I d O . 1 ___ eıı ~emJ k • toprak ve buz albndaltı kulübelerde 
.. _ • ._ W'lf~ • ~ a.auua ~ .., .. ~ h 1 d - •- d 1 b e anunar.ıuuıın mwıt e e- M -~ı aotutmak için ~ çabfm""1" ftpnanıJdt. cTebbtt yed&• dreslnln u un ugu noda an ayn DUf ııa ih si im 13 "d yaprur. agaraya heıiız:iyen bu 
Huretı Muhazmned'Jn ....... ~ ondan da ıbammalet'el-ha.tabı J"Ulİ bir mayn idi. Bu mayn. mitralyöz- ayr~ °! ve O 

1 ar~ ~n~~ kulübelere uzun bir tündden yüzü-
.Diiımanht ol.tun _..._ her ..-ıı odml ııamah diye ?Jah9olunur. lerimiz tarafından batınlmııtn. lı:m.l§ r. "d ~alan dand en F~~- koyun kayarak girilir. içinde bütün 

'"'""'• mar anın ı arcsı bn a ır t il k" e::============ Yol da, su kesimi hattma hdar adada DanimarkaL pek azdır. Bun- aı ~l ~ anı Ye kızak lan çck~n kö· 
u Mecıı·ste alevlere sarılmıı bir ticaret vapuru lann yekoou 300 kadardır. Groen- pe en yaşar. 
cıavacı gençler gördük. Be vapur, bir gün evvel land"ın asıl yerli halkı Eskimolardır. Bitmez geceler 

Bundan sonra sivil 
liselerden de talebe 

alınacak 
••• 

Dünkü içtimada bazi 
Jiyihalar müzakere 

ve kabul edildi 

bombardıman edilmişti. Yardımcı E kim } 
gemilerimiz yanmakta olan vapurun 1 o ar Groenlandda kış çok uzun sürer 
etrafında dolaştıktan ıonra vapurun Eskimolar kısa boylu. genit omuz- ve yedi, sek.iz ay mütemadiyen or-
kurtanlamıyacağı anla,ıldığından lu, güçlü kuvvetli insanlardır. En talık karanlıktır. Eskhnolar bu za
yolumuz& devam ettik. uzun erkeğin boyu 1,62 kadının mam uyumak, av aletlerini tamir 

l ,52 • 
A

""'. ·· -vı d b" h dir. Derilerinin yengi oldukra etmek, hava müsaidse çıkıp ay veya 
,,~ı gun og e en sonra ır ta - d S-'- "' Jd 1 ..,_! dal _....ı d-L y I san ır. a.Kallan aeyrck ve az aaç- Y iZ ann ıııiı altında gezmek veya 

B 
. 1m1ye san ına nmaa ı&. o umuzu l · ah • ı Ankara 14 (A.A.) - · M. Meclisi ,_ ı_ kl k S d I an SJY ve aıkbr. Hepsinin elma- av anmak.la geçirirler. Bazan hava 

.... - .. B a-.-.tdin Günaıtann -·- ır.eaereır. ona ya aşb . an a yan- __ ,_ '--'ue . .. . - .. 1 f t=lı~~rak Belediye~- ya kadar ıu almıttJ. İçinde kimse ';; & ...... ~. n çıkık. eozlen kuçük ay arca ırtınah devam eder, o za· 
nunun 23 6ncü maddralne bir fıkra yoktu. 5-ıdal içindekilerin ba,ka M -~~: 1 Bu E::stle Est~laen man hiç kimse evinden, mağarasın· 
eklenmeene dair kanım tekl1fbıl& aid bir vapur tarafından lturtarıldığını ogo ıpı ır. er. en . &~o • dan dııanya çıkamaz. 

tub ta'Tpnı, K.utub taZIAı, beyaz a)"I 
bulunur. Eskimolar buıılan avlarlar. 

Buz dağları 
Groenlandın her tarafının kalın 

buz kitlelerile kaplı olduğunu ıöy
lcmiıtik. Yaz gelince bunlardan bir 
kwnı çözülür ve deniLde yüzmeğe 
başlar. Bu buz dağlan vapurlar için 
çok tehlikelidir. Bir zamanlar Tita· 
nilt vapuru bunlardan birisine çar
parak batmıştı. 

Adada 3,000 - 4,000 metre yük
ıekliğinde dağlar vardır. Sahiller 
Norveçin fiordlarına benziyen koy
~arla çevrilmiştir. Adanın başlıca 
ıhracah fok balığı yağı, balık derisi
dir. Ticaret Danimarka hükumeti
nin inhisarı altındadır. Bu inhi ar 
idaresinin gemileri vardır. Bunlar 
eşya götürür ve oradan eşya alırlar. 

Groenlandda Cryolithe denilen 
yumupk beyaz bir taş ve mermer 
ocakları vardır. Bu taııiar Amerika· 
ya, Danimarkaya gönderilir. Yapı• 
lan tedkikler adada kömür, balen 
\"e demir madenleri de bulunduğu· 
nu göstermiştir. 

Groenland'ın 

Ankara 14 (Telefonla) - Hava 
birliklerinde genç pilot n aubay 
illtiyacı ıimdiye kadıt.r yabuz ukert 
)işelerden ayırmak •uretile temin 
edilmekte idi. Sivil liselerden yetifen 
gençlerden havaalıia heTesli görü· 
!enlerden havacılık anulaıımn yeri· 
rıe getirilmesine imkan verebilmek 
İçin bundan .onra her •ene ukert 
liııelerden ba,Jca sivil liselerden de 
harp okulu birinci sınıfına talebe 
alınacaktır. Bu talebelerin llzım ce
len evsafı haiz bulunmalan ap et
rn~ktedir. 

dahiliye encümeni maııbatuı ile 27 ümid ederek yolumuza devam et· nn d m~~n. ~~da iki rıvayel E•lerde veya kulübderde müte
ttnunuenel 939 tarihinde ve mtitea- tik. Limana varacai-mız. zaman ak- var. ~r. .mc:.wne sare bunlar kml madiyen 'balık yağından bir kandil 
kiP g;bıler TUku bulan Rhelede !ev- si istikamette ilerliyen bqka bir derıli denilen ~erih .. Yedilerine yanar. Kandil hem içeri.ini ısıtır, ehemmiyeti 
Jcallde hlmıdlerl g6rillen bul mah- kafileye, tesadüf ttilt meneuptur!ar, tima]e dogru çelı:ile- hem aydınlatır. Kıclık yiyecekler Groenlaadın askerlik bakımın· 

Türk argosu 
Anbra 14 (A.A.) - Tilrk dil kuru

:rnu genel sekreterliğinden blldlrllmif
tır: 

DII!rnlzde kullanılan argo tabirleri
ni içinde toplamak üzere turumumuz 
se~reterıerlnden B. Ferid DeTe
~ü nün YaZdJtı Türle Argosu tttabı 
t 

urumca bastınlıp ortaya çıtarıimıt
ır. 

tamiann ceu1annın kıdlrilmeırhıe s· d·-· h ~ . rek bu mıntakada yerl-=-1 ..J' --l-- " ald uııuna M kanun Jlylhamu ttlncl ın ıgım mu rıp mahrukabnı ve ikin . • _ • ~craır. 7.......0 bazırlamr. Banlar sünette d- eh.mmiyeti bu adanın Ameri-
müzakerelertnı yaparak kabul eıtm1t- yiycceiini aldıktan 'birkaç giin •onra mitJ c.J ~ay[!j}'or~ Aayadan gel· veya İste kuıutulmut balak Ye ettir. ka Ye Avrupaya çok yalun olma• 
tir. tekr~ a~i va~Fe ile yola çıktı. and:O~ m? . n ~oiol. tipini Yaz gelince bütün erkelder denizde ~ il~ celiyor .. Anıerik~ hük~ 

11 
U. bundan 80nl"a Devlet Demir- Muhripteki deruz erleri soyunmadan k d. n bu ihtimali teyıd et• ve karada ava çakarlar. Bu suretle meli Danımarkayı ınal etmıı olan 

yoll: Ye llmanları tebiid anc:lılma im":n.hul~uk~a uyuyarak Fakat ne- me ~e .. ır. . . btbk yiyecek ~l.~u. Kuru ba~ ~n bir zün Groenl~ndı da 
aid kanunların bazı maddelerinin de- telennı hıçbır an ltaybetmiyerek Butün Eakimolanıı ~dan .fO hin veya et. bazen pJfJrıl~r. fakat ek~- itcal ederek . Amerıka>:1 ıımalden 
tıştlrllmeslne ve bazı maddeler ek- tekrar engmlere açılmıtlardı. lı:a~ardır. Bun~ bır Jc..... AJu. )'etle • çıy ol~rak 7emr. F.auen .E.kı bava ku~etlerı~le. tehdıd etmesin· 
ıenmesine aıd kanun lQilıaslle onijı kanın. Kanada n1n çok fima)iade mo ç.,.. et yqea adam demektir. den cndıse etmıştır. Buna meydan 
subaylar heyetine mahsus tıertı ta- yqar. Bir Jumu .., Groealaacfda Yer altındaki mağaralardaki kan- vermemek üzere adayı ifgal etmek-
nununun blrlncl maddesinin taıdlllne, Burdurda abf yerl...,ittir. CroenJuddakileria ha- cliUerde )anan balık yq., toplanan tedir. 
Türldye Ye Irak biikftmetlerl arasın- •• b kal rah yakın zamana bcfar çok ipli· müzahrafat öyle pie bir koka nctre- o·v 
da a.ktedllen nterlner mukaveJAtılnln muaa a a n dat idi. Bir müddetten beri bun- der ki ba,lta hiç bir iman bu ko· ıger. ta~aftan . Amerika Groen· 
tasdik! baömdaki kanun !Aylbalan- Bardur 14 (A.A.) - D11n burada lar da daha medeni bir hayat ccçir- kud• yaşayamaz. KaduJar eberi- ~andın lfgalıle .f ngıltereye yapaca-
nın b!rlncl müzakerelerini yapmıf, Burdur Te lsputa avcılan aıumda meie bq)amıtlardır. ya idrarlan ile yüzlerini. vücut- g.ı yardı~ı genışletebilecektir. Ame-
lçUmaına 80D vermlftl.r. ~~bakası Japılmıftn'. A~ r_L,_ 1 -L! _

1 
_ 

1 
.. )erini ·-Larlar Bu k lı: v d rika lngıltereye gönderccc·gi mal· 

~- çıe1en1c koJd1*tan -.ıra bin- L9UDIO ar. zau. ten. au er yuz u ,.... • o u. mAKara a- • le d" 
Meclis geleccıt toplantı.sını ~- Jeıce haltın tmaıılrterl uamda atat inunlardır. Muaikiyj çok eeTerler ki kokuyu hastınrsa çok aevilir. ~~~yı en 1 ':apurla• ıyle ve ken-

ba günü yapacakbr. ahuna g1dllerek atıflara Mtl•nrn .... miufirpervıerdirler. Resme "Ye hey: İdrar kokan bir kadına: cMatmazel ~ arp gemılerinin himayesinde 
tır. Jceltraşlıia ~ok müataiddirler. Son kokuyor!> denir. croenlanda göndere-:ek, bunlar 

L • Bir ölüm cezaaı Sıvasa kar yağdi 80 metre geyik atl§lllda Burdur 22 zamanlarda çok terakki etnıitlerdir Eakim 1 d b. L d b. rocnlandda İngiliz vapurların• 
~ 14 (T 1 •e Isparta 14, U98l' gü~ln autında M al li ed b. • . o ar an ır ıuımın e ır nakledilecek 'e t k 1 d"l k 1t 

te Naci adı e ef?~la) - Ödemit· Sivas 14 (A.A.) - Bir hafta tadar Bordur 1'1, lllparta bir olmak tbıere ecm~ an, ,.er • e ıyabna aıd erlı:ek birhç kad1111 alabilir. l ler aile fileleri burada C§ ı le ~ ~ce a• 
•u lu Al ~da bmni öldürmekten devam eden bereketli yatmurtan mtl- blrfncllltı Bilrdut n aıncmtı Ispar- -:serl~n vardır. Eakim?lar çok lıa- reisi evinde mutlak halcimdir. kim- l" • h. n sonra ?gılız harp 
"d ç hndıt Mustafa hakkındaki teaklb dün buraya bütün gün famla· &a bzanmlftlr. Böylece her ti limdırler. Ka..,.ga. çekıpnek nediı 9eden emir alma gem ıe~ı. ımaye edecektır. Bu suret-
~ü: lı:ar~n tasdik edilmiıtir. Hü- aıs tar yatmıştır. Banlar ııotumu' atış için bölge bqlcanlıpıca. hazırla- bilmuler. Yahaoalarla çahult kay- Crocnland d z. d le l~gı!ızler vapurdan ve himaye 

bugtın!erde infaz edilecektir. ve civar körler katla örtülmüftür. nan kupayı Burdur almıftır. naşırlar. Kışın erkek ve kadın ayni nilen Kutub ga ~-ın a ~e.nlkn.e ~e· gemılerınden yüzde elli derecesinde 
eyıgı, mavı tı ı, Ku- tasarruf edebileceklerdir. 

, 



Uyuyan adam 
Romanyada _ 

emlak ve menafii 
bulunanlara 

~RADYO 
IBugünkü program f 

zekinin o günü gene neşesi. pek ye-ı - Aklıma blr şeytanlık geldl. .. Ştm-1 rtnde 1dl. Tatlı tatlı hiklyeler anla- dl biz bu uyuyan adamın yb(1nii l~I ötıe ve aqam 

tıyordu. Bir aralık gülümsedi: ziinü boyasak ... Ne fevkallde bh~ Hariciye Vekaletinin 12,30 Program 
- Sıcak yaz günlerinde trenle uzun olur değil mı?_. Ta.bil o hiç haberi ol- 12,33 Türkçe Pl. 

seyahatler etmek hiç hoşuma gitmez. madan trenden inecek, ru geld.111 bQ.- bir tebliği 12,50 Haberler 
Llkln evdeki pazar çarşıya uymuyor. tün insanlan kendJslne güldilrtec~.. 13,05 Türkçe Pl. 
Bazen itısan önüne geçilmez mecbu- Haydi şunu yapalım ... Boya.yalım yü- 13,20 Karışık Pr. 
rlyetıer karşısında kalıyor. Nltcldm zünü.~ Hariciye VekA.letlııden tebliğ edil- 18.03 cazt>and 
bundan iki buçuk s ne evvel trenle - Bırak canını. .. !3u tehlikeli bir ml~Jr: 18,30 Kon~ 
Beyruttan Halebe gidiyordum. FeVka.- işi ... Adam duyar !ı~.ll~ ~a re-dl olu- Romanyada. ahiren neşredilen bir 19 00 sololar 
111.de sıcak bir ~tindü. Bana öyle ge- ruz ... Meseli tam yuziinu boyarken kararname mucibince, ccnebllcrin ı 19:20 Mii7.1k (Pl.) 
llyordu ki sıcaktan nerede :ise şi- gö'Zlerlni açıvermiş ... Bu hareket1rniz1 milli Iktlsa.t Nezaretinden verilmiş bir 19 30 Haberler 
ır.endıfcr~ raylan eriyecek ... Trende, nasıl izah edeblllrz?.... müsaade olmadıkça Romanyadakl 19:45 Ziraat T~k. 
bk kompartımanda yalnızdım. Açık - ~ çantamdaki kaş kalemi ile emlAk, hukuk ve menafllne alt ta- uı,so Fasıl 

20,15 Radyo gazet 
20,45 Orkestra 
21,30 Konuşma 
21,45 Türk müzl~ 
22,30 Haberler 
22,45 Müzik Pl. 

16 Njsan 
Çarşamba ıııabahı 

8,00 Program 
8,03 Haberler 
8,18 Müzik 
8,45 Ev kadını 

pencerenin önünde oturmuş, ba.şunı ona ne guzel blr palabıyık yapa.bilir- sarruf muamelelerinde bulunamıya-
kanapeye dayamıştım. Bir müddet dlın. Hem kendlslne bu palabıyık ne cakları; böyle bir müs~ade istlhsal , ...................................... , 
evvel oğle ye~ğlmi yediğim için üze- tadar da !akışırdı... _ edllınekslzln yapılacak tasarruf mua- B U L M A C A M I Z 

ORDULARI DURDURAN KADIN 
Tefrika No. 95 J Yazan: İSKENDER F. SERTELLi 

Karayiğit, korkunç bir 
aea duydu: Tıaaa •••• 

Hemen hemen UZlUl asırlardan beli 
ayak basmamış çalılık kayalar ara
sından geçerek tepeye tll'Dl.8l'Ul·orlar
dı. Saide biraz yakanda yıkık duvar
lan görülen bir harabe !reşfetınlştl: 

- O duvarların dibine kadar çıka
lım. 

Diyordu. Fakat, beş adını llerlde gi
den Kara.ylğitin blrdenblre kayalann 
arasından korkunç bir ses duyması 
her iklsinl de şa,,ırtmll}tı. 

- Tısssss .•• 

- Mızrak resmtnın 'Ucund.t. Gan.
ta (2) yazılı. Demek ki, MımWal 
Kıbrısa. Gavatadan ~er. KUf ı-. 
mlnln mlnası da beBı:1 Mı.SU' ordusll
nun kllf glbl uçup, sıcak NU boyl&
nndan buralara kadar geld.1R'ln1 göe
teriyor. Balık, deniz işaret.ldlr. Ken
dilerinin denlzclllkte mahlr. oldukla· 
rını anlatan bu remzın belld b~ 
mlnalan da vardır. (3) 
Karayiğit duvann üstündeki işaret

leri tedkik ederken, yerde ayağına blı 
kuru kafa takıldı. Birdenbire ürlttü
Geri çeklldi: 

- Bu ne?I 
rime buyük bir ağırlık basmıştı. Göz Olnar boyle konuşurlarken gülme- melelerl Ue normal idare muameleleri 
kapaklarım kendi kendine örtülüyor- mek için kendlml Mr zaptedlyordum. ve bankalarda mevdu kıydfetlere mü
du Trenin takırclılan yavaş yav&.1 blr Hakikaten yüzümü boyarlaıtcen bu 1ık1 tealllk tasarruf muamelelerinin huku
nl~ni haline gelmeğe başla.nu.Jtl. Ne- kadını suç üstünde yaka.lam.aJc. pek kan batıl addedileceği; Romanyada 
rede ıse kendimden geçecek ve uyu- nefis bir şey olacaktı. Bu sırada on- ikamet etmemekle beraber orada bu 
yacaktım. Llikln ah bu tahammül !ardan biri biraz evvel atan ço~ı gibi emllk, hukuk ve menarıe malik 
edllmez sıcak!. .. Pencerenin açık bu- değl§tirdi ve konU§IJlalanna şoylece bulunan ecnebilerin ·ıse, Romanya 
ıunmasma rağmen ha.ll bunalıyor- devam ettller: arlzlsinde tedaviile çıkartılmış bulu
dum. - Bil bakalım bu adam evli mJ, be- nan bllümum tahvillerle nama mu-

Diye kayalar arasından şahlanan 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 O kalın bir yılan başı, meçhul bir Aleme 

- Blr insan kafası ... 
- Acaba burada bir mezar mı var· 

dı?° 

Bir aralık trenlmlz bir istasyonda kAr mı? harrer olmıyan kıymeUI senetleri hl-
durdu. Buradan hem de benim kom- - Evli!_ mll olduklan takdirde bunlar hak-
partımanıma iki genç kadın bindi. Cı- - Bana kalırsa bekAr... kında nisan 1941 nUıayctlne kadar, 
vıl cıvıl konuşuyorlardı, deıı.,etıı bir - Hayır hayır evli ve hatt! kılıbık Romanya sefareti Ue konsoloslukla-
neşe içine idiler. Iklsl de göz alıcı, ilk bir adam... nna bir beyanname vermekle mü
bakışta ınsa.nın bütün dikkatini üzer- - Garib şeyi. .. Bütün bunlan nere- keller oldukları; aynı mük'?llefiyetln 
ıerine cckmeslnl çok Jyl bilen mah- den çıkardın 'l Evli ve kılıbık olduğunu bu gibi esha:m, tahvillt ve senetleri 
lüklardı. nereden anladın?... mevduat olarak kabul etmiş bulunan 

Tam karşıma oturdular. Çantaıan- - Baksana uyuyuşu bile kuzu gLbl... bankalara da. şamil oldu~u Anltara-
nı yerleştirdiler. Biri bacak bacak üs- Ne kadar uslu, ne kadar kendi halin- dakl Romanyı>. sefareti tarafından bll-
tune attı ve küçük bir çığlık kopar- de bir adam ... '(}'zerinde süt dökm!lş dirilmiştir. 
dı : kedi hali var ... Ekserya kılıbık erkek- Keyfiyet alllkadar Türle vatandaş-

- Eyvah çorabım akmış!.... ler böyledir. Benim arkadaşlanın ara- !arının ıttilaına vazolunur. 
Harlkulftde blçimll bacaklarını sa- sı.~da ~ı~ık kocası olanlar çok gör

ran gayet ince çorabı pek yukanda.n du.m. Butun o kılıblklar bunun ayni. .. 
akmıştı. Genç kadın: Ik1 genç kadından ufak tefek ola-

öt kı k - ··k t d bl ,.,. nının aklına yeni bir muziplik daha 
_ e uçu ç:ı.n am a r Çu~ gelmişti. Al'kadaşına: 

çc;>rap var? amma... Nasıl değiŞeceğim - Haydi bu adamın yüzün il boya-
bilmem kı. ... ,, maktan vaz geçelim ... Faka.t hiç de-

Bunu söylerken bana doğru be.knuf- ğllse yanağına bir parça ruj sür.sek ... 
tı. Arkadşı ona şöyle cevap verdi: Düşün bir kere böyle kılıbık bir er'ke-

- Çorabını sonra değt.ştlrlrs1n... ğin yanağında bir nıJ lekeslle seya
Eğer yanında tırnak cllA.sı varsa bu hatteıı eve dönmem ne fırtınalar ko
çorabın akan yerine sür... Şlmdillk parablllrl!. .. Ruj töbtimU töYle yana-
ldare et... ğına de~ireyim mi? 

AKŞAM 
Abone ücretleri 

Seneııt 
8 Aylık 
S Aylık 
1 Aylık 

Ttlrtıye 

1400 nnıt 
'150 • 
400 • 
150 • 

Ecnebi 

2'100 turuı 
H60 • 

llOO • 
• oturduğum yerden onları seyredl- - Vaz geç vaz geç... Neme azım ... 

yor, konuşmalarını tatlı tatlı dinllyor- Uyanıverir... _ Po.!ta lttlhathna dahil olmıyan 
dum. Böyle blrlblrinden güzel lld yol - Lllkln göruyor musun? Hiç hor- ecnebi memleketler: SeneUtı: 
arkadaşı ııe bu son derece sıcak gün- lamıyor. Halbuki ben bir mecmuada 3600 altı ayhRJ 1900. Uç aylıRJ 
de yaptığım tren seyahati artık bana okumuştum. Çok horlayan erkekler 1000 tunıJtur. 
tatlı gelmeğe başlamı,,ıı. Acaba nereye aşkta son derecede lhtlrulı olurlar- 1---------------
kadar gideceklerdi? Daha onlarla be- m141_. Sevince dell gibi severlerml.f... Telefonlanmn: Bqnmbarrlr: !O 
raber ne kadar seyahat edebllece4t- - Haydi canım sende._ Böyle fey 'lau lflerl: 11115 - tdare Hal 

1 _ı_~ı ____ , __ 
~ _El -----ı--: ===-=.ı== 
f ---ı ,--,---___ ,_ -

7 --•-e 

Soldan sata ve yukarıdan ~atı: 

1 - Kuuy - Tersl eşklyadır. 
2 - Mübaşeret. 
3 - Endişe eylemek. 
4 - Abadan ceket giym~ 
5 - Bir cins mobllye boyası - Sonu

na «Eı gellrse familya olur. 
6 - Şlklyet etme. 
'1 - Tersl içinde et var demektir -

Hane - Güzel sanat. 
8 - Tersi lezzetine bakm.aJttır - Blr 

sayı. 

9 - Bir 1'e yaramaz. 
10 - Efltlya - Yemek. 

Geçen bulmacamam ham 

Soldan sata ve yukandan aşafı: 
1 - 8elA.nik, Ta, 2 - Evinegider, 

3 - Lisan, Ra:kı, 4 - Ananeler, 5 -
Nenellzım, 6 - İğ, Lav, Lim, 7 -
KJrez, Çıma, 8 - Darılıyor, S> - Tek, 
MlmCYZa, 10 Arık, Maraz. 

dalan bu yolculann yolunu kesiyordu. 
Karayiğlt ömründe bu kadar müt

hiş bir yılan gömıemlştL Kayaların 
kenannda tıpkı bir hala.t yığını glbl 
çöreklenen kuyruk tarafı en a.şağı 
sekiz on adam boyu uzunluğunda 1dL 

Saide: 
- İşte, adanın hAklml bu olsa ge-

l rek ... 
Dedi ve derhal yüksek bir kayanın 

üstüne zıplayarak belinden palasını 
çekti. 

Karay1R'it bu mütlili} hasmı ile 
karşı karşıya duruyor. bir yere k.ımıl
dıyamıyordu . Adeta yılanla. göz göu 
gelmiş gibiydi. 

Bu, sırtı mavi, başı kara bir yılan
dı ... Kuyruk tarafının çOOüldüğiine 
bakılırsa yava.ş yava,, Kara.yiğlte uza
nacağı anlaşılıyordu. 
Karayiğltln de belinde palası vardL 

Fakat, elinl bir türlü beline götürüp 
palasını kınından sıyıraınıyordu. 

Bir aralık Saldeye haykırdı: 
- Haydi, ne duruyorsun? Bent kur

tarsana ... 
Padişahın ma!yetinde .. tehlikeleri 

yenen kadın• adını alan 8alde bu ıs
sız dağ sırtında ölümle ka.rşıl9.1an ar
kada11nı kurta.."?118.lı: için ne bekliyor
du? 

Kara yılan, yiğltln tahmin ettiği gi
bl birdenbire çalıların arasında süzü
lerek ylğltin üzerine doğru alanağa 
başlamıştı. 

Kara.yiğit ölümle hayat arasında 
çabalyıp dururken, Saide deniz üstün
de blr yelkenden öbür yelkene atlaı 
gibi, üzerinde durduğu kayadan ken
dini yılanın üstüne attı ve bir anda 
yılanın başının çaWar arasına uçtuğu 

Saide biraz Uerlde kazılnllf toprak
lan gordü. 

- Herhalde burada mezarlar var
mış. Kaçakçılar bu mezarlan kazmış
lar ... Ve belll ki, buralarda bir hayli 
soygunculuk olınllf. 
Karayiğit yere eğlldl: 
- Toprak kül gibi yumu§a.k ve çll

rük. Çok uzun zamanda.nberl buralr ~a 
insan ayağı de{tmeml§ olsa gerek. Bu· 
ralan kazmış blle olsalar çok eski de
virlerde kaz.ılıruş olacak. 

Saide biraz ötede durdu: 
- İşte şurada iki çukur var·. Yani 

iki mezar yeri ... Muhakkak kl burala· 
rını kazmı.şlar ... Bu kuru kafa, şu me-
zarlardan birinden çıkmıştır. 

- O halde ikinci kuru kafayı da 
bulmalıyız. 
Aradılar ... Bulamadılar. 
Saide güldü : 
- İkinci kafa, belki kadın kafasıy

dı. 
- Nerden anladın? 
- Meydanda yok. Mısırlılann me-

zarlan."ldan kadın kafası çalmak eskJ 
korsanlann adetiydi. Kadın kafalan 
taşıyan gemiler denizde hiç bir kaza 
geçirmezmlf ... Kalabra ko1"88.nlarının 
böyle bir inanışından vaktlle babam 
bahsetmişti bana. 

- O halde lklncl mezardakl tuna 
kafayı çalmışlar ... 

- Yalnız kuru .kafayı mı? Bencı 
MısırWann hazlneslnl de çalmı§lar· 
dır. 

- Hazinenin burada gömülü oldu-
ğunu mu sanıyorsun? 

- Evet ... 
- Ya a.şatıdaki kuyu?_ 

tim? olur mu? A.tkla horlamanın ne milna- Midir: IM97 
Fakat blr ara iki genç kadından bl- sebetl var?... Reblülenel 18 - Kasun 159 

rı: - Öyle deme ... Birçok lllmler bu-
is 1 görüldü. 

tanbul ötretmenleri yardun cem - Karayiğlt şaşkın şaf1on bakınıyor-
- Onun bir ayazma olduluna şim-

di kolayca hükmedebiliriz. Buradaki 
mezarlan bulmasaydık, MısırWann 
hazinesi kuyuda gömülüdür derdik. - Haydi, dedi, koridora çıkıp birer nunla meşgul olmUflar ... Horlayan er- ~. 8~· 1~~· ~ ~·1 ~00 Y~~7 

yetlnd~n: du. 

sigara içelim... ketlerin sevme kablltyetl daha fazla, va. 4,34 6 "4 13,14 16,58 19,49 21 
Cemlyetlm1zln 1941 yılı kongresi Saide: - Andrlya ayazması oruı olıJaydl 

!çerden zehirll hava. lntl.şar eder mi7-
d.1? Bu, Mısırlılara alt blr kuyudur. 
Ben bu f"°'1mde israr edlyonıin. 

öteki: yürekleri çok ateşli olurmUf." Bıxıa •-----"'--------·• 
19/Nlsan/941 cumartesi günü saat 14 - Haydl, durma! dedi - sen de pa-

lanı çek ve güvdeslne ya.plfbr. 
- Peki-... cevabını verince iJtlAıl bir- dair bir makale okudum dJJorum sa-

den kalktılar. Komparttmandan dtfa- na ... Hem tecrübe lle de aittir. Be
nhn enlfteml blllraln ... Ablamı çılgın-

İdarehane: Babılll elvan 
Acımualut sotat No. ıs 

de Eminönü Halkevı salonunda top- Kara.yiğit palasını çekti. .. Batı uç-
lanacaktır. Cemi~ azalannın teşrif- tuğu halde gövdesi hAl1 harekette 

rıya çıktılar. lar gibi sever. Bu adam dünyanm en ill••••••••••••• 
Ben de birdenbire onların .mum- fazla. en gürültülü horlayan ınaam- ----------------------------

lerl rica olunur. 

dan fırlamlllt ısternedlm. Bu llbl ae- dır Q •• D k A 
yahatıerde blrçolı: ufak tefek ~- ..:.. Öyle lae bu .aa.m atkta hiç Bı- perator ve o tor ranıyor 
ralar geçirdiğim için epeyce tercübeli tlraslı değil ..• Yazıklar olsun ona... Zonguldak Ko''mu''r Havzası Sag"' Iık 
idim. Böyle yolculuklarda fazla sulu- Bili 1ann yazdı-
luklar etmek pek tehlikeli idi. Bunun tı - ski ı:ır ~~kl~n:: kalmadı ar- Komisyonu Batkanlığından: 
için peşlerine düşmedim. tık~. r Zonguldak sallık tefk.llltının, tam teşekkülUl hastanesinin •300• Ura 

Lakin koridorlarda o kadar geclkt1- Bu sen üzerine yalancılttaıı müth~ ücretli operatör veya ortopedi mütehasımlığı lle e.225• Ura ücretli Korüu 
ler k\ bana sıcak yüzünden, tekrar bir surette horlamap bqladım. Göz.. dlspan.9erl aıncl be1rlml münhaldlr. 
ağırlık basmıştı. Yeniden gö'Zlerlml lerimln aralığından da onları aeyre- Talip olanlann sıhha.t .slcll numaralannı havi kısa tercümeihal varaka.
kapadım. Ha daldım, ha dalıyorum ... diyordum. SOrunız bir hayrete dilfmü.t sile blrlllcte blr kı~ vesika fotoğrafını 21/4/ 941 pazartesi gilnil akşamın& 
Yavaş yava.ş kendimden geçerken tat- glbl idiler. Biri: kadar Zongulda.k Sa~lı.k: komisyonu başkanhlın& gön~mıeleri illn olu-
lı bir ses işittim: - Fakat, dedi, zannetmem ld, ee- nur. (2910) 

- Senin kahraman uyumuş!... nln enişten bundan daha fazla, daha 
o . esnada aklıma bir fikir geldi. gürültülü horlıl81n ..• 

Yavaşça gözlcriml aralıklıyara& bak~ öteki cevap verdi: 
tım. iki guzel yol arkadaşım!. •. Onla- - Evet ... Bu ondan daha ba.skın ... 
rın daha tabii hallerini, iç yilzlerlnl Demek kendisinin deı.tli bir clşıt 
gormek için gözlerimi açmadım, blll- olmak kabllyeth var ... 
kls derin bir uykuya dalm?Ş gibi ha- M 

reket ettlnı. Belli beUrslz bir surette - Halbuki biz böyle erkekler ancak 
gôzlerlm aralıktı . Ve onları mükem- romanlarda kaldığını sanıyorduk ... 
mel bir surette seyrediyordum. Tam Horlamamı arttırdıkça. arttırdım. 
karşıma oturduiar. Bana dair konu- Alts1 gibi tam yüzüme de ,Pddeıtll blr 
yorlardı: güneş geliyordu. GÖ'ılerlm1 ~ sık 

- Ne güzel, ne rahat uyuyor değil kapamap mecbur oluyordum. Boyle-
ml? ... çe saatlerce karşımda konuftular.• 

- Fevkalade ... Sankl evinde, yatU Zetl hikAyestnbı burasına gelince 
odasında imi§ gibi... sustu. Arkadqlan merak içinde ldl-

- Hem de uykusu da pek alır ga- ler. Sordular: 

Y edikule iplik fabrikası T. A. 
Şirketinden: 

1941 martının 20 slnde A.dt surette topla.nan hissedarlar umumt heye
tinde 1940 .senesi safi ldnndan tediyesi tasvip edilen temettü hLsselerinin 
temı tarlhhıtn tayini hususu İdare mecllslne bırakılmıı olduğundan Şlrtte
tin hisse senedler1ne 30 numaralı kupon ve müessis hLsse senedlerlne 10 nu-
marah kupon mukabilinde tediye edilecek temet.tüün 15 Nisan 1941 taı1-
h1nıden ıtl.baren her gün saat 10 ile 12 arasında tesviye edilmesi bu kerre 
İdare DM!Cllalnce karar altına alındığı allkadarların malümu oıma.k üzere 
ilan olunur. · t 

İDARE MECLiS 
-••1tı11..--nt1ıını-111111ıntuı1111-.ıuıı1•11•1U111111111a11111.._.uıını........,...n"""''•n11ıı•wııım.._ 

llba ... Görünüşe bakılırsa bacakların- - Psı aonra ne oldu? Kompartl- blr giinefln vurdutunu söyleml§tlm 
dan çekilse duyrnıyacak... manındakl lltl güzel ,ol aı1au1afın ae- ya ... Saatlerce göderim kapalı uyu-

- Affedersiniz, diyordu, o kadar 
gürültülü horluyorsunuz ki 8iz1 uyan
dırmağa mecbur oldum.~ - Öyle 1 ••• nln hararetli bir lfılt olablleceR'lnl ma taklldl yaparken sahiden dalıp 

Ik! genç kadından daha ufak tefek, anlamalamdan sonra ne oldu?... gttmifim. .. Bir takın sert dürtüklen- İkl genç kadın ben uyurken trenden 

olan yılanı doğrar gibi yaralama.ta 
b9.1ladı. 

(Aıbsa var) 

Sakle bu tehltbll -.bneden lı:oık- (l) Kıl»na fatlbl olan FlraY9D •Ama
mamıt deR1ldl. Fakat o bUeğtne, cee&- sis• in ordusunda üç ttmb vardı: 
retine ve palasına güvendiği için, her J - Balık: Denizcilildeld m~haretle
tehllkeyt olduğu gibi bunu da bertarat rinl rösterirdi. ı - K1q: Harpte k .. 
edeceğinden emindi. ribi uçup rittilderlnl ifade ederdL S -

Zaten Saide kendi köyünde QC>k yı- Miuak: Cenk meyclanlannda Yani• 
lan öldünn~. la.lt.ln böylesine hiç raa· cuhıklanna Ye 171 döriftüklerbıe ip-
lamamıştı. retti. 
Karayiğlt genlf bir nefes aldıktan (2) Gavata = Klbnsm cenubanü 

sonra: hlr burundur. Kıbnsın Ud uca, ,ani 
- Görünen duvarlara tadar çıka- (Gavata) ile (Epifan70) burna ara-

cak mıyız? nndald mesafe 221 ldlometredir. 
Diye sordu. .. _ _. rln -
Saide başını salladı: (3) Eski Mısır ....-ıble e rore, Fi-

ravun cıAmaslsnln serdarlarından •Ta
- Evet. Ben bu adanın esrannı ket-

fetmeğe azmettim. Buraya kadar çık- losııun Kıbnsta it* olduta bir ka
dın, Mısırlı Sentann elinden kurtul

tık. Bet on adımlık yolu bırakıp ge- mak için bu tepeytı iltica etmiş, fakat 
rı dönemem. 

ve arkasllla bakmadan Jiirüdü: •Tulos• onu burada da bulm1q ve iki· 
ıd birden, bir 7l1an tarafmdan sehlr

- İstersen sen geri dön ... Ben blra2 ıenerek bu tepeye pmülmtqtir. •Ta-
sonra geUrtm. los• ve matukasma Firavan burada 
Karayiğlt erltekllğine yedlrlp döne- birer mezar ,aptırm" ve ada71 lşral 

medl: ~ttikten sonra, uzun müddet burada 
- Sen bir kadınken korkmuyorsun kalmış ve sdanm llmanını açmak, ka

dedi, ben nasıl seni burada yalnız bı- yahkJarı temizldmek. tepeye surlar 
rakıp döneblllrim? inşa ettirmek rfbl bir hayli lmarat 

Ve yollanna devam ettller ... Uzak- yaptıktan sonra Mısıra dönmüıtür. 
tan görünen duvarın dibine Yardılar. Aradan uun asırlar ,eçtlkten sonra., 

fakat biraz daha fazla. boyanmı§ olanı Zeki gülümsedl: melerle uyandım. Gmlerlmi açtım kl 
hafifçe gö.letek ıı~ve etti: - Hiç ... Hiç bl.rşey ... Yüzüme tı7gın flşnan bir adam ... Bana: 

inip gitmişlerdi. 

Saide duvar taşlarından blrinln ile- ada Venediklilertn itrall altına reç
tünde üç resim gördü. Bunlardan biri miş n •Andriya• adlı bir şövalyenin 
kuş, dlfert balık, üçtincüsil de mizrak adile analınata başlamıştır. Bir itaı
şekll idi. (1) Belliydi ki, bu duvarlar yan mehazma ıöre, Firanman ser
Mısırlılar tarafından yapılmıftı. 1 dan •Talos• Kıbnsm «A:raandriya• 

Saide bu şekillerden mlna çıkarma- burnunda ölmqtü.r ve meun da ora· 
Hikmet Feridaa Es p çalıştı: da im.iş. - 1 F. 8. 

Tefrika No. 44 mazaa öteberi aaklamağa kalkıı· olman lizun ki. erkeklerin yaıı - Vay ... O derece zalmsiniz de- dıkları için ve Fifi de aııiını ancak 
mazlu, her ıeyi olduğu gibi söy- mevzuu bahis deii}dir · · · Güzel 'Göz· mek. küçük hanım)... Recep adile bildiğinden dolayı. 
lerler. lü Kızla alikadanm... Fakat bu Fifi, yerinden aıçradı: mevzuubaha p.hsın o olduiunu an-

Buna rağmen. polis amiri. istedi· alakamın aık olmadığını da söyli- ...!. Evet aslanım.:. Şayet sizi bu- layamllllllfb. 
iini öğrenemedi. l..eyliı, birkaç gün- yeyim. raya gönderen Leyli ise ona söyle- Muavin. yukanki suale cevap 

Giizel GOzlU Kız 
Aşk ve macera romanı Nakleden : (Vl • N4) 

--~--.......... _., ___ __ denberi meydanda yokmut; kaba- Sakin bir hareketle. cebinden yin ki. kafasını patlatmak niyetin- vermek mecburiyetini kendia.inde 

Çaçaron ecnebi aeyyah buldukça 
anlara müzelerde. camilerde ıezdiri· 
yormuı. Seyyah akını oldukça para 
aakıntıaı da pek çekmiyomıut- Uk.in 
i)ü mevsim zuhur edince 90D dere
ce müzayakada kalırDUf. Çünkü 
para biriktirmedikten maada kumar 
aa oynarmıı. Artık kurtulma çareai. 
ancak kadınların yardımına bq vur
makmıı. Sonuncu metresi. kabare
lerde, kafeoantanlarda dolqan ve 
lakabı Güzel Gözlü Kız olan Ley
la imiJ. 

Muavin bun11n üzerine. mahut 
kafeşantana ııitti. Orada da aor· 
du, soruıturdu. l..eylanın nerede bu· 
lunduğunu öğrenmek istedi. 

Dostlarından biri adres verdi. 

Vakit kaybetmeksizin, muavin 
Y edikuleye gitti ve müdürünün 
pohpohlaaıdırdığı polis zekla der
hal galeyana geldi. 

Bu evin uzaklığı, mahallenin aa
kinliği, evin bostanlar arumda ve 

~ ayakbumayormuı. Buna rai- hijviyet varakuuıı çıkardı: deyim... Yemin ettim. güzel diye hissetmedi. 
kaza nıahallinia yakınanda bulanma- men. kendisine cevap veren kadın· - Ben sivil poliaiml - dedi. töhret alan gözlerini çıkaracağım. Fifi. mülayim halinden cesaret 
... hep üzerinde durulac:ak nokta· lann halilıde hlr tereddüd hiaaetti. Fili: Polis hafiyesi. dolambaçlı bir yol- alarak. onu yakUllldan tuttu. Ado-
lardı. .. . . • . Seaini 7iibeltti. Onları korkuta· - Ya ... Öyle mi) •.• Güzel Göz- daa sordu: ta ailkeliyerek: 

Polis ~ bunlara IStin~dea bildi. Nihayet kazlardan biri. Fifi ile in Kız dedikleri o mendeburla kav· - Peki amma Recep) . . . Baka- - Nerede Recep) • · • Cevap ve-
iyi bir iz üzerinde bulundquna l..eyll arumda Beyoğlu M>kakla· ga ettim... lıte. yüzüme bakın ... lun bu iti yapmanıza müsaade ede- rin rica ederim ... 
hükmetti. nndan birinde bildiiimiz kavganın Bu yara onun marifeti ... Saklayacak cek mi> O ... Arbk fazla oluyordu. 

Eve gireli. Buruanı bot buldu. zuhur ettiiinf teferrüatile anlattı. deiiJlın ... O mu ıidip aize fiklyettı Kız, omuz silkerek: Polis &mirinin meakkt haysiyeti 
Bqtan awaia kadar muayeneden ıe- Polis memaru. bu kavga ile Ler bulundu) ... Amma eurat ha... - Recep mi) ... O orospuyu hı· galeyana geldi. Kadını bileğinden 
çirdi llmn kaJbo)UfU ve Recep aandıia Polis amin.' Fifi'nin • .::..::nü L-- - laktı. yine benim peıimdo... tutarak yakuını onun pençesinden 

Od-'- -d·- b=.:-:- o----da aöl -L-- L .1u.>I.U --.- L d K b' 'f d 1 uar - .. _ ,_.. "" .--ın ~azaya kurban ıiditi aruın• tan. ap.ia yannıı olan yaraya tedkik Muavin: .. urtar ı. uru ır ı a eye cevap 
gibi bir kan izinin bulunUfQ. ona. da bir miinuebet aradı. Bunun iize- etti. - Demek gustosu yerindey· •erdi: 
doiru bir tabkiltat yolu üzerinde bu• rine doinaca Fifire gitti. Fakat - Şayet biraz daha yukardan mif .... diye bir kompliman yapb. - - Hey, kızım... Seni istintak 
lunduğu kanaatini verdi. Bir kö,.. orada. poliale karplllflllca titremiyea keae)'DÜf ba kaltak aizi maazallah Ben de olsaydım baıka tiirlü hare- eier. benim .•. Onu unutma .•• ileri 
de de Cemal Nermi'yi yaraJadaldan bir karakterle yüz yüze gelmit oldu. kör edecekmifl • dedi. ket etmezdim. varıyonun. 
kocaman , binlik eline geçti. Bunun Siyuetini deiiftirdi. Fifiyle dost· Bunu derken de makada muha- Sonra tatla bir sesle: Fifi'rıin galeyanlı kam büsbütün 
da üzerinde kan lekeleri vardı. ça konUfDUlia batladı: tab.,ı kı,kubnaktı. Belki ona böyle- - ~.iz~. ı~ Recebi en son ne z:a- kaynadı. 

Polisi bilha.a hayrete düıüren. - Anlat bakayUn. luzım... De· likle bazı fe)'ler aöyleteceiini umu- man gordunuz) Baiırmağa bqladı: 
ev miiatecirinin ortadan kayboluıuy· meli. Güzel GCSzlil Kızla kavga et- :rordu. Poliain azıcık müatehzi olan ba- .:::- E!verir... Benim itham edil-
du. GGzel Gözlü Kız. acaba ne ol- tin) ' F'fi. bidd I kıp karııaında Fifi'nin gözlerinden cligım hıçbir ıey yok .•. Ben namu.-

a) ı et eı L" b' · Za muwtu. Şimdi muavin bebemeb Esmer kız. onun yüzüne dimdik Amma bend imu ıimıekler ç:ıkb. ur ır ınaanım... ranm vana an-
ocıu bulmak iatiyordu. baktı. bm - B' ta e~!kaca Y9:Pİ -Vay .... dedi.. Yok canım) ... cak kendimedir ... Beni sıkıtbramaz-

Amir. tekrar kafCfUltana Clöndü. - ,Y.,..ü t;apni almıpan. kadın- L ... d ır ISUlfS u m-:meaınd Yakalandı mı yoksa) S1nız. Şayet bir ıey öğrenmek için 
la - .. opar un... orananaz. :rıne e Yedik 1 hld' · • d t b Jd' · fil dir • Oradaki kızlara hazı aualler aordu. nn itfyle ne uirap,yoraun) ... Sana içim h d ... 1 K k b" .. k. u e ıaesanı o a gaze e- uraya ge ınızae na e • :ara 

Bu kazlar. istintaka çekildikleri za- ne) · laiı ~ at :ı :·· et 8 
_ utp u- lerde herkes gibi okumuttu. Fakat ~nde malUnıat yok ... 

mıuı. eabaaa korktuklan bir teY ol• - Kama. aizlaa eanatta 5irenmit opaay ·•• ıuetelcr Recep Can ismini kullan- (Ark.av•) 





Sahife 8 

Gayrimenkul satış ilanı 
latanbul Emniyet Sandıği Müdürlüğünden ı 
Hüseyin Kösenin sağlığmda. 27252 heap No . .u. Buıdıtmııman al4llı 

soo> Ilraya. karşı blrlncl derecede ipotek edip vadeıllnıdoe t>oıcmm nnn• 
~lnden ha'kkında yapılan takip ilzerlne 3202 No. ıu Jı:aııunan 48 nd mad-

desinin ınatufu 40 ıncı maddesine göre b1r oartname 11• n km b..,.,.,. .._ ll••••••••••••••••••••••••••ı 
1 ılması icab eden BakırköyQnde Balcz:aRa,cı mahalleC.nJn ~ Ft«ık t1Dıl!ll 
yeni Osmanlı sokağın.da 32, 34 ve 53 kapı No. ıu kaJden 1063 metn 88 «19-
sımetre ·murabbaı mesa.hası olan maa bahçe kA.g1r b1r bap tıane çamqı.11ık 
ye ahır ve anılık ne ayni mahalle ve solcaıcta 65 No. ıu 273 meta 2'1 desi
metre murabbaı mesa.hası olan maa bahçe b1r bap klgir banmlıı tamamı 
blf buçuk ay müddetle açık arttımıaya. konmuş.tur. 

Sa.tış tapu sten kaydma göre yapılmaktadır. Art;t.ı.rma.ya girmek lstl
y.en (500) Ura. pey akçası verecektir. Mllll bankala.rımm1an b1rinlıı f«nlnat 
mektubu da kabul olunur. Blr:\t:m.l.t bütün vergllerle Beledlye realmJeı1 ve 
Vakıf lcaresl ve tı:ı.viz bedeli ve telltulye rüsumu borçluya altttr, Arttırma 

Sümer. Bank Umumi Müdürlüğünden ı 
Bankamn Merkes TeşkllAtı fçln 260 • liraya kadar 

ücret verilmek üzere 

Çok iyi İngilizce bilen bir Mütercim . 
alınacaktır. lıiveten FraııSl7.C8 ve Almanca bilenler terctli 
edilebilir. Taliplerin 21 Nisan Pazartesi gününe kadar Umu
mı Müdürlüğümüze müracaatlan ilin ohm.ur. 

prtnamesi 14/4/94.1 tarlhindcn ttlbaren tıedklk etmek tstlyenlere 8a.ndık 
Hukuk işleri servlslnde açık bulımdur ulacaktır. Ta.pu sicil kaydı ve sa1r uı

zumlu malumat da şartnamede ve ta.kip dosyasında vardır. Arttırmaya. gir-

miş olanlar, bunları tedk1k ederek satılıp çıkanlan gayrt menkul hakkın- ••••••••••••••llİl••İllı•••••••••• da her.şeyi öğrenmiş ad ve tellkkl olunur. Blrlncl arttırma 10/8/941 tarib1ne 
nıüsadlt salı Cağaloğlunda kAln Sandığımızda saat 10 dan 12 ye ka- ..... 
dar yapılacaktır. Muva.kbt ihale yapılabllmesı 1çln tokl1t edllecek bedelln MODA ALBÜMÜNÜN 

1941 Yaz Modelleri ~rclhan alınması lcab eden gayrimenkul mükellefl.yetlle sandık alacatuu 
tamamen geçmiş olması farltır. Aksi takdirde son arttıra.nın taahhüdü 
bak:I kalm.:ı.k şartlle 25/6/941 tarihine müsadl! çarşamba. günü ayni ma.- • 
halde ve ayni saatte son arttırması yapılacaktır. Bu arttırma.da gayrlmen- ı 

kul en çok arttırnnın üstünde hırtı.kılacaktır. Haklan tı:ı.pu slclllerlle sa.bit ol
m ıyan alfıkadarlar ve irt11'ak hakkı sahiplerinin bu haklarını vtı hususile i 
faiz ve mnsarlte dair 1ddlala.rını UAn tarihinden ltlbaren yirmi gün içinde 
evrakı müsbltelerlle bernber dairemize blldlrmelerl l!zımdır. Bu suretle 
haklarını blldlrmem.lş olanlara hakları tapu slclllerlle stı.blt olnuya.nlar•sn.tı.§ 

bedeUnin paylaşmasından. hariç kalırlar. da.ha fazla malünuı.t almak ıstı
yenlerin 40/1766 dosya No. sile Sandı{';unız Hukuk işleri servlnslne müra
caat etmeleri lüzumu mm olunur. ,,. 

DiKKAT 
Emniyet Sandığı: S.lndıktı:ı.n alınnn gayrimenkulü ipotek göstennek is

Uyenlere muhammlnlerlmizln koymuş olduğu kıymetin % 4-0 ını tecavilz 
etmemek üzere ihale bedelinlıı yansına kadar borç vermek suretue kolay-
lık göstermektedir. (2948) 

Gayrimenkul Satış ilanı 
İstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden : 

an ve T yö 
SAYISI BUGÜN ÇIKTI 

Büyük bir itina ile seçilmi§ 150 Model, 1941 
in hakiki modası - en titiz, en zarif kadını tat
min edecek mahiyette • manto ve tayyör yapa
caklarin ihtiyaçlarını kat'i olarak karşılaya-

bilecektir. Fiati 30 kuruş. 

ÇIKARAN: Türkiye Yayı nevi 
Sıhhat ve ict imai Muavenet Vekaletinden: Aliye ve Fatma Rabhının 15296 hesnp No. sile Sandıjpmızdan aldığı 

(1600) liraya. karşı bl.rlncı derecede ipotek edip vadcslnde borcunu venne- Kapalı zarf usulile inşaat malzemesi alınacak: 
diğinden ha.kkında yapılan Ut.kip üzerine 3202 No.lu kanunun 46 ncı mad-
desinin matutu 40 ıncı maddesine göre sntılması lcab eden Beşl.kta.şta ~ 
'ikiye Murad (ikraz senedinde Muradiye) mahallesinin bayır soknjpnda es- l\lalzemenin 
ki 22, "yenl 40 kapı No.lu ah.şap iki kısım kayden 802 arşın mesahası olan Nev'i 

l\luhammen 
bedeli 

M iktan Lira Kr. 

l'tluv:ıkbt temi
n at miktarı 

Lira Kr. 
İhale günü İhale 

saati 
evin tamamı bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya konmll$ur. Kıılıplık çıralı 

Satış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya. girmek isti- çam kereste 280 M3 151i80 oo 1176 00 18 Nl.~n 1941 Cuma 14.45 
yen (6881 lira pey akçası verecektir. Mllli bankalarımızdan btrlnl.n teminat Çlvl 7625 Kg. 7625 oo 571 88 18 Nisan 1941 Cuma 15.00 
mektubu da kabul olunur. Birikmiş bütün vergilerle Belediye resimleri ve Çıralı çam çatı 
Vak:ıt Jcaresı ve tııviz bedeli ve telldllye rfisumu borçluya aittir. Arttırma kerestesi 224,712 M3 12583 87 943 79 18 Nisan 1941 Cuma 15.15 
şartnamesi 12/4'941 tarihinden ltlıbaren tetkik etmek istlyenlere Sandık Moloz taşı 3000 M3 10500 oo 787 50 18 Nisan 1941 Cuma 15 30 
Hukuk işleri s~rvlsinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair Iü- Çakıl 3000 M3 13500 oo 1012 50 18 Nisan 1941 Cuma 16 

zumlu malümat da şartnamede ve takip dosyasında vardır. Arttırmaya glr- Tuğla. 1000000 25000 oo 1875 00 18 Nisan 1941 Cuma 16.30 
mlş olanlar, bunları tedklk ederek satılığa çıkanlan gayrt menkul hakkın- Çlnko 6000 kilo 6600 00 495 00 18 Nisan 1941 Cuma 17 
da her şeyi öğrenmiş ad ve telflkkl olunur. Blrlncl arttırma 9/6/941 tarihlne 1 _ Ankarada Hamıımönünde Tıb fakültesi müştemilatından Doğum 
müsadlf pazartesi Cağaloğlunda kliln.s:ındığımızda saat 10 dan 12 ye ka- ve Nisalyet kliniği binnsında emaneten yapılarak lkmal inşaatı için yuka-ı 
dar yapılacaktır. Muvakkat Jhale yapılabllme~l Jçln teklif edilecek bedelin nda nevileri, miktarları, muhammen bedelleri ve muvakkat temlnat mlk
tcrclhan alınması icab eden gayrimenkul mukellefiyetile Sandık alacağım tarları yazılı 7 nevi inşaat malzemesi kapalı z::ı.rr usulile alınacaktır. 
tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde son arttıranın taahhüdü 2 _ Ek.sHtme l8 Nisan 1941 tarihinde cuma. günü ve her malzemenin 
baki kalma~ şartlle 24/6/941 tarihine müsadlf salı günü ayni ma- hizasında gostcrilen saatlerde Ankarada Sıhhat ve İçtımat Muavenet Vek!ı.-
halde ve aym saatte son .. arttırması yapılacnktır. Bu arttırmada ı;ayrlmen- !etinde teşkil olunacak hususi komisyonda yapılacaktır. . 
kul en ço~ arttıranın üstunde bırakıla caktır. Haklan tapu siclllerlle sabit ~1- 3 _ İstlyenler bu t.şe alt şartnamelerl Ankar:ı:da Sıhhat ve Içtlmat )Mu
mıyan alakadarlar ve lrtlfak ha.kkı sahiplerinin bu haklarını ve hususıle avenet Vekfıletl İçtimai Muavenet dairesinde ve Istanbulda Sıhhat ve Içtl
falz ve m:-sarlfe dair lddlnlannı illin tarihinden itibaren ylrnıJ giin içinde 1 mai Muavenet müdürlüğünde tedklk cdr.blllrler. 
evrakı nnısbltelerlle bl.'raber dairemizde blldlnnelerl ıazımdır. Bu suretle 4 _Her blrlnln muvakkat. teminat. mlkt.an yukanda g5stcrllmlştlr. Te-
haklnrını bUdlrnıemlş-0lanlara ha.klan tapu siclllerlle sabit olmıynnlar sat~ 1 m!.nat olarak nakit ve nakit mahiyetindeki evrak komisyonca kabul edilmi

bedellnln p:ıylaşmasından hariç kalırlar. daha fazla malümat almak isti- yeceği için bu kabil teminat vermek isteyenler daha evvel Vekalete müra
yenıerin 39/46 9osya No. sile Sandığımız Hukuk işleri sen•1sine müra- caatla bunian alakalı Malsandıklanna yatırmaları ve komisyona makbuz-
raat etmeleri !uzumu ilan olunur. tarını tevdi etmeleri lazımdır. 

* 5 - Teklif mektuplannın 2490 numaralı kanunun emrettiği şekilde ha-
u 1 il. K A T ' zırlanmış ve yukarıda ikinci mndedde zikredilen ihale saatlerinden bir saat 

Fnınıyct dancıığı; Sandıktan al111sn gayrimenkulü ipotek göstermek ıs- evveline kadar makbuz mukablllnde Sıhhat ve tçt1nıal Muavenet VekA.le-
tt'yen!ere muhnmmlnlerimlzln koymu} olduğu kıymetin % 40 nı tecavüz et- tinde İçtimai Muavenet işlerl dairesine teslim {!dilmesi lazımdır. !2242) 
memek iizere ihale bedcllnln :fan!ltn ı kadar borç vermek suretile kolaylık 
göstermektedir. (2940> 

Sıhhat Memuru Aranıyor 

~~\PARA_ ~ \ '"°;HAYAT".YAIUŞINIY 
UİREKSİYONUDU 

T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 

1941 ikramiye plani 
KEŞIDELER: 4 Şubat, 2 Mayıs, 

1 Ağustos, 3 lk.inciteırin 
tarihkrindc yapılır. 

Zonguldak Kömür Havzası Sağlık 
Komisyonu Başkanlığından: 

Zonguldak sa[tltk teşkilatı, Zonguldak mmtnkası merkez ve kaz!- dis
panserlerinin ıGO• ve .ao. lira aylık ücretli sıhhat memurlukları munhal-
dlr. ka 

Tall.p oln.nların, sıhhat sicil numarasını havı kısa teı·cümeihal vara -
sile birlikte blr kıta vesika fotoğrafını ve bonservislerini 24/4/941 pe~!11-
be günü akşamına kadar Zonguldak Sağlık komisyonu başkanlığına gon-
dennelerl illin olunur. (2912) 

• • • • ı-. 

iDARESiNi BIUN.15 BANKASIND.A 
tKRAM1YELr HESAP,.' AÇAR 

ECZACI ARANIYOR 
Zonguldak Kömür Havzası Sağlık 

Komisyonu Başkanlığından: 

ocuk donları 
tçi lflstl.kll, dı.,ı ipekU kumaş

tan yapılmış çoCUk: doolan ve 
çocuk ıııtı muşambalan çok da
yanıklı ve çok znrlttlr. Piyasa
da ta.klltlerı çıkarılmış oldu
ğundan 

markasına dikkat ediniz. Her 
Eczanetle bulunur. Toptan satış 
yeri Sb:kecl Dem.lrkapı No. 30 
Tel: 20992. Telgraf : İstanbul -
Ateş. Po.'lta kutusu No. 38 

Şehir ve Spor Kostümleri için 
en :r:engtn ve en zarif 

Zonguldak Sağlık teşkUAtı, Zonguldak mıntakası merke-z ro kaza dis
panserlerinin .ı20. lira aylık ücretll eczacıl~.klan münhaldlr. 

ı 941 ! L • 1 • Talip olan diplomalı eczacıların kısa tercumeihal varakasUe birlikte dip-
ıaramıye erı ıoma. suretlerini ve blr kıtn vesika fotoğrafannı 21/4/941 pazartesi günü 

Tüccar terı:lhanesinde 

Kumaş çeşitlerini 

ZABiF 

ı a det 2000 Liralık = 2000.- Lira akşamına kadar Zonguldakta Sağlık komisyonu başkanlığına. gönderme-
3 ıooo = 3000.- ., !eri 11ft.n olunur. (2913) 
! .. 750 .. = 1500.- .. 
• .. soo .. = ıooo.- .. İstanbul Fiat Mürakabe Komisyonundan : 
8 

.. 
250 

" = 2000.- " 60 No. ıı UAn - Ellerinde elll kilodan fazla müstamel saç bulunan 

15 Nisan 1941 

ı;:en Memuru yetiıtirmek üzere memur tayini 
llakkinda ilan 

Maliye Vekaletinden: 
oh 

8/9/940 tarih ve 2/4605 numaralı resı:nt gazetede münteşir, 17/8'940 
tarih ve H17'1 numaralı kararnameye bağlı toprak tevzi tı:ı.ıtmatnamesl
nbı tatbiki için teşkll edilen ve edilecek olan kômisyonlarda istihdam 
edilmek il.zere yetıştlrtlmek için tapu ve kadastro U. müdürlüğü fen tat
bikat mektebinde staJlan temin edilmek üzere memur alınacaktır. Bu 
memuriyete tallp olanlardan ara.nan şartlar ve vesaik 8.§a~ıda gösterll
mt.ştlr. 

Aranan şartlar 

1 - Yap 40 dan f azla olmamak; 
2 - En az llse 10 uncu sınıfta veyahut bu dereceye mundll dl[ter bl 

mektepte tahsU görmü~ olm.alc; · • 
3 - Halen resmt bir dairede müstahdem ıse. lnfikflk için muvafakat 

alınış olmak ve siclll lUbarlle kendlslnden istifade e-dUecet:ı nnlaşılmak; 
(1m . 

Müracaat şekil 

Yukardakl şartlarla. haiz bulunan tallplerin, aşa~ıda yazılı veslkala
n bir istida ile en geç 20 Mayıs 1941 tarihine kadar Maliye Vek6.letl>'ıe 

cMllll EmlAkı göndereceklerdir. 
1 - Nüfus hüviyet varakası .aslı veyahut noterce veya resınt bir ma

kamca musaddak sureti• 
2 - 6 kıt'a fotoğraf «altı buçuk dokuz eb'adında• 
3 - Mektep tasdikname veya şahndetnamesi ıaslı veya musıı.dd:ı.!{ 

suretı. 

4 - .Memuriyette bulunmuş ise, tasdlk:ll sicll karnesi veyahut bulun
du~ memuriyetler için ayn ıı.yn vesikalar; 

5 - Sıhht durumunun köylerde ve her iklimde vazife ifasına elvr
~ olduğuna qalr bir hükftmet veya belediye doktorluğu raporu. 

6 - C. Müddei umumill~lnde mahkfımlyetl olmadı~ına dair vesika 
o:lstlda zirine müddei umumHlk:ce tasdikli meşruhat verilmesi kAfldiu 

7 - Hüsnühal ka!Pdı; 
8 - Askerlik vesikası .nüfus hüviyet varakasında varsa ayrıca ıst.c

mez . ., 
9 - Talip olan şahıs resmi bir dairede müstahdem ise, ayrılınnsınd:ı 

mahzur olmadığına dair vesika «talebe mUtealllk lstldıı ve merbutu ve
sikaların o dalre vasıtası ile gönderilmesi hallnde ayrıca muvafaktname
ye mahal yoktur.• 

ıo - ~ağıda yazılı şekilde teahhütname; .Bu teahhütna.medekı 

müteselsil kefilin restrJ dairelerden veyahut tlcnrt, mali veyn sınat mü
esseselerde müstahdem olması şarttır.• 

NOT: Bu kefaletname noterce resen tanzim 'llunacaktır .• 

aTV• 

'.l'aahhütname 
Maliye Vekaletince toprak tevzi talimatnamesinin tatbiki içln teşkil 

edilecek komisyonlarda istihdam edllmek üzere, fen memuru olarnk ;e
tıştlrllmek tçln blr vazifeye tayin edilerek talim ve staj maksadı ile tapu 
kadastro fen mektebinde talim ve tahslJlm neticesinde bu mektepten 
mezun olamaz veyahut mektepten mezun olduktan sonra beş sene müd
detle hizmet ifa etmez veyahut istihdam edildiğim vazifeden istifa eder 
veya idare hizmetimde memnun olmayarnk vazifeme nihayet verirse 
hem cezai şart ve hem de tazmin mahiyetinde olmak üzere. yedi yilz el-
11 llra ödemet:ı ve bunun lçln hakkımda dava lkamesine ve llüm l.stihsn.
llne lüzum olmadan bu taahhütnamenin icraya vaz'ı veyahut hazlnedeıı 
alaca~ım varsa bu alaca~dn def'aten takas ve mahsubu; ve yine bu .!·a· 
ahhütnameden mütevelllt her hangi bir ihtilaf lçln dava. ikamesine !u
zum hasıl olursa bu davanın Ankara mahkemelerince rüyetini kabul ve 
taahhüt ediyorum. 

Adres: 
Nüfus hüviyet varaknsındakl h\lvl.yetı; 

• • . . . nin ceza! §art olarak taahhüt ettiği yedi yüz elli lirnyn ka
dar aynı şartlarla müteselsil kem olarak kefalet ederim. 

Kefilin meslek ve adresi: 
NUtus hüviyet varakasındak1 hüviyeti 

.v. 
Knbul edilecek taliplere, mektepte her ay devam edecek stajları 

müddetlnce aylık 50-60 llra. ücret ve mektepten mezunlyetlnl müteakip 
llyakat derecelerine ve teadül kanunu esaslarına göre 100-150 aylık üc-
ret verllecektir. (1638 - 2211> 

.. Sümer Bank Umumi Müdürlüğünden: 
K arabükte Türkiye Demir ve Çelik Fabrikalan Müessesesi 

için Hariçte çalışmamak kaydile ve 350 - liraya kadar ücret 
verilmek üzere Barem harici 

Bir Müşavir Avukat Alınacaktır 
İngilizce bilen ve hukuki sahada tecrübe sahibi olan talip

lerin 21 Nisan 1941 tarihine kadar Ankarada Sümer Bank 
Umumi Müdürlüğüne ve İst.anbulda Sümer Bank Şubesine 
müracaatları ilin olunur. 

Ttlrkiye Oftmhuriyetl 

ZiRAAT BANKASI 
Kurulu~ t arihi: 1888. - Sermayest: 100,000,000 Türle llraa. şım. Ti 

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

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye verl1oz. ... 

ZJraat Bankasında kumbaralı ve lbbar.u ta.sanııf heaaplanııda en 
az 50 Ur.ısı bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile llf&ltdalci pıtn.l 
~öre lkramiye dajptılacalctır : 

' adet 1,000 liralık 4,000 lira 100 adet 50 llra1ık 5,000 lira 
' • 500 • 2,000 • 120 • 40 • t,800 • 
' • 250 • 1,000 • 160 • 20 • 3,208 • 

40 • 100 • 4,000 • 
DİKKAT: Hesaplanndakl paralnr blr sene içinde 50 liradan atalı 

rlii~m!yer.lere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlaslle verilecektir. 
Kuralar senede 4 defa 11 eylfil, 11 birincikinun, 11 mart ve 

11 haziran tarihlerinde çekilecektir. 

bulacaksınız. Adalar Malmüdürlüğ ünden: 
Beyoğlu İstl.klAl Caddesi No. 378 Biıyükadaya mücavir bulunan Sedef adası balık voli mahalli kiraya 

35 
" IOO " = 3500.- .. hakiki ve hükml sahıslar HA.n tarihinden 1ttbaren üç gün zarfında bu saç-

80 " 
50 = 4000.- " tarın nev'lnl ve miktarını bir beyanname Ue vl11yete blldirmeğe mecbur-

300 •• 20 " = 6000.- ".Jdurlar. Keyfiyet 29 No. ıı Mllll korunma kanununun verdJ~l sa.11h!yete ls-
tlnaden illin olunur. (2949) ••Hiiiiıa!Ciıııııiıt llllKilııiıtailiplihıiiaıııiıniıie•slmıııiıkaiili•ıs•ınlllldıııiıa •• verileceğinden taJJp olanlann lhale günü olan 21/4/941 günü Adalar mal

müdürlütünde müteşekkil aatış komi.>yonuna müracaatları ilAn olunur. 
(28"1 ) 


