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TELGBAFLAB 

Yugoslav yada 
yolcu trenleri 

tatil edildi 
Tunada da 

seferler durdu 

Macaristan yolu ile 
Alman kıtaatının cenuba 
doğra inmeleri devam 

ediyor 

Amerika 
yardımı 

ReiaicGmhur 
B. Rooaevelt'in 
yeni beyanati 

VatİngtOD S (A.A.) - B. B. 
C.: Reisiciimhur B. Rooaevelt 
gazetecilere. demokraailere ya
pılacak yeni yardımlardan bab
•eder ken, SO - 60 Amerikan ter
sanesinde demokrasiler için 212 
vapurun İDfUI İçİa 650 miı,.on 
Türlt ürası tahu. edilcliiini. ınev
cud harp ma1zemesinin demok
rasilere deni için 650 milyon 
Türk lirası daha aarfedileceğini. 
yardım için kongreden 2 milyar 
650,000,000 T"'urk liralık taha
sat daha .istiyeceiini. birkaç süne 
kadar K.ızıldeniz aahuını muha
rebe sahanndan ihtaç ec:leceiini 
ıöylemiıtir. Amerikan 1remileri 
harp malzemesini Kmldenizdeki 
Mısır limanlanna kadar 1retire
ceklerdir. Otaclan da Akdenize 
ve Balkanlara .ftedilecektir. 

Vichy Franaiz ai,.aai 
mahfillerinin fikri ba 

merkezde 

Fran 
Vichy ve Alman htikl
metleri Wranlapna~ 

ftrcldar 

lstanbal tllfl 
meslekdaılarımıa 



Sahile 2 , .. 'AKŞAM 5 Nisan 1941 

( Dün Geceki ve Bu. Sabahki Haberler ) 
Harp tebliğleri 

lngiliz tebliği 

Aımarada 3000 den 
fazla İtalyan esiri sayıldi 

Kahire 4 (A.A.) - Orta Şark İngi
liz karargahının resmi tebll~i: 
,l.Jbyada, ileri unsurlarımızın tnhaş
şüdu devam etmektedir. 

Erltrede: Asmara'da 3,000 den fazla 
esir sayılmıştır. Kıtalanmızın şarka 
:Musavvaya doğru ve Dessle istikame-

Yugoslavya 
başvekili ile 

mülakat 
cKomıularimızla dost 
kalmağa haziriz. Fak.at 

bu dostluğun muhafazaıi 
sadece bizim elimizde 

değildir» 

Koordinasyon heyetinin yeni 
iki mühim kararı 

Askerden dönen taksi sahibi şoför
lere seyrüsefer müsaadesi verilecek 
Doğrudan· doğruya müstahsilden tütü 

mübayaası için ayrılan tahsisat 
beş milyon liraya çıkarıldı tinde cenuba doğru büyük yol boyun- Athıa 4 CA.A.) - ALlna ajansı bil

ea seri ileri yürüyüşü neticesinde geri- diriyor: Katlmerlni gazetesi. hususi 
Jerde kalan duşman kıtalanndıın bir muhablrl Atına nkadem.lsl Azasından 
çok esirler gelmekte devam ediyor. B. Splro Mclas'ın Yugoslavya Ba.şve- Ankara 4 (Radyo gazetesi) - vardır. Bu gibiler askerden öön-
Musavvaya giden yol boyunca yapt- klll general Simoviç'le yaptığı bir Koordinasyon heyetinin 1k1 kara- düklert zaman yeniden plAka al-
Jnn geniş tahribat bu nuntakada mu" mül~katı neşretmektedir. (b gün) fnti ed k ak hakk ka b di dı 
vakknten ileri yurüyüşümüzü tehir et- B. Me!As evveHl. Yugoslav Başvekili- n yarın u şar ece - m mı Y e yorlar • 
mlştir. Diğer t;ıraflnrda hare'kMımız nln siyasi büro müdürü hava albayı tir. Bunlardan biri tütün müs- Halbuki taksi bunlar için bir ge
muvaftnkıyctle inkişafa devam etmek- B. Mihnlloviç'le yaptı~ mül!i.ka.tı tahsillerini diğeri de taksi sahi- çim vasıtasıdır. Bu nokta göz-
tcclr. nnkletmekte ve bu zatın umumi hnrp- ' 
Habeşlstanda : Bütün mıntakalarda. te Yunnn nskerlerllc yanynna. hnrbet- bi şoförleri alakadar etmektedir. önünde tutularak hazırlanan ye-

lleri yürüyü.~umuz memnuniyet verici tiğlnl kaydeylemektedir. Tütün müstahsillerinI aHika- n1 kararname ile yeniden taksi 
bir tarzda de\ am ediyor. ~Albay Miha.tlovlç B. Melas'n §UJllan d ed k • plakası verilmeyeceğine dair olan 

:sauobl 4 fA.A.) -Bugün ncşredile:ı roylemlştır: ar en aramamerun numara-
resmi tebliğ: Ynvello mıptnkasmd:ı. •Yugoslav mlllctııc ordusunun yap- sı 126 dır. Bu kararname ile doğ- evvelki kararnamenin madde! 
harekfıtta bulunan kıtalanmız tara- tı~ hareket, güç de~ll, bllftkis pek rudan doğruya müstahsilden tü- mahsusuna blr fıkra ilft.ve edil
fmdan Sorpoppa'nın ~gall hakkında kYoulgaoyslaovlmruuşhtuunr.un ç~:~!~a:a:~~ı: tün mübayaası için d"ı.a 1 mil- mektedir. Bu fıkraya göre, sllAh 
ıonradnn alınan raporlarda, düşman ....,... . A-V 
:rnylatmın biri tu~ay komutnnı olmak bir şey de~ldlr. Mllletln şerefini kur- yon lira aynlmaktadır. Evvelce altına alman takS1 sahibi şoför-
tizC!re 27 Avrupalı ve 360 yerli olduğu tannnk için bundan başka yaPQcak bu işe 4 milyon llra tahsis edilmiş- Ierden plAkalannı iade edenlere 
t<'yld olunmaktadır. Bunların ellisi bir feY kalmamıştır. ask d d.. dükl r1 
o!udür. Alınan malzeme arasında 4 Albay Mlhallovtç B. Melas'ı BaıJVe- ti. Yeni kararname ile bu tahsi- er en on e zaman sey-
top ve ıs mitralyöz vardır. kll general sımovlç'ln nerolne göt.ür- sat 5 milyon liraya çıkarılmış olu- rüsefer müsaadesi verilecektir. 

11 da ı ınüştür. B. Mel!\s generale yaptığı .. .. .. .., 
Negclll ile Yave 0 arasın gen 3 vatanperverane hareketin yalnız Yu- yor. Tütun mustahslllerlnin bu Gümrüge 1500 otomobil bir cephede yapmakta. olduğumuz ta-

arruz memnuniyet verici bir tal"Lda goslav milleti tarafından değil fakat karardan memnun olacaklarına lastiği geldi 
lnklşaf etmektedir. bütün Avrupa milletleri tarafından şüphe yoktur 

Harrar ınıntalaısında, k:ıtaınrımız a~tın harf1erle tarihe ya,nlacatını • Ankara 4 (Telefonla) - Anka-
Avnş nehrine yaklaşmaktadır. Düş- soylemlştır.• Taksi sahibi şoförleri alakadar ra gümrügüne yeniden 1500 adet 
manın piyade, topçu ve tanklarla ~aşvekll Blmovlç ~u cevabı vermiş- eden kararnameye gelince: Silah otomobil lflstğl gelmiştir. Bunlar 
mukavemeti çarşamba günü lnnlınış ttt. - .. alt l taksi sahi 1 .. ZI b nk tas l A n 50 Avrupalı esir edllml§ ve 4 top c::Sözler!niz beni müteheyyiç et.ti. ına a ınan b şofor- raat a ası vası l e vU.ıyet-
alınmıştır. Düşman topçu ateş1mlzle Stroen bu hatttetıe, her zaman ol· lerden plAkalannı iade edenler lere sevkedilmek üzeredir. 
z:ı.ylata uğnımış ve tanklan da alela- duğu glbl yalnız vaz1feml yap~ ol-
cele gert çekilmiştir. duğuma inanmanızı rica ederim. Na

Alman tebliği 
muaıu bir aater matıle alze ıtırara. 
mecburum k1 taklb edilecek yolu bize 
kahraman Yunan milleti göstennlJ
tır. Benim gibi bir a.skerln slre .slyast 
beyanatta bulunmasını be.klememell
slnlz. Çünkü aözlerln bir kıymet ifa
de etmedill bl.ıı zamanda yaşıyoruz. 

Dahiliye 
memurları 

Be yoğlunda 
3 ev yandı 

Macar 
Başvekilinin 

intiharı 

Reuter: cKont Teleki 
üçlü paktin birinci Macar 

kurbamdır• diyor 

J.ouclra 4 (A.A.) - Reuter alansı
nın diplomatılt muharı1r1 yazıyor: 
Macar Başvekili kont Teleki ilçlU 
paktın birinci Maca.r kui'banıdır. 
Kont Telekl müşkül ve bedbaht vazl
!esine devam edemlyeceği lçln intihar 
ettn~tir. Bu vazlyet, Yugoslavya. ne 
münasebetlerini kesmesi ıçın Maca
ristan füıerlne Almanlann yaptı~ı 
tazylkln neticesidir. B. Teleık1 Yugos
lavya ile yaptı~ muahededen 1ftihar 
duyuyordu. Bu itlllif lk1 memleket 
arasındaki gerginliği yatıştırmış ve 
karşılıklı itimada ve iktbadi anlaş
maya lstinad eden sulhperverane 
bir :lşblrllğl temln etmllltir. Alman
yanın ıse nüftmı altına aldı~ ·Mac::ı.
rlstanla müsta.kll ve cesur Yugoslav
ya. arasında. bir dostluk bulunmasına 
tahammül edemediği AşikArdıl'. 

Almanya, Yugoslavyaya ynpacağt 
hücuma başlamak lçln kont Telekl'yi 
kullanmak ıstemlştir. Celftdet ve id
rak sahibi bulunan B. Telekl, pren
sipleri üzerine yapılan Alman tazyi
k1nın kendisi için çok ağır olduğunu 
görmüştür. Almanlara ~ıet olacak bel
ki birçok Macar politikacısı buluna
caktır. Fakat aminı.l Hort.hy de istJk
llil davasına ba~lı seciye s.ıhlbi bir 
§ahslyettir. 

Yugoslavlarla akdett.ikleri daimi 
dostluk paktından son derece mem
nun olan Bulgarlar da Almanların 
tazylkına marumurlar. Sırp - Bulgar 
yakınlığı hakDtl 1di ve Balkanlnnn 
yatıştırılmasına çok hizmet etmLştl 
İki memleket anısındaki münasebet
leri 2ehlrlemet, hattA. Bulgarlıır za
hiren hasmane bir vaziyet alslar bile 
Almanlar için kolay bir ~ olmasa 
gerektir. 

Suriyede mü
him hadiseler 

Karga§alık devam 
ettiği müddetçe umumi 
yerler kapalı bulunacak 

Beyrut 4 (A.A.) - (O.F.I.): 
Halkın bav unsurlann tazyiki 
albnda Beyrut'da devam eden 
grev yüzünden bozulan iaıe qi
.ni tan.zim ve normal hayala av· 
det etmek için fevkalade komi
ser bazı kararlar vermiştir. Bu 
tedbirlerle tüccarların hareket 
serbestini temin İçin ticaret er
babı himaye edilecek ve bazı 
dükkanlar resmi emirle açık bu
lun~urulacaktar. Emre itaat et
miyenlerin dükkanları kapatıla
cak ve ancak muayyen bir ceza 
alındıktan sonra açılabilecektir. 
Asayişi temin maksadile karga
şalık devam ettiği müddetçe si
nema. kahve, müzikhol ve gece 
meyhaneleri kapanacakbr. 

~-------------J 
Sulhü koru-
mak için son 

gayretler 
Maçek'in beyannameai, 

Belgrad İtalyan sefirinin 
gayreti 

Dalmaçyada ltaltyanın 
Zara şehrindeki sivil 

halk çıkarılıyor Alman - İtalyan kuvvetle
rinin Gemines' e vardıkla

rı bildiriliyor S.17.e yalnız pnu söyllyeyim ki Yugos
lav mllleti htc; kimseye karş1 fena bir 
niyet beslemedi~l gibi hlç bir milletle 
1hW4f çıkarmak arzusunda da değil
dir. Yugoslav mlllet ve ordU8Ullun 

Y af h'addeleri yeni bir 
fıkra ile tesbit edildi 

Bir ev de siçrayan kivil
cımlardan kısmen yancli 

Bayan T eleki'nin 
öldüğü doğru değil 

Budapt'ite 4 CA.A.) - Macar ajan- Belgrad 4 (AA.) - (Reuter) ı 
sı bildiriyor: Bayan Telekl'nln öldü- İtalyan elçisi B. Manelli, Alman -
~üne dair dolaşan şayialar asılsıroır Yugoslav ihtilafının barış yolile hal
Blr müddettenberl hasta olan bayan li jçin nevmidane gayretler ıınrfet• 
Tclekl hastanede tedavi altınd::ı bu- mİ§tİr. B. Manelli, biri sabahleyin 
lunmaktndır. 

ı:erUn 4 < A.A.) - Alman orduları 
Başkumandanlığınm tebliği: Denizal
tı gemileri, şimali Atınntikte ceman 
88 616 tonlldLo hacminde diişmnn ge
m!sl batırmıştır. Bu gemilerden ce
mnn 58,000 tonilato hacmlnde bulu
nan 10 tanesi, kuvvetli bir himaye al
tında kafile ile İngiltereye doğru gi
derken torplllen.mlştlr. BunlaTdan 
b:ışkn , 12 bin tonlllitoluk bir vnpur da 
hasara uğratılmıştır. 

yarattı~ hareket mllll lstikltl.1 ve şe- Ankara 4 (Telefonla) - Dahili
refimfzin muhafazasından başka hiç ye memurlarından bir kısmının tah· 
bl:: gay& tatlb etmemektedir. Biz ..ı·d· • ı · d · le ''-' • 

Dün saat 15, 1 O da Beyoğlunda 
Aynalıçeşme Emin cami mahalle
sinde Eyyum sokağında birbirine 

Londra 4 (A.A.) _ Daily Telcgr:ıph diğeri öğleden sonra olmak üz.ere 
başmakalesinde diyor ki: ' Hariciye Nazırı B. Ninçiçi i~i ker~ 

Hususi bir tebll~le bildirilmiş oldu
~u gibi, Alman ve ILalyan müfrezeleri, 
şimali Afriknda, Mersa - El - Bregada 
mağlfıb edilen İnglllzlerln taklblne, 
2 nisanda devam t'dilmlştlr. Agedabla 
alınmış, Zue Tlna'ya varılmıştır. Düş
man, Acilen şimale do~ ricat ~t
mektedir. Alınan esirlerin ve zırhlı 'YC 
zırhsız kamyon ganalmlnln mikdarı 
pek büyüktür. Blzlm kayıplanmız. 
fe\·kaliide azdır. 

bunl h 1 .. ,_. i d azını •'d- aı ı eın enne aır anunun ııuncı 
ann er A.lbln e ve 9' dd . . b" • • f le b" JA 'h detle :qıüdafaa edeceğiz KOIJ1'uları- ma esının ınncı ı rnsı ır ayı a 

mızla dost kalmaRa h~ Fakat bu ile deği§tirilmektedir. Yeni fıkra ile 
dostluğun muhafaze!l'l .sadece blzinı tesbit edildiğine göre nahiye müdür
elimtzde dellldlr.ıı lerinin bütün dereceleri için ya~ 

Romanyadaki 
Yugoalavlar 

haddi 55, mülkiye müfettişleri, kay
makamlar v" emniyet müdürleri için 
56, bunların bit yulcan derecesi için 
58, bir daha yukarı bütün derece
lerle mülkiye batmüfetti§leri için de 
60 dır. 

bitişik 5, 7, 9 numarafı üç ev tama
men yanmı,tır. Evlerin üçü de iki
şer .katlı ve ah,aptır. 5 ve 7 numa
ralı evler Nevzad, 9 numaralı ev de 
Hüseyine aittir. Yangının ayni çatı 
altında bulunan hu üç evden han· 
gisinden çıktığı henüz anla,ılama
mı,tır. 

1.Slnir harblnln neticclerlnl gbstc- ziyaret etmiştir. Bclgraddaki ltalyan 
ren emareler, Macarlst.anda görül- mahfilleri gerginliğin sulhan yalış
mektedJr. Başvekilln ölOrJı:en bıraktı- tırılması imkanını hala ümid ediyor
ğı mektup, kendlslnln, Almanyanın lar. Bu ümidler Yugo!la'vyanm Ber• 
Macaristan üzerinde icra ettiği tazyi- lin elçisinin Berline giderken bera· 
ka kurban gitmi~ olduğundn. şüphe l:ier aötürdügyü mesaja istinat et-
bıraknınmaktadır. Macaı:1stnn, Ro- "' 
manya. ve Bulgarlstanın ~alinde yol mektedir. 
vazifesi görmüştür. Şundan emin olu- Maçek beyannamesini neşrettik
nablllr kl kont Telekl'yt çok sıkmı§ ten sonra Belgrad mahfillerinde bü
olan endişelerden bir tanesini, Yu- yük bir huzur görülmüıtür. Bu be
goslavyaya kaırşı Alman hücumunda yanname Alman propagandasına 

Derhal memleketlerine 
avdet etmeleri bildirildi 

Avustralya Baıvekili 
Dublinde 

itfaiye hu ateşi ıöndürmeğe çalı
tırken sıçrayan kıvılcımlar lcöıe ba
şında madam Eftimiye ait diğer bir 
evi tutuşturmuştur. Bu evin ancak 
bir cephesi yanmıgtır. 

Macnrıstanı bir tı.s olmuş gbnnek 1h- · d' ·1 · b" d b ı· kk" d'l 
tlmaU te§kil eyliyordu. Yugoslavya ııe m m eın yenı ır ar e te a ı e ı • 
harp, sbzlerle veyahud tıethJfle bir mektdir. 
netice almıyacak ve Yugoslavya mil- Başvekil Simoviçin bugün beya• Dahlin 4 CA.A.) - Avustralya Baş

veJdll B. Menztes, bu .sabah BeJfut'
dan Dubllne gelınfltit. 

Zabıta yangın ıebebiru tahkik. 
etmektedir. 

letl, büyük kaynaklara sahip mütte- natta bulunması beklenilmektedir. 
3 nisanda. Alman - İtalyan kıtaıan, Bülaet <f (AA.) - Stefani ajan- flk.Jete malik olacaktır.• '(Denmı sahife 7 sütun 2 de) 

Derl hareketlerine deva~ ederek Ge- nndan: Bükrqteki Yugoılavya ıe· 
mlncs'e varmışlardır. Duşman, ricat . 
edeıken, kendlslnln blldirdlğl veçhlle, fareti bu sabah Romanyada bulu-
Bingazlyi de tahliye etmıştir. nan Yugoılav tehauını derhal Ru-

Ingiliz sularında ve Akdenlzde ge- men topraklannı terkederek Yugoı· 
mlleı'C karşı hava tuvvetlerlnln hü- lavyaya dönmeie davet etmiıtir. 
eumları, dün de muvaffakıyetler kay- Belgradda ı•ıklari 
det.mlştlr. Skoçyanın garb sabili açık- ~ 
Jarında, muharebe tayyareleri, ceman söndürme tecrübesi 
ıo bin tonilato hacmlnde iki oUep Belırrad 4 (A.A.) - Belgrad' da 
batınnışlar ve başka ikl vapuru da dün akıam ıaat 21 15 de elektrik 
ciddi hasara uğratmışlardır. k ·ı · · 'R d ·• d r 

ırakta B. Matsuoka 
Baıvekil, siyasi vaziyetin Bugün Berlinden Moako-
iyileımeıini temin eCle- va yolile Tokyoya 
mediği için istifa etti hareket edecek 

Çanakkale 
Bir Amerikan gazetesi 
cHitlerin burayı neden 

dolayı ele geçirmek iste· 
diğini anlıyamıyoruz» 

diyor 
Glrldln gnrblnde, hava dall batar- cereyanı esı rruıtır'.. a ~o uç ew a Londra 4 (A.A..) - Reuter Berlin 4 (AA.) - B. Matsuolta, 

yalarını muhtevi bir kruvazör ve bir lıallı:ı kararbna tecrubelerı yapmaga ajansı bildiriyor: İtimad edilir kay- öğleden ıonra Berline gelmiştir. Nevyork 4 CA.A.) - Nevyork Dally 
torpido muhribi tarafından himaye davet etmiştir. naklardan öğrenildiğine göre, Irak Berlin ıiyasi mahfillerinde öğrenil- News gazctCGi, Almanya §lmdl İtalya-
edilmiş vaziyette seyreden blr talile- Başvekili Taha pqa Elh&Jimi, siya- diğine göre, B. Matsuoka Berlinde nm yardımına koştuğu takdirde ne 
ye hucum olunmuştur. Büyük bir kabul edilen kanunlar si vaziyetin iyileşmesini elde edeme- bir buçuk gün kalacak ve yarın ak- fayda hasıl olacağını merak ediyor. 
nakliye ge~de lk1 bombanın tam Ankara 4 (A.A.) - Büyük Mil- diğindeın dolayı istifa etmiftir. Bu- şam, Moskova tariki ile Tokyoya Gazete diyor ki: 
Jsabetin1 muteakip, yangın çıkmıştır. 1 M ,,_. b .. R f Ca . 

1 
•Hltlerl temyiz eden bu altıncı his 

Bu gem!. pek muhtemel harap olmuş- et ccı;ıı ugun e et n~tczın nun üzerine parlamento tati edli- hareket edecektir. B. Matsuoka, yıı.ni stratejik hissin kendisini ttttet-
tur , bqkanlıgında toplanarak camı ve miş '\'e kral naibi hükumet merke- Berlinde, pek muhtemel olarak ye- ~ olması tama.men mümkün gorün-

Sllahlı keşi! uçuşl:ın csna.sındn., ~c.cidlerin tasnifine ve tasnif hari- zinden ayrılmıştır. ni göıüşmelerde bulunacakbr. nıektedir. İtalyan donanmasına men-
incııterede tayyare meydanl:ın mües· cı kalacak cam! ve mcscid hademe- Bunun neticesinde başlarında Ra- Berlin 4 (AA.) - B. Matsuoka, aup en iyi gemlleHn Hitlerln emrile 
sır rurette bombalanmıştır. sine verilecek muhassasata dair ka- şid Ali olan bazı Nazırlann iktidarı bugün öileden ıonra B. Hitler ta· knybedlldlğine dnlr musarra.b döm~n 

Buyuk muharebe tayyareleri teşek- nunun birinci maddesine bağlı bazı ele geçirmesi ....... haten gayn" ruz" a- fı d le b 1 d'l-:. . B .. .. §aylalara kulak kabartılınca bu mu-
ı.- ıı l 314 isa i Bristoldald il ....... ra n ıı:n a u e ıu • .,.tır. u goru§· tallianm bilhassa doğru olduğu anla-

u er• n n gcces • fıkralar · avcsine ait kanun l8yihası- midir. Büyük Britanya hükumeti mede B. von Ribbentrop da hazır fllır. Hitlerln neden dolayı Çannkka-
!%~rd~~:ı~:CJ~%~ h~:J!; n

1 
ı kabulim~ etm

1
i, v.e 

1 
devlet dem!r~ol- şimdi yeni Irak hükumetine karşı buhınmuıtur. leye sahip olmak 1stlyeceğini anlıya-

müsahede olunmuştur an ve an anış etme umumı ıda- olaın vaziyetini mütalaa etmektedir. mıyoruz. Evvelfl., Hltıer cenuba Mus-
Cenup ve garp sahıİıcrl.nde milhlın resi memurları telcaüd sandığı halc4 jta[ya' _JQ eollnl'nin Yunanlılar tarafından yüz 

askeri müesseselere karşı da başka !andaki kanunlara buı maddeler - ku 1 ıı aı tıza.rtıcı bir hezimete utratılm!lmna 
müessir hücumlar t.evclh edilmlştlr. eklenmesi ve bazı maddelerin değiş- Vamn rtu Uf bayramİ m4n1 olmak lçln gitmek :istiyordu 

İnglllz limanlarına. mayn dökülme- tirilmeainc ait kanun layihıuının da Van 4 (AA.) - Van halkı kur· Bunu yapmadı ve işte Mu.ssollni'nln 
ılne metodik surette devam edllm~- encümene verileırı bir maddesi ha- tuılannm yıldönümünü carpmoa Gizli bfr radyo Arnavutlukta 1tlban aıfıra inmiş, Al-
tır. · 1 k ·· d'" dd 1 · · ...:ı-ü huyu" .. k tezahüratla ltutI.mıı- f ta k ~edild• rlkada parça parça olm'1Ş, Akdenlzde 

D- d dı;...... _ düz rıç o ma uzere ıger ma e erının 6""' S syonu efı-' ı Ae deniz dibini boyla-•.tır. Bu vazi-un e, 1.&9U•an. ne gun ne ge- .. le • • b" . . . 1 d M • ilah 1 • " • ......,v 
cı;, Alman a.raztsıne hücum yapma- muz~ ~rcsını ıtırm1!~r. ar ır. erasıme top ve• ıea en .Bedin f (A.A.) - Deutsıche Allre- Jette İtalyanın yardımına k9§111anm 
mıştır. Buyuk MUet Mcclısı gelecek top- aruında şehre giren ıüvarl müheze- m@!ne Zeitung rueteıs1n1n Romadakl Hltlere bit faydası olacak nudır? 

• ... lantısını pazartesi günü yapacalcbr. si komutaaıı genç ıubayın me;vdan- muhablrine göre ce.nubt İt.alyada g1zll İtalyada esasen mevcud Alman po1is 
/ta/"an tebfi~i •••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. • d ı_ı d' .. 1 "kl'"l 1 k bir radyo 4..+ .. -.onu k.....,., ... ,m ... 4..+ı~ n askerlerine bir mlkdar daha llfwe 

'J 5 a&. ırege sli a marfl ça ar en ...,,,..,.,.7 '"~"~'""9~· ederek §lmdlk.1 İtalyan hfikO.metlni 
maldnell kollaruııtt :faaliyeti devam. • F t 

Roma 4 (A.A.) - İtalyan orduları 
umumt karargAhının 801 numarnıı 
ıet>U~: Yunan cephesinde 1kl taraf 
*°Pçulan :faaliyette bulunmu.şlardır. 
Av teşekküll~rlnılzden blrl alçaktan 
açarak Görlce - Pogradeç yolu üze
rinde bulunan yürllytış koll::ı.nna. ta.
amız etmiştir. Düşman:ı. ma.hsüs za" 
71a.t verofrilmty ve b:ızı mn.klncıı vn
mtnlnr yakılmıştır. 

etmektedir. Tayyarelerlm1z büyfilt blr bayrak çekmesıle baılanmı§tır. enerler hasılabnin yari- utına3ı kendisl 1çln kftfidir. 
B h b 1• L-- ..ı • , Çana.kkalcye gellnce, Bot;rnzlar Hlt-

!nallyet göstermektedirler. Bir d~- u ey et ı manzara ~şısınc.a aı bazıneye verılecek lere ne petrol, ne de yiyecek vereeek-
man tayyaresi Blngazl semasında. bütün halk en Jçten tezahüratla '.Ankara 4 (Telefonla) _ Fener- tir. Irak petrol sahaları Boğnzfçlne 
alevler içinde düşürülmüştür. k d'I . b .• 1 . 1 çok uzaktır 

İnglllz tayyareleri Tra.blus fimrlne en ı erme ugun en yaptan ara ler hasılatının yarısının hazineye _:o _ _ _ _ 

bir akın yapmışlardır. Yahudi mahal- kar§ı minnet hislerini ifade eylemiş· ödenmesi hakkında Münakalat Ve- Ankara gümrüğüne 
lesinde on be§ kadar ölil ve yaralı ler ve Atatürkün hahrasını taziz ve kaletince bir kanun llyihası hazır- kanaviçe geldi 
vardır. Dlğer İnglllz tayyareleri yü- 1 k M ı· ·ı · ti" B 1'" ··ytış h lind b 1 Milli Şefe karşı da sarsılmaz bağlı- anara ec ııe ver.ı mıı r. u a- Ankara 4 (Telefonla) - Mem· 
ru... 1 _a e u un an kolla.nmıza • • . .. yihaya göre fen erlerin gayri safi ha· 
m ... ra yoz ateşi açmışlardır. Zayiat lıklannı teyıd eylemııılerdır. Torcne l t f h h • öd leketimizin çuval ihtiyacıaıı kargıla-
haflftır. .. . • sı a ının nıs ı er ıene azıneye e• k z, 50 OOO ll k k . 
Şarki .Afrlkada gerek Erltrede, ıe- halk ve teşekkullerm de iştırak et- necektir. Ancak bu hasılatın 175 ma uzere ' çuva ı. ·anavıçe 

Alman 
deniz üsleri 
bombalandı 

Londra 4 CA.A.) - Hava. nezarett .. 
nln tebliği: Bu gece. havanın müsalt
aizllğine rağmen. bombardıman servi• 
sine mensub kuvvetli bir hava. teşek
külü SchamhorSt ve Gnelsenau düş
man muharebe kruvazörlerlnln de
ınlrli bulunduğu Brest deniz üssüne 
yeniden hücum etml.ştlr Hedefin üze
l'indeki sis ve kesif bulutlar.netlcrle
rln görülmesini güçleştlnnlştlr. F::ı.• 

kat büyük çaptaki bombalı:ı.rın ll:ıvuı 
kenarına düştüğü ve limanda birçok 
yangın çıktı~ görülmü~ür. 

Rotten:tamdakl petrol depolarına ve 
üstende havuzlanna daha küçük mik
yuta· hticumlar yapılmıştır. Bu Mteı 
Uttan dört tayyaremiz dönmemi+~ 

ı.ondra 4 <A.A)) - Gece avcılan· 
mız, dün gece iki düşman bombardı .. 
nı.'Ul tayyaresini dü.şürmüşlcrdlr. 

Kasıl yazmalı? 

Zekeriya Sertel' in başmaka
lesinde, ( Bclgrad) ismi hassı, 
her zamili!l cd~ ile yazıldığı 
halde, cBclgratta> şekline gi· 
rince cdd> He değil ctt> ile ya-
zılıyor. 

cBelgrattn> 

yazmamalı; 
«Bcluraddn 

ya::malı! 
Deniz keşif tayyarclerimlzden blrl 

8ardonya•nın garbindc bir av tayya
resini düşürmüştür. 
Şlmall A!rlkada İtalyan - .ıman 

rekse Hnrrar mıntakasında. mukave- tikleri bir aeçit naıni ile ıon !:_eril- bin lirayı aşmadığı ıenelerdo haz.i- Ankara gümrüğüne gelmiştir. Bun:,. 
mete devam edllmektedlr. mittir, , nefe bisae vulo~o·~bf, Jardan bir kısmı Iğdır diğer bir kıs- ~------------r 

RlJ !la Buraaya aevkolunacaktır. -



... 

AKŞAMDAN AKŞAMA 
EDiR B&BERLERi 

c Araba lıiranlar ! .. • O '' , na geç,, •••• 

=~:e Şehir meclisi l lktlsad Veklllnln j Anadoluyakaaı .._~-ı:::::;.::.:-..:= 
~=- -=-.. :......::: BeleCliyezahitaaitaHmaı- Ohlm beyanatı e. •ro•t din hazi :-~ !;-;:-;::...~ 
"detim ..... ............... !-- m tedkiklercle bulundu Al.. seç- ... Wr ......... -. ş,. 
,;.. letenW •*- • ..... .,; Da1119!inhı m~breı.... .....Melelr!--.._.• birkadm-
hubiirlm nrl Bolum a-.11 Clevam edildi JfolulçtnJn Amıdola Jlllr•nn• a14 ._ ........ . 
yaba_._ ..... ..,,.....-ı " A· • , nlzım plAnm huırlandıtmı Ye tas- O..- «Şipnea Mea.. banma• ı 
nadolu yak• .... •n aıupa... Hele t.w.nbaı llldr mollııl .._ lldDal Uer sahada bQ'UQk bır laalıyef dik edilmek üzere tehir mecu.ıne = ~,,_~:+!~wda ........_ " kadıkö7'1e Wr ........... ~- fell "'*°1 B. ._,..De 7 Mı ıt»ue&I fl4 'J sevkedllecettnı yumJ,ftık. Şeblrclllk L- .... ~ ............. «Am-
lerk A,r fp •ııW. ı• ın altmda tap1umUf11r. B_..,ln J. ~ •h J mütehaamı B. PrcR yanında imar lf- ._ ......... ı ............... ,.a. ha: ::; ti ...... ..._ani ~~ Beh:19" labı· Oaralr Ve lSfl SQ1Qf arfl)IOr leri müdür muavinl oldutu haıde dün 1.ca MDe enet H-- ............ 
:-=- '" n'+ Wr ....ıet olaWlir. ti• tall••....,"' .....,_. an- tl'aküdarla Kandllll aramndatı aahll tla ....._ ld im .._.__ 0-. 
llliUI • barlarma ald ..,.,.184 1ra:LCi*'1t• kısmı tedk1k et;mlftlr. JCandDlkletl o .......ıv lıiei •• lark. bk ia ' 
KocamutafaPaf&I 8atbı '?!..~ tur Bil emad& 'b8ll mlnrtr111er ol- a..h .. wnlwAe tedJdklerde bulunan Yünlü 1"........ fabrikatörlerlle mahalleler tanzim edlleceıt, caddeler lan.da bcl...d.ı.ır • L- nt-

.QWWll1111l • ~- -~ çarpdan b&Jrıhnca IÜRl bir mansa- .. ,,. ...... -JT• 
Ba ...W taııc1üilmek. t.eDa M, m'Qftul'. 2 1 •$# z'lllt illa- lktlsad Veklll B. Hüsnü Çakır, Ve- son günlerde Ankara.da görüş- ra anectece't tetıe konacaktır. B. d!if~ .._.u.. ... .• ..._. 

• iaca\•ııit ntwl_.. laeruiı6 ct!91:~ ,;..... ==-~ ..ııtı> kAJeti aJAJradar eden muhtelif hu- tüın. Devlet fabı1kalan mamulA- Proet Kan~ mamaruuıı ~-~=-- 't:_•-
dir. A111Dec1 Ruimin Wi1im Wr ~ ftJ& ~ • *-;!..-:!:: sualar hakkında bir muharriri- tının fiatlne uymak suretlle nor- ~Anadolu ~ tat.eden çswa1 ~ -......, ~ ': 
le ait wn.. içiacle ..,,...... ... nada lnıilar .-:--:..:-... edecek mlze §U izahatı Yermi§tir: mal bir klr hldd1 dahtunde kal- yol Beylerbeyi aar&1UWl babçe.slnde- lfte ~ Bir ............ W... 
dak '-'-da - laalll Mır ..... • IUU' •• 6Pln ıneelMU"- mak )" takdiri Had ki bir tünelden geomettedlr. İmar cliii ...u- diqli lmddliı .• 
atmada _ ......_...,. .... .._. tıldlıtmt ~ -..- ve - Tedldklerde bulunmak mak- uzmnunu e. e e- pllnmda tünel aynen mub•h• edl- Wnleri «Araba __._ k•'--1CE 
mak apaJn ~ettir. g:,arMiwnelerdlD .,. 'blDaJlıduı ge- 9Rdlle bir kaç gön için İstanbula den fabrika sahipleri, içinde bu- ıecet. ttıneıın b&flDdakl b'flatra1dı- Zaten dlıima ...-,.Wa • ....,.-:-
Ey nemthall ffTel BaJıarl18 ..mtDe Up llfllllerln ""'"*: :" _.: geldim. Vekllett allkadar eden lunduğumuz §8lilaruı kendilerine ~:C::fu.'oı sahile daha ,._ '411''1 Fakat biç Wr aralMıcı onları t.m hir 
Bir sünbilll havada ıııı:aman UIUD? edeolk ~ daman meselelerle olduğu gibi bu meyan.. yükledlit milli vazifeyi memnu- Bahllln. giizelllllnl bozmamat mak- aöa6I iltejile anb•-. Waclirmeadi. 

olur m "m8 ıarr '· T-1r llıtlyaç- da sordutunuz pamuk ipliği tev- niyet verici bir şekilde yaplDlf- sadUe Anadoluhlaanndakt kalafat ye- Zft nmlaaklrak ki iki m brcl..m 
B .... için de bir ........ ·--·· Hu&anelertn erzak tardır ri ve balat fab~ daha ıerl alına- .... dört yiae pkl.....arta icli. 

Siimblli bava71 f•ktıbDllk.·· T...,_ ıarmm temini IOln deftolUD&ll ~ zlatı işile de meşgul oldum. Bili- . raktır. Göksu deresinin öntl blr tarak Binde bir ~P ol.nk 80bktaa .... 
tm ~ bir .......... ....-,. tarfllJk ta~ ;::ıe llraJllt ~- yorsunuz ki, son günlerde iplik Vekllet, fllllyatta bu mesele- vapurlle temizlenecek, oaau dereal- çerlene ....._ onları flsdtaı. ..... 
semtine .............. Onııcl•, ~ :em~: 1a1nm-ur. Şehir mec- sıkıntısı ve bunun üzerine bazı n1n aklslerinl takip etmektedir. n1n temiz taımaaına gayret edilecek- llBda birWrteaiw ı&t-ni: 
......_ "•dadwm aıR ._. Wr 1111..ıı stmtl tıebaı' toplanacaktır. llıtiklr teşebbüalerl neticesinde Devlet fabrikalarının yünlü ma- tir.Çamlı • -Anha baalarL. Araba im... 
aöaı.W'lli ..,...teUmek.. maldm olan kararname çıkanl- mulltını tercihan YerHmaJJar ca ve cıvannın ı..L. 

_.. nb- k • ndff 1 · İman d:~·=· çok ~~ Eald 1~ ııme I er en mıştır. Normal zamanlarda medam- pasadzarlannaümküntevzlld .. ~~~ ":~- Çamlıca ve clY&nDID imar plAnı ~--H~-F~~pa-
Oal. ld. ........ imH='-a ..... ıiraeti memur arının leketln iplik llıtiyacı kısmen - m o ""6Y ~ mu.- Kadıköy ve UsltOdar nlzun pllnına ... ~-7· uu7 ... •e - cıvar-
olcluklan laalde, ta colnıft ..... davaıı hllt istihsalden ve kısmen de itha- tehlike yaklafmaktır. Vaamatlh ıthal Jldllmlftlr. Buramn imar pllnı- bnnda pek methwdalar. 
:...:.....11 ........ tellrinia lüo .._.. llt il ,,. ....... 1 ..... _.. B -:ı-,....:ı 11111rt- pamuklularda yaptığımız gibi na göre Çamlıca tlç büytik cadde De Ukin ba meselenin en ••ta•acak ~· 0 0 .... türlü tabii te- Eski Şart flmendiferierl firltetl e w~w.w. U!!§™U y- denizle blrleştlrlJmektecUr. Caddeler· tarafı iki kq karcl9'1• delaa fule 
d• ~tmek -•"'"' bais aleyhine bin tadar müstahdemin aç- Jar altında bu lht.lyaç daha ziya- bunlan da muayyen nlsbetler da- den blrl çamııcayı Usküdar iskelesi- titmanma kencliaiadea ca. on iki y 
~iirl..W Y~il eubalı bir masa ba· tıttı tazminat ve ikramiye davas1 tl~ de artmıftır. Kararnamenin neş- bilinde bu işlerle meşgul ticaret- ne birl~recektır ki bu cadde mev- küçük. hem de yakqakla bir delik.: 
deiiJ)d er ••• eti~ maalesef kendi- ca:lftmirahfimeslnde son .safhasın rlnden maksad elde edilecek t>a-,hanelere tevzi etmek imklnırun cuddur. ikinci cadde Çamlıcadan hnın ~dll'Ulya a.ık olmaatdD' Bu, 
,m a, ıerv •• .. ge · . A- 1 ....... ~ ... üınid t Beylerbeyi ve Kuzguncuıta kadar 1nı- • • • • • 
}erine verdiii bir kö~ülde oha'· Dün bu davanın rüyet.ine devam muk ipliğini ihtiyaç erbabına bir lha.;:)11 O~aua e mekteylm. tidad edecektir. Bu yolun projesi Be- z~ ~ .. ad~'!' çoeup ıdı. .. E""".e-
mai• mabkUm edi)mqler... olunmq ve mahkemece; llzım gelen ntsbet dahilinde tevzi etmek- Basma lstihsa.Hmlz bug(lnldl lediye imar 14leri müdurlütü tarafın- li aileaa kencliaiai bu kil~ yuz. a.t· 

........................................ :. tedklkat ve ikramiye nbbetlerlnln tedlr İhtiyacın tayini için de bir vazi tte mlek t llıti ku dan hazırlanmıştır. .._ -.an kaclmla nlenclll'IDek •te-
1926 .-esincle, -nar ..,.ide tayinl lçln tettıl olunan ehllvukuflm · • 1 ye me e yacını - Uçüncü yol, Camlıcayı Merdlvenkö· ıııwliler. Ukin aek tattarda: •Ya 

lakeaclina aidi7orclak. ismi Ji- verdlll raporun müzakerem için mu- takım umumi ölçüler kabul edil- şılayamıyor. Fabrlkalanmız bu- yii vasıtaalle .Göztepeye dolaJı.slle aa-
0 

P biç kimM... Ya .ı.un. ya öli-
d.....ır..'I ~.. bir _._..... hakeme talik edllmlftlr. mtştir. Dokuma fabrikaları ver" gftnkil llıtlyaca en yakın bir ra- hile ballıyacaktır. .. rilm. • 

zan ...-. - Belediye imar lfleri müdtlrltlltl her •• • ..... ~ı, cliyonla: dikleri muamele verglsl esasına kamı elde etmek için utrafmak- üç yolun proJelerinl hamladılmdan Hatta ..,..: 
- ş.ye1•.,.1ç ayhk ~- ı·lkokullar göre iplik aıaca1r1antır. m tezglh- tac1ır1ar. Esasen diğer bütün de.- proJeıer yakında tudlt edllmek tır.e- _ E......,_ •·-•· ....-

1• kati.adama. -::,~_.....:..· lan, bllflll ça~qnak şartlle ma- let sanayi müesseseleri lzamt bir re şehir mecllalne aev~~;. ...._ diye lr-dhbe uıiWE • .-
bolm YIOl'dlarma ---· 1 Belediye, ÇamlıcQl ....uuc -yan Milla W. • ....... sörlcl 

Fakat. ...,irnis fionllara sirdi. • • • baUl hük'llmetln veslkalarma bal- randımanla çalıfmaktadırlar. Me- yollan 1nfa ederken ÇamJıcanın ıma- ailli. : .il8D!:i: hdmla men. 
Arkad • poker ........ ba- İlk teclriaat mecliai bu Janarak iplik alabileceklerdir. selA, ipllt fabrlkalanndan mart ma da §alışacaktır. Yeniden ve her dirmete idi Ulda ötekisi 

..... =.:-Bir kere dalai bata- hafta kapanıf ve imtihan Yalnız kooperatife dahil olanlan ayında 850 ton raddesinde bekle- =~ ~~~ =:,e;~= kadar dı. Teiil. •. ~ •elelim. çocuk 

... kalclnnk. tabiatm ~ mBatem- tarihlerini teabit edecek bu kayıddan istisna ettijc. Şu ka- nirken 1000 ton iplik elde edil- ye§il ve bahçe sabalar viicude ıetiri- IRmlardaa biç lairiw JuatnuJor: 

............. ..,....ıemecli. dar kl kooperatif ortaklan arasın- mlştir. Dahlll iplik istihsali mart leceırtlr. - O .,.._ydı... Onun eadama 

·~"~w~·~~·- Orta mektep, llaeler, ana.t meıct.ebl da iplik tevzilnln maksada uygun ayında geçen seneye nazaran yüz- Ekmekler ........ diye diretiyorda. •• 
halleri bmldaa pek farkla tleiiL Ya· ve mualllm metteplerlnln kapanma ıekllde yapılmaaı şarttır. Aksi ide onla yirml arasında artmıştır. Nihayet. evlendirdi• ... ~~ ...-
tadıldan dekor içiad1t. sökün. 111· ve imtihan tarihlerin! dlln blldirmtf- takdirde bunlar hakkında derhal D'" e bütün fabrikalarda fazla man b~e de pekiJa bir im-

• ve tık. İlkokulların kapanma ve tatil . .. ı ıg r met çıkta. 
na •• ........... - ~ ~.. gilnleri vlllyet llk tedriat meclisleri digerleri gibi münferid tezg&h istihsalAt elde edilmek için çalı.pi- ee1-..ı:.. ıbbat .. d.. .. _____ et._ L- _.... ... ık .. 
_..... - h• türla sana-sıra tarafmdaıı teeblt edilmektedir. İl.tan- J&pmak mukarrerdir. Jnaktedir ~e 1 mu uru -:---.I! uu ...... •• aaı 
ilhw ·-= l8lkil all uk iMi ta ~ -...aw _ ,,;J ~~· fı ı ..._ • il- Zh •• •• .._ 
.- 01 'en c; ..,.. O ' -. :.= tu17=M ~ ~ il 'bllttln ~ Diler taraftan k&ntlr lstlbla-a an _. "•'• ı c • n!• ..._ et ,,. 
kadmb. erWdi. ,..1 _... ~ ftl1 W9lnleıtDdln a Almld smı- te fUdl bJnleme Dıt.1119 erbabı- Jltımıs da artmaktadır. K6mGr Mı!• al_.P• •uw • ~ ........ .,. ........ °""....... im ıtp.lllıl aHmda .......,aktır mn muhtaç oıctutıan her nm i~ ha nd laUb Jltm bam! Pırm1arm teftlllerlDe 4nam edlll- ..... ..... ~ m\iı.W 
ma .__..._ .... d.J.:111- 'l'op1anıdr ~ ......,,,.. :nası a • ,. 'JT'r. Beıedlye aılıba\ mtkltrl B. Said o's w paWli ........... 
Dün,.._ ....-- .. -... n llnuhan tarlblerl t8llııl& ohmaealı Uk mtkdarmı teablt etmek ve tnde arttınımaaa için çahf!JmaJr- Xömtırctl her hafta blr k••0 m fınn- ~ • 
Daı.- da varı ....n..l:.l cil e1w· • gibi lMl - 1N2 Udrl8 ıaJmm bat- bunJan bir nl8bet dabfHnde her tadır Bu suretle 1H1--' ı. Iannı teftlt etmekte, dr4tlltl not- ~ ....... ..-.~ tli-
Tabialm tirli USIU • .... 1aD tarihi de beD1 o1Maktlr 1 erin • aaıılann lkmall lotn 'tualardakl Be- p. liiM• .. kWs •olav'•· ..... 

a • malııkUmiJet sebebi• premi- gıç ay tefti ederek mahLl e aev- tfhMllnln geçen eenelere nlabet1e led17e zabıtam teltllltuwı, llhhlye vL nna -iaieaini Plbklar ko~-
.:.:--- mata•aud imkieder • • ketmek gibi oldukça datmık bir fazla oJacalı tahmin edilmektedir. mflfettlllerinln nuan dltkatlnl cel- ..... - &wiwlwı - ...._ 
olup hitenl.-i •iyi ..,...d-. mali Seyrüsefer 11len işin tertip ve tanzimi mevzuu ba- ÇQııkü bu aeneld ilç ayhk lstlh8al ~ir.tıd"-" b • .. _ .. _ -. det pçmi, delildir. ş.kta et .. ld-

• Jra..Jan ,_,_ reli muavlnlednden B. h'~- ------.- tatbikatına h ~e m -1& u ~- uanyer •--- __ ..._ _ _ ._ L-.t!.- • • .... 
IDIYmnesini matavuut ~ se~.. yrtllefer lflerl ekafmda q.u, ~-...~ e- geçen senenin ilç aylık 1stlhsallne tazaaı dahlllndekl fınnlan teftlf et- - _. - , .... Y-. 
dahiliıncıle temin ecleWlmit m&uener :tfl ~ize fUJ1)an IDJlemfftlr: nüz b&flanmıttır. Blnaenlleyh nisbetle çot fazladır. mlf, teftlflerlntn. neticealnl bir ta- ~· DlinJaaın • liemaa kad._ 
•ataaclatbr. Ancak oal.r, • .....- ~ guetelerden biri Vaınvay- ı-.1 ta 1r 1rı lrl vuk mimle kazalardaki aıhhiye teftllltJna Swqede epkll.. bahla1an ..__ 
Ye ...... içinde mnaleler •• ıa:ıa otobOeler aruında lfbirllli ya- "'""'l"angıç 8-SL 

1 
ann taih: Karabük fabrlkalanmız bugün blldJrmlftlr. Sıhh1ye mildtlrltlltınden lana maceraJan dıimlı~ .... 

edeWJi7orlar Ancak onlar. Koca· pı1m m dDttntudtılintl JUIDÜ- mümkündür. Bunlann için mllll ihtiyaçlann mühim bir taza1ara ıönderllen tamlme dre Sa- dedir. 
M-a.a.-_,_,; .. eakiD •• Wim t.-~ ee,nı.eıer toaıLsyonu bö7'e bir cihetine gidilmekle beraber şhn- kısmını ,,. ..... 1 .. _aktadır Yakm !11er kuuı dahlllndekl bul fınn- Hiluiıet Feridun Ee 

_....,.... - L:t:.-. Balauife tedklkW bulunınUJor dl kadar izam edilecek bir t -yucwu • lanla ekmekler hamur çıbnJmakta, ____ ,..... ______ _ 
taaW. ..,..ed-7

- !...... Wra- • rd ki latlh,;nn &ılemek tçln ye c - bir zamanda plJBMy& llıtiyacı bllhula bir kaçı bir arada J&J)lflk • 
...._ bir ...,,,. ita lla a.llk C&ddele ı!oırlerl aımattaJIZ. Sey- het görmedim. Her halde karar- olan demirlerden vereblleceğ1mt- olarak plllr1lmektedlr. Fırında JaP&- Bır miktaı- fundalık 
..._ olabiliyomr; ~ • lcab ed~ muanen zaman- name tatbikatına bqlancblmdan pk plfen ekmekler alelumtm hamur •andı 
saaw m hir ......., ...,.......... rtlılefer 11 !hamı 6nllye zl kuYYetle ilmkl ediJOl'UZ. TürJd- olmaktadır. ., 
el tele laıdela icld ~ı " im- Jarda ıopıanmakta~ - beri vAld olan tek tük fiklyeUerin ye demir ve çelik fabrlkalan mem- Bundan bir müddet ene! kazalara Beykoz Dzuına balh Kılıçlı t6il 
ır:_ us..aaL ç....ııca te- cet kararlar ftftD • hiç birinde yolsuzluk ve suilniyet bir tamım gfınderllmlf, !ırmlarda bl- clvannda bir fundalıkta dün yangın INdd~ ~ !lir ş. Tat.simle YemtmabaJle arumda lf- 1 lekethnlzln en mOhim bir Dıtl- tlfik ePıetıere raalandllı takdirde çıkmış ve bir ta~ döntım saha tama· 
...-..-. late..W faalaran .. il. _...,L leJtD otoblllerln ...ı 11 dan .anra olması derm~ edilmemiştir. yacına tebbnl eden bir çok de- miisadere edilmesi biteİlmlftl. men yanmıştır. tl'•üda.r ttfalJell 
llUi ncdie ..,....t " .. sefer ,apmacbtlarmdan flk'J'ft edil· İhtiyaç erbabı da §U cllıetl bilmeli- mir madde1erlnl imal etmekte- yangın yerine giderek geç vakte ta-
Anaık oalm'... • 41 se,rtllefer tomllJODa bu batta dirler ki matsad mevcudu llıtiya- Yed" L _ - l d • dar söndürme lşlle meşgul olmuttur. 
OnJ.o ,..ar~or; ba .... tedklkler yapmq, otobOa aeferlertntıı ' dirler. Bunlar arasında ray, de- l IUUll& emze Yangının her hangi bir Yolcu tara-
~ bn'W. ~~ saat 14 e kadar devam b:m-m~ ca klft gel{qeJen bir maddenin :mtr çubuk, saç, demir tel vesalr düttü, yetifenler bunlari fından atılan bir sigara ateşile ç*b-
'-··· öt.irim ile; 0 her tllrlil •ti- tarar nrmlftlr. Tatbıtata ltl gi1 A.dUlne tevzlldir. Elimizde meb- mütenevvi hadde demirleri bu- ku dıl it tahmin olunmaktadır. 
,......._ Yerdiii miilaad.,e raiJneD, ne tadar ıeçnecettır. sul m.ikdarda ipllt olsaydı esasen rtar ar 
bir -:ıı batmd• ...,.... b· Otoblalere kartı sıkı tedbirler alın- bö 1 bir tedbir lüzum hbıl 1 lunmaktadır. Haliç Fenerinde hıunanık eden Ha- K.. ..

1 14 
d ! 

y,.... mm ' llUfbr. Bllet.m )'Olcu tapyanıar, ts- Ye e o- aan, Mutafa, Ahmed, All. Mehmed. c orog U• yapn a 
"-: tlabmclan fasla JO]cu alanlar haıı:t;!: mazdı. Bir taraftan dahil! lstllı- Buıünldl konferan• HüaeJin n Bayram lahnlerlnde ,ec11 Çıktılı gtlndenbert memıetettn • 

- s.n-tu... da tanunl takibat yapıknaktadıı';.... salt arttırmaktayız, diğer taraf- cz:..ı! 
5 

• 
9

,.
1 

ki.il din: o clvaıda bir kenltıe fab- çok aevlllp okune,n halk ..-ıem_~-
- Pas... tıabmd&n fazla ye blletılilı :ro1cu -- _...ı__ ~ Halwwi11dwu nıaan • r1kası öntlne yaklqan mamadan mat rekorunu muhafm eden.....-
H....,• .-... HalrlmlM. _. yan .,Up - Keree&ecller hattındaki tan Ticaret Vekllcunce hariçten c~ .W -t 21 de Hallum- ataç ktlttlklerlnl naklede$rten her otıu• rentımız bqtbı H Ja11Da bM-

._, «C.0....- ini ~... ) 1't1 otobldn rabatnamesl on bet lfln iplik celbine tneasW ectUmtıtlr. mizde .p~f..ar ankat bay Hatim naaılsa mavna, palaman Ç(ıızilleret mlftır. 
lV~;.!i!. ... mtıddeUe seri aimmptır. Şurasmı IUretl mütuMda tpret Refet Habrar tarafmdaa (l>iia7a açıIDUf, bu açıllf ne beraber kMilk Memlekft n dlQa ~ ·-;--:-.. ;r··;;:;-;k fiati Tramft1 arabaJarmm tuıa dev1r etma'lltslm ki, amuman llkmta ahvali bqmnda Türki)'enin duıaı- de dabll ohnak bere Jed1 bunal de- halt dlUle w ..,.. ~ 

M •::•:ctA.) - ~- =·=~ ~ h='ıe::::; ve utırabmı kendi Dzenç hlale- um) 1aevw~ ·~ bir. k*e- nız;,,:m~r. bunlul deDls- :.r ııa:-,..= C::.. maftffü alla 
d d tek tip ekmek imaline bqlan-~ .LDnm Pldn* kaldır- rlne ftlDe ltubas etmek titlye ~ ·~ecektir. Dantiyele~ın Hal- den ~ da iflerbldlp All• -- -· .. aDdU .., " onun ._ 

,. e 1kl ~ bra,tan ~ ....,. dlll'aldalUll 1ıAr lQ#nun• Je- n-Jkevi burOIUDdan aluunan n a olu- med. Jı:tlt8 alt.mda taı.at allı ... lllfU kustu- • 11n CJabldl ıebdt 
;:: ~. Jlldla Qadu ••Dll'I • ~ ficldeUI dananıJacaktır. nar. fttte JUa)amnıltlr. eder uınm &Dider dllerts. 

1 1 __ •1. . edi topu•\ ... Ve yedİIİDİ birden 
- ngılı.. tiloaunun son Akdeniz . • . Bir uagl az gemıaı Y .. k durmutl 

zaferine da.ir verilen tafailit billınun yedisini birden lıal)'aalann ua- on ••• 
devam edİ)'or bay Amca... tüne bop}lmlf ••• 



Satııte 4 

iktisadi meseleler 

Lüzumsuz yere eşya 
almamak, tasarrufa 

riayet etmek lizımdır 
Şıklık düşüncelerini bir tarafa bıraka
rak Avrupa harbinin vücude getirdiği 
vaziyete uymak mecburiyetindeyiz 

Bürhaneddin Tepsi 
temsilleri 

Burhaneddin Tepı;i bu kere Anka
radan avdet etnıJştir. Önümüzdeki 
perşembe günü akşamı Kadıköyde Sü
reyya Tiyatrosunda ırKadın deniz gi
bidlra piyesini vaz'ı sahne edecek ve 
Eşber'den bazı parçalan arzeyliyecek
tir. 

Pek yakında Hanri Lavadan'nın ve 
Duel piyesi vaz'ı sahne edilecektir. 

MEVLÜD 
Ziı'aat banka..sı memurlanndan mer

hum Mehmed Kemal Alpman ve zev
cesi merhum Sabrlye Alpman'ın ruh
larına ithaf edilmek i.i:ııere 6/4/941 
pazar günü Cihangirde FLruzıığa ca
mUnde öğle namazını müteakip mev
liıdu şerif okunacaktır. Hayırsevenle
rin ve tanıyanlann gelmel<!ri rica 
olunur. 

Teşekkür 

Soldan <Jağa ve yakandan ~lı: 
1 - Bir sayı. 
2 - İş sahibi iki kişi. 
3 - Yüreği yufkalık: - Bu.şına cİt 

gelirse varidat demektir. 
4 - Tersi isimdir - Tersi sudur. 
5 - İma eder. 
6 - Füruht et - İleri değil. 

5 Nisan 1941 
--

Cazband şefi, Mary Pickford'un rararı 
üzerine y eniden f ilim çevirecek 

t:lmdlye kadar yazdığımız yazılar-, yet edecek olursak, 1htlltAnn hudud
da lbt.l.klrla mücadele :1.şl.nkı yalnız lannın daha ziyada daralacağına. 3 Nisanda topra~a bıraktığımız, Ku- 7 - Edibin baışı - Tahsin eder. 
J'iyatlan Murakabe Konılsyonunun şüphe et.memeliyiz. leli askeri ve Darfuışıı.faka liseleri 8 - Bahrisiyah. 

tlzerine yükJ.endltlni tebarüz ettirmiş- ••• !ransızca. öğretmeni emekli binbaşı 9 -- Rumuıla anlatma - Tersi ada-

tik. Komisyona vaki olan ferdi şildi- Haftanın ticari Osman Nazif'in cenazesine ıştirak ı dır. 
su?"etile btzleri minnettar bırakan Ku-ı 10 - Muarız - Brujına •E.o gelirse 
lell askeri lisesi komutan ve tedris he- zevaban eder - Sıfat edatı. 

yetlerln nevilerin! tasni! edecek olur- • 

yetin! merhumu ne kadar sevdikleri- Ge~en bulnıacamazın halli 
nl gosteren arkadaşlarına, ve hoca- v 

ıak çoğu lüks addedilen mallara. in- hareketlerı 
h~r etmektedir. Fiyatları Mürakabe Bu hatta. ithalat ba.kınıın.dan da. 
Bürosu bu glb1 şiUyctler.l de dlıtleme- zengin bir haftaydı. Çoktanberl Tu
fe, bu gibi ihtiUr mevzularını da ted · na yolunda ve Balkan deml.cyollann
klk etmeğe mecburdur. Bu şikAyetlere da kalan mallar toplu olarak gelmiş
dtı ir birkaç misal göstermeği faydalı tir. Bu arada Almanya.dan gelen ltha
buiuyoruz: IAt eşyası da 3700 ton kadar büyük 

lanna ka.rşı son vazifelerin! yapmağa Soldan sağa ve yukarıdan aşagı: 
koşmuş olan büttin talebelerine, ga- 1 - Vaslyer, Be. 2 - A~yorum, 
zeteniz vasıtaslle en derin teşekkürle- 3 - Saçak, ~:anı, 4 - Imanıkara. 
rimlzl bildiririz. 5 - Yıkılan, Kı. 6 - Ey, Karyola, 

Merhumun refikası, kızı, oğJu 7 - Romanya, Ad. 8 - Rar. 9 - Bu-
BI .. kadın, Murakabe Büro.suna mü- bir yektln teşkil etmektedir. Bu eşya 

racaat ederek ipekli kum.aş ihtiltarma demir malzeme, lokomotif parçalan, 
ve kardeşi naklar, ıo - Em!, İadeli. 

aid bir ihbarda bulunmuştur. Kontrol fabrika aksamı, yedelt Alat, kimyevi -------------
mr.ınurları harpten evvel de bu mal- maddelerden ibarettir. S U A D G Ü N 
ların pahalı olduğunu, bugünkü şart- İsvlçreden de blr çok mallar bek- ' 
ıar altında daha ziyade pahalılaştığı lenmekteydl, fakat dünkü gazeteler- 1 
neticesine varnuşlardır. de, bir Isvlçre telgrafında, Yugoslav- Konseri 

Murakabe Bürosuna ya.puan şika- yanın İsviçre mallarının sevkine mü-
yetlerln ekserL~I de, altı kauçuk, lüks saade etmediği bildirilmekteydi. Bu "1 Nisan 
ayakkabılar hakkmdaydı. Diğer şikA- hususta şehrimiz iktisadi mahafllinde Pazartesi 
yetıer de kahveye lnhlsaır etmektedir. malumat mevcut değlldlr. Evvelki AKŞAMI 1 

Bu şikayetlerden anlıyoruz ki muay- gün isvlçreye Yugoslavya. tarlklle s A R A y 
yen yurddaşlar normal zamanların ~- der: ve fındık gönderllm~lr. 
tiyaçlarını gözönünde tutarak ona go- Son haftanın ithal&t eşyası a:rasın
re şikayetlerde bulunmaktadırlar. da teneke, kahve, otomobil Ia.stiği, Sinemasında 
Jialbuki bu gibt şikayetler Fiyatları pamuk ve yün ipliği gibi maddeleri Biletler gişede 
Mürakabe Bürosunu, 'ougünün iktisa- kaydetmek ı~zımd.ır. Kahve miktan satılmaktadır. 
di şartlan haricindeki işlerle uğraş- azdı, fakat teneke piya.sanın en mü- iil••••••••••llllll•ii 
mağa sevketmektedir. Yurddaşlanmı- hlm ihtiyacını temin etmiştir. 
zm bir kısmı, hala bugünün icapları- İhracıfta. gellnce, bu hatta. en ziya
na uygun bir şekilde tasarr~ kaidele- de tütün ve pamuk satılmıştır. Tfttü
rlne intibak etmeml.şlerdir. Içinde bu- nün müşterileri. Almanya, Danmıar
lundu~'Umuz zamanda müstehlik va- ka, Mısırdı. Yugoslavya.ya pamuk, İn
ziyel te olan yurddaşlar da kauçuk: gilteıreye yapılan tl!tik satışlan da 
ayakkabı, !pekli lüks kuma.§ gibi eşya- ihracat piyasasını tatmin edecek ma
yı <normal 7.amanlarda olduğu kada.rl hlyetteydl. Bundan OOşka Almanya.ya 
Jı:ullanmaktan vazg~melidir. B'llllla- pamuk kırpıntısı, paçavra da ihraç 
rın yerine daha ucuz ve lüks olmıyan edllınlştir. Almanyadan, pamuk la.r
eşynyı aramak ihtiyacını hissetmeli- pmtısından b~ka derl kırpıntısı da 
dlr. Mesela giyecek elbiseleri olan bir ıstenllmektedlr. Çekyadan da kuru 
kadının bahar geldi diye, mutlaka erik, elma. kurusu, pestil, pekmez g1-
baharlık elbise yaptırmasına sebep gl maddeler talep edllmektedlr. ı Ev
yoktur. Artık bu gibi ltiyadlan terk- velld gün Çekya.ya. bu maddeler ara
edert"k, tasarruf kaidelerine uymak sında, bir parti kuru elma satılmış
tamanı gelmiştir. tır. Romanyadan da keçiboynuzu ta-

Pek büyük bir ihtiyaç olmadan ta- Iebleri artmaktadır. Bir kaç gün evvel 
tım takım elbiseler yaptırmak, moda- 6000 liralık bir keçiboynuzu partisi 
ya uygun hareketlere girişmek demek Romanyaya sevkedilmiştir. 
piy:ısad::ı..k.l mallarm mevcudunu Finlftndiyadan kepek, Almanya.dan 
azaltmak demektir. Harpten evvel, pamuk küsbes1, Hollandadan nebati 
nonnal zamanlarda, plya.sa.dak1 mal- yağ küsbesl, keten tohumu talebleri 
lann miktarını azaltmak: için yerine de artıyor. Taze balık ihracatı da 
yenisini koymak, alışverifl artırmak Almanya.ya. kadar te!pJlll edilmiştir. 

Mickey Rooney'in 
Georges Bancroft 

ile beraber çevirdiği 

TOMAS EOiSON'un 
Gençliği 

filmini bu haf ta 

SARAY 
Sinemasında 

görenler, en hakiki, en insant 
ve en hissi bir film olduğu 
beyanda ittifak ediyorlar. 

13.z~mdı. Çünkü dışardan bol nü.ktar- Şimdiye kadar Alman firmalarının ...__ ,ı 
d:ı mal getirmek ve yerine mal gön- torllı::, palamut balıltı :;atın aldığı va- "1111 ,,. .. ••••••••••• .. 
dermek kabildi. Bunun için, müsteh- ki de~ldi. 
ilk kütlelerin iştira kudretin! arttıı·- Deri ihraca.tına gelince, her tara!- tt M d~ 

Büyükler ve küçükler bu 
şaheseri görmelidir. Bugün saat 

1 de tenzilatlı matine 

mak çareleri düşünülürdü. Ona göre tan kuzu ve keçi derilerine olan ta- armara a • 
reklamlar, mal satmak hususunda ko- lepl<'r artmaktadır. Harpt:.en evvel bu 1 • 
lay!ık.la.r, kredi usulleri lcad edilirdi. nevi deriler mabdud miktarda. Al-
Bugiin için. dışardan itha!At yapmak manyaya satılırıdı. Şlmdl her taraftan T •• k • d • Jk d f 
bukan1an az olduğu için, elde mevcut istek vardır. Bilhassa İsveçten, Fin- ur 1 ye e l e a 
m:ınarımızı tasarruf usullerine göre landiyada.n... •• t ·ı 
idare etmeğe mecburuz. Bu itibarla. Avrupa memleketlerinin bu gibi gos eri en 
§ık gezmek lçln, lüzumsuz yere ku- mallara tallp olmasındaki sebepleri 
m~lar sa.tm alnia.k, elbiseler yaptır- izah etmek güç değilcllr. Bahri a.blo
~ıak, bugünün tasarruf zihniyetine talar yüzünden, bir kısım Avrupa 
uygun değildir. Avrupa harbinin vü- memJeketıerln!n Amerlkadan, &ya
cuda getirdlği yeril ekonomi ~artları- dan. hasılı den1z aşın yerlerden ham 
na tabı olmak mecburiyetindeyiz. Bu- madde tedarik etmesine hnkfuı kal
nun içinde, yalnız fiatıeri Mürakabe mamıştır. Bu yüzden ha.m maddele
tomisyonunun kararlan, Ticaret oda- rimJze talep artmıştır. Bir çok malla.
sının lüks eşya yapılmaması husu- rm ihracı menedilmemiş, yahut U
sundaki teşebbüsleri kli!i değildir. Bu sansa tAbi tutulmamış olsaydı, !h.ra
teşebbüslerin muvaffak: olması için, cat şimdikine nf.'Jbetle bir kaç mlsll 
yurddaşlarımızın da bu gibi mallara olacaktı. Fakat bu derecede n1al sat
karşı !htiyaç olmadan, talip olmama- mağa. lüzum yoktur. Çünkü he~y
Jarı lazımdır. de:r: evvel, mllll fötlya.çlanm121 dü-
Bngüiıün icaplarına göre, yeni şünmek lfrzımdır. 

ekonomi ve tasarruf kaidelerine rla- Hüseyin Avni 

TAKSiM SiNEMASI 
BUGÜN MATiNELERDEN 111BAREN 

2 büyük filmden mürekkep fevkali.de bir program takdim ediyor. 

1 - İMPERIO ARGENTlNA'nm rakibesi parlak. İspanyol yıldızı 

E S T R E L İ T A C A S T R O 'nun 

GECE GULLlERI 
İspanyolca Sözlü ve Şarlcılı filmini 

2 - UMUMİ TALEP ÜZERİNE: 

SlhörDI Yüzük 
1001 gece masallarından büyük Şark filmi. Bu müstesna fırsatı 

kaçırmayınız mutlaka gidip görünüz. 

~--••••Bugün aaat 1 de tenzilatlı matine••••••• 

Mevsim'n en güzel ve en fevkalade filmi 

MARIKA RÖKK'ün yarattığı 

KORA TERRY 
Harikalar filmidir. Bu hafta görülmemiş muvaff akiyetle 

ŞARK sinemasında 
Devam ediyor. Bugün saat 12 de tenzilatlı matine . 

ve 

Mevsimin en büyük 
rağbetini kazanan 

Sarajevo 
Süper filminin 

Son günlerini 
'-kac1rmayınız 

AKŞAM 

Senelik 
8 Ayhlı:: 
3 Aylık 
1 Aybk 

Tftrtıye Ecnebi 

HGO kuruf ı'700 tu?UŞ 
150 • l f.50 • 
tOO • 800 • 
l&O • • 

Posta ıttlha<ıuıa dahll olmıyan 
ecnebi memleketler: Benelttı : 
3600. aııı aylıiı 1900, tlo aylıfl 

1000 lı::Ulll.§tur, 

TelefonJarmm: ISqnıaharrlr! Zl56 
!'azı işleri : 20765 - lclare 2001 

lUüdil.r: %0t9'1 

Rebiylenel S - KaslDl H9 
S. İm. GÜ. Öğ. İti. Ak. Yat. 
E. 9,16 11,00 5,40 9,17 12,00 1,3 
Va. t,53 6.37 13,17 16.54 19,38 21,11 

İdarehane: BabıAU elvan 
Aeımusluk sokak No. 13 

ZAYİ - 3082 sa.yılı plAkayı zayi ey
ledim, hilkmü yolttut. 
Davutpaşa mahalle-si Qa.rdakbbama.m 
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ÇAY TEHiRi 

ç. E. K. Fatih Nahiyesi çayı 3/5/ 
uıu Cumartesine tehir edilnı.Jştlr. 

Alemdar==Milll 
de 

Harikulade filmler 
haftasi 

Muazzam Aık ve Gençlik 
Şaheseri: 

Elveda &ençlik 
Baş Mümessili: 

ROBERT DONAT 
ve 

Heyecandan döndürücü 

Ateş Bulutları 

l\lary Picklord ve Charles Rogers 

Bir kaç sene evvel Mary Pick- ladı. 

ford ile evlerren Charles Rogers İşte bu sırada Mary Pickford 
aleyhine. bir davaı açılmıştır. kocası Douglasdan aynldı ve çok 
Charles Rogers bir zamanlar ol- geçmeden Charles ile evlendi. 
dukça ta.nın.ını.ş bir sinema artis- Mary Pickofrd ile yeni kocası 

ti idi. Sözlü filim çıktığı zaman arasında mühim yaş farkı vardır. 
Nancy Carrol ile birlikte bir çok Mary 1893 de doğduğuna göre 
filimler çevimıiş, bu fillınler çok 48 yaşındadır. Carles ise 1904 de 
rğabet görmüştü. Fakat yavaş doğmuştur, şimdi 37 yaşındadır. 

yavaş yeni ve daha kudretli ar- Charles cazbandı için on senelik 
tistler meydana çıktı. Charıes bir mukavele yaptığından Halli• 
Rogers'in yıldızı sönmeğe başla- vuta gelemiyor. Mary ise genç 
dı. Artist ikind derecede roller kocasııu yanından ayırmak arzu 
kabul .etmediğinden fılim çevir- etmiyor. 
mekten vazgeçti. Bir müddet boş Mary Pickford nihayet kocası
gezdi. Sonra bir cazband teşkil trıa mukaveleyi feshederek Ham .. 
ederek bunun başına geçti. Bu vuta gelmesini ve burada filim 

Baı Mü11,1eısiJi: cazband az zaman zarfında bü- çevirmesini bildi~. bunu yap-
EDV ARD ROBINSON yük şöhret ku.andı. Charles Ro- mazsa boşanma davası açacağım 
ı==~so:n~günl~":e:rl~dir:·~===~g:ers:.iyu:··:k:se~k~:ü~cret:~a~l:m:ağ:a~b:aş~- haber vermiştir. Mary Hollivutta 
.4111 çok nüfuzludur. Artistler bir 

Beşiktaş SU.AD P .A.BK sinemasında liği şirketinin en mühim hisseda-

ÇANAKKALE GEÇ.LMEZ ndır. Onun nüfuzundan i-:tifade 
1 ederek Charles'in yeniden filim-.. llilll•••••••••••••••İll••••••ıi lerde baş rolü yapması kabildir. , DEANNA DURBiN'i 

KAY FRANCİS ile beraber çevirdiği en büyük süper filmi 

BAHAR MELEGi 
Şaheserinde görmek ve <linlemek İçin her seansta salonunu 

baıtan ha~ 'dolduran 

SÜMER sinemasma 

Cazband şefi bunu düşünerek 

cazbandını bırakmış, Hollivuta 
gitmiştir. Bunun üzerine çalı~tığı 
müessese otuz bin dolarlık zarar 
ve ziyan davası açmıştır. Bu da
va Amerikada büyük alfı.ka uyan
dırmıştır. 

Mevlud 

gidiniz. Bu salı günü son matinesine kadar gösterilecek olan bu 
emsalsiz ve güzel filmi mutlaka görünüz. 

Merhum Server ve Saffet Paşa 
hafidesi ve Nazım Keçeci refikası 
Bellcis Keçeci rubuna ithaf cdilmelC 
üzere 6 nisan pazar günü öğle na
mazar.ıı müteakip Mevlıidu Nebevi 
kıraat edileceği aile dostlarına arzo· 
lunur. il•••••• Bugün saat l de tenzilatlı matine ••••••• Nazmı Keçeci 

B UGÜ N 

ME LE K 
sinema s ın da 

Zevk ve neş'e kra l içesi 
. ANN SOTHERN (Çam Sakızı) 

ve FRANCHOT TO N E 
tarafından dayanılmaz derecede komik ıabınelerle çevrilen 

KOCAM GUZELLER PEŞiNDE 
AYRICA: FOX JURNAL Bugün saat 1 d e tenzilatlı matine. 

Ö lmeyen Melodilere yeniden hayat veren ... San' ata altın sesinden Zafer takı kuran ... 
8

~~tg;~!u SEVGİLİM/N SESİ 
yaratbgı 

Kalbleri müzikle mestcden bir san'at abidesi. Gönülleri aşka bağlayan bir hayat romanı. Senenin en 
zengin bir musiki konserid ir. 

Bu şaheseri alkışlamak icin L A ı E 'ye koşunuz. 
PROGRAMA tı..A VE OLARAK: Son gelen Britig PARAMUNT JURNAL. 

Bugün saat 1 de tenzilit1ı matine. 

,.. BUGÜN i p E K • TÜRKÇE SÖZLÜ ve ŞARK 
EFSANF.SlNlN EN G0 ZEU 

B 
sinemasında Zengin ve lhti~amlı Saraylarda çevrilen 

D 

o NBIRDNC a 

o G E <C E 
)'eni §arkıları söyliyen 1 

Münir 
Nureddin 

BALIKÇI OSMAN 
Taklitli mükalemeler.i 

yapan 

FERDİ TAYFUR 
Bugün saat 1 de tenzilatlı matine 

1 

Prenses ŞEHRAZAD'ın 
yeni şarkılarım söyliyen 

MÜZEYYEN 
SENA R 



FnkUW. 7Qllarla ve 
reaimlerle intiiu etti; 

S.,.: 'la 

2-ARKADAŞ 
HtıftaLlr Oocak Mı •11 
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Neşeli adam 
Çok n...U bir çocuk o1aıı l'lrha4 l Bir anbt •• tllEar dula bldı• 

MbdaP 8uıl11 IOftlu: rmca ...ıum: 
_ Kasam Sam! baQ& Ufllls bir - 1fUll bula ut* ..... Ded1. ı~ ICtL So1d'9nld1p - &ıdl, boa ..._ kendini l&f-

adam deDUebl11r ml? • bilir .,..?. G 1 b • ı • • D • muhafm ederek aJala bMI, bllbO tiri 
Sami onun bu suallne llJdl, C8ftl) ~ onap ~- _... enrıer ır t"ı ve emırıpor adım Ji1rldtl Ti dqtbı beJkma d&ı• DIJCllllL Ballldl tJ.:dl)odarcll. 

yerdi: - 1fııs&+IL n - - •-.. - T 5 dil: 8a1de De tebar .....,.., ••• 
- BllAkJa, blllkJal.. ntıflntll. Hutce _._ lllllll • Bu -- buı& Ba ...,._ ldıll -. olllalar-
- Evet. ben 'Cle kendlml bati& llsa- adim rolll GjDIQIWW",.. B4ııakl bu IJ l b l k ı •ı -EJcemaa... -- :aıer- -· ... - n _, .. _ 

mundan iazla neteH bul~ua MiL• b&ldkMte n .......... S. _.. g ft atan U ta im arf&8 ::. =~:~aı: ::~ =~~ 
ma bana tanıdıklanmdan 1ııtrl cÇot lr::I llld Plll'IDM ,.alumıw. amma madem ti firar etti. Ben de d- oldutmıu bUml1or4u. Pakd ona bl'-
neıeaız bir ac:lamaınızl .. • dedi. Hem de Onun bu uruma o lı:ldar ...,,,,... kar.eıla.eı'"Or nıtmele hamJm. il blJtJk ctl'ftlll1 ft aımlmM llnldl 
bunu söyllyen bir ta.dm... tun t1 bir aJll& o1a hemen orada. T T J Ve d1eı* llATe etıtt: n.rdJ. Recep: - Saide. im J1ldbı al· 

_ 'J'ulıaf fey... dan.I ederlııen ceb'mdNı ClbracK '8 _ ftıe me .-ı bir ellence. BaJdl tuıdaıı blta.r. Kendini ıııo ldmlfl78 
- s.~ •• u ........... da d.lnJe,.. Tam- cOzlel'lılle baJreee"lm . da-11-- 1 - ..,.. __ -- ..ıan .... ,_ derdL 

dıklarım'd;;ı;t .. kız kariıef Vt.rdır. lo"erdaJ&: Milli kime maçlannm ilk deplu- lannın .lıensini uybetm.esinde bul- ~~"-=bir-wm..: '"Jm,ı~ 8akle1l tamJanJar da 
Sanlardan kilçülil bir müddettaıberl - Bültt .surette Defell l6riinmem maıı mU.baıkelan bqün tehrimiz- maktayız. Çankil lis maçlannda nuıı 1819 lldJıdlllDl IÖl'ee.4' •lntsı &JD1 flldrde bulunaımdu. 
beni ~ok allkadar ed110rdu. Bu seki. IQID ne rapayım? .. ZıpllpJllll mı? ele Ye lzmirde oynanacak oyunlarla zevkle o)'UDlaruu takib ettiiimiz ai· Dtllln haltı etrafa a.a.wer. Bun- tTzmı Ahmed de hQecana bplmıt-
konu§Dl&S1Il1 çok aeven bir .lt:Mlmdır. 81~· ;11 dl7e adam. beıl•m11 olacakm. Fikstür mucibin· y.lı 'beyazLlann IOD zamllDlarda 1ar arasmda 8aldeJl tamJuılar: ta. 8eJ1rcDer uam.d& BlidenlD IBllb 
:tsmı de FerdadJr. _. --.. .:_,__ w.. --.. - ce ba MDe ilk olarak eqabata çık· müdaf- oyanculanndaa bazdan - Eyvah, B'Ql"fld ece1tnl anıor- PhnMlnl l8teıen onun tadar tim 

Geçenlerde bir ak.lam buıııtarm e .... - -~ ~ .... --- • • 1 __ L J!L dola--=• o..L._J d D:lye aöylenmele bpt''lll"'v. a.t4 ftl'dJ? 
ne ~mı)fUm. Llf aramnd& bir ara.. "*- dedi. her mpla.Juı, bir...,_ mak Ankara n Eekirhır t•knn mı -•wı. , ... e lll&.llllianD ~ ..,. bu aözlen! karp sadece dbellnl ~ * 
1ıt Ferda: adma Dfllll1 ola!. Da Juamet oJmq Ye Anbradan nlmlf bulunmaktadırlar, İbrabimden !atarak gtllilyordU. JfaUmıeJe l9llnct ml1JD blrftJıdea 

_ Bar& ıttmek ıstl1oruz. Çok stl- - O halde? Harbiye ile Mukespor lzmire aider- botalan mildafaaya. K&çilk Hüae- Huqld. cepkentnl, yeleslnl ÇJbıdı. haberi ,..._ BaU..,ı aıfaıdallan 
zel numaralar Vanr>Jf. Yenl aı11Btler Ferda bana 08ftP ntmedL a.- ken Cençlerbirliii n. Eıqebiı De- ~den botalan haf hattına ayni - Ştmd1 bir tetllflm var: KJm ye- J.oerl1e IMlmılller. etratmda hal-
ıelmlf- dedi. buMI da l1lllDUltu. Yertmı. dllMr- minpor da phrimize ıelmitlerclir. kudrette o)'Ullcu balamadddan ci· nWrse, yenenin kulu, köleli olacak. ka olup - tendt anJarmd& - tor-

l'erda lle ahbaphlı daba zll'ade ten bir Jocanm '5nlnden ....,_.~ Busün Şeref ıtadında l.tanbul· betle mildafaanm tempotu bozuldu. Saide buna ruı mıdır? kfller IÖJllyeret ellel'llııtele "11hm11-
llerletmek dtlfilncealle: Bu lOCQa P'DO bir eıttekle, llD9 ua- r!--1 b. 1:%.! .il D-:L 112.-- • lr 1~-- Dl79 IOrdu Side dedıal sar ...ne lardL 

- Haydi, dedµn. bu gece gidelim... kaduı otunnuttu. Adam Jradmm ell- 1por : ~ er u.... e, ...,..,..~ • . ..,_. .. pıyon. ta '?'!" . ton maç .... ~ haykJrdJ: . Ballmenln bcıbaııı. Deli Bmtlde Ja-
Ferdanın abıasuun nlfan1181 gibi nt ıutm1J1, etUm1I bir 19Jler IDJalil- Denunporla oynayacak. yamı yme dikkatle talub ettiniz JH bu abakbsı _ Razıyım fabt IÖllden d&ımek zını kaptumamak l9ln 

0 
mada eve 

te?Akkl edilen Murad isminde blrl 10l'du. O tadar blıt>lrlertaıe dalmJf- aJDi ıtadda l.tanbubpor • Demir- görmemenize imkan yoktur. Sjy.Jı yok. ' ' ıtrenk. bnmım tuı•'1ma: 
Tardı. l'tte bu .arada kapı çalındı. O Judı t1 bbdm ta &ıJertnden pçtfll- tp0rla, Betiktaı - Gençlerbirliii ile beyazlılaniı timdiki halde bütün ça- _ Dönen kahpedir. - KJZa ahlp oll demlttl - dllf. 
da ne geldi. Murad ::vakında. bu eve mlsl fark blle etmediler. brplqacakbr. Miltt kümenin bq- Iıtmalan bu tempoyu tekrar temin Dantlller, HU?'flıdlıı Tenllll l&ıtı ma.nlan 9C*- Kendlslne gös lı:oJmut-
damMI olarak gireceği için fimdlden DeJttanbnm ~ledlll ar.ıerden lamua huebile c:ı haftaki yazı· ebnektir. Bunda muvaffak olduklan du:vunca: lar. Bir daha ~ çıtmum. Bu 
W Jaz kardeşle lçll dı.şlı olm'Qftu. Be- ,.ıım: c81zl llTIJDnmıl• ctlmleel ku- mızcla Ankara. • ve E.kifebir halde liglerde oldaiu Bibi milli ki· - Kendi tendlnl kapem. dtlfOril- geceyi, duna et t' bnm ~. 
nım bu akşam hep blrlltte bara git- lalJmm. oa1mmlftı. Bunu ben1'n llbl .. _L_1 ·-·-'- - .-..ı:~· • .. 10r zaftllı:ya Sa141enln tim ok!utunu Hallmenln anası merak Tt ııe,ecan 
met haklandakl tekllflml o da bele- ftrda da lfltmlftl Bana d6ndU. Lo-~ ~nnm o, ...... rmı • gorm...,...ı· mede de pmpıyonlagu alacaldan an~tan da~ J'Ok?I iç\nde, kJzmm etrafında dolalı1or-
nlnce kadınlar hemen hazırlanmata c.at1 dellkanlı1ı &mlerlle llaret ede- mız ci!'etle k'!~etlen h~~ muballakbr. Diye söylenirken, lld8l de er me)'da- du. 
t şlac:lılar. ret: ~~ bir kanaatimiz olmadıgını bil· B .. n ve yann millt kümenin ilk nına geJ.mlttl. Hallmenln aıbdatlarmdan cPem-

Bu ani kara ·dan hepimiz memnun· - itte. dedi, nete11 bir adam!. dimüt. bana apcak deplasman maç· d :U . tib lann k Huqid hlll merdllll eldetı bıratmı- be kız• her dl1IQnıde pllnbı taıııııne 
duk. O gece mümkün oldutu kadar llemelc netell olmak lç1n lnllnm lan dolaJllİ}e ,ehrimize gelecek ta· i:ı 1manb lapun 1j 

1 verhef yor ve Saldeye hazin hazin bakarak: bakardı. O, her ıeno knmı artcadafıy
ne elenmek. etlenmek lstlyorduk. Bir yaııuıdatl tadına 0 cOmleJI ~ lamlann oyununu gördükten eonra 0 • •tan u or u ann !eç4:_D. a • - Sana acJ;yonmı. Heder oJcabın! dı. Adı tızdı amma, J8fl elllJl bul-
otomoblle atladık. Bara geldlt. Caz· llznndı. bildireceiimizi .illve etmiftik. taki parl~ o~nlanm. ~oz. onünde Gel, vaz geç bu aevdadan. Ben dörii· mut. o güne kadar hiç bir enekle ev-
band heyetlnl tefidl edenler meslek- Aradan bir saaı pçmlfU. Pentap Bu hafta bu fu•ta kovutmut olu· tutanak milli kumede ıyı bır ne~ şürken, satımı solumu aramam ... Tut- ıenmemiftl. • 
ler!nde c;ok tlstad ln8anlardı. Pek ne- Jçlmdekllerlnl dökttlm. Onu ~ ilk larak A ka Eek' ye varacaklanna hükmetmek lazım tuğumu fena çarpanm yere. '"Pembe kız• SankaJ& 18.blllerbıde 
fili pyler çalıyordu. Vaqet;e numa- .SJJa aevdlltml .O,ledlm. Sonra da 7°~ • 0 n .ra ve ı· gelir. Fakat bütün ıporculann zihni- D:lyordu. c;ok iyi tanınm•ftL O, yıldDJaıdaıı m-
raları da fena del1ldL tJatellk ben mrdum: telıirde lig maçlan ıampıyoınu Genç- ni kurcalayan bir me1ele var Milli Saide bu stizlere aldırmıyordu. sanın tallhinl oturdu. Bu marifet ona 
üç viski içmiştim. Bls al'lll.$. ."1d&Yı - l,la,d tlmdl bent netell bul1QIOr lerbirliği ile Demiraporu latanbul k.. • • k•b' B ikt • ıka • Tıpki köylerde gl1reten Ud pehlivan babasından ka1mıftı. Pembe tumı ba-
dansa kaldırdım. Bir taraf!an 'iıef811 m~! •• • pmpiyonu Betiktaı ile enerjik oyun· d '!!11en .. :ye~w e 1 t~ .:1ara"'ka:W. da [dbl, Uk önce kartı karpJ8 aeldller. bu. Karaman oluDarmın 1Ua11Dda 
neşeli dansederken, bir taıaftan da O~ •tlı dllımedl: culardan mürekkep latanbulapor . ıg1 oyun~ .ser 1• Saide: m~ecc1m. SdL 
kuhlma etıımıt. etrafımı7.dati in- - İ'et'kallde Def8)Jllnl. BK tlmdl karpmıda ıöreceiiz. ıdame ettirebilecek mı) _ Güreş bqlıyor. Merhamet yot. Halime, cPem.be kız•ın pefinde do-
anlar hakkında düşündüklerlml, t~- ::-md tıall1 ~~ cıın1ar Geçen hafta batlayan milli küme- Bunu zaman götterecektir. Filvaki Neremden tutarsan, tereddtltsilz kopa- lafıyordu: 
haf bir şekllde ona anlatıyor, tendi.si- en ne on • ı. bul 1 d L 1 •• rabillrslııl - Talihime ne zaman MaabJn? 
nl göldtlrmele çab.pyordum. Ketem lllbnet P&Wa .. °!° ilk ~~~n tan . pm· cenç o)'Ullcu ~ an . .-uru an un 11 Dedi. Hur§id hlll 1ş1n alaymda gG- Diye sonıyordu. 
c;ok üzerimdeydi. Bllln1n t1 benim R A D y o pıyonu lÇln pek 111 ceçmedı. Buna yahlılardan böyle bır varlık her za- rüntıyor ve mii~n dl'1ordu. Pembe tuı pce 1U'lılDl1 betl!Jor: 
l~ln bütün arkadqlar: cSenln dı1. bir mukabil 18Dli 07UBCularla kurulan man beldenebiline de futbolun bir Onmı gillütlerlnden canı IJtJlan Bal- _ senın 1J}dmn flmdl ~ 
ne~n var. Hep beraber balurulutu- latanbultpor talama biitiln tahmin- çok liirprizlerine phit oldujumuz- de birdenbire Uk hamleyi J&pk. .. Bur- llotacat... 1 
muz zaman sendeki Del8 Weta bepl- ı 1 leri altütt eden Wr IDllÇ ~dı. Be- dan fazla gurura kapılmanm aleyll· şldln üzerine atJldı n boynuna sanı- Diyordu. cPembe labm bitin de-
mlze geçiyor. det1er, delil mi? Vul- !adnldl propam Pktqlılann taraftarlarmı memnun !erine tecelli edeceğini de biç bir dı. Şiddetle aaratı. dikleri çıkardı. K6Jıdt onu anml7m. 
Jet b61le oldutu halele JWrda. ~ 1 '"-- -... edemjyen o)'Ull tarzuu mfidafaa hat· zaman hahrdan çıkannamalıdırlar. Buqld birdenbire 1&1al1dJ BoJnu· aöderlne lnanauJan Jı:lmle JOÖU. l'a• 
ederken bana ne dese belenllSlna. n- ...-a na aan1an bu el, onun tanJdılı tadm tat o, yalnJZ bdJDlann talihine ba-

-- Bu gece alzln hiç newenJs )'Ok... 13.30 Prosram 19,U Ziraat Tat. eline bememlJordu. Bo:vnuna tel ur- bıdı. Blıbaa llltkbn ona b6JJe Gllcl 
- Amma yaptınız ha- BlWds 0 11.n Tflrtçe PL 19,50 l'alll Maçlann proaramı Galatasaray • Beyoilu- gan dolammt d>l, eaaeslndell atet 'f'f!l'!D1ft1. 

kadar ne§ellylm kL 13,50 Haberler 20,15 Rad. ııuete • • .. .. 1 k d b ,. çıkımftJ. 8alde: cPembe 1asla Ja1tann ne '**1er 
- Ne milnuebet? Adet& malmum lf.20 Rfyaaett 20,45 ljutJlar. .s nar:aa cumartetı gunu 7apı ~ca Spor ar&am a USUSI m&Ç _Haydi. hlll. ne dilfllnil7onnm? Tardı. O, lıfo klnwata ,aJnnfma 

bir ınsanaınız .. Neıeıı adam ıklertn- ctımııur 21.11 KonQflD& mUlt kilıne maçlan: Millt küme fibtürü mucibince GöıilJorsun ki ben bir tas ka}'Dl&k- tıymet vel'IM9CH; blldlllnl cıbr, ten-
d·m beW olur.- bandolu 21,30 Orbltra ş..f .-.., Saat 1 S Cençlerbir- bu hafta maçı olmıyan Calatuarq tan hasıl olmut 11.~ bir tadJn dell- dl J011Jlldan lll"'lwh 

Oül:tlm: benim göllerlmde? H.05 Ttırkee Pi. 22•30 Haberler liii . latanbaltpor hakem: Tank klilbü bu fınattan iatifade ~erek llm. Benim hamurum demirden, aba- Bir dn DeU BUl'fld de onu mrla 
- e var m,oo Prannıca 22,50 Mide CPL> A • 1 7 D • Be b. . . L.. • L- li LJ.. 1 • ııoman yolurulmUf. kendi t6ytlne oalJftlml: - Clölderln1me nep1l tıwMıtva em vzerensm. •at emınpor - • umcı w.umenm SUT ... et .. up enn• 

mahlua lflltl JoL Onlar -;tmqk ıt.M JCtm IW * tlktaf hakem• A. Alma. den 8.;roil"'PQrla pa-.r Abaha 8lade Ja1an 1Öfleml1er Ye bol Jen - Koca mi Benim uıtawll111h1-DM blb· 
Sisin ..-. bir ...... ~ • .. ...._ ...- • --...... ... 1ı1ır • ....._.,_. .. omm M4!l"W ..._.. 

danut... ..-. mtnı * 6 nlwl ,.._ lıln'9' ~ - _.. rwoa '*• bl1ettne bemlemeBdl. A'ftıc•• ltl ._ Denilf, fabl d'embe m. "'*-• 
d"E' be:!' .:ı~: tıın:::! fail~ tal- 18,03 Orkestra prosramı milli küıne maçları: Klüplerin B takımları aaat 9 da mir kaplı gibiydi. Duvara tattıtı çl· makta t.srar edince, Dell Buqld n 
~~: 11,fO SU eaerleıi 9.00 P1'GCflLlll Şeni .... Saat 1 S D . • birinci talwnlan •at 1O,30 da kar· vllert avuclle yerlqtirlrdL Bllellııl avallı mı to dil ao 1mü'tidala 

- Hiç bir aıkmtmı ;yot_ Bu pcekl ll.00 KonQflD& 9.0I ır.berıer. ı. b 1 ~-L • "L-errured Aıpdor plap.cakm. Birinci kümeyi befinci· hiç klmae bökemndl. IOJlra {Sanbp)J& la4e efmllU. 
ı~a.ı-ı 19 ll TD.rttler t.11 lltlslk (Pi.) tan u epor aaaem. l"UUll em. . • • D- ·ı lul ,._ Buqklln IÖllertnde bir anda flm- -- - Delt a.. ........ ,.._ 

tadar kendimi netell b --- ua:. Haberler ·uı .,. kadmı. Saat 1 7 Geaçlerbiıliii • Betiktaf Jikle bıtirem .-..,oı 111por ~ ~- kler çaktı. O&leri d&ıdtı. •rrnıu. ..... m Ah --~ --
adeti. habrlamıJorum" de4Jm. hakem: Samih Durauoy. lataearay kar1111J1da alac:qa netice fi_ Ben sana tlmdl kuvyetlml CGI- vardı. Battl USun DMde. 

Llk1n ~rda benim bu ~ Bisiklet miaah.kan merakla meldenmekteclir. terlrlm kahpe! - A glldm! demlfli - mlatlrlerln 
kabul Rm170r: o-•-et...J __ ... _ 5000 trelik . hepsi 111. hepl1 bot amma. .. dell 

- Nafile, diyordu. bebden akla- Federaqon tarafından hazırla- ~ me Diyerek. 8aldenlıı iilrıerlne atıldı. fa- haJdudu ne c1119 çalırdmJs blJte M-
ma)'UUZ ... Siz debfeW W ....,..._ nm ve biitün bölselere tamim edi- kotu Erkek mektepleri kat ~e 61'1e 9nlt Te çabut davran- yırh bir gecede_ 
Yoksa ba gece bqb. bir Jill'9 dnde- len bmklet teri mU..bakalannm · dı ki, B1Jl'fkl blrdenbln bot bulundu, tJ Ahmed· 
TUDUZ mu vardı? Beltl de- Mabalc- 'birinciü pazar sibaG Mecidiyeköy o~ H....W•: . ~ Dilan voleybol maçları 8alde11 kavrı::vamadı, muvueauinl -~t olnww Pembe mı 
tak buna blz mlnl olıd~ De Bli76kdeN arumda 60 kilo- pazar sunil eaat 16 ~a ~vunız tara· Dün Eminönü ve Beyoilu Halk· =~ S:::!::n =ııa:~tı_: O ~ btltlln k61e dofman ol111'41L 

Hemen bunu reddetttm.;,....m bara- metre olmak &zere ppılacakbr. Bet fmdan SOOO metrelik bır koıu ya- evlerinde voleybol müubakalanııa fade ederek h&ımunın 07.ertne çulla- Allah onun terrlnden bizi toruaD. 
::va-ı:ı!ı:'m~ue=? ~ etıttm delil hafta dnanı edecek olan bu miiu· pdacaktu. Kotu ller atlete açıktı!. devam edildi. Eminönü Halkevinde nacatını sanıyordu. Ba!b1*l o çot Din ceftp nrm1ftL 
mt? iller öyle blr ~ «*ıll)dal- 'bakalarda kilometreler tedricen ar· Ka71tlar mezkOr aünde kOfUdan bır Yüce Ülkü - Hayriye karplattı!~r. merdce hareket etti, yere ellldl Tt Dell HUl'lld selmemlt ollaı'dı. o p. 

- O halde neden JM118J•1ntııt bnlacaktır. Ba müubakalarda iyi ... t evvel kapanacakm. Netice 1 S-9, 8-15, S-13 ile Yuce hıwrnnı tutup kakbrdı. ceJt ne kadar 111. ne kadar etıenceU 
Anıt çıldıtacattım. Kendl bndl- derece alanlara 19 Ma111 Edirne Birincicl• befinciye kadar dere- Ülkülüler bir itirazla tabadan .,.nJ- - Bunu saymam_ HaJdl yeniden ~ ka~ •h'"'i" iN 

me: tBeltı ben faıtuıda del'lUm. 1h• JUlllD&• Ye Tar~ birinciliklerine . • cblar. tutuşalım derece 1ntam •ht, etıence bir 
tbna' her ramıntlnden daha tazla •• -L haLı.. eril L. ce •lacıklara IPOI' malzemeaı ven· Takımlar Yüce Olldi· Süleyman ••• dqim ~ lftL Bedrea silip OJDU• 

a iftira& ..U V ecew.tar. J---L • : • o --U. D8ll1n Uiplertnden 9' Salde-
atır, daha durıun hareket ed110- • ~tir. Arsun. Kemal. Mitat. Miuk, Do- Kim kimi yeiıdi? d;ı"" balb. Huqldln melbaDe mü· 
;:m~dedlm..rdlm.I>aha fula neeeıenme- Atletizm mlaah.baı 6/.f/9.fl pazar aünü Evimiz ta• ian. H rpcı J&la bJktıl1 bir •tlarmı bllen )'Ott1L V 111naftla, &al· 

M m,: d&:Mlllllm sam bir Atletizm aJaahiı tanfmd1n ha- rafından ppılacak koşuyu idare et- Hayriye: Atli. Hikmet, İbrahim. bay: aen!nılemlttl Ba:Jretle mman Balde- de ev ahlbl oıaıı mm be•._ bn-
Tllki 

1

~ ptfrttfm. Artııt ftiafmı- zarlanaa proaraın muclhince meY• mek iiJere .,.iıda ilimleri yazıh Ferid, Şeref, Nevzad. nln )'Orine battı. Öyle yL .. Baldenln dl a~ emı:..1Ml7at.ıı bulunma-
tJ&ldlerln. ftr:vete n1111laruma çaklll IİmİD il: atletizm mG..'bakua pilzar hakem arkadatLarm uat 16 da Do- İkinci karfılatma Tıcaret ile Mu· ~apt.ıiı bu baret.et ancak merd bir llD1 v 1 

anıatlerla tatlldlerlnl. JaPJ10r. idi- iriinl Fenerbahp ıtadmda yapıla• iancılarda Halkm binuında bu- allim mektebi aruında idi. Muallim adamdan betleneblllJıdL lluqlt eter ta. 
dJlim, lllttlllm b6t1ln gtllln9 fıkra- cakm Aıtı.a cnw uma almada C8' Janmalan rica olunar: mektebi selmediiinden Tıcaret bük· dö•tlf batlart~rı: ıKlm ~~= nm~resl === =-
Jirı anlatıJor nllkteler JmllUJ'tıa- ·edecek 't,a bak 1 la en ıalip ıeldi. nenin kulu, koıeal olacak!• .,._........., ka1dırdı.. -
.... ~ rqu Jıı. ·111\6'• a ar .at• Jale Ta~. Muzaffer Tokgöz. m Beyf!'il Halk • d d B .. . olasaJdı, onun bbabatlerl ft J&ptl- Dl aötYDdne B1qeJier oku· 

1ftd benim letler aut olarak ..tonlardan pte n, __ u_L __ d l N • T u evın e e opzı- 11 hakaretleri bu menlllllne balıflı- du: 
Ferdamn abJu1le M çıJanq olacaldardu. Bu lr.arplapna- ~ lflll&.9U pnan, erunan e- çi • Dariltfefaka k&rfll&fllllf netice yacat Ye tendlatle banlacaktı. l'abt - İtte, yıldmn doldu. l'abt. lllın· 
~ r.:U~ =~ lann diier bir bmuiyeti bayan at- kil. lakender Songur, Muzaffer Bal- 1 S-6~ ! 1-1 S, 1 S-6 Boiaziçi lehi· ı artık geri dönmeie bntAn J'Qktu. Bir- mek üzeredir, J&mm:ll . 
olUJOl'da. tılldJl itte bu kadar. letlerin de ittirdi olacakbr. oilu. Kamran Tekil. ne bıtti. oot köy alalan Ye zenıtnıert: aatalla ftl') 

Tefrika No. 34 ı.a.u kalbli olduiuu dUperek baila ..• Haydi hay~ ••• ilk metele Saatçi: Bizim için de en muvafık ani ba-
vaq~tim ••• E. .öyle bakalım. 1&11a fU ceeecl.l yok etmek... Bana yar· - Bu marpndizl • dedi. dur. 

- ihanet edea bu ima blll bel baih· dam et... Şunu turadan a6tUrelim... Hakikaten de, ~ nsonlan. Polialer, bu adamı. niu sider-ft I Z yor mman) Recep. ıatlanLfma sidertmeie önlerinden seçti. Ortabk 7in• .ak6· Jcen parplammf bir ıhmak. ~ 
Recep. bquu kaldanps airatarak. cüriim arbdapnm IÖyle- nete bV11fUDCa, iki haydut, demir da tarbot bir eeneri-lu ..• Hu-

- ft macera nmam ••' h•: ('ti • Nt) - Onu da mı yok. etmek llzun. clikleriai 7aptı. yoluna yaJdaıta. Bet daldb IOIU'a. tl m...Je.re eLemmi7et blle ....a. 
--------- dar denin) El Wrlilile ~ Cemal Ner- J'araladddan .aclamm ricadana ye- mez... Cueteler, ' .,.m1a 

Mel&hwa kocw. Le,lbm ilati- - Son oyuau ı.. n....- -.ı- - l(.u.r verecek senlin... later- myi avlaya inclirdiler. Ona el aa- re iaclinait Waa•orlarc:h. T.,Jar cT~ k .. :t cli,e •• O. 
mı•lan 1quincle bim k.Mline lim. ._ • ....._ doinıya sehertelim; buına bindirdiler. Ha1clar, vGCa- üuriae kOJ'dalar. c....ı Nermi"Ji im bit..~ • 
.. b 5

111 de, doktor Ra.ı. ~ Çaproa. arbclapnm ......... • IMnlr.alun. aalazeade aç- chm &zerine eYYelce tedarik ettlii hat lzedae ptlrclikleri macla •- - Mlkemmel p 
....... ı-c ima mitlı;il&&la .... diiae rajmea 7UUWl ~ lddaa ••••· .• Karar •-•k A · Wr ...,. W. nllmm bap tekrar demirlere çarpb. .Recep ~orcl&t......o.:.ı.--L __ 
~ilmild. ZaYalla aclam, iN ekleri baluyord. ela. adamm muhıkhk na da.,. ... 8el- ............... - H.rdi. p... S.. ..w.n Sakin Baba: Bu itten c..,.. ---.uu dl-
elylemek i;iD bidia kuvveliııat -.rf IUl'ette llm6t ı.uhmdafunu d&fÜnfi. - y_. Wr ~mi) it Nikılnn. .. - Adam MD de •• , Ba 1Utte bir lflnilyorclu. 
..U. .O.eli. Gü..ı Gidi Km ora- yordu. Clce: YGrllmeie batJadılar. yarama fazla yalaut ektik olmua H~ Şeldrı 
U. unkla.-ca artdc elinin kohmua Haydar: - Ya kurtulur da mlanmm an- Recep, -1• b.7...117• yaka- haizi ~et deiilclir ••• ffa,ydi, - Plim 1-& ı-pbm~ 
keeildiiini. bqdıcquu m..tti. - Haydi IMıkalım ... itin IOll b- !atına) lannıılııbıla a,le .... L., ... ki. 1a&7di... mGk ....... olar ... • cli7e clG. • 

Ba)'llda dL mım da bitirelim ... - eledi. - Ba. Recebin eli ay ... tutuldu. Cevap b...si Mtikımete _...... fuk W. Soma arkadapnı wchn Hqcli - davranalım: 
Haydar, cetedia kar...-da ayak• bayU m6'1dd hir nzife... a vermec:li. le edemi;rorclu. - E timdi artık aalaclaa ma pil- yere ftWt .kqhelmi)o • • 

ta durmq. ona eoiuk toiak J,akı. muhakkak yapmak Iama... - Sulanmm ll7lemem-.U te- Bird.Mre Haydarı nmu IMıhbm) V&cada. raylar &zerine b'lce Y.,. 

Jordu. elan tut ... Ben de a)'aklarmclan... min etmenin bir tek yolu nr, azi. - Dur bakalun... Celclik ... • Çaçaron kekelediı I~~ ~an, RJ! 
Recep: ,. Taft1İ7eleriae rainı• cİDaJ'et ar· zim ••• Bundan batb çaıC17i fimdi7• dedi. - Yani. 191... - '"'""' sıtaek •.• • 
- Ölmiif ... Delil mi) .... diye kad1Pnın kmuldamadılm söriince kadar ketfeden olmamqtar... Bu· Recep, .,..._ bldırc:h..Ve .a_ncak Şakir .... tini vıhtıp l>akb: -. J_..okomotifin fqer erini aa .. 

eorclu. Havdar ded.i ki: ~ •eveze bnlau MDturmak o zaman fatluna nrda ki. iki i1tu- rL. •Ls d-L!L~ 
80 

ra mebiziiı turadan flUQ'a lnnuld.-
, • dabird 1 • -ı:...apr•on .. ..._. n 

- Şayet tamamile ölmemifte de. - Korkuyor mUIUll IÇID... yon arum. emiryo u Ozer.me ıeçec!elı: •.• Bu ntand&11 raylar üze- mam. 
herhalde bkırdamut eecikmiyecek. Recep. korktuiunu i · ek Çaçaron: aelmitlermit mefer... rine öyle yerlettireceiim ki, tren - Pek&Ja. öyle ohun .•• 

Ayni zamanda. C,. nal Nermi"nin iltemiyordu: - Evet. ent ••• - dedi. - Ley- ~=-- 8dap ne yapmaia ıelclik) • geçtikten .onra hilvi)'etl blle arbk ÇaçarCllll, hem korkudan, lıem de 
&zerine iiildi. - Peki, l.e)rlU ••• - •u. layı mahzende b•rakalım. •• ......,e '°Şimr di ecl .. ir . . tayin edilemjyecek... Yani param t0iuktan tiril tiril titriyordu. 

Recep: Saatçi: - O da bir ueal ..• Gerçi. biraz - ner ..,.., 0 enU'llll, parç.ı olacak: ona kim1e tanunıya· Biraz. uzalr.lqtılar. Orada 8iper 
- Tekr1r mı vuracabm) - diye - Arab.,.ı ıetirmitken onun · tiyataz mal .•• Bereket venin bu· yaG ... k karanlık cak... bir yere linerek lokomotifin ıelm .. 

90rdu. itini halledelim mi eliyorsun> ... Bu ralar tenha ••. Eve ldmn gelmez... U~~ ... ~ tr . eJ';:x.: ••• :1:.. • Recebin gözleri lflldadu sini beklediler. 
C.. ·ıı. -L f.!L!- L--- ..1- ·~ A--- . 11'--· . . L---L .,. __ • • -- eıun 1 ..,. •• .....,,.or Hah, nL 1 uce, on.uz ıı a.UCAI 11&11" - ua ı•aua ••• ~ .... ~ ~ A.....,..... ._...,. qace du. - tamam. m11&emme ... 
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Adis-Abebaya doğru Sulhu korumak icin 
ileri hareketi son gayretler 
(Bqtarafı ı inci aahifede) (Baştarafı 1 inci aahiEede) 

Tebliğe nazarım eon J O ıün için- Vaziyette hafif bir 
Cle cereyan eden harekat esnasında yabşma var 
hava kuvvetleri dü~maaı münakale Bedin 4 {AA.) - Bir huııusi 

Vapurların 
müsaderesi 

Almanya, Amerikaya 
kar§i mukabele bilJl!İsil 

tedbirleri alacakmış 
yollarilc müdafaa hatlannın ıerile- muhabir bildirjyorr İngiliz ve Ame· 
ıino muvaffaldyetli hücumlar yapa- rikalıların müdaha}~ne müsama~a- Vat~on 4 (A.A.) - (D.N:B.) 
nk kıymetli yardımlarda hulun- aı ve Balkanlardakı Yugoslav dıp• Alman vapurlarının müsadere.ı ve 
muşlardır. lomatlarının Balkanlarda ve. Ame: Almam denizcilerinin Amerikan 

Musavvanın teslim rikadn Alman aleyhtarı faaliyetlerı makamlan rnrafından tevkif edil-
o]ması istendi doJayısile Alman Hnriciye Nezare· mel eri· üzerine Alman hükumetinin 

Londra 4 (A.A.) Reuter tinin Yugoslav ·hükumetine k!1rşı 30 mart ve J nisan tarihlerinde ver-
ajansının muhabiri Eritrcden blidiri· duyduğu iğbirnr neticesinde vazıyet diği notı:.lara Amerikan Hariciye 

perşembe günü saat 14 de ç_ok .. va_: Nezardinin cevabı dün akııam Al
yor: Musavva şehrinden teslim ol· him bir ııekil nlmıııtı. Berlın. uçlu man büyük elçisine tevdi edilmiııtir. 
mnsı talep edilmiştir. Cevap bugün pakta tecavüz edildiği kanaatınde- Amerikan hükumeti vapurları fa. 
beklenmektedir. f b' 

dir. Dün akşam hafi ır. ~atı~~a de ve mürettebatı tahliye etmiyece-
Londra 4 (A.A.) - Reuter hissedilmiştir. Alman Harıc.ıyesırun gwini bevnn ve Alman taleplerini ka-

ajnnsının Eritre muhabiri bildiriyor: ld w 1 1 kt d " 
ı 1 yeni talimat o ıgı an aşı ma a ır. ti bir lisanla reddetmiştir. Maama· Beyaz bayrak tn,.ıyan bir ngi iz su· T 1 k' · ··ı- ·· d hah 

" Kont e e ının ° umun en . • fih Alman denizcilerirıe tatbik edi-bnyı Musavvayn göndeTilıniştir. Bu f hf.11 b yam 
h 1 seden bitnra ma .1 er ~ z.ı lecek iaşe ve ibate şartlarının, bu aubay Asmarada bulunııaı sivil a • • · t ·· de akısler ya· 

lın iaşe edilebilmesi için limanın umumı vazıye. uze~ın 1 hususta yapılmakta olan tedkikat 
lngilizlere iyi bir halde teslim edil- pncağını tnhmm edıyor ar. (OF 1 ) . ı bitince, Alman elçiliğine bitdirilece· 

1 1 J ZaKJ'eb 4 (AA.) - ·. · · · ği de ayrı bir nota ile tebliğ edil-mesnin lüzumlu olduğunu ta yan a· Hırvat köylü partisinin gazetesı olan . t" 
bl w d d' k' mı!': ır. ra te iğ etmege memur ur. Hırvatski Dnevnik ıyor ı: M k b 1 b"l • ·ı •? 

Londra 4 (A.A.) - Londra ns· B M k sulhun muhafazasına u a e e ı mısı mı. 
k~ri mahfillerinde be~a~.w~.dildiği~e yardım :;;:k için Ba§Vekil_ muavin- Bcrn 4 (A.A.) - Tribune de 

1 Günlük Borsa 1 
ESHAM ve TAHl1LAT - KAAmiYo 

ve NUKUD FiATLERt 
4 Nisan 1941 

DEVLET BORÇLARI 

L. K. 
% 7,50 933 Türk borcu L n. m 19.05 
> > 19S8 Jkram.Jycli 20.
> > 1933 İkramiyeli Etgan1 

A. B. O. 
> 7 1934 Sivas-Erzurum 1 
> > 1934 Sivas-Erzurum 2-'l 
> 2 1932 Hazine bonolan 
> > 1934 > > 
> > 1935 > > 
> 1938 > • 

A. Demlryolu tahvlll I • Il 
Kupon kesik 

• • m 
A. Demlryolu mümessil senet 
Haydarpaşa limanı 
Kupon kesik 

20.35 
19.4.0 
19.50 
61.-
15.50 
29.50 
62.87 

40.85 
41.50 
38.75 

42.75 

TÜRKİYE---.. 

Kızılay Cemiyeti 
Umumi Merkezinden : 

Cemiyetimizin idaresinde bulunan Afyonkarahisnr Madensuyu 
şişelerini koymnk üzere asgari 7500, azami 15.000 

Sandık yaptırılacaktır 
Bu sand.ıklann tahta ve çivisi Cemiyeti tarafından verile
ceğinden ynlnız imaliyesi açık münakasaya konmuştur. 
münakasa günü: 11 nisan 1941 saat 14,30 dndır. Talip
lerin şartname ,.c şemn için lstanbulda Mimar Vedat cnddesin
de cıKızılay ilanından Kızılay Deposu Direktörliiğüne mürncaat 
etmeleri JJfuı olunur. 

Tıp Fakültesi Dekanlığından : 
S Nisan 941 den itibaren Perşembe günleri verllecek cProsesüs nlveolarls 

cemililsb ne dalr tatbikatlı tcllmül kurslanna iştiraki arzu edenlerin Diş 
tababet.! mekteblne şahsan mürocıuıtlnrı. (2558) 

H. limanı mümessil senedi 

HİSSE SENETl.ERt 

T. c. Merkez banknsı 
T. İş bankası nama muhı:ı.rrer 
T. İş banknSJ (hamlle nit) 

40.75 n===I ======.,ı· Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
ııo.so Umum idaresi ilanları 
10.25 

T. İş bankası mümessil his. 
A . Demlryollnn şirketi < % 60> 
A. Demiryolları şirketi ( % 100 
E5kihlsnr çimento §lrketi 
Şirketi Hayriye 

10.55 
105.-
22.80 
37.50 
7.85 

Muhammen bcdell 127 .500 (yüz yirmi yedi bin beş yüz) lira olan 15.000 
adet buraj ve 10.000 ndet toprak knzması 20/5/941 salı günü sıuıt 15,80 da kn
palı znrf usulü ile Ankarada. İdare bin:ısında sabn alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 7625 (yedi bin :ı.ltı yüz yirmi beş) liralık mu
\"cldmt teminat ile kanunun tnyln ettiği vesikaları ve tekllflerlni aynı giın 
saat 14,80 o. kada.r Komisyon reisllğine VE'rmclerl lazımdır. 

gore, Musnvvnnın duştugu . henuz liğini kabule karar vermi tır. Bun· Geneve gazetesinin Berlin muhabi-
öiirenilmemiştir. Fak~t bu lım~nda dan şu netice çıkarılabilir ki B. Ma- ri bildiriyor: Berlinde!.i bitaraf mü· ECNPHİ 'l'AHVİl,LERİ 

26.-
21.-Şirketi Hayriye temettü · -------- Şartnameler 300 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznclerlnde satılmak~ 

tAdır. (2587) 
hulunam Jtalyan torpıdo muhnple- k i hükumet içinde komşula- şahitlerin tahminlerine göre, Alman -------------

108
-.--

. · h k · l 'd çe • yen ' k ı .. d · ·· t Kredi Fonslye 1003 (slgortnlı) nnın arc ·et etmış o m_a;ıı maı_ıı ar· nmızla son znmnnlarda az ço ka· vapur arın1u1 musa er(o~ı ve mure • • » 
1911 

lOl.- ---
dır. Diğer taraftan, fngılız ve 1mpa· .. mu"nasebetlerin yeniden te- tehatının tevkifi hakkında Alman • • Amorti 61.50

1 

. A d .k. rışan ıy1 d' d k' , 
ratorluk kuvvetlen, s"!.ara ?n ı ·ı sisine faal bir tarzda çalışacaktır. hükumet!nin Vaı:ington nez ın e ı 'D Kupon 1.25 
yol boyunca Aduaya dogru ılerle- ''k""' b • yaptığı protestoyu, pek muhtemel NUKUT 
mektedir. Harrar mıntakasında, in- Hu umet eyannameyı olarak, Amerika Birle ik devletleri-
giliz kuvvetleri, ileıi hareketlerine neşretmek üzere ne karşı mukabele bilr:tisil tedbirle- Türk altını 25.10 
devam etmektedir .. Tahm.in .. olun·a· n Belgrad 4 (A.A.) _ (0.F.l.): rinin alınması takip edecektir. Külçe altın bir grnmı 3.30 

İdrar yollan ltihnbı, yen! \e eskl BELSOÖUKLUÖU, İdrar zorluğu, Me
sane ve Prostat iltihabı, Sıs+.Jt ve Koli sıstıtıere. Böbrek rahatsızlıkla
rına karşı en mükemmel llfıç BELSAMİTOL' dlr. BELSAMİTOL kulla
nanlar yukanda sayılı hast:ılıklardrul çabuk kurtulurlar. Eczanelerde 

bulunur. Umum satış deposu: Samı Aksı.ı Yeni Vı:ı.lde Han No. 20. ı k k d Osmanlı bnnknsı <b:ınknotl 2.55 talyan mu avemetı ·en ısını gos· Bu sabah saat 1 O da B. Maçek ve Alman Hariciye Nezareti ile ya· ---------------
termemiştir. İtalyan ~'erli kıtaları, İaşe Nazırı B. Kosanoviç, Nazır sıfa- kın teması olan mahfiller, yalnız ______ K_A_l\_l_n_i_Y_o_____ K u ş T Ü y u N DE N 
gittikçe fazla miktarda kaçmakta· tile yemin etmişlerdir. Almanyada değil fakat Alman kon· Londrn üzerine 1 sterlin 5.22 ~ 
dır. Bu kaçma ldidisesmden çok Öğleden sonra Nazırlar heyeti trolu altındaki memleketlerde Ame- Nevyork üzerine 100 dol:ır 132.20 l'. astık,1 Yorgan, l'at:ık kullanmak heın kesenize TC h

1

em de 
daha ciddi keyfiyet, hu kaçakların toplanacaktır. Bu içtimada, hüku- rikan menfaatlerinin pek hürük ol- Cenevre üzerine lOO frank 30·79 B R KUSTUYU YASTIK 1 L RADIR 
geçmeleridir. Eğer b:.ı isyanlar d?~a beyanname bu akşam veyahut ge- mahfillere göre, Amerika Birleşik Madrid üzerine 100 pezeta 12.89 ay a ı ır. 
eski efendilerine karşı harekete metin beyannamesi hazırlanacak ve duğunu tebarüz eltirme.ktedir. Ayni Atina üzerine lOO drahmi 0.99S sfıhhdatı":ııze ı 1 1 
z.iyade geniş erse, ta yan ar ıçın ce neşredilecektir. devletlerindeki Alman men aat erı Yokohama uMzerlne 100 yen 31.0175 .. 1 l 1 l f 1 • Bclgrad üzerine 100 dinar 3.1625 ı Yastık jorgnnlan da pek ucuzdur. Adres: İstanbul Çakmakçılar 

k 1 d k Kuş Tüvü Fabrikası. Telefon! 23027. ç_ok ciddi bir tehlike teş ·i e ece·· Maçek'in beyannamesi çok daha azdır. Çünkü, hatta harp- Rtokholm üzerine 100 kuron 30.6275 iıl••••••llllıiııiııilıiıliiııiıııııiııiııiılıiiıiiiiiiıııiıiıiıiiiııiııiiııiıııııiıiıiııiııııll•ımı••••• 
tir (A A ) B 1\11 k ten evvel, Berlin, Vaşingtonla mü- -============== · d b l Belgrad 4 . . - . 'Hıçe , l b 

1 Musavva a u unan dün bir beyanname neşrederek bü- nasebetlerin bir gün enalaşa i ece- Yarinki atletizm 
vapurlar tün Hırvatlardan kendisine müzahew ğini hesaba katarak !'ermayelerini~ müsabakaları 

Hartum 4 (A.A.) - Öğrenildi- ret edilmesini istemiştir. B. Maçek ekserisini geri çekm-iş-ti_. __ 
ğine göre, Asmaradan Kızıldeınize beyannamesinde general Simoviçle B. T. G. D. İstanbul atletizm 

doğru ilerlemekte olan İngiliz keşif işbirliği yapmak niyetinde olduğunu ltalyan m'u'sfer• leke ajanlığından: 
kolları İtalyar-ların ricat ederken söyliyerek demi§tir ki: Hl Altın çivili atletizm müsabakaları 
yolları' tıkadıklarını görmüşlerdir. Meseleyi uzun boylu düşündük- d d , kt 6 nisa · 94 ı pazar günü yapılacak· 
ltalyanların Asmarayı tahliye eder· ten ve tedkik ettikten ııonra son an· or USU n a 1 syan c 1 1 tır. Se,.. koşuları seçmclerile 3 üncü 
lı:en liman tesisatını tahrip etmek ve da ıulhu koruyabilmek için Yusı:os· ve 4 üncü kategori atma ve atla-
limanda bulunan vapurları batırmak lav hükumetine tekrar iştirak etmek (B t fı J inci sahifede) malar saat 1 O dan itibaren Fcncr-
üzere vakit kazanmak için bu ma· kararını verdim. Hükumete İştira· b~şd~aİng'ılı'zler tarafından bahçe stadındc:. yapılacaktır. 

. . d'kl . . .. . H 1 "k 1 nın gar m e 
malan moydana getır ı ·en zan-ne- kım uzerıne ırvn~ nnn . ~u -t~~P 

1 
tehdit edilen ordusunun va;iyctin· ProJrrnm: 

Alınan bazı malumata göre Mu- ayni zamand_a artm. !ş. oln_c_aktır. _M_ .. u· baeşkumnndanı ge.ıeral Sesimone'urı, 
k d ki · b Kategori 4. 100 M. yüksek, uzun 

Başvekalette MüteşekkilAnıt - Kabir Komisyonu 
Reisliğinden : 

Ebedi Şef At.ntürk içln Ankarn.da. Rasattepede inşası takarrür eden 
Anıt - kabrin o.van pro;Jelerlni hazırlamak üzere Türk ve ecnebi mimar, 
mühendis ve heylı:eltraşlar arasında serbest bir müsabaka nçılm~tır. 

Mtl.sa.ba.ka müddeti Sl/10/941 akşamı hlt-am bulacaktır. Alı\kadnrların 
müsabaka dosyasını alabllmek 1~ln şlmdiye kadar vücuda getirmiş olduklan 
eserlere ald vcsa.1kle tahriren komisyon reisliğine müracantıan. 

c1836n 1261411 

TtlrldJ'e Otlmhuriyeti 
ZiRAAT BANKASI dilmektedir. haklnrı ynlnız temın edılmış degıl, , d ki vehameıi idrak edcın ltnlynn Baye.."'llar: 80 M. yüksek, gülle 

ııavvada 40 vapur bulunma ta ır. vaffok olabılme ıgım ıçın utun Harrar ö:ıünde son bir muknvemet 
Arresa mıntakasındnn ilerlemekte Hırvatların nizama hiirmet ve as<ı· hattı teskil için mezbuhane ı:ıayret- gülle. disk. ı 
olan lngiliz kuvvetleri Asmaradan yiş '\'e sükuneti muhnfaza et?1e.k su· !er sarf;tmekte iken '\"Ukua gelmiş- Kategori 3. 300 M. 500 M 800 

'd k "f kollarile A~maranın retile bana yardım etmelen lazım· . M. yüh:c:k, uzun, ıırık, gülle, disk, cı en eşı · tır. 

Kuruluş truih1: 1888. - Sermayesi: ıoo,000,000 Türk lirası. Şube ve 
ajans adedi: 265 

Zirai ve ticari bu nevi banka muanıeJclcrl. 
Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

60 kilometre cenubunda bulunan dır. . 5 İtalyan destroyeri battı cirit. 
Adigri'de teması tesıs etmiş '\'e Siliıh altına alınanların. venlen Londra 4 (AA.) - Şarki Hin- Kategori 1. 200 M. 500 M. 1000 
vaktile ltalyanlar tarafındaın esir emirlere aynen•w~e derhal. Jtaaht et- distan başkumnndnnlığının bildirdi- 1 0000, sırık, üç adım, gülle, disk, 

1 k b t. 1,. 1 5 O Jngi- m"'leri icap ettıgıne suretı ma susa· ki 
n ınara uraya ge ırı _n • d . V • d d'I ğine göre Suudi Arnbistam açı a· cirit. 
1izi kurtnrmıslardır. Asmara mınta· da i,aret e ~nm.b dazllıy~ b led~ eın rında .:ki ltnlyan destro'-·eri kendi 

~ d 3000 · w e techızat e e erı e e ıye- " A,ai?ıdu yazılı hakem arkadaşla-kasında şimdiye ka ar f esır sa· rıgır t v f dan tesviye edilecektir. mürettebatı tarafından batırılmış rın liitfen teşrifleri rica olunur. Ba· 
yılmıştır. Dii::erleri bir tara tan top· er ar:ı ın 1 h "kumeti bu ted- ve dün batar bir halde bırakılan yan Jalı:, baynn Mübeccel, Adil Gi- j 
lanmaktn bir taraftan sayılmak.ta· Hb'ırlva.t d.~dv etm':,~ı·n·ıu tekeffül eder- İtalyan destıoyeri de şimdi batmış- T fk B .. k F T k'l 
d ır erın o en ....., I .. l d K ld ray, ev ı o ·e, •ıruzan e ı · j 

ır. • • • • • ler. Bu vaziyet muvakkattır. I lırvat tır. Bu suret e son gun er e 121 e· Hüsamcttin Güreli, Zeki Gök.ışık, · 
İngılızler Bıngazıyı milleti arkamda olduğu müddetçe nizde batar İtalyan destroyerlerinin Zeki Yumuk, Bakır, C. BB.faran, 

tahliye ettiler vazifemi kuvvetle ifa edeceğim. adedi beşi bulmuştur. Sadık Ceyi.:n, Dr. Nurettin Savcı, 
ı r k B 1 dd Leoni 1 nisanda tayyareler tara- Yasumid:S. Nuiman Hnluk Hekim-

Kahire 4 (AA.) - n~~ ız um~: Maçe e gra a fı.-ıdan ve Sauro ile Danielemanin oğlu, Mufnhham, Fethi, Dinçer, 
:rni karargahı tarafında~ du? deş~· Belgrad 4 (A.A.) - Avala ajan· de 3 nisanda deniz kuvvetleri tara- Nazmi, Cemil Uzunoğlu, Musn Kiı-
dilen hususi tebliğ: ~:.ırlJ;~~y:n vı; sından: Başvekil muavini B. daMaçeelk, fından batınlmıştı. Mürettebatı ta- zım Uzunoğlu, Recep Ogan. 
çok tank bulunan mu ım . k f bu sabah Zagrebden Bclgra g - rafından batırılan iki destroyer Pan· 
Almaaı kuvvetlerinin ilen hareh e ı m'ıetı'r Mumaileyhin payitahta mu· B ) d b' . k 

d w· • sa ayı ~ . tera ve Tigı:edir un ar an ırı a- ZAYİ - l\•e-.... Aı İrfan 1dadlshıln ltarşısın~n . h_arbe ecegımız usunda v"asalatı, Sırp ve Hırvat ve •. sı.?ven.1.er paklanmıştır. Enknzı su sathından • uu.ra 

kendimız ıntihap etmek hus !I ki· araııındaki kardeşçe tesanudu gos- biraz. yüksekte görülmektedir. Diğe- tali kısmı 3 üncü sınıfına terfi etti
Sidi Barrani' de o kadar muva ~ teren hararetli nümayişlere vesile ri suyun dibine dalmıştır. Direkleri ğim.c datr mezkı1r mektepten aldığım 
yetle tatbik ettiğimiz hattı hare. e~e teşkil etmiştir. Hükumet erkanından ile oacaeının bir kısmı göıJiküyor. tasdiknameyi zayi ettim. Yenisini 
imtisalen hafif setir müfrezelerımı~ birçoğu, B. Maçek'i istasyonda kar· Bu destroyerlerden toplanan bir alacağımdan eskisinin hükmü yoktur. 
çekilmiş ve muayyen noktalara s~v . şılamışlardır. kesif bir halk kütleııi, miktar harp esiri karaya çıkarılmış· 675 numnralı Aşkale tamirat kısmı 
edilmişlerdir. Bu çekilme ~are d~:ı J fırvatlann şefini alkışlıyordu. şef!: All Küçük Soneı 
yapılırken Ringazi şehri tahlıye f .~ · Beraberinde Souhatchitch ile pro- _tı_r_. __ _:_ _____________________ -:---
miştir. Ş~hir tııhliyesin~en ev~ed jg: fesör Krbek bulunan B. Maçek nl
tinam ettiğimiz bütü~ ~aşe madil~ie- kışlar arasında oteline gitmiştir. 
ri ve harp malzemesı ımha e ş Zaradan sivil halk 
tirAskerlik bakımından kabili mü· çıkarılıyor 
dafaa olmayan Bingazi tarafımızdan Zara 4 (A.A.) - (Stefani) : 
hir liman olarak da kullanılmamış· Sivil ahali şehri tahliye etmeğe baş· 
br. Münakale yolunun esasen uzun lnmış-tır. Çocuk, hasta, ihtiyar ve 
olmasına rağmen hattın uzaması kadınlardan mürekkep 3000 kişilik 
bahasına da olsa d~ş~a~ın 94o hir grup Ankona hareket etmiştir. 
ğustosunda yap.tığı. g_ıbı b~r propeak Bundnn ba§kn iki bin kişi daha dün 
anda muvaffakıyctını temın etm aksam şehri terketmistir. 

g •W• • d Çekilen kıtaları· ı•••••••n•••••••••••••••••••11••11•••11 istedıgı aşıkur ır. • 'b 
d .. a 1·nsanca ve tank ıtı a· diriyor: Askeri sözcü, Libyadaki nuz uşman d' k b 

FiKRi T. KARDES 
OTOl\IOniT, ''" l\JAKİNİST 

OKU J, U 
17 lncl yılının 04 fincü devresini 

ıı Nisan 941 de nçacaktır. 
MOTÖR J)EYRİJS'DE YM;n·oRUZ. 
nıorönı.U MESI.EKLERİ TERCİH 
EDEJji\J. Tedris mm1ünıüzü, şartla
rımı:ıı bilmek istiyenlere program 

gönderilir. Knyıt başlamıştır. 
Bomontı Tramvay durar:ı. Ebekızı 

Sokak No. ı Şişli. Tel: 80259 
rile ağır zayiat verdirmişler Jr. vaziyet hakkında aşağıda i eya-

B• • h rekabnda natta bulunmuştur: KADIN ERKEK fşçl ARANIYOR ıngazı a • Almanlar istedikleri kadar rterle- ve 
Alman zayıatı R t yebilirler. Biz harp meydanımı~: Üsküdar .. Kadıköy ve Havalisi Halk Tram .. 

Londra 4 (A.A.} - eu er kendimiz intihap ederiz. Nasıl ~I vayları Türk Anonim Şirketinden: 
ajansının deniz muharriri yazıyo~ geçen sonbaharda Graziani ilerledi-
Bingazi hareklitı·na iştir~k .etm . ği vakit de öyle yapmıştık. F~kat Şirhtimizin biletç;, vatman, tesviyeci, elektrikçi, marangoz ve 
Ü.Zere olacak, İtalyadan şımalı Afrı· bizim hazırladığımız mevzılere demirci çırağı gibi işçilere ihtiyacı vardır. Talip olanların Şirketin 
kny!1 giden Alman kıtalan • oraya ~~dar geldi. Çöl harbi diğer · kzu:~ Üsküdarda Bağlarbaşında İdare Merkezinde hareket ve fen kısımla· 
za~atsız. varmamışlardır. 1 kanunu: harplerinin hiçbirine benzemez: Ç~l rına nüfus hüviyet c.üzdanlnrile birlikte müracaatları ve biletçilik 
aanıdenbeci İngiliz Bahriye Nezaretı h b. b·ır deniz harbine benzetıleb1· için kadın i"çi de alınabileceği ilan olunur. 
Akd · 00 . ar ı ·1 - v• Ll!l,aam~ğ:!ll!!mZll!m'l•!!ll!!~m-ll!E!•mll!SiilmamE::Dmllll!!liB 

A en:zde takriben J 09,0 tonı· 1' Muharebenin nerede ven ecegı • 
latoluk düşman ticaret vapurunun ~\. mevzuu olamaz. Toprakları· 
de_!lizaltılarımız tarafından hatmi- a ıs kmlanndn da vukubulabi
dıgını bildirmiştir. Bu vapurlardan ~ızB .. ya zayiatn uğrayarak de· 
nıühim bir kısmı Trablusa gidiyor· ı~. d u~~an trelerce mesafeler kat· 
du. Hava kuvvetlerimiz tarafından n~ {-

1
. ı Be n hiçbir ehemmiyeti 

bntınlmıo olabilecek vapurlar bu 1 e ~ ı ır.ç·~~u harbiıı yegane hedefi 
:rakamlara dahil değildir. Yd?. tur. 0

• e ca ve malzemece 
Al .1 l . . u~manı ınsan 

rnan 1 er emesının mümkün olduğu kadnr fazla zayiata 
kıymeti yoktur uğratarak cezalandırmak, yıpratmak 

Kahire 4 (A.A.) _ Reuter bil· ve onu yenmektir. 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 

1 _ Akredltlfl idaremiz tarnfındı:ı.n nçtırılınn.k üzere 4/IV /941 ta.rl.hinde 
ih le.olunacall;ı 11An olunnn 250.000 adet yüz kiloluk 6X8 telli 671112 S/m 
eb~adınd:ı.ki tuz çuvalının pazarlı~ görulen lüzum üzertne ~raiti sabıka. 
dairesinde 10 gün temdlt edllnılştır. 

II _ pazarlığın 14/4/941 pazartesi günü saat 14.30 da Kabat:ıştn leva
zım v~ mübayant şubesindeki alını satım kom.lsyonunda ynpılaca~ı 1l!n 
olunur. c2707• 

1 

Ziraat Bankasında .ıtuınbaralı ve ihbarsız tasarruf hcsaplannda en 
az 50 llr.m bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a Ue a§a~dakl plAna 
~öre ikramiye daıtıtılacattır: 

' adet l,000 liralık 4,000 Ura 
' lt 500 • 2,000 • 
' • 250 • 1,000 • 

(0 • 100 • t,000 • 

100 adet 50 liralık 5,000 Ura 
120 • '° • t,800 • 
16'l > 20 • 3,208 • 

DiKKAT: Hesaplarındakl paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı 
rliionı'vP.r.lere tkramlye çıktııtı takdirde % :.ıo fazlaslle vertleeetUr. 
Kuralar senede 4 defa 11 eyltil, 11 birincikanun, 11 mart ve 

11 haziran tarihlerinde çekilecektir. 

İstanbul Belediyesi ilanları 1 
Hes:ıp İşleri Müdürlüğü kadrosunda miltıhal bulunan 50.- lira ücretli 

ve 15.- lira Ill!lnşlı seyyar memurluklar fçiu JO/V-941 tarihine m6s:ı.~lt P r
şembe günü saat l4 de yalnız orta. mekup mezunu erkekler ar:ı.sın a mu
sabaka lmt.Jhanı yapılacaktır. 

Aşağıda yazılı evsafı haiz olanlann 9/41941 çarşamba günü nkşamma 
kadar belediye riyasetine ıstıda ile müracaat ederek istenilen vesaiki ver
meleri ve tayin edilen gün ve saatte belediye merkez binasında hazır l.ıu
lunmıı.lan lfızundır. 

1 _ Türk olmak. 2 - ıs YQfllll ikmal etmış bulunmak, 3 - Aake:-l!kle 
nıtık.o.sı bulunmamak. 4 - 30 yaşında n yukarı olmamak. 

istcııilcıı yesalk: 1) Hüviyet cüzdanı. 2l Aikerllk vesikası, 3) Mektep 
diploması 4> DotnıJuk kAtıdı, 5) 4,5 x 8 eb'adında. dört adet foto~raf. 

K~<fıklart takdirde orta mektep mezµl)lnn hakkındaki kanuni bü· 
kümlere tabi olmıı.k kaydlle lise mezunlarında,n yukandakl geraitl haiz 
olanlar bu f:ntlhanıı. iftlrfık edeblllrler. 

Başvekalet Beden Terbiyesi İstanbul 
Bölgesi Direktörlüğünden: 

Beden terbiyesi genel direktörlüğü tarnfınd:ın yüzme tatbik eden bö!· 
gelere tevzi edilmek üzere 40 adet deniz atlnma trampleni yaptmlacaktır. 

ı - Münakasaya iştirak etmek isteyenlerin, ntlama tramplen! 1mall 
hakkındaki fenni şartname ile işçilik krokilerini almak üzere 10. Nlsnn. 1941 
perşembe günü akşamı saat 17 ye kndnr Beyo~lundn. Tnk.s1ın Sıraservlleı: 
caddesinde 57 No. da. kô.in bolı;e merkez\ne müracaat ede.bilirler. 

2 - Kat'i ih:ılesl 14. Nls:m. 1941 pazartesi günü bölı;e merkezinde t.'.lnt 
16 da yapılacaktır. 

3 - Münakasaya gireceklerin muvakkat tcmı.natı olan d50n llr:ıyı 1ho.-
le günü bern.'berlerlnde getınnelerl ilan olunur. (2685) 

Matbuat Umum Müdürlüğünden : 
Umum Müdürlük ı·adrosundı:ı. mü.,h;ıl bulmıan ıoo lira ücretli bir me

muriyet içln çok iyi Fı'.nııSJ c::ı. ve dnktllô!t•.:ıfl t>!lrn ll c mt'zunu blr memur 
alınacaktır. 

Taliplerin m::ı.tbu:ıt umum müdürh guı .. '11 4 041 t rlhlnc kadnr murauaaa - :1658) cnaUnn 



ASKERE DAVETı 

325 ve 326 doğumlulari 
· davet . 

ra.t.1h amrllk fQbesl»d.en: ı -
ıu1 sarılı ulr.erWc kanununun 181nd 
maddealne tıevflbn t4Ll1m T9 terbiye 
lçbı 325, 32G cıotumıu Uıtiyatlar aevke 
tabidir. 

2 - Toplanma gilnil 8 Nisan 941 
..salı gilntl saat 9 da §Ube blnuında.-

1 Nisan 1941 

·aa& n;•. ·•ale' ·Gft'p:ı .ao---~ 
• dır. 

3 - Mlikelleflerin muayyen g1ln- f 
de bemehehal tubede bulnnmalan IA- ' 
zundır. Muayyen günde mazıeretalz 
gelmiyenler h8Jc1nrıdal kanuni tüi
bat yapılacatı llA.n olmıur • 

_1::1' -,.,.. , ' ............ 
i".enalji,, Eınklikl .a • BIIliE"Ağnlanaw Derb'il X.... 

A. SA M U R K A Ş Telefon~ CIHI 

liabında· fODde 3~~ abOabilir.-.T~KLlnıRINDEN SAKJNINta 
t1ER YERDE PULLU KUTULARI. ISRARLA "ISTEYIN11.I 

••• 
EmJnönG 7erll askerlik 1Ubf!Slnden; r--~~~~~~~~~!!~!!~~!!!!!!!!.!!!! .. 
1 :.. 325 - 326 doğumlu erattan as

~erllğlni yapan veya her hangi bir 
sebepten askerlltlnl yapma.ml3 olan 
ihtiyat miisltm ve gayrı miisllm erat 
talim ve terbiye maDadlle aev1tedlle
ceklerdlr. 2 - Toplanma giinll 8 Ni
san 941 aa1ı gilnü saat 9 dadır. 1 -
Gelmeyenler hattında Jcanunl takl
bat yapılacalttır. Bu llA.n davetiye 
yerine kaim oıacatuıdan tebllğa.t 
yapıl.mı yapılmasın muhakkalt tayin 
edllen giln ve saatte §Ubede bulun- .. _. 
malan llA.n olunur . 

••• 

-~~ 

~··_ı~İ.·' . 

IDAKBBAHI!: PEŞEllBI: P.az&a CADDESi No. at Telpaf: 8All11B.Ul.U 

GAL&TA • İSTANBlJL • 
Beflk&q .&8terlllt f111Mlbulea ı 

11-----------------------------~~---.. l -125 ft 3H Dolumlu ~ _. 
• ta ve acemi erler asterllk taıumunun 

68. maddesl mucllmlce talim ft tıeıt>l
ye içln 8/Nlsa.n/1941 Salı günü uke· 
re sevt edlleceklertnden nilfu8 cts
danlan beraberlerinde o1dutu halde 
meK1lr günde saat (9) da fUbe mer
kezinde bulımvaklan. 

REKABETSiZ ••••• 
Tlllaim KRiSTAL .-...... 

&a7aa MUALLA ............... 
20 Kl$llJK SAZ HEY'E'l1 

H E R AKŞAM 

LAie Devri 
Jatad MU H Lİ S SABAHA DD lN'in 
JllaZIP bestelediği muazzam bir pheaer 40 kiti· 
lik bir kadro ile 20 kifilik büyük bale. ~ or-

kestra Harikul' ade koatüm ve dekorlar 
Puu .Wsi aut 4 .ı- 7.30 a bd• 
T..-.th H.ur Metin.&. Tel: 40099 

iDAıf si~t-ıiüi 'ft· llll<AS llDA 
IKA~...MiYJLt .HESAS AÇAR 

2 - Poplanma gilnil olan 8/Nlsan/ 
1941 tadhkıde gelmeyenler baka.ya 
addedlleret hatlarında Jcanunl mu
amele yapılacatJ, llln olunur. 

••• 
Yerli Enılnöni Askerlik fUbeainden: 
Şubemıme bJ1Uı maUU BUbay erler 

ile ~bit )'etlmlerlnln 10)cla.maya her 
ne :aebeple mtıracaat etmemlf olanla
nn 10 Nl8an 941 gününe tadar (Saat 
ı dan 12 ye tadar) dört fotoiraf, ctız
dan, senedi resmi, rapor ve nüfus tA
tıtlarfle müracaat etmelert UAn olu
nur. 

REFiK FENMEN'in 
Elektriği 3 hamlede 
öğreten kitapları 

1. Elettrllt anlamak için. 81 iL 
2. Yenl Elektritclllk, ı clld. 

Bhl1Jetnam9'fe hazırlar. ı• it. 
ı. matıoteıma. ı clld 1t1 K. 

Akba KJtaperi - Ankara 

KAY IP MtfB tJB 

Bir Lüks (ORION) radyosu 
5 IAmbah - ıs me&nden 2000 metreye kadar. 

l sene garanti - Teknik bakımmclan mtlkemmel • 
~ 

Fiatlar: Veresiye 140 peşin 125 liradır. 
Müessesemkcle emriDlse &mide hulundurulmaldacbr 

RADYO TEKNiK 
P. Perrin ve V. Kornfı lt (Mühendis) 

Beyoğlu lsükW C8d. (Hacopulo pasaj brpsmda) Tel: 41264 

Üsküdar - Kadıköy ve Havallsi 
Halk Tramvayları Türk 

Anonim şirketinden : 
flrkM;lrn'- m'*-l Mil '" ewafı ve mlkdan ... IJda 7lzıh mat

mne pazarlık .suretlle mübayaa. edilecektir. 
Mübayaa 15/41941 tarihine mWa.dif salı günll saa.t 10 da Şlrbthı 

Ballarbqmdald Merkez bloaamda yapılacaktır. Pazarlıl& 1fUrlk et
melc isteyen müemeseler taW günleri hadclnde her ırtln aaat 10 dan 
18 ya tadar mtıracaatla mabeme nilmunelerlle fennl p.rtnameleıi 
aönırelc izahat alabllecetlerl llA.n olunur. 

IOOO adet Elektrik t&1nalc çubQfU 5 mim Phlllps 250 refll 
T. iŞ PANKASI 

Nammıa hAk ecl1Jmif e*l ve fMll 
harfli mühtkrlerlmle kmm Şadlyenln 
ınüh1lrll mücevherlerimle blrllltte ça
lınmıftır. Bu mWıOrlerle mühilrlü hiç 
bir ı:enedimlz ve mukavel.emJs veya __________________ .,...._ __ ... ..J her hangi bir evrakmıJz yoktmo. İlln ~ • Eleictrt B. t B. 5 m/m paataJı 

25 • 'l'otm*1ı kamı& 

Sıhhat va iclimat Muavenet Veklletindenı 
KEŞlDELER: 4 Şubat, 2 Ma)'19. 

1 Ağustos, 3 lkinciteırin Kapalı za rf usulile intaat malzemesi alınacak: 
tarihlerinde yapılar. Mllhammen Munkkat teml-

Malsemenba bedeli nat mlktan 
1941 .......... 

1 a4e& ... Llraldl 
1 • . ... • 
1 • 711 • 
' • 50t .. 
1 • - • 

il • - .. .. • .u .. 
•111 • zo .. 

=1111-
= 1111.- • =--. 
=~-= ...... =··-· ztm.- • =....._. 

Nn'I Miktarı Ura Kr. Lira Kr, 
Kalıplık çıralı 
çam kereste 
Çivi 
Cırab çam çatı 

280 M3 15f'ı80 00 
'1825 Kg. '1825 00 

1178 00 18 Nisan llKl Cuma 14.45 
571 88 18 Hl.san 1941 Cuma 15.00 

lı:erestes1 224,712 M3 12583 87 943 79 18 Nisan 1941 Cuma 1Ş.15 
Moloz t.qı 3000 M3 10S80 00 787 50 18 Nlaan 1941 CUma 15 30 
Çatıl t• ta 13600 ao 1012 ao 18 Nisan 1941 Cuma H 

utla 1000000 25000 00 1875 00 18 Nisan Uıl1 Cuma 18.30 
Çinko 8000 kilo eeoo oo 495 oo 18 Nisan 1941 cuma 17 

-----... ----..--~ ı - Antarada JilMN.m&ıilnde Tlb fattlltell mtiftanHttındaıı 1>obm 
6'•••••••••-.ı.. ve NIAlyet lı:llnllt blnuında emaneten yapılacak ikmal lnfaatı için Jllka

ı1da nevileri, miktarlan, muhammen bedelleri ve muvaklı:at temı.nat mlk· 
BAHÇE, ORMAN ve 
SALON FlDANLARI 

Mevsim münasebetlle UCQS 

fidan edinmek lsteyen1ıır 
bmılan bahçemizde kolay
ca bulablllrler. 

ÇAM, PALMiYE 
vesair seçme fidanlar 

Adres: Pangaltı Flat ıu.Jı ,_. 
nmda Yedltuyular caddell Ho. ı . 

F abrilıa ı;e mali.aya 
elueriıli bir BiNA 

SATIUKTIR 
CataJoihmda fabrlb w 

matbaa ltılhanna elwrlfU 
betonarme yenl bir bbla •
tihktır. ttüpDI• lduesble 
miıaeaat: Telefon: 20681! 

KÜÇÜK iLAN 
okuyucularımız arasında 

ENSERi , 
ENEMJN 

EN UCUZ 
vasıtadır. Alım, satım, ki
ra iflcrınde İf ve işçi için ia
tif•d• ediniz. 

tarlan yazılı 7 nevt inşaat malzemesi kapalı zarf uaullle aJmacaktır. 
2 - Eksiltme 18 Nisan 1941 tarihinde Cuma gtıntı ve her malzemenin 

hiEamnda gösterilen 1&&t.ıerde Anbraıda Sıhhat ve tçthnal Muavenet VetA
leUnde tqkll olunacak huauat tomlsyonda yapılacaktır. 

1 - İatlyenler bu işe ait p.rtnamelert Aniarada Sıhhat ve İçtimai Mu
&Tenet Velı:AleU İçtlmal Muavenet dal.resinde ve İstanbulda Bııııii.t ve İçti
mai lıla&Yenet müdtlrlültlnde tedkl.k edebWrler. 

t - Her birinin muvakkat teminat miktarı yukanda gllst.erllınlttlr. Te
m!nat olarak nakit ve nakit mah1,ettndelı:1 evrak komisyonca kabul fdllml
yecetı için, bu bblJ tıemlnat vermek isteyenler daha evvel Velllete müra
raatla bunlan alltalı Malsuıdıklanna yatumalan n tom.layona makbuz
larını tevdi etmeleri llmmdlr. 

5 - Teklif mektuplannm 2490 numarah kanunun emrettlll 19tllde ha
nrlanmıf ve yukarıda ltlncl m~ slkredlltn ihale aatlerinden bir saat 
evvellne lı:adar makbus mnbhlMncSe Blhhat Te tc;ttmal Ma&TeDet Vetlle· 
tınde İçtimai Muavenet lflerl datrellne teaUm edllmell lbımdır. (22"2) 

. 
lıtanbul Sıhhi Müesseseler Arttirma 

ve Eksiltme Komisyonundan: 
Leyıl tıp talebe yurdu için 2368 metre elbiselik kUID8I kapalı zarna ek

siltmeye konulm'u§tur. 
Eksutme 11/4/ 941 cuma .günü saat 15 de Catalollund& Sıhhat ve içt.l

mat Muavenet müdürlüeil btnasında kurulu koıplsyonda J&Pılaca.ktır. 
.. Muhamüıen fiyat: Beher metresi 592 kuruştur. 

Muiakkat t.emlnat 1061 lj;'a 39, kuruştur. 
isteklller tartıiarıiestnl bel' güii Jwtnisyonda görebllhier. 
İsteklller 1941 yı1ı ticaret odası vesitaalle ~ 8Q11ı kamında yazılı 

vesikalar ve bu lııJe yeter muvalı:b.t teminat matbus veya banka ınektublle 
1 tekl!fi havi zarfla.mu lha1e aatmclea bir Aal ""1 mı..- _.pblll Jto. 
l mlqona Jem>'led.\ 8M 

plunur. 
Erenköyilnde Fırın aotatuıda No. 39 

kiiftte Emsali Nur 

KRiSTAL 
Cazinoaundaki çalıpnama dün· 
den itibaren nihayet verd.iiimi 
sayın dinleyicilerime arzed .. 
rim. 

-MUALLA_. 

&O • Adl a1Js1ı tamı& 
50 • Kürek 

345 Kg. Muhtellf boya malsemeı:l 
30 paket Analln boya No. 33 
20 • .Anal1n boya No, 22 
5 Kc. CJomlak 

265 parça Muhteııt clna ve ab'adda. terest& 
25 JC8. Muhtıellt cim ve eb'adda perçin ot* 
a • Muhtelit cini ve eb'adda demir aomunlu cmta 
tO • Muhtıellf cine ve eb'adda düa rondele 
10 • 8wıtalı roadele 1/t 

1000 • ~'* 
200 adet Bandbol• 
120 • • 
80 Ki· 1,2 1,1 bobin teU --Dr. blSAN UMt -- _____________________ ... 

Ti F O AŞ I SI • 

w:ıı:.::: ~- Sıhhat ve ictilal 1llllMllf Vlklletindaa: 
al17etl pek em1ıı taze qıdır. Her 1968 ..,.ıı &Wotoıa _.. ~'1M1 ~ Dlll'i1'N llncllln· 
eczanede ft11111w. Eman 41 ini· den, bu~ aarm 1lt •Y aın, '!'abl&'tmmlealll ~ ~ 

ruftur, miiiliİilİiiıill yaaalı:tlr. Hllen ticaret yapan g&Ulı:;tuetbı lcab eden rahlatıumıelerl .ı

Uzun k1t gecelerinde bot vakit 
geçirmek için methur 

AR SEN 
LüPEN 

B6'ilr • • he,ecala romaa 
..._ olraJaaasl 

• Bu aeri 6 l:UyGk ve reaimli cilttir. 
Beher cildin fiati 80 kuruf. 
6 Cildlik talıinii 

birden alanlar için 
liati: 4 liradir 

T8nı yeri: AKŞAM matbaam 
tel: 2068 1 

r..- p.a w...to k....-
Bu kuponu keaip cAKŞAM 

Mat!;aam Kitap aervisine> p
tirir veya gönderjneniz fiat 
&zerinden aize yiizde 20 iakon· 
to yapılacakbr. 

11111111111& 
Lokman Hekim 

( Dr. HAFIZ CEMAL) 

Dahil~e mütehassiıi 
Divanyola 104 

Muayene saatleri Pazar hariç 
lııw •' 2,5 - 5 Tel: 22398 

maat itilere bu Qo..., zarfmda bulun.dUtlan ımııbal BlhbM midtlrWtlerlne 
bir l8tida Ue mtıracaatetmelert ve çalqbJrlan dMAnın unvan ve llrih atlı 
Nllnl blldlrmek areWe tamim edecetıerl bu 1ltldalanna: 

ı - kat aenedembert aanatmı 1cra etmekte o1dutmı& dair bulnndut• 
lan mahallln en blJtık mUd.19 lm1ıt tarafından ftrllmlt ftllllm. 

2 - Nüfus htlTtJW cimdam 8Ul9tl. 
1 - Tahll1 derecellal iGltedr ftllb auretf, A 

. .. - coo.!Okçtlltık Jl.P"'Wla mlDI rics Ti ~ bir aw baJnnma
dılmb t.aar1h edm llbhat ıapora. 

5 - iti adet ves1b. fototrafl . 
rabtetm.elerl Umumu Uıı olunur. (1811 - ..,. 

Kızılay Cemiyeti 
UMUMi MERKEZiNDEN ı 
Açık ekslltnie suretlle 

15,000 ADET YUN CORAP 
yaptınlacaktır. ihale 8/ 4/ 941 taıihine mu.adil ..ı. dnl euıt IJ,10 
da KmJ.,. depom CllrektarlüiUnd• ~palecakm. · 

Nümune ve prtnameJi görme i9tqenl• ':i eni Poetane ..,__ 
a Kızılay depoau direktörlüiUn• müracaatlan illn olunar. 

Mübadil tasfiye kuponlarının kısmen mahsu
buna kartı verilen cMübeddel makbuz» hamil
lerinin dikkat nazarına 
Mü~ele ve tervtz lflerinln kati tasfiyesi ve intacı haklondatı 1771 n11• 

manUı' t:anuna tevfikan müsteblklerl namına doldurulmut mübadil tasf'19 
ve'Jltalanna m8'l'but kuponlnn kısmen mahsubuna mukabll ınaı dairelerin• 
ce verllmlt olan cmübeddel ınekbuz• ların tedavülden kaldırılarak bunlann 
yerle~ Maliye Veklletlnce hA.mlline muharrer olmak üzere. tanz!m kılına
cak olan yeni makbuzlann verilmesi tekarrür etmlf oldutundan ellerinde 
Mal dairelerince tanzim Jnlınmıı cmübeddel makbuz• olan p.bıaıann bun· 
lan buluııduklan mahal Mal da1n9lDe ı:nül>uzmntablllnde tevdi eylemeıeıt 

U.ma JJAa oıma111ı \ um • ...,, 


