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Vatandaı ! T akib ettiğimiz milli 
siyasete uymiyacak 
sözler söyliyen bi
rine Tastlarsan ona 
ıüplieli bir ciJam te-
lakki et... J 
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Akdeniz 
hakimiyeti 

mücadelesi 

Yunanhlar I · 
merkezde ve 
sol cenahta 
çekiliyorlar 

Olimpoa nuntakaainda 
yapilan bütün hiicu~lar 

neticesiz birakıldı 

Y....m.tanda ve Arnavutluk· 
ta cereyan eden muharebeler 
baklanda alman son haberlere 
göre vaziyet tudur: 

Olimpoa ( Olimp) dağJ ile 
Pindos dağlan aruında garbi 
Makeclonyada cereyan eden 
meydan muharebesinde Alman
lar tazyiklerini mütemadiyen ar
tırarak merkezde Tesalya ovası
na kadar gelmitlerdir. 

Arnavutluk cephesinde Yu
goslavyadan relen Alman kıta· 
lan, Arnavutluk ve Makedonya
daki Yunan kuvvetlerini ayır
mak tehlikesini gösterdiğinden 
Yunanlılar umumi bir ricat yap· 
maia batlanutlar. Premeti, Er
geri ve Porto Palennoyu tahliye 
etmiflerdir. Yunanlıların ricah 
muntazam tekilde devam et
mektedir. 

Almanlann Makedonyaif a, 
merlresde fazla B..temelei br
.......ıa YllMD ,,. laaiJis lımYYet· 
lerinin Makedoayacla da ricat 
etmesi Ye T..ı,.. oYUmm geri
sinde daha ima bir hatta çekil
meleri beklenebilir. 

Vatandaı! T akib ettiğimiz milli 
siyasete zld sözler 
söyliyenin masum 
~ir a_dam olduğuna 
ınanıyorsan onu 

l ikaz et •• 

8ah1bl: Necmeddin Sadak'. - Neşriyat müdürü: Hikmet Feridun Es _Akşam matbaası 

Fasta idareyi 
·Almanlar 

ellerine 
ahyorlar 

BU SABAHKİ r------=
TELGBAl'LAB Çin'e Sovyet 

Y h 
. yardıını devam 

unan cep esı d ·k 

Bir İngiliz gazetesine 
göre, Caaablanca bava 
meydamnı itgal etmitler 

Fasın Atlantilı sahillerin
de laücum üsleri 

yaptıkları bildiriliyor 

yarılamadı 

En sol cenah 
geriye alınıyor 

Atinada vaziyetin 
' fevkalade ne~lıeti 

itira /ediliyor 

e ece 

Moskova hiikUmeti Çin 
elçisine teminat verdi 

Çunkiq 19 <A.A.) - Sovyetler blrU 
R1 bükftmetl, Çine Sovyet ya.rdıın 
devam edecetı haldcında Çinin Moe 
ton büyök ~lçisi B. Şao Litzt vaaıta 
slle temlnat vermı,tir. Büyük elçin 
B. Molotof ile yaptıtı CÖl'Üfme hak 
landakl tam rapor, dil.o aJqanı 
hü1tftmetın1n ellne vasıl olmuştur. 

Bem 19 tA.A.> - Attnadan İ.n)çre Reuterln ÇwUüng aellhlyettar nıah 
Loadra 18 (A.A.) - New. ajansma btlcUriU10r. Attnan tem rhi<len ött'eftdlflne göre, Çln btı 

Chronicle gıı..zeteainin Lizbon muha- ~n haberlere gl>re Almanlar, Yunan- yük elç1sine, Sovyetler birliğinin Çln 
biri yazdığı uzun bir makalede Inglllz cephesini yarmala mUTaffa.k kartı olan slyuetlnln Sovyet - J 
F ' L! • h LL d f 1 ·L' olam&Dllflardır. Bununla beraber, Ati- bitaraflık paktından nıüteeeslr olma ~st.aıu ~azıyet aıı:~~n a az a nııı:- nada vaziyethı feftallde clddl oldutu dıtı ve Sovyet hilkfunet.lnln Çlne yar 
bınlık goıteren İngılız efltln umu- gizlenmemektedir. Elyevm cereyan dınıa devam edeceği. teminatı rl1 
miyeaini ikaz ederek Almanların etmekte olan fevkalAde ~ muba- mlştlr. ve 
Fransız Fuında idareyi ellerine al- rebelerln tafs11Atı aluuna.mı$ır. Takungpao Çln gazeteaı Japo 
rnak üzere. oldu.~unu bildirmektedir. Son yunan tebliği nın, Bovyet - Japon paktının a.k~: 
Bu muhabıre gore, Almanlar Fasla At" 19 <Rad b sabah d ) rağmen, cenubi pasifikte faali 
!al.nız aık.eri bir kon~rol yapmakla Resm":aYunan tJ,~lğl~ Mat~n~ geçmlyeceğl ve Çinde de büyük taar 
ıktıfa etmıyorlar, aynı zamanda bu merkerl İnceknrasu vadisinde bulu- ruza kalkmıyacağı filtrlndedlr. 
memleketin Atlantik sahillerinde nan Grebne havzasında ve Ollmpos ____________ __, 
hücum üsleri tesis ve tanzim ediyor- mıntakasında d~nın büttın taz-
h r. Bu üsler İngiliz gemilerine ve ylk.lne muvaffakıyetle karp konul- Romanyada 
Atlantikteki Amerikan üslerine kar- muştur. 
şı kullanılacaktır. Arnavutluk cephesinde hareıkAtımız 

Es B. t C • 0 muvaffakıyetle ifa edllın1ftir. ı f dh • h / ., asen ızer e, ezaır, ran, e ış az ır ıgı 
Kenitre ve Kasablanka da muhtelit Yunan sol cenalunin 
mütareke komisyonları teıkil edil- ricati 
dikten ıonrıı Almanlar daha ilkkl- Atfna 19 {A.A.) _ <BB.C.) Ama-
nundan itibaren hu komisyonlardalô vutıuk cephesinde Yunan aaertcrlnln 
İtalyan murahhaslarının yerine ken- harekAtı tablrlle müttetlkln cephest
di adamlarını ikame etmiıılerdir. nln en garp kısmında bulunan asken. 
Şubat bidayetinde ise ıivil kontrol lerln gert çekllmesl mev-ruu baluıol
yerini tamamile askeri kontrola hı- duğu kaydedilmektedir. Dünktı Yu-

. . d nan resml tebdiğl böyle blr gerUeme-rakmı~tır. 8 şubat tarıhın e Kasab- nln lüzumunu ka.ydetml.ştl 
lanka' daki kontrol komisyonu 200 
Alman subayından terekküp ediyor· 

du. Bundan başka diğer birçok Al- Atinada emnı·
man subay ve erleri de Mcsser-
schmidt av;:ı tayyarelerinin himaye
sinde uçan Domier nakliye tayyare
lerinden mGrekkep bir filo ile Ka
sablanka'ya gelmittir. Bu tayyareler 
timdi Kaaablanlı:a hava meydanını 
iıgal etmekte olup ıehir üzerinde de 
sık sık ~maktadırlar. 

yet tedbirleri 
Yeni Yunan kabinesi 

kurulmak üzere 

Yugoslav ordusunun 
teslimini imzalıyanlar 

Antoneacu, tedhi,çilerin 
idam edileceğini ilin etti 

Biikreş 19 <A.A.> - General Anto
neaco neşrettlğl blr tebllRde dlyur lc1: 

•Devlet ve mlllet diı.,manlo.nmn blr 
ta.kını tedhl§ hareketleri hazırladık-

lannı hükümet öğreıım~lr. HükQm~ 
bütün tethlşçllert,merha.metslu:e 1dam 
cdlleceklerlnl ha.ber verir. Hükümettıı 
bildiği yerlerde saklanan tedhişçi tef
leri de idam olunacaklardır. Milletin 
yeglne a~ sulh ve sülcdn içinde 
çalışmaktır .• 

Bİikref 19 (A.A.> - Antonooco paa
kalya nıiina.sebetlle neşrettJğl bir hi
tabede orduyu her ihtimale karşı ha
zır bulunmap davet ediyor. 

Libyada Almanlar 
hail müdafaada 

LondJ'a 19 {A.A.) - {B.B.C.) Şl.mal! 
Afrltadatı Taziyet hattında yeni bir 
haber alınmanu.p;ır. Son haberler, 41 
saattenberl Almanlann hall mÜdafa.
ada bulunduklarını blldlrlyor. Tobnık 
önünde düşmanın ölü ve eslr zayla.Q 
2000 tahmln edllmektedlr. 

Romayı korumak İçin 
Papanın bir müracaati 
Londra 19 (A.A.) - Papanın Yu

goslav hükfunetlne müracaat ederetı: 

Romayı Yugoslav tayyarelerine bom
bardıman ettlmıemeslnl Yugoslav hil
ttnmetlnden 1steını1ş olduğu diln lf
§a edllm.lştir. 

-:- Sakin llz a. politiliadan mı bahaediyonunuz bayanlar) .. 
-Üqv, daba milbim, .....,-lilı: bir roptaD bahMdi,oruaL. 



Sahife 2 

(~~---G_e_c_e_ır_i_v_e_B_a_ ... s_a_b_a_ı_ıı_~_i_. _a_&_b_e_rı_ı_e_r __ ~) 
Harp tebliğleri 

lngiliz tebliği 

Cherbourg'a ve diğer bir 
çok yelere akınlar yapıldı 

Londra 18 {A.A.) - Hava nemret.l
n!n tebliği: P!!rşembe günü Blenhelm 
tipinde bombardıman tayyarelerlnden 
mürekkep kuneUI bir teşekkül bir 
çok avcı fllolannın himayesinde 
Ch rbourg'a bir gündüz hücumu yap
mıştır. Bu hücum anı olarak bir bas
kın şeklinde yapılmıştır. Hiç blr düş
man avcı tayyareal muharebeye tu
tu mamıştır. Uedener üzerinde hava 
açık olduğu için havuzlann tam lsa
b"tle bombardımanı mümkün olmuş
tur. İnglllz tayyarelerlnden hiç blrl 
bvbolmanuştır. 

Perşembe. günü düşman getnllerinln 
•ranmasına buyuk bir saha dahilin
de devam edilmiştir. Bir ç()k ticaret 
Jcm!lerine hucum edilmiştir. Bun
la.rdan bir! h:ı,sa.ra uğratılmış, diğeri 
le lımanda berhava olmuttur. 

hu gece, 'BerJln'e, flmdlyt! kadar 
Jllpılanlann en şiddetlisini tetkll eden 
bir hücum yapılmış ve şehrin orta-
11ndnkl hedeflere çok büyük çapta 
botr.balar atılmı~tır. Derhal yan
gınlar çıktığı görülmüştür. Hü
eum sonuna kadar güzel idare edil
miş ve hedefler etrafında pelc çok 
tnfilli.klar olmuştur. Büyük baaar ya
pıldığı muhakkaktır. 

Hollandada Rotterdam'dakl ve di
ler yerlerdeki hedeflere bombalar 
atıldığı gibi Kolonya'ya ve Almanya
lnın şimali garbislnde diğer bazı yer
lere de hücum edllml$1r. Bekiz tay
rarcmiz kayıptır. 

ltalyan tebliği 

Berline 
yeni bir hava 

taarruzu 
/naili% Dahili Emniyet 

Naz.ai Almanyaya 
meydan okuyor 

Londra 18 (A.A.) - İnglllz hava 
kuvvetleri dün gece Berlln üzerine 
bu harbin 39 wıcu akınını ya~ 
!ardır. Bundan evvelki akın 9/10 ıe
CeQ yapıJDU§tır. 

Dahili emniyet nazın B. Morrlson 
bugün bir nutuk söyllyerek demiş

Roma da 
bombardıman· 

edilecek 
İngiliz Baıvekileti l>u 

hususta bir deklarasyon 
neıretti 

. 

Kahire ve Atina 
bombardıman edilirae 
/ngiltere de Romayı 
bombardıman edecek 

tir ki: 
cİnglllz hava kuvvetlerine verilen Londra 18 {AA.) - lngil.iz 

son derece kudretli yeni bombalar Baıvekaleti bu akıam ap.ğıdaki 
dün gece Be.rlln üzerine atılmış• ve deklarasyonu neıretmiştir: 
bunlar ~hrin merkeWıde patlamıştır. Almanlann Atina ve Kahireyi 
Blz1m de pllnlanmız var. Bu planlar . • 
tatbik edllecektlr. Berlln bir pl~na bombardıman tehdıtlerı karşısında 
tevfikan bombardıman edılmiştlr. B. büyük Britanya hükumeti fU cihetin 
Bitler bllmelldlr ki Lorıdrayı ne .ıca- iyice anlaşılmasını ister ki, bu iki 
dar bombardıman etmete hakkı var- ıehirden birine veya diğerine taar
sa bizim de Berllni bombardıman et- ruz edildiği takdirde Romanın mut-
mete o kadar hakkımız vardır. tarid bir tarzda bombardımanına 

Bu hakkımwn istimaline inUmren ··ı d"l ek • V b b b fhndl Londra süratle esti halini bul- tevessu ~ ı ec tir. e u om ar-
makta ve Londra halkı her günkü dıman, hır kere de başladı mı, bar
tabll halini almaktadır. bin ıonuna kadar ~evam edecektir: 

Londra 18 (A.A.) - İnglllz hava Papalığın bombadımaıı edilmemesı 
nezaretl ıst.lhbara.t servlsi, dün gece için azami itina göaterilecektir. Bu 
Berlin üzerine yapılan hücumun taf- bapta icap eden kati emirler veril
sllAbnı verirken llheten şunlan da mittir. Fakat lnıPliz hükumetinin 
blldlrmektedtr: • •• öğrendiğine göre lngiliz akını takdi-

(l>eTmm sahife 7 eütun 5 de) rinde bir ltalyan hava filosu ltalyan

Eski Irak kral naibi 
Kudüıte 

Beyrut 18 {A.A.) - Haber 
alındığına göre eski Irak naibi Ku
düse gelmiştir. 

ların ele geçirdiği bgiliz bombala
'1nı Papalığın üzerine atmak için 
Romada hazır bulunmaktadır. Bi
naenaleyh bu kurnazlığı daha evvel
den ilan etmek gerektir. 

1 
lngiltereye 
yardım için 

yeni tedbirler 
.Yeni tip birçok 

Amerikan tayyareıi 
Singapura geldi 

Amerika, lngilterenin 
Balkanlardaki muoalla

kıyetaizliğini telafiye 
hazirlaniyor 

Sina'apur 18 (A.A.) - Reamen 
bildirildiğine göre. en yeni Brewater 
Buf fal o tipinde pek çok Amerikan 
tanaresi S.ingapura selmit u Ma
lezyadaki lngiliz hava kuvvetleri ile 
birlikte hizmete ginniftir. 

Amerika lngiltereye 
4 vapur veriyor 

Vatinırlon 18 (AA.) - icar 
ve iare kanunu mucibince derhal ln
gı1iz hükumetine devredilmek üzere 
bahriye komisyonu Amerikadail 4 
büyük vapur satın almııtır. Bu va
purlar lngiliz bayrağı altında tesçil 
edilecek ve mürettebatı da tamamen 
lngiliz olacaktır. Bu vapurlar, Robin
den Caater, Almerialykes, Exemp
lar v~ Nightingale· dir. 

(Devamı sahife 7 ıütun 4 de) 

ltalyanın 
tsviçreye karşı 

tehdidleri 
ltalyanlar Premeti, Erge
ri ve Porto Palermoyu 

iıgal ettiler 

Dün gece lngiliz hava. kuvvetleri 
tarafından Berlin üzerine yapılan 
bombardımanın evvelki gece Loaı-

Baıvekil, yeni Portekiz draya yapılan bombardımana bir Roma 19 (A.A.) - Giornale 

l 
• • • k b l • karşılık olarak tesvir etmek hatadır. d'ltalia yazıyor: lıviçre matbuah-

e çıunı a u etti Berlinin bombardımanı, mücrim iki nm battı hareketi, ayni zamanda Lı-
Anbra 18 {A.A.) - Başvekil memleketin askeri veya. sınat lcabi- viçre milletinin federal hükUmetin 

doktor Refik Saydam bugün eaat liyetini azaltacak heddlerin bom- mesul bulunduğu bumane vaziyeti-
ltom: l:a (A~ - İ~~n ordula~ı 11,30 da Portekiz elçisi B. Fran- bardımanı hakkında büyük Britanya ni tezahür ettirmese idi, nihayet 

9111Um ra ınm numara ı cesco Catheiroe e Menzes'i kabul et- h"k• · · d•V• ı· ·· · fazla ehemmı0ytı· olmazdı. ltalyan tehi ğl: Yugoslavyada Utincl ordunun . . u umetının ver ıgı ta ımat uzerıne 
aotörlü kollan Mostar'ı işgal ye Met- mııtir. hava kuvvetlerimizin ittihaz ettiği milleti, lsviçreye k.arp olan doatlu-
tovlç'te düşmanın .son mu.kavemet.ınl ....................................... , siyasete dahildir. Bu siyasete harbin ğunun İsviçre millepnin dostluğu ile 
tırdıkta.n sonra Ragu.s ve Dubrovnllt'e ve mitralyözle mücehhez 12 İngiliz •onuna kadar devam eclilecek.ti.r. in- karşılaşmakta olduğunu l)liifahade 
kadar llerllyerek Arnavutluk\& Qetl- otomoblll tabrtp edllımlUr.. giliz adalanna l!l'Ü_,,..asruslar vulau ~-,ıiyetinde hulanmakaad\T. ,Bu 
ne ve Cattaro'yu işgal eden ııerl :tı- İngllterenln cenubu şarkı sahilleri- bulsun bulmasın mezkur siyasete vak~ karşısında, eğer ltalya bunu 
lalarla irtibat tesis etmişlerdir. ne tarşı yapılan bir taarruz esnasın- daima artacağını ümid ettiğimiz bir wtutmadığını gösetrirse, lsviçre bU11-

Yunan cephesinde dü.7man ordu- da Alman hilcumbotlan ccman 13 "dd 1 d 1 k d 'k• l'_ı· 
Jannı Ossum ile deniz arasında çe- bin tonllltoluk sil~Iı dört ticaret şı ete evam o unaca tır. an ıı ayet etmeme JOır. 
Ylnnek için yapılan manevra, tam n.puru batumışlar ve cUter bir va
bir inkişaf halindedir. Premetl, Brgerl puru da alır hasara utratmışlardır. s 
Ye Porto - Palermo ellJnw.e p,çmJştlr. Muharebe tayyarelerinden mürek- ovvet görü~ü 
Kıtalarımız tarafından takib edilerek tep kuvvetli filolar dün gece de J '\"' 

ikinci bir Sieg
lried hattı mı? mitralyöz ateşine tutulan ve bombar- Portsmoutb harp Umaııına karşı §ld

dl1nan edilen dit§llUlll, datmık bir det.il bir hücum yapmlıflardır. Liman 
bllde c;~kiltrı~. eltmlze bir çok mmtatdında ye doklardf. b0y1lk 
es rler ve her nevi malzeme geçmek- :van«ınlar c;ıtmıttır. Alman ıayyare
tedlr. lerl iyi rüyet l&ftlan altında bu ll-

r>ün gece Alman ve İtalyan tay- man üzerine b1r be; giln yangvı ve 
yarelerl, Malt.ada klln Valetta deniz 1nflllk bomblılan atınıflardır. 
tissünü bombardıman etmiflerdİr. Tesglhlar ftA1r merl ehemmiyeti 

1'7 nisan gecest, şlmall Afrlkaya haiz hedefler iJzerine atılan bomba
malzenıe nakleden blr İtalyan kafi- lar lauralarda büyült ve küçük mü
Jesl, düşman kruvazör ve muhrlplerin- teaddld yangınlar çıkarmışlardır. 
den mürekkep kuvvetli bfr ~ün Muharebe tqit tayyarelerimiz dün 
taamızuna uğram]ftır. Cereyan eden gündüz toprat:ı yalarca.sına alçaktan 
muharebe netlceslnde İngillzlerln uçarak stoganın şart sahillerinde 
Mohawk muhribi batınlınıl Ye gallb bulunan bir fabrikayı büyük çapta 
bir ihtimalle bir kaç muhrip de ha- bombalarla müessir surette bombar
sara uğratılmıştır. Kaflleyt anudane dıman etmişler Ye Tahames hallclnde 
hlmaye eden to11>ldolanmızdan biri iki bin tonllltoluk bir vapur batır
batırılmış ve diğer Ut.lsl hasara utra- Dllf}ardır. 
m~r. İki vapur batmış, dıterlerl AYcı tayyarelerimiz Mant sabllle
bıısara ntrtmıştır. Bunlann 1l!1lret- rinde Briatol - Beaufort tlplnde bir 
tebatının büyük bir lı:ımıı kunanl- İnsWz muharebe tayyaresi diıfilr
mıştır. m6flenUr. Tayyare dafl be.taryalan 
ş·maıı Afrikada Tobruk etrafında- da Spltfire Upinde ik1 avcı tayyaresi 

ti c;enber gittikçe daralmaktadır. dilfümıüşlerdlr. 

Berlin - V qington ara
sındaki ihtilafta Ameri
kalılar ağır b•ııyormuş 

. 
Betlinden gelen hir 
telgraf buna lüzum 
olmadığım bildiriyor Londra 18 <A.A.) - Dally Telegraph 

gazetesinin Moskon muhabiri yazı
yor: 

Sovyet gazeteleri dünkü yazılannda a..lin 18 (A.A.) - Doktor 
Yugoslavyanm lstlllya. ve harablye Todt'un (Siegfried hatbnı yapan Al
uğraması üzerine Almanlann başlıca. .. eh ) y ada bulu-
yiyecek ve lptldal madde menbalarını man mut uam UfOV 
kaybetmif olduklannı Uerl sürmekte- nUfU lıakkında iyi malGmat alan 
dlrler. mahfillerden öğrenildiiiııe göre. bu 

Sovyet gazeteleri, Yugoslavyaya bü- Alman mütebaaSJll Polon,.ada cep
cnm eden Macanatanın hata ha.re- hane ve lilih imal edcıı fabrikalann 
ketlnl \enkld etmekte devam ediyor- yeniden ifletibıaesi itil• menol ol-
lar. maktadır. 

ı:mc~r: ~:~ ~"::°~; ~kta Wr Siesı:;::ıbmnh inta 
Vaşington hükOmetlerl arumda çı- edilmekte olcluiu . • n. uauaun
lı:an lhtllAftan da bahsetınektedlrler. da fU cihet kaydediliyor kı, §Ukta 
Mezkilr gazetelere göre bu lhtilA.tta böyle bir batta lüzum yoktur. Tabii 
Amerikalılar ağır ba.smaktadır. manialar. bataklıklar, nehirla ve Düşm:ı.n tayyareleri Deme ve Trablus Şimali Afritada İtalyan ve Alman 

-tizerlne bir akın yapmışlardır Blrtaç kıt.alan dÜ§DlaD tarafından Sollum'a 
7aralı ve hafif hasara.t. vanbr. Der- karşı yapılan müteaddid h~cumlan 
nede avcılanmız Blenbeim tipinde ve Tobruk'da Hıata edllen Inglllzler Almanyamn Moskova 
bir tayyare diişürmü.şlerdir. tarafından te§ebbüs edlle!l yarma l • • Be l• d 

dallar ve keza Polonya istibk1mları 
fazlasile kafidir. -----

Şarki Afrık:ıda Desste'nin cenubun- hareketini pii*ürtmüşierdlr. _ e çısı r ın e Ticaret oEiai umum 
da duşman tazyiki artmakta ise de Alman muharebe tayyareleri dun Berlin l 9 (A.A.) - Yan rsmi müdür muavinlikleri 
tıtalanmız kahramanca mukavemet aktambom Maltada Lavalctte limanını bir membadan bildiriliyor: Yabancı ... _,___ 1 bardıman etmişlerdir l'UllUll"a 8 (Telefonla) - Tica-
~tmektedlrler. Omo nehri uzunluğun- DilDl lkl · ı ali mahfiller, Almanyanın Moskova bü- ret ofisi birinci umum müdür mua-
cla ve Dembldollo mıntakasında düş- kezi ye ~Te Alm!~Ja m m~~~f yük , elçisi. kont v~ der Schulen- vinliğine Nevyork ticaret atateei B. 
:manın sızma teşebbüsleri tarcledll- yerler üzerine reılfl. emel yangın ve burg un hilen Berlin de bulunması Muzaffer Ye'°1ı, ikiaci umum mü-
miştır. infilak bombalan atıruft,ır. bahsinde malumat illtemitlerdir. Al- dür muavinliğine B. Hakkı Abdul-

A' bl
•Jf.. Alman bava kunetıertnln Londra man Hariciye Nezareti. büyük e~i- lah M . . . .. man le lııl iiaerine yaptıklan 8011 htıcumdan nin halen Berlin°de elduiunu teyid eçık ve petrol ofıaı umum mu

mtltenebblh oJmıynn İngilizler tuv- tın" tir Alman hük.Umet merkezi dür muavinliğine petrol limited ıir· 
Yetil tayyare tuoıan ııe bütün mil-~ · hfilleri Mo.kova büyük keti müdürü B. Sedad Kantoilu ta-

Memurların 

talebeliği 

meseleai 
Uyilia encümenlerden 
geçerek umumi heyete 

ıevkolandu 

~ J 8 (Telefonla) - Me
murlann tahsil müesseselerine tale
be olarak devam edcmiyecelderi 
hakkındaki kanun layihası encümen
lerde tedkik ve müzakere edildik
ten ıonra umumi heyete ıevkoluın-
muştur. 

Uyihanın aldığı son ıek.le göre 
umumi ve mülhak bütçelerle hususi 
idare ve belediye hütç~lerindcn ma
tlf ve ücret alanlar fiilen vuife göl"" 
dükleri müddetçe hnhansi bir taı..il 
müessesesine uli talebe olarak de
vam edemiyeceklerdir. 

Ancak muhtelif fakültelerde ilmi 
yardımcı veya asistan olarak vazife 
görenler orta öğretim müe.esele
rinde yardımcı öğretmenlik edenler 
münbanr•n huSU1t ve yabaıncı ekal
liyet okuJlannda öğretmen olanlar 
bu kanun hükümlerinden iatiıına edi
leceklerdir. 

Kanunun neşrinden evvel bu gı'bi 
okullara kaydolunmut 'bulunanlar 
her sene muntazaman 11nıf geçmek 
prtile tahsillerini ikmal etmelerine 
mensup olduktan vekilliklerce mü
saade edilebilecektir. 

Türk - Alman ticaret 
anlatması 

Ankwa 18 (Telefonla) - Türk -
Alman ticaret uılapnası protokolla
nndan 2 numaralı tamamen veya 
luunen feabedilec:ek mukavelelere 
ait tediye ve mahauplann icrası için 
tayin edilmiş bulunan 4 aylık müd
detin iki ay daha temdidi ve ayni 
anlapnağa bağlı C. li.teaiiıdeki 1 
milyon liralık üzüm kontenjanıDm 
kaldırılması, ceviz vf! fındık konten
janının 2 milyon liraya çıkanlmuı 
hüln9da " ........ tar.d o. 9llatl 
olunan notalarm taııdiki hakkında-
ki kanun layihası Meciis rumamesi· 
ne alınmıştır. 

Habefistan' da 
İngilizler Deasie'nin 20 

kilometre cenubtmda 
diifmanla temas teıiı etti 

Kahire 18 (A.A.) - Remıl tel>Ht: 

Tobruk'ta 
şiddetli 

muharebeler 
İngilizler ltalyan 

mevzilerine girdiler 
Kahire 18 (A.A.) - Resm1 tebliğ: 

IJbyada, Tobruk ve Sollum civarın
daki keşif müfreulerimlz yeniden 
faaliyet göstermlflerdlr. Döfman in
sanca ve zırhlı ara.baca. aıtır zayiat 
vermiş ve lmparatorlult k:ıtalarının 
pervasız ve azimli aavq kablllyetlnl 
ıöiüs göğüse yapılan çarpıpnalard.a 
öğrenmlft.ir. Yeniden beş dü~ 
subayı lle '12 asker esir nldık. 

Kahire 18 (A.AJ - Dün Tobrukta
kl hareklt tama.mile İngilizlerin le
hine inkişaf etmiştir. İnglllzler İtal
yan mevzilerine girmişlerdir.. Bu 
harekat kati mahiyette telfı.kkl cd ıe
mezse de Alman taarruz~nun :ıklm 
kalmasından sonra ftalyanlann uğ
radığı b'u muvaffakıyetsiillk To . u
kun rrtünt~d bir 'Vazlyetıe kaldJğı 
hakkındaki mihver iddialarını c rhet
meğe kafidir. 

Dük D'aosta'nın Habeşlstandakl 
İnglllz karargahına gonderdlil mü
messilin Vll21fesl hakkında h"nıiz 
yeni malüm:ı.t yoktur. 

Libyada hava faaliyeti 
Kahir«' 18 {A.A.l - L. da dun 

bütün gun ve butün gece Ingllb ve 
AY\lBtralya hava kuvvetleri bornb lar 
atmak ve rn tralyöz ate..<ıi açm:ık u
retlle düşmanı durmnd:.m fz:ıç etm ş
lerdlr. Duşman nakli vnsıtaları. te
cenunülerl, tayyare meydanları ve 
muhtelif depolar bütün gun blr c ok 
defa bombardıman edllmL•lerdir. D.ııı
mana çok büyük zararlar verdifilm:ş
tlr. Demede tayyare meydanına at an 
bombalar yerde bulunın tayyare1.rin 
arasına düşmüştür. Yangınlar r~
mıfb,r. 500 metre lrtlfadn uçan p ot
lar şiddetli infilaklar ı: ı'lrı•lnı1du& • lU 
görmü~lerdir. 

Yunanlstanda tayyar erimiz t_ r
ruzl keşif faallyetlerlne devam etmiş
ler ve bir Messerschmltl tayyaresi dü
•ilrmüflerdJr. Diğer cephelerde ı~ra. 
deler bir hareket olmamıştır. Bütun 
bu harekflta iftlrak eden tayyarel rl
mlzin hepsi üslerine dönmüsıerdir 

Dök ve düşes de Windsor 
~ lt1A 4A.A.) -" Dibi Ye D~ 

de Win~r. Berkshlre Amerikan v~-. 
purile Florida'da kfiln Mlaml'ye gtt.. 
m}flerdJr. Bu seyahat t'lmrunlle hu.
su.si mahiyettedir. 

lrlanda'da 
tedbirler 

Şimal hududunda 
İngilizlere karıı talıfidati 

yapılıyor Babeflltanda, JOllarm dtn••We -'11-
masma ve tabll mAnlalara. raRmen 
llerllyen latalanmız timdi Duale'Dln 
ylrm.I kllometre cenubunda dÜf!D&Dla JılevJorll 11 (A.A.> - Tasa: Was-
teınaaı tesis et.m1fl rdlr Deade flUki hbıgt,on PolC ~ göre, resnl 
Afritad ~-1 dA:_e:. lltaJWım zıeT&t. leı1>es lrJand& deT}et1 nlzamS 

a ..... an _..._. m ıat.aıarına mensup 70,000 menn bl-
mevkilerinden birtd.lr. len tlmal hududunda Ulster'e kal'ft 

Adla - Ababanın cenub ve cenubu ta.bfld edllmif bnlundutunu blldtr. 
şartlslnde ve tlmallnde Negbelll n mektedir. Bu tabfldahn lf!bebl, in~ 
Yanllo latUwnetlerlnde tııaıanmı- gtllzleıtn leit>ea Irlmıda a.razlıslnde 
zın llerl lıareketl muvattakJJetJ.e de- tuıler elde etmete tefet>bil5 m•elert 
v~ etmettedlr. Yenfdm bb ~k e8fr t.oı~ur. Aynı p.Rteye töre, Jn~ 
alıiıınlftır. Bunlar arumda pneral talar, erbe8 lrlaııd•nm Btoadhaven 
Oraztotl de Yardır. General OraslGU CCJbe 'fe Loqtıwtlly &derini nrmeıı 
yaralı oldutundan Adla • Alıal»ıda hakkında İngllterenin ısran dolay 
hastaneye nakledlhnlştlr. ~ hududa. gönderlJmlştlr. 

Nairobl 18 (A.A.) - Relm1 ı.till: 
Dessie'nln 20 ldlometre cenulnmda 

~~a ~ y~~k Rumen kıtaları· 
için, Mussollnl bo1a.ZJ. clvanndı. Adis
ababa istikametine giden yol ilzerin
de yapılmı§ olan tahribat netieeslrıde 
kal'fl}afbtunız bilyiik mAnlalan ld.l
ham mecburiyetinde kaldık. Bu mm
takada yol De1'ba Begram dallan 

Yugoslav toprağına f 
girdiği tekzib ediliyor 

::=.do~~~~ha= Büknt 18 (A.A.} - (Stefani)ı 
Adls - Ababanın cenub ve cenubu Bazı ecnebi ajansları ve radyolan 
garblslne dolru tnki§af etmektedir. dün Uf8ID Rumen kıtalarınm eski 
Ştmaıdekl hareklt da Negelll Ye Ya- Yugoslav Banat eyaletine girerelıt 
vello lstltametlertnde t.eıüld g&ıter- Alman btalarile irtibat tesia ettikle
melrtedir. rini biJdirmiflerdir. Bu haber, tama

~ugoalavyada muhare
belerin dün öğleyin 
bittiğini bildiriyor 

dafaa tertibatımızı Berlinin dıl mü- eJ,.;.; .. • ma te izahat Termeeinin Yİn edilmitlerdir. 
ct,Ltaaaına tadar yannışlardır. Fa.kat ,,_.m nezare.. • • -------- B •• K d• 
burada tayyare dafl 'bataryalanmtzın muhtemel oldugu fiknndedır. ugun oor 111aayon 

mile uılaazdır. 

flddetu ateşi İnglllzletl bombalannı Mataban burnu heyetinin iki karan 
dlledltlerf 1ere atmalarına ve nişan Meclisin dünkü toplanbıı aımalarma mAnl olmllıftur. Dört res- .. " intitar edecek 

Berlla 11 (AA.) - BeaDl teblll: ml bina ve bu meyanda. yeniden milli Aııbra 18 (AA.) - Buyuk h b • "(". ı f nI Y 
Busud bir h8bertıe blJdlrtıdlll ll>l tiitüphane ııe on kadar ev hasara Millet Meclisi bugün Şemsettin Cü- mU are eSl Ankara 

18 
( e e 

0 
a) - . a-

fimdlJe tadar aNMuı tıecrld edll- utramıştır. Yara.4 adedi azdır. naltayın başkanJıiında toplanarak nn. koordinasyon heyetinin iki ka-
memlf olan bMOn SuJ> kuneUerl 17 Alman t.oPraklannda sair yerlerde taı ocakları nizamnameainin birinci Londra 18 (A.A.) - i\tina ~.in~ edecekti~ •. Bunlardan bi-
ıılsan ÜllLlll1 aOl.hlarmı teaUm et- 4ıt az ha.sar vuJmbulmuştur. Bu hil- maddesinin tefairine ait mazbata71 radyoeu martm 28 inde cere7an r~ çifçilere. yard~ ıçın getirilecek 
mlşlerdlr. Bu sareUe Yugoel&YJl,dald cU:m esnasında. alb düşman tayyaresi tasvip ey]emit ve Jandarma erab eden Mataban deniz muharebesin- zıraat makineleruu çalı,tuacak tek
mubarebeler 18 nJsan lllleytn bltmJ.- dtifilrülnitifttlr. Bfmlardan dördil ballmdaki kanuna ek k llyiha- deki IU b&clileyi anlatmaktadırı in- n.İlynelere, diğeri de maden kömürü 
tir. Alınan tuneaertnln eline diifen tayyare dafi bataryalan, blrl gece '-•-..L • .. k ea:;uıı _ L ...n:.. deniz lcuvv tleıi iki -"- ltal nakliyat ücretlerini teabit eden ka
harp es1rl adedlle harp ~ avcılanmız, altısı da bahriye toıp- aınm DUU1C1 muza er 79para& ~ e -" - edir 
mıtdan ballında batt& tahmhıt ra- çusu tarafından tahrlb edUınt.ştlr. içtimaına iıihayet vemıittir. yan kruvu6riin6 tahrip ettikten ramam • 
bmlar btld1rmet flmdl}'e tadar 18 nisandan 18 nisan sabahına. :ta- acıma diler .iki ltaı:van kruvazörü -----
m6mktln oı•memıt&v". c1ar 24 ingilız tayyaresi düşütfilmüş Vichy Milletler cemiye- dilfman zannile birbirlerine atet et- Zagreb'de Alman 

Bırp ıe>prüJarmm am kJsmılannm bir çok düşman tayyareleri de yerde tinci kil• ımtlercUı. Vhtorfo Veneto zulıhaı elçiligı"" · 
JKall bitmek bendir. tahrlb edllmlıtır. Yalnız 16 nisanda. en çe ıyor bir İtalyan kruvazörüne Jnailiz se-
şıman Yunanıatanda aru1 g(lçınk- Manş mıntataa 1lzerlndtt cereyan Bera 18 <AA> - Touloml l'lıd1o- mial cliy ..ı... tefi açmıfbr Bedin 19 <A.A.> - Alman harlci-

Jeıtne, fena hava fl,rtlanna n yol- eden hava muharebelerinde Alman sunun blldlrd.lllne 1&'9, amını Dar- Bu ..... 9-ı. •01.~'-- ---'-' : __ , Je8l. Jatınd& ~bir Alman el-
lann kapatılmış bulunmasına rat- &'YCl tayyarelerl 9 İngiliz avcı tayya- ıan, vıctıy h~ lıl111et.1er Oe- naulNJ'l UOQ-. -.en 111Uat- ~tlnhı t6fadı lçhı llznn gelen ha.-

Ke demeli? 
B. Halil Nimetullah Öztürk, 

dil hUU9UDda yazdığı bir ma
kalede epeyce alışılmarnıf k.eli
meleı kullanıyor. Mesela cCe
miyet~ sözü varken «ao9yete> 
diyor ki: 

dememeli; 
Zira «Sosyete~ tabiri türkçe

ye ancak modem cs:ılon hayatı> 
manasına yeni bir mefhuma te
kabül edeTek girmiıtir. Öteden
beıi mal\im olan cinsan cemiye
ti> manasına ise. yine eskili gi.· 
bi, «cemiyet> 

demeli! men çarpışmalar vukubulm\l§tur. l'l rest dilfilrmltletdlr. .Qnı mtlddet mtyetlnden Ol*llmete tarar verm1ş m11lardır. ltalJran -.,ıatuma enelce mlıtJ&nn yapılmakta olduğunu te
bindeıf fazla esir alınmış 25 l atır ~inde Almanlar on anan b;Jbet- oldutundan cemlyet pııel ~l zannedildiiinden de fazla olduğu yid etmlştlr. Zağrebe gldecek olan el-
olmak tlzert milteaddid top lğtJnam mJfleıdlr. habeıür etmifUr. buadall ~ı çl, henüz tayin edllmemiftlr. ı~----------" 
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Gördüklerim, duyduklarım: 

istimbotla. Marmara safamız 
Babı aeraakeride katip, Zahid bey (Haniya Büyiikadaya kıvnlacak· küreği çıkarıp :ikiaini aağa, ikiaiıü ao

lınninde uzak bir akrabamız vardı. tık>) aorgulanna cevap yok. la taktı. Birine kendisi. birine ç'arhçı, 
Doğma büyüme Bcylcrbeyli. Anne- Kaptan heyin çarhçı ile fiskosun- birine karde,i. birine de ben geÇtik. 
9İ ve kendinden J 5 ya, küçük kar· dan dümenin tutmadıiı anlqılmaz Ha baham ha. aaıl bre uıl.. ua· 
deşiyle beraber oturuyor, kırkını mı> kur bir defa dönae arllk uat gibi 
qtlğı halde hala ergen ve evlen· f eryadlar, fip.nlar kopuyor: iflerrnif. 
memİftİ. - Dininizi. peygamberinizi aever· Belki yarım aaat çalakürekten 

Herk.esin bir derdi olur a, bu- aeniz karaya çıkalım!.. sonra hafif bir (pafl); ardından 
aunlti de ıenelerdir liiren, bir türlü latop üzerine çarhçı ıoyunup, de- kuvvetlice bir (puf!). Cözlez aydın, 
ltitip tül:enmiyen, her gelifinde ku· Dize atlayıp dümeni :itletti. Yalvar- makine harekette. Nazar deimesin 
laklan pşirten davMt: Dedesinden ma yakarmalar berdevam: öyle bir fayrap k..i torpido halt et• 
lalma l.keçe·deki çifliği müteplli- - Vallalıi bir yerimize inecek. miş. 
Leler zaptetmiı. Sahte senetler ya- Pencliie yanqıverip kurtulalım!.. Şimdi de baıka bir akailik. Ay 
pıp, yalancı ıahidler 'ıkanp üstüne Zahid be~ biç oralı değil: bulutlar arasında; alaeakaranlıkta 
oturmuılar. - Allah yapm değil a, kul ya· gidiyoruz. Yol bitmiyor da bitmiyor; 

Hududu ancak bir sünde dolqı- puı bu. Dümenin cıvataıı biraz gev· rüzgar da çık.tığı için çalkanmak 

Bugün 

TAKSiM . 
sınemasına 

koşunuz. 

KIVIRCIK 
PAŞA 

Bq(iıı .. t t 41e teuillth matine 

Görülmemiş 

muvaffaki

yetle devam 

ediyor 

Memleketimizde ilk defa elarak J"'()RKÇE ve lEKNlK.OLOR (tabii renkli) 
ve eon 5 senenin m muazzam filmi 
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i PEK' te 
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BiRDEN 
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:Tebikolor realdi) 

MELEK'te 
labilir; toprağı son derece münbit; temitti: ıık11brttmı. tükenmiyor. 

~~~~~·~~a~ ~~~~~~~ K~~n~~~~e·~~&:a:t~l~.4~5~-~·~-~~~l~S~T~e~8~,4~S~d~e~~=~~~=~~~~-~·:a:t~2~,~1~5~-~·~·~~~-~6~,4~5~v~e~9~~~-: 
ıiyor. Böyle bir mal gasıba lcaphn- layıp Yürükaliye geldik. Çapa ahi- iergi. KarJıdan bir ııık göründü. 
in mı} dı. Zahid bey sepetleri açtı; aöiiif- Çok geçmeden direğin üstünden 

Kendimi bildim hileli bunlan ve leri, dolmaları, helvaları, yemiıleri bağırtı koptu: 
atıp tubnalanm dinlerdik. ortaya koydu. - Nereye~. Dalyanı parçaladınız 

Eski da va vekilini cayır cayır Kadınlardan elini uzatan kim} vrel •• 
azlettim, öyle bir yamanmı buldum Ağzına habbe taneıi koyacak takat Çiftehavuzlaı ö9ündeki meşbur 
ki heriflere duman atbraea1c ... Ge- kimde YalTarmalann ardı arası Saliatra dalyanının tam göbeğine, 
lecck muhakemede tam 50 kişilik keailmiyor: torik ağlannın arasına takılmı11z. 
tevatür beyyinesi çıkaracağa... - Deniz afuını sürdük iJte, bu Balıkçı kayıklan etrafımızı .armaz 
Mahkemeyi temyiz hükmü nakzetti, kadan kili. Kuzum bu gece bura· mı} lçindelciJer çekmiı kafayı, 
düdüğü çalıyorum... da, bir al.bap evinde kalıverelim. zilzuma, kürekleri ve kancalan ha-

Hülua mürurü :zaman, falan filan- Yann sabah Anadolu yakası vapu· valamadalar. 
81Z 1 S yıl ı.ürüp giden bu dava meı· riyle Cöztepeye döneriz. Zahid bey: 
nıtiyetin ille seneleri bizim akraba- Kaptan beyimiz gijlmeden katıla· - Maatoriler yolu şaıırdık. Bura-
nın lehine halledilmif, hemen l.ke- yor: ların yabancısıyız, kuıura baltma-
çe'ye koşan Zahid hey ç.ifliği iılet· -Amma da tahansıznuııımz ba· y .. ,ı .. diyor, çatra patra rwnca da 
meden vazgeçerek, t O bu kadar bin tunlar ... Dümenin biT kere tutarağı karaştınyor amma küfürler gene 
An liraya sabp memnun, mağrur tuttu. Her zaman papaı pilav ye- yağmada. HandiJ'le kan çıkacak. 
l.tanbula dönmüıtü. mezl.. Ağlar pervaneye dolanDUf. Çarhc;ı 

O zamana kadar çok tutumlu n ite l>ak, mehtap da 11lur takır, gene ıoyunup denize indi. Sökmek 
hesabını kitabını biten bir adamca· nurlar yaidınyor... ne mümkün. Sarhoı bahkc;ılardan 
ğızdı. Delikanhbğtndan beri her •· atılan ablana. 
hah ikinci vapurla kalemine giden- Çam limanma vardalt. Zahid \,e. - Ver mezidiyeyi. k.urtarazayun 
lerden: daireden çıkınca dosdoğru yin • keyfi keyif: Gazeller, ıarkılar lizi!.. 
evine dönenlerden. tutturmalar; (kör oluı ıeytan ak- - Mecidiye deiil. lira vereliml.. 

Cebi para görünce yeni ymi huy· lımdan çıkardL Kalem arkadaı)a- diyen diyene. 
lar peyda etti. En evvel ıaat me- nmdan ıe1i rüzel, udu mülc.emmel Zahid bey mecidiyeyi dayadı. 
rakı. Cep, kol 1aatlerinin marka fillncayı da getirecek.tim) diye Balıkçı suya dalıp afi pervaneden 
muk ası; duvar ıaatlerinin guguklu- hayıflanmalar. aıyırdt. 
Mı, çalgıl111, kuklalı11. Bunlarla ha- (Pek ıeç Takitlere kalmıyalım) Şimdi de gürültüye kotmuı olan 
flrneşir; açıp açıp, aöke ıöke bir teklifi üzerine hareket edildi. Hey- dalyan sahihi balta: 
saatçi kadar usta olmuştu. belinin arltasuıdan dönüp Burgazı - Beş altın z:iyaındayun; nre· 

Ardından fotograf çekmek me- sola aldıktan 'biraz sonra blmtı kai- zekainiz bunu!.. 
rakına kapıldı. Şimdi de büyüklü livermez mi} Gene etraftan 8Caler: 
küçüklü, c;eıid çqid objektifli maki- Çarhçı kargaburuna yapışmış. - Verelim ayoll.. 
nelerle meşgul. makinenin oruuıı buraauu çeviriyor; iki liraya ıulh olunup çorl>acınm 

çekici tak tak vuruyor, terler dökü- da ain kapatıldı. 
Bir gün bize geldiğinde: yor; itlemez oilu iflemez. 
- Haberiniz yok, diye girişti, 

Ayvansaraydaki Rum değirmenci
den adeta beda'Yll9ına, 100 liraya 
hir istimbot ıatın aldım. Öyle ~rif 
teY ki adını da (Civelek) koydum. 
Küçükçe amma ferah ferah 1 .S kiti 
alır. Mükemmelen de tamir ettirip 
l>oyattım. Smrya tO mil gidiyor; 
yani cahak Bahriye Nazarı Bozeaa
dalınınkinden daha yüriik ali· 
mallah! .. 

Akıntıya kapılarak Hayınızada Gökyüzü aiaruken Şapka 'burnu-
açıklanna dofnı, geri geri gidiyoruz. nu dolanıp, Fener bahçe a5nünden. 

Ya islim bonuu tıbndıyn; açıl- •pap (Otel Belri) .Un tal.ta iılke
mana! ... Camelcln arkuındald ha· leaine zar zor )'9111afbk. 
tunların çnpına çırpına dualan111, O çarpınblar, yorgunluklar iizeri
adaklannı, bayılıp ayılmalannı uzat- ne Göztepeye kadar tapan tepiıimi· 
mağa hacet yok. zi de dünyada unutamam. 

(Qvelek) in ne mal oldufunu bi- Marmara aafuı mı) Bir daha.ana 
len lahibi tertibatlı İınİf meiene. tövbe etmeyeni ıa.terl .. 
Teknenin içinden dört tane mavna S. .... M ..... At. 
............................................................................... 

lırar 11rar üıtüne: 
- Mehtapta bir gezinti yapalım, 

Karadenize kadar açılalım, bale ne 
kadar memnun olacak, ~i1enecek.i
niz ... 

Denize hep bayıbnz, hep tqneyiz 
amma bizim valdelerde cevaplar 
eksik değil: 

- Boğaziçi vapurlan geç vakte 
kadar vızır vıDY işliyor. Çatanalar, 
TÖmorkörler, yelkenliler de dolu ... 

(Amma yapbnız hal. Dümenimiz 
ne gooa duruyor} Sonra, gelenlerin 
gözleri kör mü)) diye kahkahalan 
atan Zahid bey: 

- O halde Adalar açığında, Mar· 
mara· da dolaıırız1 deyince akarsu· 

KÜÇÜK HABERLER 

* Beflkt.qıta ot.uran Abdullahın 
otıu yedi ,..ıarmda Adil i.mılnde bir 
çocuk, uçurtma uçunıften ııçuı1ma 
blr dunrm llıer1ne dlfmftş, çocuk 
bu duvara ~ almalı: 1sterken de 
muvuenesint t:aJbe(feret dÜ§möş, ,.a
ralanmıştır. * Samatyada oturan İshak Vardar 
ile Gedikpapda oturan Nobar, Çaıfı
kapıda blrlblrlerlle şakalaşırlanen 
Nobar, İshakı itml§, İshak d.rek 
bqmdan yaralantnl§tır. Polis, 1shaJn 
tedavi altma aldırmı§, Nobar yakala.
naralı:: hakkında kanuni taldbata gi
rlfllml§tlr. 

lar durup razı olundu. Ertesi ak- T aatiki istenen nazım 
pm ayın on beşinde tendüf ettiği 
için günü de peylendi. plinlar tedkik ediliyor 

İstimbot ikindi ü.tü Haydarpaşa Belediye imar iflerl mildürlütil ls
nhtunıoa yanqacak, bizleri alacak. tanbulun muhtelit .emtıerlne &ki 

Araba.iare dolup bir de nhtıma n1mn plinlarını hazırlamakta, bu 
gelelim ki iki çifte Andalın kabacası. pllnlan B. Protıta ~ ett.l.nUkten 
ipinceeik baeah. gerİlinde 1elı:.iz ki- sonra tasdik edllmek tize~ tehir 

mecl.lalne göndermekted1r. 
ıilik yeri. önünde buzlu camlı ca· B. Proet Botaziçlnln Rumeli yata-
mckim olan küçücük bir tekne. sına akl nbmı p1Arun tedidklnıe bq

Bizim valdanunlardaki tellta ıör- lıamıtt-ır. BesırJsnmıun biten ıı1zmı 
meyin: pllnJaıdan bir kaçı lud.lk edJJmek 

d b b. · d · l ilaere tehir mecustnln nJaıı dnre-

RADYO 
lBugünkü proeram 1 

ötıe nütam 
13,30 Program 19;50 ŞutıJar 
13,33 TGrqe PL 20,15 RadJo pse 
13,50 Hllberler 20,45 Pull heyeti 
14.05 TOmoe PL 21,15 Konuşma 
14,20 Bando 21,30 ~estra 
15,00 Sololar PL 22,30 Haberler 
15;30 Konıser 22.50 cutwncl 
18,03 ~est.ra n Nlıam 
18,40 Baz eser. Pasar ... hı 
19,00 Konuşma 1,00 Pro1ram 
19,15 To.ftüler 9,G3 Haberler 
19,30 Haberler 9,18 Miizlk 
19,45 Ziraat tabi 9,45 E'f tadını 

BULMACAMIZ 

Senenin• süzel 2 Wlı:rük filminden hanrlanan nıüateana programı 

Bugün L A L E de görünüz. 
1 -AŞK UYANIRKEN 2 -OL O M YA R 1 S ı · 

lneçin yeni GRETA GARBOSU ABA NORl5 FRED MAC MURA Y • 
Bu filmde atk için ıCSz Yllfl d«Sken... !uclet lcıin ANN SHERlDAPrin 
ızbrap çeken her kadmın ümid8ıiz htı}yalua kOfU' Vakalaıdan eerannı ••. Cearetten kudretinI ••• 
her gencin bayat romanını yqatb. Kalıramenlalrtan at..UU alan büyük filmleri. 

lı.A. VETEN: E.i\ eon gelen Türkçe Britit Jurnal Buıün ... , 12,30 da tenzilatlı matine. 

YENf NF..$RİYA T ı 

ARKADAŞ 
Jılemlebtlmbtn ,ect.ne çoc1* mec

muası olan n Cemal Kadir Ollıedıe 
Vedad Otbıyol tarafından hamJanan 
cAı1tadaş• m 15 tncl sayun diln •
Jnlftır. Her sayı.sında oldutu 11>1 bu 
sayw da faydalı yazı Te ~e 

doludur. 
Çocuklarına iyi bir mecmua oku~ 

malı: isteyen babalara, ct\zel J'Ul)ar 
okuyup etlencell reelmler &6rmek ıs
teJen oocuklara cArbıdaf• ı ta'ftQe 
edertz. 

Befiktaf Ye clnnna: 
M\ldüriyett, en tanmmıı kim-

1eler tarafından l!enıbte 
olunan Betlltt&f .. 

GUREL •inema.ı 
Muhterem haDnmıza. eeoenln 

en milste6na 1llmlerJnl 
g6rterecefln1 m.tıjdeler. 

BUGON b.K: P&OO&A.11: 

1-KADIN PARMACI 
2-0LOM GEÇiDi 

Panrtesl TttlmÇE 

(KIZIL RAKKASE) 
YalmMla Türqe <Bta TttimK 

GÖNtJL va.DOi> 

YILDIZ 
Sayın müıterileriııe fevkallde 
bir sürpriz bazubyor. Gelecek 
haftad• itibaren sinem• tah
eserleri. birinci yjzyon filmler 

glSateriyor: 

BaUırdaa ---· Büyük ÇIGAN ve 
keman kralmın filmi 

DANKO PISTA 
(Macar eenfoniai) 

olacubr. 

c:Monclialfilm• 

A 

Bu hafta AS R /sinemada -~ 
JEANE'rl'B llAO DONALD'm 

En .... tllml 
Kemik l!OONOMU'nmı 

lrabbhaJı Ye rtll8nçlü opereti 

At:eş Zoraki 
BöceQI Nişan 

Bu alııam FRANSIZ tiyatroauncla 

s-~ NAŞiT ~ 
YABAN GOLLERi Komedi3perde 

Varyete· Solo - Düeto ·Caz. 
Baetlw nede 1atılmaktadır. 

Bugün ş A R K sinemasında 
Mn.iaıin fnkallde filmi 

MARiKA ROK K'ün 
Bütıın l.tan1Mı1 halkını teahlr ettiği 

KORA TER R y 
fllmincleki hGy6k muvaffakiyetini sidiniz ıörilnüz. 

Buıüa aat 1 de n puar sünU 11 de tenzilltlı matineler. 

Bugün s A R A Y sinemasında 
B&tün S.tanbul halbu eezh ve teehir eden 

G R E T A G A R B O' nun 
MEL WIN DOUCLAS ile beraber yaratbii 
Dahi rejiaör ERNST LUBITSCH'in pheaeri 

·&ULMEYEN KABIN 
Türkçe .CWU milteeoa filmini sidiP görünüz. 

Bucün eaat 1 de tenzilltlı matine 

Aann ... blrikuuu görünüz. SON HEDY LAMARR'ın 
Bir ......... hii ....... bmAfbniaiı 

- Dünya a una ınıp emz ere andSI toplMııum& ~ 

açılamayız:. All•h lillih •tkına vaz· Şehir mecllal ••emdan 890llen, ~ 
geçin, evimize dönelim. tooıısyona d8n imar illerl mldarıtl

Zahid heyin andları, babamın ve tünde tasdiki ısteneD nlmm p1&nlar 
benim de iatimbotcuğa atlamamız hakkında l2ahaı verilnlllUr. 

1--1---t-'ll ift.tARMARA'DAh 
B BU KADlll BEllllDIR 
~ 1 Mi !l!L vrrf [~_!~ rl Aakerlik itleri 

üzerine çarnaçar razı oldular. 
Zahid hey dümende, çarbçın tek 

ailindirli minimini makinenin batın· ._.illi lllbl'lik .. llesinden: Soldan ata w J'llbntaa aplı: 
da, bkır takır yolu tuttuk. SUian ya- Ll8e ·n daba J1bek okul memnu ı - Oeml tım-M•nı - Kampına. 
ra yara, köpükler .. çıı 111Ç& bir gi- muameleıd tebmmil eıtımlt olan kı8a ı - Tetdlr etmek. 
d1' ki hal gibi. Kıyı kıyı Moda hlsmeUl 8*ı1 ~ olDıı- s - Kuoduracı. 
b F hah .. .. .. Cadd JUl)arla J'lbek ubd llıll,.....,...,,.. 4 - Teni yana.im SıO \&rafıdır -

urnunu, ene~ çe onunu. e- olanlar. 28 Mllan 941 tadılnde J'ldelt 
boatanını geçtık; Boıtancıya yakla- subay okuluna aevtedUecetlertnden Omrtn uzun olsan. 
pyoruz. Hal~ korkuyu yabftrrama· fbndlden IUl>eye geleıC tQIUannı : = =::-dödlt _ Tersi tqb:ı 
nut olanlar bıle memnun. yaptırmaları plmeJeDler baömda .an ndur _ Teal tynenln bqı. 

Zahid bey programı yapDUf: Mal- kanuni tatDJa& 1'&Pılaealı llln olunur. 'I _ önt\milıdekt ay. 
tepeden Büyük.adaya vurulacak. ••• a - 06s Plallll - 8anun& Jb gellr-
Y orgoli (YürükırJi) koyunda ak- Giniilli luıstabalneı Jta,..ıum 19 bıl,JTan kOfUID tetımlanndandır, 
tam yemeği yenilecek (aöiütleri. teluuletname teni merulml t - Terıı1 lltJfedlr _Yerde .sllrilnen 

d~lmalan, helvalan ae~etlere iatif et· Otllhane, lla,Jlclal'pqa ve Oömftlla- b~O ~· erbk llm1 • Valide. 
Dllf). Oradan Heybelıye bunm n• J1I ba.stanelednde maıbtellf tarıtııer- Oeten , ..... __ alll 

rip Çam lim•D?da ira~dan eonra :.ı~:tl =ı ~.!; Wdan ata ".,..._.... apll: 

Atkın irililmez ve llhuti d•ta
nına bütün dünyayı ailat• 

MAIOI 
LESKO 
T&rkçe Si.dili 

AYRICA: 
BaaGaün en tuh bdmi 

ALiCE FA Y'ın 
iki ateş 
arasında 

..__R ............. Saltanat Kurbanları .... 

BugUn s u M· E R sinemasında 
Yıldmlaıa • ...._ • sarif •• • aflzell 

BARBARA ST ANWYCK'in 
Holmıd'un en slzel bdmluİDa fttirakile HENRY, FOND.I; • 

lıier&r pratblı 

ZÜPPE -KIZLAR 
Burgaz arama~ ~~ . _karpyL ıe.m merMbnl """"'" rı net ~ ı _ Q&tce, an. ı _ o.tir, Vuü, 
Caddeboat_anı •kelemne inilip Göz- dili aa& I& te BeJNla ~ 8 -~ f - İ&mlM. 1 - 'n-
tepeye ııelmecek. IUanunda JaPllacalmdan bu blirUı- earet, 1 - ZVH•pnuı, 1 - Vl, itmam, Süpn filmleri birkaç ııün daha 

Maltepe burnunu çoktan atmıt. lamı mmtr ltbıde menudmde bu- 8 - C&mbnan, 1 - be, Tanma, 10 - ...... • 

f,.,,.,..,. .azli zalnta ... 'AtJi fllmJnl s&~la. Bir ~aCLb kaJlimCleld 
•tdkQİ_. ............ 

BugUn .. t l 'de tazillth matine 

Kartala doğru boyuna gidiyoruz. lanmalan 11111 olunur.· JD, Na, Al. ' a6eterllecektir ....... .,. ~'-•••••••••••••••••••IİI••••' 



BelgraJ 
bombardımanı Açores adaları 

Haydarpap - Dari111afalra bal'fin 
Şeref stadında kaqılapyor 

Amerikanın iia teaia etmek ütec/ifi bu adalar 
~ Avrupa ile Amerikanın ortaarntladır 

c8Mml• Blenlerüı dan~== 
..__.., 12 ı,;,. lıOdardır-. <Aacr>. lldaJarmda aaıer ..... 

'tliyor. oetinden bÇlol•mmütac:br. Afo-
res adalan atıantfk ortumda AT· 

ı sh 18 (A.A.) - Reater rupa Te Amerikaya hemen aJD1 
.,,. f y~ bir yerde liıelafededlr. Bu itlba.rla amırlllt 
•.ı ... '•flıdaı Alman ta)'· lw)nmnvlan ehemmiyeti çok bel· 

=~~ ~ JOkt(lr. Amıpa ile Amerika ua-
alr• ı.-... •kS. bdın ve mıda l§llyen tayyareler bu adaya 
pcB. llealeria aclecli 12 bin ka- alrayaraJc hemin ftfJ8ir 1n..aı 
~. Rotterdam 'Ye Vaqovanın alırlar. Bu itlbarla Açores lda1an 
......... tUit obıiılar, Be]erad Od kıta arasmda muftalaww ıe: 
bom'bardmıaımuıa bunlardan da da- 'J' 

laa tiddetli olduianu aöyliqorlar. tık mJn etmek bônmndan flmclklen 
•k-da 80lll1'o Belcradm merkez millıJm bir rol oynuyor demettir. 
&idnn ola T~ecle 200 ölü Açores adalan 9 tanedir. ND· 
aydma. Belpad böyle bir fellkete tusu •1:n btn ı. .. .1 .. -- .... ___. 
hiç de laazırlammt deii)di. Yes&ne ~ ~v.u. m.çıa~ı 

puif korunma tedbiri olarak bir ~ '1'erceira edaamdaJd Angra de 
• iptidai miınak 79Pılım,ta. SmuzlUk Berolsmo tebıidtr. San lllgue1 

latubul maaDf m&diidlil tara- Ul'aMLıacali mlkemmeliJ.ıte hlr Jlslacl• :raa11nlv eöndiirüleme- adasındaki Ponta Delgada dtm· 
lmdan tertip edilen mektep~....._ t.bna J.hem•ktıe.:hr. ~ -.m. Y'l)'ecek ve~ malarubt yanın en mi\keıınmel limaDlarm
.._ finali buPa Şeref .ıadmda Jet" t.ba ..- hfkll,_, ve wıif Wr .addet emua tikamp iki · 
pdacak ·..e &a .-retle dö~ aydu- mldiirl&lfla&a ..,. ellili w.k ....... daha Wdayette ~ d9n. blrldlr. Ta,,ateler, bir P 
a.en denm ed• ma.a'"'blann •lr he......,. w'k ı r dclW .-P· ilahet etmiftir. pmf1er bu Umana ulrarJar. Ame
..... piyonu m.,dana çakacabr. yonlaklar elde etmiftir. Bat1umda Bir kqlada 300 aalter llmliftür. rlka Açonıs ada1annda iller te-

Mektepler aramda iki kime Y. Nazmi sili ~ 'bir ~tletin Harbi)-e ve Dahiliye Nezaretleri ile sis edene Amerllm,a bm'ldm bir 
Jinde cereyan eden futbol m .. ha. Wınmaa .. m~erm te- SapeaJin Lür08ll ve diier nezaret• taarruz yapıJmumm &lf1ne geçi
kalannda ikinci kümenin ~ madi eclecaifn! ~e!ildir, lerin 90ia bomhardunuun ilk SÜ· lecell glbl lcabmda bil adalardan 
seçen hafta hibnit ve P.,.;e•niJal Fııthol .. l*ini de milli küme ali daha ahalatan atet alrmpu. Bel
liseai ıampiyon olud biriad küme- tabaı..daa l.taabü.pora en sradm en büyiik oteli olan cSerbeki Awupaya kolayca han. kunet-
79 terfi etmittir. Bagünki .-;ta da tebik o,._iarıadaa Tank idare ktal> tamamile harap olmut n 1erl gönderilebllecektlr. Açores 
l.irinci kümenin pmpiyona Wli ola· etmektedir. Fathol tabnlanua ha· Alman. Yunan ve Amerikan elçilik- adalan PortetlR 1300 kilometre 
eak ve bu .uretle mektepler arat1 shkG ~~ iktilap ~~ ." leri 71kılnu,tır. ilk akma bir kaç .YÜZ mesafededtr. Saatte 400 _ 500 tno
fut'bol lis maçlan nihayet Wacakbr. telıiük Waredain laJmetlı m-..me Alman tanarai ittirak etmifdr. 

Haydarpap ile Darüwafab li.e- medyundurlar. BQSlbakl Haydarpa- Pike tayyareleri bomhalan atmak metre sllratle giden btlyüt bom
leri arumda ,..pdauk oLua ha p talamm WriDci kime kJilpleri için 200 metreye kadar alçahnqlu- bardıman tayyarelert bu m-.teyt 
maça Haydarpaf& takıma rakiplerine al'8ıllllda derece alalmecek apıda dır. t.zamı ilç saat sarfında. DteM-
aauaa biiytik Wr avantajla ~- Wr ekip oldaian• lmnwtle iddia et- Belpad halkı eokaklarda harbin bilirler. 
nıektedir. Kendilerini puftfl ~ mek bir hata deiildir. bö7fe birdehire &zerlerine çökebil- • • 
:retine söre çok ,akından takip Sponm 11a w miihim tuhainden mit olmaaıu aıdıyanuyordu. Bu 1Dr Açores naııl hir yerdir? 
eden Calawaray takamı seçen haf- ..,n olarak da Hqdaıpap liu inin katliamdan hqka bir wey olmam.-. A- adalan Tolkanlttk Bu 
la ICa&ata, liwi ile beraber• ~- ı. eeaedea itibarai • 9P0rlarma da Almanlar ,.Jıri öileden aonra Te -y-w ' 

ca Haydarpqamn flUllPb'oaluia bi7ik bir elaeımmlfet .ereceiini pc:eleyin yeniden 'bombardıman et- aebeble adalarda ilk ilk .ı.lelar 
kati hir tekil aJauttar. 8qiiriki maç· memnaairetle laaber alclak. ~e mitlerdir. Belsrad Tuna ve Savo olur. 1444 denbert blr çok .tse
la Darüwa~ ma~ 0~ Malunad aiW ya)na: lmınbal• de- nehirlerinin tetlW ettiii kötede vui leler kaJdedllmlftb'. BunJann en 
Mi .,...an n averaj farb ile bırma iiJ. bütiin T"arkiyenin en Wadlı bir cehennem •tefi manzaraamı al- -ddetllsl 1522 --1nde olmuş
olacaklard.... _ 7fizücüü bulanan Haydarpawa liae- IDlfllr. Sırp avcılan ela Yana.o avcı- tur 0 zaman .ebele yf1ztlnden 

Milli küme 

Haydarp&Ja u.eE bu .uretle uç aİDİD aponm La tubesinde d.e mü- lan pbi yenilmez bir' cearet cö.- • 
aenedea beri finale kadar Jibeldi· hiın rol oynıyacajuıı fimdiden kes- temek yalnız Belırad üzerinde 18 Saint Miguel adımvn btlJilk 
ii Mide bir lakun .--zld.lar )'Ü· tirebiliriz. Alman tayyaresi dütünnütlerdir. bir kısmı Te merkzl Olan Villa 
..._ bir türlii elde edemediii Kültür sahasında olduiu kadar Çukurlarda, ahırlarda yattık, ao- franca harap olmUfbı. 
~"onlui• UYUfm°! .•. olacakbr. apor sabumda da büyük manffa- iara yedik. rakı içtik. Suplar bize 1811 de Salnt Mtguel adumın 
Oteden • orun burun ıubele- et \uanan H-,darp lisesi mÜJllkiin olan her yardımı yaptılar 
rintfe " ..... ... ~~~Men kQçük bir ada 
mm bepptrhr. - - P. ••• ... -~-..r)~4dv -. 
leriDi ..-oma .a "J9iil llrırja ~·,,.. ~ iilWıt..,,., • a 1 
Ş.."a ............ .. ..... lal huuetle fmt ALnaa oidiilıa :10t.iiiaaıta · ı... löt-n mıra llı11a De .... 

Mektebin W.k Misi ... T._. ._. a- iurin. S....~ JlaJbo)mllf&u. 
aitlik. Bana da ıa..... M.nea 
Belpad siW .,.ı ...... r.o..-. &ıoa- adalarllldaa beplni'e 

ımı -.. •ihnifdr ...... defa ..... ,.-.. .._ .- mıar, ımdmı 
kif ..UWik 8imt ..... llarlmiy· iılb1an ftl'dlr. s.tnı lllpe1 llda-
da Wr Mker lluafmdaa tnldf .._ alda Pamai ddWnde banlar 

ID§Dı ila hataretln 5 - 8 derece
den ... lmbil görülnıemjştir, 

çerea ahaliai 
~ adalannda oturanlar 

PnttAtllUerdir. Bunlarul lisan
ları da bir parça lelıçe farkı ile 
portıeldzcedir. Fakat bu ahali as
len arapbr. Fastan, İspanya ve 
Portekbe giden arablann ahfa
tbdır. Bunları çehreleri gösterir. 
Hepsi amer, kara kaşlı kara göz.. 
lMilr. Kadınlan lri gözlü, uzun 
boylu Ye gilzeldlrler. Erkekler 
ele ~lil kuvvetlidirler. Saç
Jan alJBh, temleri esmer, elmacık 
ken>lkJerf biraz çıkıktır. Kadın· 
lar ~ dulttı urlar. 12 - 15 c;ocuk: 
doprmuf kadınlara sık sık ru
lamr. Adanın nüfusu arttığından 
her ame Bftsllyaya )>tr çok mu
haclr gider. 

Açoreslller t.erbiyell, uysal in
aanlanhr. Burada kavgaya nA.dir 
tesadüf edilir. Halk ziraatle meş
guldür. Adanın topraklan bere
keWdlr. Hububat, sebze bol vett~ 
....................... ıaa-. 
.,._ ,.. ' ', - Jetlfllımelc; 
~ ~ Uıracatı Çok 
llClJ(lk J*tn tutar. Bu aebeble 
portakal andıl'ı tmau de mühim 
bir mett1 ifgal etmektedir. Ada
da fU&PÇllık1a utratanıar da 
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Garib bir adam 
Necla evlerinin biraz ilerisindeki bu ı müştü. Bahçede yeniden blr ~~ 

bahçeyi çok seviyordu. Manzarası pek hasıl olmuştu. Lll.kln bu çok surmedı._ 
güzeldi. Sonra burası gündüzleri ga- Çardaktaki adam İsta.vrlyl. yeniden 
yet tenha oluyordu. Garsonlar ikide çağır~rak sordu: 
bir radyoyu açmlyorlar, gramofonda - Istavrl ... Kabaktan ımam baytl-
birtakım b~ şişirici plaklar çalmıyor- dı olur mu. olmaz mı? 
lardı. Bunun için bahçe çok sessiz, çok - Vallahi bilmem pasam ... 
sakindi. Genç kadın Met ed1nmlştı. - İşte bu olmadı ... Ben hatırlıyo-
Öğleden sonraları. güneşli havalarda, rum. Eskiden bizim evde yaparlardı. 
romanını alıyor, buraya gidlyordı!. Fakat emin değilim .. Şunu nereden 
Bahçede sık sarmaşıklardan küçük öğrenelim bilmem. ki ... 
küçük bölmeler vardı. Necla bunlar- - İsterseniz blzım eve, blzim m.a.-
dan birine girer, garsonun getirip ma- dama sorayım l?asam .. . 

iktisadi meseleler 

Ihtikirla mücadele 
genişletilecek 

Harbin Balkanlara gelmesine rağmen 
ihracat faaliyeti durmamış, artmıştır 

sasının üzerine koyduğu soğuk gazo- - Haydi sor Istavrl ... Sana._ zahmet 
zunu köpüklü köpüklü ~çerken rmna- amma ... Sa~ yanlış blrşey soyleme... Tlca.ret VekAleti ihtl.karla. daha. ge- kıymet vermemek, JhtJya.tlı hareket 
nını okumağa başiardı. işte o günü de cKabaktan ım:ımbayıldı olur mu ol- niş surette mücadele etmek için, kon- etmek her dedikoduya kulak verme-
öyle yapmıştı. Blr müddet dlrsekle- maz mı?:o dlyeceksln... trol memurlarının adedlnl arttıracak, mek lA.zımdır. İhttkArla. mücadele 
rinl masasına dayıyara.k denizi sey- - Peki pasam... kontrol memurlanmn bu sahada bUgi- ederken, bize de düşen m1lll vazife 
retmiş, bahçede hemen hemen hiç !stavri koşa koşa bahçeden çıktı. lerini genişletmek için de, Anka.rada. budur. 
kimsenin olmamasından istifa.J.e ede- Biraz sonra ayni telaşla döndü ve çar- kurslar açılacaktır. Haftanın ticari 
rek çantasını açmış, bir de slgara tüt- dağa girerek: Kurslarda, bugünkü şartlar altında. 
türmüştü. Tam romanına ba.şlıyaca~ı - Olurmus etendlm ... dedi, kabak- piyasa.da flyaıt hareketlerinin ne BU- hareketleri 
sırada bahçeye genç bir adam glrdi. tan 1mamba!.11dı olurm~I... retle takip, muhtellf şekillerde t.ecell1 Geçen hafta oldu~ gibi, bu batta 
İlerledi. Biraz ilerideki gene sarma- - Teşekkur ederim Istavrt... Sana eden ihttkAr vaka.larile ne suretle da ihracat hareketleri. fazlaydı, ha.r
şıklarla çevrilmiş bir bölmenin içinde zahmet oldu... . mücadele edileceği öğ'retllecektlr. F1- bin Balkanlara sirayet etmesine ra~
kayboldu. Artık o günü meçhul adam Itavriye yatları kontrol memurlarının kurslar- men ihracat işlerinde durgunluğa. te-

NeclA. romanını okumağa başladı. başka birşey sormadı. NeclA. onun da daha sistema.tik surette mücadele sadüf edllme~lilr. Mesela, geçen haf
Aradan üç çeyrek saat geçmişti. Biraz biraz sonra bahçeden telaşla. çıktığını l:şine hazırla.runa.lanndan müsbet ne- ta İstanbul limanından yapılan ihra.
ııerldeki genç ada.mm girdlğl bölme- gördü. Arkasından bakarak gülümse- ticeler alınacağına şüphe yoktur. cat 4 mllyon 110 b1n ~ydı, harbin 
den bir cr'kek sesi yükseldi: di. Herhalde bu çok garip bir erkekti. çünkü, muhtelif şekillere bürünen başladığı gündenber1 Istanbul Uma.-

- İstavrl. İstavri!... Fakat peok sevimli bir halt vardı. Genç ihtikar meselelerinl tahlil etmek bu- nından bir hafta içinde bu derecede 
İstavrl bahçedeki lhtiyar garsondu. kadın onun nasıl blr adam olduğtmu nun sebeplerln! araı,tırm.ak için, şlın- ihracat oım.a.m.ıştı. Bu haftaki ihracat 

İsminin ça(mldığını işitince telaşla ve ne iş yaptığını pek .merak ediyor- diye kadar elde edilen t.ecrUbelerdeın ıse 3 buçuk milyon lirayı bulmaık.tadır. 
koştu . du. Garsonlar bilhassa Istavri ona bil- de istifade eden, yeni takip uısullerine Hattanın en mühim ihraç maddele-

Necla oturduğu yerden ihtiyar gar- yük bir hürmet gösteriyorlardı. ihtly~ olduğuna şüphe yoktur. Bu r1n1n başında tütiin bulunmaktadır. 
sonla genç adamın şöyle konu.ştukla- Ertesi günü ayni adam, ayni saat- sabada hiç bir tecrübesi. olnuyan bir Tütün en ziyade Almanya. ve İsviçre-
rını hayretle işitiyordu: te, aynı çarda~a. girdi. Ve aradan bir memurun, ihtikAr va.lca.sını takip et- ye gönderilmiştir. Yalnız bl.r gün lçln-

- İstavrl... Sen patlıcan turşusu müddet geçince seslendi: meslle, kurstan yetişen memur de İsvlçreye 400 bin liralık, Almanya-
n:-5ıl yapılır bilir mL5in? -:-- İstavrl!... arasında büyük fa.rlda.r olacağını ka- ya. da. 152 bin liralık tütün gönderil-

İstavri cevap verdi: Ihtiyar garson teHl.şla koştu. İçeri- bul etmek lô.zımdır. miştir. 
- Blllrim pasam ... Tursuluk küçük deki adam sordu: Evvelki yazılarımızda da, lzaba ça.- Alman flmıalannın ya.kında, Tür-

küçük patlıcanları alırım. B~lann -- Istavri.:. Eski bir ~rlkı vardır. lıştığımız gibi yalnız ihti.kArla. müca- kiyeden 3 milyon liralık tütün alaca.
birer taraflarını yararını. .. Içlerine Sen onu bilir misin? o:Dün gece OS- dele eden resmi teşekküllerin bu sa- ğından bahsedilmektedir. Buna aid 
kereviz, birer baş da sarrnısak koya- ma.ıı.beyde yakaladım seni ... » dlye hada çalışmaları kAfl değildir. Halkı- müzakerelere Ankarada devam edlll-
rım.... ba~lar. Ondan sonrası nedlr? mızın bu resmi teşekküllerln fallyetl- yor. 

- Sarnıısaksız olmaz mı? Ista.vrt biran düşündü. Sonra llAve ne müvazi olarak kendi hisselerine İkinci derecede lhraq maddeleri 
- Sarmısaksız da olur... etti: . düşen vazlfelerl ifa etmeleri 18.zım- arasında, dert, kuru meyvalar bulun-
Nccla gülmemek için kendini z.or - Bu şarkıyı bıllrdlm amma bir- dır. Bu vazileler nelerdir? maktadır. Dert, deri k.ırpıntılan Al-

zapt<:>diyordu. Genç adam patlıcan den.bire aklımdan çıkmış. Hah şimdi Herşeyden evvel, yurddaş.lann, her- manyadan, ve Macaristandan, İsviç-
turşusunun t:ırl! l nl öğrenip de ne ya- hatır~dım: hangi bir şayiaya. kapılarak, aldanma- reden istenilmektedir. Balık inracatı 
pacaktı? İstavri bütün tafsilA.tı ne «Dun gece Osmanbeyde yakala.dun lan teHiş etmemeleri 1§.zımdır. Mese- Romanya, Bulga.ristana. ve pek az 
patlıcan turşusunun yapılı~ını ballan- seni» ' · · miktarda. da Yuna.nlstana yapılm.ak-
dıra ballandıra anlatıyordu. Fakat işin ccKör olası gözlerin mahvetti beni» la: uilerlde gıyecek eşyası pahaWa- tadır. İtalyadan mal taleblert devam 
sonunda genç adam itiraz etti: «Kör olaydı gözlerim görmiyeydim şacakt dlye bir şayia çıktığı zaman, etmektedir. İstenilen mallar arasında 

- Yahu mühim birşeyi unuttun. ' seni» derhal kumaş mağazalarına. koşma.- balık, yumurta başta gelmektedir. 
_ B kadar Y"H""r +-'"-vrt Teşeık- mak lazımdır. Bu şayianın neden ve Patlıcan turşularının üzerine büyük .. u .. .,..... .ı.;·wı ... kimler tarafından uydurulduğunu İthalat hareketlerine gelince, Bal-

bJr taş koyarlar. Onları tazyik altın- kur eder~. takdir etmek, ona göre ihtiyatlı hare- kanlarda başlayan harp üz.erine Tu-
da bırakırlar.. . Onlar boyle k~uşurlarken Necla ket etmek, lüzumsuz yere para sar- nada, Bulga.riısta.n ve Romanya demir-

- Evet, evet... Aklımdan çıkmış kendi çardaklı bölmeslnd~ derin bir fetmemek ieap eder. Bu glbl şayia- yollarında birçok ticari e§Ya. bekle-
kusura bakmayın... merak i?lnde idi... Blr gün evvel ye- ıar çıktığı zaman, memleketimizde mektedlr. Bu memleketlerde askeri 

- Aman yaptığın tarifte blr yan- mek tariflerini inceden inceye soran kurulan dokuma sanayllnin mevcu- nakliyat yüzünden, t.icaret eşyası, 1s
lışlık olmasın ... Vakıa ben de patlı- genç _adam Ista.vrlyi tekrar çağırdı: diyetini h&tırda.n çıkarmamalıyız. tasyonlarda bulunmakta.dır. Bu eşya-
can turşusunun yapılışını böyle bill- . - Istavrl... dedi. Sen cTelgrafm tıel- Cümhuriyet rejim! sayesinde, mem- nın ne zaman, memleketimW.e gelece-
yorum amma ... Ne olur ne olmaz c· Ierb şarkısını bllir mistiı? leketimi7'ıde kurulan dok.uma. sanayl.1, ğ1 hakkında. kati bl.rşey söylemek im-
kerc de sana sorayım dedim. - ~~lirim pasam... geçen harpte oldu~ gibi bize, giyecek kAnı nievcud değildir. 

- İyi ettiniz pa.sam... - ~yle ba.kalun... buhranı hiarettimıemlştir. Şuna dik- Basra yolundan beklen.e.ı.ı birçok 
Garson böyle söyliyerek sarmaşıklı Ve ~~avrl cTclgrafın. tellerb şarla- kat etmek !Azım.dır ki, piyasanın en mallar vardır kl, bu malların bir kıs-

çardaktan çıktı. smı soylemeğe başladı. büyük ihtiyacını temin eden büyük mına İngiliz kon.trol makam.lan tara-
Necla tekrar romanını okumap Telgrafın telleri dokuma fabrlka.ları. Anadolunun fmdan seV'k vesi.kası verllmem.19tir. 

başladı. Bir müddet sonra deminıki Pamuk gibi elleri muhteltt yerlerinde temıerltüz etıııı1ştlr. Deri ıthalAt blrllğl., bu Yol üzerinden 
erkek sesi gene: Ben~. baştan çıkaran. :aeş senelik endüstrt plA.nlan muclb1n- 20 bln İngllis Ure.lı.k ham dert 1tba-

- istavri! ... diye yükseldi. İhtiyar O guzelin dlJleı:I. ce, büyük sanay1lmiz, Anadolu içinde- line ~ebbüs etm!şt.lr. Bu mal Avus-
garson hemen çardağa seylrttl. Necil Neclanın merala son haddine gel- dlr. Malatya, Ka.ysert, Nazllll, Ereğli, tralyada.n Basra.ya gelecektir. oene 
da başını kitabından kaldırm.ıf onla- m!ştJ. Bu adam kimdi? Ve bu garip Bünyan, Adana doklllil.a fabrikaları bu yol üzerinden ça.y, kalı.ve, kala.y, 
n dinlemette hazırlanıyordu. Garson- sualleri nlçln soruyordu? Ahçı mı? glbl... Bu büyük dokuma endilstris1nl otomobil malzemesi de beklenmekte-
la müşteri şöyle konuşuyorlardı: Şa.rlncı mı idi? . göz önünde tutarak g!yecek eşyası dlr. 

- İstavrı... Sen nohudlu işkembe Nihayet bir aralık Ista.vrtyi çatırdı. buhranı olacağı halıhndald pyi.ala.ra 
yahnis1nin nasıl yapıldığını bll!r mi- Ona sordu: 
sin?... - Kim bu adam kuzum. 

Bilirim İstavrt cevap verdi: - pasam ... 
Artık bunları işitince NeclA. kendisi- - Bilmiyor musunm? Hep Roman-

ni tutamadı. Hafifçe gülümsed.l. İleri- lar, h!kAyeler yazar ... Sa-dılt Ba.lp ... Ya.
deki bölmede konu~alar şöyle de-· zılarında aklı bl.rşeye taılalınca biz 
va.m ediyordu: ' ihtiyarlara sorar ... Kendi de bllir ya. .. 

- Anlat bakalım nohudlu işkembe Yalnış · yapma.sın diye sorar.q Şimdi 
yahnisi nasıl yapılır?... yemeklerle şarkılar ilzerine blrşey ya.. 

- Nohudu alırım. Ayııklanm. Ak- zı:vor galiba ... Amma onda çok çok 
şamdan suyun içine bırakınrn. No- akıl var... Çok akıl 
hudlar sabaha kadar su içinde yu- İ.9tavri durdu. Böyle bir m~r1s1 
mu.şarlar, şişerler. Ertesi günü J.ıtkem- oldu!ttmda.n iftlha.r eılitl#inl gösteren 
beyi alırım. Evvela musluğtin altında blr hareketle ve fllorofa.ne bir te.vırla 
sa.kır sakır yıkarım. Sonra da orta ilbe ettl: 
keskinlikte bir bıçakla tskemıbeyi ka- - Malum a... Akıl ba$mdır, fikir 
zırım. Bıçağırı ne kör ne de 90k kes- başka... Hikmet Feridun b 
kin olmaması lazımdır. 

- Benim bildiğim işkembe blr cam 
parçasile daha iyi kazınır ... 

- Ben hiç işitmedim.!. .. 
- Öyle öyle, cam parçaslle daha 

iyi kazınır ... 
Necla şimdi büyük bir memk: için

de idi. Bu lleridekl çardağa. giren genç 
adam acaba ahçı mı idi? Bu kadar 
yemek tarifini öğrenip de ne yapa
caktı? 

Şimdi garson tekrar yerine dön-

Yer değiştirecek 
kiracılara tavsiye! 
Akşam'ın KOÇOK iLAN

LARI' nı dikkatle okursanız 
kendinize en elveri§li yurdu 
yorulmadan bulabilirııiniz. 

Tefrika No. 48 

Giizel Gözlü K:az 

Büsertn AYOi 

19 mayıs gençlik bayramı programını hazırlamak üzere dün vila
yette bir toplantı yapılmıştır. Yukanda toplantıda bulunanlar 

görülüyor. 

uyuşturulmu:t olan beyni işlemek den sonra doktor Raufla arasında 
için müşkülat çekiyordu. müthiı bir muhavere cereyan et

Genç kadın, bir müddet öylece mişti. Doktor ona, hayatında ilk 
kaldı. defa olarak, ııevdiğin~ söylemi:tti. 

Civanndak:i C§ya hakkında bir Melahat zihnini daha işletmeğe 
fikir sahibi olamıyordu. Hem baıı başladı. Genç doktorun aokını 
öyle ağnyordu ki, tekrar uyumak reddetinekle iyi bir ıey mi yapmı§

mek istiyorum... Mutlaka gidece- arzuaunu duydu. tı? Evet, iyi ... Bu hareketindeaı do
ğim... Lakin yavaı yavaı, hatta keındi layı menun oldu .. , Namuskardı, 

Aşk ve macera romanı Nakleden: (VA • Nii) 
~~-~--... -.----

Hayret içinde kaldı. Zira Cahid 
ayağa kalkmış, giyinmişti bile ... 

Çocuğun bu kati ve coşkun ka- de farkında olmaksızın, dimağ öyle de kalmak istiyordu. Büyük annesi, yanıbaşında duru• 
yordu. Yavrucak sapsarıydı. Göz· 
leri, ağlamaktan yumruk gibi ol
muştu. Ruhunun içinde müthiş hro-
nalar koptuğu belliydi. ' 

Bu zavallı çocuğun ne korkunç 
azaplara uğradığını görünce dok
tor Raufun kalbine yaman bir ız.ı
rap hançeri saplandı, ilk pişmanlığı 
duymuştu. 

Cahidin nabzını yokladı. 
Çocuk: 
- Hayır, amca, hayır... - diye 

haykırdı. - Vaı1ahi hasta değilim ... 
Birşeyim kalmadı... Gideceğim, g:
deceğim .. . 

- İmkanı yok ... 
- Vallahi gideceğim... Vallahi 

gideceğ;m . .. Büyük annem bana 
anlattı. . . Annem cennete gidiıor
muş ... Artık geri dönmiyecekm;o .. 
Onu cennetin kapısına kadar göt:ir- j 

rım üzerine, Rauf, bütün rnukave.- melekeleri harekete geldi. Bundan Hayır, hayır ... Kendi kendW hiç 
metinin beyhudeliğini anladı: memnun da oldu. Zira korkunç kl- bir ııuretle tenkid edernezdL 

_ Pekala, yavrum... Mad:~ buslar içinde bunaldığı bu uyku· Bu mülahazalanndaaı dolayı 
öyle istiyorsun, mani olacak degı- d~n .artık kurtuluyordu. Bunu memnun oldu. Kalbinde blr kuvvet 
lim. hıssetti. duydu. Arhk kalkmalıydı. Elini 

Ninenin sesi de duyuldu: İçinde bulunduğu oda karl!IGllık harekete getirdi. Zile baıııp hizmet-
- Mehmed ağaya teslim ederiz .. • denecek derecede foştu. Ancak ka- çisini çağırmak isterni11ti. 

Yanından ayrılmaz. pah pancurların arasından içeriye Falt.at bu hareketi neticesinde 
- Niçin? . . . Şimdi kadınlar da azıcık ziya ııüzülüyordu. adeta bir çığlık kopannağa kalktı. 

gidiyor... Siz de cenazede bulunuın Melahatin ilk düıüncesi gayet Kolu kötürümleşmİ§ gibiydi. Kımıl-
valde... basit bir ııey oldu. damıyordu. Ne kadar ağrıyordu. 

- Pekala... Kendi kendi:neı Hem sonra, ah,ılmıı yerinde elek-
.. . ....................................... c- A .• , Gece lambam sön- trik zili de yok. 

Büyük laboratuvarın 
Melahat gözlerini açtı. 

ortasında, müş ... > diye söylendi. Haykırmak istedi. Fakat kısılmı§ 
Sonra diğer bir düşünceı boğazından tek sada çıkmadı. 

Çok iztırap çekiyordu. Bl!l.§1 ağn
yordu. Hem de ne a&n ••. Göz ka
paklarına kurşun asılmıı gibiydi. 

Elini ıakaklarına götürdü. 
Zonk donk zonkluyor. 
Doktor tarafından çifte narkotikle 

<-Vakit çok geç galiba ... Uyu- . Miithiı surette korktu. Bu olup 
yakalmışım.> bıtenler hiç de tabii değildi. 

Ayni zamanda beynine bütiln Acaba gece yanııı haııtalanmış 
hatıralar hücum etti: mıydı> 

Kocası dün, uzun ve tehlil:eli bir Başmı mengeneler içinde ıııkan l>u 
yolculuğa çılrnıııtı. Onun hareketin· ağrı, bir hastalık. emareııi miydi~ 
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«Akgözlü şövalye, nin büyilk ve 
çifte kasaralı yelkenllslni sen ele ge
çil'emedin ... Faıkat, onu ben ele geçir
menin yolunu bulacağım. sen, köyü
nün sahlllerindeki mezş.nnda. yatar
ken, ben şövalyenin kırmızı atlasla 
döşenmiş çifte kasaralı ve kırk kü· 
rekll gemJslnde Venedlk şövalyelerl 
gibi ya~yacağıml 

Yelkene doğru yürüdü. Sesi MI~ 
işitiliyordu: 

- Hem ben senin gibi aptal da de
ğilim ... F'iiavunun deflnelerlnl bul
mak tçin her gördüğüm. kuyuya bur~ 
numu sokmam. 

* Karayiğit yelkene dönünce, yamağı-
na sordu: 

- Sen bu sahlllere geldin mı hiç? 
- Evet. Gellboludan A.kdenlze çı-

kınca, ilkönce buralara. gelm.l.ştık. 
- Saide köyünü ziyaret etti, değil 

mi? 
- Hayır. Köyüne uğramadı. 
- Garib şeyı Ben onu, köyüne uğ-

ramadan duramaz sanırdım. 
Karayiğlt yelkenlıı tplerlnl gevşel

tıyordu. 
-Artık onun köyüne geldik. .. Biraz 

sonra onu seven köylüler Saidenin 
ölümüne kimbilir ne kadar acınacak
lardır. 

- Şüphe yok. Sade acınmak mı? 
Kimb1llr ne kadar ağlayıp ba~racak
Iar ... Dövünece-kler. 

-Kabllesl onu çok severmiş .. Doğru 
mu? 

- Doğrudur. Biz bu kadar sever ve 
ölümüne ağlarsak, kabilesi efradı ne
ler yapmaz? .. 

- Saide, arkasından ağlanacak bir 
insan mıdır? 

- Ne diyorsun, Karayiğit? Onun 
gi:bi insanı her ana doğurmaz. Saide 
erkek gibi güreşir, düşmanla boğuş
masını, cenkleşmesinl bllir, denizleri 
tanır ve işkenceye, ıztı.ra.ba tahammül 
ederdi. Çelebi Sultan Mehmed blle onu 
çok severdi. Karahisar, Samsun , Kas
tamonu seferlerine onu da birlikte 
götürmüştü. 

- Saide orala rda da yararlık gös
terdi mi? 

- Ne diyorsun, Yiğit dayı? Yarar
lık gösterdi demek de ıar mı? Kara
koyUDluların ordusunu tek ba.şına da
ğı:ttı ... Bir geçidi tutt u, hepsini peri
şan etti ve Türk ordularını büyük bir 
hezimetten kurtardı. O olmasaydı, pa
dişahın ordusu çok telefat verecC>k ve 
perişan olacaktı. 

- Sen nerden biliyorsun bunları? ... 
- O zaman ben de padl§a.hın mai-

yetinde asıkerdlm. Bütün bu a.nla.ttık
lanmı gözümle gördüm. 
Başını sallıyarak kendi kendlne söy

lendi: 
- Saide ölecek bir insan değildi. 

Onun öldüğüne hlU~ inanamıyorum.. 
- Ben de inanmıyordum amma 

artık onun ölümü bir hakikat oldu. 
Biraz sonra mezara gömecekler cese
dini. 

• •• 
Km.lok, Sa!denı.n sahil boyundaki 

köyüne yanaşıyordu. 
Kara.yi~t: 
- Yelkenleri indirin ... 
Diye bağırdı. 
Ta.yf a.lar yelkenleri hıdlrdiler. 
Dümende oturan Recep reis hiç bir 

işe karışmıyordu. Uzaktan seyirci gi
bi bakıyordu. 
Karayiğit tayfalan elde edince va

ziyete yani gemiye hakim olmuştu. 

Recep reisle Kara.yiğltln yamağın
dan ba.şka klıruıe konuşmu:vordu. Re
cebin sadık ada.mı ola.n Ak Ahmed bi
le ondan yüz çevlmı!.şti. 

Karayiğttın yamağı Şa.,ı Ali kur
naz blr gençti... Edirneden Gelibolu
ya Saide ile beraber gelm.Lş. Çalı be
yin maiyetinde beraber çalışmıştı. 

Recep reise - gemide - ondan 
başka acıyan yoktu. 

Şaşı All, KarayJğite belli etmek is
temiyordu amma, onun Recebe karşı 
bağWığı vardı. Bir aralık Recebin ya
nına sokuldu: 

- Neden kederli gibi görünüyorsun, 
reis? 

Recep kaşlarını çatarak homurdan
dı: 

- Susl Bana reis deme! Yeni ret-

Yeni bir harekette bulundu. 
Fakat parmaklan zilin düğmesini 

bulamadı. 

Kalbini garip bir his bürümüştü. 
Tuhaf şey ... 

Yattığı yatak da kendininkine 
benzemiyor. 

Alışhğı geni§lik ve boy değil. .. 
Ayaklarının değdiğ~ çarşaflar ,da 
kendinin ince İpek yatak takımı 
değil ... 

Dehaeti arttı. 
Örtüleri üstünden atarak, kor

kuyla ayağa kalktı. 

Çıplak ayakları, her sabah siyah 
ayı postunun üzerinde duran potn· 
ponlu zarif terliklerini aradı. Fakat 
beyhude. Ayacıkları soğuk ve cilalı 
bir tahtanın ürpertici temasını duy
muştu. 

Etrafındaki karanlıklar ortasından 
yol açmak istercesin~ ellerini ileri 
uzattı. Parmaklarına bir koltuk değ· 
di. Bunun üzerinde uzun bir manto 
atılmıı duruyordu. 

Mel!hat, vücudiinde bir titreme 
hissettiğinden bunu alıp sırtına atı
verdi. 

Kulakları uğulduyordu. 

Kalkmak için ani gayret sarfetti-

Yazan: İSKENDER F. SERTELLi 

slnlz duyarsa, canını ya.kar ... 
- Şakayı bırak be, Recep reisi 

Sen nasıl oldu da şu kara. oğlana bo
yun eğdin? Bu gemide herkesten, he
pimizden fazla senin hakkın vardır! 
Saideye Geliboluda bu gemlyt bulan 
sen değil miydin? Simdi neden susu
yorsun ... Neden hakkmı aramıyorsun? 
Senin sükutun, bu adamı bizim başı
mıza getirmeğe sebep oldu ... 

• •• 
Saide'nin cesedi sahile 

çıkarılırken .• 
Kızılı>k yelkenlerini indirmlş ve tay

falardan bir ikisi sahile atlıyarak: 
- Saideyi getirdik .... Haydi, allesl

ne haber verin. Gelip alsınlar. 
Demişti. 
Sahilde, blribirinl çiğnercesine k<>

şuşmağa ~lıyan yerliler, ilkönce bu 
sözden birşey anlamadılar ve: 

- Saide gelml.ıj ... 
Diyerek, sevinçle bağnşnıağa başla

dılar. 
Bu sırada. Saidenin cesedini sahile 

indlriyarlardı. 
Yerliler birdenbire şaşırmışlardı. 
- Haniya ... Saide nerede? 
- Bu kimin cesedi? 
Derneğe meydan kalmadan, cesedi 

taşıyan Recep reis: 
- O, bir kazaya kurıban gitti.. Kıb

rıs civarında zehirlendi. 
Dedi. Recep reis bu sözleri söyler

ken gözleri ıslanmış ve dizleri titre
meğe başlamıştı. 

Köylüler Saidenin cenazesi etrafı-
nı sardılar. 

İhtiyarlar: 
- Allah rahmet eylesln ... 
Diyorlar, gençler de: 
- Herşeye inanırdık , Saldenln ölü

müne inanmazdık. Onu hiç ölmlyecek 
sanırdık. Şövalyelerin kılıcından kur
tulan böyle bir kahraman, bir daml• 
zehirle nasıl ölmüş?! 

Diye söyleniyorlardı. 
Sahil boyu Saidenln kabilesi efrll.-

dile dolmuştu. • 
Recep reis, Saidenln yaptığı hlzıne

ti birer birer anlatıyordu. 
Bu sırada Recep reisle beraber sa

hile inen lki tay!anın birdenbire or
tadan kayboluşu Recebin gözüne çarp
mamıştı. o heyecan ve teessürünü glz
Iemeğe çalışarak: 

- Böyle bir kadınla ne kadar ifti
har etseniz yeridir, diyordu, o. bir 
orduya bedeldi... Bir eşsiz kahraman
dı. Anasının, babasının öcünü düş
manda n fazlasile aldı ... Büyük bir Ve
nedik kalyonunu kundaklayıp yaktL 

Bir ihtiyar köylü ortaya çıktı: 
- Benim oğlumu ölümden kurta

ran o dur. O yetlıpne.seydi, biricik oıt
lumu korsanlar esir alıp götürecekler
di. Onun hatıralarını ve kabilemize 
yaptığı iyUlkleri hiç bir zaman unut
mıyacağız. 

Bir genç kadın da cesedin fuıeri.ne 
atıldı: 

-Saide! Çocuğumu korsanların kan 
lı kılıcından sen kurtardın! Yavrucu
ğum her gece yatarken senln adını 
anmadan uyumaz. Sen ölmemellydinf 
Köyümüz, kabilemiz sahipsiz, Mmisls 
kaldı. 

Diyerek, hüngür hüngür ağlamağa 
başladı. 

Recep reis bu acıklı sahne karşısın
da kendini ka.ybetnıl'ş gibi, titriyor ve 
sonu ~Imlyen bu feryad ve figanı din
liyordu. 

Yedi sekiz yaşlarında bir kız çocu
~u da, Satdenin ölümünü duyunca ko
şarak geldi: 

- Haniya, sen bum.dan giderken 
bana: <ıBabanı getireceğim. Merak 
etme!» demiştln. Nerede babam? Da.
ha ne kadar bekliyeceğim? Onu neden 
getirmedin? ... 

Ve Saldenln öldüğünü anlayınca, 
zavallı çocuk büyük bir hayal inkisa.
rına uğradı: 

- Ben seni hasla sanmıştım . Demek 
kl sen de öldün ha? ... 

Dedi ve ötekiler gibi ağla.mağa baş
ladı. 

Recep reis bu çocuğa herkesten faz
la acımıştı... 

Y::ı.nına sokuldu: 
(A.rJm var) 

ğinden kalbinin hızlı hızlı attığını 
duyuyordu. Bayılacak gibi olmuştu. 
Düşmemek için yatağa oturdu. 
Yeniden kuvvetini toplamak, hiz

metçisini çağırmak için haykırmak 
istedi. 

Haykırdı. da ... 
Fakat cevap veren olmadı. 
Bir defa daha bağırdı. 
Gene cevap yok. · 
Başını döndüren sersemlik yavaı 

yavaş geçiyordu. Melahat, etrafını 
saran bu karanlığı bir türlü kendi 
kendine izah edemiyordu. Umumi
yetle odası bu derece zindan de
ğildi: 

c- İhtimal hava hlın bulutlarla 
kaplı. .. > dedi. 

Fakat saatin de ilerlemiş oldu
ğunda 11üphesi yok. 

Dışarda ise mutadd.,n fazla bir 
gürültü... Otomobiller gidip geli
yor. .. İnsanlar yürüyor... Konuşu
yorlar.. . Bütün bunlar kulağına 
çarpmakta. 

Yavaş yavaş genç kadıının gözleri, 
kendini saran karanlığa alıştı. Ve 
Melahat birdenbire bir fe7ad ko
pardı. 

Odasında değildi. 
(Arkut var) 
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(•-...___._ ı lııııci •*••••>" 73 • B R ite lıBlnl teıbdemn, Betıın, eberts1 ...._...._ . u • OOleYe l8llda merkeıdnde olmak ~ JaD- L. K. 
imparatorluk bnetlert claha ba tamamen itimad ediyor gmıarıa dolu idi. Bu hlcum eımuın- " 7,IO J: ~ bOmı ı. n. m. U.50 
bfr mlldalaa hatb Gzerine tedriceıı Na _. 18 (A.A.) GaO da, Berlbı "bertne bunc!an ene! yapı- : : 

1933 
~ --• ıe.sr. 

Bu zırhlı, §İmdiye kadar 
yapılan harp aletlerinin 

en Jmdretliıidir 

L!f:mek edir AJ J b ha ıw. - ap lan IOD hucumda atılan 1ıamlıa. mık- ~ _ 
NhJ•rk 18 (A.A.) - Nl'fJOılt '1'1- ~-. ~ • aıan ~ u bda- liwe11 hin eon maketine söre Hl- darmdan daha fazla yangın ve lnfl- lt1IPCD bıdk 19.-

mee dl70r tl: cİngUJzlerJn hem taraf- lid&:I derle)'iflerl fÜDw7 • ar bı Jilzd• 73 8 B. Rooeevelte tama• JAk bombalan atılmıştır. • 7 113' Slvas-Bqnaıam 1 19.-
ta rlcat "mette olduluna JJAn ederı kendilerine pahalıya mal olmuttur. mile ftimad etmekte .,.. ancak yüzde Al • t bliğ"' • • • ~ &ıvas-Erzuram 1-'I 19.~ 
DUller lfmdl de hua1anmıı :waı Yunanlılar Amavutluğa 27 ili Reilicümhunm eiyaaetini tu- man aJanıınm e 1 • 2 ;;; llazfne bonolan tı.-
durduklannı bııah etmele 11traPJor- a-LI:.. edİ J .b l 1_ ediı: Bedin 18 (A.A.) - D. N. B. bildi- • • j • • 15 50 -·-

Sık yerleftİrİlmif top, 
adım başında da gizli 

silahlar •.• 

lar. Bu 19e mtltt.eM:lertn eılddetlf .,. uuau,-e yor ar VJ ey ~emeld . • • .rtıor: İngiliz tanareıert 17/18 nisan • • 1135 • • • 29°50 
beklenmedik bir mub.vemet g&tıer- Küire 18 (A.A.) - Müstakil Yem yardım tedbırlen gıecesl haflf kuvvetlerle 11ma11 Al- • ltlj > • e1:'1s 
cRlerl .mlnısma pllr • .6fdlı;a. ve:- Franm: ajansı bilcliriyorı İyi mala- Nevyork 18 (A.A:) - Tass: Ameri- manya topraklan üertne taarruz et- A. ~01"ı tahvlll I - n ol0.50 
clenkde ....,_ eden ~ 'ba- mat alan mahfillerde ı..,.an olund.,. kan cuetecJierlne - B. Roooeveıt. mlşlenllr. Ban yerlere ınnwı: .. yan- A. nw:....,

8
&°*"'11!..•t :-•

50
o 

retAtm .baUd bir. mecl_.!~__.,; ğana göre, Yunan ordusunun Ama- İngilizlerin Balkanl~ mU1'lffMı- gın bombalan atılmışsa da 90k geniş Ba-=~~ ~ 
llnde l>ulundutunu ~~b~ vutl .. tah'=-e etmek fikrinde bu- yetSlzllklerinl teıA.n lçhı tnellfıenye hasarlar olmamıştır. 1 =:ı:t ol0.50 
AJcdenlzde blb'R ve &MTJ'__.. ım ı agu :J: eld" y 1 yardım bahsinde yent tedbirler alma- Tayyarelerden bazılan Berline ta- R. ~~essll senedi olO 50 

• mabaıel>e bqlutıak tllelfflr. a.- unmuı m tem ır. ugos avya ğa hazırlanmaktadır dar atın mış ve bunlardan. cak BİSitB SENETL.ERt 
Bir günde gezmeaı müm· y~ vasıt.aıarla batladıJr'lan tebll- harekatından serbea kalan çok bü- New _ York Herald Trl.bune gazete- bir açı ı:~a müda.faamnın a:araJ ---..,......,,,...,,..~----.----

kün olamıyan bu gemi, keli ıefere devam -=-~in yük Almam kuvvetleri, Arnavutluk· sine göre, Beyaz saray mahtlllerhıde atefinl geçebllm1ft1r. Evlerin bulun- T. C • .Merkez bankası 107.SQ 
hal nazllerfJı bttJDt' Afrlta mu~ taki Yunan kuvvetlerini büiıaye ede- bilküın süren hava, yeni çok btlyük dup mahallelerde bir kaç yangın T. İt banbsı~ma muharrer batmasım imkansız e ıııtıyaçl~ ıa:rİnctye b.dar devam cek olan Yunan kıtalarını geri at- tedbirler hazırlan.makta. oldutunu çıkmıştır. Bundan başka kültür mües- T. İt ~!1f~ ~~!mııe alt) 

getiren teıiaata da = mecburlyetlndedlr. B. mtıer mağa muvaffak olınutlardır. Bu. göst.ennelttıedlr. Reis, İngiltereye ve seaeleri yeniden hasara uğ~r. Kupon ~k 
aliktir 1çfn her f8J' h&vrı:va balhdır ve llerf Yunaniatanda bulunan İngiliz kıta- Akdenlze harp malzemesi nakliyatı- Atın esnasında hava datl bataryala- T. İt bankası mümessil his. 

m yiirilyilıe amr olacak her hangi bir lan üzerinde de tesir yapabilir. nın enınlyetini temin emeseleslne hu- n nç tayyare dtlşiirm.iişlerdir. Diler Kuııon psik 
tevak'.ltUf vakfesi hedefe varmak M tb t Ne • . susl bir ehemmiyet atfetmektedir. 1kl tayyare de Berlin civarında alev- A. Demlryollarl .şirketi (" .SO) 

dra l$ <A.A.> _ Reuter ajan61· ~ ualtır.• a U& zaretınm SelAhfJııettar mahf~r, Ame~ Ier içinde yere döşmü§tiir. A. Demiryollan şirketi C'!r. lOO 
nt!'°:navatan filosu nezdlndeti husu- Methur guetecAerden Waltcr Ll:ı>- harp .hakkmd.ıP bülteni Birl~lk devletleri hükiDnetlntn tfcarı l ·ı· 1 • B ' Esklhlsar çimento tirken 

bll ... _.10r pmm Aıvor tı· cB Hltler her ne ta- A.. 18 '-AA) . ad seynsefa.lntn ha•a Ye denlllden mü- ngı ız erın remen e Ştrketl Ray•iye ıd muhabiri u.u• · , • • tina ' • . -+- Atma r • dafaası lisulleri hattındaki muhtelit • b • :";f • 

İnglllz donanmasının en yeni~: ~vrupact;- ~da mı!8'J:be=t yosuı Matbuat Nnaretinin harekat tetlitıerl tetkik etmekte olduğunu bil- JleRI ır taarruzu Şirketi Hayriye temetıü 

9.os 

s.~o 

90.-
22.85 
37.50 
'155 

26.-
21.-

im olan Kral Beşinci Geô~l oldu- Jraıııanm~lleadettldlr. Çttnkil baki- hakkında aşağfdaki bültenini ne,- dlrme-ktedlr. 'l.eadra 18 <A.A.l - Çaqamba ge- ıooNDt T&BVİLLEllt 
tunu ziyaret eden ilk gaze 1 ....... retm· tir· New-york Post gueteetntn v-.ınc- cesl Alman bava kuvvetleri Londrayı --------------------
tum için geminin bazı husustyetlerinl taten harbi kazanmış olmak ..,. ... , Ml§ha · . • . t.cın muhabirine göre Balkanlardaki bombardnnan edeıtren İngills hava Kredi Fonslye 1903 (sigortalı) 104.-

k .... ft_._ Bu zırhlı ınsaniar Norveç'ten Yunanistana, Polonyadan u rebe, şımalı Yunaauatanda +--ııı n#f k ~~·-"~' i Am rf- kuvvetleri de Almanyadn~I 1n•<>at • ... uı11 94 bydetme ~""''".. _.,_.._ 1 tadar 1 _,.._, _ _._ ftZ1 h . h . . • d icl .&,lig z muv- n ıy~er, e ......,, ,,_ _ .... .-
tarafından viicude getiı&Ull"'lr 0 

an Fransaya 0 an .,.,....,._.._ • cep enın eyetı umum~yesın e § • ta Birleşik •devletlerini, Amerltanın tezgih]arına yapılan hücumların en • i. Amortl 60.-
harp lletlerinln en kudretllstdtr.· ~- t~.!.~lde ti~ etmışba..-olmab'-~ detle devam etmektedır. müdafaası lçin esllha lmalAtını hız- şiddet.llslpi Bremen'e tevcih etmiş • • Kupon 1.10 
mide en mütekA.mll müdafaa ve -- ou -- •uvueqıı,.nuu• ...,._ '-'. _.. Sarandoperon geçidini müdafaa laştınnağa mecbur bırabnıştır. bulunuyordu. Aynı gece İngiliz hava ----:---,.r-:NUK=:::-IJT~----
arnız vasıtalan vardır. BombaJara, mmı gert oettltl zaman N'=eon'un eden İngiliz kuvvetleri, kuvvetli Al- Vaşington Pon gazetesinin bildir- kuvvetleri Wilhelmshaven, Cuxhaven 
mermilere torpillere ve maynlara Pnıs)'ada maruz ~~ .. -~ isyan man piyade ve tank hücuınlannı tar· ~ine göre, eter Amerika Birleşik ve- Wesermunde'e de hücum etmiş-' ı Ukten ......... , .... 11 bu gl>l bir halle karş._.._.,... d 1 tl i r' gilte hı Ati ..... l dir H"' ....... t M ;, ....... karşı huswı bur çe ,,_.,.._ ka ' detmi§lerdir. Buradaki mu~rebe, ev e er n ren anw~ mu- er · ucum ..._ saa sunn'"'l.,..r. 
derece kalın bir zırh tabakaSl ımş;llk bilhassa şiddetli ve kanlıdır hare-besini kazanmaaına yardım eder- Gece çok karanlık olduğundan elde 
biç bir yerde görülmemi§'tir. Keza y l . v • se, Balkanlardaki ve Afrikadaki Al- edllen netıcelenin teferrüatmı tesbit 
bu derece sık yerleştirllmi.ş top da ~ç UgOS Q V b Adlmk-:nla~~ Olım~d0.8 d,dmfm cednu· man muvaffakıyetleri ehemmiyetleri- etmek mümkün olamamı.,sa da Bre-
bir gemide veya kalede yoktur. Di6 er un a 1 dıger geçı 1 mu a aa e. e~ nt kaybedecektir. men şehrinin üzerini kaplıyan sisten 
her hangi bir harp gemisinden çok ll Avustralyalılara kartı on fırka ilen Va!_!ington 18 (A.A.l - B. Roosevelt, .sıan kızıl ışiklaf sayesinde İngiliz 
fazla g1z11 sll!hlara ~ bulun: m Q Q Tl sürmüşlerdir. Fakat bütün hücumla.- bugün gazetecilerle yaptığı görüşme- plloUan dügımanuı maruz taıdıtı 
ba yüzen kaleyi gezıebilmelt lç1n d ri muvaffakiyetsizliğe uğramıştır. de, Amerikan dkAn umumlyeslnin zarar hakkında b1r fikir '!dinebilmJş-
dn klfl gelmez. Bu gizli sllAh1ar :;1 Daha garpte kuvvetli motörlli harp vaziyetinin had mahiyetini JA- !erdir. Pilotlar eneIA. yangınlar çı-
blrine raslamadan hemen ııemen r t_.-!ltere, Yucroılavlara kıtalar Kalabakanm imalinde Yu- yık.ile müdrik bulunmadıtı takat git- kararak sahayı nlabeten aJdınlatabll-

Türk. altını 
Külçe altın bµo gramı 
Osmanlı bankası <banknot) 

AKŞAM 

28.30 
3.77 
2.55 

adını atamazsınız. uıgu • ' " ' • t11cçe daha fazla antamaJa bq1adı- mJfJer ve cından aorıra bombalarını 
siyade p.- aid bütün mallan nan hatlanna hucum etmektedir. Al kanaatini izhar etmJ.ştir. af.mı§lardır. Çıkan yangınlarm geniş-

Bu alllhlann dlkbblrlnte enChurchlll'ln mu""ıadere edecek Fakat bu hareket de önlenmİ§tir. B. Rooseveltten Balkan yazlyetının lediti görülmüştür. 1400 turuf 2'100 kuruş 
yan olanlanndan e ~ M Dü· L d fi · ,_,, . ' t _.-!il h · in 1&ft l""&ft 
gtzU slllhı adını vermek mümküJldur. şmanın esas ne e. nı t~-;u Ame~ika Bırl~ devletleri için tıeh- .uqp tereye ava a nı - • - • 

Tllrtıye BcnebJ 

Çünkü bunun imalini, Bahriye Nazı- eden T esalya ovasına mmek ıçın llkeyı f'azlalaştırdıtı mütalA.asında Lmulıa UI CA.A.l _ İnglllz hava ve .toO • 800 ı 
n bulunduğu v.amanlar B. Chuıchlll Lonclra f 8 (A.A.) _ (Reuter): yarma yapmak tqebbüaü, çok bü- olup olmadığı sonılmuttuf. B. Roo- dahlll emniyet nezaretlerinin teblltt: 

1 
__ .._..., ..... ,_.ıs_..o _. ____ •_ 

Dham etmiştir. Bu gemide insanın B k l "}' ti t k _ yük kuvvetler kullanmasına rağm~n. sevelt, bu sualin ne 80rulması ne de DD.tman t.ayyarelert bu gece eenub Posta JWb~tna dahlJ olmıyan . te7 zırtı ta- 0 a f&Dl, nıı ız care ve e ono . . . bu sunıe cevap verilmesi tcab etme- fbı 
gözüne en ziJ'a.de carpan Fillı.atUıa bu mik harp nezaretleri. Yugoslavyarıın şıındıye kadar akı~ kal~ ş~ır. Bu- eliği dtl·üncesinde bulunduğıınu a6y- sablll tehirlerinden birine oldukça ecne memleketler: Benelllt: 
bakasının kalıntlıimlJdırtr · ~ftdar vardır diifman işgali altında bulunan bir nunla beraber, vazıyei, cıddı olarak lemi«tlr lfddetıl bir taarruz yapmışlardır. Ta- 1800 alla &1lllJ 1900. lo ayblJ 
taıınlık 40 san e ~ ....,. · · . .. . . . . .w •• t "f dil k d' Al l y "$ arruz gece bastıktan biraz sonra baş- 1000 tunıttur. 
Güvertedeki taretlerln her biri bir arazı telakki edılmesı ıcap ettıgını avsı e me te ır. man .ar, u- Sor:ıı 1 b~ka suallerden, hiikfune- l&m11 ve gecenin büyük bir kısmında 1----------------
küçük ev b~yükltilündedlr. Bir taret: ve düşmanla ticaret ve abloka ka· gosla~adan durm~dan takvıye kıta- tin Cm' ~uayyen ~tta bulunul- devam etıniştlr. Alman haberler hı- Telefonla~ Ba,nmharrlr: !t 

toplar tam IO tanedir. aşağı yukarı nacağını bildirmiştir. Jlinnetice, Yu- İaıgiliz hava kuvvetleri, y,ürüyüş Fakat reis, bu ır:m-ıa.tm pdiden baş- da ciddi olmadıtmı göstermektedir. M1ldir: bll7 _ 
ıe 38 Ut dört top vardır. Bu çap;aki nununuıı Yugoslavyaya tatbik olu- ları g9ndermektedır. masına musaade ~ttllt ötrenllmlştlr. sanca zayiatın çok olmadığı hasarın Yaa .,... ma -· libre !Hll 

MiiVilne- şeklınde olan bu çelik maı.; p.alav ar.w.inde bulunu h hangi halindeki Clüşman kollarını da~ıta- !ayıp- başlamajlıgım bl)pem<:ktedir. İngilterenln bilhassa ~ fhnal ve ltebiüleWI 22 - Kasım 1'3 

:=~:: ı:::eti&ve e:aDdll f: kfnW ilo ... , k ~ le- r4 ~auuı taakl~ı, W ag tllDell 9rid ftperba~ de d8puıın .lla- - _.. .et. 1kı Ak Yat 
melere basmak için tam lOI fil ........ dcad ._ ma1l Y..,.... laer ~· ~·~ ıt4lıiıt. 'l'i.(i:I! - ~ .., ...,_ bpledOefll'r. .._ S. ~- ı.n ,,. 11.08 ı ::funmaktadır. Bu biiJiik to J.np diPc .uaı. .. et.etlerde bulun- hav...,..ı.n.e ~ 7~ h;i ~~, j1fe, ınad_.~ ~-~ f!!i Va. QI !-MI 13,13 17.00 19,582!.S 

t•ı.ıw --........ -... - L -• _... -~-ı · · · he bar~---- d r L ın" .. An'ı@ ıra kttalantı.tç,')ıinrenep mc- ~ ve - wv UK' _. ._ .. ~si birden atet e - ~ _ .... _ m1a5o • ~- -en--=- en JCap etti- m CUDHU1 e e e" ve un. • ~: ;,em .;;.. ...... ~. etmek mamıetır. Bu ~ bir dilpnan tay- ~: Babıllt elvan 
Janndaıı çı.kan demlı1n atırlıtı ıedl ren bir ıJdÇtur. Bundan b'atka liu ~ cephe ha~ın gerwnde- tiere~fuındeTu~artt\~ Jlai'ei:et yarestnin dütlrlllmfif oldutu blldlril- 80tat No. 13 
tondan aşağı değildir. Yalnız öndeki günkü cuma gününden itibar~n, Yu- kj Alman ınevz.ilerm~ ""°"' du • lemJftir; mektedlr i•••iıllıiiliıııı•••••••i:: 
blyük toplar blr at14ta 4,5 ~ ; goslavya harp kaçağı bakımından dan şiddetli lıllcumlar yapmaktadır. M ita .. • d j 
mı yatcıırabpil'J~: ~çlndekiltt da diifman mevridi telakki olu~ A~a radyoaunan teMf"' ~da. taarruza uğra. ııraıaa uı a<AA)uze~e ttJ>Ui· ...., ... l;iııde bir. §C!mi 
~:tft- :deıı 1laft8 'bitte'! Sştt.me- ve Yugeslav ma~reçli olan veyah~ • I..ondıa 18 (A.A. ) -Atına racii mad!kça bituaf kalacak Dün gece, 4ipnaıı ~ itaaJ ettiler 
nıektedlrler. ıs Uk toplar, guverteTıin Ytıgoslavlara aıt b11lunad bU yosu dün geçe 1a,,_., fil teb~ q~ Bo8tDn l8 (A.A.) yüı.,.u ber1ııe Maltada aç alamı ŞL~ ft (AA ) 

8
• J 

her 111 tai1lfulda suaıanmıştır. Bun- mallar,' müıiadere edilecektlt. retmİ§tir : Ordwtıuz •e miittelitiliDi- Milli it-J fa M-·- -'- 8-A,,!rlanda Jfa$ vertındttfı'. Dtllman tana.re- t bl".::~ ba. . L _t.. ır apon 
ıar us tane olup büyük bir lrtifaa ve • • • rd d it: • t m ~· a '~ • l'Vll;9' lr- lednt dentr.e dolru tanleıtınlftlr e 181. Ç&r@fll aau.uı ansızın 
uzun mesafeye endaht edebllınekte- İngiliz adalan tabın zm k 

0 
usu ı::iÜ :;-e :kiu a: .;~ık - landa. lıi~rafl~ ~ ~ost Ameri- Bagb ölled.ın: .,nra dlpnan t&,- gçov k oyqna uker çıkanlarak 

dlrler. Bu topların daha östilne sıra- Lo dta 18 ( A A.) _ BaıveU- me t~ dv~ . 
1 
~ :; arış a- kalılar toplauıtısında •Öylediği bir ,.mert Maııt.an. yatJqtıkları aman Ş.OIİDa~ J.on latalar tarafından 

lanDU§ çok seri ve mükerrer ateşli 1 n fı d b · kpm neıre.lileaı nı mu a aa ey em !e r.. nctukta demiftir ki: bir Jdl1 hafifçe Jaralanmıttar. ifsal edi'diiiai b ildirmektedir. 
clller toplar vardır. et tara n an u a . ..ı:.. Her tarafta çok şıddetlı muha- clrJanda limanl·-· ,_!__ ·~-~~--·•••lll!l••••llİ ............. .. tebliğ hakkında Reuıer aJansı ....,,or b l lmakt dır o·· k , -- ne .1U11111eye 

Bu drltnota yapılacak hava. hücu- . • re e ~r. 0 
.. ~. :... • uın.ıan... uv- terkedecek, ne de kuabyacubr. lr- M k • L • 

mu çok müthiş bir baraj ateşlle kar- ki.T hliğde mevzuubaha İngiliz ada- ~ledb ı uat'!.nlugune s:,~en. landa milletinin hükümranlık bakla- a 1 n a v e E 1 e.~ t r 1 k 
fl}acaktır. e • • -'-- s· t--=L lı:raUık ada- agır ar e ere ugranıışbr. yet· n ailihh gemiler mubbiliade 'teya 

lan tabın yamu: ır C9"A • li kaynaklardan abnan en -.on ha- d... h han • "W.azaJa 1a • • h d • • k • 
Uzun menzilli ve büyük bir lrtltaa farına jnJıisar etmeyiJ> .. büyük B1!tan- berlere "re müttefikler hattının rger er gı mu r .. •tıla- m u e n 1 s 1 1 m ya g e r .&eş edebilen bu toplar, lord Hallfax'ı hükUmran olduııu veya bima- • , go • • , m~ hlandanm taarruza ~a- 9 t 

Ameritaya aetlrdlRt zaman gemiyi yanın bul d rd .. b'.tün Katenn den Serfıçe ye kadar uzanan dıkçt. bitaraflık sİ,fuetiııi deiiftir- • 1 
lllıaret ede; Amerikan bahtiye mü- yeli altı~~~:lclir: un u ugu u sağ cen~ Alınanların ti~detli taar- meei ihtimali kati);ea 7oktur. 1 ş e t m e m u h a s .• b ,. v e Wıe•mlaruun çok nazan dikkatini adalara 111m&1 • ruzuoa ıyı mukavemet aöstennekte- • 

~· • Amerikan \>abri1e m- Y ahacliler fnailteıe dir. Avuatralyada ticaret t • t f • 1 k 
Jalnıs ~n ı::ı.~t =-= lehinde tezahjirat ~im- hava bınretleri ~ bir gemileri yapılıyoı- 1 c a re ş e 1 a 1 n a c a 
200,000 sterlin mal lm t I faalıyette bulunuyor. Fakat agır za· Melbounıes 18 (A.A.) _ Avust· 

~nln da~lllnl o ıe':n:~en önce yaptı ar .. . yiat vermiıtir. ~a.rbi Makedon~a_da ralya ;qe ve miilıimmat nazın ayan- Su"mer Bank UmumAı uu··dı"rlu"ğUndan 
köpruyil dolaştıl:. Burada eberls1 Lonclra 18 (AA. ) - Muatak_!l İncekaraeu nehnnın yukarı vadieme dan B. Macribe yapdması kararlat- 1 
rızıı bir çOk Aletler gördük. zırııımm Framız ajaınsının Kudü~~e~ ~~dıgı giren ve dün Grehenc mıntakaaında tırılan büyük t~nilatoda bir Mk ti-
:ık ve ldaresı ayn ayrı dört nokta· bir habere göre, cum:t gunu Bırıase- taarruza uğrayan Alman kıtaları Ka- caret gemiamd "Ik. . . ..- b. Umumi Müdürlüğiimüzti.D muht.elif aervisleriııde Wrf fM 
ta temJn edilebilmektedir. Gemipln ba"da Jngiltere lehinde yapılan bir labaka istikametinde ilerlemek gay· it h fta e~ ı 

1 
ınm ı~şasıblldi ır (ihtisas mevkii) diğeri 281 lira 8ezetH Od Jdm---m.. Wrl 

6n YYarelerhıl UÇlU'JDap mahsus Ca- nümayİfe 1 O bin Arap iftirak etmiş· retlerine devam ediyorlar. ~çt• a sonra at anacagını r· .7""'6""&.ua, 
.... puıte llatemı tamamue yeni bir .. "il'" .. ·1 b. mış ır. 400 (ihtisas mevkü) üçü 300 er lira üeretll (ikisi ihtisas mev· model ilzerln in§& _ 11_ 1..,_. Gemi tir. Yüzlerce Arap gonu usu 1 e ır Bütün gÜo Ergeri mıntakasmda ki) d··~ -1.1- .::..._..11_wı~ 
dahilen blrb~en ~lıe" ayrıla- Yeni Zelanda kıtaaı sokaklarda ge- Progonati'ye karşı ve Drin nehrinin Şanghaya bir --L Alman Oo maauıe m~ııumu6., ue Hra ücretli bir Elektrik 
bllen muhtelit bölmelere taksim edil- çid resmi rapDll§tır. Kıtalar bu mın- garbine tevcih edilen İtalyan taar· ~ mühendisliği, 300 lira ücretli iki mütehasm işletın• _... 
mlştlr. Bu sistem zırtıımm batmasını talcadalti Jngjliz mahalli eşraf tara- ruzlan püakürtülmüttür. Kliaura genci gitmit liği (İkisi de ihtisas mevkii) ve 300 Ura lcftUI (tldlas~ 
1Mmen hemen lınkA.nsız kılmaJttadU'. fından karplaııDUftır. mıntakaaında da diğer İtalyan taar- Şanglaay 18 (A.A.) - $eagiyen kii) bir Ticaret şetliği münb•lctir~ 
Telefon santralı 200 maldney1 idare Yahudi gönüllüleri de cYahudi ruzlan püakürtülmiiftür. Fakat düt- P.o Çin gazetesinin yazdığına göre Tayin edileceklere yukarıda yım1a.-.. t.aWsatıan dahl-
=~ ~ ıa::n~ askerleri ~Ü> nü tesid ederek Te- man Apsoa'un şimalinde devaıplı ekseriyeti Gestapoya meneup birçok !inde 

3659 
ve 

3968 
sa•••h lammllara 1IUtlND .ıaldleee1dert 

giindfiz he dü:lb. ~ ~ liviv, Kudm ~e Hayfa aokaklann- bir taanuzdan sonra ve mühim Alman genci 8İyaaetle uğrapnak ,,,.,.., 
JlÖbetçl v~. Gelecek bir j.aa.ret üze- da geçid remn yapmışlardı~. Mem· kuvvetler kullanarak Kiafekiare 'bo- üzere Şanghaya gelmektedir. Japon· ücretler verilecektir. 
ııııe gemı so milden fazla bir 8flratıe Jeketin her. tarahnda .~ahudıler in- ğazını nihayet ele geçirmeğe muvaf- ~n geçenlerde Şanghayın fİqıal kı· Taliplerin mesleki tahSll \'e ~ JlderJr veslkaJar. =.hal dÜ§lllanm bulunduRu nokta~ giltere lehınde tezahuratta bulun· fak olmu~ur. sım.lan üzerinde yaptıklan paraıütçü 2/5/1941 eum. ctatt ••s amw bdar ~ Umumt mü-

tet edebll!r. Ammt siiratln muşlardır. Yunan halkı ük" .... tini• • talimleri hu Almanlann nezuıeti al- dflrlüfe aaıac.a&ıan. 
lıaddi ıızn tutulmaktadır. Yalnız, ı mıe tmd Jrub im l••••••••••••••••••••••llll Kral Bethıcı Oeorge zırhlısmm dün- İspanyaya nakledilen muhafaza ediyor ~ =. .. ut :ııtur. ebi mahfil-
Janın en süratll harp gemisi olduğu b .. d J • .l)'1 uma ua ecn 
muhaJrlrattır ug ay ar A tina 18 (A.A.) - Gfi bildiri- terde beyan ohmduiuna s8re ba 

l!D.elttrtk ~eti orta büyüklükte Madrid 18 (A.A.) - İngiliz yor: Garbi Makedonyadaki son aa· paraşütçü Japon kıtalan Çine dtıiiL 
bir t&hrin tenvlr1ne lifi gelecek de- Hazine nezaretile yapılan anlqma· keri inkitaflar neticesinde vaziyet belki cenub de~~ ~ bir 
recededtr. lar mucibince veya İngiliz stokların- herhalde daha ziyade cidclileşmiftir. mıntakasma tabsıs eclilecelı:lerdir. 

Gemi :rol a.Iırten hlç bir sarsıntı d alı an 67 000 ton buğday lapan- Maamafih bazı mahfiller vaziyetin .......................... ............ . ldssedilmetnelttedır B 4 ... - .. t p1· an n • vd d'" itil V• •• .__.~ edi lar 
da tatbik · u ...._.. a- yaya nakledilmiştir. Bu bug ayı ta- uze ecegını ~ yor • 8İ)e vaziyetten haberdar olan halk 

::ınde temın edllen yeni usuller sa- pyan 16 vapur tubatın birinden 1 O Gazet~er hundan evvel~ B~- soğuk kanlılığuıı tamamile mubafa
daha dört zır~· Aynı t.ıpten nisana kadar İspanyaya gelmiş ve de oldugundan daha az ııikbindir. za etmektedir. Halk arasında kati-

• aktır. 29, 000 ton buğdayı hamil diğer altı Gazeteler cereyan. .etmek.te • olan yeııı teliş eseri görülmemektedir. 
Amerdcanın İngiliz vapur da ayni müddet içinde yola meydan ~uhareb~~. netıceın •. he- Yunaniıtana baYa 

k fil 1 • • • -·L-..... r J O 000 ton buğday da va- 11üz taayyun etmedıgını ve İngiliz -
vapur a e el'IDi hımaye )u ·"ki' til k .. hazır bu- Yunan kuvvetlerinin harbe devam taarruzu 

Yapı ve imar itleri ilam 

Nafia Vekaletinden : 
ı - Etsl.ltm.eye konulan lf: Hukuk fakiiltesl biılasına Ketlrllecek Maarif 

ma1baası için a6ri geçen binada 7aptırılacak taclll!t işidir. 
Keşif bedeli: '1029 llra. 28 kuruştur. 
2 - Eksiltme 2/5/941 cuma güni saat 15 de Nafi& Vekaleti yapı ve imar 

lflerl ebiltme :tom.Lsyonu odasında açık eblltme u.sulil.e yapılacaktır 
s - Ek.s:lltme taıtnamesl ve buna müteferrt, evrakı 35 kuruş bedel mu

kabllbıde yapı ve 1mAr işleri reisliğinden alınabilir. 
4 - Eksiltmeye girebilmek lçln isteklilerin 527 ~ yüz Y1mıI yedi llra. 

edeceği doğru değil• P1 ur a:~tyuclıre Bmeb ~derelar A-"an- ettiklerini yazıyorlar. Yine gazete- Atina 18 (AA.) - Yunan dahi-
unmaK a • u ug ay ·• . h .. t". l" · · d" -L--- H k d • • 

Va,iastoa 18 (AA) - Reisi- tinden, Kanadadan ve Fransız Fa- ler, Yunanıdstanhın mk uta "!~ . go ur- ~ demn.ıyaki e~ ,~zareti ~ .-.,.uuAlmawa- arp a a emısı satın alma komisyonundan: 
cümhur B. Roosevelt, Atlantiktı • d ~ ünhası an la- mez bir tarz a are e ettigını. mem• gı teoUKı neşretnüatir: an Harp a.k d mJsi 

20 yirm1 ~uk muvakkat teminat vermeleri lıizundır. (2134 _ 2996> 

leyen İngiliz vapur kafilelerine Anı~: ~':ı ~:parlaril;endJedil~tir. leketln ıeref ve istik}~ iki ktmet• ~e1eri bugün Ean"boz körfexi- ne evanm ~ anlı: 1fı!rksa~:d~lın;= ;::·~=--=- :ff !:; 
rikan gemilerinin yardım edeceği Bundan hqka lnsnterenin Ar· li bnpa~torluğa kar11 sil&hla 0~~.1': .nm ~azı ~t.akalarmı ~bardunan akademide müteşekkil satmalma komisyonunda ~ .. Jlft 
hakkındaki haberleri hususi kltibi jantinde halunan buidq etoklann- tan ziyade ruhı1e müdafaa ettiğini etmiflerdır. insanca zayıat yoktur. gtin fillm merkezinde göıiilebllir. Tallpterln m1bıa)ül fı a ~·9ı1MıJICl.ll!I 
Early va.sıtaaUe tebı"b etınif ve bu· dan 100,000 toD da~ ıh- kaydediyorlar. Almu lıa\erleıe sön w diipnan mldirlftttine J'&tırılmıt o1an cl09 Dıablı 
aan )'alan olduiuma IÖ>'leaaittiı'. r.iyaçları ivin BJTlım.... Bilha ... ecnebi radyolan vuıta• tayyaresi chitüriihn~. '*"'* w ~ alılde ••• 



Sahife 8 

Pirinç, mercimek, bezelya, yulaf irmik, arpa, patates, komflaor, nişastalar ve sair hububat 
unları el dokunmadan otomatik vasıtalarla imal ve ihzar edilir. 

AP MARKAYA DiKKAT 
JK. Nur:I Çapa KunılOJ tarihi 1915 

Uzun kıt gecelerinde hot nkit 
geçirmek için mevhur 

AR SEN 
LUPEN 

Büyük ve heyecanb roman 
serisini oku111111a I 

• Bu seri 6 büyük ve resimli ctlttir. 
Beher cildin fiati 80 kuruı. 
6 Cildlik takimi 

birden alanlaT için 
liati: "'4 liraClir 

Tevzi yeri: AKŞAM matbaası 
tel: 20681 

Yibdt yirmj iskonto kupona 
Bu kuponu kesip cAKŞAM 

Matl:>aaıı Kitap servisine> ge
tirir veya gönderirseniz fiat 
üzerinden size yüzde 20 iskon
to vapılacakbr. 

ocuk donları 

·----MAKSi M' 'de--~ 

• tçı lAstlkll, dışı lpekll kumaş
tan yapılmış çocuk donları ve 
çocuk altı muşamba.lan çok da
yanıklı ve çok zartltlr. Piyasa
ya taklitleri çııtarılnul oldu
ğundan 

. . 

~~~\PARA 
\ '\ r '" '"'· ~ -JJ AY.&. T Y AHIŞJNUf 

DİREKSlYONU
0

DUR-
M ,.,-... ... .. , --... -:::- 1 

rT.IŞ 
'~ 

ANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 

1941 ikramiye plôni 
KES1DELER: 4 Şubat, 2 Mayıs, 

. 1 Ağustos, 3 İkincite~rin 
tarihlerinde yapılır. 

1941 ikramiyeleri 

BU AKŞAM 
KIYMETLi SAN'ATKAR 

Fi 
nin muvakkaten istirahate çekilmesi münuebetile bir 

'VEDA GECESi TERTiP EDİLMİŞTiR 
San'atkir S A JF O V JE: Bu geceye 

ittirak edecektir. 

İDARUİNİ-BİllN is BANKASINDA 
IKRAMIYEL.i. HEsAe AÇA_B 

Harp akademisi satın alma komisyonundan: 
Aşağıda cinsleri yazılı makinelerin ayrı ayrı sökülmesi ve a.mbalfıjlan

ması pazarlık surctne yaptırılacaktır. Şartname ve makineler her gün 
akademide görülebilir. Taliplerln ihale gün ve saatte Beşiktaş mal müdür
lüğüne yatınlmı.ş muvakkat teminat makbuzlarlle beraber Yıldızda akade-
mi satınalma komisyonuna müracaatları. (3060) 

markasına dikkat ediniz. Her 
Eczanede bulunur. Toptan satış 
yerı Sirkeci Demirkapı No. 30 
Tel: 20992. Telgraf: İstanbul -

Ateş. Posta kutusu No. 38 

Dr. A. Emanuelidi 
Sirkecideki muayenehanesinin is

timlaki dolayıslle ayni sırada Mer
keı LokantaSl üzerine nakletmiştir 

Dr. A. Asım On'!ır 

Ortaköy 
Şifa Yurdu 
Şehiı gürültüsünden uzak bir 

yerde büyük bir parkın içinde 
ve çamların ortasında fevkali· 
de güzel manzaralı çok temiz 
ve iyi bakımlı, kadın, erkek 
her türlü hastalara açık hususi 
hastane. Sinirlerini ve yorgun· 
luğunu dinlendirmek ve neka· 
hat devrini geçirmek istiyen· 
lere mahsus yegane müessese. 

Telefon: 42221 

KÜÇÜK İLAN 1 
okuyuculanmız arasında 

EN SERi, 
ENEMIN 

EN UCUZ İhale tarihi Saat Muvakkat Makinenin cinsi , 
teminatı vasıtadır. Alım, sabm, ki· 

Lira. ra işlerinde İş ve İşçi için is· 
ı adet 2noo Liralık = 2000.- LJra 21 Nlsnn 941 11 de 60 Llto Marlnonl ve keski makinesi l•ıııitılifıiiaiirlılr-ııılelidliiliniiiziiı. ••••••ti 
3 ıooo .. = 3090.- • 21 Nisan 941 13 de 60 I.lto Avusblrg ve Transport makinesi 

% 750 .. = 1590.- " 21 Nisan 941 14 de 60 Tlpo ve bıçak maklneds1ı 1 
ki i :ZAYİ - Beyoğlu y°!'anc:N..,.~~etr;lk 

4 500 = ıooo.- ,. 21 Nisan 941 15 de 60 Pedel - Zımba - Tel k ş ma nes . şube.sinden almış oldu5um ...,,. r-
8 " 250 : his tezkeremi elbisemle birlikte çal-

35 " 100 n : ::::: : Toprak mahsulleri ofisi İstanbul şubesinden: dırdım. Yenisini çıkartacağundan es-
' kisinin hükmü olmadığını bildiririm. 

19 Nisan 1941 

N 
.. _:_.,:·_··:.: E,;.. ....... ·v·· : .. _.R· O Z. N. 

İ"' ,.. '{ . . • i-. - ·' . . : , ... . 
~. - ' ~,.: •:. f ""'. . - :-

i~ '; __ J, ' ·;·~· .. • : .. . . ' "< ..• • . . .· ,. ~ . I~ 
Ba+, Dif~ Nezle, Grip, Romatizma 

Nevnlji. g_ınklık •e 86tfto A.ğnlannııı Derhal Keier 
Tcabındl~roocıe 3 kaşe alınabilir. TAKLlnERINDEN SAKININIZ 

HER YERDE PULLU KUTULAR! ISRARLA iSTEYiNiZ 

Sümer Bank Umumi Müdürlüğünden : 
Karabükte Türkiye Demir ve Çelik Fabrikalan Müessesesi 

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

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

lerin 21 Nisan 1941 tarihine kadar Ankarada Sümer Bank 
Umumi Müdürlüğüne ve istanbulda Sümer Bank Şubesine 
müracaatlan ilin olunur. 

Beis mit ol 
İdrar yollan iltihabı, yerıl ve eski BELSOÖUKLUÖU, İdrar zorluğu, Me
sane ve Prostat lltiıhabı, Sistit ve Koli Slstitlere. Böbrek rahatsızlıkla
rma. kaI'§ı en mükemmel llAç BELSAMİTOL,dur. BELSAMİTOL kulla
nanlar yukarıda sayılı hastalıklardan çabuk kurtulurlar. Eczanelerde 

bulunur. Umum1 satış deposu: Baml Aksu Yenl Valde Hım No. 20. 

Sümer Bank Umumi Müdürlüğünden : 
Bankam.ıs Merkez Teşkilitı için 260 - liraya kadar 

ücret verilmek fuere 

Çok iyi İngilizce bilen bir Mütercim 
alınacaktır. İJaveten Fransızca ve Almanca bilenler tercih 
edilebilir. Taliplerin 21 Nisan Pazartesi gününe kadar Umu
mt Müdürlüğümüze müracaattan ilin olunur. 

Büyük bir alaturka musiki gecesi 
Bu akşam Taksirııd.e 

KRiSTAL GAZiNOSUNDA 
C. H. P. Eminönü Halkevl SosYitr yardım lfönI rncnnı.atıne 

lstımbulun en kıymetli San'atkarlarının ittirakiı.. 

a a ı 
Bu milaamereye: Kıymetli bestekar SALAHADDİM PINAR, Ke
mani Necati Tokyay, Cümbüı Dramalı Hasar.. Kemani Nubar ve 
memleketimizin maruf diğer san'atkarları bu fevkalade geceye 

utirak edecekleri 2il>i. sevirnli aes kraliçesi bayan 

HAMiYET YÜCESES 
Gardendeki seansını bitirdikten sonra müsamereye i~tirak edecektir. 

Sololar ... Sürprizler ... Duhuliye serbesttir. Tel: 40099 

Harp Okuluna Havacı Subay yetiştirilmek 
üzere sivil liseden mezun olanların kayıt ve 

kabul şartları 
ı - Lise olgunluk ımtıhnnını vermiş bulunmak. 
2 - Aldıklan mezuniyet diplomalarındaki kanaat notu iyi veya cok tyt 

bulunmak 
3 - Olgunluk diploma tarihinden bir seneden fazla miıddet geçmemf.t 

bulunmak 
4 - Sağlık durumu vııotluk hizmetine miısait olmak. 
5 - Yaşlan en yukarı 21 olmak. 
Not : 
Bilahare hava muayene heyeti tarafından yapılacak muayenede sa~Iık 

durumları pilotluk sınıfına müsald gbrülmlyenler isterlerse harp okulunun 
diğer sınıflarına verilmek gibi hiç bir mecburiyete tabi tutulmazlar. Tam 
serbesttirler. Kendilerinin arzularına gbre muameleye ta.hl tutulurlar. 

80 50 " = 4000.- " Bir çuvaldan aşağı olmamak üzere helvalık irmik sat~ınn başlanıldı- Be«iktac İlhan sokak No. 4 de 
~oo 20 " = SOOt.- •• ~ğından arzu edenlerin Sirlr.eclde Liman Hanındaki ofisimiz satış servisine .. ., 
\., ____________ .. ~_ müracnatlan i!O.n olunur. <3057) Yahip oğlu Ahmed İnce 

Okul tedrisatı 15 Mayıs 94! de başlıyacağından talip olanlann, bulun
dukları askerlik şubelerine müracaat edeceklerdir. Askerlik şubeleri. ynptı
rncaklnn sıhhi muayenede müsbet netice alanlar cvrnklnrlle harp okuluna 

il 

RADYONUZ İÇiN 
ALAKADAR OLUNUZ .•. 

Tamir edllmek üzere radyonuzu RADYO TEKNİK'e tevdi ettiğinizde 
% ıoo yeni haline ifrağ edileceğine emin olablliralnlz. 

Çünkü Radyo Teknik •.• 
Rekabet edllmlyecek bir ücretle mıı.k~enlzi tamir etmekle lktlfa et
meyip radyonun Rön~ olan O 8 ILO G RAF sa,yeainde 1nf& 
hatalarını bile t.ashlb ve ikJiıa1 eder. 

RADYO TEKNiK 
P. Perrin ve V. Kornfilt (Mühendis) 
Beyotıu, istiklil caddesi No. %85, Telefon: 41%64 

(Haeopalo pasajı ka~ında) 
Atölyemb her pn saat 15 ten 18 e kadar ziyaret edllebilir. 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme 
Umum idaresi ilanlari 

İnhisarlar U. üdürlüğünden: 1 ._ ____ _ 
MuhammenB. 

Cinsi Mlkdan Lira Kr. 
Formaldehit ı200t Kg. 240 -
Somunlu cıvata t4800• o.det 474 -
ve demir dest.ere t30ıt düzüne] 

% 7,5 teminat 
Lira Kr. 

Eksiltme şekU 
giın ü s:ıa ti 

18 -
35 55 

Pa7.arlık 29.4.41 14 
A . .Eksiltme 6.5.41 14 

Reı.tstans .ıoo. a.det 400 - 30 - il il il 14.30 
1 - Şartname ve nümuneleri mucibince yukarıda clruı ve mlkdarlan 

yazılı malUTne hizalarında gösterilen usullerle satın alınacaktır. 
2 - Vida ve Rezistansın muhammen bedelleri, muvakkat teminatları 

hlzalannda yazılıdır. 
3 - Ekslltme hizalarında yazılı gün -ve saatlerde Ka.bataş levazun ve 

milba.yaa.t şube6indeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Şartname ve nümuneler sözü geçen şubede görülebilir. 
5 - İ9teıkll.lerln tayin olunan günlerde % 7,5 güvenme paraslyle bir-

likte mezkur komlsyona müracaatları. (3081> 

1 latanbul Beledivesi ilanları 

Tahınln İlle 
bedeli temına.t 

-----

1 

se•·keciilcceklcrdir. C2822l 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü Hanları 

Muhammen kıymet 

3551 20 Katip Mustafa Çelebi mahallesinin Çukur Çeşme soka
ğında vaki 136 metro 50 santim vakıf bina mahalll. 

1176 00 Eski Hacı Recep yeni Cihangir mahallesinin Tavuk Uç
maz sokağında vakJ 61 numarataj sayılı ve 147 metro va
kıf arsa. 

456 30 Feruzağa mahallesinin Türk Gücü caddesinde e5k1 23 
sayılı 49 metre 50 santim arsa. 

423 94 Boğazlçlnde Sanyerde Hacı Kapdan sokağında es.ki 1' 
yeni 12 sayılı ahşap ev. 

249 94 Boğaziçinde Yenikoyde Molla Çelebi mahallesinin esı1cl 
Tekke yeni Arpacı sokağmda esk.l 13 yeni 16 sayılı ah
şap ev. 

ı291 20 Paııgaltı mahallesinin eski Cedldlye yeni Ölçek sokağın
da eski 9 yeni 115 sayılı bahçeli ahşap ev. 

745 00 Pangaltı mahallesinin Yunus sokağında eski 51 yeni 1 
No. lı ahşap ev. 

412 00 ŞLşU mahallesinin Mezarlık ve Palaz oğlu soka~ında eskl 
mükerrer 8, l / 2N. 50 metre 86 sanUm arsa. 

1300 00 Kasunpaşo.da Nalıncı Hasan mahallesinin Kulatm cad
desinde eski 23 yeni 51, 53 No. Jı bahçeli ah.şap ev. 

800 00 Boğaziçi Yenlköyde Güzelce Ali pa.şa ve Molla Çelebl 
mahallesinde esk:l Te kke yenl Arapcı sokaltında e3kl ıa 

H k1 c yeni 6, IJ sayılı bahçell iki evin yarlll! hissesi. 
1216,50 91,52 a.se • erra.hpaşa ve Zührevi ha.9talıklar hastahanele- 1000 00 İstlnyede Kürkçübaşı mahallesinin Istinye Yeni dere 

rile Zeynepkamıı Doğtımevi, İstanbul, Beyoğlu ve Üsttü- sokaıı.."da vaki eski 149, 149 mükerrer yeni 9,11 sayılı 
dar Sari hastalıklar mücadele merkezleri hayvanatının 6 ... 

ihtiyacı için alınacak 11900 kUo saman ve 6700 kHo ot. bir çatı altında kagir 1k1 ev. 
195,00 14,62 Yıldız birinci yatı okulu 'için alınacak 300 kllo kaşar 725 00 Kasımpa.şada Kulaksız Ahmed Kaptan mahallesinde Na

lıncı Bayram sokağında eski 80,8 yeni 2 ve 118 sayılı 
Muhammen bedeli (25000) ylrm1 beş bin lira olan 50 ton çinko üstübeci 'ahml llperiynilrll · ilk te i t 1 altında diikkfmı olan ahşap ev. 

T n bede e e m nn nı kdarları yukarda yazılı l.şler nyn Yukarıd" yazılı gayrimA•1kullerin mllkJyetlerı """in para ile satılmak 615/ 941 salı gunü saat (ı5,30) da kapalı zart usulü ile Anknra'da idare bl- 1 ıı. k ı tur Şartnameleri z b t M l .. t M .. d .. ı··ıı.·· .... "'·· lt'""'X 

nasında satın alınacaktır. ayn pazar ı&a onu muş · a ı ve uame" u ur u6 u üzere 15 gün müddetle açık arttırmayn konulmuştur. İhaleleri 25/ 4/ 941 
kaleminde görülebilir. !hale 29/ 41941 salı günü saat 14 de daimi encümen- cunla gun" u" sa"t 15 tedlr. rsıe· klilerln vakıf akar ve mahlu· ller kalemln• Bu işe glnnek isteyenlerin 0875) bin sekiz yüz yetınl.ş beş liralık mu- d 1---a.. T l' l rın ilk teminat m kb kt 1 941 1 ... "' 

ak e yapı ~~ır. a ıp e a uz veya me up an, yı ına mt'iracaatıarı. (21114) 
v kat te'minat ile kanunun tayin ettiği vesikalan ve teklınerını aynı gün ait ticaret odası veslkalarile ihale _günü muayyen saatte daimi encümende :::.::.:.:::::::::.:::.::~-----------------------
saat U4;30> a kadar komisyon reisliğine vermeleri lfizımdır. bulunmaları. <3083) Devlet Lı·manları İ•. Um. Mu"du"rlu'·g""u"nden·. Şartnameler parasız olarak Anknra'da malzeme dairesinden Haydar- .;.;.;;..;.;;;.;.==~-------------------.:..::..:::.;;;:;.:;__ :ı: 
pa.ş:ı'da tesellüm ve sevk tefllğ'lnden da~tılacaktır. (3001) Toprak Mahsullerı· Ofı·sı· İstanbul Şubesı"nden·. Atölyelerimiz ihtiyacı için boylan 4 - 8 metre ve kalınlıkları 2o x 20 den 

25 x 25 santime kadar olmak ve atölyelerlmlze teslim şartile pazarlıkla 
Eb'adı değirmenlerln hususiyetlerine uygun olmak şartlle kaput bezin- 50 M3 meşe ko~ alınacaktır. 

den Mikset çuvalı alınacağından talip olanların açık pazarlığı yapılmak Ellerinde hazır malı mevcut olanlann 21/4/ 941 tarihine rastlayan pa.-
üzere 21/4/94ı pazart.est gİ1nü saat 11 de Liman ha.rundakJ. ofis binasına 7arlesi g\ınü saat on beşte merkez satınalma komisyonuna müracaatları. 
müraca.auan. (3058) (3062) 

Tıp Fakültesi Dekanlığından: 
Tıp fakultesi dekanlık kalemi için 1150• llra ücretli blr daktilo alınacak-

tır. Şeraiti oğrenmek için dekandığa müracaatları. t.3008. 


