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Harp tebliğleri 

lngiliz tebliği 

Eladem, Tobruk ve Bar
dia bölgelerine devamlı 

taarruzlar yapıldı 

Kahire 16 (A.A.) - Brlt:ı.nya. hava 
kuvvetleri umuml karargll.hınm bu

' 

Yugoalavyada 
en son askeri 

• 
vazıyet 

Reuter ajansı, vaziyetin 
fenala§bğını bildiriyor 

Müthiş bir 
cinayet 1 ... 

Alaıehirde bir genç 
anasıni namaz kildıği 

esnada öldürdü 

Asyanın 

taksimi 
~aponya al:lalara ali.lia 
göatermit, Hindistanda 

Rus nüfuzunu tanımiı 

fmıJr 16 (Telefonla.) - Alaşeb1r Berlin 16 (A.A.) - Bir husuıl 
kazamnda feci bir clnayet Jl].endlği muhabir bildiriyor ı 

Makedonyaya 
nasıl bir şekil 

verilecek? 
Alman mahafili bunun 

liarbin sonunda kararlaı
brılacağını söylüyor 

ALi ile VELi 

Bilemedin kaldır vur! 

Ali - Bilemedi,, kaldır vur ... 
(Bira~ sonra yine:) Bilemedin 
kaldır vur ... 

Veli - {Jçeriki odadan ses· 
lcnerck:) Nedir o yahu~ ... Ço
cuklarla oyun mu oynuyorsun} 

- Bilemedin kaldır vurl 
- cEl el üstünde kimin eli 

:gunkü tebUgl: 
Sırenalk'te: Dün Eladem, Tobruk ve 

Bardiya bölgelerinde Brit:uıya ve 
Avustralya hav:ı. :ımvveUcrl mütema-

Yugoslavların düşürdük
leri tayyare 300 kadaT 

tahmin ediliyor 

haber verilmektedlr. 8oğukkuyu ma- lYi halier alan mahfiller Mat-
hallesfn.de oturan 26 ya.şıııda Ahmed, -·oka Stal' ·• .. le• rın' de n-lin 16 (A A ) Alman Ha-anası 50 yn.şmda. Ay§ey1 öldtlrmilftür. ·-: • ın . goru§me . aa- . . -

diye bir oyun vardır hani... 
- Evet, onun gibi bir §e;} ••• 

Fakat çocuklann değil, büyük
lerin oyunu.,. Hatta en büyük
lerin: Devletlerin 1 .. Devletle
rin de büyüklerinin ... 

Bu cinayetin fU auretle 1§ılendlği bilhassa ekonomik meselelerın riciye Nezaretinde, Makedonyanın 
ötrenllmlştir: Ayfe yatsı namazını ve ezcümle Japonya harbe girerse tanzimi meselesinin bugünün meae
kılm:ı.kta iken blrdenblre bir. çakı Japonyaya verilecek levazım mese- lesi olmadığı kaydedilmektedir. Bul
darbesl.le irkilmiş ve döniip arlmsına lelerinin bahis mevzuu edildiği <lü· garista.nda eski emellerin yeniden 
~ığı zaman o~lu Ahmedl görmü~- 9üncesindedir. İiıgilterenin mağlubi- canlandırılması tabii görülmektedir. 
tür. Ahmed bununla lrnlmamlf, bu de- yeti takdirinde. Asyada nüfuz .mın· Fakat bu, emellerin tabnin edileceği 

di faaliyet neticesinde düşman kıtaat --
tecemmUlcrinde ve motorlü nakllya- l.ondra 16 (A.A.) Reuter 

-D ... 
tında çok mühlm hasarlar ve dağı- bildiriyor: Yugoslavyadaki askeri 
nıklık.lar vuku bulmuştur. Düşmana. vaziyete dair Londraya gelen en 
]:>el: az 1 irahat verilınlştir. Bombar- son haberler bu vaziyetin hissedilir 
dımruı tnyaı-elerlm!z bütün gün bas- dt.!recede fenalaşmıı olduğunu gös-
kmla:r yapmış, avcı devriye tnyyare- . i

fa dııtçakısıNnı a~~ın g&ue~~~~- takalarının talisimi meseleleri ele demek değildir. İhtilafın 11ihayetini 
amış ır. amıu.ua neye u&•""""ır. ... ı . .. 1 · kil b-'-1 k ıA d bllemiyen zavallı ananın feryadı hiç- göruıme erın mevzuunu tq ı ey- ca. eme anın ır. 

- İ§te böyle ... Önümde son 
bir senelik gazetelerin kolleksi
yonlan var... Meşhur ask~t 
müteha~ısların «§Öyle olacnk, 
bu cenahtan sa~kılıttakl Şu ml'm· 
kket şu tarzda müdafaa ede
cek!> diye tahminlerini okuyo
rum ... Her makalenın sonunda 
bir tane cbilemedin kaldır vun u 
basıyorum. 

ler tı1 z her fırsattan istifade ederek t~rmektedır. Hatta mukavemet tek 
m tralyfu:lc taarruzlarda bulunmuş- hır kumanda altı~da muntazam ola
lardır. AV\lstra)ya avcılan Capuzzo rak cereyan etmediğc benziyor. Har
fi rmde dort tane Junkers 52 onle- be, az çok geniş çete harplerile de
miş ve birini derhal d~rmWjlerdlr. vam edilmesi derpiş olunmaktadır. 
Bunun erln d ğcr üç taY}'are alela- Atina 16 (A.A.) - Yugoalav
c le y:re lnmcğe çalışmış, fakat iner- yadan buraya gelen bir lngiliz tay
ken duşmuşlerdlr. Bu tayyareler yer- yare subayı Reute · uh • 

b!!' fayda vermcmiş, Ahmed blr bağ lem~?tir. •V• .. Atina ajansının bir izahı 
kureğini keskinlemestne olarak blrktlç Soy)endıgıne gore, Japonya, A- Atina 1'6 {AA.) _ Atina ajan-
defıı ana.sının başına vurmuştur. Za- vustralyay-. ve Asyamn adalarına 11 bildiriyor: yan retımi 'bir Alman 
vallı k~ın seccade6lnln üstünde can kartı alakasını göstermiı, buna mu- telgrafı dün gece Yunan Makedon· 
vermiştir. kabil Hindistan için Rus nüfuzuınu -t...aı' • · · Al '--ta) Kntll cinayeti müteakip firar etmış • • yaaı an ısının man &ı arının ge-
lse de yakalanmıştır. Fakat anasını tanımıştır. ~~s sıyaıetı, çok"defa, lişini ve normal vaziyetin av~etini 

de mltralyoz ateş1le tamamen tahrip . . r aJansının m. n 
edilmişlerdir. bınne Yugoslav hava kuvvetlen ta-
Duşman tayyareleri dün sabah Pire rafından Alman istilasının ilk günle

limanına p ke hucumda bulunmuşlar- rindenberi yapılan parlak mücadele 
dır Ing!llz haHı kuvvetlerine alt bi- hakkında beyanatta bulunmuştur. 
nal rda hafi! ha.sar vuku bulmuştur. 6 ve 7 nisanda Belgrada yapılan 
Avcılarımız duşmanı onllyerek beş he' a hücum)an esnasında Yugoslav
t:'ne Junkers 88 düşurmüşle!"dlr. Ba - lar ı 35 Alman ta · t h · t-

öldürmeslndekl sebep hakkında blç- p~tla~ ~kdı lle, karşı t~rafın harbe memnuniyetJe kaJ'flladıiını yazmak
bir şey söylememektedir. Tahkikata gırmesını kolay1a~brmagı eyahut tadır. Bu, birçok 1ehadetlerle Ted
ba.şlanm~tır. karşı tarafı harbe ıokmağı aramış· dedebilect:iirniz bir ya1aaıdan iba-

- Azi2im o makaleler, yiı;
minci asırda «mütehassıs> sını· 
fının, eski asırlardaki cmüncc
cim> ler kadar ckezzab> oldu
i\N\u isbat için yaman vesikalar 
tcekil edecektir ... Jlmi kıymelleri 
yoksa da antika kıymetleri bü
yük. olacak 1 

za.bıta. v:ı.ka mahalllne geldiği va- tır. rettir. Çünkü Alman kıta1an, Trak-
klt .Ayşen.in iki gözünün de çakı He Rus - Macar hadisesi, Berlinde M k d bilh Se-
oyulduğunu görmfu;tür. çok vahim olarak telakki edilme- Y1.aY.~· ~ d~L1°n?"aya ve L-Jkıaısa b 

anıge gır ııı; erı zaman na n u 
mektedir. Bunda, Bulgar hadisesi· umumt matemden dolayı izhar etti· 
nin bir tekerrürü görülmektedir. Bu ği hüznü gözlerile görenler vardır. 
hususta hiçbir resmi vaziyet alınma- Bu mınt~kalardaki &hali, yeni niza
mıştır. mm ne olduğunu ve müıte\rlilerin 

ta tayyareler ağır hasara uğratılmış- . . yyaresı a rıp e 
tır. Bunların uslerinc donmüş olma- llUflerdır. Almanlar h~r~aldc Yu
ları ihtimal haricindedir. goslav hava kuvvetlerının mukave· 
Du.şman y }'adak! hava meydan- metini mühimsemiyorlardı. Zira bi

lan a da b r akın yapmıştır. Bir mlk- dayette avcı himayesinde olmıyan 
tar hasar mevcuttur. bombardıman filolan göndermiıler· 
Maıtada: Du man tayyareleri 14/ 15 dir. Yugoslav bombardıman tayya

nı n gecesi Maltaya hucum etmışler- releri Bulgar hava meydanlarııha 
dlr Delller hnstaı:esınde hasar var- ve bilhassa Radomir ve f gumine ya-
dır. B r hasta olmuş, 9 hasta yaralan- 1 k l d b' k Al 
mı tır. pı an a ın ar esnasın a ırço • 

D. er cephelerde tayde deRer bir man tayyaresi tahrip etmişlerdir. 
feY yoktur. fngiliz ıubayı, Yugo•lav kuvvet-

Butün hareklı.ttan yalnız !ki bom- leri tarafından tahrip edilen Alman 
bardıman tayyaremlz dönmemiştir. tayyareleri adedinin 300 kadar ol-

14 15 n~n gecesi Deme, Menastır duğunu tahmir eylemektedir. 
ve El:ı.dem deki hava meydanları bom- Badapqte t 6 (A.A.) _ Yeni 
bardıman edilmiş, binalar, çadırlar ve . 1 d'J 
hangarlar tahrip ed!lmlştlr. Menastır- ışga e ı en topraklar?an çıkmak 

Pire, Tırhala, Lirisa 
bombardıman edildi 

Atina 1 6 (AA.) - Atina rad
yosu dün akıam umumi emniyet ne
zareti tarafından neşredilen tebliği 
okumuştur: Buna göre. birbiri ar
dından dalgalar halinde gcleın Al· 
rnan tayyareleri, Pfre mıntakasında 
ve Selanik'in cenubu garbisinde 
muhtelif noktaları bombardıman et· 
mişler ve mitralyöz ateııine tutmu§· 
larM da maddi hasar ve insanca 
zayiat olmamıştır. Tırhala ve Larisa 
da bombardıman edilmittir. 11 Al
man tayyaresi dü§ürülmüıtür. 

Habeşistanda 

Bulgaristan 
Yugos]a vyaya verdiği 

notada neden münasebet
lerini kestiğini bildiriyor 

Sofya 16 (AA.) - Bulgar hü
kumeti dün Yugoslavya ile diploma· 
tik münuehetlerini kesmi~tir. Bu 
münasebetle Yugoslav elçiliğine 
tevdi edilen notada da bildirildiği 
gibi bu ltarann alınmasını icap etti-

da iki motorlü büyük bir düşman ta.y- veya bu topraklara gırmek Macar 
yaresi mltralyoz ateşile tahrip edil- genelkurmayınca 15 güın için yasak 
m!şt!r. Derne'de de bir tayyare tah- edilmiştir. 
rip edilmiştir. ---------

~:J::~~a~ecell donanmaya ınen- Amerik1ntn mühim ' 
., , ·ı I c • ren sebepler ıunlardır: 

ng~ lZ l erıeyış.ı 1 - Bul~aristan tarafından scbe
hiiet .ern~iZm - talıTik edil
meksizin Yugoslav askeri müfreze-

ıup tayyareler Avlonyn. Jlmanındaki 

ticaret vapurlarına büyük muvaffakı- bı'r. kararı . İtalyan taburları olduğu !erinin ay başında Bulgar hudut ka-
gibi esir edilmektedir rakollarına karııı yaptıkları hücum

lar. 
yetıe tetevvüç eden bir hücum yap-
ınışlardır. 6000 tonluk bir vapurla 
'1000 tonluk bir mühimmat ge-m.ısı ber
hava edilmiştir. 

Ayni gece, Jnglllz bombardıman tay
Jareleri Koprulü üzerine aRır blr akın 
Japarak Vardar nehri üzerinde bir 
toprüye tam isabetler kaydetmJ4ler
dlr. Köprü tahrip edilmiş, münakalfıt 
~esom.ı..otır. Köprülil - Plrlepe yolu 
herlnde motörlil nakliyat da muvaf
fakıyetle bombardıman edilerek bir
~ nakliye vasıtası tahrip edllmlş, 
Jangınlar çıka~ır. 

Alman teblili ------

Harp mıntakasına girme- lrlabire 16 (A.A.) - Orta 
k til A ik ti Şark İngiliz umumi karargahının 

me §&r e mer. a ca- tebliii: İtalyanlann başlıca yol-
ret vapurları hımaye da yapuklan büyük tahribata rağ-

edilecek meın kıtalarımız ıimalden ve ce-
nuptan Dcssie' ye doğru müte-

Va,tnıton 16 <A.A.) _ B. Roosevelt madiyen ilerlemektedirler. Daha ce
dünkil gazeteciler toplantısında beya- nupta düımanın takibine devam 
natta bulunarak, Amerikanın blta- olunmaktadır. Eair edildiği daha ön
raflık kanunu hfikümlerile memnu ce bildirilmiJ olan general Santini
mınta.ka olarak tayin edilen mmt.aka- den ba~ka son birkaç gün zarfında 
lara girmemek §art.ile nereye gider- bir liva kumandanı ile 40 ıubay ve 
lerse gitsinler, Amerikan ticaret va- 200 ltalyan aıkeri esir aldık. Ayrı· 

Saraybosna fehrinin ~:r~~~ hb~~;a:1~~~iıe:ıo~:ı~ ca 1600 yerli asker esir edilmiıtir. 
İ§gal edildiğini bildiriyor yıp bir kanun meselesi olduğunu 11Ave Adia Abeba 16 (A.A.) - Adis 

etmiştir. Abebanın işgalindenberi lngiliz ve 
Berlio 16 fA.A.) - .Aıınan ordulan Kızıldenire gidecek Amerikan va- imparatorluk kuvvetleri 5000 ltal-

""P~• d nl purlarının hbnaye edilip edilmlyeceği 3000 f ik 1 ,_ . .. ...,..uman a ıtmm teblli\: aaa1Jae cenp olaralı: B Roosevelt hl- yan ve A r a ı auer esır et-
81.rp ordusunun bakıyeler1 tamaml- len bu sularda A~rltan vaıru'rıan mişlerdir. Esirler araımda İtalyan 

~ı;:a tı~~:~~ ııo:;!~ bulund&lfttndan haberdar olmadıtını generali Pesanti de bulunma1c.tadır. 
Udllyerek: bu şehri ifgal etm)fleJ"dll'. ~lf*1r. it rlka 

11 
Londra 16 (A.A.) - S.lahiyet

'Bfn1erce Sırp slllhlannı teslim etmıg- alllİııan°:!: ıİı~l ~~:erin~ tar mahfilleTden haber alındığına 
Ur. Abnan esirlerin ve harp mal?;e- lan bir auale fU cevabı vermJftlr~ru g~~e, Hal>~ıiat~nda Britanya ke!i~ 
inesinin miktarı saatten saate değiş- cBu mevzu etrafında 800 söyllyen mufrezelerı duıman kuvvetlerını 
mekAlmantedlr.hav ku tı ri C bl H hatipler müstesna, bu mesele hlçbir Debra Markus'un 50 kilometre ce-

a vve e enu er- - ~ film ı•tr b k' · d ·ı d aek'te demlryollannı ve aslı:ert 1lsleri zaman goruş em"'J'~ .• nu u ıar ısın e taarruz suretı e a-
Ye keza AdriyaUkte bir deniz ~nü B. Roosı;_velt, Groenland hakkında ğıtmı§lardır. Britanya kuvvetleri bu 
bombardıman etıniflerdlr. Stub.lar si- da şunu soylemtştlr: mıntakada mavi Nil nehrinin aol aa
lAhlı büyük b r nakliye gemlalne tam cGroenland cebir altında bulunan hilindeki istihkamları ele geçirmiı· 
isabetler kaydetml§lerdlr. Bu n~llye blr Danimarka hük~metlne değil, ra- 1 d' H b . d . k 1 ltal-kat ıstlklfillne kavuştuğu zaman Da- er ır. a e~ıstan a gen a anı 
~flsi taarruzdan 80~tır ha~ketalz nlnıarkayıı iade edilecektir. Bu ted- yan kuvvetleri yekdiğerinden tama· 
a<Ja~ıışclv~~ıJ:~~lğ~ büyük. blr: bir Llma ve Havana panamei:ikan mile ayrı üç mıntakada yavaş yav~f 
ret vapuru da ağır hasara uğratılmış konferanslannm mukarreratma da toplanmaktadırlar. Bunlar Dessıe, 
Ye bir torpil tayyaresi. mitralyöz ate- yugundur. Gondar ve Jimma mıntakalarıdır. 

2 - Bulgaristanıın harp harici 
olmasına rağmen Yugoılav tayyare
lerinin açık Bulgar ıehirlerine kartı 
hava hücumları yaparak aivillerin 
bilhassa kadın ve çocukların ölümü
ne sebep olmaları. 

3 - Başlıca sebep de Yuaoslav
yanın Sofyadaki elçiliğinin Bulgaris
tanda karga~alık ve bir hükumet 
darbesi hazırlayan tahrikçi unsu.,.. 
larla münasebetler idame etmesidir. 
Yugoslavyada tabedilen ve Yugos
lav elçiliği memurları tarafından 
Bulgaristaına getirilerek Yugoslav 
elçiliği ile münasebette bulunan tah· 
rikçi unsurlar tarafından Bulgaris
tanda dağıblan bir beyanname bun
ları teyid etmiftir. 

Bulgaristan bütün 
huıuıi otomobilleri 

müsadere ediyor 
Sofya 16 (A.A.) - Stefani ajan

sından: Bulgar makamları bütün hu
susi otomobilleri müsadere etmek
tedirler. 

Romanyada 
Siyasi faaliyette bulunan 

kooperatif teıkilihnın 
tefleri değiıtiriliyor 

file tahrip edilmlftlr. Esasek!!- ~dembut1arreratıa garp Bu kuvvetlere gelince, Gondarda 8 
Y nlsta d • yarım urça.au u ıman mnırtemle- b' 1 1 n b' li Dess' 'd 

una n a suratıe Uerllyen kıta- kelerden hiçbirinin Amerlkada bulllll- ın !8 yan ve 7 ın ye~ • . ıe. e Büknt 16 (A.A.) - (D.N.B.): 
larımız, OlimPOS datı lle bu dağın mıyan bir devlet tarafından gene 1 O hın İtalyan ve 1 2 hın yerlı, Jım- 0 .. B ekil al An 
garblndekl dağlar ISUtametlnde çe- Amerlkada bulunmıyan bir devlete ma'da ise 22 bin ltalyan ve 15 bin un . qv . sener toneaco-
kllmekte olan İngiliz ve Yunan te- devredllmeefnln önllne geçl1mlşt1r.» yerli ki ceman 40 bin ltalyan ve 36 nun ~ıyaaetınde toplanan Nazı~l~r 
ıetldillerlnl harbe icbar et.miflerdlr. bin _ lid 'b et muhtelif m"f heyeti 1 O tabanca ~ladıkları JÇın 

y heslnd ._ -"'" -•••& =-• ,,-r en ı ar u re- ,._,_ 'd 'd -Lt_A _..ıil !L' unan cep _ e aanş -narelerl zcler bul ktadır. Britanya k • uaıatz a ı ama mans.um nı en -• 
Te Stuka teşekkülleri Senlanm cenu- deki limanlara muvaffakıyetli taar- ti . unma r 1 M uv gencin cezalarının infaz edilmeaine 
bun:ı. çekilmekte olan diifmana ağır nuı yapmışlardır. ~ ~r~e ao5notoesı~~l o an yer, of ga- karar vermıitir. 
zayiat verdlnnı.,Jerdlr. Hava muha- Oündüzftn düpnanm işgal altında- cıcı an ııu ometre meaa ede 
rebelerlnde ü~ İnlillz tanare.sl dOtfi- ki blr memlekete karşı teşebbüs etti- ve sahilde bulunan Oasia rnevltiidir. General Antooexo, vazifelerini 
tülmüştiir. Yunan tayyare meydanla- ~l akınlar esnasında ve blzlm avcı- bir tarafa bırakarak siyasi faaliyette 
rmda yangınlar çıkanlınıştır. lanmızın Şaı:itl İngiltere sahlll üze- d 1 !>ulunan kooperatif tetkilah tcfleri-
Şlmall Afrlkada Sollum'a karşı zırhlı rinde akınlar neticesi düşman 15 ni- Hin müa üman kongre- nin değiştirilmelerini emretmiştir. 

tuvvetlerln, harp ıtmllertnln de mü- sandaki hava muharebelerinde 6 av sinin kararı R d •d 
1111.heretlle yaptıklan taarruz tarde- ve bir savaş tayyaresi lı:aybet.mi§tlr omanya a ı am 
dllml§tlr. ,,,. Almanlar tarafında hlçblr kayıp yoac~. Mactras 1651(A.A~~ Hind müslü- cezaları 

Dun gece kuvveUI savaş tayyare te- tur. man kongre • m wu:ı.nlıırın ekse-
tekkulleri, taşe ve deniz inşaatı ba- 15/16 geccst düşman Ştm.:ı.li Alman- nyet .ıeşklı ettlklert yerlerde tamamı- Bülaet 16 (A.A.) - (Stefani) : 
llmlndan çok mühim olan Şimali İr- ya sahlll üzerinde ancak 1zaç t.aar- le miistakJl devletler kunn.alaıını kıı.- Umumi nizama vatandaşların ve 
kııdadakl Bcl!ast Umanınn. taarruz ruzlarında bulunmuştur. Cüzt hasar- bul etmiş ve bu tadili anayasaya koy- devletin emniyetine kartı işleınecCk 
et.mtılerdlr. Şehir tızerlnden uçan da- lar olmuştur. Bahriye topçusu bir muştur. cürümler için idam cezasını kabul 
ha ilk tayyare dalgaları limana ve si- düşman ~yyarest d~rmüştür. Kongre kabul etti~ d!ğer bir karar eden kanunun meriyete girmcs' üze-
llh fabrikalannıı. 13&betler kavdet- ll nisandan 15 nlsann. kıl.dar düş- suretinde de §Öyle dmtıiştır: · d" it . . .. ~. 
~lerdlr. Ha rl:ınd ve Wolft tczg~h- man 4 !abit balon ve 135 tayyare kay- Gandhl'nln talepleri hükUmranlık ~n~ .un " §am llk ıdam hukumle: 
Iannda Jnfıl k ve yangın bombalarile bet.lnlftlr. Bn tayyarelerin 24 ü hava haklannın tamıımlle mccusUerc dev- r~ın ı~fazına b~ıla~mııtır. E~.elk.i 
bfiyuk yangınlar çıkarılmı tır. mUharebelerinde, ıı l dAfl bataryalan rln1 tazammun eder. Bu lse ıoo mu- gun Bukrqte bır kıtapç.ıyı ~lduren 
Diğer taraft n savaş tayyare te- tarafından, 3 ü bahriye topçuları ta- yonluk müslüm.:ı.n halkını mecusl htl- iki kitinin muhakemesi dün akıam 

fekkullcrl ac.kerl hedeflere ve hihassa rafından ve 9'1 n de yerde '8hrtp kOmetınln tebaası haline getı.tecek- bibniş ve her iki katil derhal idam 
lngllterenln ş rk ve cenup sah!llerln- olunmvştuır. Ur. edilmi§fü. 

her eirdikleri yerlerde iade ettikleri 
normal vaziyetin ne dı:mek olduğu
nu bilmektedir. 

Yugoslavyanın 
Budapıte elçisi 
Atinaya gidiyor 

Badante 18 <A.A.)- Yugoglavranm 
Bud:ı.pcşte elç.l&le elçilik memurları
nın Atinaya. gitnle~e hazırland1klan 
zannedilmektedir. 

Harbin kati 
devresi 

Amerika Bahriye 
Nazırının beyanati 

Aliveli 

Kiel tekrar· 
bombalandı 

Şimali lrlandaya da 
bombalar atıldığı 

bildiriliyor 

Belfast 16 (A.A.) - Dahili Enınlyet 
Nezareti ve İnglllz hava. kuvvç_Ueri 
Şlmali Irlanda umumi kararg!ı.fiının 
tebll~: • 

Büyük bir d11Şman bonibardımaıı 
tayyaresi tqekkülü, hemen bütün Şl
.aıı .İrlaııdayı lhUva eden mıntaka 
üzerine snııtıercc süren btr hUcul'lı 
yapmıştır. Hücumların şiddeti müte
havvil olmuştur. Birkaç mıntakadn., 
hücum, va~yıınc ve hiçbir fark gö
zetilmeksizin yapılnıı§tır. BlrQ<>k cn-

V:ışlngton 18 (A.A.) - Bahriye Na- düstri blnalannda hasar oımuıtur. 
zın B. Knox, Mebu.san mecllslnln Bah- Birçok bomba ikametgfıblar üzerine 
rtye encümeninde denlz müdafaası düşmüştür. 
vaziyeti hakıknda beyanatta. buluna- Ilk haberlere gore, zayiat mlkta,rı-
rak deml~r ki: nın belki de. :fazla olmasından korkul-
cŞlmd! bu dünya harbinin kaU bir maktadır. Yeni tafslllt bilahare bıl

devreGıln ortasında bulunuyoruz dlrllecektlr. 
Memleketlmin yavaş yavaş ihata edil- lkrlln 16 (A.A.} - D. N. B. ajansı
mekle tehdld olundu~u ve eter bu na verilen bir habere göre, dün gece 
harbe fiilen iştirak edenlere b1r felft.- İnglllz tayyareleri Şimali Alman~·n u
ket gel!rse, Amerika Birleşik devletle- zerine bir miktar hıfllak ve yangın 
rlnln, milletimize ye müeaııeselerimlzc bombal:ın atarak müteaddld mahnl
karfl ne gibi h.laslyat taşıdıt.lannı bll- !erde binaların yıkılmasına .sebebiyet; 
dinnif olan mllleUerle muhat buluna vermişlerdir. İkJ ölii ve birçok yaralı 
catını görüyorum.» vardır. Donanma tayyare dafl b:ı.t:ı.r-

Albay Knox'dan sonra. beyanatta yalan bir İngiliz tayyaresi dlişünntış
bulunan Harbiye müste§an B. Pat- tür. 
terson da, Amerika Birleşik devletle- Londra 16 (AA.) - Salahiyettar bir 
rlnln hafif ve orta sıklette tanklan- membadan blldlrlld!ğlne g5re, bu ge
nın, sürat, zırh ye esl!h& bakımından ce, İngiliz hava kuvveUerlne mensup 
her hangi dlRer bir ordunun tankla- bombardıman tayyareleri, Klel deniz 
rınıdart yüksiek olduğunu blldlrmlş 'ft üssune hücumlar yapmışlardır. 
Amerikan avcı ve bombanlıman tay- Londra 18 (AA) - İngiliz hava ve 
yarelerlnin de en iyi Avrupa tayyare- dahlll emniyet neıııretıerinin dftn ak 
lerlne çok fallc bulunduğunu 1Uive şam ne§redilen tebliği; 
etmiştir. Sah günü gündüz İngiltercnin c nu-

bu şarkisi üzerinde batı düşman ha
Paria • Berlin yolile 20 va :raallyetl olmuş, diğer yerlerde pek 

1 be • l• az faaliyet vukua gelmiştir. Her hım-
ta e mız ge ıyor gt blr mıntakadan bir havn bombardı-

Vdıy 16 (A.A.) - O.F.I. Fran- manını blldlren biç.bir ha.ber gelme• 
ıız ajansı bildiriyor: Elcserisi Gre- mlştlr. 
noble ve Toulouse üniversitelerine Düşürülen tayyareler 
ait olmak üzere 20 kadar Türk ta- L<ınclra 16 (A.A.) - Bu gece dü ü-
lebe bugünlerde Parla • Bertin yolu rülen diışman tnyynrelerl 6 ya baliğ' 
ile İstımbula gideceklerdir. Bundan olmuştur. 
evvel birkaç kafile daha hareket et· J..<ındra 16 (A.A.) - Nls:ın ayında 
rnişti. Bu takheler son kafileyi teş- 15 gecede Almanl:ır Ingiltere uzerlne 
kil etmektedir. yapılan tıınrruzlarda 56 tayyare kay-

Kanada Baıvekili 
Amerikaya gitti 

Ottawa ıe <A.A.) - Kanada Ba.t
nkill B. Mackenzle KJ.ng, B. Roose
velt'ln §ahs1 davetı özerlne Vaşlng
tona hareket etmlgtir. B. Mackenzle 
King, görii§ülecet meseleler hakkın
da beyanatta bulunmaktan ımtlna 
etmişse de Ottawa'<lıl't müşahitler, 
mülllı:at eenasında yapılacak konuş
malan çok mühim addetmektedir. 

Hinçini - Siam 
Tokyo 16 (A.A.) - Yomuri 

$imbun gazeteainin yazdığına göre 
Siam Baıvekili parlamentoyu 26 
nisanda fevkalade bir içtimaa davet 
etmiştir. Bu davet, nihai Siam • Hin
diçini aulh muahedesinin imzasile 
alakadardır. _____ , 

İngilterenin Tokyo elçisi 
Tokyo 16 (A.A.) - lngiltere 

büyük elçisi Sir Craigio bugün Ja· 
pon Hariciye Nazır muavinini ziya
ret ederek yanın saat kadar konuş· 
mu§tur. 

betml§lcrdlr. 

Afyon belediye reisi 
Afyon 16 <A.A.) - Şehr!mJzde Be

lediye mecll.si seçimi bltmlt ve yent 
meclis dün toplanarak Beledi~ reis
liğine avukat Kemal Şaknr'ı seçmlı
tlr. 

1 

Re demeli? 
Yeni Sabah refikimizin maa

rif haberlerinde ıöyle bir başlık 
vnr: 

•ilkokul çağındaki çocuklar 
tadat edilecek>. 

cTadat etmek~ yerine csay
mak> gibi herkesin kolayca 
okuyup anlıyacaiı bir kelime 
varken 

Tadat edilecek 

dememeli; 
Sayılacak 

demeli! 
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~~in~nküçük, '-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-JıVere~ Ldfun~n~ 
yetmişinden büyük Havagazı ISf80bUldan gidecekler yol icin o saf kargaları? •• 

o/savdım... h ' 
.T f • f Avr-.ıpada açlık yüzünden müthit Ücretleri Q SlSQ .bir karga avı alıp yürüdü. Bugünkii 

- Şayet yedisinden küçük, yet· 
mişinden büyük olup da lstanbul
dan çıkanlar arasına kar11saydın, 
nereye siderdin? - diye bir sual va: 
rid olsa. Sen ki. cenubu ıarki kısmı 
müstesna. hemen bütün Anadoluyu 
bilinin... Söyle bakalım ••• 

······································· 

Belediye zam talebini 
kabul etmedi 

Havagazı şil'kctJeri Belediyeye mG

nakledilmek isteyenlerin Avrupalı kargı IUzartması, karga 
Belediye bütçesinde b-.laması yiyor. Ve bir çift kllJ'la 

beıvannamelerinin tasnifine başlandı, b~~ kaç paraya aatdıyormUf. .,, 500 bin lira ayrıldı Likm kargalar aç inaanlann böyle 

b • b '" J J d ·ı k kend. ilerine aaldD'daklarını •o''rünce U ı'e ugun ae evam e ı ece b _ı___ • 
Belediye fen işleri müdürlüğü, yenl r .t~ taYaru hayret müdafaa 

Paraaız 

Mqrebimce, birinciliği kazanacak 
yerler, Buna ve havalisidir. Hem 
tabiat daha giizel, hem halk daha 
ileri seviyede ve munis... Kasabalar 
ve batta köyler bir tehirlinin barı
nabileceği gıÖİ ••• Gidilmesi ve inpl
lah yakında dönülmesi kolay .•• 

racaat ederek tarifelerine zam iste- 0 .. og··~ıeden evvel vilA.yette vapur ve trenlerin tanzimine ge-
mı,,lerdl. Şirketlerin ta.ıeplerlni Bele- un . . cak 
diye reddetmiştir. Belediye Reisllğt vali muavinleri ile kaymakamla- çilecektlr. Şehrimizden ayrıla -
Havagazı şlrketıerlnln yeni bir talebi- nn iştiraki ile bir toplantı yapıla- lan nomıaı tarife ile lşllyen tren 
ni daha almıştır. Bu talepte ~a"'.'.agazı rak İstaribulu terketmek istiyen- ve vapurlar istiap edemlyeceğln-
a.bonelerlnln azaldığı ileri surülerett • . . 
rağbeti arttırmak için tesisat masra- ıerin parasız nakledilmeleri içın den muvakkaten yeni seferler ih-
fının ucuzlatılacağı blldlrllmektedlr. verdikleri beyannameler gözden dasına çalışılacaktır. Yolculukta 

Şlıttetlerin yeni talet>i Belediye ta- irth .... ı .. ur Beyannamelerin mevki farkı gözetilıniyecek her-
rafından tedki.lı: edilecektir. Malzeme- geç "&.UoJ • • • 

sene bütçesinde yol inşaatı ve tamım- tedbırlen aım.,ıar. Orta Avrupada 
tı mütemadiye için münakale yollle Y ... yan birçok kargalar_ İnsanla· 
be~ yllz bin llra a.~r. Bu tahsi- rın av tüfekleri kendilerine çevril-
sat mütesavlyen kazalara taksim edl- dikten sonra - ya adeta J 
lecektlr. Beş yiız bin llralık tahsisat sürünürcesine son derec 

1 
Y.: ere 

lle yol inşaatından ziyade mütemadi ya gözlere görünmiy ~ ~ ç --~ 
tamirat işleri ikmal edilecektir. -yet • .::L--kt ~ b er~e 

_ •- y.-..c en uçmaga -.ıamıılar. 
Cumhuriyet Halk Partisi Jtongrele- Bundan batka kargalar bin bir kur. 

rinde tesblt edilen dilekler arasında nazca hareketleri ile a• darı deh 
yol inşaatı llk safta gelmektedir. Vl- tetli surette tAfll't •-~-- • Mesela İhsaniye diye Bursa civan 

bir köy var ki. diğerleri meyamnda, 
bwada da latif bir kamp - sayfiye 
hayab geçirilir. Bilhassa köylüleri 
aüler yüzlü. hüsnü niyet aaluöi. uya
nık cdaba İYİ• yi aramak meraklı
sıdır. Civar Yetillik... Tabiat mün
bit... Ne ekersen çakar... Ana top
rak, hiçbir alD"etle insanı aç bırak
maz. 

Buraaıun içinde vaktile evler 10 • 
25 lira aramdaydı. Ben tabsen Çe
kirge yolunda 12,5 liraya oturabil
miftim. Simdi 70 liraya kadar kira 
bedeli Vartruf diye duyuyormn. Fa
kat bahsi geçen viliyetimizin köy
lerinde ve diğer kasabalarında ay
hiı 5-10 liraya bir dam altma b-.ı
ru sokmak kabildir sanırsın. Önü
müz yaz. Sebze, meyva ibadullah· 
br ve diğer yiyecekler her yere kı
yasla ucuzdur. 

ikinci derecede reyimi kazanacak 
yerlerimiz: SabiJJerimi'Z. Hemen her 
kasabasına gördüm. Bunlar arasanda 
İzmiri uten devlet tensip etmiyor. 
Zonguldak, hareketli bir ,ebir ol
masına rağmen mütekait ve çolak 
çocull barcı olmasa gerektir. Çünkü 
hem pahala. hem maden merkezi. 
Bunlan çakanraanız. Giresun. Trab
zon. Ordu taraflan. - tabiatça çok 
güzel yerler olmakla beraber -
ancak lstanbulun birçok adetlerin
den aarh nazar edebilecekler ve ora 
fakir halkı gibi y..-ınaiı göze ala
caklara tavsiye edilir. Bunu göze 
almıyanlar. lstanbuldakile eh f()yle 
böyle ayni seviyede bir ömür sür
mek için daha fazla masraf etmek 

nln bol zamanında tesısat masrafında tasnifi işine bugün de devam ed.i- kes ayni mevkide oturacaktır. 
tenzllAt yapmıyan havagazı şirketle- ıecektir Tasnif neticesinde İstan- Eytan ve eramille mütekaldler 
rlnln bu yeni talebinin etraflı şekilde • . ı tas nı ·· lıkl almı rdı Gtd"l 
tedklki ıAzım geleceği alAkadarlara. bulun denız "!f kara 5 yo a- uç ay annı şla r. ı en 
)?ildlrUmlştır. Tesisat malzemesinin nnda ne kadar yolcu birikeceği, yerlerde aid olduklan makamlara 
eski malzeme ayarında olup olmadı- b olculann hangi iskele ve is- müracaat edenler maaş nakllleri-
A'ı da incelenecektir. U Y • 

tasyonlara çıkaeaklan anlaşıla- n1 yaptıracaklar, hazıranda yeni 
Nafia Vekaletinin verdiği caktır. istanbulu terketmek isti- üç aylıklarıru alacaklardır. Vil~-

ehliyetnameler yenlerin sayısı ve ihtiyar edecek- ~et ve kazalarda bu hususta ter-
Nafia VekAlet.lnden: asııtmeye çı- ıeri yollar anlaşıldıktan· sonra tıbat alınmıştır. 

kanlan her 1t için. münakaaaya. iftl-
rak etmek ıstiycnlere Nafia Vek§.leti Tavı·z bedeıı· tarafından verilen ehliyetnameler 
yalnız o işe mahsus olmak ve bir de-
fa kullanmak üzere kıymeti olan bit 
vesikadır. 

lhzı müesseselerin bir 1f için ve bil' 
defaya mahsus olmak üure verilen 
bu ehliyet vesikasını da1ın1 bir ehli
yetname gibi ve rek!D.m mahiyetinde 
kullanmakta oldukları görülmektedir. 
Bu vesikalar eksiltmeye çıkarılan 1şln 
mahiyetine göre verildltl ve hiçbir 
zaman daimi mahiyette olmadığı 
hususu allkadarların malO.mu obnak 
üzere 11An olunur. 

Dünkü ihracat 
Dün mumtellf memleketlere 240 bin 

liralık mal sevkedllmlştlr. Almanya.ya 
deri, barsak; Romanyaya çiroz, pala
mut hülD.sası; Çetyaya meyva kuru
su; İnglltereye kendir; İtalyaya yu
murta gönderilmiştir. 

Piyasada 
teftişler 

Devletle evkaf umum 
müdürlüğü arasında bir 

anlatma oldu 

Umumi ve mfilhaJt bütçe ile idare 
olunan dairelerin tasarrufu altında 
bulunan icareteynll ve mukataalı 
gayri menkuller için devlet hazinesi 
her sene Evkaf umum müdürlüğüne 
taviz ve mukataa bedeli olarak bir pa
ra vermektedir. 1941 senesi bütçe ka
nunu mucibince bu tedlyat dört se
nede ikmal edilmek lcab eder. Hazine, 
şimdiye kadar Evkafa 889,720 lira 
ödemiştir. Devletin idaresi altında on 
binlerce gayri menkul mevcuttur. Bu 
lşln Evkafla toptan bir surette hesap
lanarak halli için bir kanun projesi 
hazırlanmll}tır. · 

Karilerim izin 
mektuplar' 

Beıiktat - Taksim 
Belediye otobüsleri 

Beşiktaş ile Taksim arasında iş
leyen Belediye ot.obüsleri, Taksim 
ile Maçka arasında 9 kuruş ücret 
aldıkları halde hususi otobüsler 
6 kurut alıyorlar. Belediye otobüs
lerinin hususi otobüslerden 3 ku
ruş fazla almalarının acaba sebe
bi nedir? Belediye otobüslerinin 
ücret tarifesi, hususi otobüslerin 
tarifesine indirilmek lD.zımdır. va
li ve Belediye reLsimlzin bu nok
taya dikkat nazarını celbederlz. 

A. 

KÜÇÜK HABERLER 

liiyet Parti relsliğt dileklerde, inşası • ıyor .... '""· 
veya tamiri istenen yolların llsteslni .~ •. nlfallCı acılar karRa avmın en 
Belediyeye göndermiştir. Münakale mutkiil. en zor. muvaffaluyeti ~n 
yollle temin edilen tahsisatla halkın az bir a• olduiuna söylÜyorlarnı-. •.• 
istediği yolların tamirine de çalışıla- Muhakkak ki kargalara captal-
cak:tır. dll'!• diye bof vere iftira etmitiz. Ne-

Adalardaki yollara yenlden ıo bin rede Lifontenin o eski aaf. budala 
lira harcanacaktır. Büyüt ve küçült karp)an ?.. Nerede tilkiye aldanan 
Tur yolu tamir edllecekUr. bön mahlUk? 

Belediye Fen iflerl müdürlüğu yol Bu urın kar.ıalar; nerede ise til-
inşaatı için şubat, mart, nlsan ve ma- kileri kandll'acaklar! •. 
yıs aylarına mahsus dört aylık bir • • 
mesai programı vücude getirmişti. Garıp bır tecelli 
Programa ithal edilen lnfaat mayıs Grace FiJd bütün lngilterenin ha-
.sonuna kadar blUrllecektlr. -ld - 1:ı· t" tin • "d" 

Taksimde Inönü gezl.slnin duvar yu 1g1 D' ar ıs umı ır. 
lnsaatı, yağmur sularının geçmesi için Grace Fild l(Üzel midir? Hayli" •.• 
kanalizasyon tesisatı, gezinin tesviyel Grace Fild de büyğlı bir cinsi ca
türablyes1 mayıs sonwıa kadar biti- zı"be mi •ardır? Katiyen .•• Genç. 
rllecektır. Eyübü Ramiye vasleden midir? 
yol mayıs ayı içinde tamamlanacak, Kırkına yaklatıyor. 
merasimle açılacaktır. lstanbulu Eyü- Fakat bütün bunlara rağmen 
be vasleden en kısa yol olacak Otak- Gr · • 
cılar caddesinin parke ~aatı ya- . a~e Fild «:_n tok s~~ılen ka:lın ar-
kında bitirilecektir. Progmma ithal tisttır. Hatti o İngila kralm.m sof. 
edilen Nişanta.,ında EnilD.k caddesi- rasında yemek yemek serefme de 
nin parke döşemesi tamamlanmıştır. nail olmuttur. 

Feneryolunda ve Suadlyede inşaatı Grace Fild'in bu kadar sevilmui. 
devam eden Yollar da mayısta bitir!- nin sebebi nedir? Son derece neteli 
lecektlr. Bu müddet D.rfmda Kadıkö- olması .•. Grace Fild adeta neşeyi 
yünden Çamlıcaya çıkan ana yol Kı- temsil eden bir imandır. Onun için 
sıklıya kadar 1mtldad ettirilecektir. cölüyü bile aii)dürürı., «İntihar 

Topkapı cinayeti 
muhakemesi 

Arabacı Danyal 12 
seneye mahkUm oldu 

edecek adama netesivle fikrinden 
caydD'D'» derler. 

Geçen rin Atlantikte bir denn 
faciası oldu. V ~ Grace Fild İsmin
deki •apar toruillenerek batmldı. 

Bir nete sembolü halinde dillerde 
dolatan Grace File) isminin bir fa
cia haberine kal1'ma" Rarip bir 
tecellidir. 

Hikmet f eridun Es 
mecblD"iyetini duyacaklardır. Basit Fiat mürakabe bürosuna 
hayata ve yeknesaklığa katlanacak- • 

Projeye göre, şimdiye kadar tahak
kuk edip henüz ödenmemiş olan tavl:ı 
ve mukataa bedelleri iki mUyon lira
yı bulmaktadır. Bu para her sene 300 
bin liradan aşağı olmamak üzere Ev
kaf umum müdürlüğüne tesviye olu
nacak, buna mukabil umuml ve mül
hak bütçe ile idare olunan idare ve 
müesseselerin tapulu ve tapusuz ta
aarrufu altındaki gayri menkullerle 
Mallye VekAletlne mevdu gayri men
kuller, EmlAk ve Eytam bankasının 
emrindeki gayri menkullerin Vakıf
la a!Akaları kesilecektir. 

* Aksaray parkı ile Nlşant~ı ve 
Valikondı çocuk bahQelerlnin inşa- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
atı b!r iki güne kadar tamanilanaca- Bundan bir müddet evvel, Topkapı * Kü~ükpazarda oturan altı yaşla
ğından, bunlar 23 Nisan günü mera- dışında oturdukları bir e'fde, metresi rında Nuri ve dokuz yaşlarında Mus
slmle açılacaktır. Santuhl ismindeki EnQenl kadınım tafa isimlerindeki çocuklar blrlb.rle-larmaa. büyük ,elıirlerdea •ade yenıden memur alınacak 

kasabaları seçmeleri muvahkbr de
rim. Manzara itibarile Vona leta
fetinde bir yer az gönniifümdür. 

Gerede - Bolu - Düzce taraflarını 
üçüncü dereceye atmakla belki hak· 
sızlık gösterdim. Şayet: cYabu! 
Denizden nefret mi ediyorsun ?ıt di· 
ye bana çak1tdacağuıdan korkma· 
saydan, Buna civannm hemen ar
kumdan Bolu bavaliaini ileri sürer· 
dün. 

Hele bu kasabamız. en sevdikle
rim aruındadll': Hemen yanı batın
da biri telik. biri kükürt. iki ıhc:ası 
vardır. Her tarafı, biribirini takip 
eden köylerle. (köylük terle = ), ya
ni köy takun adalarile doludlD". 
":." ekdiierinden bayii uzak iki dağ 
ailailesi... B1.:nun arasında aiaçlar
dan. tarlalardan. çayırlardan mü
rekkep zümrüd ıribi bir ova... Mey
vası bol... Gezinti yeri çok... Hele 
metbur Elmalı kirazının çıkması da 
yalnndır .•. Oraya l[İdecekler. Hatice 
Pınar'dan beni anarak buz gibi ıu 
İçsinler ••. Bolunun balkı da güler 
yüzlü, mükrim ve temizdir ••• Mese
li, «Evi temizle. çaınatırı yıka!ıt di
ye bir kadm tutsansz. camlarınw 
pırıl pın) parlatmak medeniyetini 
gösterir; k()şeleri san toz JekeleriJe 
bırakmaz. Gömlekleriniz de sakız 
gibi ııelir. Tahtalar l(ICll' gscır oiu
lııır. Yabancıya cyabanıt değil. cga
nöı. muamelesi ederler. 

••• 

Ftat mürakal>e bürosu pi.yıuadald 
her nevi ylyecN, içecek ve giyecek 
maddeleri üzertn<lekl kontrol ve tef
tl4 )4lerlni genlfletiyor. Teıtifler es
nasında muhtelif maddeler hakkında 
ileride flat tesbltine yanyacak malO.
mat da elde edilmektedir. 

Flat mürak&be bilro.!u faallyete 
geçirildiği esnada, kadrodaki memur
ların kifayetsizliği yüzünden Fiat 
mürakabe komisyonunun kararlan 
tam isabetle kontrol edllemem.I.ş, teş
kllAt tevsi edildikçe bu 14 kolayl~m!Ş
tır. • 

Bu hususu göz önünde bulunduran 
Ticaret VekAletl, Fiat müra.kabe büro
sundaki memur sayısını arttırmap 
karar vermiştir. Yeniden kontrol işle
rinde kullanılmak üzere, İstanbul için 
80 lise mezunu kadroya ithal edile
cektir. 

Alaturka büyük 
müsamere 

Emlnbnu Halkevı Sosyal yardım ko
lundan tebllR' edllmlştlr: 

Kolumuz tarafından 19 nisan 941 
cumartesi akşamı, Taksimde Kristal 
gazinosunda Istanbulun en maruf ve 
kıymetli alaturka musiki sıınııtkArla
rının i~lraklle büyük bir alaturka 
musiki müsameresi tertip edllmlftir. 

Bu müsamere, alaturka musiki mu
hiplerinin, en ince muslkl zevklerini 
tatmine müsait fevkalAde bir tırsa~ 
olaca.ttır. Olrlf serbestlr. 

~······································ 
Tabiatile memleketimizin her yeri leri de yabana mı atılır? Fakat ben, 

güaeldir. Her tarafın kendine sön birinci. ikinci. iiçiincii cl~e iyi bildi
litif taraflan ve abal&Wdan oı.... tim iç böı.ed• baluettim. 
Meseli Akdeniz kıyılannuzm ..;mı. - (Va - Nu) 

Mısır çarşısında 
istimlak devam ediyor 
Mısırçarşısı etrafındaki istimlak ve 

yıkma faaliyetine devam edilmekte
dir. İstim!Ak muameleleri hazirana 
kadar tamamlanacaktır. 

Mı.sırçarşısının perakende satı.ş hlll 
haline konacağı yazılmıştı. Çarşının 
lçiude 226 dlikkAn vardır. Belediye bu 
dükkanları perakende satış yapacak 
esnafa mütesavlyen taksim edecektir. 

Emlnönünden itibaren Unkapan_ına 
kadar imtidad edecek sahadaki duk
Unlann ıstımlAk edilerek yıkılacağı 
arsaların Belediyenin tesblt edeceği 
biçimde inşaat yapacaklara satılaca
ğı malfundur. Bu işler bltlrllinciye 
kadar açıkta kalmak Istemiyen Balık
pazarı ve elvan esnafı Mısırçarşısın
dakl dükkanlara sığınmak istemek
tedir. Belediye tevziat işini hiçbir ıtı
raza meydan verllmlyrcck şeklide ilc
male çalışacaktır. 

iki yangın başlangıcı 
Dün, limanda demirli bulunan Re~ 

fah vapurunun üç numaralı amba
rında çalı.şan amelenin attığı bir si
garadan yangın çıkmış, be§ balye 
kadar pamuk yandıktan sonra ateıı 
söndürülm~tür. 
Öğleden sonra da, Be§lktaşta Orta

bahçede Kbprü sokağında köfteci Şe
fiğln düldtAnında, ocaJt borusu tahta
lan tutUftunnak suretile bir yangın 
olmuş, ateı dükkl\ın kısmen yandığı 
halde itfaiye tarafından sondürül
müştür. 

* Beledlye Sıhhat 1tleri müdürltl- öldilrwelt tos>rala s&nen DMll7a1 rlle kavga etmlıler, MWltafa btlyilt bir 
tü kazalarda her a:r vultm. gelen ölOm adındalcl arabecmm mub&bwryıwf dibı tafla Nurtyt b8.fUldan atır aurette :v:ı-
vakalannı, ölQmlerin aebeplerlni tes- bltmiftir. ralam14tır. 
bit edecektir. Ölümlerin sebepleri belll Danl7al, metreslnln, at tepmea1 ne- ite el toyan polls, yaralı çocup 
olduktan sonra kazalarda vulı:ua ge- tlceslnde öldütthıtı. fakat lcortruaun- Etfal hastanesine kaldırmış, carth ço
len hastalıkların cinai, ~ulu veya dan ölüsünü tos>rala g&nmQf oldu- cuk hakkında da lcab eden kanuni 
azlığı anlaşılaca.t, ona göre aıhhl ted- tunu iddia etmekte idi. Mahkeme, takibat yapılmaktadır. 
bir alınacaktır. dünkü lı:arannda Danlyalm bu mil- * Zabıtaca dUn yapılan seyrüaefer * Galatada lAmba fabrikaaında ça- dafaaaını kabul elmemlf, bndısln1n tontrohmda tamealz çalı.şan üç, sıh
lışan Daniyal lsmlnde bir l.tçl, torna Santuhl'yl öldilrdOkten 801Lra göm.- hl muayenesini yaptınnıyan bir, dlkiıl 
tezgahında çalıtmakta iken Htl par- düğü neticesine n.rm1'tır. Bundan aynası kullanan bir, pazarlıkla müt
mağını makineye kaptırarak kesıtlr- dolayı 18 sene atır hapla cesuı ver- teri tatıyan bir toför cezaya çarptınl
mlş, polla tarafından tedavi için hu- m}f, fakat kadının ona JalmlJI oldu- mış, tramvaylar yürürken inip binen 
taneye kaldınllIU§tır. tu bazı hareketleri, ha.flfletlcl eebep- Yedi, caddeyi işgal edecelc ~kUde aa-* Aksaray civarında bir kadına. lerden addederetc bu cezayı on 1t1 ae- tıcılık eden altı esnaf hakkında. da 
sarkıntılık V1! sarhoşluk auçile polis •n•e•ye-in=dl~~~.ır-. _______ ..;c;ez;a;.:za:.b::;ı~tı;:a~rı~ta~n:zlm:~ed=ll:;;m:;lf:t~lr~.--
tarafından Adliyeye verilen Mehmed 
Ali isminde biri, sulh ceza mahkeme- UÇ 8 k 
sinde muhakeme edilmiş, iki ay bet 
gün hapsine karar verilerek tevkif 
olunmuştur. * Son zamanlarda, şehrin muht.e
llf Belediye heklmUltlerlnin faaliyeti 
eskisine nazaran bir hayli artm],ftır. 
Yenl sene bqından n18an ortasına 
kadar yalnız Alemdar Belediye he- -
kimliğine beş yüz bir fa.kir hasta. mü
racaat etrn.lş ve bunların tedavlleri 
yapılml§, lfrzum gbrülenler hastane
lere yatırılmıştır. Bunların 11Açlan da 
Belediye hesabına eczanelerde yaptı
rılmıştır. 

model müsabakası 

* Şoför Hakkı Dllek'ln idaresinde 
bulunan ve Eyüp hattında çalışan bir 
otobüs, dün Unkapanı caddesinden 
geçmekte iken, karşıdan gelen, Musa 
adınında birinin kullandığı yük ara
basile çarp!fDlış, arabanın oku, ot.o
büsün camlarını loımı$ır. Kınlan 
camlar, müşterilerden Rıfkı le Mu
zaffer isimlerinde iki gencin yüz ve 
gözlerine Lsabet etmı,, yaralanmaları
na sebep olmuttur.~ el koyan ?.abıta Türk Hava Kurumu tarafından talebeler aruında tertip edilfa 
memurları, hatası görülen §Oförü ya- uçak model müaahakua dün Erkek Muallim mektebinde yapılmıtbr. 
kalamışlar, yaralıları da Etfal hasta- Müaahakada birinci. ikinci ve üçüucll gelenlere hediyeleT nrilmiıtir. 
nesine nakletml.şlerdlr. Yukandalti resimde miiAbakaya giren talebeler görülmektedir. 

Ba,. .&mca:ya göre ••• 

/ 

---

var bay Amca... resmini yapar! ... 
- Bütün güzel sanatlara istidadı 1 . . . Karşısına otur, fotograf gibi 1 . . . Eline bir çalgı ver, 

havayı çıkartır! ••• 
istedi~n 1 . . . Düıürdüğü kafiyeler 

ozanlarda yokturl ••• 
oimdiki ... Bir taklid yapsın, tiyatro aktö

rü sanırsın 1... Fakat bu yollardan 
ha.ngisindt: yürüteceğimizi bilmiyo
ruz l ... 1 

B. A. - Tiyatroda yürütün ba
yım, yaşlanınca hiç olmazaa jübilesi 
yapılır! ... 



AKŞAM 

Sovye{ - Japon 

paktı 

tlçlü paktın tabii bir ne
ticesi ve Alman • Sovyet 
paktının bir mütemmi-. 

mı ımı§ 

Balkan harbinin 
son safhası 

Amerikanın 
yardımı 

( Bqtarafı 1 İn<'İ sahifede) 

Hususi af 
-~---

Cezaları affedilen 32 
mahkumun isimleri 

Erzlncnn ve havallslnde vukubulan 
zelzelede felakete u~yanlann kur 
tanıması hususunda fevkalil.de hiz
metlerı görülen 32 mnhkOmun ceza. 

. Innnm kalan kısmının Mlllet Mecll 
Bu facia ortasında garibımizc since affedlldlğl ynzılmıştı. Cezalan 

giden bir noktayı kısaca kaydet- affedilen mahkfımlann isimleri şun 
Tokyo 16 lA.A.) - o. F. 1.: Bovyet - meden geçemiyeceğiz: Amerika, lardır: 

lapon paktının ımzası dünkü ~t.e- Yugoslavyaya yardım etmeye ka- DursWl ÇCllk, Ahmet Çamurlu, Sn.b-
eller toplantı.sındn. birçok suallerin so- ri Şahln, I2zet Dell, İsmn.ll C~un 
rulmasma sebep olmuştur. rar vermiş, yakında bu yardıma İbrahim Kor, Yusuf Deli, Asım Kıla-

HukOmet nanunn beyanatta bul~ın- başlanacakmış. Kimbilfr kay ay vuz, Mehmet Yıldırun, Ahmet Bay
maır.ı mezun zatın mıınvtnl B. ~u. sonra, yardım yüklü vaourlar Ak- raktar, Ramra Yücel, Sadettin Yücel 
gn.zetecllerln birçok suallerine maruz • Neşet Aydpğan, Yu.suf Tnşkın, Al 
tnlmış ve kendL'>lnden bir bltarnfhk cdnize geleceklerdir. Yavuz, Haydar Taş, Rahim Çetlnka-

Memleketimizde ilk defa olarnk 
T 0 R K Ç E ve R E N K L 1 (Teluıikolar) 

NAMUS BORCU 
(KAHRAMAN FEDAi) 

~üyük kahramanlıklar, müthiş fedakarlıkla·· filmi son 5 semenin 
en muazzam ıahcseri 

2 DEVRE 16 KISIM BiRDEN: 
DiKKAT: Filmin fevkalade uzunluğu yüzünden seanslar her 

gün 3 - 6 ve gece 8,45 dedir. Sayın halkımızın muhakkak aenns 
La§lamadan evvel te§rifleri rica olunur. 

NAMUS BORCU 
filminin reıııkli ve Fnuıaızc sözlü nüshası 

M E LEK 
Sinemasında aııat 2 - 4, 15 • 6, 3Cı ve 9 da gösterilmekteclir. 

paktlle blr adernl tecavüz ~1 ara- Amerikruun ve bilhassa Reisi- y:ı., R:ı.mnzan Gfinüuğur, Mehmet Do
mnda ne gibi ince farklar olduğu so- c\jmhur Rooscvelt'" b h t ğan, Ruşen Namlı, Kuzun Ettğll, Os
rulınuştur. .. . ın u arp e man Bny, Şaban :aayer, Mehmet öz-

B. İşll, ameli olarnk, her ık.isinin ~e hak, humyet ve adalet cephesin- türk. Dursun Şimşek, Ahmet Kırbı- ~-••••••••••••mı•••••••~p•••••••••••••••mm-._ 
ayni şey olduğunu ve yeni pak~ muti de giriştiği manevt mücadeleyi, yık, Bekir Tarakçı, tsmaıı Özcren, İstikbali daima muvaffakı- L AA L E s 
~~f~~~o~:ı~:o~:ı;c~enm~- bu meyanda İnglltereye ve taar- ~~~ ~~~k~.Blllcl, Nurt Yılmaz, . ,. N E M A s 1 
nmmış oıması ve en mühim noktası- ruza uğrayan diğer memleketle- yetli hamlelerle karşılayan 
nın iki tarafın blte.rnr k~maıtı teah- re yardım için gösterdiği as11 ve 
hüd etmiş bulurunası fıkrlnde bu- • 
ıunduğtınu söylemiştJr. ruıcenabAne hamleyi heyecanla 

B. 411, paktta bitaraflık tabiri yeri- takdir etmemek mümkün değil
ne ,bozula.mıı.mazlıb kelkneslnin kul- dlr. Fakat, tnnrruzun ve harbin 
Janıldığına işaret ctınl,ş ve muahcde
nln B. Matsuoka'nın avdet.inden ev- bu zamanda vAsıl olduğu hayrete 
veı tasdik edllme.<ıl lhtl.nıall oldu~unu şayan hız derecesile, yeni dünya 
Düve _etmiştir. demokrasi makinesinin ağırlığı 

B. Işli, Japon Hariciye Nazırının 19 arasındaki tezada dikkat etme-
nisnndıı. Mançuk.o hududunda Man.şu- y 

U'ye gelmesinin muhtemel olduğunu mek de kabil değildir. Kimse id-
ve paktın tnrn metninin tasdikinden dia edemez ki Amerika milleti 
sonra neşredilece{.rtnl beyan etınıştlr. Avrupa harbine kcn•um'laya yahut 

Clermont Ferr:ınd 16 (A.AJ-Temps --..··- • 
gazetcsı, Sovyet - Japon paktı halt- bu harbin bir kısım yükünü ~ı-

İlk, orta mekteplerle 
liselerde dersler kesild i 
İJk ve ortamekteplerle liselerde 

dersler dün kesUmlştlr. Muallim mec
llslerı b\lsÜll toplannrak geçecek ve 
kalacak talebelerle merunlyet imtl· 
hanına girecekleri tes'blt edeceklerdir. 

1 Günlük Borsa 1 
ESHAl\l \'C 'l'All\11.AT - ıtAMBİl'O 

.e NUKUD FiATLERl 
kında ynzdığı bir makalede, Alma.n- maya, İngiltereye, Yunanistana 
yanın bu paktın akdındıı. mühbn blr 16 Nisan 1941 
rol oynadığı muhakkak göründüğünü ve Yugoslavyaya yarclım etmeye --------------
liöyluyor. Muahcdcnln asıl hedefi Ja- mecburdur. Ancak, madem ki ___ D_E_v_ı..ET __ s_o_R_QI_A_R_ı __ _ 
ponya, Anglosaksonlara. karşı harbe Amerika, ister istikbalde keneli 
glrdlfn tnkdlrde Sovyet Rusyanın bi- . 
rernflığını temin etmektir. haynU menfaatlerine uygun gör-

• • düğü için, ister yüksek bir insani 
Bir Alman şahsiyetinın ideale hizmet uğrunda yardıma 

tefsiri karar \•ermiştir, bu yardımın vak-
ncrlin 16 CA.A.) - Bir hususi mu- tinde, yani işe yarar şekilde ol-

hablr blldl.rlyor: temin ,...,,1,., k tab·t d 
Bl Al ....... ..i etı R J masını e ~ma ı e-r man ..,..._y , us - npon 

paktını şöyle te.fs1r etmiştir: ğil midir? Mesafe uzaklığı, belki 

L. K. 
% 7,50 933 Türk borcu L ll. m 18.50 
ıı • 1938 ikramiyeli 19.80 
ıı ıı 1933 İkramiyeli Ergani 

Kupon kesik 
• 7 193t Sivas-Erzurum 1 
ıı • 1934 Sivas-Erzurum 2-7 
ıı 2 1932 Hıızlne bonolan 
ll ll 1934 ll , 

ll ll 1935 > ll 

ll 1938 ll ll 

Bugün matinelerden itibaren 2 müatcsna filmden mürekkep büyük proııramlanna ba;lıyor: 

ı lNCt FİLM: 2 Net Ftı.M: 

ı .. ~!~ G~~~oau~l~~~~EN~Rls o L o M YAR 1 ş1 (fonsuca) 

her kalbi heyecana .•• Her dudağı a,ka... Her gCS· FRED MAC MU REY - ANN SHF.RİDAN'ın 
nülü zevke bağlayan evsiz filmi ..• Bu ıaheeer en ıvarattığı bu eser bütün Amerika polis tCJ]ôlatını 
son film müsabakasında birinciliği kazanmı§br. seferber eden bin bir C$rar dolu büyük avantürdür. 

PROGRAMA 11.AVETEN: Son ıelcm Britie Paramunt Jurnal. (Türkçe) Seanslar: ÖLÜM YARIŞI 
Saat: 2 - 5 - 8,30 da ASK UYANIRKEN ııaat: 3,30 • 6,30 - 9,45 de. 

BULMACAMIZ 

4 
5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

! 1 

==ı=-=ı=--.---,=-
t--ı--ı 

-----
7 
8 

Yann akşam TURAN tiyatrosunda --• 
YAVRUNUN GECESİ 

Ses kraliçesi l\tAl\tİYET YÜCESES 
Ye S A Z arkadnşlan 

San'atkh NAŞİD ve arkndaşlan 

KURT AGZINDA KUZU 
'Komedi 3 perde. Varyete - Solo- Düetti vesaire ... Tel: 22127 

ı - Üçlü paktın ta'bii bir neticesi buradaki hAdiselerin çapını ora
ve Alman - Sovyct paktının bir mü- dan küçük gösteriyor Fakat Yu-
temmimldir. · 

A. Demiryolu tahvlll I - Il 
• • • m 

ıg __ 

19.-
19.05 
61.-
15.50 
29.50 
51.'l5 
40.40 
41.- 2 ---

~~sa;.s:. Çemberlitaş sinemasında 
S A F i Y E ta:mU:~yük KONSER 2 - Bu p:ıkt.ıa sovyetıer Blrllği üç- goslavya ölümle pençel~lrken 

A. Demtryolu mümessil senet 
Haydarpaşa Umanı 

S8.25 l G 
40.50 ................ _ 

Iü paktın üç dc,·ıctı tarafından nçı- hala bir yardımın yapılacağından 
lan yeni saha siyasetinde bir vo.zıre bahsedilmeslııf ·dJ ı · H. Umanı mümessil senedi 40.25 

kabul etmiş oluyor. ' yaı rn mese esı- HiSSE SE.NETLERt 
3 - HeT üç devlet de şlmdl birer ni hiç ağıza almamaya asla tercih -------------
ktl R b ~1 bulun T. C. Merkez bankası 107.50 

pa. a usyaya a anmış u- etmıyoruz. Bu hal insanda hazin T. İ§ bankası nama muharrer 
yorlnr. bir ı ... u-...-~ .. ~•rt b -1~ 4 - Bu pakt bllhassa. İnglltercye l.;')w.u.;c.u ~ lıGAayor. Kupon kesllc 
vaki Amerlkan yardımına engel olma- T. İş banko.sı <hamlle alt) Nccmeddin Sadak {tı istihdaf etmektedir. Kupon ke.illı: 

T. İş bıınknsı mümessil hb. 
Çine yardım Al Kupon ıı:esık 

Nevyork 16 (A.A.) - Amerikan rad- mantar sı· dı· Barra- A. Denılryolları şirketi (% 60) 
yosunun Çunklng'den blldirdlğinc gö- A. DemfryoUan §lrketı (% 100 
re, Sovyet hükümetl, Japanya. ile ak- ı • t tt · ı Esklhisar çimento §lrketı 
dettığl bıt:ıraflık paldımı. ra~en nıyı zap e 1 er Şirketi Hayriye 
SovyeUerln Çine yardımı devam ede- . Sirketl Hayriye temettn 
ceğlni Çan Kay Şek hWdtmctlne bll- ECNEBi TABViUERİ 
dirmlştlr. (Bqtarafı 1 inci ıahifede) 

--- - - -- İngilizlerin denizden 
Meclisin dünkü içtimaın-

da müzekere edilen bombardımanları 

Kredl Fonslye 1903 (sigortalı) 
ll • 1911 
,. , Amorti 
• ıı Kupon 

1" "h } Londra 16 (A.A.) - Amir allık 
ayı a ar d · · d bı·- d"J · · Akd 

Ankara 16 (A.A.) - B. M. .aır~ en te ıg c ı mışllr.: e- Tilrk altını 
. . .. R f C . b nı.z filosu haıkumandanı, duşmanın Knl ltın bi Meclısı bugun e et anıtczın aş· Llb hı1" d ki h k" I .1. U çe a r gramı 

kanlığında topla!nartık arzuhal cncü· ya ıın . ın . c ate utının ngı ız Osmanlı bankıısı (banknot) 
· • h ftal k karar cedvelindcki harp ~emılen tatafındnn yapılan 

menının a ı b b d 1 1 .. d" . 

NUKUT 

KAJ\mtro 

9.05 

9.20 

90.-
22.85 
37.50 
7.55 

26.-
21.-

108.50 
100.50 
61. 
1.20 

27.50 
3.69 
2.55 

ka arı umumi heyette müzakeresi· om ar ıman nr a mutcma ıyen ı~· 
r da~ Nazım Poroy (Tokat) ın kil ve iz'aç edildiğini bildirmekte· _Lo_n_dr_ıı._ü_z_e-rln_e_ı_ste_r_ll_n ___ 6_.2_4_ 

:kriri hakkındaki arzuhal encümeni dir. Sollumun garbindeki ııarp yol Nevyork fizerlne 100 dolar 132.20 
azbatasını müzakere ve kabul et- üzerindeki düşman nakliye kollan Cenevre üzerine 100 .frank 30.'79 

m. t" bombardıman edilerek hassaten iyi A.Una üzerine 100 drahmi 0.99'75 
mış ır. • 1 ld d"l · • Meclis bunclnn sonra ruznamcsin- netıc~ er ~ e c ı mıştir. Tobrukun Madrld üzerine 100 pezeta 12.9375 
de bulunan ve Erzincan yer aarsın- garbi.ndcki Elgn.zala hava meydanı Bı!lgrad fizertne 100 dinar 3.175 

d dd ı d d b b d Yokohama üzerine 100 yen 31.1375 
bsında znrar görenlere yapılacak yar a ıı . ~t e enız en om ar ıman Stokholm üzerine 100 kuron 30.'7~ 
dım hakkındaki kanunun dördüncü edilmııtır. Bu hava meydanında 
maddesine bir fıkra ilavesine ait ka- ycr~e e? ~ .s dü§lllan tayyaresi =============:: 
nun layihasını ikinci müzakeresini tahnp edılmıştir. Askerlik İ§leri 
yaparak kabul etmiş ve clevlet de- Mısır için çekinilecek bir * 'O'sküdnr AslrerlJk Şube.sinden: 
miryollan ve limanları umumi ida- t hlik km 336 doRumlu ve bu do!;umlularln. as-• • ,_.1.. ·r· "t L e e yo uır. 1 r1:1ının teşgı at ve vczaı ıne aı ,.a- x ker iğe karar ve~ olan te henüz 
nunun 32 nci maddesinin tadili hak- Londra 16 (A.A.) - Salahiyet- sev1redllmemtş kısa hizmet şeraitini 
kındaki kanunun da birinci müznke- tar mahfillerden haber alındığına• knuıntnı§ yüksek askeri ehllyetnnme
rcsini bitirmiştir. göre büyük Britanya kuvvetleri lllerle askeri ehltyeU bulunmıyımlar 

Meclis cuma günü toplanacaktır. Capuzxo mıntakasında dii•man 1/5/941 de Yedek subay okulunda. bu· 
...,, lunmat üzere sevkcdlleceklerdlr. Bevk 

mevziine arkadan muvaf faltiyetle puslalannı alınalı: üzere vesaWlc bir-
Ergani istikraz tahville- taarruz etmişlerdir. Dü~man araba- ilkte 25/4/941 gilnünde şubeye gelme

• • "k amİye ke1tidesi lan bombardıman edilmiı ve yakıl- lerl UAn olunur.· 
rımn 1 r x mııtır. Bu uo.n davet nuıhlyetlndedlr. İca-

Anknra 16 (A.AJ - Maliye Ve- Libyadalti vuiyetin ciddi olduğu bet etmiyenler bekaya sayılır. 
WeU ve Türklyc Cilmhurlyet Mericez kabul edilmekle beraber düıman • 44 

bankasından: ileri b"areketinin ehemmiyeti tedkik GönÜllii bastabalueı bayanların 
ikramiyeli yüzde 5 falzll 1933 Er- k -ıd 1 h b ş~hadetname tn:&l mensiJnJ 

g-ani istikrazı to.lıvllleıinln bugün olunur en, ço e yapı an mu are e- Gillhane, Haydarpa.şa. ve Oümü.şsu-
- 16141941 çarşamba _ Memez ban- lerin hususi vaziyetlerinin de nazarı yu hastanelerinde muhtellf tarllller
kası binasında Maliye VekAletı, Mer- dikhte alınması icap ettiğine iıaret de gönüllü hastabak:ıcı turstannı ıt
tez bankası ve diğer ba.ntala.r mü- edilmektedir. Buradaki harpte i§in mal eden bayanların fehadet.name 
messlllerlle noter huzurunda yapılan en mühim kısmı Almanların bu ka· teni mernshnl nJsanın 27 ncl pa2.:lr 
115 ncı ikramiye ve 8 bıcı amorti ke- dar uzun bir muvasala hattııııı mu· günü saa.t 15 te Beroğlu Halkevı 
fidesinde: haf it h d d .salonunda yapıh:ı.cainodıı.n bu ba:van-

97412 numaraya 30 000 lira 37282 aza etme ususun a ne ercce- lann mexkıir günde merasimde bu-
numruııya 15 000 lira' 49914 ~mruı.rn- ye l:adar muvaffak olabilecekleridir. lunmalan UAn olunur. 
ya 3,000 Ura.' 112549 'numa.nı.ya 3,000 Umumiyet üzere Mwr için hemen 
Um, 197417 numaraya S.000 Ura, çek.inilecek bir tehlike mevcut ol· 
21402, 53704, 138923, 148226, 183865, madığı kanaati vardır. 
195906 nunuı.ralanı. 909 ar Um -.e ay- L"b -
nca 289 numara 40 ar um Dtramlye, ı ya esrarı 
7,200 numa.raya da amortı !s:ıbet et- Londra 16 (A.A.) - Daily Te· 
mlştlr. legraph gazeteai, ~Libya esran> ba~-

lıiile neşrettiği bf.r makalede düı-

YENi NF..ŞRİY AT ı 

ATE.' AÖACI 

Samiha Ayverdl'nln bu nam altın
da bir romanı Gayret kit.obevt tara
fından t:ıbedilmfşfü. Fiatı 50 kuruş
tur. 

tJstiidar llalkerinden: m!lnın üç zırhlı fırkayı bütün levazı-
19/ ı 

Mn1nının11hıııı11111tt11ınrNtallıırmıııııu11nıunıııuıını-

4/941 cuma.rtesl günü saat 21 de mile ve mühimmatile birlikte ngiliz 
Spor tolumn:ım boks, güreş, beden zırhlılarının gözünden kaçara1' nasıl Trablusa yapılmış olmasını varid 
bnreketlerl güsterilerl ve aynca kol r d uı.:- o b"JcliV• j o görmekte ve maknlesini •u tarzda 
b"aı.onı HalMt Hekhn"~lu ,_..._1 dan o up n oyaya geçıre ı gın cayı w 
~ vo wuıı ın 1 ö _._ _ _J• G b ld" bitirmektedir: Oyun, Jimnastik, Spor mewuıu bir sua ı rmcdeaır. azete u na ı· 

konferans verllecekttr. Davet.iyelerin yam karanlıkta Sicilyatian en kısa Bu faraziyenin doğru olup olma
fdare memuriuğund:ın alınmam rica yolla 'Akdenm ıeçti1tten aonnı Tu· dıiıru anlamak İngiltere lçln en bü· 
olunur. nus lı:arasa1annı:Jan iltifade auretilc yük ehemmiyeti haiz bir meseledir. 

Soldan s:ıta •e yukarıdan a,afı: ..._~•-••• Biletler sfnema gişesinde satılnıaktadır, 

~ ~~ı;~: ( Batmayan Güneş. l 
6 - Peygamberler. 
'l- Tersi titremedir - Tavuğun kı- ill••••••••••ill•••••••••••••• .. 

rış yapılan kemlği. 
8 - Hnmlle bayan. 
9 - Başına tN• gelirse içinde bu

ltmduğumuz aydır - Bir marangoz 
ilct.l. 

10 - Tersi akıllıdır - lslan:manın 
başlangıcı - Arkadaş. 

Geçen bulm:ıca.nuıın halli 
Soldan sar:\ •e yukarıdan aşalı: 
1 - Florlna, Um, 2 - Lhnonatn, 

3 - Om uz, Makas, 4 - Rozet, Misk, 
5 - In, Tiyatro, 6 - Nam, Yaz, Av, 
7 - Atamaz. 8 - Akit, Çok, 9 - As
ra, Kan, 10 - Moskova, Ne. 

DO G UM 
Oülhane hastanesi doktorlanndan 

Hasan A vşann dün sabah bir Jcız 
çocuğu dünyaya geldiği meuuıuniyet
le haber alınmıştır. Anne ve tıoı>as
na sıhhat, yavruya uzun ömürler di
leriz. 

TEŞEKKÜR 
Sevgtll kıymcUi anneclğhnlz1n ebe

dJycn arıuıuzdD.n ayrılm:ıSı dolayısUe, 
cenaze meraslmlnde bizzat bulurum 
ve telgraf ve telefonla acımıza lşti
rlık eden akraba. ve· doıstUı.runıza. de
rin teşek1riirlerlm1zl arzederiz. 
Kızlan: Hobter, Mnğfer, Nurika

cilr. Şevkibedlr. Oğullan: Orhan 
Midhat, Rldvan, Hayri, Hadi. :oa.
matıarı: Midhat Soley, Refet Taner 
Bekir özemek, Muammer Harun. ' 

Hazin bir ölüm 
All Nuri 1lnnası şürekAsından 

emekli mümtaz topçu binb:ı.şısı Hüs
nü Tamersoyun kertmesi ve SllAh
tara~ elektrik fabrikhsı fen mü
dürlerinden Numan Tamersoyun ye
teni Mediha Ta:mersoy müptelA ol
du~ hastalıkt:ın kurtulamayarak 
Pek ıenç Ya.şında rahmeti rahmana 
tav~u.ştur. 
Cennzesı bugün ~vlklyo camlln

den ö~le namazını müteakip kaldırı
larak Ferttöy mcurlığmdaki mn.k
bereı mahsusa.sına defnedllecelctlr. 
Mevlll. rahmet eyleye. 

Beşiktaş ve civarına: 

Müdüriyeti en tanınmıı k.imseler 
tıırahndan deruhte olunan 

Beşiktaş GÜREL 
SİNEMASI 

Muhterem halkımıza ıenenin 
en müııtesna filmlerini göstere
ceğini müjdeler. 

BUCON İLK PROGRAM: 

1- Kadın Pa rmağı 
2 - Ôlünı Geçidi 

HARRY BAUR •• 
PlERRE BLANCHAER 

tarafından oynanmJf kuvvetli fihn 

~SARAY sinemasında 
Büyük Rejisör ERNST WBtrscH'in oaheseri ve 

GREt A GARBO'nun 
MEL WIN DOUÖLAS ile yarattıkları 

Gülmeyen Kadın 
Jürkçe sözlü emaalaiz filmin gördüğü fevkaliide nibet üzerine 

BİRKAÇ CON DAHA GÖSTERiLECEKTİR. 

~------ Güzel film meraklılarına müjde. 

Y api ve imar itleri ilani 

Nafia Vekaletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan j.J: Hukuk fakült.esl blnnsın.a getlrileeok Maat1f 

matbaası için aözü ceçen blnada yapt.1l'llacak tadllM işidir. 
Keşi! bedeli: 7029 Ura 28 lcuruftur • 
2 -Eksiltme 2/5/efl cama eünü saat 15 de Nafia. Veklıleti yapı ~e .lmh 

işleri eksiltme komlsyorıu oda&ında açık ekslltıne usullle yapılacaktır. 
3 - Eblltme ~ Te buna müteferrt evrakı 35 turuş bedel mu

kabll!nde yapı ve 1mlr Jşleri ~n almablllr. 
4 - EbUtm~e girebllmek tçln ı.stekllknn 52'7 oo. yilZ ylıml 1edt,lh'a 

20 y1rmJ. tunı.,1m: muvakbt tmıtn&t vermeleri lAznndır. (1134~ - 2998) 

1 lstaiıbul Belediyesi ilinlari 
s • 1 

Pul! korunma işlerinde kullanılmak üzere alınacak nuuı. tcfetrüat 50 
adet 1aneın tulumbası 2480 numaralı kanunun 46 ncı ma4des!111n L fıkra
sına tevfflcan paznrJ.ıla toı:ıuimuttur. ~muunun tahmfu bedell 12874 Ura. 
50 kuruş ve teminatı 1931 lira. 18 t.~ur. Şart.name Zabıt ve MuameJAt• 
Müdürlü~ kaleminde görlilfıbillr. thale 21/4/ 941 pazartc.sl günü ıaat 14 di 
dalml encümende yapılacaktır. Tallplerin teminat mak.bUZ veya ıneıkf.uplD.r1' 
ve 941 yılı.na alt ticaret odaaı veslkaiarlle lhale gün\\ mwıyyen saatte dalınt 
enctımende bulunmaları. (2987) 

Adalar Malmüdürlüğünden: 
Biiyükadaya. mücavir bulunan. Sedef adası balık voU mahall1 . kiraya 

verileceğinden talip oln.nlann Jhale günü olan 21/4/941 giinü Adalall mnl
mlkllitiüğilnde müte~ .satı§ komlsyonuna müracaatları 1lln olunur. 

(2341) 

Pazartesi Türkçe 
( KIZIL RAKKASE) 

Yakında: Türkçe (BİR TÜR 

GÖNOL VERDİM) 

ZAYİ - Blrlncl Ordu Müfettlşllk 
kararg4hmdan 1932 senesinde almış 

<\ldnğum askerlUc terhis tez.keremi za
yi ettim, yenisini al!lcatımdan htik
mü ;yoktur. 

ı 
Beş!ktn.ş Muradiye mahnllcsl Gök

nar sokaıtı No. 11 
Ya.kup oğlu Yusuf Yarar 

ZAYİ - Bnndınnn belediye su ijı
ıert malı:emes1ne alt olup Bımdınnıı 
gilmrüğiltirlen nldı~ -lS.81 c"'K"ırkl 
beş Ura seksen do'kuz) kuruş 1stllıllUc 
resmtne alt 208432 nunuıroJı ve 
3/11/939 tarihli makbuz r.ayi edilmiş
tir. Yentslnl çıkaracağımızdan zayi 
olan makQıızun hükmü olmadığı 
1l1n olunur. 



SOZON &ELiŞi Lotd Halifax 
mühim bir 

nutuk söyledi 

Büyük harp gemileri 
"Kuyruk acısı,, 

tabirinin hikayesi 

K uruğu olmadığı halde insanın kuyruk acısa olması cid· 
den pplaca.k şeydir. Bu uKuyruk acısıı> tabirini nerede 

hysam aklllfl, ilk insanlann kuyruklu olduklan hakkındaki il· 
mi rivayete lider ve <ıKuyruk acısı» tabirinin o zamandan kalma 
ltfr hatıra okluğuna hükmederken kendi kendime «üzerine basıl
dığı zaman duyulan acı, kuynıklu insanlann kuyruksuz torun· 
lan tarafuulaıı bile, binJe.rce ve binlerce sene sonra bili unutul· 
madığına bakılırsa insanların kuyruğu her hayvanın kuyruğun
dan c1aha uzun ve daha hassasmış!» diye düşünürdüm. 

Meğer bu tabir insan kuyruğile katiyen alakası o1ntıyan basit 
bir yılan hikayesinin rnahsulii imiş. Hikayeyi yeni tanıştığım bir 
uttvı dinledim. Şöyle: 

<\Fena halde hastaıandı''l için kundaktaki çocuğunu inek süti· 
le beslemek: mecburiyetinde kalan bir köylii, ne zaman elinde ki.orıc 
ile çocuğuna süt vermek üzere yere çömelse, tahta aralığından bir 
yılan başını çıkaru; köylü, çocuğunu doyururken yılana da bir kaç 
kaşık süt vermefi ihmal etmeznıi~. 

«Böylece aradan bir müddet ~tikte-n sonra iyileşip ayağa 

kalkan kadın, kocasının yılanı süte dadandınnasını hiç befenme· 
miş; vazgeçirmek için uğraşmışsa da kir etmemiş. Buna kati su
rette nihayet verrneğe azmeden kadın, kocasının şehre indiği bir 
gün, çocuğun bulunduğu odaya elinde süt klsesile ~rdiğt sırada 
yılan delikten başını çıkannca bir kaşık süt uzatarak onu yavaş 

yavaş dışan çekmiş, yılan tamamen meydana çıktığı zaman üze
rine atılmış, fakat başım ezmek üzere şiddetle fndirdiif ayağı, tek
rar deliğe sokulmaya çalışan yılanın ancak kuyruğuna isabet et
miş. o gece yılan, kadm uyuduğu zaman delikten çıkaralı çocuğu 
sokup öldürmüş. 

«Ertesi gün kadının kocası eve geldiğinde vaaiyeti öğrenince 
çok müteessir olmu;;. Ot~rup ~~· acı d.üş~ü.~en ~an delikten 
başını çıkarmış. Köylü, kn~ bılır bangı d"!unce .ile' ona vermek 
üzere süt dolu kaşığı uzattıgı zaman yılan dile gelip: «Geçti artık, 
demiş, sende bu cvHld acıSJ, bende bu kuynık acısı varken biribl-

mizle dost olamayız.» 
İşte lisanımıza «Kuyruk acısı» tabirini hediye eden hikiye: 

* 

Bugünler için «Dünya
nın gördüğü en karanlık 

günler» diyor 

Nevyork 16 (A.A.) - (Reu.teı) 
Jngiüz büyük elçiai Lord Halifax, 
İngiliz dili birliği klübü_nde dün ~k· 
şam verilen ziyafette hır nutuk soy· 
lemif ve •ÖZierine, mulcadde~abn 
ağır bir dakikasında konuştugunu 
kaydeederek bqlamııtır. Sefir. ~So~ 
günlerde Balkanlarda Ye fllllalı 
Ahikad~ vukua gelen hidiaelerin 
ağır alcaülamellerini azımıamalcla 
bir 1ey kazanılmaz.> demiı, nih~i 
zaf~ hakkındaki tam itimadını hır 
kere daha teyid etmiş ve sözlerine 

Tayyarelerin 
zırhlılar 

taarruz kabil~yetinin artmasına 
eldn mevkilerini muhafaza 

rağmen 

ediyorlar 

şöyle devam eylemiıtir: Hoa taamalarmdan korunmak için yenibqtan tamir edilen İna'iliıı: sarblaaı Malaya 

cAmerilca Birleşik devletlerini ve Alman askert muharrirlerinden Bu sebepten dolayıdır ki İngiltere ı cumlarma karşı mukavemeti -;ok 
Britanya Commonwealth' .ini ~ar~t- büyük bahri in,aat mütehauısı fir- saffıharp :zırhlılannı Şimal denizi artmışbr. Gene tamir ve ıslah edil
mış olan ayni zihniyet ve aynı hur• kateyn kaptanı Mohr bir Alman ga· sularından geri çekmi,tir. miı zırhlıların maynlere, muhrip ve 
riyet aşkı, hakiki canlılıkla:ın~ mu: zetesinde deniz kuvvetleri hakkın· Akdenizde de İngiliz aaffıharp tayyare torpidolarına karşı mul.:il· 
hafaza ettiği müddetçe, nazı ııstemı da bir makale nqretm~tir. Muhar· zırhlıları gayet jhtiyatkarane ha-e· vemetleri de i.> ice takviye e.:f.l-
gibi adi bir ıeye mağlıl olamaz. rir makalesinde diyor ki: ket etmektedir. Geçen kanunusani· mi,tir. 

Balkanları ve ıimali Afrikayı, ha- Hava ıilahınıın inkişafı, tayyare nin onunda Sicilya boğazında İn- Jngilizler :zırhlılarının mayn ve tor· 
kikatte oldukları gibi almak lazım- bombalarının çap ve tesirinin ço· giüz donanması ile Alman hıva pido infilaklannın çıkıırdığı yuk,t\c 
dır. Bunlar, harp tablosunda siyah ğalması, tayyare bombalarına hede- kuvvetleri arasında vuku bulan mu- gaz tazyikine mukavemetini arttıt• 
lekelerdir. Yugoslavyaya, ıeferber· fin tayini tertibatının ıslah edilmesi harebeden alınan neticeler hu ihti· mnk için Bulge denilen balon u uıu 
!iğini tamamlamadan ve evvelki ve yeni hücum tabiye usulleri yatkarlıkta baılıca amil olmuştur. ic:ıd etmişlerdir. Bu balon gemınm 
Yugoslav hük\ımetinin maalesef s~ffıharp gemilerin!n kıymeti üze· Maahaza ıimdiye kadar vuku bu· karinesi haricinde elastiki bir ın· 
muvafakat etmediği genel kurmay· rınde geçen umumı harpten sonra lan deniz muharebelerinin hiç binn· fllak hacmi '\Ücuda getirmek r. 
lar arasında görÜ§melerin neticeler başlayan münakaşaları tekrar can- de bir aaffıharp gemisi hava hü· Mermi veya torpidonun isab ti v .. -
verebilmesinden evvel hücum edil· landınnı§tır. cumu neticesi olarak batmamış ve kuunda balon parçalanır ve lakin 
miştir. Büyük harp gemiler'1le ltarşı göı· yahut tamir edilemez bir hale dü,r infilakın şiddetini b ir derece emc-

Yunanistana ve Yugoslavyaya terilen endişenin sebepleri bomba, memi~tir. Bu keyfiyet zırhlıların mu· rek hafifletir. 
1 Af 'k torpido ve mayn gibi modern deniz kavemeti'nı· ı'sbat edı"yor. Hava hu··- Fakat son zamanlarda bu ta· yardım için, bile bile şima i rı a-

B üstü ve denizaltı muharebe vasıta· cumlarına en ...:yadc muka··l'!met haffuz tertibatının bazı ciddi mah· daki kuvvetlerimizi azalttık. unun ... • 
tehlikelerini pek iyi biliyorduk. Fa· lannın zırhlılara kar§ı tesirlerinin eden harp gemisi tipi aaffıharp gc:-- z.urları bulunduğu göriilmüştür . Çün· 
icat bu ıeci müttefikleri yardımıız artmış olmasıdır. misi olduğuna artık şüphe kalm<1.• kü parçalanmış balon gemmin iirn• 
bırakmamağa azmetmiş bulunuyor• Fakat asıl sebep gayet pahalıya mıştır. tini azalttığından ba ka mÜ\ a:: ne 
dulc. Binnetice, Libyada yeni mev- mal olan saffıharp urhlılarından Şimdiki harplerde topların m~r- ve istikrarını da tebdil ı,; e ihlal eder. 
zilerc çekilmek icap etti. Bu hareke· birinin ziyaı yahut uzun müddetle mileri 20 kilometre mesafede dikine Ayni zamanda, gemini•ı tamir için 
ti yaparken kayıplar kaydetmekle tamire muhtaç kalması ile bir do- diifmektedir. Bu hal ve tayyare havuzlanmasını güçleştirir. En mo• 
beraber, düımana da ileri hareketi· nanmanıın harp kudretinin ehemmi- bombalan aaffıharp gemilerinin dern infilak hacimleri geminin da-

n ~O 4 ni pahalıya mal ettik. yetli surette az.almasıdır· Bu sebebe bordalarından başka güvertelerinın hiline a1ınmış ve bu suretle ) ukan-
.,, ~ Bugünkü va:ı.iyet endişeden hali büyük kıymet verenler çok mas· de kalın ve mukavemetli :ı:ırh taba· da bahsolunan mahzurlannın önu• 

olmamakla beraber, va:ı.iyetin tutu- raflı ve değerli aaHıharp zırhlıları kalan ile muhafaza altına alınmıuı- ne gcçilmi§tir. 
t f b lamıyacağını •anmak :ç.İn hiçbir ıe· yerine birçok küçük harp gemisi nı kap etmiştir. Şimdiki bahri mimarlar saffıharp 

Sokakta unu u an ara a. hep mevcut değildir. İnsan ve mal- ve tayyare İnşasını muvafık bul- En yeni aaffıharp zırhlıların n gemilerinin inşasında yalnı:ı. muha· 

Otom Obi 1 ve yan g 1 n tu 1 um bası l zeme takviyeleri, dalgalar halinde, maktadırlar. mai mahreçlerinin yüzde kırkını gc- faza ve batmaktan emniyeti mesele· 

Birkaç hafta evvel Aınıeriıbnın Şl
kago fehrlnde, sokaklarda ve umuml 
mahallerde bırakılmış eşyanın mtlza.
yede ile satılma.sına başlanm~ır. Bu 
eşya polis me~ezine teslim edildik
ten sonra. gazetelere 1lln verilmiş. fa
kat muayyen miiddet zarfında 1a
Jı1plerl milraeaa& ememJtlr. Bunun 
fizerlne daha :fazla bek.lemlyerelt a
tışa başlanmqtır. 

:Bulunan etJa arasmd& en :fazla 
baston, şemsiye, ppka. gibl ,eyler, blr 
araba lkl otomobil, bir yangın t.u
lum~. bir de fll islteletl vardır!._ 
Şurada burada bastOn, oemstye. fap
:ta, hattA ufak tefek paket unutmak 
kabul edileblllr. Fakat araba, oto-

durmadan bu harp sahnesine git· Amerikan bahriyesi saffırharp minin muhafaza tertibatı, yani zırh- lerjni halletmek ile kalmı orlar. 
mobil, bllbusa Yancın tulumba& mektedir. Kızıldenizi Amerikan ge· ve diğer büy1ik gemilerin tayyare lan qgal etmektedir. Bunun da Geminin sürati yüksek olmas u ve 
unutmak: flmdlye kadarı cörülm~ şey milerine açan B. Rooııeveltin ıon bombalanna ne derece mukavemet kıımı a:ı.amı tayyare bombaları da· yeniden mahrnkat nlmaksızı_n gn~~t 
de~ldl. hareketi, bittabi bun:ı yardım et• edeceğini öğrenmek üzere geçen hil olduğu halde dikine inecek mer· uzun mesafeler kated C"bılmcsını, 

Maamaflh geçenlerde Avnıpada da miştir. umumi harpten sonra birçok tecrü- milere karşıdır. b~~lar.a .ilavet.:n g_7minin taarruz ~a-
huna benı.er garip blr vaka olmu.,- Hitler, Ie1·yonlannı elde edebile- beler yaptmnı§tı Atmanlann Ver· M l . .. k"l 'h t • b bılıyetının mumkun mertebe ) uk-

da. bir ka k ..,,.t- • eae cnın eın muş u cı c ı u k l d d "kk t tur: Romanya n oca, ... ~ celderi muvaffakiyetler her ne olur· say müsalahası nhkamı üzere Ame· fk• hl · • .ı d' ,. se omasını a nazarı 1 ate a • 
8e'Ydlklerl eoe1*Jan 61ilnce oocutu !ı- . . . • u l zır amanın tanumın1o1e ır. •na· le b . • d b 1 1 
rmda yattırmJflar " Jrlllleıtnl dal- ıa olsun, barbı kazandırabilecek ye- dnkayba v1erc:lilderı Tranaatl

1
antikler- JGmclur ki çoktanberi ..trıbarp ae- m~ mec 1ur;~ti~ ~· .u ~r_ıu"i,~~ ak 

ma 1'Snlarmd& baJundu:nnM 0.-re aine zafer olan İngiltere üzerine .~. aza. ar! ve Yatını d~ durarak milerinin can alacak yerlerim kotu- 1uL~e;e ek nn
1 

a 1 funb •
1 

uyu 
bir Va.,...,.. .... ,_,,,_~ ~-a.-r18.-. al~ zaferi alamıyaeaiı mıntakalara sön- 10külmeaı 1aZ1m gelen eeJu :arlıldu b b' bak d 'b t b zoru.: ara artı anmııı u unuyor. 

-.-- r-v:ra.~--. u.n-.c nna b _. k 1 bu t-ru"belerde hedef olar-L kulla- yal n zır '-tırdta a :11n 
1 are u- Çiir.kü tayyarelerin hücumlarına Dllflardı. Kan kora. bmıdan aonra dermek mec uriyetinr.e a mıtbr. 1 ~... A5 unmama~ a ır. k . . h f k .. 

trene blnmlll•.r fu..t gJdecetlert Harp hazırlıklan hah.inde İngiltere nı mııtır. . . • arşı gemıyı mu a aza etme ıçın 
şehre geldJtler1 .;.man lçlnde k.fil du- aleyhine müv~ene, ancak timdi Amerika Bahriye Nezareti bom- Zır~ tabakal~~ı • bır dı:~· h~!aç kuvvetlenmesi zaruri olan hava defi 
ran vazoyu trende unutm\lll&rdır. düzelmeğe bqlamııtır. İngiliz hava halara karşı ııaffıharp gemilerinin

1 
ta ~eclırb Her 'bırA 1j1ın dg~ dijP.r- lopları geminin hacim ve Aıkletin· 

Kan koca bQtün arqtumalanna rağ- kuvvetleri, bundan hatta birkaç ay mukavemetini ted.kik etmek jçin tek- erfınele denzemhez.I"f . ra ann a me- de mühim bir me\·ki ;şgal etmelcte-
men vazoyu bulamaırutlardır. evvelkile kıyaı edilemiyec:ek kud· rar bir komıiyon teşkil etmiştir. Ko- 1& er e mu te 1 Lir. dir. Bunun ne ltadar yer aldığını bir 

~------------------
rette bir llettir Ye sizleTin yardımı- misyon ıu neticeye varmııtır: cTay- Yukarı ltatıın yahut &f&iı. katın misal ile isbat edelim: 
nızla, Hitlere yaphklannı hattl faz- yare bombaları hücumunun muh· daha kuvvetli ve sağlam olması li- Vaktile 35,000 ton olarak inşası 

Tasarruf devri lası ile iade edecek hale gelmekte· temel tahribatı mülahazası ile zım geelceği meselesi bahri mühen- düşünülmüş olan Amerikanın en ye· 
Kravatların boylannı malt.malt da dir. saffıharp zırhlılarının lüzumsuz ka- dialeri uzun zaman işgal etmiş ve ni saffıharp zırhlılarının hacimleri 

Avrupada. harp yüzünden tuamıfa dilşilnfilmtlftür. Fakat yapılan ted· Alman korsanların verdirdiii lca· lacağına hükmedilemez. Saffıharp münakqaya düşürmüştür. Bellil:>aşh sırf hava defi tplarına gemini., di
Slll derece riayet edilmekte, bJx mad· klkler IDA krantlann çab1* eelddl- yıplar, çok yavaı fazlalaımaktadır zırhlı_11 donanmanın en yülcıek ve mühendisler en üstteki katın d4ha ğer cihetten kudretine halel ver· 

mdeeslnlnne l~aulımşıl~~tadf;ıaş=y~= IJnl ve bqta b1r ~~dan-~1:i ve harbin bidayetindeınberi deniz~ en nıhat harp kudretiıni temsil et- kuvvetli olup tepeden düıccek mer- meksiz.in >er verebilmek için on bi-
Y uw.a nunadıtı Jıobı atmat. __..in ... !.':..~~ dekı' mu .. cadeleru'n tarihi, deniz kud· mekte devam edecektir.> minin kuvvet ve tesirini önliyecek ner ton arthnlmııtır. dar erkek gomleklerl diz tapatıanna ~ .. -,..... Bunun .. I' ..... n.waı, ln 1 h"'- .._.. tt 1 ft h 

tadar, pek uaun yapılırdı. Bu tadar t;;j~~~ vuıeçıbı.otır. retinin lcıymetinin azalmadığını ve . gi ter~ . ~umeti ~e • ayni me1e- 'l>lr metane e o masına tara ar u- • Saffıharp ge~isi: hı:ırbe girmese 
uzun gömlek gtyUmesi kwrıafW.n ıs- Buna muta.bil ttbrMılerln boyu blr nihayetinde nazi mabedinin dire~le· l~yı tedlrik ıçın en sala~ıy~~tar hah· lunmutlardır. bıle .?'al_nız var!ıgı ılc karş~ tara.fın 
raf teı .. kkl ed"-"" ve cırömlekler lcı- ...,...,..... ..,.,_,..,_,.,.,r Bu aureüe ldb- · · k k esu yolü oynayacagını nye ve hava kuvYetlerı mutehaaıs· lıte bu mülahazalara göre Y"ni her turlu harekat kararlan uzernıde 

~ .._ .. _.v- ..._......auvw • nru yı ara ) d b' L • k'I ff h 'l . • d"I le • k d K f 
--•t·t-·..+ır. Avru"' .. "'" eaeı: memle- rtt çöpleri 1~ kııl1Mıılan tahtadan .. t ktedir. arın an ır ıı:omıayon tq ı et· •a ı arp gcmı erı ınıa e ı me te- teııır yapma ta ır. arşı tara ın ...... uı....,~ ....--· g~ erme • • B k · • d ' r -k' fi h ·ı · d b hl · "b l w ketıerlnde g&nJeltler eıald.lbıe nJsbet- her .sene mMılm m1ki&rda taaarruf B. Rooıeveltin ıahil muhafaza mıııtı. u omısyon ıu neticeye yar- ır. ı.;.:!I ı aa ı arp ıremı en e una zır ııını nazan ıtı ara a maga nıec-
~ 30 _ 40 santimetre daha kısadır. edlleeettlr. urlannın dnri gibi hareketleri- mıştır: cSaffıharp zırhlılan donan· göre yenibattan tamir ve ıslah edi- bur olan bir dc.niz devletinin hare-

11111n111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 =ve kullamlmıyan yabancı gemi- ma için hayati ehemmiyetini muha· Jiyorlar. ket serbestisi daima tehdit edılmiıı 
-·- lerin kullanılmuı n Kwldenizin faza etmekte devam ediyor. Zırhlı Bu yüzden tamir ve ıalah mMraf- olur. 

Amerikan ıernilerine açılması gibi yerine tayyare yapılması gibi bir İn· lan eski irnıa masraflannı bile geçi· Deniz harbi yapıldığı zamanda ise 
tedbirlerin büyük pratik kıymetleri ıaat programının tanzimi aıla caiz yor. Mesela İngiliz donanmasının en sert darbelere karşı koyabile· 
vardır. lnkitaf edeceği tarzda vazi- değildir.> mühim parçalarından <Malaya> cek yegane tip gemi gene zırhlılar~ 
yete ka111 koymak için istikbalde Bu hüküm ve neticelerin doğru zırhlısının tamir ve ıslahı için sarfa- dır. Filvaki yeni ıilahlar urhıllara 
daha baıka tedbirler almanın ikti- ve isabetli olduğunu Almanya dıı- lunan para, vaktile intu1 uğrunda birçok müşkülat ika etmektedir. 
dannızda olup olmadığını ıöylemek hil olduğu halde büyük deniz dev· yapılan masrafı ıeçmittir. Fakat bahri devletlerin kuvvetleri 
hana düşmez.> letlerinin •on bahri intaat proıram- Bunun için tamır ve ıalah edilmiı arasındaki müvazenede daima zırhlı 

Lord Halifax, bugünleri cdünya- ları iabat ediyor. aaffıharp gemilerinin tayyare hü- en mühim rolü oynayacaktır. 
Dm ıördüğü en karanlık ıünlen Amerika müttehid hük6metlerı 
olarak tavsif ettikteın sonra ıözlerini devleti ıon bahri inpat programın· 
,öyle bitirmittir: da 1 7 zırhlı intu1nı kabul etmiftir. 

Amerikalıların dünyada hürriye- Amerikanın mevcud zırblılan on 
tin ölmemeaüıi temin için azimkir bettir. Bunlara 17 yeni zırhlı illve 
bir tarzda bizim tarafımızda yer al· edilecektir. Amerika büUmeti böy
mıt olduğu hakkındaki yeni emare- le geniı bir programı tanzim ed:r
leri. Lıailiz milletinin nuıl bir hiui- ken ıüphcaiz timdik.i harpteaı alınan 
7atla ıönnekte olduğunu aizlere an· netioeleri göz önünde tutmuıtur. 

1 GüNUN ANSiKLOPEDiSi 1 
Zelzele felaketine uğrayan 

Mekaiko ( = Mexico) şehri 
latabllmek iıterdim. Diğer büyük deniz devletleri d• 

ayni mülahaza ile :ıruhlı inpauaı lıletatlra'nın lriVGk blr ..-ıe p- Jılramet.dhı ile devlet müea&eseleri bu-
p kiz tlrdlll ... bldmet memesi ... iM- ndadır. orte • ticareti harpten arttırm11lardır. Muhtelif devletl.,mı 91b"llun <= Maleo'nua> .,.., oı- Mebllao'nım aanayl Ye tlcareU çcık 

ıır_nk za ""rii bahrt inpat programlan ile tezdh- dutu blldlrilfyor. hanılreWdlr. Dtmiryollarmm blrl~ 
.- rar go yor ta bulunan ıalfıharp zırhLlarmın .. 4 ııı.ı rd bul d .. ıı... ı 

Bord 16 (A A ) o F t Aloak blr ovada n etn.tı Anahuac ~ ye e un ..... çtn, Mekslko, 
eam: · · - • · · yısı otuzu bulmaktadır. dalluile çevrW tlulunan MeUtto teh- yün ve pamuk kumaşlarını, klığıtln-

, Franaız ajanıı bildiriyor: Harp Por· Tayyare gemileri deniz harplarin· rt l)J29 000 nilfuludur. 'nbtoko Ye nnı, ppkalannı her yere Yollar. şl-
tekiz ticaretine büyük zararlar ver• de donanmaya aid muhtelif vazife CbaJco ' denen gölleri bqhca maile cenup arasındaki mütı:ıde'Jeyi 
mektedir. Commereio <lo Porto ıa· Te iıleri &zerlerine almıtJardır. B•.1 gkenıtlerlnl tefkll eder. Orta- ayarlar. 

1 zetmine göre 7abancı vapurlar Mo· yazifeler yakın Ye azak eahalarda da Plua Mayor meydanı TV- 1'emand Cortez'ln geldiği sırala da. 
ıambik Te Angolaya ufl'amıyorlar. ı.tikpf icl'UJ, limanlarda Te dar 1&· dır ft llh1r bunun etrafına eskl Me!Wko kasabası _ ki ~i 
Portekiz müatemlekelerinde ticaret halarclaki düflllllll harp ıemilerine m6tenuar b1r tüilde bina ed~. Tembttltıan, yahut TenochUU:ın'dı 
mübAdelelerinin durmuı üzerine hUcum yapılman, dBtrnan balut ti· Methur ibldelert dorilc "9 l<mik üs- - Mexlca _ kurumu;s bi öl" · 
normal iktisadi bayat .. Hılmıttır. caret gemilerine akm edilmen sibi Uibımda blr klllsed.lr ki Fernand Cor- mini ortasında iptida[ g blmı ze: 
Cuete llC)'Tüaefain meselesinin halli, mühim iılerdir. ıes•tn ve Meksika. e.skJ umumt vallle- kilde bina edllm'" b 

1 
r şe _, '- ı d p L!. ı F ·ı . rlnln me'Larlan buradadır Sagrario - "l u unuyo. du. 

mUst .... ,.e~e er en orteaue yapı an akat tayyare gemı erı aaflıbıup ~ıı•-~ı d taf tl bl ~u.. .r..•A Civardaki bataklıklar k t ld r. 
ih ıl 1" d hl l ·ı ı · . d--Ld A Ul<:D e fa a ı r &v ..... ~ublle uru u u6 u racahn arttır ması uzumun a ıı- zır ı annın vazı e ennı cnuı e lm t .. ntsbette inkişaf et• t ıs24 te 
rar ebnelı:tedir. .demez. Diler taraftan .. Ehlıarp !~~h~\~ı!rtn 'kuzel ~~u~ı, ge. Montezumn harabeleri üzerine ;\ienl

Oft ajamı b"u ma!Gmata. Portekiz mhlılari mahdud n Clar l>ahrt n· seo de la Caden~c: ~r~a d ·ııa- den bina olundu. Aztcque'ler z ma-
• mGltemlekelerfnfn ~çen ıenedenberi halarcla harekat yaptıiı zaman ıon tetı devrlnl 1drlk: etmiş Mon~ _ PI~ nındakl hükiımet merkezi rolUnu t k

Portekizle fiilen münaltaleden mah· derecede tayyare h6eumlanna ma- 8&l'l.Jlnl ve xvn asırdan tal Mllr rar oynamağa başladı. 1864 ve J86'J 
rum olduklannı ilave etmektedir. ruz kalmaktadır. Saray'ı ela unu~8 ... _1• C_rnhma. 1 senelerinde M~xımlllen'ln muv kltat 

""-'- u urrelsi imparatorluğuna payıtaht oldu. 



Sahife 6 '.AKŞAM 

(:: n~r!jKokular ve insanlar] -~ı~~el!ftl 1 ORDULARI ~URDURAN KADIN 1 
çok sıcaktı. Güneş, sanki temmuz-ı - Hemen vapura atlanın. Hiç de- -''!'r'rl."tit-' ...,. Tefrika No. 97 Yazan: İSKENDER F SERTELLİ 

da imiş.iz gibi etrafı kavuruyordu. Ar- ğilse birkaç saat denJzde doiaşrım... ....... • 

kad~ım Hüsnü büyük bir ciddiyetle Çünkü bu vapur dumanı kokusU ben- F tb , .. ıı ıı •• k 1 • t k ı d Saide öldü mü? saretını arttıran onlara btltiln ıztı. 
çalıştığı masasından kalka_rak p~nce- de def}iZ seyahati ha.tıra.J.a.rıml uyan: u o umuzun yu se mesı a ım anınız a raplan yenmek 

1

kudret1ni veren b!r 
reyi açtı. Oh, dı~andan bıraz ruzgll.r dınr. işte o zaman velev ki yarım sa. - Bu adaya. gelip de k:uıi>a.n ver-- varlık ~1 duruYQrdu. Gemide hl§ 
ve serinlik geliyordu. Hüsnü tekrar atJ.1ık olsun bir deniz yolculuğu yapa- ı f • k • ki k b • ı d ı meden dönülmez, arkadaşlar! Saide k1ın.9e konuşmuyordu. 
yerine oturdu, ve yeniden çalışm.ağa ma.zsam adeta rahatsız olurum. IS 1 rar temın etme e a 1 ır cMeşum kuyut ya. eğllmeseydl. ölm.i- * 
koyuldu. Bu sırada açık pencereden - Garib şey!... . yecekti. Şimdi onu bura.da mı bıraka- Şlrndi, deniz üstünde yalnız kalan. 
içeriye bir yemek kokusu gelmeğe baş- - Garib amma hakikat!.. Haydi he- cağız? Ondan nasıl ayrılacağız? bu akıbeti meçhul lrt\çük yelkenlide 
Iadı. Arkada.şun önündeki kağıtlardan men biletleri alıp vap;ıra binelim... Bilmem dikkat ettiniz mi} Bizde 1 sahada acemi mi acemi, berbad mi Recep reıs: - Saldenln ölümlle - Ant blr lkll.llc 
başını yukarıya kaldırdı. Etrafı uzun - Nereye gideceğiz.... - Onu öldüğü yere gömelim ... Başı- yüz go-sterm•<"+•. T•"r#alar iki"'"' ,.._,_ 

1 •-·- ft'--ad b'- en tanınmış klüplerimizin futbol ta- berbaddır. be !sun ..,,vı ""'"ı ,,., .,.,,,ı~ uzun kokladıktan sonra bana sordu: - Nereye o ursa o,,,wı m......,. u k ak na bir taş dikelim. Mezarı 1ll o . mıştı·. Bir kısmı K"'"a:yi~lt1n, dlıı...r •-
k de""n vapura. binm k kımlan her an ayn" i oyunu göste- Bu nedendir) Bir or estra t ı- d ·mt .... ı> "" """"" - Bil bakayım ne kokuyor? yere gitme nlmak"'.. e ... Diyor u. Karayıc.• : mı da Recebin reis olmasını istiyor-

- Bir yemek kokusu amma ne ol- Ondan ay istedlrn. Bırakma- remezler. Aradan uzun zaman geç- mı. bir tiyatro grupu. bir sıhhat he- _ Hayır, dedi, en doğrusu onu ge- du 
duğunu pek çıkaramıyorwn. dı. Beraber vapura bindik. Günlerden memiştir. şartlar hiç değişmemiştir. yeti bir güre~ ekibi ya iyidir yahut miye götürmek ve kendi köyüne te\9- Recep reis dümeni ve yelkenlinin 

Hüsnü benim bu cehaletime şaşmış pazardı ve vapur pek kalaıbalıktı. elemaınlar hep odur. lakin bakarsı- d~ fona. Bu gru]>lan teşkil eden lim etmektir. Çünkü o bana yolda ge- idaresini başkasın& vermemeğe az.. 
gib!: Bir kenara zor zoruna sıkı.şıp kal- nız bu takımlarınuzm verdikleri kimseler de ya liyakatlidir veyahut lirken: «Allah benim canunı kendl metmlŞtL 

- Nasıl_ anlamadın? Şaşılacak şey ~ık. randıman, ısebepsiz olarak, gayri ta- liyakatsiz. Hiçbir sebep olmadan köyümde alsın. Anamın, babamın me- - Saideyt köyüne götürdükten son• 
doğrusu ... Insan kuru fasulya kokuSU- dınTam yanın;ızda pek çir~ ~Ir ~ bii bir şekilde değişiktir. Günü gü- bir gün çok iyi ertesi günü çok fe- zarı belirsiz. Hiç olmazsa. kendi so-- ra Geliboluya döneceğiz. 
nu tanımaz mı? r·· urm·_va~ı. üL<ıkin ___ dehşetli surup su- 1 B l B 1 yumdan benim mezarım belli olsun.• Di""rdu. Kara:..ıM+ bu gemıve yeni 

;;..+ üşt y k .__ katın nüne, saati saatine uymaz. Mese a na... u o amaz. u o amaz amma, d · ti B. d"" if k" - JU ,,,."'." ~ Şimdi masasından kalkmı.'} el1ndek1 Y>l• • uzu avuıer er emış . ıze uşen vaz e onu oyune girmiş olmakla beraber az zamanda 
kağıdı ufalayıp ufalayıp bunlan mi- pudı:a, ~Ilık içinde idi. .. bir gün Beşiktaı, g_üzel bir oyunla işte bu olamaz. Bizim futbolümüzde götürmektir. akıllan durduran meha~ ve kabill· 
nimini yuvarlaklar halinde buruştu- Hüsnu bu kadından g~er!ni ayır- F ener~ahçeye, yeC}i gol atarak pa~- bal gibi oluyor. Neden mi oluyor. Tayfalar bu teklifi makul gördüler: yetletlle kendini arkadaşlarına f!l!!V-

ruyor, sonra da fiske ne etrafa savu- mıyordu. Kendi kendim~_. c~lld, . de- lak bır muvaffakıyet kazanır. Bu Kısaca derhal cevabını vereyim. - Karaylğit doğru söylüyor. Hemen dlrmiştl. Saide hayatta. iken: 
ruyordu. Demlnki ciddi, durmuş, otur- dim, çocuk, kadının müthiş c1ı;kinll- hafta sonra ise ayni Beşikta§ İstan- Bizim futbolümüzde bizim futbol- adadan açılalım ve Finike sahillerini _ Karayiğ"Jtten çok büyük yarar· 
muş adam sanki kapıdan ç~. onun ğine ha.y:etı~ bakıyordur.• _LAkin bir bulsporla - mağlup olmak tehlike- cümüzde bir usul, bir şistem, bir in· tutalım. Saidenin köyü oradadır. lıklar bekllyebillriz. 
yerine deli-baş bir insan gelmişti. Hüs- afralık ~usnu kulağuna. eğildi. Bana sini şansla atlatarak - güçbela be- tizam bir bilgi ve nihayet bir disip· Karaylğit 0 sahili çok iyi bildiği için Demişti. Gemide yüz gösteren bu 
nü bambaşka bir adam olmuş, Adeta ısıldadı. rabere ka1ır ün yoktur. Bu ötedenbt:ri - az çok Ayaandriya adasından derhal ayrıl- 1killk ve dik ba.şlılık bu küçük yel-
çocukla.şmı.~tı. Hattıı. bil' aralık bur- - S. O. S!... C l . F b . mağa ve yola düzülmeğe karar verdi- kenllye korkunç bir fela.ıtet bazırlıyor-
nu ile zurna çalmağa başlayınca büs- - ~e demek o? b" ha afta.saray be?er ahçb~yı yken~lr, farkla - böyle gelmiş böyle gidi- ler. Saideyi kucakladılar, gemiye gö- du. Saideyi köye teslim ettikten oon.-
bütün şaşırdım. Merakla sordum: - Imdad lşa.retH ... Senden imdad ır a ta sonra .. !_l ecne ı ta ımı : yor. (Bu gidişle hiç de yolunu türdüler ve üzerine blr örtü çeke:rek ra ne yapacaklardı? Kuvvetleri lld 

_Hüsnü, birdenbire değiştin. Baş- lstıyorum ... ? maç yapar, m~gl~p olur. -~~albuk~ değiştireceğe benzemiyor). Bütün bir köşeye yatırdılar. müsavi kısma aynlmıştı. ttç gemici 0 
ka bir insan oldun. Bu sendeki değ!- - Şebep · Galatasaraym maglup ettıgı aynı futbolcular, futbol meraklılan, bu Kızılok demlı'inl aldı... Yelkenleri ta.rafta, bir 0 kadarı da bert tarafta 
"klik ed. k ? - Aşık olmak üzereyim... Fenerbahçe ayni ecnebi takımına işlerle alakadar olanlar bunu kabul açtılar. Recep reis dümene geçti. Ka- bulunuyordu. 

şı n ır uzum. Bu sefer ben seslml alçalttım ve b" 1 f '-- il l b l etsinler ve bilsinler. Ba• sebep hep rayiğit yelkenleri idare ediyordu. B "d" h1 de iyi bir gld1şe be 
O gülümsiyerek bana cevap verdi: sordum· epey ır go ar~ e ga e e ça ar. "' Limandan kürekle çıktılar. u gı ış, ç n-

. B··t·· b h 11 d ·· ı d.... "b' bu, sistemsizlik ... işte bundan dola- zemiyordu - Fasulya kokusu beni bu hale rok- - Kime? u un u a er e soy e ıgım gı 1 Liman ağzında anafor şiddetliydi. . · . 
t ızd Şartlar deği .. memi .. tir ve oyuncu yıdır ki maçlarımızdaki muvaffaki- •hlllydi kl, liman dı-"ında sert bir Bır avuç denizcinin, Salde gibi b1r u... - Yanım a oturan kadına... y • y. °"' y kahraman kadının hayallerini ve ar4 

Hayretim kat.merleşmlşti. Fasulya Etrafımıza baktım. 0 son derecede kc.droları hep aynıdır. yetlerimiz ve muvaffakiyetsizlikleri- rüzgar vardı. zulannı tahakkuk etti.remlyeceğl mu-
kokusu ciddi, kerli ferli bir insanı n __ a- Fenerbalıçe en çetin hasımlarını miz daima tesadüfe hağlı bulunuyor. Kara.yiğit yola çıkarken: hakkaktı. Bu··tun·· 0 emel ve a~"'--çlrkln, lüzumundan fazla boyalı ka- •~......u; 
sı.~ b!r .zırzop haline -~-~ablllrdi. Hus- dından ba.şka kimse yoktu. Bir insa- mağlup ederek şampiyonluğa doğru Bugiin iğrisi doğrusuna rasgeliyor. - Arkadaşlar... Şlmdillk reJsiml.ıı Saidenin ölüm.ile mahvolmuş, sllintp 
nu benım merakımı gorunce gene pen- nın bu kadına Aşık olabileecğlne ihtl- adım atarken, can alıcı bir zaman- mintarafillah harikulade bir oyun Receptlı'. Saldenin cesedini köyüne gitmişti. 
cerey~. yaklaştı: mal bile vermiyordum. Hüsnüye ya- da birden Beykoza yen.itiverir. (Bu tutturuyoruz. Ertesi defa ayni takı- teslim ettikten sonra ne yapacağımızı Recep reis yolda gider'ken bunlan 

- yzertmdekl_ şufçocul kluğunk k geç- vaşıça fısıldadım: misalleri daha çoğaltabilirim. Lakin mımızın oyunu şayanı hayret şekil· düşündlürK, oızılnaikgöre hahruleketb,_edeakırlzb.ete düşünüYQr: 
mesi ıçin evvela asu ya o usuna . d" 14 1 • . . .. d De . o meç u _ Me11oer Saide mucizeler yaratan 

1 in d - Hangi kadından bahsediyot'SUll şım ı ma um ya gazete erımızm su de, üç dört klas birden üşüyor. ğru "di rd 0 • nihayet vermeliyiz. Bunun ç e 1 4 A "k .. 1 k d - do gı yo u. bir kahramanmış .. Biz onu ta.nıyanıa-
kokunun geldiği şu pencerey! kapa- rica ederim?... tun arı .a~an ah a .s~tun arı a ar Sahada allak buUak oluyoruz. Çor• Recep reis denizde tek başına Saide dık. Ona değil, memlekete yazık ol-
malıyım... - Yanımdakinden! k.ıymetlıdır. Onun ıçın kısa kese- ba gibi karma karışık kıymetsiz bir glbl dolaşamaz, dolaşsa da, Saide gibi du. Cünkü 0 hayatını bu yurda vak-

Böyle söyliyerek dediğini yaptı. Artık şüphem kalmamıştı. Hüsnü o yim). maç yapıyoru:c:. muvaffak olamazdı. tetmİ.ştL ' 
Pencereyi kapattı. dehşetli çirkin kadından bahsediyor- Oyuncularımız da böyle... Bir Bu işin kısaca katıi lakin çok acı Buraya ne büyük emeller ve pli'ın- Diyordu. 

Ve .anlatmağa başladı: .. du. gün goruruz, falanca oyuncumuz ifade ve hulasası şu. Bugün futbo- l::ı.rla gelmişlerdi. Karayiğit: 
- Insanların hayatları uzerlnde ba- Kendisine: h d l gil" f ll . t b 1 d Saide Lamaka limanına baskın ya- _ Bu hesaplan Saldenin cesed.lııt 

1 b .... k t irl . rd sa a a n ız pro esyone erıne aş lümüz de, fut o cümüz e, oyunu- r,acak şo··valyenln bu"'yük" korsan ge , 
zı uzuv arının uyu es erı va ır. - Bu kadının ilştk olacak nesini k k d d •·k l b. muz da. oyuncumuz da perişandır ,,, , - köyüne bıraktıktan sonra görürüz, de-
Mesela birçok insanlar daima midesi- buldun? çı artaca eErece .ehmfu e~me ı~ 

1 
misini batıracaktı. Bundan sonra Ma- di _ şimdi ne söylesek boştur. Recep 

nin zevkine göre hareket ederler. Ml- · oyun oynar. rtesı a ta ıse aynı ve Allahlıktır. nşallah düzelir. gosaya gideceklerdi. rels Geliboluya gitmek istiyor ... BeHd 
de onların bütün hayatına hakimdir. - Kokusunu duymuyor musun bl- oyuncu - mazeretsiz olarak - Bedri Gürsoy Saide bütün bunlardan sonra, Ak- onun dedlğ'l ve tstediğl blzlm lçin d& 
Daha bunun birçok misallerini bula- rader? Kalodemıa pudrasının koku- den1zde Çelebi Sultan Mehmed namı- hayırlıdır. 
biliri~. _Benim hayatıma da en ziya- sunu hissetmiyor musun? Bu eSk1. Bisiklet seri İstanbul Erkek lisesi na, hiç yoktan, bir donanma dümnek Karaylğ1t gemide bir tatsızlık çık.-
de hakım olan şey burnumdur. Sanki Nuh zamnından kalmış pudrayı da. istiyordu. O, hiç bir devirde, hlç bir masın diye yumuşak davranmata baş. 
h~y~tımın ~ota~ını çehremdeki bu nerden bulmuş acaba? ... Ylr.ı:nl yaşın- müsabakaları basketbol şapiyonası deniz korsanına nasip olmıyan muvaf- ıamıştı. Recep: 
kuçuk slvrllık çızer, yaşay~ımın ıstı- da iken ilk sevglllm bu pudradan kul- t İstanbul Erkek lisesinin mektep :takıyetler temin edecek ve Anadolu _ İşte, nihayet 0 da yelkenleri su-
k __ am_etini o tayin eder ... I_nsanla_ nn lanırdı. Onun kakusunu ne derin h&- utanbul Bisiklet Ajanlığından: sahillerini Vened1k korsanlarının ta- ya indirdi. Artık kimsenin 80··z 80··yle· 

d dahilindeki sınıflar arasında tertip uzerınde kok1:1}arın ne b~yük tesiri yecanlarla, ne zevkle, ne kendim- 1 - Ajanlık tarafın an tertip saııutundan kurtaracaktı. meğe, karşı gelmeğe hakkı yoktur. 
old:ığu_nu tabu ışitmlş.sindır. Bu ~rtık den geçerek ke>kla.mazdJm kl... İşte olunan seri bisiklet yarışlarının üçün- edilen basketbol müsabakası dün Saide, hiç bir mllletln tarihinde eşi Diyerek, vaziyete biraz daha hakim 
11mı bır hakikat. haline ~rm.iştir. aradan seneler geçti. O sevglllml.n çeh- cüsij 20141941 pazar günü sabahı n.ihayet bulmuş ve orta kısım muh- görülmemiş bir kahramanlıkla Türk olmuş görünüyordu. 
Birdenbire hissedılen bir koıcu, bir rest hayalimden bile sll1ndl. Ben artık T -k S"l" . l .. . d teliti bütün sınıflan yenerek ııampi- denizciliğini Akdenizde haklın kılma- Ortalık kara ............. 

"k . ikin 1 i 1 a.n1 •~""'-- ....... op apı • ı ıvn yo u uzerın e ve kun 1 kt 0 ak d Tü k •'--'"9"'"· musı i parçası gibı, insana mazlslnl, · c Y mı yaşıma., Y A.ll'A..LUS. 5u.- 1 OO kil 1.k b. f dahT yon olmuştur. Şampiyon ta a mü- ğa ça ışaca ı. nun m sa ı r Ak Mehmed bil' aralık dümene so-
güzel veya fena günlerinl derha.1 ha- dlm. Lakın bu koku burnumdan sllln- ometre ı ır mesa e ı ın- kafatlan tevzi edilmiştir. donanmasını tekrar ihya etmekti. k ld . 
tırlatır. Kokuların da, müzik 1b1 cüm- mtyor. O benim lçl.n dalma bir afk. de yapılacaktır. Şampiyon takım oyuncuları: Hu- Recep reis onun neler yapmak iste- u_ ~ok Yolumuz var mı Recep reis? 
lel asabiye t\zerinde büyük: tesirleri kokusu halJnde kaldı. 2 - Yarışa tam saat 9, 30 da baş• lusı' (kaptan) Sua .ı Feridun, Nec- dlğlni en lyl bilen bir arkadaşıydı. ' 
vardır. Mesela ben ne zaman bir yer- Şlm.dl duydu~uz şu kokuyu bun- lanacak.tır. a. * - Eh .... Alla.h kısmet ederse yarın 
de :tasulya kokusu duysam hemen ço- dan evvel. iki kadında daha hissettim f . . det, İbrahimdir. Ayaandriya limanından çıkarken sabah Finike kıyılarındayız ... 
cuklaşırun. İçimde zıpırlık etmek, ya- ve fkJ.s1ne bfrtlen Aşık oldum. Ne ye.- .3 - ıtırak edeceklerın yanş sa· Atıa müsabakalari hayli zorluk çektiler ... Sert kayalar Ak Mehmet, Recep reiısln adamıy· 
ramazlıklar yapmak öteberi kırmak payım? Kabahat bende ml?.1 atınden evvel hazırlanmış oldukları '3:' gibl ağır hamleler yapan rüzgarlar, dı. 
burnumla zurna çahnak, takla.k a~ Hikmet Feridun Es halde Topkapı'da hazır buluınmala- Be,iktaş Halkevinden: C. H. P. Kızüokun yelkenlerine parçalıyacak Recebin ona itimadı vardı. 
mak, sokaktan geçenlere pencereden n ve isimlerini hakem heyetine genel sekreterliği tarafından tertip gibi çarpıyordu. Ak Mehmed lyl yüzücülerdendl. Fa· 
su dökmek arzuları uyanır. Çünkü kaydettirmeleri lazımdır. Geç ka~ edilen mükafatlı münferit atış müsa- Anafor mıntakasını geçtikten sonra, kat, nefesi dardı; su altında duramaz. 
fasulya çocukluğumda benim en çok AKŞAM !anlar müsabakaya jştirak edemez- bakalan 18 Nisan 941 cuma günü blrlblrinl kovalayan dalgaların arasın- dı. Saide bu sebepten ona: 
sevdiğim yemektir. Ve fa.sulya kokusu 1 saat 1 o dan 19 a kadar Beşiktaş dan sekerek yola düzüldüler. _ Senin yüzücülüğün blr mangır et.. 
«Çocukluğumun kokusuıııdur. ıı.aa1" yu- er. ş f d d ki E ı· Recep reis: da 

'"'i c.ı ere sta ın a · vimiz atış po ıgo· mez ... Maritet, su altın uzun müd· 
karı bütün çocukluğum bu koku için- d 1 k 20 N _ Troodos tepesi (1) uzakt!l.n görü- det k"labllnıektlr. 
d Ab •• ti • İ b J E nun a yapı aca hr. isan pazar .. c geçmiştir. Şimdi bir yerden burnu- one ucre erı atan u rkek lisesi nüyor, dedi, Saide sağlığında bana o 
ma bir parça fasulya kokusu gelecek günü yapılacak Halkveleri müsaba- tepeden bahsetmişti. Her yüksek tepe 
olsa bitti. Bundan sonra ne kadar Türkiye Ecnebı spor bayramı kasına hazırlık mahiyetinde olacak serin olur amma, orası dünyanın en 
r.lddi durmak istesem nafiledir. Hani 19 Nisan cumartesi gününe tehir bu müsabakaya Evimize mensup sıcak tepelerinden blri lmlş. 
bazen çok ağır başlı insanlar, genç- senelik UOO kuruş 2'700 kuru§ _ _ı ·ı t b ı E k k li ,_,_ azaların müracaat etmeleri. Recep reisin sözüne kimse cevap 
liklerinde büyük hatıralarla bağlı ol- lı1ı: '150 eaı en stan u r e "sesinin iıUn- ••11-num11wmıuıun11uımıı111111mm11mınını111tm- vermedi. 
d ki bi k .. k h 1 ıt•~ kal 6 Ay '""" • 

1450 
• ci spor bayramı cumartesi saat 2,30 R D y o u arı r oçe ava.sını ş ..._ce - s Aylılı: """' • 800 • A Taytalardan biri kcndl kendine söy-

kıp şıkır şıkır oynarlarm~ y& ... İşte 1 Aylık 150 • • da Fenerbahçe stadında yapılacak- . · leniyordu: 
bu fasulya kouksu da benim üzerimde tır. - Bunca dövüşler yaptı ... Oüşman-
buna benzer bir tesir gösterir. Posta tttlhadma dahil olmıyan ı J la boğuştu ... Düşman ordulanna kar-

Bu kokunun üzerimdeki tes1r1 yü- ecnebı memleketler: Seneliği: Dünkü mektep maçları Bugünkü program şı durdu. Birşey olmadı. Ölüm her za-
zünden başıma gelenleri, ı,.,,,. kere re- 3600 altı aylığı 1900, Uo ayJ.ıtı t man ondan kaçardı. Bu u11o.·rsuz ada.-

~ 1000 ..... ..,,,...,.. stanbul Maarif müdürlügwü tara- ·· '-o & ... zil olduğumu sa11a anlatsam bir ro- ıuu-~-· Oğle ve a-am ya nerden geldik ... Keşke doğnıca Ma-
man yazabilirsin. Fakat unutma kl fından mektepler arasında tertip 12,30 Program 20.45 T. Re>ssi PL gosaya uğrasaydık. Saide ölecek bir Jn-

TelefonJarunız : Başnır.barrlr: 2056 d"I f b l l d"" ş f · bu tamamile ruhi bir meseledir. t e ı en ut o maç arına un ere 12,33 Şarkılar 21,00 Istekler san deıı.ıldi. Demek ki, onu Firavunun 
••• Yazı işleri: 20765 - dare 20681 c.• 

Müdür: ZOf.9'1 stadında devam edilmiştir. 12,50 Haberler 21,30 Konuşma kuyusu çekmiş. Ne yapsın? Bize derı-
Hüsnü ile beraber sokağa çıktık. Az bir seyırcı önünde cere- 13.05 Şarkılar 21,45 Orkestra ne v~detmişti. Bu define uğrunda ken-

yan eden bu kar•ılaşmalarda Gala- 13,20 Karışık Pr. 22,30 Ha'berler dinl kurban verdi. Köprüye gelmiştik.. Arkadaşım birden
bire: 

- Ah, dedi, vapur dum.aru kokusu ... 
Dikkat ediyor musun? Vapur duma
nının kendisine mahsus bir kokusu 
vardır ... Ben bu kokuyu duyunca im
knnı yok karada duramam .. 

- Ya ne yaparsın? 

Rebiöıevvel 20 - Kasım ı61 
S. İm. Gü. Öğ. İki. Ak. Yat. 
E. 8,4-0 10,28 5,24 9,09 12,00 1,38 
Va. 4,30 6,18 13,14 16,59 19,51 21,2 

İdarehane: BabıAll elvan 
Acımusluk sokak No. 13 

v t 22,45 Muz·· ı"k tasaray • Kabataşı, Sanat mektebi - 18,03 Orkes ra 
Işık lisesini, Ticaret lisesi • lstilal li- 18•40 Saz heyeti Cunı18 aNsisaabnahı 

19,10 Konuşma 
sesini mağlup etmişlerdir. Ayrıca 19 30 Haberler 8,00 Program 
Muallim mektebi ile İstiklal lisesi 19;45 Ziraat takvl 8,03 Haberler 
arasında yapılan hususi karşılaşma j 19,50 Şarkılar 8,18 Müzik 
beraberlikle nihayetlenmiştir. 20,15 Radyo gazet 8,45 Ev kadını 

Tefrika No. 46 di ayağa kalkabildin maşallah ... rarladı. 
Seni bundan fazla burada bırakamı· - Öldürmek mi) ... İhtiyar ka-

G •• ı G •• ı •• K yacağım ... Bundan dolayı da çok dm mı~··· uze oz a l.Z müteessirim ... Amma, ne yapalım. Ve büyük. bir gayret sarfedip: 
yuka n dan öyle emir aldım ... Haydı - Anlamıyorum ... Bir şey anla· 

Aşk ve macera romam Nakleden: (Vi • Nft) bakalım, hazırlan, gideceğiz. mıyorum ... Anlayamıyorum ... 
Melalıatin kocaaı: Bedri, kızmağa başlamıı gibi: 

- Evladım, anlamı;ısındır ki sana Bir ıeyler hatulamalc için çabalıyor- - G idecek miyiz ... Nereye? - di· - Komedi oynamak yetişir ... 
karşı çok müşfik, mülayim d avran· du. Amma, muvaffak olamıyordu. ye sordu. Ben çok tecrübeli bir adamım ... 
dık ... Müdür seni kayırıyor •.• Ben Polis. devamla, ıakacı, takacı : - H aydi haydi •.. Kendini aptal Ondan haberin olsun... Bana bun• 
de himaye ederim ... Oradaaı mem· - Birçoldannın da ba11nı naro göaterm e ... San1'i bilmiyormupun lan yutturamazsın... Fazla uzat-
nun olmamıpın, eh, 1'açıvermiı- rakmıpın .•• Mesela Fifi ile Leyla gibi... Hapishaneye... Uslu akıllı ma ... Her şeyi anlıyorum. 
sin ... Zarar yok ... Biz senin peşin- senin uğrunda birbirlerinin saçını otur... O rada da eh, ;ıöyle böyle Muhatabmın yüzündeki tebessü-
deydik ... Şayet bu hadise çıkmaaay- bqını yolmuf... yaşamalı. mümkiindür ... Şimdi İma- miin kaybolduğunu gören Cemal 
dı, boyuna arayıp duracaktık. - Leyli.) lathaneler var, çalı;ıırsın... Belki Nermi de, gayri;ıuuri olarak, gül-

Cemal Nermi, bu garip sözler.in _ Fifı, seni hala bekliyor, bili- af olur, çıkarsın. mekten vazgeçti. 
manasını ar.lamağa çalıııarakı yor musun? Feına kız degil amma. - Anlamıyorum. Polis amiri: 

- Evet, evet.·· - dedi. çok abi bo... Ben isteseydim, ae- - Haydi uzatma.. . Bak biz sana -·- Öyle şeylere doktorlar kanar-
- Yalnız çocuğum. şimdi artık nin başına gelenleri söyliyerek onu jyi muamele ediyoruz ... Sen de bize lar belki amma, biz bunlan yutma-

oraya dönmek lazım gelecek... çıldırbrdım amma, üzmek istem~ bilmediğimiz şeyleri anlat ... Şu ko- yız... Haberin olsun ... - dedi. -
Hasta sordu: dirn .. . Anlaııılan sen yaman b ir ho· cakarmın öldürülüşü me.ela ... Za- Bu yolda gidersen zarar edersin, 
_ Nereye? rozaun, bu tavuklar senin uğrunda ten o meselede hükmü giydin ... Ar- kar etmezs1n ... Aptal değilsin ... Bu 

Oraya ' hu gagala .. ıyor... tık ba .. ına. yeni bela açılmaz ... O tarzda devam etme ... 
- · ya ·.. v .,, B 1 C l N • 
- Ha ... Oraya? .. • Hasta. misafirinin gülümsediğini kadını yalnız sen öldürmediğini bi- hu söbz er düzedrine,Adema el rnu, 
- Tabii, kaçtığın İçin ayn bir görerek tebessümü büsbütün arttır· liyorw:. .. Bir de şerikin olacak ... mu ata ına ön Ü. eta yeise: 

mahkumiyete de u\{rayacaksın ... dı: O kimoe söyle. - Bilmiyorum!... • dedi. 
Fakat üzülme... Arada işte dola§- - A ... Evet, evet... - Öldürmek mH ... ihtiyar ka- k Evet, evet. .. Seninki .,hep aynı 
tın, pirelerini döktün... _ Hulasa flDl. diye kadar • • dın mı) na arat... Rol oynuyorsun amma 

ıyıee · · · yutan yok... Nafile çabalıyors~, 
Cemal Nermi' ntn kaşları çatıldı. serserilik ettin .•• Amma artık öldu. Cemal Nermi. nisyaıh uçurumun-

Bu zavallı hasta beynin içinde bitti ... Yeniden kod ese ..• Hak.ika- d a kayboJacaldanodan korkuyor· Recep ... 
ıd w b - Recep? müthiş bir faaliyet o ugu . elliyd i.! tem çolt hastalanmııtın amma. tim- muı gibi b u ıözleri b irkaç kere tek- Mal-"' adam, 

w sanki bu ismi öm-

K121lok, Finike sahlllerlne doğru gi
diyordu. 

Hatıraları ve adı her zaman her 
yerde yaşıyacak olan bu kahraman 
kadının cesedi; küçük yelken gemisl
nln içinde, bütün arkada,şlarının ce-

ründe ilk defa işitiyordu. 
- Tabii ... Receb Can ..• Bu ada

mın sen olmadığını iddia edecek 
değilsin ..• Aksi takdirde ifrata var
mış olursun. 

Hasta, polisin telkinile, hayret 
içinde: 

- Ya... Receb ben miyim) 
- Anlİyorsun ki, boyuna kurnaz-

lık sökmiyecek. Bugiinlük kafi doe
recede konuştuk. San'l yarına ka
dar mühlet veriyorılm: DüşÜın, ta
şın ... Hem bu mühletin mesuliyeti
ni de üzerime alıyorum ... Bizim mü
dür sana karşı bu derece müsama
hakar olduğuma kızacaktır, emi· 
nim ... 

Ertıeııi gün de Bedri çok uğraştı. 
Fakat hastadan daha fazla bir söz, 
daha etraflı bir itiraf kopartamadı. 

Bunun üzerine, «Receb> in adli 
tıb vasıtasile kontrol edilmesine ka
rar verildi. «Firari mahklım>, tımar
haneye konacaktı. Orada vaziyeti 
tesbit edilecekti. 

Bu karar tatbik olundu. Şayed 
hasta rol oynıyorsa, sahtekarlık ya
pıyorsa mesele mutlaka meydana 
çıkacaktı. 

Dört gün sonra, Melahatİın koca
sını ıieliler arasına kapadılar. 

Demişti. Ak Mehmedln Saideye hın· 
cı vardı. Gerçi hayatında kendisine 
bir.şey söylemem!4, hatıt!\ söylemeğe 
yelLenenlerl bile paylamışsa da, artık 
onun hakkında atıp tut.mağa bir mA
ni yoktu. Ak Mehmed şinıcll geveze
Hkle. lçinl dökmekle hıncını alıYor
du. 

Ha va kararmıştı ..• 
Kızılok dalgaların üstünde sekerek 

yoluna devam ediyordu. 

••• 
Recep Reisin aşki .• 

Saldenln cesedi - örtülü olarak -
dümene yakın bir yerde duruyordu. 

Ak Mehmed cesede başını çevirdi: 
(Arkası var) 

(1) Trootlos = Kıbnsın cenubnnda 
(Gavata) hurnundan ba~lıyarak ted· 
rken yük<>clcn ve en yüksek tepesi 
2000 metre irtifaında olan dağuı is
midir. 

Melahat, otuz saattan beri, dok• 
tor Rauf Tuğrurun laboratuarında 
uyuyordu. Genç hekim, büyük bir 
tedbir ve ihtiyatla, bir çok morfin 
şırıngaları yaparak, sevgilisinin bay
gınlığını uzattı. 

Rauf, ne müthiş bir maceraya 
giriştiğini anlamıyor değildi. Mu· 
kadderat ona Melahatin sahibi ol• 
mak imkanını vermişti. O da bu fır
satı kaçırmamıf; ihtiraııla, dört elle 
karşıuna çıkan fırsata sarılmı~tı. 

Şimdi artık Melahatin kalbi pek 
hafif çarpıyordu. Genç alim, Leyla· 
nın cesedini andırmağrı başlıyan bıa 
soğuk ve hareketsiz vücud karşısın· 
da, tecrübesinin daha uzun zaman 
süremiyeceğini düşündü. 

Buna rağmen bir kaç saat daha 
vakit kazanmal· lazımdı. Bu lüzum· 
lu müddeti elde edebilmek için dok· 
tor heyecandan adeta titriyordu. 
Dimağına ba~ka bir fikir daha 

gelmişti. Bundan da fevkalade kor• 
kuyordu: Gayet namuskar ve müs• 
takim ahlakı olan Melahat, kendi
ne gelince, aşığının yaptıklarını na• 
sıl telakki edecekti> Ayıldıktan 
sonra öğrenecekleri onu yıldırımla 
vurulmuşa döndürmiyecek miydi> 

(Ari.tası var) 
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Bahif e 1 

Sümer Bank ımumt MUdürlUOünden : 
Karabillde Türkiye Demir ve Çelik Fabrlkalan Mtlew•sl 

için Hariçte ça1ıpmmak bydile ve 350 • liraya ka~ tlcret 
verilmek üzere Barem 118.rtcl 

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

lerin 21 Nisan 1941 tarihine kadar Ankarada Sümer Bank 
Umumi Müdürlüğüne .,.. lstanbulda Sümer Bank Şubesine 
rnüracaat1an nan olunur. 

Keı-n-sıi'lık; Hastalık 
nakahetini uzatır! ••• 

Ml'lb ... tlUW9I -"'"' IH lıem teaeıı,.,.. ..... 
..... aeltltteıW woll ~. •o c u d u ,.,.id- "• r • t • ... """"'"'. 
He•lıkta" M.,. laurtullllelı lcln OE$YEN ile" kunel ......... 
HHlelıkl•,. MUt&eve,.... heıırtenmek ıcı" OE$YUr111 
"-" ~wwel fUIUM • 

HU ECZANEOI 9UlUNUR. IECETUtZ 

1'1 Nisan 1941 

1 Türk Çocuğunu Besler T osunlaştırır 

Pirinç, Mercimek, Yulaf, Komflaor, irmik, Patates, Arpa Pirinç 
nişastası, Buğday nişastası vesair hububat unlan ••. DENTOL Operatör ve Doktor Aranıyor 

Zonguldak Kömür Havzaıi Sağlık 
Komisyonu Başkanlığından: Çapamarka Müstahzaratı. Tarihi tesisi: 1915 

ANA SOTO KADAR KUVVETLİDİR. 

DİŞ MACUNU 
Zonguldak sa~lık teşkilll.tının, tam teşekküllü hastan~in •300• Ura. ---------------------------

tlcretll operatör veya ortopedi mütehıwıslığı ile 1225• Ura ücretu Kozlu Yüksek İktisat ve Ticaret Mektebi 
dlspansert lklncl beklml münhaldir. f 

Talip olanların sıhhat stcil munaralannı havi kısa tercilmelhal varaıka- f Bürosundan : 
sile birlikte blr kı.~ veslka fotoğrafını 21/i/941 pazartesi günü akşamına. Büromuz.a. vaki mühlm 1ş tekllflerlnln sür'atle 1s'afı lçin kız ve erkek, Anızda ki mikroplan tem izler. dişlerin •ıh• kadar Zonguldak BaRWt komlsyonu başkanlığına. göndermeleri 111\n olu- eskl ve yeni mezunlarmuuian lsteklllerln derhal mektebe müracaatlan. 
nur. (2910) 13010• 

. ~ .. . 
hatlnı ·muhafaza eder. 

Hel' yerde O E N T O L dit macununu arayınız. 

Sümer Bank Umumi Müdürlüğünden : 
Bankamız Merkm 'l'ffldlitı için 260 - liraya kadar 

ilcret verilmek üzere 

Çok iyi ln2ilizce bilen bir Mütercim 
alınacaktır. ilaveten Fnmsnca ve Almanca bilenler tercih 
edilebilir. Taliplerin 21 Nisan Pazartesi gününe kad.f.r Umu
mi Müdürlüğümüse müracaattan UAn olunur. 

<ooouk donları 
fçi IUt.lkll, dJ4ı ipekli kuma§· 

tan yapılmış çocuk donlan ve 
çocuk altı muşamba.lan ~k da
yanıklı ve çok zariftir. Piyasa
ya taklitleri çıkarılmış oldu
A"undan 

markasına dikkat edlnlz. Her 
F.czanede bulunur. Toptan satıl 
7Ul 8lıbcl Dem1ıttaDl No. 30 
Tel: 20992. Telgraf: ıstanbul -

BiR HAKiKA T ! 

İstanbul Mıntaka Liman Reisliğinden : , 
Motörler için 10 t.on benzlıı ile 20 ton mazot ve 4 ton gaz ta.palı zarfla. 

mübayaa edilecektir. 
:rahmin bedeli 6869 lira % 7,5 teminat muvaklı:atesı 515 Ura. 17 kuruştur. 
ihale 2414/ 941 perşembe günü saat 15,30 dadır. 

Ateş, Posta kutusu No. 38 

~-~~~~~~!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ lı:ek Amell Haya.t lisesi. ikinci sınıfın- -
dan aldığım tasdiknamemi zayi et
tim yeni.sini çıkaracağımdan eskisi

Taliplerin mali ve ticari v~iki muteberelerlle teminat makbuz veya 
banka mektuplc.nnı lhale saa.tınden bir saat evveline kadar komisyon baş
kanlığına tevdi etmeleri ve şartnameyi almak isteyenlerin Gala.tada nhtım 
fızerinde kain m•'ltnkn liman reisliği idare şubesine müracaatlan 1111.n olu-
nur. (2'795 

İstanbul Defterdarlığından : 
Açık olan ucrctll vazifeler için lise ve orta mektep mezunu olanlar ara

sında ıtahsile devam edenlerle 18 yaşını ikmal etmem'4 oln.nlar kabul edil
mezler• 28/ 4 941 tarihine müsadlf pazartesı gunü saat 14 de Istanbul tini
versltcsl hukuk rnkültesı birinci sınıf dershanesinde müsabaka imtihanı ya
pılacaktır. 

Imtihnnn girmek isteyenler, a._c:ağıda yazılı vesikaları hamilen bir istida. 
ile 25/ 41941 cuma günü saat 17 ye kadar defterdarlık sicil kalemine bizzat 
müracaat ederek fotoğraflı kabul kartı almaları ilan olunur. •2873» 

ı. - Tahstı vesikası 
2. - Ntlfus tezkeresı 
3. - Hus ntlhal kı\ğıdı > Bu lki vesika imtihanı kazanıınlardan 
4. - Sıhhnt raporu > bllahara ainacaktır. 
5. - 4.5 x 6 cb'adtnda 2 fotoğraf. 

nin hükmü yoktur. 
14 numarada kayıtlı Ahmet ÖZda~ 

Istanbul Klübü 
DAVETiYE 

Klübün ana nizamnamesinin 24 n· 
cü maddesine tevfikan nisanın 22 n
ci salı günü saat 18 de klüp salon· 
lannda içtimaı mukarrer olan heyeti 
umumiyeye teşrifleri rica olunur. 

RUZNAMEI MÜZAKERAT 
1 - Meclisi idare rapbrunun 

okuınması, 
2 - 1940 - 194 1 hesap de~resi 

muamelatının tetkiki, 
3 - Klüp nizamnamei dahilisinin 

Tıp Fakültesi Dektnlığından: 20 nci maddesi mucibince bu •ene 
Tıp fakultesl dekanlık kalemi için «50ı lira ücretll bir daktilo alınacak- çıkan azanın yerlerine intihabat ic-

tır. Şeraiti oğrenmek için dekandığa mürncaatıan. •3008• 1 rası. Meclisi ldare 

• " ~- • .J!' 
,IDARUl,.1 Bili~ !l BAIUCASINDAı 
)KRAMIYELl l:IE9_AP AÇ,~ 

T. iŞ BANKASI 
Küçük tcuarrul hesapları 

1941 ikramiye planı 
KEŞIDEL.ER: 4 Şubat, 2 Mayıs, 

1 Ağustos, 3 lk.inciteırin 
tarihlerinde yapılır. 

ECZACI ARANIYOR 

1941 ikramiyeleri 
l adet 2000 Lirahk = %000.- Lir 
3 • ıooe • = 3000.- • z • 751 • = 1501.- .. 
4 .. 5IO .. 

= -- • 
8 .. Z51 • 

= -- • 
35 .. 100 .. = 350I.- • 
80 .. 50 .. = cooe.- .. 

3H • zo .. =6900.- .. 

Zonguldak Kömür Havzası Sağlık 
Komisyonu Baıkanlığından : 

Zonguldak Sağlık te~ııı.tı, Zonguldak mmtakası merke7: ve kaza dis
panserlerinin .t20• lira aylık ücretli eczacılıklan münhaldlr. 

Talip olan diplomalı eczacıların kısa tercümeihal varakaslle blrllkie dip
loma suretlerini ve bir kıta vesika toto~rafannı 21/4/941 pazartesi günü 
akşamına kadar Zonguldakta Sağlık komisyonu baŞkanlığına gönderme-
leri nan olunur. (2913) 

Harp Akademisi Satınalma Komisyonundan: 
Harp akademisi ihtiyacı lçin 70 ambal~J sandığı yaptırılacaktır. Açık 

ekslltmesl 13 Nlsa.n 941 cuma günü saat onda akademide müıe.,ekkil satın
alma komisyonunda yapılacaktır. Şartnamesl her gün komisyonda görfile
blllr. Taliplerin mün!kaaadan evvel Beşiktaş . Malmüdürlü~e yatıracakla
rı .57, liralık muvakkat teminat mektuplarlle birlikte Ye mezıkflr günde 1 ,.. ___________ _...,komisyonumuza milracaa.Uan. - - <ınt> ı 

. 

MİLLİ 
Pi• 


