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Alman-
Yugoslav 

münasebetleri 
kat'i safhaya 

• • 
gırıyor 

Almanya Yugoslav ordu-
sunun terhisini istedi, 
Yugoslavya bu talebi 

reddetti 

• BU SABAHKi 

TELGBAPLAB 

B. Maçek 
v.eni kabineye 
girmeyecek 

Hükumet bu akşam 
harici siyaset için 

beyanname 
neşretmiyecek 

Berline hücum 

İngiliz tayyarelerinin 
son hücumu öldürücü 

bir tesir yaptı 

Londra 2 (A.A.) - Afi: 
Sözüne inanılır membalardan 
alınan haberlere göre, lngiliz ha
va kuvvetlerinin Berlin üzerine 
yaptığı son hücumlar, öldürücü 
bir tesir yapmıştır. Bombalar, 
yangınlar ve vukua gelen hasar
lar, halk arasında derin bir yeis 
uyandım.ıştır. Berlin mahalle!~ 
rinden birinde mühimmat fab-

K b · J M k' • •• rikaları İngiliz bombardıman 
Y __ , _ . _J kt l a ıne e açe ın mu-
u11u.ıavyuaa me ep er tayyarelerinin mükemmel ate.n 

k t-ıd · d • il - me:uıili ve dig-er Hırvat y• apa ı r, emrryo arı l b l k ile parçalandığı zaman. büyük 
·hı· t t db. l • ld' nazır ar u unaca mikdarda telefat olmuştur. s.s. 
r rya e ır en a ı kıtaları, birçok kimsenin hasar-

Belgrad 2 (A.A.) - Hırvatla- lan görmesine ve ölen akraba-
Maamafili Almanlarin nn kabineye iştiraki teferrüatı ta- ları hakkında haber almak üze-

. • vazzuh ediyor. Hırvat köylü parti- re beklemesine mani olamamıı-
<lerhal hır harekete si reisi B. Mac;ek'in kabineye gir- tır. Bu kıtalar, hallan, enkazın 

geçmesi tahmin edilmiyor mek için ihtirazt kayıtlar ileri ıür- kaldınlmasını ve bu enkaz ara-
düğü ve vaziyet hakkında malumat sından ölülerin çıkarılmasını 

. almak için Belgrada iki mümessil görmelerinin de önüne geçeme-
Belarad 1 (A.A.) - Reuter göndermiş olduğu malumdur. Bu iki miştir. 

ajansı bildiriyor: Haber alındığına 'mümessili dün Zagrebe dönmüşler-

Son den.is harblnde bq rolil oynayan Wanpite İngilis llll'blıst büyük toplarile ate§ ederken 
göre :A.lmanya.?ın Belgrad e~çisi B. dir. Doktor Maçek, bunlarla ve 1 . . 
von Heer~n. dun akşam Berlıne ha- kabinenin elyevm Zagrepte bulu- B / d J / 
re~et etmıştir: • Alm~n - Yugosl~v nan Hırvat Nazırlariyle uzun uza- e gra ta yan 
munasebetlerının katı safhaya gır- dıya görüşmüştür. Zamıedildiğine 

Yunanlılar 

Yeni taarruza 
hazırlanıyorlar 

Yunaniatana İngiliz 
kuvvetleri yağiyormuı 

Arnavutluk civarinClaki 
tlY ugoalau lıuuHtleri ıl• 
~zır vaziyete konalmuı 

Berlin 1 (A.A.} - D.N.B. ajao
;i Nevyorktan bildiriyor: 

Nevyork Titnea gazeteainin Bel
Rraddalci muhabiri B. Sulzberger 
Bitolj' dan gönderdiği bir yazıda 
~unaaılıların Ohri gölünden Adri
ıvatik sahiline kadar bir taarruza 
hazırlandıklarını bildirmektedir. 
~unanistana İngiliz kuvvetleri yağ
maktadır. Bir taraftan da Yugoslav• 
]ar Karadağa kadar Yunan hududu
!'~ mühim bir ordu tahşid etmi§ler
aır. 

. Arnavutluk civarındaki Yugoılav 
kuvvetleri harp için tamamen hazır 
yaziyete konulmu§tur. Taarruzun 
tarihi başlıca Belgrada bağlıdır. 
Genç Yugoslav subayları arasında 
f talyaya taarruz edileceğinden şüp
he edilmemektedir. Cenubi Yugos
lavyada Yunan irtibat subayları 
mevcuttur ve İngiliz müşahitler de 
Belgradla Atina arasında mütema
diyen gidip gelmektedirler. 

• Muhabir, Yugoslav - Yunan hu
~unun cenubunda tefti~ aeyahaıi ya· 
pan bir İngiliz ğeneraline tesadüf 
etmiştir. 

Taarruzlar 
Atina 1 (A.A.) - Atina radyo

sunun bildirdiğine göre Arnavutluk 
cephesinin muhtelif noktalarında te
ıebbüs yeniden Yunanlıların eline 

Atina'da 
Halk aefaretimiz önün
de tezahüratta bulundu, 

ordumuzu alkiıladi 

Atina 1 . (A.A.) - Gazete
ler Y ag00avya krah Petro'mm 
tahta çakıtı münaaebetile pazar 
giln6 tertip edil• dini bini ............. ..,.. ..... ......... ~ap- ........... .._ 
rab teb.iis ettirmeldedira.. 

K•k .. •·k bir halk ldltleei Ya
goÜY eleilik binumdan 'J"Urld. 
Y• sefaretinin önüne Plerek 
d09t ye müttefik milleti. Reiai
dimh• lnönü)'i Ye "I'Urk orcla
aunu allatlam1tbr. Tiirtôye sefi
ri halka ~ekidir etmek İçin he
yecanlı .UO.lar arumcla birkaç 
kere balkona çıkmaia mecbur 
olmuttur. 

lnönü zaferi 
Dün Ankara Hallievinde 

merasim yapildı 

Ankara 1 (Telefonla> - hıncı İnö· 
nü zaferlnin 20 net yıldönfunü müna.
sebetlle bugün saat 18 de Anka~a Hal
k:evinde merasim ya.pı1m.ıftır. Ist!klA.l 
marşı ile açılan bu toplantıd.a. ~alkevl 
reisi B. Ferid CelAl Oilven, Inonü za
ferini anlatmış, bunu müteakip B. 
Behçet Kemal Çağlar, B. Ya.kup Kad
rinin İnönü zaferin& kavuştuğumuz 

gilnlered yazdığı bir yazısını okumuş 
ve şiirler inşad etmiştir. 

Milll şenmizln muhtelif teftişlerine 
alt bir fllfm gösterilerek merasime ni
hayet verilmiştir. 

geçmiştir. Spiker demiştir ,ki: M•JJA Ş fi y 1 
Müteaddit küçük hücum müfreze- ı 1 e e ugos av 

ıeri dün düşman hatlarına hücum Kralı arasında 
etmişler ve İtalyanlara ağır zayiat 1 fi 
verdirmişlerdir. Bu harekat esnasın· te gra ar 
C!a birçok esir alınmış otomatik si- Ankara 1 (A.A.} - Yugoslav-
lahlar iğtinam edilmiştir. Yunan ya kralı majeste ikinci Piyerin hü
topçusu dü~man mevzilerini kesi~ kümdarlığı ele alması münasebetile 
~e sürekli bir bombardımana tabı Reisicümhur ismet lnönü tarafından 
tutarak harekatın muvaffakiyetle kendilerir.e telgrafla tebrikatta bu
neticelenmesine yardım etmiştir. lunulmu, ve mü~arünileyh de sami
~ğır topçumuz da yürüyüş halinde mi teşekkürlerini Reisicümhura tel
~ulunan muhtelif düşman kıtaatına grafla bild!•miştir. 
:Ve nakliye kollarına tam isabetler 
ı_ ······································~ .:aydetmiştir. İtalyan topçusunun ve 
ltavan toplarının ate~i çok hafif ol- giliz bombardıman ta!Yareleri.. 30 
rnuııtur~ martta Elbasan ve cıvarındakı he-

lngilizler 
Asmarayı da 

zaptettiler 

mesi muhtemeldir. göre şu karar verilecektirı ı • • d l' J 
. Belgradın . A!maın • .~ahfillerinde Doktor Maçelc şahsan kabineye Se lTl e ayrı al 

800 İtalyan aıkeri, liva 
kumandanile esir edildi 

Eritrenin merkezi olan 
.A.ıilara modern bıir 

f8Aİrdİr 

beyan olunduguna gore, B. von girmiyecek Hırvatistan valisi B. 
Heeren Hitlere phaen izahat vere- Kubaşiç tarafından kabinede tem• 
cek ve Hitler de katl tedbiler ala· sil edilecektir. Elyevm kabinede bu
cakhr. Almanlann yeni Yugoslav lunan Hırvat Nazırlar, mevkilerini 
hükUınetile yaptılclan müzakereler muhafaza edeceklerdir. 

(Devamı sahife 8, s'litun ı te) Diğer taraftan l 9 39 ağustosunda 

B. Eden 
aktedilmiı olan Sırp • Hırvat itila
fına ihtirazi kayıtlar ileri sünnüı olan 
Sırp partileri, alent bir beyanname 

Be .i d'd ? ile bu itilafı tasvip edeceklerdir. Bu 
ıgr Q Q m 1 • suretle Sırp - Hırvat birliği bugün· 

kü buhrandaın lc.uvvetlenınif olarak 
ç.k.acakbr. Maeek'in kabineye air-

8. Edenin Belgradda memesi aiyut olmaktan ziyade talı· 
bulunduğu hakkinda sidir. 

KahJre 1 CA.A.> _ Reutıer aJansının haber yok Harici ıiyaıet için beyan· 
Keren cephe81nde bulunan husus! name netredilmiyeeck 
muhablrt blldlrlror: Belpad 2 (A.A.) - (B.B.C.l Hftkft-

Kel"8!lden ilerlemekte olan İnglllz Berlin l (A.A.) - Bir ajansm metin hark:t siyaset 1çln bu akşam 
hnparatorluk kunet.lerl A!mıara'yı al- Berlin siyaat mahfillerinden öiren- blr beyanname neşredeceti tıe1czıp edl
:mışlardır. diğine göre, İngiliz Haric~e Nazın llyor. A.'!SOClated Pre.w'e göre hllkQmet 

Kahire 1 <A.A.) - Bu aqam res- B. Anthony Eden Belgrada muva- bu dekllrasyonu hafta bir zamana 
men blldlrlldltlne röre, Er1tren1n 1 • · K d' · ı bırakmurtır. 
merkezi. olan Asmara, İngiUzlerln ell- sa. a~. etmptir. ~~ ıaıne genera 
ne geçmlftk'. Dıll ın refakat ettigı ve Yugoslav Dahili idarede 

Kahire 1 CA.A.) _ İnglllz imparo- hükUınetile temasa geçmiı bulun- tasfiye yapıliyor 
torluk kuvvetleri , Erltrenin merke- duğu tahmin edilmektedir. 

t neırracı 2 CA.A.) - (B.B.C.) YueOıS-
zinden 120 kilometre kadar mesafede Bel&Tad 2 (A.A.) - CB.B.C.) y1 ma- lav Jdare~lı;ıde mühim tebeddfiller ol-
Keren'in zaptından yalnız beş giln lümatu maha.fllde, B. Edenle general muş birçok valiler azledllm.tft1r. 
sonra Asmara'ya da girmlşlcrdlr. Ke- Dill'in Belgrada. muvasala.t ve lka- B S k 
ren'e bir deıniryolu ile baltlı bulunan metlerhıe dair hlç blt malftmat yok- • vet oviç ile Markoviç 
Asmara, denizden 2300 metre kadar tur. hudud haricine 
irtifada havası çok sağlam bir yaylA- LonClra 1 (A.A.) - Reuter: Atına 
da kA.lndlr. Şehir, modem blr şehir radyosu, B. Edenin bugün Yunan kralı çıkarılıyor 
manzarası arzetmektedlr. Blr telsiz is- tarafından kabul edlldiğlnl bUdlmı~- Rem 2 (A.A.) - Stefani ajansına 
tasyonu vardır. Asmaranm nüfusu Ur. göre sabık Yugoslav B~ Svet-

Bu hadise, İtalyan ve 
Yugoslav münaaebetle

rinin vahametine delilmit 

Bern 2 (A.A.) - İsviçre ala.runnm 
Romadan aldığı b1r telgrafa göre İtal· 
ya.n sefiri. dün Belgrattan aynlDllf " 
bir maalahatgüzar bıralanıftır. Beflrta 
hareketi, Rom.ada İtalyan - Yugoslay 
münaseba.tının vehamet keısl>ettııtne 
bir delll ac:tdedilrnektedtr, 

Fiume'nin tahliyeai 
LoncJra 2 (A.A.) - (B.B.C.) stefanf

ye göre İtalyanlar, Yugoslav hudud• 
iiserlnde klin Flume'den kadın ve ço
cuklan tahllye edl:yorlar. 

.Cenubi Amerikadaki 
mihver vapurlan 

7 vapur kendi tayfalari 
tarafından yakıldı 

Karatası 2 CA.A.) - ttç İta.ıyan ar
ruç gemisi jle blr Alınan şilebi, Ka.ra.
kaıı:ın 125 kilometre ga.rb1nde Puerto 
·va.bello llmarunda dün akşam m.ll· 
rettebatlan tarafından yakılmıştır. 

normal zamanda, 22 bln kl.Ş11d1. B 1. d y l kovlçle sabık Harlclye Nazın Maıtrovtç, 
Asmararun zaptı, İnglllzlerln Mn- er in e ugos av Yugoslavya.dan çıkai'ilaoailar, Yuna- Lima 2 (A.A.) - Peru llm.anlannda 

savva'ya nert hareketlerine yol açmış- memuru mahsusu nistana sürgüne gönderileceklerdir. bulunan üç Alman ticaret gemisi, mil-
tır. Şap deniz1 il7.ertnde son İtalyan ll- Berlln 2 <A.A.) - Ecnebi. gazetecller Yugoslav ayan meclisi retıtebatı tarafından yakılmıştır. 
manı olan Musavva, Asmaraya yüz ki- haflll d " 1 dJM.,.,. ·· y 
ıometre kadar mesafededl ma n e soy en t>~ gore ugos- Bt>lgrad 2 (A.A.) - Mansup ve mün- Meksiko 2 (A.A.) - (BB.C.) Meksl-

Kahlre 1 CA.A.) _ Orta Şark İngHlz Iavya hüldlmetı Berllne blr memuru tehap biltfin A.yan aza.sımn memurt- ka hükUnıetı, kendi 11.manlannda bn· 
umumi karargA.hının tebliği: mahsus gön~rmlştlr. Bu memur, yetıer1, bugünden itibaren fe.shedll- lunruı Alman ve İtalyan vapurlanna 

Libya.da, kuvvetlerimizin lJert un- Berlinde 3-4 gün kalacaktır. ıniştlr. sabotaJ hareketlerine mA.nl olmak lçln 
surlan, dünkü pazartesi günü, Mersa 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 vazıyed edecektir. Bu vapurlar 12 ta-
Brega mıntakasında düşmanın piya- N l . t d·ı r , [6] nedir. 
dest ve motörın cilzütamlan ile temas e er ıca e ı me ı • •• Lima 2 <A.A.l _ (BB.CJ Peru n-
hallnde fdl. manlarında bulunan bazı Alman va-

1':ritre'de, Asmara. yolu üzerindeki purlan, izln almaksızın denize açıl• 
gen.iş tahribata rağmen ileri hareke- mışlardır. Peru harp gemllerl taklp-
tımlz devam etmektedir. Son 48 saat 
içinde, aralarında bir llva kumandanı lerfne çıkmışlardır. 
da olmak üzere 800 esir daha aldık. 

l..J • ? 
nanı .... 

Hani korneler çalınnuyacakb? 
Hani esnaf bainmıyacakh? 
Hani tramv"ylardan atlanmıya· 

cakb? 

Pravda gazete
sinin makalesi 
Moskova 2 (A.A.) - CBB.C.) Pravda 

guetesi Sovyet hilUmetının yenı Yu
goslav bükt\metlne tebrlklı.t ve temen
nlyatta bulunduğunu tekzip etmekle 
beraber, Yugoslavyanm oeretu mazıaıt 
itlbarlle böyle tebriklere ldyık olda· 
tunu Uhe ediyor. 

iki İtalyan bölüğü 
imha edildi 

Mevzii muharebeler cereyan deflere muvaffakiyetle taarruz et-

Hani..... (Belediye nizamlarınm 
riayet edilmiyen ve uman zaman / 
nükaedercesine yaaaklara uirayan 
maddelerini ilinihaye cHaniı. lerle 
birer birer ııralayınız... Bu suçlar, 
,imdi seyriilefer memurlarının ve 
sair alakadarların sıözleri önünde 
bile pekala i4lenebiliyor ••• ) 

Hani tatbikat? 
Hani? ... 

Atlna 2 CAA.) - (B.B.C.) Yunua 
matbuat Nazın Yunanlılann meni 
bir hareket esnasında lk1 İtalyan b&ııo 
lilğünü imha etmiJ olduğunu ~~ 
~r. 
Atına 2 (A.A.) _ CB.B.C.) Resmi 

tebliğ: Topçu ve dcvrtye faallyetı ol
muştur. 

ederken Yunan hava kuvvetleri de mişlerdir. Düşman av tayyareleri 
Öün düşman hatlarını bombardıman teşekkülümüzün faaliyetine ma~i ~)
etmişler ve mühim hedefleri muvaf- mak istemişler"e de tayyarelerımız
lakiyetli surette mitralyöz ateşine den atılan mermilerle müteaddit ya
tutmuşlardır. ltalyanlar ağır zayiat ralar alam içlerinden birinin motö- r 
":e~~işlerdir. Tayyarelerimizin hep- ründen siyah bir duman koyuvere- Bugün 4 üncü sahifemizde: General de Gaulle 
iı U!llerine dönmüştür. rek şakuli bir iniş yapması üzerine Kahireye aitti 

Elb b b Fransız hezimetinin °-asan om ardıman muhnrebeden vazgeçmişlerdir. Kahire l (A.A.) - General de 

d•ıd• sebebJeri Gaulle, bugün öğleden sonra tayyan e 1 1 Diğer cihetten Tepedelen mınta- ile Hartumdan Kııh.lreye gelmlf ve P-
•..ı A.k'tina l (A.A.) _ Yunanistan- kasında iyi neticeler veren keşif ta- Yazan: İZZET MELİH 11 -... neral Wavel, hava maretall Lon1JD019 
ua ı lng'ıl' k 1 • • k 1 f l t B"t" tayyar- ra .. ıc.-,_d - n Praw generali ce.troux taratm-.ız uvvet erı umumı a- arruz a ı }'8.pı mış ır. u un .. - \,,»"r- dMl ~ 

1'argahı dün şunları bildirmişti~r~: ~l=n-~l:er~im::iz::._:d:ö:n:m:ü:ş:tu:·r~. ------~------.....ı. .............. ....., ..... İlliiiİıl•ilİlllılıııl•Mıiıılıııı9iııııliıll ...... :ıliıııl .... llllMlllfılmillill••liiııı.aıı;lıiııllı1lllliıi•••lll• 



Bahi!e 2 AKŞAM 2 Nisan 1941 

............................................................................. 11111!11~----------------------, 
Diin Geceki ve Bu Sabahki Haberler 1 

'-------------------------------------------------------------------------~--' 
Harp tebliğleri 

Alman tebliği 
Bertin ı (A.A.) - Alman ordulaıı 

başkumandan lığının tebliği: 
Hava kuvvetleri, sll§.hh keşif uçuş

ları esnasında, İngiltere etrafındaki 
aularda, bir ka.!ileye mensup bin toni
latoluk bir gemiyi batı..rnıı.ş ve diğer 
bir vapuru ağır hasara uğratmıştır. 

Yugoslavya
daki Alman 
ve ltalyanlar 
Birkaç liusuıi tren daha 

hareket etti 

Alçaktan uçan bombardıman tayya- J 1 l ... 
releri, blr tayyare meydanında dört ta yan ar sükun hüküm 
hangara isabetler kaydetmiş ve. yan- sürdüğünden Alman ga-
gınlar çıkarmıştır. Falmouth lı.manı ı 
tesisatına. da ayrıca bomba"ile hücum- zeteleri ise nümayişler• 
lar yapılmıştır. d b lı J" 
Manş üzerinde vuk"!la gelen ha.va en a Be lYOT 

muharebelerinde, 1kl Inglllz tayyaresi 
düşürülmüştür - • 

d · zilli toplan öl\le- Trıyeate 1 (AA.) - Stefanı 
Or unun uzun men • 6 • d B' -1 ·ı · b 

den sonra, tesirli bir surette Douvres'- a1ansın an: ızza!_}nu t~cı erın e• 
dakl askeri hedefierl bombardıman yaııatına nazaran ı-urvatıstan mer
et~tlr. kezinde mutlak bir sükun hüküm 

Gece, hava. teşekkülleri, Hull ve sürmekte olmasına rağmen Zagreb
Great limanlarında. tesisata muvaffa.- den gelen ilk İtalyan aileleri grupun
kıyetli hücumlar yapmışlardır. Geni~ dan sonra dün akşam da Belgraddan 
ynngınlar, ağır hasarı ~ucip olmu~- ve Hırvatistaiıdan birçok İtalyanlar 
tur. Great Yarnıouth lımanında bır 1m· . B - d y J d 
Yapurda yangın çıkarılmıştır. . ge ıştır. ugun e ugos ,,avya a 
şimali Afrika.da, Alman Stu.ka tay- kalmış olan. İtalyanlar hususı trenle 

yarcleri, ağır bombalarla, istihkamla- geleceklerdır. 
ra ve İngiliz zırhlı kıtaat tahaşşüdle- Berlin f (AA.) - Stefani ajan
:rine muvaffakıyetli hücumlar yapmış- sından: Alman matbuatı Yugoslav
Jardır. .. yada Almanlar aleyhinde yapılan 

Gece, du~man, Garbi .~lmanya ve nümayi~lere dair gelen haberleri 
Şimali garbı Almanyası uzerine yan- d''-'- ı hi f · d b ı d 
gı.ı ve infilak bombalan atmıştır. Şi- JJU..at e ve ç .te sır e u unma an 
mali garbide bir şehirde binalara. ol- neşreylemektedır. Gazeteler yalnız 
dukçe ciddi hasar olmuştur. Bieleleld iki gündenberi Belgraddaın, Bükreş
civarında Bethel hastaneleri, birkaç ten, Budapeşteden, Graz' dan ve 
ha!ta içinde ikinci defa olarak bom- Linz' den gelen haberleri neşretmek
bardınıan edilmiştir. Tam bir isabet tedirler. 
bir hastaneyi tahrip etmiştir. Birçok Dün öğleder sonra ve ak§aına 
ölü ve yaralı vardır. d - y ı t k d A? 

Karakol gemileri 2, hava dafi ba- ogru ugos avy~yı er e en • 
taryalan 1 tayyare düşürmüşlerdir. manI~r~ taşıyan bırkaç tren daha 

lı'; marttan 31 marta. kadar geçen gelmıştır. 
müddet zarfında, düşman 55 tayyare Budapqte 1 (AA) - Yugos
ye 11 baraj balonu kaybetm1.ştlr. Ayni Javyadan tahliye edilen bin kadar 
müddet zarfında bizim kayıplarımız, Alman tebauını hamil iki vapur, 
H tayyaredir. Budapeşteye varmış ve Tuna lima-

j / bl •ğ • nında Alman elçi1iği erkanı ve aivil 
1.fa yan le l l D"akamlar tarafından karşılanmı§hr. 

Roma ı (A.A.) _ İtalyan orduları Belgradda_ vazif~ g?ren ve bu iki 
umumi karargfilunm 298 numaralı vapurla tahliye edıl~ olan Alman 
tebliği: gazetecileri grupu, Almanyaya dön

Yunan cephesinde on bl.rlnci ordu! meden evvel, pek muhtemel olarak 
nuntakasında. düşmanın mevzii mah1- daha birkaç gÜn Budape§tede kala
yette bazı hareketleri tardedilmiştir. ca1dardır. 

Hava teşekkilllerımız cephane de- Roma 1 (A.A.) - Resmen bil-
polarını bombardıman etmişler ve dirildiğine göre yüz kadar ltalyanı 
düşman kıtaları üzerine bombalar at- LmiJ b 1 b', t _ı.. B 1 d 

1 d 
naı u unan ır ren nun e gra • 

mış ar ır. d k Ikın J 1 1 ·1·"· $imali A!rlkada Alınan av tayyare- am a ıştır. ta yan e çı ıgı azası 
Jerinln himayesinde hareket eden ve İtalyan gazeteleri muhabirleri 
bombardıman teşekküllerlmizden biri de hareket etmiştir. 
diışmanın bava üslerini ve askeri te- Üçlü paktın tasdiki lazün 
sisatını bombardıman ederek, yerde d .. ·ı • 
~ulunan iki tayyareyi tahrip etın~ler egı Dll§ 
ve büyük yangınlar çıka.rmı§la.rdır. Berlin 1 (AA) - Bir hususi 
Hava muharebeleri esnasında Alman muhabir bildiriyor: Alman Hariciye 
av tayya.rel~r~ H_urricane tipinde bir Nezaretinin sözcüsü, Türk basınmm 
tayyareyı duşurmuşlerdlr. .. ı·· k t d'k' 1.. ·· • 

I gil. ta ıert Mıs· u ata üze,,..;,..,e uç u pa tın as ı ı uzumu uzenn-
n ız yyare r ·~· d ı_· • d .k,, . . 

b!r akın yapmışlardır. Birkaç kişi ya- eJU neşnyatın an şı ayet etmıştır. 
ralanmıştır. Ha.sarat h:.ı.fl!tlr. Böyle bir tasdikin lüzumsuz olduğu 

Sarki Afrikada şimal mıntakasında söyle:ımektedir. Berlin, Türk bası
Keren ile Asmara arasında muharebe nının aksüli'i.melini ehemmiyetsiz te
devam etmektedir. Düşmanın gittikçe lak.ki etmektedir. 
büyük kuvvetler ve maki:ı:ı:eıı vasıt.al~r Almam basını, Belgyad hadisele-
kullanmasma rağmen, mufrczelerımız . • Al k 1 • • • kilme .. ı k tm kte i nnı ve man o onısırun çe -
&a ıramanca mu avemet e e d r- .• d.. 'Ik d f 1 ak k b" "k Jer. sını un ı e a o ar ço uyu 

Bombardıman teşek..klillerlmlzden bir ehemmiyetle tebarüz ettirmiştir. 
birl Ciclga hava meydanına taarruz Alınan basını, Çekoslovakya vazi
etmiştir. Düşman av tayyarelerine yeti ile Yugoslavya vaziyeti arasın
karş: yapılan bir muharebe esnasında da bir müşabehet görmektedir. 

Koordinasyon 
heyetinin yeni 

Amerikadaki 
Fransız vapurlan 

Bunlara <la elkonmasi 
mümkün görülüyor kararlar1 

Şeker fiatlerine 1 O kuruş zammedildi, 
Mısırın toptan satış fiati de 

tesbit olundu 

Almanya ve ltalya, va· 
purlarinin müsaderesini 

protesto etti .. 
Vaşington 1 (A.A.) - Reuter: Va

flngtonda iyi haber alan mahflllere 

Ankara 1 (A.A.) - Koordinas
yon heyetinin 130 sayılı kararı mu
cibince ıeker fiatlerine, 2/Nisan/ 
941 çarıamba aahahından itibaren, 
kiloda 1 O kuruı zam yapılmıı oldu· 
ğundan badema ıeker alım ıatım 
muameleleri bu zam esaslanna göre 
eereyan edecektir. 

Şeker alım satımı ile iıtigal eden
lerle ıekeri imalahnda iptidai veya 
tali madde olarak kuUanan sınai 
müesseseler, milli korunma kanunu
nun muaddel 31 inci maddesine tev• 
fikan, 1 nisan salı akşamında, ti
carethane, mağaza, depo, ambar, 
fabrika ve imalathanelerinde, ıube, 
komisyoncu ve acentalan nezdinde 
ve sair yereirde mevcut ıekeTleri
nin cins, miktar ve sıkletini ve bu
lunduklan yeri gösterecek bir be
yannameyi 2 nisan çar§amba akıa• 
mına kı.dar mahallin en büyük mül
kiye memuruna vermeğe mecbur
durlar. Ellerinde ıafi 100 kilodan 
aşağı teker bulunanlar beyanname 
verrniyeceklerdir. 

Yukarıda l>ahsedilen ımai mües
ıeClen makaad muamele vergisi ka
nununun 5 inci' maddesinde tarif 
edilmiı bulunan müesseselerdir. Ya-

Beyanname 
mecburiyeti 

göre İtalyan, Alman ve Danima.rira 
vapurlarının müsadereslnden sonra, 
Amerllı:a Birle§ik devletleri hüküm.eti
nin, pek muhtemel olarak, Fransız ge
mileri hakkında da. ayni tarzda hare
ket etmesi pek mümkündür. Halen 15 
Fransız vapuru, Amerikan llmanla
rında bulunmaktadır. Sorulan suallere 
cevaben hazine dairesi memurları bu 

Ticarethane, mağaza, depo, hareketin A.zam.11 hafta içinde müm-
brik ı--1Atha kün olduğunu işrab etmişlerdir. Hazi-

anıbar, fa a ve WJAtG • ne memurlanna. göre, müsadere edl-
nelerinde, şube, komisyoncu ve len bu gemllerln, İngilterenin gemiye 
acenteler nezdinde vesair yer- ihtiyacı ve umumlyet itibarile tonilato 

!erde 100 kilodan fazla şekeri :ı~:~e~~e servise konması pek 

bulunanlar şekerlerinin clns, Hariciye Nazın B. Hull'den, bu mü
miktar ve sikletlerint ve bu- saclerenin harbe doğru bir adım olarak 
Iunduklan yerleri gösterir bir telAkiki edilip edilemiyece~ sorulmuş-

tur. B. Hull, bu suale §'1.1 cevabı ver
beyannameyi bugün akşama miştir: 
kadar mahallin en büyük c- Birkaç zamandanbeii, Amerilta. 
mülkiye memuruna vermeğe Birleşik devletleı:ıl hükümetı, t.harpten 

başka mümkün bütün yardun11 formü-
mecburdurlar. ıü üzerinden İnglltereye ve diğer mil-

l~ ____________ _,J }etlere yardım siyaseti taklb eylemek-
tıedlr. Şimdiye kadar takib edilen for
mül budur.'» ni bir ma'ddenin ter1o"binl, yufını, 

hassasını deği§tirmek turetile ma
mul madde vücuda getiren müease
aelerdir. 

'(Devamı Sahife 7 IÜtun 1 de) 

Nevyork 1 (A.A.) - Stefani: 
Pazar gecesi, Amerikan makamları 
ceman 16 7, 944 tonluk 2 8 İtalyan 
vapuru ile 8, 988 tonluk iki Alman 
vapurunu müsadere etmişlerdir. 

Parti Meclis Grupu
nun dünkü toplantısı 
Alakadar Vekillet hükumete tevcih edilen 

Mürettebat, vapurları terketmeğe 
davet edilmi§ ve silahlı muhafızlann 
refakatinde kara ve deıniz makam
larınca tesbit edilen mahallere sevk
olunmuştur. İtalyan vapurlarının mü
rettebatı 1600 kişiye baliğ bulun
maktadır. 

iki Alman vapuru kaçtı 
Lima 1 (A.A.) - Llma'da de

mirli bulunan iki Alman vapuru Pe
ru makamlarından müsaade alma
daıiı hareket ederek denize açılmış
br. Geçen hafta Perude CaIIao li
manını ziyaret eden Kanada kru
vazörleründen kaçmış olmalau 
muhtemeldir. 

-sual takrirletine cevaplar verdiler 

Kısa mtlla\katlar 

Musevi zenci ile 
mülakat --

İstanbulun eğlence yerlerinden 
birinde herkesin Amerikalı zan
nettiği bir zenci cazbandcı var
dır. Davul dümbelek çalarken 
sopa ve topuzlan havaya atarak 
cambazvari şekiller resmettirir. 
Başkaca da marifetleri: Bütün 
bir eazı, ellerini, ayaklarını kul
lanarak, zillerile, borularile, sair 
edavatile çalar... Kah neşeli, 
kah hazin şarkılar söyleyip, hal
kı coşturur. 

Geçen akşam, bu adamın, 
cidiş> denen, almancadan boz
ma ve şimal musevilerim.in k·uı
landıklan lisanla gayet serbes 
şekilde konuştuğu dikkatimi cel
betti. Herkes dağıldıktan sonra 
musiki heyetine yaklaşıp: 

- Yahudiceyi neden biliyor
sunuz? - diye sordum. 

- Ben yahudiyiın. 
- Allah Allah ... Hem zen-

ci ... Hem yahudil. .. 
Gözlerini açtı: mübalağalı bir 

rakam söyliyerek: 
- Pek çok zencinin yahudi 

dinine mensup bulunduklannı 
bilmiyor musunuz? ... - dedi. -
Mesela Habeşistanda Hazreti 
Süleymanın yolundan ayrılma
mış nice ırktaşımız var.,. Afri
kanın diğer yerlerinde de, Arne
rikada, keza ... 

Cebinden bir lngiliz pasapor
tu ç1kararak: 

- İşte bakınız ... Resmi dini
min musevilik olduğu yazılı ... 

Salon bomboş kalmıştı. Arka
daşlarından birme i~aret etti. En 
iyi, en şefkatli annenin yahudi 
annesi olduğuna dair, cİdiş> di
lile bir şarkıyı, gözleri yaşararak, 
hassasiyetle söyledi. Kllnbilir, 
hayalinde çocukluğuna ait ne 
hatıralar uyanmıştı. 

- isminizi, resminizi verin .. . 
Sizinle bir mülakat yapayım ... -
dedim. 

Biran düşündü: 
- Mesleğim dün:raırıın her ta

rafını dolaşmak... Harp ahvali 
de malum değil... Zenciliğin 
üzerine bir de yahudilik şöhreti 
binerse ekrn·~k paramdan olu
rum belki ... Mazur görün ... Ankara 1 (A.A.) - C. H. Par

tisi Meclis grupu umumi heyeti bu 
gün ( 1 /4/941) ıalı günü ısaat 15 
de reis vekili Seyhan mebusu Hilmi 
Uramn reisliğinde toplandı: 

yısile artnuf olan istihsal masrafla
nnı karşılayacağı hesap edildiğini 
bildirmi§ ve parti umumi heyetinin 
bu zamma muvafakatini istemİ§tir. 
Grup umumi heyeti Ba§Vekilin tek
lifini müttefikan kabul etmi§ ve bu
nu müteakip ruznameye geçilmiştir: 

Yürük Çelebi 
San Jose (Costarica) 1 (AA.) l, ___________ ,__J 

Celsenin açılmasını müteakip söz 
alarak kürsüye gelen Bqvekil Dr. 
Refik Saydam hük.6metçe ıekerin 
bugünkü aabş bedeline 1 O kuruıı 
zam icrası dü§Ünüldüğünü ve bu 1 O 
kuruştan 3 kuru§unun vaziyet dola-

Suriyede 
nümayişler 

Ruznamede hükumete tevcih 
edilmiı iki sual takriri vardı. Bun
lardan birisi b:r subayın geceleyin 

(Devamı Sahife 7 sütun 1 de) 

Bremen ve Emden 
bombalandı 

- Punta Arenas'da bulunan 4177 
tonilatoluk Eisenach Alman vapuru 
ile 6042 tonilatoluk Fella İtalyan 
vapuru yanarak tamamile harap ol
muştur. Her iki vapurun da müret· 
tebatı tevkif edilmiş ve hususi bir 
trenle San Joseye getirilmiştir. Bun
lar mahkeme huzuruna çıkıncaya 
kadar San josede mevkuf tutula
caklardır. 

B. Matsuoka 
B. Mussolini ile goruşme 

bir saat kadar sürdü 

G~~s~r tipinde bir. ~~re. düşürül- Belgrad 1 (A.A.) _ O.F.1. Fran-
muştur. Tayyarelenmız Ingi.llz maki- · d y ı d F S • f k l 
neli vesaitini muvaffakıyetle bombar- ın a1an~ın an: ugos av ra yosu ransanm urıye ev a - Bir geçid resmi yapan 

Alman kıtalan üzerine 
de atef açıldı 

Vqington 1 (A.A.) - İyi haber 
alan mahfillerden öğrenildiğine gö
re, Almanya ve İtalya, müsadere 
edjlen gemilerinin ve bu gemilerin 
mürett~batınm serbes bırakılmasını 
talep etmişlerdir. Almanya ve İtal
ya, Amerikan hükumetine verdikleri 
protestoda, Amerika Birleşik dev
letlerinin bu gemilere tesahüp et
mek hakkı olmadığını ileri sürmüş
lerdir. 

Roma 1 (A.A.)- B MaLsuoka, Chigl 
sa.rayına. giderek uzun müddet kont 
Cinano He görüşmüıı. bilahare kont 
Ciano ile birlikte Venedlk sarayına gi
derek B. Mussolinl ile bir saat kadar 
süren ilk görüşmesini yapmıştır. Gö
rüşmeyi mütelkip, alkışlara cevap ver
mek üzere. B. Mussolini ve B. Matsu
oka, sarayın balkonunda göziıkmiiş
Jerdir. dıman etmişlerdir. hav.a ta~.rnızlanna ~arş~ alma.cak ide komiseri bir beyan-

paaif mudafaa tedbırlen hakkında • 

lngiltereye gemi 
halka dera vermektedir. Daha. ziya- name neşretti 
de müreffeh ıımfta hissedilen az çok 
sinirli vaziyete rağmen gerek Bel
gradda gerek memleketin tliğer 

.4merika 120. 140 ti t yerleri~d~ t~ bir s~unet ve inti-

d d 
ckare zam hukum surmektedır. 

vapuru evre ece 

Nevyork 1 (AA.) - Ticaret 
gazetesinin Vaşington aa1ahiyettar 
mahfillerinden öğrendiğine göre, 
yakınd..-., 1 20 ila 140 Amerikan ti
caret gem.isi, lngiltereye devro1una• 
caktır. 

Bulgaristanın seferber
liğe karar verdiği 

yalanlanıyor 
Sofya 1 (AA.) (O.F.I.): 

Resmi mahfiJler, Bulgaristanm umu
mi seferberliğe karar vennİ§ oldu
ğunu kati surette yalanlamaktadır. 

Vichy' de komünist 
propagancfası yapanlar 

Vicby 1 (A.A.) - Komünist 
propagandası yapan birçok genç 
tevkif edilmiştir. 

B. Churchill'in 
beyanatı 

İngiliz Başvekilinin 
sözleri ıiddetle 

alkışlandı 

Londra 1 (A.A.) - Başvekil B. 
Ch1.ll'chill. bugün Avam kamarasın
da. kamaranın mutad paskalya tati
line bqlama.sından evvel harp va
ziyeti hakkında beyanatta bulunmak 
niyetinde olduğunu bildirmittir, 

B. Churchill, demiıtir IU: 
Paskalya tatili hakkında takrir 

verildiği za:n~ mutad beyanatımı 
yapacak yerde, daha evvel, Avam 
kamarasının donanmaya, kara or
dulanna ve hava kuvvetlerine Ak-

Amiral Darlan halkin denizde ve Ortn Şarkta kazandıkları 
nümayi~ yapmamasıni parlak zaferler serisinden dolayı, 

~ tebrik ve teşekkürlerini bildirmesi 
tavsiye ediyor hakkında bir karar sureti teklif ede-

Paris 1 (A.A.l - Amiral Darlan dün cegım ve bu fırsattan bilistifade 
Bretanya ve Normandiya vilayetleri umumi vaziyet hakkında Avam ka-
va~iJerini kabul ederek kendilerine dl- m:uasına beya att b 1 u 

rektl!ler vermiştir. Amiral Fransız L dl ._ n a u u~acagım 
halkının vekannı muhafaza etmesi ve or ar ıı;;amar~snın da aynı tarzda 
memleketin menfaatlerine muzır nü- hareket etmesı muhtemeldir. B. 
maylşlerdcn çekinmesi Jii.zım gcldiğlniJCburchill'in bu sözleri şiddetli al-
ısöylemiştir. kışlanmışbr. 

Beynıt 1 (A.A.) - Tass: Surlyede Lond.ra 1 (A.A.) - Hava neza-
hıtışar eden gazeteler, Surlyede grev retinin tebliği: Bobmardıman ıervi
ve nümayişlerin tekrar b~şlafu:ğını simizin bu geceki başlıca hedefleri 
blldlrlyorlar. Şam.da polis, numayışçl- B d . .. . 
lerl dağıtmaRa muvaffak olamamış. remen enız tezgahlanle Emden 
.zır'blı otomobil ve tanklarla. kıtaatın sanayi bölgesi olmuştur. 
yardımını istem.ek mecburiyetinde Emden' de İngiliz tayyareleri yeaıi 
kalmıştır. Kıtaat şehrih en mühim modelde bir infilak bombası ku1lan
noktalannı işgal etmiştir. Mahalli ma- mışlardır. Havaya fırlıyan enkaz kül
k~r şehirlerarası hususi telefon leri yangınların ışığında resimler çi
goruş:me!erl ile hususi telgraf muh:7.- ziyor neticeler tahripkar görünüyor-
be?atını menetmlşlerdlr. Umumi yer- • 
ıerde içtima yasaktır. Keza sokaklar- du •. Baş~a yerlerde, Almanyanın ha-
da. be~ klşlden fazla. gruplar teşkili de tı şımalinde Bremerhaven v-e Olden
yasak edllıniştir. Tevkifler devam et- burga münferi• akınlar yapılmt§tır. 
mektedir. Rotterdam petrol limanı daha 

Suriye fevkalade küçük bir grup tarafından bombar-
komiaerinin beyannamesi dıman edilmi§tir. Ayni grup civarda 

Beyrut ı (A.A.) _ Fransa.nın Suriye başka hedefleri ve hu arada iki tay
fevkalft.de komJsert general Dentz su- yare J!leydanını da bombardıman 
)'iye milletine hitaben aşağıdaki be- etmiştir. 
yamıameyi neşretm.lş ve Suriye efU- Bu harekattan bir tayyaremiz üs-
n umumlyesJnln temennilerine karşı- süne dönmemiştir. 
lık demiştir ki: Londra 1 (A.A.) _ Hava neza· 

&Nihat gayesi S~Y!'?~ istlltlali olan retinin tebliği: Bombardıman aervi
dab.ı. geniş bir işbırliği.nin başlangıcı . Bl h • 1 · 
olarak aşajpdak.i kararlar alınmıştır: s~e mcmsup . en eım ta!.Yare erı 

S · d' ktua h etin.in i dun muvaffakıyetle tetevvuç eden 
urıye ıre r ey yer ne b'. ··k b" f ı· .. .. l 

bil' hükumet reisinin idaresi altında uyu ır aa ıyet gunu yaşamış ar-
bulunacak bir kabine teşkil edilecek- dır. Alman harp gemileri, iaşe gemi
tir. Siyaset, kültür ve lktlsad aleminin leri, top mevzileri ve askeri kıtaları 
mümessillerinden mürekkep bir grup bomba ve mitralyöz ateşine tutul
!stl,şQri bir meclis olarak hükfunetc mur.tur. 
müzaheret :decektir. Dümilerin bu Sabahleyin La Havre açıklarında 
mecliste mumessHlerl bulunacak, fa- iki sarnıç gemisi ateşe verilmiştir ve 
kat ayrıca da bir meclisleri olacaktır. 1 ld u b 
Kanunları hazırlamak üzere bir tayyare er ayrı ıgı ~aman atıyor-

Devlet şürası teşkil edilecek.tir. lardı. ~aha so~ra Frıse .a~ası a?.ıkla-
Surlye hükumeti, Suriyeni.n iaşe tş- rınd:ı ?ır torp~do m~hr~bı~e muke.r

lerlni üzerine alacak ve çok mühim rer ısaoetler kaydedılmıştır. Muhrıp 
olan nana prasrammı tatbik edecek- ehernmiyett surette yana ya!mış .v~ 
tır.. •top etmijtir,, 

Diğer Amerika memle
ketleri de vapurları 
müsadere edecek 

Nevyork 1 (A.A.) - Associate<l 
P!'ess yazıyor: Birleşik Amerika hü
kumeti tarafından Amerika limanla
rında demirli İtalyan ı;e Alman va
purlarınır_ müsaderesi üzerine, res
mi mahfillerde diğer Amerika 
memleketlerinin de Birleşik Ameri
ka misalini takip edecekleri bildiril
mektedir. Latin Amerikası limanla
nnda halen 40 Alman vapuru mev-
cuttur. · 

Nevyork 1 (A.A.) - Associated 
Press yazıyor: Salahiyetli Ameriltan 
deniz makamlan, Filipin deniz ma
kamlarının sabotaja mani olmak 
üzere cernan 24,000 tonilatoluk 
dört Danimarka şilepine vaz·ıyed 
ettiklerini bildirmişlerdir. 

Bir haftallk 
vapur zayiatr 

Roma. 1 (A.A.) - B. Matsuoka bu
gün öğle yemeğini kral Viktor Emanu
el ile yemiştir. Yemekte B. Mussolinl 
ve diğer hükfımet azası da bulunmuş
lardır. 

Roma 1 (A.A.J - B. Matsuoka di.in 
t.Villa Madama-o da matbuat mümes
sillerini kabul etmiştir. B. Matsuoka. 
seyahatinden müsbet netice aldığını 
söyledikten sonra, Japonyanın hali
hazır harbinin bitmesi için sulh tavas
sutunda bulunacağı hakkında dolnşan 
haberlri tekzip etmiştir. 

B. Matsuoka, tekrar B. Hitlerle \'e 
B. von Ribbentropla görüşeceg-Ini bil· 
dirmiştir. Bir Amerikan gazetecisinin 
sualine cevap olarak B. :Matsuoka. 
Amerlk:aya gitmeğe vakti olma.d.ığıni 
beyan etmiştir. { 

Xa demeli? 
Ajamsta cKovalisyon:> kelime

si geçiyor. «İttifak ıözü kafi 
değilse ve cCoalition> un türk
çeye girmesi mukadderse ev> 
harfine lüzum yoktur. 

cKovalisyon> 

dememeli; 
cKoaligyon~ 

demeli! 

itizar J..oııdra 2 (A.A.> - Amira.llık dairesi ı 
martın üçüncü haft.ı.sı zarfında, düş-
man faaliyeti neticesinde ceman «Noktalama> manasına den-
59,141 tonilato hacminde 17 tıcarrt kit», dünkü nüshamızın bu sü-
vapuru kaybedilmiş olduğunu bildir- tunda ~tenkid» diye çıkmış. 
nıektedir. Özür dileriz. T abiatile «noktala-

Ayni hafta içinde, Almanl::ır. 387 000 ma» mukabilinde derrkid> d e-
İtalyanlar 10.000, yani cem::tn 397.00(1 meme ı i· «tenkit> deme 1 il 
tonllfıto batırdıkl:uım iddia euruşlcr- l . .J 
di~ • ,~--------------------

• 
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yarar: 
- Emin olmadığınız bir teYİ yaz

mayın... Y azmadmız diye kimse si
zi ayıplamaz; fakat yanlıtımz ÇJ· 

karsa o zaman fena mevkide kalır· 
sına. 

- Bizim üniversitede 
açılacak bay Amca. •• 

bir galeri 1 ... Buraya 
saıiıatkir .• • 

Sahite S 

llABBRLERi ) 
11-~ .. .., ....... 11 

Ba~ Amca:va 1rlre ·-

• • • Büyük bir mütelckkir ••• i ... Dürük bU ed;p ,.;bi ... 

- ~~Fiz,ikçi Mahmud,, 

1 

. . . Her biri kendi sahasında yük
sek varlık göstermiş adamların re
sim ve heykelleri konacakl ••• 

a dair bir hatıra 

B. A. - O halde hemen müna• 
kaşaya bqlanmah 1 ••• 

- Ne münakata11na) .. 
B. A - Galeri llÇl!dıktan ..,.. 

baıJvac:ak olu mUaalc.,._,..ı ... 
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SOZOl &ELiŞi 
KUŞ BAK.iŞi: 

imkansız müsavat 3 unsur 

4 
0 

J ı lan terketmemek için kafi dere-
™ =ı& noksanı yüzünden mühim nokta-

L lfi J ~~t~~ ~~~~I =~;~talara malik olm.k lô-

Churchill'in büyük ceddi 

İzmir (Akşam) - İkinci İnönü muharebesinin 20 nci yıldö
niimü münasebetile lzmirde yapılan '7500 metrelik İnöırii koşu
lan ve Alsancak stadyomunda tertib edilen atletizm müsabaka
Jan çok alıikalı ve heyecanlı olmuştur. Yukandaki resimlerde 
7500 -ınetre birinci ve ikincisi ile geçid resminde beden terbiyesi 
nıükellefleri kızlar görünüyor. Koşuyu kazananlardan solda bi
rinci Ankaralı Mustafa Kaplan, sağda ikinci Rıza Maksud gö· 
tünüyor. 

Yugoslav bütçesi 

2 
Belgrad 1 (A.A.) - Avala: 

9 mart tarihinde akdedilen nazır
lar meclisi içtimaında kabul edilen 
ı,·· . h ut~wc 14 mılyar 115 milyon dinara 

~- 1 Nisanda çıktı 
Yurdun biricik HALKA sesle· 

nen İLİM mecmuası 

Yurt ve Dünya ~lıg olmuştur. Buınun 5 milyar 90 
j'~Yonu devletin İktisadi müesscse-
. erı, 9 milyar 25 milyonu muhtelif d ah · ıd ı 4 üncü sayısın ad a zengın 
. are er için ayrılmıştır. Bütçenin' l 

nısandan 3 1 birincikanuna kadar ve bol yazılar var 80 sahife 15 
f~çcc.ek zaman için yani dokuz ay- kuruş. ARAYINIZ 
1 hır müddet için derpiş edildiği -._••••••••••••" 
~alümdur. · 

adetdir.ıı 

Günün Ansiklopedisi 1 
Yugoslavyada nüfus 

taksimatı 

ltalyanlar gemi adedi, top itibarile faik 
vaziyette oldukları halde müthiş 

bir hezimete uğradllar 

Diyarbakırda imar faaliyeti 

Carşaınha stünü Beşikta$ Seref 
stadında yaoılaca\ı: maçİar 

l!ltanbul erkek m~ktepleri futbol 
h~yeti başkanlığından: Şişli Terak
kı ·Sanat q. saat 14 hakem Ş. Tez
~an, Yüce Ulkii - Takoim saat 15.15 
hAkem Ş. Tezcan. Tic"ret - Pcrtev
niyal saat 16.30 hahm El. Uluöz. 



Sahife 6 
:AKŞAM 

ıtalyan IJngiliz-Fransız Alman - Yugoslav 
münasebetleri kaf'l 

safhaya giriyor 

şiddetlenmektedir. Berlin aiy.ut 
mahfillerinde bu sabah izhar edilen 
kanaat iıt-e budur. Bundan batk.a 
ayni mahfillerdeın Yugoalavyada ev• 
velce bqlanan seferberliğin devam 
ettiği de öğrenilmiıtir. ~ugoslavya 
hidiseleri hakkında ııimdiye kadar 
yapılan tefsirata ilave edilecek bir 
§ey yoktur. Yugoslavyadaki inkiıaf, 
köyleri yakan, kadınları döven, er
kekleri öldüren ve Almanlan kovan 
kindarlar ve kundakçlar tarafından 
yapılan ve kontro1u imk5ını olm.ıyan 
tahrikatlarla doludur. 

gemileri nasıl hadisesi 
batırıldı? 

Reuter'in hususi muhabiri 
tafsilat veriyor 

O ç I tal yan kruvazörü, 
Jngiliz.lerin müthi§ borda 

ateşile pek çabuk 
batmıştır 

İskenderiye 1 (A.A.) - İngiliz bah
riyesinin Akdenizdekl son zaferi hak
kında beyanatta bulunan amiral Cun· 
ningh:ım şöyle demlştir: 

f.ltalyan filosu işini sene ~ı'.!-undan 
evvel bitirmeğc çalışacağı.Z. Ita.ly~
lar. Jutland'daki şeklide tuzağa duş-
rniişlerdlr.• 

frkt:nrlerire ı (A.A.l- R~~ter ajan
sının hususi muhabiri bUdınyor: 

Jutlıınd deniz muharebooindenberl 
İngiliz zırhlıları ilk defa. olarak Yu
nı:m dcn!zincle bu d~fo. bir gece muh?--
1·ctesl vermişler ve Italyanlan 200 mil
lik bir mesafe üzerinda 12 saat tak.ip 
etmek mecburiyetinde kalmışlardır. 
Donanmaya mensup tayyareler ve In
g!Hz hava kuvvetleri, dnğılm~_ğa ve 
iıssüne dönmeğe gayret eden d:ışman
la ırtibatı muhafaza ederken zırhlıla
ı ırnız do. düşmanı takip etml'jlt'rdir. 

?ırhlılarımız düşmanla. irtibatı an
cak l;ece olduktrı.n sonra t~sls edebil
ml.,lerdlr. 

saıı.t 21 den az sonra İngiHz saffr
h:ı~·p fllosu durduğu haber verllen 
nıcrhul bir geminin elv:ırııu gelmiştir. 
.en geminin bulunduğu yere ya~:ışı
lınea ııancnk tarafında k:ırıınlık i<;mde 
drha birçok düşman cüzüt:ıınlarının 
gö!gesi götülmfü;ti.ir. Torpido ınuhrip
leı-ımlzden blrlnl.n projektörleri bir
denbire düşman filosundan bir üçün
cü ıremiyl aydınlatmış ve bunun 203 
nıillmdrelik toplarla mücehhez bir 
kruvazör oldu u anlaşılmıştır. Düş
man kruvazrirlerl kaçma teşebbüsü 
yr.pamadan evvel 330 milimetrelik 
taplarımızın tahripkar borda a.teşile 
hic;bir şey yapamıyacak hale getiril
m!E>lcrdlr. 

Cok fena halde bulunan dü~anın 
işini bitirmek için İngiliz hafif cüzü
tamlarına yer vermek üzere zırhlılar 
gı'.!ı Hedikleri zaman projcl~törlerimiz 
Italyan kl'uvazcirlerinln arkasında iki 
torpido muhribi bulundu~unu göster
rr.ışlcrdil'. Torpido muhriplerimizln 
şıddetll ateşi üzerine İtalyan torpido 
mı:hripieri. alelacele suni bir bulut ya
p.ırak arkasına çekl!mlşlerdir. 

Gemilerde harp malze
mesi değil, yiyecek 

varmış 

(Baş tarafı ı nei sahifede) 
qağıdaki ha.ılıca üç talep üzerinde 
ceeıyaı:. etmiştir ı 

-Ö 1n 1 - HükClmet darbeııinden sonra 
Vicby 1 (A.A.) - ğrenlldJt e gö- Alman mallarına yapıl n zararlara 

re Nemours hAdlseSinde Fransızlar- k b' 1 'h · · ·· 
d~ 4 klşl ölmüş, '1 Jtlş.I. ya.ralannuştır. a~şı ~ ır an ayı~ zı nJiYetı gos-

Vkhy ı (A.A.) - Ofi, eski lla.vas tenlmesı, 
ajansı bildiriyor: 2 - Üç]ü paktın alenen ve tam 

Gemi kafile~e~en birine Akde- olarak tasdik ve teyidi ve Yugoslav 
nizde vuku bulan Inglllz deniz tecavü- ordusunun terhisi 
zü üzerine Londranın neşrettiği resmi B 1 1 : k •• ı k d 
tebliğde sıkıntılı bir lisan müşahede di .~ s~n ta e~ erkın la.~ 0 arka ·ırde_v: 
edilmektedir. Bu t.ebllğde, Almanya.ya .. v uz~nne m~za e~~ enn esı ıgı 
ait harp malzemesi taşıyan bir Fran- ogrenılmektedı:. Dun akşam Al
sız kafilesinin t.evld!i içln a.mirallığın manlam Yugoslavyaya bir ültima
emlr verdıği bildirilmiştir. Müteakiben tom vermek üzere olduğuna dair 
ne.~rolunan yan resmi İngill:!; tebliğin- Belgradda şayialar dolaşıyordu. As
d~ d~ ayni sıkıntılı lisan görülmekte- keri mahfillerin mütalaasına göre, 
dir. Ikincl tebliğde artık harp malz"'- Almanların Yugoslav hududunda 
mesi değil, Almanyaya ait kauçuk .. h. b. t d b 1 v 

ınevzuubahls olmaktadır. ıı:u. ım ır ~arruz a v u u~mag~ 
Fransız amlrallığı şwıu kaydeder ki k~fı kuvvetlen bulun.?ugu ş~p~elı· 

İngiliz amlrallığınm 30 mart tarihli dir. Yugoslavya bugun bazı lhlıyat 
tebliği, Fransız gemi kafllesin.ln Al- tedbirleri almıştır. Bu arada mektep· 
manyaya ait mühim miktarda. harp ler kapatılmış ve demiryolları mü
malzeınesl taşıdığı iddia.sile Nemours nakalatı tahdit edilmiştir. İyi bir 
tecavüzünü. muhik gö~tenneğ'i t<ıt1hd:af membadaın öğrenildiğine göre hiçbir 
eyl~mektedır. Fransız nmlrallığı, bw.ıu Yugoslav vagonu memleketten dı-
katı olara kt.ekzlb eder. y 1 
Fransız gemi lmfilesl 15 ,000 ton pl- şan çıkmıyacaktır. o cular, Yunan 

rinç, ı 500 ton kuru S"bze ve 7,000 ton Bulgar ve Macar hududunda vagon 
arpa taşıyordu. Kn!llede ne kauçuk, değiştiriyorlar. 
ne harp malzemtsl, ne de Almanyaya Karartın!. tecrübeleri henüz yapıl-
ait hububat Y~ktur. r.ıamış ise de Belgrad radyosu mü-
Lord Halıf ax'ın beyanatı dafaaya ait bir takım talimat neşret-

Yaşington 1 (A.A.) - D. N. B. ajan- miş ve Başvekil Simoviçin halkı sü-
sının hususi muhablrl bildiriyor: kunete ve telaş verici şayialara ku-

Iı~~ilt;ere büyük elçisi lord Halifax lak vermemeğe davet eden emirna-
bugun Hariciye Ncwretlne yaptığı bir · · h t b da t k la 
ziyaretten sonra demiştir ki: mesını er saa aşın e rar mış-

\T!chy·nın. işgal altında.ki eraziden tır. 
mühim mikt.ırda hububat aldığı öğ- Vaziyet şöyle hul.R~a edilebilir: 
renilmiştir. Buna binaen Vlchy hükfı- Evvela Hitlerin planları altüst ol
meti artık İngiliz ablokasınm gevşet!- muştur. Bütün ihtimaller derpiş edil-
leceğinl b~klcınemelicllr. miş, ancak tek bir şey ihmal edil~ 

Protesto alınmadı misti. Von Ribbentrop Yugoslavya 
Londra 1 (A.A.) - Reuter ajansının hakkında da İngiliz psikolojisiınde 

dlplomati~ ~uhabiri yazıyo_r: . yaptığ: ayni hataya düşmüştür. Bel-
Pazar gunu Akden!zdekl Ingillz ka- grad hükumetinin bitaraflığını teyid 

!:3.k kontrolunu zorla ~eçen dört Fran- etmesi Balkanlarda Alman planla-
sı:ı: ticaret vapuru hadisesi hakkında b'k. · 
ne doğrudan doğruya ne de Birleşik rının tat ı ıne manı olmaktadır. 
Amerika vnsıtasile hiçbir protesto Çünkü bu planlar Yugoslavyanın 
alınmadığı Londranın salahiyetli müsamahasına dayanıyordu. Yugos· 
mahfillerinde bildirilmektedir. hvyanın tekrar elde ettiği bitaraf-

General W eygand · Iığıın~ boz~ıyaca~ ve ancak taa_;~u-
Virhy 1 (ı\ A.) _ MüstemleıkM Na- za ugradıgı takdırde harp edecegıne 

zırı amiral Platon ile Münakalat Na- muhakkak nazarı ile bakılabilir. 
zm B. Bertholet dün Ceza!r'e muva- Diğer taraftan yine muhakkak 

Sovyetler Birliği temen
niyatta bulunmamiş 

Moskova 1 (A.A.) - D.N.B. 
ajansı bildiriyor: Pravda gazetesi 
Sovyetler Birliğinin yeni Yugoslav 
hükumetini tebrik ederek Yugoslav 
maletinin şerefli mazisine layk ol· 
duğunu bir kere dah:ı. gö;termiş ol# 
duğunu bildirdiğine dair olarak U· 
nited Press tarafından verilen ha· 
berleri yalanlamakta ve şunları ila
v ~ eylemektedir: 

Böyle bir telgraf mevcut değildir. 
Sovyetler Birliği temen•niyatta bu
lunmamıştır. 

Eski Yugoslav nazırlari 
tekaüde sevkedildiler 
Belnrad 1 (A.A.) - (D.N.B.): 

Gazeteler, eski Başvekil B Svetko
viç ile 28 martta azledilen diğer na
zırların tekaüdt: sevkedileceklerini 
yazıyo; lar. 

M~caristan hudud muha
fızlarını takviye ediyor 
Budap~te 1 ( A. A.) - Dün, 

Başvekil, Hariciye Na:zırı, Harbiye 
Nazın ve ord•ı kumanları arasında 
Yugoslav hadiseleri hakkında gö
rüşmeler yapılmıştır. Hudut muha
fızlarının takviye edileceği öğrenil
miştir. 

Budapeşte 1 (A.A.) - Bitaraf 
müşahitleı, Yugoslav hadiseleri üze
rine A!man V') Macar hükumetleri 
arası.ıda cereyan eden görüşmeleri 
kaydetmekle iktifa ediyorlar. Esa· 
sen bu görüşmeler iki memleket ara
sında mi...n' akid anlnsma hükümleri 
cümlesi~den bulunmaktadır. 

Romadaki Yugoslav 
sefareti 

Roma 1 (A.A.) (D.N.B.): 
Romadaki Yugoslav sefareti kuv
vetli İtalyar. kıtaları tarafın-dan mu
hafaza edilmektedir. 

s~.1~~ et::nişler ve general Weygand ile gibi gözüken diğer bir şey de Al- Moskova civarında para-
gonışınuşlerdir. manların derhal bir taarruza geç- .. ··ı k •• d f 

Müteakiben amlral Platon ss.at 16 k .. y 1 ya ·mal hu şutçu ere arşı mu a aa 
da V!chy'ye dönmüştür. B Bertholet med uzderekAf~gdos av dnın şkı ~ - . t 1· leri 
tayyare ile Ro..bat'a gitmiştir du un a a ı erece e as ·er yıga· a ım 

---------· cak vaziyette olmadığıdır. Çünkü Moskova 1 (A.A.) - Stefani: 
llunu müteakip torpido muhripleri

m!:t. d!kkatıc:ıini ba.tmakta olan Pola, 
Zara ve Fiume düşman kruvazörleri 
uzerınde topıı:rarak her üçünü de tor- Hamiyetli bir Türk anasi 
pt1le batırmışlardır. Diğer harp gemi- Ank ı ( t:.,. A ) H 

elinde m<~vcut askerlerin ekserisi Sovyet hükumet merkezinin civann
Macaristan ve Romanya yolu ile 1 da bir kaç gündenberi paraşütçülere 
BulgaristE.na göndeTilmiştir. Binaen- karşı müdafaa talimleri yapılmak
al0yh vaziyetin Alman şefleri ara- tadır. Şimdiye kadar müdafiler mü
smda uzuu ve derin bir tarzda ted- tecaviz paraşütçüleri kuşatmağa mu
k.ik edilmesi muhtemeldir. Çünkü, vaffak olmuşlardır. 

lerimlz kalan Ttalyan harp gemileri a:a . ' '.. ·.. - aymana-

2 Nisan 1941 

1 ORDULARI DURDURAN KADIN 1 
Tefrika No. 82 

Bozca.ada açıkla.tından geçerken, o 
gece Uk defa Saide lle Recep arasında 
şôyle bir münakaşa. geçtl: 

- Boıcaada önünde duran donan
madan tıır kalYQn daha. ek.slltmelt ni
yetindeyim. Sen ne deJ'\!dn, Recep reis? 

- Doğru bulmam. Yolcu yolunda 
gerektir derim. 

- Ben, en geride duran kalyonlar
dan birine blr kundak a.tm.a.k istiyo
rum. Siz buralarda dolaşın! Ben ça
buk dönerim.. 

- Seni bundan menederim, Sa.ide 1 
Biz, gücümüzün yetmediği işleri gör
nıeğe kalkışırsak çabuk. tele! oluruz. 
Geliboludan çıkarken başka maksat
lar etrafında konuşmuştuk. Anadolu 
sahillerine gidecek değil mlylz? 

- Evet. Yolumuzdan dönecek deği
liz. Yalnız, bir saat teehhürle gene 
yolumuza devam edeceğiz. Ben çabuk 
donerim. Böyle karanlık bir gecede 
uzaktan sana kızıl alevU bir şenlik 
seyrettirmek istiyorum. Kalyonlar ne 
güzel de Uman ağımda sıraya gel
mişler ... Bir değil, belki de 1.k:I., üç kal
yonu da ateşlemek mümkün olacak. 

- Hayır. Ben razı değilim bu 1,şe ... 
- Beni menetme, Recep! Denizde 

yüzecek, kundakları ato.cak benim. 
her türlü tehlikeyi göze alıyorum. Ba
na mani olma 1 Eğer bu gece bir kal
yon daha tutu§tura.bllirsem, düşman
dan biraz daha öc almış, kinimi biraz 
daha yatı~ırmış olacağım. Bırak be
ni, Recep! Gideyim ... Ve tatlı uykula
rında onların beynine bir yıldırım gibi 
diişeyim. Onlar benim babamı - suç
ı:;uz olarak -· boğdular ve üstelik ba
Ş!r.l kesip kargıya geçirdiler ... Herkese 
teşhir ettiler. Ben, ölünceye kadar bu 
korkunç ı:::ıhneyl wrntamam. An
nemi, ne müLWş zulüm ve işkencelerle 
öldürdüklerini bilsen ... 

:Recep reis, kudurmuş bir kaplan gi
bi saldırmak ist~yen arkadaşını bırak
mak istemiyordu. 

- Şimdi bunun sırası değildir. Eğer 
israr edersen, gidersin ... Düşman kal
yonunu •l ate~lersln! Fakat, gerl döne
mezsin ... Anlıyor musun? 

- Evet. Ne demek istediğini r.nlıyo· 
ru.m ... Beıli beklemeden geçip gldecek
sin ... Beni deniz üstünde bırakacaksın, 
değil ml? 

Recep bu tehdidi sa.vurmasaydı, Sai
deyi başka türlü t~n etmeğe mu
Yaffak olnmıyacaktı. Saide bu tehdit 
karsısında sustu. Ve fazla israr etmedi. 
Z:ıten bu sırada Bozcaadayı geçiyor
lardı. Liman hayli uzakta kalmıştı. 

Saide çok garib bir mahlUktu. Onun 
yerinde başka biri bu tehdide maruz 
kalsaydı, hiç şüphe yok kl, Recebe 
dfü::man olurdu. Halbuki o: 

.:. Sen çok iyi bir arkadaşsın! ş:m
di ~ni takdir ettim. 

Diyerek, Recebe esklslndcn fazla itl
mad göstermeğe başlamıştı. 

Recep yold:ı.. giderken Sa1deye an
latıyordu· 

- Eğer senin dediğin gibi, Bozcaada 
önlerinde kalsaydık, ve düşman bizim 
rnevcudlyctimizden haberdar olsaydı, 
donanmasını adalardan ayırmazdı. O 
zaman Akdenize çıkışımızın bir mana
sı kalmazdı. Bizi ergeç bir yerde kıs-

Yazan: İSKENDER F. SERTELLİ 

b1zden ş1lphelenlı'se.
D1ye s1>yleniyordu. 
Sa.ide mağrurane bir ta vırla. ~ını 

salladı: 
- Köylüler berum bura.ya. geldlğlml 

duyarlarsa, çok sevinecelklerdtr. 
Ve sa.hllde dola§an blr balık~ı kay1-

ğma. seslendi. 
Balıkçı korktu: 
- Ne istlyorsun? 
- Bw-a.ya yaklaş.~ 
Balıkçı yaklaştı. Ve bl.rdenblre Sat-' 

deyi tanıyamadı. Arap korsa.nlanndan 
biri zannederek: 

- Eyvah, gene bizi soymap geldi-
ler. 

Diye mırıldanıyordu. Saide balıkçı-
ya. sordu: 

- Sen buralı mısın? 
- Evet. Doğma büyüme buralıyım. 
- Vaktile buraya uğrayan, fakat. 

size hiç blr zarar vermeyen şeyhin kı
zı Saideyi ne çabuk unuttun? 
Balıkçı dik.katle Saldenln yüzüne 

bakınca, gülerek bağırdı: 
- Vay, sitti Hamame ... Sen nereler

de !din şimdiye kadar? 
Balıkçı, arapça güvercin mA.nasma 

gelen bu kelimeyi unutmamıştı. Sarı
kaya köylüleri, Saide Hamame"yl, çok 
iyi tanırlardı. Hattıı. Saide bu köyde 
bir gece yatmıştı blle. 

Saide o geceyi köy kıyısında geçlre
ccklerini söyledi. 

Kövlü balıkçı: 
- Kız kardeşim mezardan çıkıp gel

seydi bu kadar sevinmezdim, dedi, ne
den bu zamana kadar biz! aramadın? 

- İşlerim vardı. Hasta.lannııştım. 
Bir ikl sene denize çıkamadım. 

Bu sırada yelkenlide hızlı hızlı ve 
türkçe konu15an denizcilerin sesini du
yan köylü birdenbire şüpheye düştü: 

- Geınldekiler türkçc konuşuyor. 
Onlar. senin esirlerin mi? Yoksa, sen 
mi onlara. esir düştün? 

- Hayır ne ben onların esiriyim, ne 
de onlar benim ... Biz hepimiz arkada
~ız, kardeşiz. 

- Ya baban nerede? Her zaman ba.· 
banın kayığlle gelirdin buraya. 

Saide !.çini çekerek kaşlarını çattı: 
- Babamı Venedikll korsanlar par

çalamış. Ben onun intlkamını alma.
ğa çıktım. 

- Ne diyorsun. Saide? o cestır ada
mı parçaladılar mı? 

- Evet. Ben göremedim. 
- Sefere yalnız mı çıkmıştı? Sen 

yanında değil miydin? 
- Ben yanında olsaydım, bu işler ol! 

mazdı. Ben yokken kıyılanmıza gel
mişler, babamı tuza~a di4ürerek ya
kalayıp öldürmüşler ve k11bilcmiz1 
soymuşlar. Fakat, ben de onlardan in
tikam alıyorum. Büyük bir kalyonla
rını yaktım. Daha da neler yapacağım. 
Bütün gemilerini kundaklayıp tutuş
tuı-acağım. 

-Allah yardımcın olsun, Saide! Al
lah bizim de yardımcımız olsun Hall
miz pek haraptır ... Sık sık baskınlara 
uğramaktan usandık. Genç kızlarımızı 
alıp götürdüler. Birkaç ihtiyarımızı 
- - karşı geldiği için - öldürdüler. Bu
nun sonu nereye varacak, bilmem. 

ti7:crine açtıkları ateş!e düşmana zarar nın Evlıya!akı koyunden Ulu İbra
vcrmeğe devam etml.şlerdlr. Gece.har- him esi 65 yaşında bayan Elife Ba
blnin alelacele değişe:1 safahatı sebe- şak, hayatP. gözlerini kaparken bü
b!le, düşmana verdirilen zararın tün malını hava kurumuna teberrü 
ehemmiyeti henüz tesbit edilememiş.- etmiştir. Tarla ve bir kısım alacak
tir l&rından ba~ka, bu teberrü 504 lira 

evvekli hükumete tamamile muha
lif olarak, şimdiki Yugoslav hüku
metinin Selanik' e yapılacak bir ta
arruzu kendi menfaatlerine bir ta
arruz ruretinde telakki edeceği mu
hakkaktır. 

Amerikan • Yahudi . tmp mahvederlerdl. Halbuki sulh mu
ahedesi imzalanıp bitinceye kadar 

komitesi kendimizi saklarsak, amiral Loredano 

Saidenin arkadaşları da başı.'1a top
lanmıı;ılardı; ağlıyarak derd yanan bu 
zavallı adamın sözlerini dikkatle din
liyorlardı. 

lııgiliz harp filosunun başın.da. bu- 19 kuruşa baliğ olmuştur. 
lunan Warspıte .380 llk t?P~~ıle ateş Bu yurdsever ihtiyar ananın ö1ür-
et.miştlr. Ateşimızln teslrı muthlş ol- k b.l l k h 1- d·' 

· t · n··" :ın k ııvazörlerinden Fi- en 1 e mem e et avacı ıgını u-
rnt•Ş m. u~m r .. • · · "k 1 k 
umo'nln baca hizasından arka kulesi- şunmesı mınnet ve şu ran a arşı-
ne kadar yükselen kızıl alevler denizi lanmıştır. 
ayd:nlatmıştır. Bir sözcünün bildirdi .. 

Yugoslavyada 
seferberlik 

\'aşin;ton ı (A.A.> - Fllistln Yahu- donanmasilc bebarcr Venedlğe döner. 
di komitesinden bildirildiğine göre, Denizcilerini dağıtır ... Türklerin do
Vaşi11gtonda 300 Amerikan mutebera- naıuna.sı olmadığını da blldiklerl için, 
nından mürekkep bir Amerikan - Ya- fazla hazırlığa ve denizlerde dolaşma
hudl komitesi te.ı;:ekkül etm~ttr. Bun- ğa lüzum görmez. Biz de bu fırsattan 
ıar arasında aya~ ve mebusan meclis! istifade ederek, Anadolu sahillerinde 
azalanudan 150 kişi bulunmaktadır. ve ::ı.dalar arasında. serbesce dolaşabi-

Recep, Saldenin yanına sokuldu: 
• - Bu köylülerden biraz malumat 
alalım. Buraya hangi korsanlar gidip 
geliyor, baskınlar ne zaman yapılıyor, 
aldıkları genç kızlan nereye götürdü
ler ... Bunları soralım, Saide! 

f!ıne göre, arka kule, isabeti müteakip İzmı"r mıntaka tı"caret 
kopmuş ve denize yuvarlanmıştır. Fi- Komltenin teşekkülü münasebetile liriz. Kıbrıs şövalyesinden de ancak 

Saide, Recebin sözlerini aynen ba
lıkçıya tekrarladı. 

Balıkçı kısaca anlattı: uıne bu suretle batmakta iken Wars- müdiirlüğü 
ıı!te'in yeni bir borda ~t~şl neticesin- . . 
de kruvazörde yeni yangınlar ç1km1ş- Ankara 1 (Telefonla) - Dıyar· 

B. Wagner demiştir kl: , o zaman öc alabllirsln! 
Yahudl milletini yer yü:zünde ken- - Hakkın var, Recep! Şimdi bir da-

disine eski bir mıra.s kalan topraklar- ha anladım ki, bu tehli.kell yolculuğa. 
da toplamak için bin senedir beslenen atılırken, çok iyi bir arkadaş sc~ınl
ümidin tahakkuku bugün müb~em bir şim. Seninle beraber, Akdenlzde bü-
zaruret olmuştur. yük işler görebileceğime inanıyorum. 

tır. Bu sırada bütun saffıharp filosu bakır merkez trcaret müdürü iken 
denız muharebesine iştirak etmiş bu- merkezde istihdam olunan B. Ek
lunuyordu. rem, açık bulunan lzmir mıntaka 

Sahne toplnıımızm. yanmakta olan ticaret müdürlüğüne tayin edilmiş
diışman gemilerinin r,lyalarile Ye pro·· tir. 
jektörlerin ı~ığı ile aydınlnnmış bulu-
nuyordu. Warsplte'In yeni bordn ateşi Afyonda ekmek fiati 
üzerine Zam da mukabale etmeğe va-

Roma 1 (A.A.) - Stefani ajan
sının Budapeşteden öğrendiğine gö
re, sözüne inar.ılır kaynaklardan ge
leın haberler, Yugoslavyada sefer
berliğin 24 marttanberi başlamış 
o]duğunL ve 3 nisanda nihayete 
ereceğini bildirmektedir. Kıtaatın 
büyük bir kısmı, halen Niş bölge
sine tahşid edilmektedir. 

Kontrolu imkansız 
tahrikler 

Kağıt tasarrufundan 
istisna 

Gündüzleri ekSt'riya ıssız adnlann 
koylarında yatıyorlar, geceleri yolları
na devam ediyorlardı. Anadolu sahil
lerini bulmuşlardı. 

- Akgözl.ü şövalyenin adamları soy
gunculukta pek ileri gidiyorlar. Yalnız 
bizim köyümüzü değil, bütün Türk 
köylerini soyuyorlar. Mallanııı. yiye
ceklerini., üstelik güzel kadınlarımızı, 
kızlarımızı da alıp götürüyorlar. Bu lşt 
birkaç kere Anadolu beylerlııe bildir
dik... Bize cevap vermediler. Pad!.5ah 
muharebede tmlş. Ordular karada 
dünyayı titretirken, şuracıktnkl sahil 
köylerinde ne cinayetler oluyor, ne 
kanlar dökülüyor, ne vurgunlar yapı
lıyor da kimsenin haberi olmuyor. Pa. 
dl.şaha bunları duyurmak kabil değil 
mi? <Arkası Tar) 

kit bulamadan batmağa. başlamıştı. 1 kuruş indirildi 
Diğer İngiliz h!\rp gemileri de ayni Af on ı (A A ) _ ş h · · d 

ti .. .. ·· It 1 kru .. .. l Y · · e rımız e sure e uçuncu a yan vazoru o an I k 1 t k t'k k fi 
Pola'yı yakmışlardı. Bütün bu hare- yapı ma ta 0 an e ıp .e x;:ı,e . ~tı 
kıU bir anda cel'(!yan etmiştir. 1 3 kuru~tan 12 kuruşa ındmlmıştır. 

Tefrika No. 31 

Giizel Gözlü Kız 
Aşk ve macera romanı Nakleden: (Va • Nil} 

~~~~---..... _...~~~~ 
Annenle senin önünüze yeni biri 
çıktı. O size elini uzattı. Ve siz o 
eli tutmak mecburiyetinde kaldınız. 
Bunun üzerine ben büyük bir ümid
sizliğe kapıldım. Kendimi artık ilim 
ve fenne hasretmekten başka bir 
yolum kalmamıştı. Evlenmekten 
vazgeçtim. Artık aile kurmıyacak· 
tım. Bir mutekif gibi kitaplarımla 
laboratuvarım ve hastanemle hasta· 
lanm arasında yaşayacaktım. Öyle 
'de yaptım. Yalnız senin dostluğunu, 
senin muhitin bana teselli veriyor· 
c':..ı. Mesut olduğunu görerek, daha 
doğrusu öyle zannederek bahtiyar
lığ~'lı bo:zmıımak istiyordum. Bunu 
saadet biliyordum. fakat işte bu
nun da bir serap olduğunu gördüm. 
Artık kendimi tuta'Tlıyorum. Hisle
rimi söylüyorum. Ben de insanım, 
Melahat! Artık d:wanamıyorum; 
zira, İnsan iradesinin df' haddi, hu
cf ud11 vl.'.rdır. 

. Melahat, dnldıı;ı hayalleıden sil-

kinir gibi bir tavır takındı. 
Her ne oluna olsun, hissiyatına 

gem vurmak azmindeydi. 
Şayet bir an zayıf davranırsa 

mahvolacağını anlıyordu. 
Dedi ki: 
- Raufl Mazinin hatıralannı e~e· 

Uycrek beni yeniden kederlendir
miş oluyorsun. Bundan sonra nasıl 
istersin ki dostluk münasebetlerimiz 
eskisi gibi devam edebilsin> Ne 
yazık, o güzel dostluğumuz, çatla
mış bir vazo halini aldı. Artık ta· 

mir kabul etmiyecektir. Biribirimi
zin gözlerimizin içine nasıl baka
cağız} 

lztırap hissetmiş gibi, adeta hay
kırdı. 

- Ah, Melahat ..• Böyle konuş
mayın ... Şayet şimdiye kadar haya
ta tahammül ettimse emin ol, senin 
yanında yaşadığım içindi.., Buradan 
başka, yani senin hu7urundan başka 
bir yerde nefes alamam. yaşaya-

Ankara 1 (Telefonla) - Devlet 
limanları iş:etme umum müdürlüğü, 

Berlin 1 (A.A.) - Yarı resmi 1 devlet daire ve müesseselerinde ka
bir surette bildirilmiştir: Yugosla~: ğ~~ tas~rrufun~ ?air ka:ar?a~e hü
yadaki Alman aleyhları temayul kumlerınden ıstısna edılmıştır. 

marn ... Herhaıngi bir bahaneyle be
ni muhitinden uzaklaştırmağa kalk· 
ma ... Esasen Cemal Nermi de se
ninle ve evladınla mukayyet olmamı 
istedi ... Bir zaaf anımda sana kalbi
min kanayan bir yarasını gösterdim 
diyen affedilmez bir hat! mı işlemiş 
oluyorum) Beni silkip atma ... 

Genç kadın, gayet azimkar ve 
vakur, cevap verdi: . 
-· Ah, Rauf... Su esnada ken

dini tutuyorsun amma, ilerde tek
rar galeyan etmenden korkarım d a 
onun için ... 

- Yemin ederim... İrademi 
elden bırakmıyacağım... Daima 
böyle az.imkar daVTanacağım. 

- Ben anne ve zevce olmak sı-
fatile hünnet görmek isterim .•• 
Halbuki iliz, kendinizi tutsanız bi1c, 

bana 1:>ıı.ııka gözle bakacaksınız ... 
Ve beh bunu daima hissedeceğim ... 
Onun için sizin muhitinizde yaşama
sını artık istemem ... 

- Melahat... Zaten ıztırap için
de olan kalbimi işkencelere uğratı
yonun .•• Son ümidlerimi de kökün
den baltalıyorsun ... 

- Son ümidiniz)' 
- Yanınızda bulunup siziınle ay~ 

ni ha.YJlY~ !eneff~s etmek... Söyle-

diın ya ... Beni çıldırtacaksın... Se
pebiyet vereceğin cinnetle neler ya
pabilirim ... Anlasan .' .. 

Hakikaten de, gözlerinde adeta 
bir alev yanıyordu. Halinde bir de
ğişiklik vardı. Genç kadın bunu fark 
ederek ürktü. 

- Bundan sonra artık senin hi
mayeni kabul etmekte mazur o ldu
ğumu anlamalısın... En iyisi ayrıl
mamızdır, R auf... Sizin de, benim 
de istirahatimiz namına bunuıiı böy
le olması dahı. muvaftk ve mantı
ki:... 

Doktor, endi:ıey)e t:>akıyordu. 
- Demek kendi hesabına da 

korkuyorsun) ... MukaV'Cmet edemi
yeceğini sanıyorsun) 

- Unutmayın ki, ben de insa
nım ... Kadınım... Demin söyledi
niz: İnsan kudret ve tahammülünün 
bir haddi vardır ... Tehlikeye karşı 
duracak yerde onu bertaraf etme
ği daha makul ve manbki buluyo
rum. 

- Bu sözlerden ııunu anlıyorum, 
Melahat: Sen de benim aşkıma kar
şı lakayıt kalmamışsın... Anladığım 
doğru mu) 

- Hem sizin, hem kendi hesa
buna ıztırap çekiyorum. 

Bir gece, Saldenin çok iyi tanıdığı 
bir küçük müslüman köyünün kayalık 
limanına vardılar. Gökyüzü yıldızlıktı. 
Recep: 

- Bur::ı.ya neden uğradık.? Köylüler 

- Beni acınmağa layık görüyor 
musun bari? 

- Aksi takdirde .n.e vicdansız ka
dın olurdum ... İşte bu sebepledir ki 
artık haşhaşa kalmamalıyız.. . Zira 
ıztıraplarımız artacaktır ... Beni gör
mekle ıztırabınızın dineceğini, te· 
selli bulacağınızı asla zannetmemeli
siniz. Bilakis ... Beni de rahat bıra· 
kın ... Verdiğim karar katidir. 

- Melahat! 
- İkimizin işini de ben id are 

edeceğim. 
- Nası]? 

- Yani size ıı.rtık çıkmıyaralt .•• 
Görünmiyerek .. , Biribirimizden be
hemehal uzaklaşmamız lazım, Ra· 
uf.. . Sakın beni huşunetle ithama 
kalkmayın ... Belki bugün bana la· 
net edeceksiniz amma, istikbalde 
soğukkanlılıkla düşününce iyi bir 
harekette bulunduğumu kabul ede
ceksiniz. Çok akılane hareket edi
yorum ... En doğru yol budur. 

- Senden ayrı yaşamak? . . . As
la . . . Asla . . . Vallahi, billahi kabil 
değil... Niçin bunu anlamak istemi
yorsun) Her türlü delilikleri yapa
bilirim diyorum sana ..• 

- Öyleyse, azizim. 
- ~~ 

- Öyleyse, hen ortadan kayho• 
lurum ... Beni göremezsin. 

- Nereye gideceksin? .. , Çıldır
dın mı? 

- Yarın bütün seyahat acenta- ' 
!arına baş vuracağım . . Kocamın 
ne tarafa doğru gittiğini öğrenece
ğim ... Pasaport vizelerini takip ede· 
rek, konsolosluklara sorarak da izini 
bulmak kabildir. Onun gittiği yere 
gideceğim. Onun uğradığ{ mütevazi, 
hatta süfli mukadderata beraberce 
katlanırım .. . 

Doktonın göz1erindt:n i)'aşlar akı
yordu: 

- Aman yarabbi... Sen ne de
diği dedjk kadınmışsın... Yarab· 
bil. .• Yarabbi 1. .. Ne yapacağım} .•• 

- Madem ki sen doğru yold!Mll 
ayrıldın, vazifeni yapmadın, senin 
yerine her fedakarlığa ben katlana-

cağım ... Ve şimdi, Allaha ısmarla
dık, azizim... Bir daha biribirimizi 
görmemek üzere... Hem vakit de 
gecikti... Hizmetçilerin de, benim 
de yatma zamanımız geldi... Allah 
rahathk versin ... 

Böyle söyliyerek, süratli adımlar• 
la salondan çıktı. 

(Arkası var) 
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12 ,30 Progrom, 12,33 Hal1f oa;r'kılar • 1 
12,50 Ajans habcrWl. 13,03 Halk tür-
kQlerf, 13,20 Salon o~. 18,0? ·--

Sahife 7 

Od& mus1kis1 (Pl.), ılj;3o Kon~ (Baştarafı 1 inci sahifede) 1 Nisan 19U (Dl~ pollttka JlA<llielert), 18,45 Çocuk 
dil tarih ve coirafya fakülte.ine DEVLET BORÇLARI .saatl, 19)10 Ajans !habcrlerJ, 19,45 Z!-

' b k · ' -1dür raat takvbni, 10,50 ~t progmnu, 1 taarruz ettiği ve bir e çıyı 0 
- L. K. 

20 15 
Rad'Yo ~. ~O 45 ~ ve be-1 M~r'Y 

düğü ıayiaaının ne dereceye. ~adar % 7,ŞO 933 Tü,tk borcu L n. m 19,-- rıııber tnrkıliı.1', H,10 Kon~, 21ı25 UJa;;:;~;;.:::.-~;:t 
cfoğru olduğunu Adliye Vekılinden ıı 11 1938 tkramJyell 20.- küme sazı. saı ~. tiı4$ ~- r!f:!~~~~~~~=aı:~~~ 
•oran takrir idi. Adliye, Milli Mü- 11 ıı 1933 İtramlyell Btgan.1 cümhut bandosu, 22,30 Ajam TC borsa. 1 
.ı f Dahiliye Vekilleri tarafın- A. B. O. 20.28 haberleri, 22,46 Mtlzlk: Oa.zbruıd (Pl.). -Ga aa ve f k"I k 9 •5 
dan verilen izahattan a u te apı- ıı 7 1934 81vas-Erzurwn l 1 ·" ı nJs:ın peqembe abahı 

b - 1 bir taarruzun vuk.ubul- > il 1934 Sivas-Erzurum 2-'l 19.45 8 Progrnm, 8,~ Ajans haberlerl, 
~:;u :: :ubay tarafındawn bir ma- 11 2 1932 Hazine bonolnn Gl.- 818 Hatif program fPL) , 8,45 Ev kadı-
hnlle bekçisinin yaralandıgı ve fakat 11 ıı 1934 > > 15.50 .n.:.::'ı. ____________ _ 

l il il 1935 il il 29.50 -hadiseye merkez kumandan ığınca il 1938 il > 12.87 T. iŞ BANKASI ve cümhuriyet muddeiumumiliğince A. Demlryolu t.nhvlll I _ n 
derhal el konulduğu ve askeri mah- mıpon kesile IKiNCi 

DAVETNAME 
kemece inzibati bir ceza olmak il > m 

40.75 
41.50 
SS.50 

/(üçüktasarruf hesaplari1-----------------------------------------~ 

1941 ikramiye plani Sıhhat ve icfimaI Muavenet Vekaletinden: üzere askerlikten hemen tardedilmi~ A. Demtryolu mümessll .senet 
olan subayın halen de müddeiumu- Haydarpaşa llmanı 

b 1 d ld ~ Kupon kesik "2.7ı T f• d Ş k KF..ŞIDELER: 4 Şubat, 2 Mayıs, A k k "lt ı·ı • t } • } ı: milikçe mevkuf u u-n uru ugu an: H. Umanı mümessil .senedi 40.50 Hali as ıye e ar çı e 81 me usu ı e ın ıaa ma zemesı a ınaca:n;; laşılmış ve hükumetin bu bap takı .:::.;.:::~--------;---- • T k J Ağustos, 3 lkincİte§rİn Muvakkat te-
izahatı tasvip edilmiştir. HİSSE SF..NETLERf Demiryolları Ür tarihlerinde yapılır. Malzemenin Muıı:iin mtnat mlktan İhale 

ıkı.nci takrirde çeltik kanununu .. ~. T. c. Merkez bankası 110.25 Anonim Şirketi . 
1 

• nev'i Mikta.n L1rn Kr. L1ra Kr. İhale günü saa ti d - t h 10 20 1941 ikramıye erı tatbikatta t imdiye kadar ver ıgı T. ş bankası nama mu arrer . K1remlt ( 35000 2880 00 216 00 21 Nisan 1941 15 
netice.ıin ve sıtma mücadele mınta- T. İ§ bankası (hamile ıım 10.50 31 mart J 941 tarihi iç.in içtimaa 

1 
adet 

2000 
Liralık = 2000.- :tı.f&hya ( lOOO pazartesi. 

Lalarında çeltik zeriyatından umu .. - T. İş bankası mümessil his. 
10
2
5
2·80 davet edilen Şark Demiryollan h.ia- 3 " 1000 " = 3000.- " Ruberolt 30 kiloluk 190 Top 3990 00 299 25 21 Nisan 1941 15 ~ A. Deml"'ollan şirketi <% 60) · d t h · · · · b 2 "50 1500 pazartesi 

mi sıhhatin ne dereceye k:adarzmu- A. Dem!~ollnrı şirketi ( % 100 37.50 se .. arkar heyeltı lumumkıylesıt nlısa ı • ,, ., = .- ,. P!lk boru ( 8200 kilo 2662 40 199 68 21 Nisan 1941 15 te•oo:r olmnkt" bulunduğunun ira- to ..ı.k ti 7.70 muza ~re ası o mnme. n op ana- 4 ,. 600 ., = 2000.- ,. 
~.,.,,, "' 1 • • h d' I Eskihlsar çlmen ~" e 26.- madığından, hissedarh.rın, ilk içtima 8 .. 250 • = 2000.- • Pik dirsek ( 120 pazartesi. 

at ve Sıhhat Vekil ennce ıza e 
1 

- Şirketi Hayriye 35 ,. ıoo ., = ssoo.- ,. Galvanize saç 3500 kllo 8500 oo 262 50 21 Nisan 1941 15 
mcsir. i istiyen bir takrir idi. T akri- Şirketi Hayriye temettü 2ı.- mevzuu olan a§ağıdaki ruznaı;neyi 80 ,. 50 ,. = 4000.- ., 8 - 10 numnra pazartesi. 

k. .!::=::....:=:..:..:~---::-:-::=;--- müzakere etmek üzere, 25 Nisan 300 ,, "" " -- ,.,.,,A,- ,. 1 _ A_,,. __ ... n Ham""',._ilndc Tıp Fakültesi mn .. t em1Hitmdan D"'"·m rin okunmasır.ı mütea ıp mevzu ECNEBİ TAUviLLERi - vvvv ~-... ._.vu WJ ve;u 

lınkkındn birbirini takiben izahatta J 941 tarihinde, saat 1 O da, Şirketin "-------------...... ve N.lsa.tye Kliniği binasında cmnneten yapı.lacak ikmM inşaatı için nevllert. 
bulunan Ziraat ve Sıhhat Vekilleri Kredi Fonslye 1903 (sigortalı) 110. Sirkecideki merkezinde içtimaa da- mJktarlan, muhammen bcdcllerl, muvakkat teminat miktarları yukanda 
elde bulunan kanunAı me,•zuatın pi- » • 1911 122

1
.
5
50
0 

vet olundukları illin olunur. razııı 8 nev1 in4aat malzemesi. açık eksiltme usullie alınacaktır. 
11 

• Amorti u ı K ·• N c ·, 2 - EkSltme 21 Ntso.n 1941 t.o.rlhinde pazartesi günü saat 15 de Anka· Tinç zt:riyatile umumi sıhhatin ko- • • Kupon 1.27 Ruznamei Müzakerat ra.da Sıhhat ve tçtmıat Muavenet VeUletlnde teşkil olunacak hususı ko-runmasını telif bakımından kifayet- ml.!}'onca yapılacaktır 
•izliği görülmekte olduğu için hü- _____ _:.:N..::U.:.;K:...:TIT.:...:;.. ___ -=-:--:: J - 1940 senC!İne ait Llkida- o" AVETNAM E 3 - İsteyenler bu toe ait çartn:ı.me~i Sıhhat ve İçtimaı ~uavenet ve. 
l:.iimetçe bu ciheti tamamlıyan tadi- Türle altını 24.80 törlerin raporu. k~ltti İçt.1.mal Muavenet DaJresinde ve Istanbuldn. Sıhhat ve Içthnat Mua.· 
latın yakında Rüyük Millet Meclisi- Külçe altın bir gramı 3.26 k R venet Mü-dtlrlilğünde tetkik ede:blltrler. 
ne arı:edileceği bildirilmi, ve bu ... o::!ıım!!!:a.:.:n.:,:lı_b:,:a::n:.::k:.::a.::::sı;..,;..(b~a.:.;.n.:.;.k.:.;.n.:.;.o.;;..t) ___ 2_.5_5 2 - Müra ıp aporu. Halı• Tasfiyede Şark '4 - Muvakkat teınına.ı mllctatlan her malzemenin ismi hizasında gös-

b k - . :3 - 31 Kanunuevvel J 940 tari- terilmlft.ir. 
mevzu etraf mda söz alan irço KAMBiYO hinde kesilen Bilançonun tudik.i ve Demiryollari İtledici 15 - Teminat olarak mık.it ve nakit mahlyetl.ndekt evrak komisyonca 
hatipler de bu tadilatın acilen hgeti- Londra üzerine 1 sterlin 6.24 Lik.idatörler zimmetlerinin tebriyesi. kabul adllmlyecett 1çtn bu bbll teminat vermek isteyenler daha evvel Ve-
rilme•İ hususunda hükumetle em- Nevyork üzerine 100 dolar 132.20 Kumpanyaıİ Türk Ule~ müracaatla. bunlıtn al!\kalı malsandıklnnna yatırmaları ve kom!s-
fikir bulunmuılardır. Cenevre üzerine 100 frank 29.98 4 - 1941 aerfesi için Mürakıp yon. ma.kbuzlannı ~vdi ettııclert lbımdır. (2421) 

Ruznamede bn .. ka madde olmadı· Atina üzerine 100 drahmi 0.9975 tayini ve bunlara verilecek tahsisatın Anonim Şirketi 
" d Madrld üzerine 100 pezete. 12.9375 tesbiti. 

iı için riyasetçe celseye 17,45 e Belgrad üzerine 100 dinar 3.175 
5 

_ Likidntörler Kolejine veri- 31 Mart J 941 tarihi için İçtimaa 1 nihayet verilmiıtir. Yokobama merlne 100 yen 31.1375 davet edikn Şark Demiryollan İıle· 
k •o 745 lecek salahiyet. • d ı H · Stokholm üzerine 100 uron .., · . dici Kumpanyası Hiue ar ar eyetı 

1 İstanbul Belediyesi ilanları 

Koordinasyon heyeti
nin yeni kararlan 

(Bqtarafı t inci sahifede) 

J nisan salı akıamından evvel sa
tılmış olup da henüz müşterisine 
teslim veya gösterdiği mahalle sevk 
eclilmiyecek bayi elinde bulunan şe
kerler bayi tarnfından verilecek be
yannameye dercolunacaktır. Bayiler 
bu şekerlerin fiat farkını müş:eriden 
alırlar. 

J nisan salı akşamından evvel 
satılmış ve müşterisine teslim _edil
mek üzere yola çıkarılmış, ya~~ ba: 
yiin elinden çıkmış ve fakat muşt.~rı 
eline varmamıı:ı olan !tekerler muş
teriye vıırdığı günü takip eden gü
nun akıamına kada:- bir beyanname 
i1e mı:hLllir. er. büyiik mülkiye me
muruna bildirilecektir. 

Yukarıdaki esaslar dairesinde ve
rilmiş olan beyannamelerde yazılı 
ıeker miktarlarının doğru olup ol
madığı alakadar memurlar tarafın
dan tedkik ve kontrol edilecektir. 

Mısır fiati 
Ankara 1 ( A.A.) - Ticaret Ve

laletinden tebliğ olunmuııtur: 
29 sayılı koordinasyon kararının 

birinci maddesile Ticaret Vekaleti
ne mevdu salahiyete istinaden mem· 
leketin başlıca istihsal ve istihlak 
bölgelerinde mısırın toptan azami 
11atı~ fiatleri aşağıda gösterilmiıı ol
duğu veçhile tesbit olunmuıtur: 

1 - Samsun ve Çar§ambada 
dökme san mısınn toptan azami 
aatı§larda kilosu 7 kuru§ 25 santim, 
İzmit ve Akçakocadn 7 kuru~tur. 

2 _ Başlıca :istihlak milctarla:ın
da mısınn toptan azami satış fıat
leri, birinci fıkrada yazılı merkezle
rin esas fiutlcrinc hakiki murafla
rile en çok yüzde 5 nisbetinde bir 
ticaret payının ilavesi suretile bulu-
nur. 

3 _ Sait istihsal ~ınta~ala.r~ı~ 
toptan azami mısır f ıatlen, bır~cı 
ve ikinci fıkralarda gösterilen fıat
lere nazaran fili nakil masraflarınm 
tenzili auretile taayyün eder. 

-4 - Bu fiatler temiz ııs.rı mısırın 

dökme olarak toptan azami. ıa~~ 
fiatleridir. Diğer nevi ve ka]ıte]erın 
fiatleri taamül veçhile bunlara kıya
sen bulunur. 

BULMACAMIZ 
J 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Esas mukavelenam~nın -49 uncu U • • • b ilzakere bas1l 
Tahmin İlk 

bedelt temlnat 
maddesi ahkamına tevfikan, heyeti lmumı~~laı nısİ ı md.... da b'ı 
umumiyeye gerek asaleten ve gerek 0 md am

1 
aıt ~lokp .ant.ama ıgınzu n, olanı • 196,00 52,02 Fatih yangın yerinde . Kirmastı mahallcslntn Yeşilsa.nklı 

• 20 L' l'k se ar arın, ı ıç ıma mev u BO'lm~da 70 inci adada 2/ 1 numaralı ve 174 metre mu-vekaleten ugan nıss'"ye ma ı .... d- '-' i .. ak re et· rabbıu ıahalı arsa. 
olan hissedarlardan müre!.keptir. aşakgı .. .uu nı2z5naN~ey 19~ulzt ~h.ınd• 

. . . me uzere, ısan , arı ~. 232,00 17,tK Fatihte Şeyhresın1 mahallesinin Yavuzsellm sok:ır;ında. 
Heyetı Umumıyenu~ beher aza.s! saat 1 0,30 da, Şirketin Sirkecideki '12 net adada +t numaralı ve 28 metre murabbaı sahalı 

asaleten gerekse vekaleten asgarı it - 'nde içtimaa davet olunduk· arsa. 
1 her 20 hisse için bir r~ye malik b11- b:ır il~~~ olunur. 120,00 D,00 Fatuıt.e Sino.nağa. mahallesinin İhtiyatlı .soka{;ınd& 
lunmaktadır. Maamafıh 1 O reyden 58 lncl &dada 3 numaralı n 34,20 metre murabbaı sahalı 

fazla reyi ndsine cemedemez. Ruznamei Müzakerat 604.00 37180 =~vutköyünde Lütfiye sokağında ıı tapu numaralı ve 
Reye hakkı olan hissedarlardan 23 numam.taJ numaralı Ev. 

1 _ 1940 •enea.İne ait Likidatör- ,_..., ··'--rd ı " _, en işbu alelade içt.imaa tttirak etme•İru Tahm.ln bedelleri ile ilk te.rnınat m1kdar.uu.• y.,.... n yazı ı g .. J .. m • 
arzu eden kimselerin Eeu Mukave- ler kolejiııin raporu. kuller aatılmak ilzıere ayn ayn açık arttırmaya konulmuştur. Şartnameleri 

11 · 54 ·• .. dd · t f 2 - Mürakıp raporu. zabıt ve MUa.mcll'ıt Müdürlüğü kaleminde gfuiileblllr. İhale 14/ 4/941 pa· enamenın uncu ma esme ev ı- zartesi günü saat 14 do da1ml cncllmende yapılacaktır. Taliplerin llk temı-
kan nihayet gelecek 1 7 Nisan 1941 3 - 3 J Kanunuevvel 1940 tari- nat makbuz veya mektuplaffie ihale gün il muayyen saatte daimi encumen· 1 

tarihine kadar hisselerini &§ağıda hino kadar bilançonun tasdiki ve Ll- de bulun.malan. l2520} 
gösterilen yerlere tevdi etmeleri kidat8rler z:immetlerinin tebriyeııi. * 
lazımdır. 4 _ 1941 acıııesi için Mürak.ıp Şişhanede lüruı. paric llınll lle İskendcr cnddeslnde duvar hedlm ve in· 
TÜRKİYEDE: lstanbulda, Sirke- tayini ve bunlara verilecek tahsisa- .şası, toprak hnfrl, tretuar, Bordur ve teferrüatı ln.şası kapalı zar r usuıııe 

8otdan sata ve yukandan aşalı: cide, Şirketin ldarei Meıırkeziyesi. tın tesbiti. eksiltmeye l::onulmu~. KetU bedeli 15561 llra 48 kuruş ve ilk teminatı 
l167 llra. 11 ~ur. Mukavele. eksiltme, bayındırlık işleri umumi h ususi 1 - Mahfuz. AVUSTURYADA: Viyanada, Esas mukavelenamesinin 25 inci ve fenni §arblamelert proje keşif hillAsasile buna müteferrt diğer evrak 78 

2 - Havalara yükselir. Oesterreischiache Kreditanıtalt Wi- maddesi mucibince gerek asaleten kuruş muka.bWnde belediye fen işleri müdürlüğünden verilecektir. İhale 
3 - Hususlar - Su. ener Bank Verein. ve gerek vekaleten hiç olma:ıaa on lf/4/941 paznrtesı. günü saat 15 de dalm.! encümende yapılacaktır. 1'allplc-
4 - Tersi blr peygamber ısm.ldlr - J"k ı h h' d b rln llk teminat malcbıız veya m.cktuplnrı , ihale Uırlhindcn 8 gün evvel belc-Tersi eski zam.an klbritld!r. BELÇİKADA: Brükselde, Namur hisseye ma ı o an er ısse ar ıt u 
5 - A!rlka ,,!malinde bir memleket - sokagwında, 48 numarada, cSocicte içtimaa :iştirak edebilecek ve gerek diye .ten işleri mlldürlüğüne müracaatla alııcakları fenni ehliyet ve 1941 yı· 

" k _ 1_ "I l'k lma att Ticaret odası ~an ve imzalı §art.name lle 2490 numaralı ka-parasıı1a Oyw1. Ge'ne'rale de Belgique> Bankasında. asaleten ve gere ves;a eten ma ı 
b nunun tarU:ı.t çevresinde hazırlıyacnkları tekllt mektuplarını ihale günü 6 - Tersi bin gramı kaç kuruş. HOLLANDADA: Amsterdamda, olduğu her on hisse için ir reye .5aat 14 e ka.da.r Dıı.imt encümene vern1cler1 lrıztmdır. t2319l 

7 - Muanz -Yağl llii.ç olan._ bir ba- Ml\1.-TEIXEIRA DE MAITOS Mü- malik olacakbr, faknt Ticaret kanu• ----------------------------
Iık 11unun 365 inci mnddesi mucibin- :;::;==========================::;:;;. 

· 'ıb r~1- del'.U essescsinde. 11 · 11 
8 - Beyaz • 

1 
ay - yv" 

6 

• NSADA. p · t 9 Bd M _ ce nefsinde on reyden fa~la ceroi Devlet Demiryolları ve Limanları lal etme 
9 - İnce demir lfıvha. FhRAb 'd R ·d aLrUısBeE., RSAC :_ edemiyecektir. Reyi vermiye hak1'ı :ı:-
10 - Uzak - Tencerenin büyüğü. !es er es e. . e mu ı b • h .. k d Umum idaresi ilanları 

b Ili -·esesinde, Pariste, J 6 Bd des ha· o ukp lau uhmumh! edyeteh.ıştırla . ~ e -
Geçen bulmacamızın :ı ".,"" B N . I ce o n er ısse ar ısse erını en ======ıı======================= Soıd"n ... ı;.. •e yuk."\ndan aşalı: lıens de, c anque atıona e pour J 7 N' 1941 k d .... d ki b Ü ) i 1 15 000 
.. .. & .. • C l'I d · B k geç ısan e -a ar aşag1 a Muhammen bedeli 127.500 (yilz yinnl yedi in beş y z 1 rn o an ı - To.sarlamak, 2 - Abide, !av, le dommerce et n ustrıe> an ;ı- müesseselere depozito etmelidirler. adet buraj ve 10.000 adet tQpnı.k b.zması 20/ 5/ 941 günü saat 15,30 da ka· 

3 - Sinektut.o.n. 4 - Adeta, Na, - sın a. TORK.t l palı sarf usul~ !re Ankara.da İdare lılnasmda sa.tın alınacaktır. 
Rekabet.et, 6 - Eluznt, 

7 
- !ıvuttun, )SVIÇREDE: Bale' de MM. SPE- . ~DE: sta~bulda, Sirke- Bu 1fe 11.rlruS isteyenlerin 'll~ Cyedi bin altı yüz ylnn1 beş) liralık mu-

Ju, 8 - Mnt. Ez. Elm. 
9 

- Avantaj- ISER Gl.TfZWILLER et Cie Mües- cide, Şırketın merkezınde. v~t teminat ne kaınmun tayin ett1~ '\"eSikalan Komisyon relslf~lne ver· 
lar. 10 - Na. TUmra. sesesi~de, Bale' de Banque Commer- A VUSTURYADA: Vjyana<ıa, meıen lAzımdıl'. 

Fabrika ı;e matbaaya 
elverifli bir BiNA 

SATILIKTIR 
Cağaloğlunda fabrika ve 

matbaa ittihazına elverişli 

1 
betonarme yeni bir bina sa
tıbktır. «Akşam» idaresine 
müracaat: Telefon: 20681 

AKŞAM 
Abone ücretleri 

Ttlrkiye 

1400 kUrUI 
760 • 
400 Jl 

160 • 

Ecnebi 

2700tunl§ 
1460 • 
800 • 

• 

ciale de Bale Müessesesiı-nde, Züricb, Oesterreichische Creditanıtalt Wi- Şartnameler 800 kutııp. AnkaJ:a. wı Ha.ydarpa.şn veznelerinde sablmak· 
Bale, Genh•e ve St-Gall' de, CRE- ener Bankverein Müessesesinde. tadır. (2587) 
DiT SUISSE Mü~ssesesinde, BEÇİKADA: Brükselde, 48 R. 

Ticaret Kanunu ve Şirketin f.Jas de Namur· de BANQUE DE LA SO
Muhvelenamesi ahkamı mucibinc:e. CIETE GENERALE DE BELGl
i~bu içtimada hazır bulunacak hisse- QUE Müessesesinde. 
!erin mikdarı ne olursa olsun, yapı- FRANSADA: Pariııte, 16 Bd des 
lacak müzakerat ve it!ihaz edilecek ltaliens" de BANQUE NA TIONALE 
müzakerat muteber olacaktır. POUR LE COMMERCE. ET L'IN-

• • DUSTRIE Müessesesinde. 
Halı Tasfiyede HOLLANDADA: Amsterdam'~a 

Şark Demiryolları MM. TEIXEIRA DE MA ITOS Mü
Likidatörları Mümeaaili essesesinde. 

İSVİÇREDE: Bale' de cBanque 
Commerciale de Bale Müesseeesinde. 
Zürich, Blle, Genbe ve St-Gall' d"! 
cCREDIT SUISSE> Müesaoeeainde. 
Bale' de, MM. SPEr5ER, GUTZ
WILLF..R et Cie. Müesaese9inde. 

Çocuk analari ---,• 

- Babalari! 
cYamıma ne hediye vereceıt.ı.m.• 
diye artık dt1tllnme)'iniz. itte 
emn1yetle aeçebllece~lniz gilzel 

hediyeler 

Çocuklara Coğrafya 
kiraatleri 

Sıhhat ve ictimaT muavenet Vekaletinden: 
3958 sa.yılı gözl~ülüt kanunu f/4/941 ta.rlhlnde meriyete girecel:ln· 

den, bu tarihten Wba::m 6ç ay ecrnra rnhsa.tnames1z gözlükçülük yapmnk 
ya.ııakt,u-. lIMeı ticaret yapan g&ltrkçillertn icab eden ruhsatnnmeleri al,
nıak iizıere bu öç ay zartmda. bulundUklan mahal Sıhhat mfidll.r'l!iklerinc 
bir Jat1da ne m-tiracaatetmdert n çaJ.ıştıklan dükHnın unvnn ve sarih ad· 
reCn{ l>lldlrmet: ~ f.ııııdm ed.eceklerl bu iBtfdalanna: 

1 _ K89 eetı~ıbed -.ne.tmı ıcra. etmaie olduCUnn da!r bulunduk--
lan mahaillD en ~ ~ Aın1it &aratmda.n verflml§ vesnaı... 

:ı - Nüfus h~~~ ~ 
1 - Tahalil derecteıia ·-- w ~ .... 
4 _ c~WC :raP""IA mm! ricut ve akılda bir ArızaQ bulunm..,.

1 dltmı> ta.srllı edaJ. ddıM ~ 

5 - İti adet Te.sllı.'a foıto{trafı ' 
rabt.efırnelen Jftımmu Mt.n oluinur. 0813 • 2552) 

İıtanbul Elektrik, Tramvay ve Tlinel 
lıletıneleri Umum Müdürlüğünden:· 

1. - Muhammen bedeli 1000 bin lira tvtaı:ı 40 ton kullanılmıı asfalt 
arttımu. usuuı ile atıJ.acaktlr. 

2. - Arttırma 15/411941 alı günti uat 15 de Metro ıhnnınm IS inci ta,. 
b.nda yapılacaktır. 

3. - Mu"Yaklca.tı temkı:a.t 75 yetm\§ ~ llradır. 

5 - Bu hükümlere göre mısır 
Jatihlak ve istihsal eden yerlerin fiat 
murakabe komisyonları kendi böl· 

Yazan: JPalk Sabri Duran 

Ticaret kanunu vo Şirketin Esas 
mukavelenamesi ahkl:nı mucibince, 
İ§bu içtimada hazır bulunacak his9e
lerin mikdan ne olurea olsun, yapı
lacak müzakerat ve ittihaz edil~ek 
müzakerat muteber olacaktır. gclerinin toptar mısır azamt fiatleri- Posta ittihadına dahil oimıyan 

ni tesbit ve ilan edeceklerdir. ecnebi memleketler: Benelltı: Hali Tagfiyede 50 Jnınış 
4. - İsteklllean pam.m olarak verllmekt.e olan ~rt levazım. 

dan alm•lan "e lmnunt vesllaıJ.a.n ve muvakkat temina.tla.rı ile nAn edileli 

6 - Bu suretle ilan edilecek fiat S600. altı aylıAJ 1900
' tıç aylıll Tarih öğreniyorum Şark Demiryollari İstanbul Asliye Dördüncü Ticaret 

hadlerinden herhangi bir suretle faz- lOOO kuruştur. Yazan: Ahmed Refik 30 Kr. J - M hk • d 
la fiat teminin: gidenler hakkında, Telefonlanmn: Bapnubarrir: %05 Tevzi yerl: AKŞAl\1 matbaası şledici Kumpanyası a emesın en : 
milli korunma kanunu hükümlerine i'an işleri: %0765 - İdare 2068ı Tel. 20681 Likidatörları Mümessili Mura t Yılmaz ve Nabn İzmirli tarafından mühendJs Sabri nleyhine 
tevfikan cezalandırılmak üzere, ka- Miidür: %0f91 ıı.çılan 630 llra.nın tahsilin~ mütedair davanın yapılm:ı.l..'ia. olan muhakeme"· 
nu~t takibatta bulunulacağı ilan olu- Yiiı:de 20 tcmllit kuponu sinde 26/ 2/ 941 tru1.hli celseye gelmeyen müddeilere 19/5/ 941 sn.at lfi 1Qin

1 nur. Rtbiülenel 5 - Kasım Hl Bu kuponu tes1p aiparlş mek- l••••-~!1111••111!!1!1!!1!!11•111 gıyap karan tebll~e karar verilmlş ve mumaUeyhlerden Murat Yılmn~ın, 
7 8. İm. on. ÖR. İki. Ak. Ya.t. tubunuzln gönderirseniz ltltap D A E ı·d· dava arzuhalinde gösterdiği Slikeci Şahlnpaşa ve Dnlıl..-cslr otcllcrlnc g<>::; - Karadeniz sahillerinde mısır E. 9,25 11,08 5,44 9,19 12,00 1,3 tı&tlertnden yüzde 20 tenztllta r. . manue ı ı dC?'Ilen tctılltatıarın 

0 
:ıdroslcrdc bnlunnmadığındnn b:ıh!Sle bil! :rebua ;,~;hl&k •d•n hnlk.n fü~yacm• tem;n va. 4~9 0.'2 13,18 !US 19,35 Zl, hat tıızamrsıımı. Slparlo bede- Slrte<ldekl m..,.,,ehane.ınbı "'- wıe edlldlll\ cötiilmü• oldulOmd•n muıtoho" "'"" k mnn~ "' f\~ :;'':: ıçın T. c. Ziraat h•nlrn!ile tarım sa- ı-.:.::..:.:;;....;.:,;;:.;;.;.;,;.;.......;. _____ I lln1 o suretle hesap ederet ~ timlW dolayısile &Jn1 arada Mer- detıe ili.nen tcbll~e iuırnr \'CrllnılştJr Mahk<'m~l 28 :c 9:ey~ı-t 20 l:"UD 

tış lı:ooperatifleri birl:~i bu fiatler İdarehane: Bnbılll elvan ır&ndertnlzl kez T..okantası üzerine naklct.mlJJtlr ıııc ed!lmlftlr. Gıyap knnırı nınk:ımm:ı kn!m 
0 

ma uze ı•Atım , d h·1
• d ·~ Acımmluk sokak No. 13 ~ ~z. 8 

ı.ın e mısır tnübayaa ve tevzia- '•lllllJI••••••••• m.~ 1lAıı olwıur.. • 
hna memur edilmiılerdir. l•••••••••••··~ 

gün n .saatte lı:omlByonda hazır bulunmalan. c2535ı 



B&f, Dif. Keale: Grip; BOm&tiS~ 
Nevralii, ~ınklık ı .e Bltllaı ~Ağnlanaw • . Derhal K~ ı 

icabında" f ilDCle S bf• aluıabilir. TAKLITI.ERINDEN]i SAKJNINrze! 
ttER YERDE. PULLU KUTULARI. J SRARLA ISTEYfNIZI 

Kırklareli Vilayetinden : 
Elli ııra aylık ücretli vUAyet tıelefon fen memurlutu mftnhaldır. Talip-

lerin ves!kalarlle vtllyete müracaat etmeleri 111n olunur. (2581) 
1 

- lllllRayanlar için pek miihim 
Sayın bayanlarımızdan gördüğü• 
üz teveccüh ve rağbete karıı ıük

ran borcumuzu ödemek için bu 
defa Amerikadan getirttiğimiz en 
büyük makineler sayeıinde F E
M 1 L 0

i sıkıııtıncı silindirlerle ga
yet kullanışlı, ufak mikropıuz bir 
şekilde yeni ambalajlarla p iyaaaya 
ıkardığımın saygılanmızla arzey

leriz. FEMlL bayanların bir çok ra
him rahatsızlıklarında:\ koruyan ve 
üzüntülü itlerden kurtaran en birinci 
adet bezleridir. 

Her ticarethanedeF EMil BA (;J bulunur . 

Kızılay Cemiyeti 
Umuml merkezinden: 

An.karada Kızıla1 Umumi Mer kezi Parkında çalışmak üzere 

Müıteid bir Bahçıvana Lüzum vardır. 
Taliplerin yeni Postana clvannda Kızılay Direktörlüğüne 

müracaattan ilin olunur. 

Deniz Nakliyat Komiayonundan : 
Aqam gazetesinin 28/3/941 tarihli nü.shaaında neşrolunan UA.nın tH • 

fıkrasındaki .izmı.r. kelimesi fazladır, tashih olunur. (2532) 

İyi ve güzel trat olmak 
iıteraeniz 

. POKER 
·Eı ~= 

58 inci aaym 

Bugün çıktll 
Sinema. Sanat. Gendir •• 

süzellik mecmueeı 

ve her yerde Poker trq 

bıçaklan isteyiniz. 

Fatih birinci sulh hukuk mahkemesi 
saıı. memurlutundan: Bofya, Eleni, 
Ralo, Slvastl, Artstl ve hazlnenln pyi
an tasarruflarında bulunan: ı - Alt
sarayda Yalı mahallesinde eUi orta 
Llnga bostanı yeni bostan arkası so
kağında eski 53 yeni 43 kapı 841 ada 
8 parsel n: 32 met.re murabbaı mikta
rında Sultan Süleyman vaktuıa. ıcarell 
blr taşlık, kuyu, mutba.k blr helA. ve 
iki kattan ibaret lk1 odalı ve yüzü çin
ko döşeU tamiri muhtaç 700 Ura kıy
metli ah'8-P ev, 2 - Ayni mahal ve 
soka.lrta eski 53 yeni 45 ve 841 ada 5 
parsel n: 42 metre murabbaı mlkta
rında aynl vakıftan ~P lk1 katlı 
bir tqlık blr mutfak ve blr heli ve 
kuyu ve asma oda ve birinci katta 
karşüıklı iki oda ve tavan arası olan 
ve yüzü saç kapı bulunan ve lçersinde 
elektriği mevcut bulunan 1000 Ura 
kıymetinde a~ ev. 3 - Aynl mahal 
ve sokakta eski 53 yeni 47 kapı 841 

---
KUSURU ANTENiN IZD~ı 

ARAMAYINIZI 

•ADYOlllUlll elıl CA• lllOICTASI 
1 A M 8 A L A a D 1 R. 

'1.amba radyoa ua kalbi ~lı.ıir. Kalbi} 
.-ğlam we lı.unetli olauyan bir radyo ııiaj 
ısewkten ziyade bır azap verir. Fıruı bul-! 
du.lı.~ lambalanoıu muoyeoe ellirip lı~ 

·eaea •uzaar raodmaolı P U 1 L 1 t> 9 
l. M iN 1 W ATT'" lambalarile ırpdil ediııia.( 

,.ı: .. IUNIW A'M'4 lambaları H ttryao aurfl.ı 
7a1uuı mukabiJ fe"VlaliJe r*Mfmaa .. erir.' 

.Stnulı . 
daha iştahlı 1 

ICansızlılı lttahaızııtı we aonunef8 her t O' 1 O 
ltutaltkları •oturur 1 
DE$'1'EN'ın kan kuvvat turubu : kanı kuvwet· 
• ndlrdlkc• ltt•h artar. vücut beslenir. ııhhal 
ren• yerin• g elir, wa har hHUl•O• kar .. 111• 
av•-· art.ar • • • • • • 

lflahalı çocuklare D E $ Y E N 111 
ka n ku_wwet •urubu 

ada 4 parsel N. 37,5 metre murabbaı la••••••••••••••••••••••••••_. terbUnde aynı vakıfdan 102 Ura 1tıy-
metl1 arsa. İzale! fUyu zımnında açık 
arttırma suretue atideki fQ.rtlar daire
sinde ve tapu kaydına göre mahkeme 
baştAtlblnln odasında aaat 10 dan 
ıı e kadar 25/411941 tarihine mü
sadlf Cuma günü satılacaktır. 
o günü muhammen kıymetin % 75 ini 
bulduğu takdirde o günü ihale edile
cek, aksi halde en son arttıranın te
nhhüdü bak1 kalmak üzıere 5/5/941 
tarihine milsadlt pazartesi gfınü aynı 
saatte ve aynı :maJıalde arttırmaya 
devam edllerek en çok arttırana ihale 
edllecekttr. 1 - İşbu gayri menkulde 
müseccel ve gayri müseccel hak sa
hiplerinin tarlh1 ilandan ıtıbai-en 15 
gün içinde veısalltlle birUkte memur1-
yetlmlze müracaatlert lA.zundır. Aks.l 
takdirde gayri müaecceı hak sahiple
ri paylaşmadan harıc; kalırlar. 2 -
İhale)ı! iştirak edecekler cx. 7,5 nlabe
tinde pey verecektir. 3 - Bedell ihale
yl miadmda müşteri venne7.11e ihale 
feşhedllerek gayri menkul Jenlden 
artıt.ırmaya çıkarılarak en çok arttıra
na lhale edilir ve aradak1 fark ve za-

YILDIZ
0

1n Bu sayısında: Karı
sı Charles Boyer'i anlabyor -
Carole Lombard hakkındaki d e
dikodular - Türk S ım'atlcarların
da.n Nevin Akkaya - Holivud'un 
gizli kalmıı tarafları - Mısırlı 
Yıldız: Necat Ali - Yeni bir 
Film: Üç Çıplak Kız - HoJivud
da başıma neler geldi'? - Film 
hikayesi: O Geceyi unutma -
Hikaye: Beni Seviyor musun) 
Roman, Dert Ortağı v.s .•. 

..__ Heryerde 15 lmnlt 

BAHÇE, ORMAN ve 
SALON FiDANLARI 
Mevsim -münasebetile ucuz 
fidan edinmek isteyenler 
bunları bahçemizde kolay
ca bulabllirler. 

rar müşteriden bllAhüküm alınır. 4 -
Tarlhi ihaleye kadar vergiler h.isse
darlara ve % 2,5 telllllye ile 20 sene
llk evkaf taviz bedeli mü~rlye aittir. 
5 - İhale bedeli peşindir. Memur ka
n unl mehil verebilir. 6 - Şart.name 
bugünden itibaren herkesin görebile
ceği tarzda açıktır fazla malCimat ıs

'l'tlrkl,.e Ottmhuri,.etl 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluı tarlhl: 1888. - sermayesi: 100.000,000 Ttlrt llraıı. Şube " 

ajana adedi: 265 
Zirai Ye ticari her nevi banka maamelelerL 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

ZJtaat Bankasında kumbaralı ve lhbarm taaarrut b eaaplarmda en 
u &O llr.ı..ı bulunanlara senede 4 defa çekllecek kur'a Ue atalıdati pllııa 
göre Ucramiye dağıtılacaktır: 
'adet 1,000 liralık 4,000 Ura 100 adet 50 liralık 5,000 lira 
' • 500 • 2,000 • 120 • '° • '9800 • 
' • 2SO • 1,000 • 160 • zo • ~zoo • 

40 • iti • 4,000 • 
DİKKAT: Hesaplanndakl paralar bir sene içinde 50 liradan afllı 

clfıcrmıver.lere ikramiye c:ıktı~ takdirde % 20 fazlaslle vertlecekttr. 
K uralar senede 4 defa 11 ~ylfil, 11 birincikinun. 11 mart ve 

l 1 haziran tarihlerinde çekilecektir. 

~-·M A R V l N laYiçre p...izyon saatleri Altm • Metal 
L U X O R RadYolan Z E T Havapzı ocaklan - A E G 

Eeldrik saatleri • Bisikletler • Ameler 

OSMAN ŞAKAR ve Şkl. 
T AKSITLE SATIŞ Galata Banka'- -Beyuıt. Kaddrö 

Memur ve Fen 
Memuru Alınacak 

Maliye V ekiletinden: 
d• 

819/1940 tarih ve 4305 numatalı Resmi GU&tede mllnteflr, 17/8/940 
tarlh ve 2/14177 numaralı kararnameye batlı toprak tem talimatna
mesinin tatblki için teıJt11 edllen ve edilecek olan ltolnbyonlarda çalıt
tırıımak üzere A. - Rela: B cAza; O cFen memuru alınacaktır. 

Bu memurlara, yol masratıan hariç, ayda maktuan verilecek: ücre-
tin Azami miktarı: 

Reise: 175 
Azaya:150 
Fen memuruna.: 150 

Reisten: 

•"• 
Aranan prttar 

ı - Yaşı 80 tan fazla olmamak; 
2 - Defterdarlık, tapu grup müdürlüğü, malmüdt\rlü~ll. vlllyet ta

pu sicil muhafızlı~. veyahud bu vazifelere muadil adil veya mall hiz
metlerde bulunmuı olmak; 

3 - Slcll itibarile hizmetinden istifade edllebllecett anlaşılmak; 
Azalarda: 
1 - Yafl 80 dan fazla olmamak; 
2 - Mal müdürlüğü, sicil muhafızlığı. Nahiye müdftrlilğil, arazi tah

rir komisyonu relslltl veyahud bu vazlfelere muadil adli veya malt hiz
metlerde bulunmuş olmak; 

3 - Sicil Jtıbarlle hlmıetinden istifade edebllece~ anlaşılmak; 
Fen memurlarında: 
ı - Yaşı 55 den fazla olmamak; 
2 - Tapu ve kadastro veya Nafia veya imar veyahud askeri harita 

u. müdilrlüğil hizmetinde bir sene ten memurluğu yapmıı olmak; ve
yahud da Nafia veya tapu ve kadastro ten tatbikat mekteplerinden me 
zun olmak; 

3 - Sicil ltlbarlle hizmetinden istifade ed!leblleeeğl anlaşılmak; 
«fil» • 

Mıir:ıcaat şekli 

Yukarıda yazılı şartlan haiz bulunanlar, bir istida lle apğıdatl 
ve.saiki en geç 15/ 4/941 tarihine tadar Maliye VekAlettne cMllll Em!Ak. 
göndereceklerdir. 

Komisyonların derhal teşklli mukarrer olduğundan, aranan evs:ıfı 
haiz olanlar müracaat sırasına göre tıı.yin kılınacaklardır. 

• iV» 
Aranan vesaik . 

1 - Nüfus hüviyet vartası cAslı veyahud noterce veya resml bir 
makamca musaddak sureti.• 

2 - 8 kıta fotoğraf cAltı buçuk dokuz eb'adında• 
3 - Mektep tasdikname veya şahadetnamesl rAslı veya musaddak 

blr sureti. 
4 - Bulunduğu memuriyetlere aid vesalkln aslı veyahud musad

dak surctJ cTasdlkll slc!I karnesi veyahud musaddak sureti kAfidJr .• 
5 - Sıhhi durumunun her iklimde ve köylerde vazife itasına mü

sait olduğuna dair hü~met veya Belediye doktorluğu raporu; 
6 - C. Müddelumumll!ğinden mahkümlyetl olmadığına dal: vesi

ka elsUda zirine müddeiumumilikçe tasdikli meıruhat verilmek suretl
le r.te olab!I1r.a 

7 - Hüsnühal kAğıdı; 
8 - AskerlJk vesikası cNütus hüviyet varakasında varsa ayrıca is

temez. 
9 - TalJp olan !Jllhıs blr resmi bir dairede müstahdem ise, bu dai

renin alelusul muvafakatini gösteren vesika cTalebe müteall!k istida 
ve merbutu vesikaların o daire vasıtaslle Maliye VekAletlne gönderil
mesi halinde aynca muvafakatnameye liızumu yoktur ... 

NOT: İstldanamede bu vesaikin gönderildiği ve listesi yazılacaktır. 

10 - Aşağıda yazılı şekilde taahhütname cBu tıı.ahhütnamed:?!tl 
müteselsil ke!ilin resmt dairelerde \'eyahut ticari, mali veya sınai mü
esseselerde memur ve müstahdem olması şarttır .• 

ııVı> 

Taabbitname ~eJıli 
Maliye VekA!etlnce toprak tevzi tallmatnamesinln tatbiki için tes

kll edilecek toprak tevzi komisyonlarında bir vazifeye tayinim halinde 
bu vazifeyi kabul edeceğimi ve en az 45 gün evvelinden haber verme
den bu vazifeden istifa veya bu vazJteyl terk veyahud hizmetimden 1!· 
tlfade edllınedlği veya istlhdamımın devamının caiz olmadığı idarece 
takarrür ettlrllcrek vazifeme nihayet verildiği to.kdlrde. komisyon me
saisinin bu yüzden sekteye uğraması sebeblle hasıl olması mümkün ve 
muhtemel zararlara Jı:ar§ı maktuan ve cezat şart olarak bet yüz lira 
tazminat vermeğl ve bunun için hakkımda dava ikamesine ve llAm is
tihsaline lüzum olmadan bu taahhütnamenin icraya vaz'ı veyahurt 
hazineden alacağım varsa bu alacaktan defaten takas ve mahsubu ve 
yine bu taahhütnameden müteveıııt her hangl bir ihtilat için cLıvR 
ikamesine lüzum hasıl olursa bu davanın Ankara mahkemelerince rü
yetini; kabul ve teahhfit ediyorum. 

Adres: 

Nüfus hüviyet varakasındakl hüviyeti: 
. • • . . • . nln ceza! tart olarak teahhftt ett1ti bet yQz lira-

ya kadar aynı prtıarla müte1elsll ketu olarak kefalet ederim. 
.Kelilln meslek Te aclnııd: 
Nüfus hüviyet varakasındald hilvlyetl, 
cNOT: Bu teahhUt ve kefaletname noters:e ruen tanz1ın olunaca-

tır.• (1531) (2070) 

•••••••••• Yeni acıtan••••••••••; 
ULUCA KUMAŞ Ticarethanesi 

Yeni Postane t&rtmnda, YenlValde ilan altında No. 1 
HER CİNSTEN KUMAŞLAR 

YENİ DESENLER 
EN UYGUN FlATUB 

••••••• Utramanıs menfaatlnb icabıdır. ••••••I ÇAM, P ALMlYE 
vesair seçme fidanlar 

Adres: Pnngaltı Flat garajı ya
nında Yedlkuyular caddesi No. 8 ' , 

ı t.eyenler satış 18 No. ile satış memur
. Iuğuna müracaat etmelidirler. 7 -
Işbu gayrimenkuller Vasil oğlu Yuva
na 50 liraya vefaen mefruğdur. 

ı ._B.ul•u•n•m•a•z•fı·r-sa•t-.. ~aıveki.Iette Mütı;::~f!:.i;~ -, Kabir Komisyonu Petrol Limited Sirkeli Naklediliyor 
Ebedl Şef Atatürk tçin Ankarada. Rasattepede 1nşa.s:ı takaıTlir eden Pek yakında Petrol Of.ise devıedilecek olan Petrol Limited Şirketi • 

Çok eski bir hanedandan Anıt _ kabrin avan proJelerlni hazırlamak üzere Türk ft ecnebi mJma.r, la.tada Eski Yolcu salonu ~da tltn Kozluca hanının 3 nctl YI f ncll 

* Fatih •• skerlik ııubcsinden: y c- müntakil gayet kıymetli tektao mühendl3 ve heykeltraşlar arasında serbest blr müsabaka açılmıştır. katlarına na.kletmıftU'. MezkCr otllcetln tayin ve 111n ed1lecek ~ 
nad ide bir zümrüd yüzük 3 ni- j Müsabaka. milddetl 31/10/ 941 ak.şamı hitam bulacaktır. AlA.k&daı1ann muamelesi hitam buluııcıya kadar JUkandakl adteate k:r&1l faallJwt et.-

dele sınıf 8. Hesap memuru Meh- san per§embe günü, Sandal Be- müsabaka dosyasmı alabilmek içbı şimdiye kadar vücuda geUrm1f oldutıan emsl muta.rrerd1r. Telefon numaralan: 44002 - 44010 - 44001 

met og. AbdüJküddüs ( 12823) çok desteninde satılacaktır. eserlere akl vesa.1klıe tahriren komisyon relsll~ m üracaatJan. 1'-•••••••••••••••••••••••••llii acele ıubeye müracaata ilin olunur. ilııiiıiiiıiıiiıiiliıiİllilllıiıı•ıııiıılillll•••• · d 836• c28lb 


