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Sofyada demiryolu 
il ti sak noktası ve etya 
depoları bombalandi 

Bulgar kralı bombardı
man edilen yerleri gezdi 

Atina 8 CA.A.) _ İngiliz hava kuv 
,vetlerlnln Yunnnlstandakl umuml ka
rargahının t~bl!ğl: 

İngiliz hava kuvvetlerine mensup 
bombardıman teşekkülleri, 6 nisan 
gecesi, Bulgarlstanda düşman mevzi
lerine hücumlar yapmışlardır. Sofya
<!a demiryolu ntisak noktasına ve de
mlryolu eşya depolarına muva!fakı· 
Jetle hücumlar yapılmıştır. Eşy8:. V!1-
ıonlarının berhava edlld!~l gorül
ınüştür. 

Struma vadisi younda kamyonlar 
mitralyöz ateşine tutulmuştur. 
Diğer bir t<?şekkül, Cumayıb3.1A.'da 

öemlryolu istasyonunu bombardıman 
etmiş \'e burada yangınlar çıkarılııUŞ
tnr. Simitıl'de dem!ryolu ve yol 1l

1
ti

sak noktasdna. bir motörlü na~ r,e 
kafllesine ve askeri tahafŞütlere u· 
cum edilmiştir. Bombalar :e;n1'!~~ 
ve yol üzerine düşmiif, bara a a~gın
&nda infilak etmlf v.e ~ırç: ~akliye 
lar çıkarmıştır. Motörliut Jyöz at.eşine 
kolu muvaffakıyetle m ra 
tutulmuştu_:. d bombardıman 

Pctrlç uzerlne e 
tnyyarelenmlz tarafından bir akın::
ılmıştır Fakat bu mıntakada çı n 

~ek çok yangınlar dolayıslle, neticeler 
tam olarak tesblt cdilernem~tir. 

- ' 
d u ve Abnanlann Yu.naiılstana kalp 

Yunan • Bulgar budu un -~• östertr harita 
taarruz ist1]mmetleruaa g 

Nevrekop 
vadisine 

ölüm vadisi 
denecek 

yunan erazisine girmek 
istiyen Alman kiımi 

küllisi burada zayiata . 
uğradi 

· Nila geçidine giren biı: 
Alman zirhlı kolu Cla 
bataryaların ateıile 

püskürtüldü 

Yugoslav 
ordusu 
cenuba 
çekildi 

Yunanlılar, vatan 
topraklarini kariı, 
karit kahramanca 
müdafaa ediyorlar 

ltalyanlm, Arnavutlukta 
Alman kitalaiinin gel
mesini bekliyerek mu
kavemet gösteriyorlar. Dün fena havada bomba tayyarele

rimiz avcıların refakatinde olarak 
srtu~ca cl\'arında büyük bir motör- Atina 8 (AA.) Müstalil Nevyork 8 (AA.) - ('fasa): 
iü nakliye kollan tecemmüüne taar- Fransız ajansJ bildiriyor: Nevyork Tunea sazetesinin bildlıd.i-
ruz etmişlerdir. Tccemmuün ortasına Askert vaziyet, bu sabah saat 8 ğine göre, üçüncü ve dördüncü Yu
tanı isabetler knydedllml,7tlr. Avcıla- de aıağıdaki üç noktada hulasa edi- goslav ordulan ıiddetli bir topçu 
rımız düşmanın cıDomler 215» tipin- lebilir: hazırlığı ve saatlerce süren bir mu-
de bir keşif bombardıman tayyaresini harebeden sonra İskodrayı iıgal t.t· 

akalayarak ağır hasara uğratmışlar- 1 - Cephenin arkalannı bozr.1ak miılerdir. Cenubu garbi Arnavu~-
yd için indirilen paraşütçüler de;hal luktan süratlc gönderilen Alman Ti-ır. k ti den tayyarele- 1 • • 

Butun bu hare e er " - .. esir edi mıştır. rol kıtalarının muvasalatına intiza-
rlmizln hepsiA~f~~m~ın~~~~~~~':'av- 2 _ Almanlar, büvük gay~etle- ren İtalyan kuvvetleri İşkodranın 
Cıl~r~~~n:rafından tahrip edilen rine ve motörlü ~a.sıtalan~a r~gm~n şimali şarkisinde bulunan dağlık 
düşman tayyaresinin b.lr a:Junkers Rupel üzerinde, ıkı ~evzı hanç, hı: mıntakada anudane bir mukavemet 
88 ılOlduğu teeyyüd etmışt!r. . bir hissolunur terakkı kaydetmkem,ş. göstermektedir. 

Sofra 8 (A.A.) _Bulgar ajansı bil- 1 d' Alman kıtalarının uvveı Yugoslav Arnavutluk cephesinın 
• · er ır. · · girmek dig" er mıntakalarında ve bilhassa diriyor: .. külli esi, Yunan arazısme .. 

Dlin sabahki gazetelere gore, hava .. Y N k mıntakası vadısme Kosova yaylasında da ilerlemişlec-
bombardımanını müteakip kral der- uzere evro;: t otomatik silahların dfr. 
hal hücuma uğrıyap yerleri ziyaret et- sokulmuş, fa ~ hl kaydetmiştir. Atina 8 (AA.) - Yunan ordu
mlş ve yangınların söndürülme~nde ateşi altında ayı ~.r le cÖlüm va- lan baıkumandanlığının 8 mart sa-
hnzır bulunmuş.tur. Yangınlar surat- Bu vadiye bundan boy bahı aıeşrcdilen 165 numaralı teblı-
le söndürülmüştür. .. disi) denecektir. ği: Cenubi Sırbistanda muharebe 

Büyük bir nlfıkn gusteren kral hu- "f N Trakya ve Mık~- eden Yugoslav ordusu tazyik altında 
cumlar ve alınan tedbirler hokkında Maan . a~ıkrı, k ve orta tedrisat 
izahat istemiştir. donyadalci yu se . atını çekilmekte ve hududumuzda kahra-

Goltz paşa 
şirketi? 

Bir Alman gazetesinin 
ileri sürdüğü teklif 

müfettiıılerine, halkın manevıy man ordumuzun cenahını açık bırak-
k · · · halkın yil- k d B .. d ve itimadını ta vıye ıçı.n . . E • ma ta ır. una ragmen, or umuz 

nında kalmalannı bildırmıştırb .. ~~k tasavvur edilmiyecek derecede yük
sen hatırlardadır ki halkm h[.u sek şahsi fedakarlıkla çarpışmakta 
ekseriyeti şimdiye kadar ta ıy~ ve ecdadımızın topraklarını kanş 
edilmiş bulunmaktadır. karış müdafaa etmektedir. 

1 .. re Almanlar, cana• (Devamı sahife 7 sütun 6 da) 
Gazete ere go ' nltılı Stu-

var düdüklü ve kayn~na zıF kat Ef
kalar kullanmaktahd~rba_r. ha..vecana 

·· ·· ıç ır -,, 
zonlann süng.u~u devam etmektt:
kapılmadan, ışıne 

ltalyada sulh 

Loa An.gele. 8 ( A.A.) 
( Reuter) : Buradaki c Yunan 
harbine yardım• cemiyeti reisi 
B. Skuru ,u beyanatta bulun
muştur: Y unanistanda Make
donya ve Trakya nuntakalann· 
dam çoc:alc. kadın ve erkek ol
mak üzere bir milyon kiti giiriil
tüsüzce tabliye edilnüttir. Yunan 
hükUnıeti, Franaada cereyan et
mit bulanan hadiselerin verdiii 
tecrübelere istinaden. harekat 
sabaana yalan olan mmtakalar
daki 50,000 ve daha fazla nü
fıulu tehirlerin tahliyesini emret· 
mittir. Ba tedbir Yunan lotala
nnm daha ... bes bir tekilde mu· 
barebe etmelerini temin edecek-
tir. 

Bu tehirl..U. abaliai. Yunan 
lotalarma i.ate " malzeme nakli 
için kullamlan lnıilis vqonlan 
ile limanlara ve onlard-.ı da 
yine ln.ru. vaparluı ile timdi
Ilk meçhul hahman yerlere la· 

•mımtbr· 

B. Roosevelt'in 
Kral ikinci 

Piyer' e telgralı 

Amerika, Yugoalavyaya 
her türlü maddi yardımi 

süratle yapacaktır 

Vaşington 8 <A.A.) - Rel&icümhur 
B. Rooseveıt; Yugoslavya kralı lldncl 
Plyer'e bir telgrn.f göndermlşt1r. B. 
Roosevelt bu t.elgmfında diyor :ıcı: 

.-Birleşik: Amerlka. milleti, Yugoslav 
mllletlnin hiç aebeblyct vermeden uğ
radığı merhametsiz tecavü?Xlen dolayı 
fevkalade müteessirdir. Birleşik Ame
rika hükumeti ve mllletl, Yugoslav 
milletinin ananevi kahramanlığına 
parlak bir misal olan cesaretli müda
faasını hayranlıkla takJp etmektedir. 
Majestenlzin hfikfimetlne de temin 
etmiş olduğum glbl, Birleşik Amerika 
mevcut kanunlan mucibince, mam
kün her türlü maddi yardımı süratıc 
yapacaktır. Memleketinizin tstlklAl ve 
bütfinlüğüne yapılan bu caniyane ta.
amıza karşı muvaffakıyetle neticele
necek cesaretli mukavemetlnit<Ien sa
mimi olarak ümitli bulunduğumu ar
zederlm.• 

ita/yadaki 
Yugoslav 
tebaası .arzusu Berlin 8 (AA.) - Hususi bir dir. sahife 7 sütun 5 de) 

muhabir bildiriyor: Deutsche Allge- (Devamı İtalya bunları bir §artla 
meane Zeitung gazetesi neşrettiği bir t Kral münferid bir sulh b b k ak 
makalede. cGoltz paşa şirketi> ün- Macaris an ser es ıra ac mış 
vanile bir Türk - Alman ve Türk - istİyormu§ 

1 ;Asya şirketinin ihdasını teklif eyle- Roma 8 (A.A.) - t.alyan hüküme-
n A ti, Yugoslavyadald İtalyan menfaa.t-
mektedir. Balkanlarda eski vuı- Nevyork 8 (AA.) - Christian ]erinin hlmayesln1 deruhte etmiş olan 

Paris Soir'ın bir • Science Monitors'iin Roma muhabi- BrezUya elçiliğine rad.YO lle müracaat Macarııtamn ı makalesi turya 1 ri bildiriyor: Kral Victor Emmanu- ederek, talya, karşılıklı olmak 1Qrtlle, 
Yacakmıf • el münferit sulh yapmak istemekte· bazı Yugoslav tıebaamnuı ve bilhassa Lyon 8 (A.A.) - Gayri muhari~ rolünü oynı d' p H b 1 I b elcilik e1'1nının harebtine mf1saade 'A 1 k 1 . · 'yeti'nı ır. renı um eıt ta yanın har e ·11 ıw-• -~..-....;;., h ..... ""~•-- bU-vrupa meme et erının .vazı . I 'h . . .. LJ '- ey yece& ........ ~.,... ,_,....._......., 

gözden geçiren Paris • Soır gazeteeı t 8 (A.A.) - (O.F .. ) nı ayet vermesını gormeıt e çoıt me- dlnniftlr. t~ Y...,.ıavıan hl· 
f>aşmalcalesinde Türkiyenin vaz.ioye- Budape!a:ıı bildiriyor: ~~car sut olacaktır. Fırsat düıtüğü takdir- ,mı.ı'o~ ~ ii_i;J.1978 gtrdltl aaUe 
tini de tetkik ederek diyor ki: Fransız aJ ın organı olan Estıvııag de Papa bir İtalyan mütarekesine Yug~1:Wıı'İtalyanlan ?ıAmU olan 

T .. '-' b .. ._ .. 'ht'yatlı vaziye- (Oklu haç) MaeaıUtan YJ- derhal müzaheret edecektir. Eski tren de ~ ft7& Rwnea huduUa-
urıuye ugunıı;u 1 1 

. Mihver ve · k ordu kumandaınlan böyle bir müta- nrıı geıeulıltir. 
tinden aynlacak mı? Her şey Bul· yalyor: ya karıı elde edil'?~ı y". rekeyi imzalamağa hazırdırlar. Fa-1 ... =:i::::iiiiıımm--=---==---
garistaaun hattı hareketine ve askeri goı avyaf atlerden vazgeçmıştı. u- h h f .. :1. k k - •• e ... 

M · )ay men a I · · · 22 ,e. şist partisinin aai cena mu a aza- -. • 
harekihn seyrine bağlıdır. erıç 1 daki kardq enmızın b ·• karlan ltalyayı bitaraflığa götürecek _.;~_...;;..;;;.;......;... ______ ~ 
vadisinde bir inişin Türk hükUıneti- go1s.ka~ka ıtyetlerini susturmuı: 'hta : ıl h K l - k • l" r 

d .. .. ne ı §1 A ki . . 1 111D. herhangi bir yolu kabul etmeğe a- uzu aTI esmıye ım..: ni azami de:-ecedc endişeye uşu· 1• toprak iste erımızı ' d I 
.. • 'kA d z· M . ç ak- ve eze 1 zır ır ar. 

recegı aşı ar ır. ıra erıç an t · tik l . F k t Almanlar mani olarak 
kaleye giden sahadır. Muharebeler e Ş;!.di.ki vaziyet Bal~~n '"!il~e~ e~- Ha~;.. diyorlar. Almanlar ltalya· 
ıimdilik Stru~a koridorunda cere- nin müstakil yaşamak ıçın k.~fı e,ı°: ~ın kontrolunu ellerine almışlardır. 
yan etmektedır. Fırtına yakındır, cede olgun olmadıklarını gost~rm ~- Cenubi Akdeniz sahillerinde yapa-
ifakat patlamamıııtır. t" Şimdi Balkanların ka~18•1.nMa ki ha ekat için Almanların 

ır. M . tan rolunu nca- ca arı r 
vusturya - acarıs . t' Bu vazivet köprü başı vazifesi görmekte olan 

Bugün 4 üncii sahifemizde: ristan deruhte ~t~~~Jr. yeni vazife. Trablusgarbe ihtiyaçları vardır. Al-
bize hariçted~e av' ~f "zi takdir manlar iyi biliyorlar ki keneli kendi-F h · t"nı"n 1 t h il e ıyor. azı emı kd' d T hl ransız ezıme 1 er a m k d f . a tıran milli bir- lerine bıraktıkları ta ır e ra us-

tasviri ile harp u. re ı~ı ur bulmakla mu· g-arpteki ltalyanlar günün birinde 
liği1n fukn:ıumıl Y? :n kati saat ı:relıııı,- İngilizlere müracaat ederek ltalyaya 

Yazan: İZZET :UELfH kel e ımse er ıçı oı. nakillerini iatiyeceklcrclli. l'----------J t!r. 

- «Kuzular büyüyünceye kadar 
kesihneain !ıt 

Bu filar, birkaç gazeteci arkad11t1· 
rwz tarafından ortaya atdıp miida
f aa. edildi. Kuzu eti bualarina lez
zetli gelirse de sıhhat içia de o ka· 
dar faydalı bİf1ey deiildir. Bu tirin 
hayvanları dünyaya gelir gelmez 
boğıuİamamak ,u devrin çok llala
ne bir iktiaadi tedbiri olacakbr. 

Şarki Makedonyadaki 
Yunan ordusu 

tecrid edildi 

Yunan kuvvetleri Metak
sas hattında büyük bir 
kahramanlıkla muka

vemet ediyorlm 

Atina 9 (A.A.) - Yunan tesm1 teb
liği: Kuvvetli Alman motörlil blrllk
Ieri SelAnik istika.metinde tehllkell bir 
ilerleyiş yapmı.şla.rdır. Almanlar şartd 
Makedonyadakl Yunan kuvvetlerinin 
Yunanlstanın dlğ'er kısunlarlle muva
salalannı kesm~c muvaffak olmuş
lardır. Doyran işgal edilrnlşt11'. 

Rupel mıntakasında Yunanlılar, şa. 
yanı takdir bir kahramanlıkla, aded
ce, silA.hca, techtza.tca faik Alman 
kuvvetlerine mukavemet ediyorlar. 
Yunanlılar Alman llerilemes!nt sa

atlerce durdurmuşlardır. Rupel mın
tıı.:kasındakl lstihkA.mlar, dtlşman üze
rine fasılasız a~ açmışlardır. İstlh

Biitiin cephelerde 
vaziyet lehimizclec:lir 

diyor 

Atina 1 (A.A.) - R.._ 
muhabirlııııe lh YlllSOllaY racl
yosu, d ..... r....ı teWiii ftl'
miftir: 

Bütün cep ...... ~et ... 
lehimizcledir. Dlı a a ilinf 
ettiği vecllle. ~ '-· 
kalade Wr uimle Mıp .._ 
kıtaatına tanfmdaa ....... 
miittür. Diİlmm aim' D7İılla 
uiranutbr. Yasulav ı.... ıa... 
vetleri .................. 
harp el:lllfİIİr. 

Misilsiz Yunan 
kahramanlığı 

150 Yunan askeri 36 aaat 
Alman hücumlarma 

kartı durdu 
kA.mlar, Alman bataryalannm ve ta.y- Atina 9 (A.A.) -Ymw:ı ardalan• 
yarelerlnln şlddetll ateşlerine ~en Stnıma vadlllnl ne nretıe mldataa 
mukavemet ediyorlar. ettiğine dair ıatlDM 'Nl'llmektedlr. 

Almanlar, cephenin cenup kıs- Yunan 1mmandanhlJ fedai bıt«nlltk\ 
mına, hatların arka.sına pa.rqüt.çüler Bir fırka, tam olanıık bu davete lcalıııııt 
a.tml§lardır. Bunlardan 70 paraşütçü et.miştir. O aman ban1arm uum
esir edilmiştir. dan 150 albr MÇllmlftlr. BunJar 1* 

Atlna 9 CA A) - Ajans haberlerine gecl.di müdaafa edece1ı: ve A1muı ._ 
.. · · dusunun ilerlleemalne mln1 olacalc

gore elyevm, Yunan cephesinde, Yu- lamı. Bunlar 80D. emre tadar m1*a.,._ 
n~!ılat ile Almanlar arasında misli met etmek emrfnl abmt1ardı. Tenno
gorülmemtş şiddette muharebeler ce- pll kahra~ ahfadı, sa l8d 
reyan etmektedir. dayanmışlar ve bu tedbir Alman or-

Dedeağaç it gal dusunun hücumuna taqa ıeçldl adDa 

edi!mif mi a~~==--••%, ..._ .. "'-...... .. 
Lonclra 9 CA.A.) - Ege denJzlnde yapmq, ütliidl de pl*lrtllaallllr. 

Dedea.ğaç Yunan lhnanınm Almanlar Leesa istlhlrtmı ela ilap hlcamla
tarafından işgalini t.eyid edici hiç bir ra uğramıı Ye Ym\anhıar bete bq1 
haber alınmamlftır. bir nlSbetbıde mabaıebe etmlfler-

dlr. Son höcumda AJmaniar, "*"*1-
mı zaptetndllene de •mıı11ıc:la 1&1ll
memlş deen:ede çetin b1r muharebe
den sonra PÜltilrttllmOtlerdlr. Belgradın büyük bir 

kısmı yıkfldı 
Yugoslav Münakalat 
Nazırı hava taarruzu 

esnasında maktul düştü 

Atina 9 (A.A.) - Reuter muhabiri
ne göre Yugoslav radyosu, dün Al
manların Belgrada yapt.ıklan ha va 
hücuımmun şlddetlnden bahBetmşitir. 
Bombalar, hedef aranmaksızın mes
kenler üzerine atıınu, ve Be1grad ha
kiki bir felfıkct çekınL.c;tlr. Şehrin bü
yük bir kısmı yıkılmıştır. 

Yugo.slav Müna.kalAt nazın, hava 
taarruzlarının kurbanlan arasında 
bulunuYor. 

Almanlar, yeni kuvvet
lerle hücum ediyorlar 
Nevyork 9 (A.A.) - Amerikan rad• 

yosu bildiriyor: Stnıma vad!ainde Al· 
man hücu.mlan, lörtllmemif blr flddııl 
kesbetmiştır • .Dütman reni zırhlı blıı
llklerlle ve bnetll tanare flloJaıt De 
hücum etmlftlr. Ymıanhlann ftZIJe
ti t.ehllkell oma.1r1a beraber maııe"Yl
yatan mükemmekttr. 

Yunan maneviyab 
mükemmel 

Londra 9 CA.A.) - B. B. C.: Atma 
radyosu bu gece Yugosıa-. ord111Un• 
Cenubi Sıblstana rlcatlni haber ftl'
dlkten sonra demlttlr tı: 

- Askerlerhnlzhı maneviyata mA· 
kemmel olma.tta berdenmdır. Zafer 
bizimdir. Mütt.etltlermıtzln Jardıa 
lle galip gelecettz. 

................................................................................ 

- Adis Ababa nihayet dü§tül ..• 
- BilAkts yükseldiJ ... 



Sahife 2 /ti msan 1941 

l Dün Geceki ve .Ba. Sabahki Haberler J .. 
Amerikada 

büyük 
heyecan var 

Son günlerin siyasi 
ve askeri hidiseleri 

.,..., 
~ 

VELi Harp tebliğleri 

Alman tebliği 
Bertin 8 (A.A.) - Alman ordulnn 

başkumandanlı~ln teblllti: 
Eııızlnin Anzalı ve birçok yolların 

tahrip edilmiş olnuısınn ve düşmanın 
çok büyük bir mukavemet gösterme
sine rağmen, Yunan ve Sırp cephele
rinde Alman kıtalannın yaptığı hü
cumlar muvaffakıyetle devam etmek-
tedir. h 1 Dun gündüz hava fena oldu~ a -

Tüccar vapurlarina: 
Amerika harp gemi

lerinin refakat etmesi 
isteniyor 

de Alman hava kuvvetleri mütevali 
dalgalar halinde Belgrad kalesindeki /ki raClyo istasyomi 
nskeri hedeflere hücum ederek 1nflllk Amerika kıtalarinin 
ve yangın bombalnr1 atm~lardır. Mer. 
kez garında büyük yangınlar çıkmış- Yugoslavlarla birlikte 
tırstuka tayyarclerlnden mürekkep harbedeceğinden 

Hariciye Vekilimizin izahatı, 
Parti Meclis Grupu umumi 

tasvip olundu heyetince 
Asker allelerine yardım hususunun 
kanunlaşhrılması işini tedkik için 

bir komis}'on teşkil edilecek 
havn tuoıa.n sırbıstand:ı.kl düşman bahsediyorlar 
tayyare meydanlarını bombalamıştır. Ankara 8 (A.A.) _ c. H. P. Bu ma.Cldede Kütahya moousu 
Yerde bulunan 32 tayyare tahrlp edil- --
nılş ve diğer iki tayyare de ciddi su- Nevyork 8 (A.A.) _ Amerika, Meclis grupu umum! heyeti bu- Alaetthı Tiritoğlu Te Bursa me-
rettc ha.sam uğratılmıştır. Yug~lnvya ile Yunanistana yardım gün 8/4/941 salı günü saat 15 de bu.su Nevzat Ayasın asker ailele-

sava mıntakasında muharebe tay- k · • h 1z • ki 
ya.releri demıryolu köprülerini, garlan etme ı~ın ~ mh a e1mesı sev YB~- reis vekili Trabzon mebusu Ha- rlne yardım hususunun kanun-
ve hatları tahrip etmişlerdir, Nakliye tını tesn ctmegc azır !'~mış~ır. • ır san Sakanın re1sllğinde tqplandı. l tırılıila.sı hakkındaki takrirleri 
ve l:ı.şe trmlcrlne tam isabetli bom- kısım harp malzemesının şımdiden Celsenin açılmasını -tealdb ~ . i 
b:ı.lnr atılmıştır. yolda bulunduğu bile ıöylcnmekte- . • . mu vardı. Heyetı umumiyece bu ~ 

Üsküp mm takasında Alman tayya- dir. Sekiz Yugoslav vapurunun A- kürsüye gelen . Harıcfye Vekili tedkik etmek üzere Parti idare 
releri plynde kollan llc m~törlü kol- merikan aulannda bulunması mühim Şükrü. Saraçoğlu son günlerde in- h ti tarafından bir komisyon 
larn bomb:ılar ve mitralyözlerle hü- miktarda harp malzemesinin Atlan· ldşaf eden siyasi ve askeri hft.<Use- ey~ 
cum ctmlşerdlr. . ~• tiği geçerek Yugoslavyaya scvkedil· ler hakkında beyanatta bulunmmı teşkili karar altına alınarak ruz. 

Avcı tayy:ırelcrımlz cenubu şauu k .. ld w k ~ ~ 
nuntakasında düşm:ın tayyarelerine me. uzcte 0 ugu za~nını •. ve_?lle .. - ve bu izahatı umumt heyetçe tas- namede başka madde olmadıgın-
hücum cdcrclt bunların 20 sini düşür- tedır .. Harp ~alzemesıle yuklu mu- · olun k enin di~ d ıi asetçe celseye nihayet ve-
mt·~erdlr. teaddıt Amenkan vapurlarımn da vıp . ara ruznarn 6er an Y 

Bristol _ Blcnhelm Upindc bir mu- Kı:zıldeniz.e kadar gelmeleri ihtimali maddesıne geçilınl§tir. rlldl. 
harebe tayyaresi Şarki Istlryada yere artmaktacJır. 
lnnıeğe mecbur edilm~r. Colombia Broadca.sting Company 

7 nis~n günü mühim Alman kuv- tarafından yapılan bir anket netice
v~ tlcrl _ Ingııtereye v~e Inglllz vnpurla.- sinde Yugoslavların gösterdiği oeca-
rın:ı hucuml:ınna buyük bir muvaffn- d .k d k b.. .. 
kı:,.rtıe devnm etmişlerdir. 0 ! karşısın a Amerı ~a 8 5?. .~Y.~k 

Dun inglliz adnlnn etrafındaki de- hır heyecan uyandıgı gorulmu~tur. 
nız mıntaknrıııda ceman 8,000 tonluk Hatta iki radyo istasyonu Amerikan 
ikı vnpur batırılmıştır. Diğer üç vapur lı:ıtalarının yakında Yugoslavların 
dn ciddi surette hnsarn uğratılmıştır. yanı başında harp edeceklerini söy-

Dün gece yüzlerce muharebe tny- liyecek lı:adar ileri git::nektedir 
raresı Ingilteredekl askeri hedenere A "k · l · · • 
~ıddctıe hücum etmLşlerdlr. merı a gazete ermın 

Glasgow clv:ırında Clyde IIUl.nsa- makaleleri 

Bingazi 
Qzerinde 

İngilizler yaptıklari 
akınlarda 14 Alman 
tayyaresi <lüşürdüler 

Alman 
limanları 

bombalandı 

bında lkl liman muvaftalnyetle bom-
bardıman edilmiştir. Deniz tezglıhlan . N~~ork -~ (~.A.) - Harp va- Nalrobl 8 <A.A.) - Bugün neşerdi-
lle ıım:ın tesisatına lnfilrık ve yangın zıyetını mutalan eden NevyMk len resmi tebliğ: 

Kiel ıehrinde büyük 
yangınlar çıkb 

bomb:ıl:ın isabet etmiştir. .World Telegram diyor ld: B. Hitler 
Br1.<ttol, Lh•erpool, İpswlch ve Har- yeni taarruzunda ister mağlup olsun. 

"·ich llm:ınl:ı.rına dn hücum edilmiş- ister galpi gelsin, isterse berabere 
tir. kalsın, Yugoslavyada ve Yunanis-

Münrcrldcn uçan bir Alnınn tayya- tanda silahla mücadeleye mecbur 
resi Merk~i İngllterede mfıhlm blr kalmaıı harpte ıimdiye kadar ma
tayyare fabrlknsına çok alçaktan hü- ruz kaldığı hezimetlerin en büyüğü
cum ederek infil!'tk ve yangı~. bomba- dür. Vaşingtonda hasıl olan üç in-
ları ntmıştır. Tayyarenin muretteb:ı- tıô d b" · b d 
tı büyük yangınlar çıktığını görmüş- I~-. an. • ınib ub ur· • . k" f • 
tür ırancı ıntı a u yem ın ~a ın, tı· 

afinduzün düşman işgal aıtın<la bu- caret vapurlarına Amerikan harp 
ıunan s:ıhlllcr üzerlnde birkaç mık- gemilerinin refakat etmesi lehinde 
tcda uçmakla lktlta etml.şt!r. . Amerikan hülı:Uıneti tarafından lı:a-

Geceleyin düşman t.'lyyarelerl Şi- rar verileceği merkczindecJir. 
mali Almanya s:ıhlllerlnde Uln bazı Üçüncü intiba ise Sovyet - Yu· 
kasabalara yangın ve infilak bomba- goslav dostluk ve ademi tecavüz 
Jarı atmıştır. Şimali A!manyada kam paktının naz.i Napolvonun başka 
bir sehrln halkla meskun mahalleleri- bir muvaffakiyetsizliği telakki edil-
nc isabetler vuku bulmuştur. Burada l"d" • 
çıkan yangınlar sürnUe söndürülebll- me 1 ır. ._ P . ~ ı.. fil 
mı ti Sahil ürerlnde bulunan diğer Nevyors: oıt gazeteaı ae &a e-
blrş ~hrln kezalik halkla meskOn ma- lere Amerikan harp gemilerinin re-
halleler1nc bombalar atılmL5tır. f akati lüzumundan bahsederek Ji-

/ bl
• . yorki: 

/ta yan te ığı Yapılan yardımın fngiltereye, 
Yugoslavyaya ve Yunanistan& va

Roma 8 CA.A.) - İtnıyan ordnlan rabilmesi için oiıncü kafile meaelesi
um~mi karnrgfıhmın 305 numaralı ni tekrar gözden gcçinnek mecburi
tebliği: yeti vardır. Amerikan vapurlarının 

Arnavutlukta Yugoslav cephcslnde Afrikayı dolqarak Kızılclenize git-
1lerl müfrezeler !:ıallyette bulunmU§- 1 · h-ı..ı.. __ ~ R · · - h tara J rd me en ~aa eısıcum ur -
a ır. h -'-de d ....... _.~ rd hndan ittihaz edilen kararı memnu-
Ywıan cep e........ o~ou.uuCU o 11 • l ı_ 1 F ,_ b ı.. 

mıntakasında k.ıtalanmız mevzil ta- ruyet e &~l'JI ıyoruz. aKat • u &a-

Evvelltl alqlam Adls Abeba.'ya girer. 
Heri kıtalann arkasından gelen ce
nup, oark ve garp Afrika kuvvetleri 
şehri 8 nlsnn pazar günü tamamlle iş
gal etıı:n!şlerdlr. İtalyan memurlar şeh

Denizalti inıaat atleyeleri 
ve havu%lar büyük 
tahribata uğradı 

rln başlıca .scrv1aler1nl oldu~ glbl Londra 8 (A.A.) - İngiliz tay
tesılm ettiklerinden, hlçblr Mdise yareleri hu gece Almanyaaıın ba~ı 
olmamıştır. ıimalindelci deniz üslerini ,iddetl~ 
İçlerinde birçok tayyareci bulunan bombardıman etmişlerdir. 

çok esir alınmıştır. Bu mınt..'\kadald 
harekt\t devam etmekte ve düşman Londra 8 (A.A.) - İngiliz 
bütün cephelerde takip edilmektedir. Hava nezarteinin tebliği: 

Kahire 8 <A.A.) - Orta Şark İngiliz Pazartesi - ıalı gecesi, bombaı·-
hava kuvvetleri umumi karargahının dıman servisine meneup tayyarele", 
tebliği: çok güzel bir hava Üe, mühim liman-

Llbyada: İngiliz ve Cenubi Afrika !ardan Kiel' e ıiddet1i ve muvaHe· 
tayyareleri mütemadiyen faaliyette kıyetli bir hücum yapmııtır. Şehiıde 
bulunarak Jot.aıa.nm.ızın )leni mevn- büyüle yangınlar çıkmıı ve en bü· 
lerde ta~ktini himaye etmek~ ve yük çapta yüzlerce bomba, Jenizab 
düşmanın münakale hatlarmı vur- in§aat atleyeler.inde ve havuzlarda 
maktadır. Bomba tayyarelerimiz, Bin- büyük tahribat yapmıııtır. İngiliz 
gazl clvannda.ki ta~ meydanlan- h"" be ı_ d - - ve 
na akın yapmışlar ve avcılıırımızın ucumu, ş saat .. a ar surmu~ 

d rd 11 d - motö ı- k bilahare İngiliz tayyarelerinin pılot-
a ya mu e uşmanın r una - 1 Ki 1 k b.. .. · ı • 

llye kollarına ve lcıtaat tecemmülerl- an, e oyunun utun tıma ııa:o• 
ne mütemadi taarruzlarda. bulunmuş- mının dumanla kaplanını' bulundu
lardır. Bu bapta ta.fsllA.t J"Oktur. Fa- ğunu bildirmi~lerdir. 
kat tek bir gün içinde avcılanmız 14 Bremerhaven ve Emden limanl:ı
dii§man tayyaresi düşürm~erdir. rina dıı çok iyi neticelerle hücumlar 
B uta:yyarelerln .Ahrul.n olduğu µnne- yapılmııtır. 
dlllyor. Blz1m tayyarelerlm1zfn hlçtılr h kA • • '- d Bu are ata ıttiraıt e en tayyare-
kaybı olmamı.ftır. Dlter: blı günde de, 1 • • • d"" d- kayıpt G .. d" 
İngiliz tayyarelerl hlç zayiat vermek- en~ or. u ır. un uz 
sizin dört d\ifman tayyaresi düşür- aaatlerınde, yıne bombardıman ser
müşlerdir. visine mensup tayyareler, Danimar-

Yunanistan
da ingiliz 
_ordusu 

lT oplar ve zirhli otom o· 
biller göli gürültüsünü 
andiran bir gürültü ile 
sokaklardan geçiyor 

Karaya çikan kıtalar. 
'derhal mevzilerine 
yerle§mek üzere bir 

yelpaze ıeklinde 
yaY.,liyo.rlar ..... 

Loııdra 8 CA.A.) - Reutcr ajansı.
Dm Yunanistandaki İngiliz hava. Jruv
Tetlerl nezc11nde bulunan hususi ınu
ha.b1rt blldlrlyor: 
Şimdi Yunanıstanda. bulunan ingl

llz ve imparatorluk kuvvetleri 1cab 
eden eevkulcen noktaıannı işgal ede
rek müttefiklerine lüzumu olan yar
dımı yapma.ta hazır bir halde bulun
maktadır. Her gün yeni kıtalar gel
mekte ve bunlar karoya çıkar çıkmaz 
evvelce tayin olunan mcvzllerlne yer
leşmek üzere derhal Jelpa1.C şeklinde 
yayılmaktadır~r. İnglllz başkuman
danlığı daha şimdiden Avrupa.ya çok 
kuvvetU blı: kara ordusu yerleştlrıntş 
buhmuyor. 

Haft.al:ırdanberi asker, malzeme, 
nakil vasıtalan, J11ühlmınat ve dl{ter 
muhtelif maddeler yüklü vapurlar fa
sılasız bir rurette Akdeniz! nşa.rak 
malzeme ve askerden mürekkep ha
mulelerlnl, hlçblr hadiseye uğramak
sızın, Yunan llmanlanna çıka~lar
dır. Bu Akdeniz seferleri düşman dc
nl7.altılan ne tayyarelerinin mevcudi
yeti yüzünden büyük tebllkelere ma
ruz bulunmaktadır. Fakat İngillz do
nanması ve hava kuvvetleri sayesinde 
bütün bu nakliyat memnuniyet verici 
bir tekilde temin edllınJ.,t.lr. İngiliz 
harp gemllerl ve tayyareleri Şarki 
Akdenlzde hiç durmadan dolaşmak
tadırlar. 

Ben bir ŞlmaU Afrika limanından 
İngiliz imparatorluk Jruvvetlar1n1n bir 
kısmı ile beraber seyahat ederek Yu-

ALj ile 

Edebiyat namına 
h"eykeli dikilecek 

tek adam 

Ali - Dünyanın gürültüsü 
içinde bir de edebiyat münaka
ıasıdır almıı; yürüyor: cBizde 
yeni edebiyat var mı yok mu'? 
- Ünivera.iteye kimlerin resim
lerini asmalı'?> nevinden anket
ler. 

Veli - Anketlerin birincisi, 
çeyrek asırdanberi devam etti
ğine göre verilecek cevllp ıu ol
aa gerektir: Yeni edebiyatın 
mevcud olup olmadığı her hal
de münaziünfih ki, üzerinde bun· 
ca münakaşa cereyan ediyor . 
Mesela Beyazıd kulesi var mı 
yok mu diye kimsenin çene çal
dığı vaki değildir. 

- Peki üniversite edebiyat 
fakültesine kimin hüstüpü, tab
losunu asmalı'? Ona da cevap 
veri 

- Kim beynelm:lel olabilmiş
se onun... Araştıralım: Diva'Il 
edebiyatı arasında da, Taıız.i
mattan sonrakilerde de beynel
milel kimse yok galıba... Ya:z:.
dıkları artık kimse tarafından 
anlaşı]mıyor. 

Yenilerin içinde eseri beş 
altı binden fazla basılıp beş altı 
ecnebi dile çevrilip dtitnyaca ta
nınan çıkmadı. Yalnız bereket 
halk arasında bir Nasreddin ho
ca çıkmış; onu maıırık da tanır, 
mağrıb Ja... Matbuatımızda da 
hala her gün fıkralan anlatılır ... 
Bana kalırsa onun heykelini dik
meli derim! Aliveli 

~-------J 
B. Matsuoka 

Moakovada görütmele· 
rine devam edecek 

nanlstana. geldim. Moakova 8 (A.A.) - United 
vasıl olduıtumuz YWlan limanında p •· h b" · ·· J 

klt&lanmıza gösterilen ta.bul aon de- resa ın mu a ıune gore, apon 
rece heyecanlı olmuştur. Sokaklara Hariciye Nazırı B. Matsuoka bu ak• 
yığılan halk blriblrlnl takiben ve sil- fam Moskovadan hareket edecek 
ratle geçen asker yüklü kamyonlan iken ziyaretini 1 3 nisana kadar uzat
hararetıe alkışlıyordu. Ağır ma.kf.nel! mağa karar vermiştir. 
toplar ve zırhlı otomobiller gök gürül-
tüsünü andınr bir gürültü lle geçer- Moslcova 6 (A.A.) - D. N. B.ı 
ken tlddetle alkışlanıyordu. Dün Moskovada B. Molotofla B. 

Bu kıtalar içinde bütün imparator- M k d 1 ·· ·· 
l k emleketlerlne mensup ruıkerler atsuo a arasın a yapı an goruşme: 
b':ııı:uyordu. Filhakika. İngiltere nin büyük bir dostluk ve samimilik: 
Avuatralya, Flllstln, Kıbns ve Yenİ havası içinde cereyan ettiği Japon 
Zelnda askerleri bu büyük sıefer1 kıta- mahfillerinde bildirilmiıtir. B. Mat• 
yatndahteildl. 

1 
suoka, B. Molotofla çok faydalı bir 

gU re i e Yunanistan arasında- f"k" · · d b ı B ti dostluk b 1'Ja h" bl b ı ır teatısın e u unmuştur. • 
aı; n ıç r zam.an u M k • LJ"fi ·· · ·· ·· kadar bariz olmamı~tır. Yolun :ırena.- atauo a nın teıt ı uzenne goru~-

nnda, Bastonıanna dayanarak ayak- meler devam edecektiı. 
ta durmağn çalışan yaralı Yunan as
kerlerinin, Trablus muha.rebelerinden 
yüzleri tunçlaşmı.ş olarak gelen İngi
liz erlerini selA.nıladık.lannı göroüğiim 
zaman oçk müteheyyiç oldum. 

Japon Hariciye Nazırı 
Amerika sefirile birlikte 

yemek yedi 
lktiaad Vekaleti Moskova 8 (A.A.) Japon 
b •• f ttİ l • "• Hariciye Naurı B. Mateuokn dün 

a§mu e f 1!! akşam Birleşik Amerika büyük el-
Ankara 8 (Telefonla) - .uu.lsad Ve- · • c k s · h d f d k 

klletl 'I'eftif heyeti rel.illtlnde açık çısı u ~~n~n ~r . t tara ın an .a. -
bulunan ~üfettlşllğe blrincl mııf §am yemegını bırlıkte yemek ıçın 
müfettişlerden Nahid Tahsin Pekran yapılan daveti kabul etmiştir. 
terfian tayin edilmiştir. 

arruzlan geri püskürtmüşlerdir. Bir- rarla tcmın edilen faydalar himaye
çok esir alınmıştır. Tayyarelerlmlz Ji lı:afılelerin temin edebilecekleri 
düşman mevzilerine bombalar atmış- faydaların yerini tutamaz. 
ı:ırdır. P. M. gazeteai de ıunları yazmak- Sovvet Alman 

kada ve Hollandada hedefleri bom-
bardıman etmişlerdir. Bir hafta zarfında 

Şimal cıenizinde Cherbourg lime- yeni Irak batırılan vapurlar 6 nlsanda Alman hava kuvvetıerlnc tacJır: <Zafer abidesini bizim tara- J • 
mensup tayyareler Yugoslav taprak- hmıza eğebilecclt bir muharebe ba~
Jnrmda hava \islerine, cephane depo- lamışbr: Yugoslavya muharebesi. 
larınn ve kıtaınrm toplu bl.ıı halde B H" 1 · hl f k 1 B Ik 
bulundukları yerlere muvaf!aloyetle • ıt erın zı_r 1• ır a arı a an-
taarruz etmlşlerdlr. Bu hareket es- 1~nn dağ geçıtlerıncJe kırılırsa harp 
nasında üç duşman tayyaresi dÜJÜ- liu sene bitebillr.> 
rülmıiş ve 17 tayyare yerde tahrip 

edilmiştir. J •ı • ı •ı • 

münasebatı 

Berlindeki Sovyet 
mahfilleri bedbin 

Sircnalkte İtalyan ve Alınan zırhlı ngı l% e Çl erı 
ve motörlü kuvvetleri düşmanın mu- 8-lin 8 (AA.) _ Bir hususi 
kavemetınl kıararak Barse ve Tokra.-
yı işgal etm~erdlr. İleri bareketım!z YugosJavya<laki elçi, B. mababir bildiriyor: Sovyet - Yugoa
devnm etmektedir. Ed , • hakkınd lav paktının bnzuı baklanda Prav-

6 - 7 nisan gecl!6i inglllz tayyare- en e vazıyet a d811ın nqrettiği makale. Berlinde 
Jeri Trablus üzerine bir atın ya~ izahat verdi rnk büyüle. teair yapmı•br. Re.mi 
lardır. Mermiler hastanelere ve sivil .,... " 
ikametgahlara isabet etm.lltir. Bir öıtl mahfiller, Taziyet almamaktadır. 
ve birkaç yaralı vardır. Londra 8 (A.A.) - Reuterin fakat Moııkovanuı battı lıareketinin 

İngiliz tayyareleri 7 nisan sabahı- diplomatik muhabirinin öireındiiine l)'ugünlü vaziyet üzer.inde mühim 
nm ilk saatlerinde Rodos adasında göre. Yugoelavyadaki İngiliz elçisi bı- • • t•;x.,ı ı _._t ~ 
bazı mahalleri bombardıman ,...,,...,._ B ,.. ___ beli il l....:t:L b ,,,. teaır ıcra e ""6" aanı ma& aaır. ...... .....,.... • '-AIDp e e '!rlll&. azaauun ep- • • _,_fiil , 
Jerdir. Hnsar yoktur. al cYugoslavyada bir mahalde:> Berlindeki Sovyet mllD en. çok 
Şarki Afrlkadn kayde deler mühlm sağ ve ıalimdir. B. Campbell ve aı- .ihtiyatlar ve bedbin gözülcmektedir. 

bir hl'ıdlse yoktur. kada,lan, Yugoslav hükOmeti ile Fakat. gCTginliği azaltmak için, ha
İtalyan ve ..... Alman kuvvet· beraber Bdgradı terketmi§lerdir ve len Moakovadaki Alman büyük el-

i • D • • balen. emniyet sebepleri yüzünden • • . d lC ,_ 
erı erneyı zaptettı if .ıil • '-=-'- ah ld b 1 çısl ile Kremlın arasın a ço aııtı fa ea nuyen wr m a e u un- .. 

nında ticaret gemilerine de bom- Londra 8 (A.A.) _ İngiliz ami-
bardıman ve sahil muhafaza serris-
leri tayyareleri tarafından hücumlar kabinesi rallık dairesinin 30 martta biten 
yapılmıştır. Muharebe hava kuvvet- haftaya ait ticaret gemileri :z:.nyiat 

bültenine göre vaziyet şudur: leri servisine mensup tayyareler ıse, 
bu esnada timali Franaada tayyare B. Raıit Ali aslCerİ bir Ceman 58,870 tonluk 13 lngiliz. 
meydanlarmı ve kamyonları mitral- 14,975 ton hacminde 5 müttefik. 
yöz ate~ne tutmuıılar ve düşmana kabine kurdu 3,730 ton hacminde lki bitaraf ol· 
zayiat verdir~lerdir. mak üzere ceman 77,375 to-nluli 

Gündüz harekatından, bombar'dı- Beyrut 8 (A.A.) _ "(O.F.İ.): 20 vapur batmıştır. 
man servisine mensup yalnız bir tay- Bağdattlljll alman haberlere göre B. Bu zayiatın, yüksek olmakla bera: 
yare dönm~tir. . . • her. düşman iddialarının yarısını 

. Rqıt Ali Ceylanı. yalnız askerler- teşkil ettiği tebarüz etl.İrilmektedi. 
Berlm 8 (A.A.) - D.N.B. ajan- den mürekkep bir hükilmet kurmuf-

ı~nın bu gece. ö~rendiğine göre İn~- tur. Kabineye ezcümle, genelkurmay 
liz tayyarelen ıımali Almanya sahil- b k al Em' z k• ·· 
lerine akınlar yapm11lardır. As~eti Af anı gener ın e ı, motor• Re demeli? 
veya iktısacJi hecJefler hasara uğra- lü kıtalar kumandanı general Fehmi Tanınmıf edip Reııad Nuri, 
marmıtır. SaicJ, hava kuvvetleri kumandanı makalesine §U cümleyle baıla-

Beı Alman tayyaresi 
dütürüldü 

Loadra 8 (A.A.) - Salahiyettar 
bir kaynaktan öğrenildiğine göre sa
lı gecesi lieı düııman tayyaresi aü
oürülmüııtür. 

general Mahmud Selman ve millt mıı: 
müdafaa direktörü Namık paııa bu- . cYabancı kelimeler dilimize 
lunmaktadır. sel gibi basıyor.> 

Her tarafta sükun hüküm sürmek- Diğer misallerle mukayese 
· ·- edelim: <Dü~man memleketi is-tedir.1 f. 

----- tila etti> manasına cDüşman 
• r • m em l c keti bash>, cHay· Rom:ı 8 CA.A.) - Stefani ajansın- maktadırlar. B. Campbell, bu yeni fikir teatisi yapılmakta oldugu ıa-

dan: Deme yeniden İtalyan ve Alman mahalden lnglliz Hariciyesi ile te• nılmaktadır. İngilterede bir ayda 
ölen ve yaralananlar 

Üçüncü umumi müfettİ§· Londra 8 (A.A.) - Dahili em· 

kuvvetleri tarafından işgal ed~. muı mubalaza etmektedir. 

B. Campliell, vaziyet hakkında B. 
Münir Nureddinin dün Edene izahat venni~tir. 

Hollanda <la Macarıatan- dutlar ç i f t ı i ğ i bastı> denir. 

la siyasi münasebetlerini cHnydutlar ç i f t 1 iğ e bastı:ı> 
olmaz. 

kesti Onun için cyabancı kelimeler 
Londra. 8 (A.A.) - Reuter ajansının dilimize 11el gibi basıyor> 

akşamki konseri Badapeşte 8 (A.A.) - ÖÇrenil· 
Münir Nureddin dü nakş:ım Melek d~e g~re. Maca~istan_dald lngı~ 

ıslnemnsında blr konser verm~r. Ka- dıplomntik heyeti, eger yol hl a 
l:ıbalık fC güzide bir halk kütlesi ta- açıksa evvela Moskovaya gidecef 
!ından dlnl nen sanatkar mütc:ıddid ve bilahare buradan lngiJtereye C!ö-
dcfal,1r alk1~1annuşt1r. necektir. 

lik sıhhat mü•avirligı" · niyet nezareti mart ~:1 zarfındaki 
:r hava kurbanlarının bılançosunu neş-

Ankara 8 (Telefonla) - Erzurum retmiı;tir. Bu bilançoya göre martta 
Sıhhat ve !çttmaı Muavenet mUdüril İngiltere Uzerine yapılan hava hü
Dr. BalJm Clmlnll tlçilncil umuınt cumlarında 4259 ıivil ölmüş ve 
müfettişlik Sıhhat müşavlrllA'fnc tcı:- 5 5 5 7 sivil <le yaralanmıştır. Yaralı
flan tayin edllmlştJr. lar haatllji'ıede tedavi edilmekteClir. 

öğrendiğine göre, Hollıındanın Budn.- dememeli., 
peşte maslll.ha.tgüzarı B. Draı:ı.dljk Vll· 
zifesinden aynlmak içln IIolla.ndJl hü- «Yabancı kclimclrr türkçeyi 
kt\met1nden talimat almıştır. sel gibi basıyor:ı> 

Bu auretıe Hollanda ııe M:ı.caristan 

1 
demeli! 

~1~daslyasi münasebetler kesllmi§- l."'-----------~.J 
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AKŞAMDAN AKŞA~A 1( Ş E D . R H A B E R, L E R i ) Hn1.~ .ç:...pıda 
Ba#an savmaış '~~-~~~~~~ı~~~~~~~~~~~~~~~~~n•••~~~~~-

1 Harp bahçesi 
Huta bir ibtiyan ziyarete side

cektik. Arkadqlardan biri telefon Şehir meclisi Unkapam -Gazi bulvan Karışık kahve Sulh bahçesi 
etti: 

- Beni Eminöniincleki aaatiD al- Pansiyonlu ilkokullu Bunları yüksek fiatle . rindHar., alda selmiyen teyler üze-
bnda belde... 111 l ""'k • • f • IAk 1 k e tesirini RC>steriyor Meseli kim 

- Ne oluyorm yahu? ... Delibn· hakkindaki talimatna- parça em a ın IS ımıu satan ar ceza görece ler derdi ki inaenlaruı : cYeni nizamıt, 
lıldarla genç lmlann .. raadenlU meyi müzakere etti ·~at aabuı.. •Demolaui ve 
vermeleri kabilinden. •• Bir dam alb muamelesı· tamamlandı Fla.t murakabe bürosu memurla.n- ~ erler mücadeleaiıt 111>i sözle. 
yok mu? Belki ajmur falan da nın teftişleri sırası.nda blr turu kah- rinden sonra çiçek denil • 

~ ... Y t.tanbul Şehir meclial dlln Vali '9 veclnln nohutla. karı§ık kahTeyt Jiik- lalelerin. aiinbül1-ni, .:.iı:ıey~ 
yagar. :eeıediye Relsl Dr. Lttt.ft Kıradnn re. sek ftatle sattıR"ı görülmO.f, kahveci karanfillerin. __. ____ 

1
___ -L .. ~-. 

- Ha)'ll', ha)'ll', canmı... Hava JsUlt aıtuıd& topıanmıttır. Unkapanmdan bqlayacak ve,muştur. Adliyeye teslim edllml§tlr. dama ahi ---:--- P.-.u"""'°an 
mükemmel •• Saatin altmcla randna panatyonlu ııtokullaıda VllAyet he- ş hzad ...... kadar uzayacak • • • l" MağfUş kahve kontrollan ile F1at L---L ~ ileacakb. _? ••• Kim. derd.ı ki mu-
iyidir ••• Zira seç kalan ayıbım sö- sabına okutule.cak talebe talbnato&- e e"'""'ılına . Kadıköyündeki ııtim ik mürakabe bürosunun meşgul olacaR'ı-~ irlilde •çiçek• m yddm 
riir ... Ben kendi hesabıma emin ol. mesl müzakere edilirken mllnakapıaı olan Gazi bulvarl üzerındeki is- Kadıköyle Altıyolağzı arasın- nı yazmıştık. Şimdiye kadar yapılan ve onun ,.erini batka ,eyler 
bekletmem... oımu.ftur. panstyonlu ilkokula nar:· timlAk muamelelerine devam ğin1 teftişlerin verdltl neticeye göre, bir- alacak? 

Küçük diipnemek mak••dile oa ctze Jaeşlerlnde yet1şmJt wu:ı.eya çalın~ edilmektedir dak1 sahanın genişlet.llece ve ~ok dükkll.nlarda içi.ne a.ıpa veya dl- .. c~en sün bunu keneli sözümle 
&lakika evvel hazır bulundmn. Doa· ~ batılarak uklar alı- • buradaki binaların istlmlAk olun- ğer bir madde kan.ftınlan mağ§Uf l'Ordum. Hat bo1'UDCI& oturan bir 
hun henüı; ortada yolda. y aLm gelmlt no~a.~a.zl~Ianlar ve Unkapanından Ze~eğe kad~ du.ktan sonra yıkbnlacağını yaz- kahvelere bol miktarda rasıanmakta- dostumun evine ui'ranuttam. 
zaman değil, mekan noldasmdan =· '-•--ien bulUDJlllY8.l1lar• lmtldad den sahada istim.IA.k edil· mıştık. Bu civarda Keresteciler dır. Mah~ kahve satışı yasak edil- Son senelerde bu Yatlı batlı abba 

..,.. ......_.. ak1r ıanıar ı 1 b ed binanı meml.ştlr. Yalnız kahveye ecnebi bun kendiaini çiçek -•--- • 
bpabp oldaiuma söatermek mak· babalan tehlıd, anaıan f 0 

' mes ca en arsa ve n tAbir edilen bir adada 70 parça madde karıştıranlar bunıan normal bmufb. Dün bmer..,..a kap-
Ndil~ dire.le abanclun. •• ana ye babalan fakir ~ır el:. sayısı 381 parçadır. 381 parça- bina mevcuttur. Adadaki binala- kahve rıat.lnden daha ucuza aa.tmata. yanın er tarafından 

Elime b1r çatlaklık dokunda. Dö- yapmata leudret', bul dan 111 inin ıstlmlAk muamelesi mecburdur. Flat mürakabe bürosu ~otlar •. 1~~ar. aoianlar ae-
, .. 0 baldun. Umiaen. beni aldalma- bu yurda alınacak ardır.ı1n1 kanda .. • ruıı lstim.IAkine başlanmıştır. 50 memurlan mahut kahvelerin yüksek ~· bab~.mı ç~ ~id renk renk 
IDJf: realdi mermer, ciciden çatlak... Çocuklar, aile~~~:;: dilek· tekemmul etth1Iın~tır. 34 parça- kadar mal sahibine tebligat yapıl- fiatle satılıp satılmadıklannı kontrol ~~e .~erdL WBunlann ~inde 

tık önce: ~ e;rtı:: ':akamm& müracaat nın da istimlA.k: muamelesine baş- mış, binaları tahliye etmeleri ıs- etmektedir. benim~ bile doıru diiriiat hece-
•- Kim bilir nud bir kasaya al· :ec~rdlr. Bu dilekçeler her yıl lanmıştır. Gazi bulvarının açıl- tenmiştir İkt • d V kil• Anka I remedildenm vardı .• 

l'allllf. .• ıt aıye diitündüm. F~ sö- temmuz ayının blrlncl. gQn=en ;!: ması için 700 parça arsa ve bina Belediy~ istimlA.k: komisyonlan ısa d~. dı .. raya k ~~u ~:;: ~~- edifimde 
'rime bir çatlaklık, bir daha. bir da· 101 ayının 15 inci gününe ar lsttmlA.k: edilecektir . on U en ISIDID ~ en ~7~u..-.en o: 
ha ilitti. Hatta amel bir qmia dit bul edilecektir. le • tarafından takdir edılen kıymete . Bir müdde~enberl şehrimizde ted- -. ~ bU'~ ~ .• keseyim!.. 
nokaam tarzmda bir de lankLk •• Bu oocn"lar ~~acaS::~ .;~ Beyazıttan Koskaya inen tram- itiraz ederek mahkemeye müra- kikler yapan Ilctl.'5ad Vekili B. Hüsnü ~erek benım bütün aaranma 
diifüklük Dab dikkati• a&d• Jayıslle okuldan ç ..,, ı· sınıfta vay caddesindeki fstimlrut mu- caatta bulunmak mal sahibinin Ça.kır dfin Eti Bank ve Sümer Bankta ragmen bahçeye çıkar, her cinsten 

• • ••• a • __ ,_ çatını bitirenler, Hd su ayn meşgul olmuş, akşam trenile Ankara- birkaç çiçek kopararak, olduk 
seçardun:. Mermerlerm urw-• yan kalanlar, okul yasa lturulu kara?Ie, ameleleri tamamlanmıştır. Şim- hakkıdır. Her türlü kanuni mu- ya dönmüştür. biiyük bir demet balinde elime ::. 
Yana dabı yaplfbnlmamıı ... Battan dJter bir okula nakline zaruret goril- diye kadar buradaki lstlınlA.k:lara amelenin biran evvel ilanal edt- tuttururdu. Ben· 
Nvma_ derme çatma. lenler sağlık durumu mfisaıt olını- Avrupa ile tren · 

Halbuki bu saatin ~;.ya iakelel_.. yani~. velllerlnhı muvafa.b.tlle na.kil 275 bin lira sarfedilmiştlr. 164 lerek blnalann yıktınlmasına muvaıalaaı keaı·ldı· - Z~ ettiniz! •• Filin dersem 
le k n ı dünkü sibi batırb7o- tasdJlmameei ıstıyenler. bina ve 11 arsa lstimlılk olun- çalışılacaktır. o zaman çıçek meraklıaa dostum: 

0 u ~unu • ünaaebet· Pansiyonlu ilkokula parasız glrebll· Balkanlardaki harp mfinasebetlle - Sayfiyeden, kırlardan döndü-
'!'Z= Ttmk~J4;"··· •.':~ m • de- mek için İstanbul vll§.yetlnde nüfusa Avrupa Ue tren muvasaluı kesilmiş- iün nasıl belli olacak? •.. di e .. _ •az ...• denildL .• cBıçan~ fena.. kayıtlı olmak lbımdır. KÜÇÜK HABERLER tir. Konvansiyonel tren\ tamamen lümserd' Y l'U 
Dildi. •• cKöprünün üzermd~ l'~ea: Şehir meclls1 salı günil tekrar top- Karilerimizin kaldırılmış, onun yerine Uzunköprü B ~ k . d 
ler akreble yelkovanı cGor~oı:. )anacaktır. * Belediye, garaJlann kontroluna ile Sirkeci arasında sabah ve a.kşam- ':J:~ er, yu. " aynı.~~ e otu-
lau denildi. Huliaa. türlü türlu karar vemı.lştir. Her sernttekl garajlar Şikliyetleri lan iki tren ihdas edilmiştir. ran bunı zayaret ettıgım zaman 

itirazlar... 8~ sonuncusunun • akla fı'aflBfl. IDU"fakabe birer btrer gezııece1c, garajlarda Bele- epeyce , .. ırdım. çünk~. ~~çerım 
l'elmediğini sananın; koDebıyonu dlye zabıtası tallmatnameslnln tatbiki Kacak asanso··rıer manzarası tamamile deııtmlfti. 
tamamlayayun... istenecektir. Simitçi ve börekçi Eskiden çiceklerin ifgal ettiği ••• * Galatnda bir demirci 7 liralık de- eınafımn derdi tarhlarda •İmdi bir takım Yefillik-

- Ne ufak teferruata itİJ'U... Hırdavat fiatleri tedkik miri 15 liraya sattığından ihtikAr cür- ler l'Örüniiyordu. Dikkat ettim. bir 
Sinek küçüktür amma. mide bu· mü lle Adliyeye verllmtştlr. Bunların sahiplerinden tarafta salatalar, aoianlar, kınnm 

landınr... • N -•- ediliyor * Havagazı şirketleri her ay Bele- Dün İstanbul, Beyoğlu, Ü*fuiar 1 ak turplar, öteki tarafta taze baklalar, 
Bu da bplo onun gibi: • e -· dlyeye şebeke hakkında birer rapor simitçi ~ börekçi esnafı namına ceza a ınac daha ötede henüz minimini filizlen-

cak! Bir saatin kaidesini te~ eden Fiat milrak:ıbe bürosu hırdavat tı- vereceklerdi. Şlı1tetlerln memur ve bir heyet matbaamıza gelmiş ve mit bir takım otlar... Her halde 
mermer sütun bakkında dunyamn a.tlerlnl tedk.lk ett.lmıektedlr. Büro- müstahdemin mevcudlan her ay mu- esnafın dertlerini fU .suretle an- Asa:nsörlerln Belediye Makine şube- bunlar da sebze olacak •.• Fakat ben 
altüst olduğu bu devirde böyle sü- nun memurları ıehriml.v.de:kl hırda- fa.ssal bir rapor verebilecek miktarda !atmıştır: si müdürlıiğü tarafından tontroldan cinsini anlayamadım. 
tunla yuı değer mi? ••• » de:ne.cek ••• vatçı dükkA.nlarında meşgul olarak olmadığından, her ay şebelrenln ya- •- Un almak lçl.n evvelce ofise geçlrlldiğl, tadiline lüzum gorülen Dostum hayretimi görünce l'iİ-

c;!!-•--: b b -ilik defterleri g;:....,en g-ırm~A. mall•""'" nsı hakıknda rapor verUecektlr. rnüracaa.t ettik. Bize vesika verildi asansörlerin tadil e .. 'rlldl5'1 yazıl ı Bence deie; ••. Ünau u, D' ""rT u""" ~..- C"A.ııc I""" ~ idi 1 rd k So 41\ol &• - iimaedi. Ben: 
• B tallı ve satış hesaplarını çıkarmaktadır. Her gun g P un a ıyo u · n- mıştı. zihniyetini gösterır... Af savma· * Nisanın onuncu günü Belediyede rıı. ofiste: cBu suretle perakende . _ - Çiçekler?. diye sordum. O 

cılık, denne çatmacılak ••• Taponluk, Teftişler bittikten sonra her türlü memur imtihanı yapılacaktır. İmtl- tevziat olamaz. Bir mümesmlinlz Beledıye Mıı.klne şubesi muhendls- cevap verdi· 
kül!iıtürlük... hırdavat eşyasının toptan flatl, satış- hanlara ilse ve orta.mektep mezunla- gelip hepiniz için un alsın-. dedi- lerinln yaptıklan teftişlerde şehirde ç· ki· h t h 1 k 

. d k 1_ •• ltı.rda alınan kAr nlsbcti meydana çı- rı glreblltw>ekt"ır. Şimdiye kadar imti- birçok kaçak asa.nsbre raslanmıştır. -. ıçe er aya sa .a.annı ay-
şayet bir tiyatro e oru yapıull.lf '"" lcr. Bir mümessil gösterdik, gl- bettiler Onl ı b 1 

kacaktır. Büronun hırdavat flatlerinl hana girmek üzıere müracaat edenle- Vergi kaçakçılığı yapan asansör sa- · ann yer ermı se ze ere 
olsaydı, mazur görürdük... Lakin, tedklkten maksadı, hırdavat satış n- rln sayısı sekizdir. dip un almağa başladı. Ştmdl gene hlpleri tcsblt edilerek ceıalnndırıla- ve meyvalara verdik. Su gördüğün 
oraya " saat direği yalnız bizim ne· atıerlnln fahiş olup olm.adığırıı anla- .. ofiste: cBöyle olmaz unu uncu- caktır. bahçede ,imdi bir tek çiçek yoktur. 
il · • d wil t 1 · • d * y g lert yaklnştığından su !ardan alacaksınız-. dediler. Ofis s ıçın eg • orun arımız ıçın e maktır. Satışlar normal 1se blr mü- az un "' • • Asansörlerin tadlU için Belediyeye Hepsi faydalı ,eyler... Sebzeler ••• 

konulmu tu dahale mevzuubahis de~ndtr. gazoz, limonata. satanların sayısı a.rt-ı müdürüne gittik: ıBlzi bunlara Bah ilikt . 
' r. 6U • 'maktadır. Beyazıt nahiyesi dahilinde- esir etmeyin. dedik. Müdür mil- yapılacak müracaat müddeti 15 n1.- çec e yeni nazam ••• 

.. · · · · · ··• · ··• · ·••· · · · · · · ·· · · · ........ Büro, nlşadır ve kalayın toptan ve ki dükltAnlarda. ;yapılan tettiflercle racaa.tımızı haklı buldu. cMal ve- sanda bitmektedir. 15 nisandan sonra Bundan sonra giilerek ilave etti: 
Ko-tl\ Sinan demit kir perakende satır flatıerlnl de tedtcllc muayene cüzdanaıs meırubat satan-, rllsln. Fakat bu mllı:dar çoktur. teftlflere geçllecelrt.lr. - Bahçeler lüsum- söre iki 
«- Ey devletlu paditabun SU- ettirmektedir. lardan 25 ı y&ıkalanarak halı:lannda 210 çuval ;yerine 146 çuval vere- bma aynlmahdU': Harp bahçesi, 

J .. yman Han! ... Senin namına öyle Gömlek ve kravat için ceza zaptı tanzlm edilmiştir. ceğlz> dedi. KB.bul ettik. İki gün Yat meyva ve sebze sulh bahçesi... o eski hercai me-
bir cami yaphm ki, fayet ruzi kıya· * İstanbul gümrüklerinin 1941 se- bu suretle un aldık. Fakat ılmdl birligı" • umum müdürü nekteler, karanfiller, takaikler, li-
mette Hallacı M • .. •ur ki.İnatm altını azami kar haddi l dakl ld t gene memurlar: cUnculara mil- )eler, fulyalar sulh bahç-inde kaldL 

--- nesi klnunusan ayın var a ı racaat edin> diyerek blze un ver- B. Nazif Ander tekrar -
üstüne getirmek makdadile onun F!at mürakabe kom.l&yonunun pa- 2 800,000, şubat ayı varidatı 2 900,000, mlyorlar. Şimdi Avrupaya 1röre bahçe yapıyo-
kubbesdıe vurursa kubbe ydulmıya- zartcsl günkü toplantısında gömlek, mart ayı varidatı 2,350,000, bu ayın Belediye lktlsad müdürlüğüne İte baıladı ruz. Harp bahçesi.. Burada hercai 
cak; mabed. temellerile birlikte, ye- -boyunbağı satan tlcr.rethane sahiple- Uk haftası varidatı 640•000 liradır. müracaat ettik: •Bu t.ş ofise Birkaç ay evvel meneqelerin yerine patlıcanlar. ka-
rinden sıçrayarak top gibi bqka rinln dlnlendlğlnl yazmı.ştık. Ticaret- * Beyoğlu Hallcevlnden: 10/4 941 devredildi, oraya gld.ln-. dediler. kendisine mezunl- ranfillerin tarhına domatesler eke-

1 k 
hane sahipleri satışlara komisyonun perşembe günü saat 18 de Evimizin Bize un vermek için mutlaka bir yet . verilen y,.., ceğiz. Ben L--ladım. Hatti bah-m· 

bir noktaya fır ayaca tır •.• ,. mu"dahale etmesine ve lzaml kAr had- Tepebnındakl meriı:ez binasında Kon- mutav"-·t ]Azımsa Hava K -. .,.. .... -
""Y - " uru- neyva ve sebze_bl_r- de bu ıene çilek bile ye•=·tiriyo-................. · · ·· · ... ·· dl tesbitlne itiraz etmişlerdi. Komls- servatuar miıdürü B. Yusuf Ziya De- mu unları alsın ve bize o tevzi et- liği um d ~ 

·İ,·t·~·.··h·~İk·;.,ir., belediye için, Türk yon, boyunbağı ve gömlek satışlarına mirci tarafından ıTüric h.alkıyatı üze- sin. Buna razl'"'7.. Tek unculara .· B N~'"'fmuAu- nam. .• Harp iktisadiyatına göre bab· 
milleti lçin, Türkiye için bir ,ey ya· l\zaınt kar haddi tesbLtlnde ısrar et- rinde tedkLklcr• mevzuund:ı. mühlm esir olmıyalım.:-· '~r·ın. bu ~ere n: çe böyle olur. 
pılacağı zaman bütün ustalarda, kal· mektedir. Bu maksadla Beyoğlundakl bir konferans verilecektir. Konferansı L .J llden vazlfcs~e Abbabmıda epey oturdum. Kötk· 

üh d• 1 d ticarethane sahiplerinin komisyona müteakip Halkevimlz trlyosu tarafın- .:ıa•latıı..t•ıı.. mem- ten ayrılırken 0 ealı:i alıtkanlıtı ile: 
falarda mimarlarda, m ·· en ıs er e, ı ı ~•-e karar ve d k rll ekti H k l .. >AA6• ' u . celbedlltrek d n enm.,.,...u - an onser ve ec r. er es ge e- sı·nema makin:..tıen· nunlyetıe haber a- - Sana bahçeden birkaç fey 
müt.:ahhitlerd-.:. ve ~leri teae İlm rllmiştir. Komisyonun bu hu~kl bilir. •• · nmıştır. toplayayım! •.• dedi. 
edenlerde buna yakın bir :ıdbniyet karan, tedkik ve tema&ar blttıkteıı imtihan edilecekler Ya§ meyva ve Sonra giilümaedi: 
ha"kun' olmak eerektir: Ebediyet fik· laırı!acaktır K •• ük• • t• b ,._, "' sonra an ....... · aragumr cınaye ı Sinemaları tertlf eden Belediye Ma- ze g.,. ihtisası - Bir kaç demet yeail salata, bir 
ri:ıe yakııa bir fikir!... • Sul l . f• muhakemesi kine şube6l, İtfaiye ve Sıhhat müdür- ;eıtıı:~edeıneyh .~~ kaç aoian ve biraz da bakla ile bir 

Bir asırdır tamir tıörmemJt h: Ticaret Veki eti o ıı Iüklerl, tedklklertn neticesinde hazır- bi •~rfil>ell bLr.., _ buket yapayım mı? 
Mahmud kaldınmlarından • • Cumartesi gfinil akşamı Kara.güm- ı rl Beledi ısuıı.ı... ~ za 

1 teker meker - geçebilı· müdürünün tedkikleri rükte bir cinayet olmWJ, Sadullah ts- :er:11şı~r. a~porıarı:' ~~ tm getirilmesini BlrHk için bir mu- Gü~ük, fakat ~ugünkü harp de-
;ru:~.~Dünkü asfaltlarda ıu biriki· Ticaret Veklleti Ofis müdürlüğüne minde biri, arkad&.§1 Abdullahı vur- anlaşıldığına göre, birkaç sinemada vaffalayet tellldt.l ederiz. vam erse eve ~en misafire sulh 

ı ı tayin edilen B. Ahmed cemil, şehrl- muş, Abdullah bir müddet sonra öl- Belediye zabıtası tallma.tnarneslnd~ cı ... '-... -lzln sebze ve mevvn '"i muh- bahçe.sinden çiç. ek, harp bahçesin· 
Yor. çöküntüler hası o uyor... J d d- yçıuwı " ... ~ d d 

Y 
. . .... ndeki meydanın le- mlzdeki ted!dklerlne devam etmekte- rnüştü. Suçlunun uruşmasına un gösterilen esaslar mevcud değildir. Bu telif bakımlardan ara sıra gazete ~ ıse. aha ıfe .~ara~cak . .'eyler 

cnıcamı onu • w• Yeni dir. İstanbulda kurulcalt ofis ~t b2.şla.nmıştır. Sadullah duruşmam. sı- sinemalarda talimatnameye uym~ mevzuu olmaktan haU kalmaz. Ümld verilmeaı pek tabu d~l midır? 
ferruatı, ve oradaki saat dareK1 işlerile iştigal eden Ofis müdürü mu- triasr·.ında kendini şöyle müdafaa etmiş- için esaslı tadildt yapılması lca.b et- ederiz ki yeni müdür bu şlkAyetlere Hikmet F cridun Es 
cami derecesinde sağlam olmak ge- vakkaten tutulan Kutlu Handaki ka- mektedlr. • meydan vermemek çarelerini bulup ..................................... .. 
rekti. (Va • Nu) tın tefrlşatlle meşgul olmaktadır. - Cumartesi l\ünll Recep, YUıSuf ve Kaymakamlara gönderilen bir ta- tatbik edecektir . 
..... .................................. , in Abdullah lle beniber birkaç yerde lç- İstanbul &kek mektepleri Futbol 

b 
Ofisin müdür muavinliğine tay tik. BllA.ha.re Karagümrük sineması- mimde, sinemalarla meşgul olunarak ----- 1 B 1 d. h e e +~-- uıa kslkl ı ı1rm ıı 1 1 ısten B l d. E k f ih iır heyeti ba,kanlıiından: e e ıye mu as edilen B. Fahri Meçek de .Lboanb na glrdlk. Sinema paydos olduğu sıra- e işti er n a ne ça ışıması - e e ıye • V a • tİlafı Çarşamba günü Beşiktaş Şeref 

müdürü Ankaraya gelmiştir. Teşkl!Atın iklncl muavinll- da karşımıza blıb.ç klşi çıktı. Bize m r. Belediye ııe Evkaf arasında musalt- stadb;ıda yapılacak meçlar: istiklal 

d
• 11oıne eski ticaret ataşelerinden B. Mu- çattılar, kavga.ya tutuştuk. Bu esnada Sinema. maklnlstlerlnln kont.roldan karat ve mukataa vergilen ı yüzün- L T k L S H k 

gİ ıyor & flaln lthallt 11yandım-. diye bir ses duydum ve geçlrllmesl, makinist evsafını halz ol- den bir anlaşamamazlık vardı. Anla- • :': sim · . aat 14 de. a .em 
tstonbul Belediyesi Muhasebe mil- zarrer tayin edllmiştir. o kaçtımAbdullah bl7ıe tecavüz edenler mıyanlann çalıştınlmamam. kara.rlaf- şamamazlığı halletmek üzere Belediye B. Uluoz, Muallım M. - Pertevnıya! 

dürü B. Muhtar Acar, VJil\yet ve~;; müdürlüğü vazifesi Alpullu şe-ker fab- tarafından öidürülmü.?tUr.-. mıştır. Nlsanm 15 hıde Belediyede si- Hukuk ~leri müdürünün riyaseti al- Saat 15.15 de. Hakem B. Şazı 
diye butçelerlni tasdik ettinnek u ~ rl.kası ildncl müdiirll B. Haydar Meh- DUI'WJllla, şahkllertn celbl ~in bat- nema makkııstlerl imtihan edilecek- tında. bir komisyon kurulmuştur. Ko- Tezcan. Yüce Ülkü - Ticaret. Saat 
bu ak§am Ankaraya hareket edec - mede verllml§tlr. ka güne bırak:ılınJltır. tlr. misyonda Ev'kaf mümesslll de vardır. 16. 30 da, Hakem B. Şazi Tezcan. 

ıır·:.:· ====================~Bİha~..,~Ahm:ıc=a~-,~a~g;aö'1r:a:= •. =. ===================:::::a==-

- Bu harp bittikten ıonra ga~e
telerde, benim gibi, tarihi yazıdo.., u· 
ınak merakında olanlara güıı os:a· 
eak bay Amca .•• 

••. Havacılığa ait mi istenin .•• Denizciliğe ait mi .•• Karalara ait mi ••• . . • Yoksa politikaya ait m~ oku 
okuyabildiğin kadar! ... 

B. A. - Fakat bunları okuyabil· 
mek için hiç olmazsa elli sene geç
meli!. .. 

- Neden} ... 
B. A. - Baksana. bizim gazete

ler henüz Abdülizizin intihannı bi
tiremediler f ••• 



r'lklr ve San'at, 

Fransız hezinıetlnin tasviri 
Hürriyet meselesi - Eylôl 1939 ile 
mayıs 1940arasında Fransa'nm hali
Haziran 1940 felaketi ve mütareke -
Fransa'dan ümid kesmek kabil mi? 

Tarkiye 
serbea giiref 
birincilikleri 
lıtanbul takımi dün 

aabala Ad....,.. 
hareket etti 

~---- BUGÜN MATiNELERDEN iTiBAREN: lSTANBULUN EN----~ 
biJiik 2 Nwwn•NiMI• a:rai unwNla 

,...--A-Teld-Z
00

-, ~-542-K----.ll .--Ç-E-M Tel-~~-, ~-~-iT-AŞ--ı 

.t:n ,:W. EMiNE RIZIK v•:z-• SÜLEYMAN NECIB'I 

DOKTORUN AŞKI 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

BU AKŞAM 

MELEK 
B8Jlk Bir Atlml Kahnmmll 
Kudsi Bir Vmılfealn Kmlmıı 

MUKADDES YAZiFE 
Bat Rollerde: 

LEVV ADIES • LYNN BABVBY • LIONBL BABBDIOBE 

:blft olarak: ım 1aıı p1en l'oz DlnJ& ve Bap h&ftdialerl 
DDatAT: 11umarah tolıuldarm llkendeD. ahdmlmalı 

ıtaa oıaaur. Tel: 40888 

Yıldızlar yıldızı GRETA GARBO'nun 
Dahi rejisör Emest LUBITSCH'in idaresinde 

el.ADAM O KAMEl:YADAN• eoara IELVD DOUGIAS le ..... te•Wili ,..an. filmL 

GULMEYEN KADIN 
Tlıkte .azlil -- .. ·.t ........ w. GOLEcEK11R. Bltla ...... MDam bttaracalt 

...... .,.. 80YOK FiLM 

Yarın akfam S A R A Y Sinemasında 

BlJGbmatın...._ Hlllarm 

Büyük ıeref haftası 

--~ ......... ---bafw ..... -~• .. •ilde ... 
la -ıa • MbllE lallll ....... .._._.. 

il DA 
FiRARiLERi 

jAcKIE cOOPEii 
Victor Mac Laflan 

v.ı. hsGaclea tedarik ec1UeWJtr. 

ÇALllAI SAADET 
«RA&1&8 V.&NEL • J1JUUI m&Y • 'D1dA PBDOa 99 

111n PBIH cDi '~ YdWJD JUldtliı 1tlr lle)'eam lra7· 
I miıdlr. Yum ..... 

sinemasında 
... lla pheı•l MJllf lılt ..,.., .............. . 

1 MiLUHALEMDAi 
BUG'ON 

JOAN KRAWFORD 
.... 

CLARK GABLE 

llltkOmlıt gellsl 
AYRICAı 

Ohenm her tarafacla _.... ...,_7Jllamll • .. 
Operam~ 

TRlVYATI 

MARMARA'da 
KOçOK 

8 ŞIRLEY'IN 
U IRrlUıd de laanaa Jia

ıablı ton Mdba w • 

g ~[!8 
N A,maı 

1.._.~BZAR ROME 
.. ......, ......... tara!u .. ...,.111 • 

Hayd8t Aıkı 
Matiaelerden 1tliUtıi 

1 

• 
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SOZOl &EliŞi 
Ham erikler 

KUS BAKISI: 

lngiliz • Fransız 

münasebab 
Vichy'den gelen bir telgraf, 

Marepl PM&ln'ln l'raDm1ara hi
taben radyoda bir nutuk söyle
diğini bildiriyor. Mareşal nutkun· 
da muhalffierln bir müddet su
san propagandasının hergün da
ha ziyade artan bir şiddetle ye
niden başladığından bahse~, 
şeref ve namusun Fransanm es
ki mütteftllne karşı hiç bir hare
kette bu1nnl'NlDUl$Jm emrett.lllnl 
&nyleml§ 'fe aanunda Fransızları 
milttehld olmafa davet ey1emlş
t1r. 

Bu nutuktan şu noktalar anla
şılmaktadır: 1 - Fransada hal
lan bir kısmı bugünkü idare 
şeklinden memnun deilldtr. Ma

KOCA SINAN 
Edirne ve Trakyadaki eserleri birer birer 

tamir ve ihya ediliyor 

Eclimede Ieea 8.laa'm ihya edilen elel'lerlnden Vezir Büs&empafa ham 

reşal'm muhaıtner dedltl bu Güzel unat aerlerile Türk mede
t 'zümrenin faaliyeti kendislnt his- niyetinin. Türk varlıiuun mümtaz 

ttlrmekte ve gittikçe artmak- bir 1!1etheri olan Ml'~ 1:ü~k ~ 
se İn neanzde her yıl olduau 11bi basün 
tadır. 2 - Fransanın glltere de büyük Türk mimarı dahi Siaa-
aleyhinde vaziyet alması ihtl- nm hibrwm batluyonaz. 
mali halkı endişeye düşilnnekte- Edirnen.iın cE.ııki eaerleri anenler 
dir. Amiral Darlan 'ın sözleri, ge- kurumu>; Türk aanat tarihinin cl&n
çen batta Cezair sahil bataryala- ya~ .. 'e!ef ..ı.n ~tli menlal,e

İngillz torpido muhrlpleri- len onunde yalmz ıftibu ~
nnın )a kalmıyor, ha topraklar 6zıerinde 
ne lau1ı ateş açması bu endf§e- yurd baihhimı ebedilettiren. lauap 
leri arttırmıştır. Mareşal Petain oln:uq. aanat aerlerimizin ibya11n& 
bu sebeble halka izahat vermek ela yüz gü)dürüc:ii lümmetlerile ça-
lüzumunu duymuştur. lıpyor. 

Fransa.da bu'""'"'"' idare şek· Edirnemiz; baıtanbaıa canlı 1>ir 
&'"'"'M.. tarih hazinem ve Abideler diyand11. 

linden memnmı olmıyanlann bU· Sinamn Edirne ve Trakya hölgeıM,-
lunduğu Fransız gazetelerinin de meydana koyduia hlrikavt lbi
neşriyatından anlaşılıyordu. Bu deler, uırlann ihmali yüzünden ha
gazeteler birçok noktalarda hat- rap olmakta idi. Son inlulabunız1s 
tA Vich 'Ye Parlste gizli beyan- bqlıyan koruma gayretlerile brtul-

y mut bulunmaktadır. Bunlardan: 
.----------~=======:;:~:;- nameler tevzi edlldJttnden, tev- 1 Ed' _ _J •• L Sel' . 

- ımeae ,...eaer nmye- .... "lldde K8Ca Slnan'm ...ı olan ltöteti )ilin teriiWnde Ceıdid kHler yapıldılmdan bahsediyor- nin lr.11metli müttemi)&bnı ihtin 

~ • • O .. du. cFran.sıs cümhurlyetb lev- eden etrahiıdaki bina heyetlerinden AJlpap camisinin Brıme lıiprildnden lirihıüt8 
... halannın kaldınlarak yerine eaki (DariUeübyan), (Dariillr.ura) nuninin ve.ziri Ahmed pqa ile bir-

«Franm hükametb leThalannın yeni etnografya müzelerine çevrile- B .. .. k s· likte Taıntvar aeferi yapan Ha-

ç rap m akinesini aşk yüzünden konması Fransayı temsil eden rek tamir edilmif ve çok urt bir UYU inan cer Zade İbrahim beye aid hu cami 
O keşfetmiştir h beledi- dairesinde bulu pllna malik Araıta denilen cHaffaf- Malkara tehrinde olup Koca Sina-bl apas Ve er J"" - Jar Ç&ffJSI> da yılr.mb halinde çolr. Din müatesıa plan tiplerine mahaua 

r P nan CMartanne) heykellerinin harap buluncluiundan. büyük him- BU2iin ölümünün tele kubbe esasında mükemmel bir 
makiDeli ketfiniD 3S2 nci IDlfbr. Marpret bu ~n~ ile ç.o· kaldınlması, faşist usulü gençlik met ve emek .. rfiyle kurtanlmııbr. eserdir. 

P~':aü müa•ebetile lnsilterenin rap örmeie 'bq)aymca ıılen :roluna teşldlltı yapılması birçok Fran- Arastanın içerilinde kemer n 353 üncü yılıdır Umumi müfettişlik marif etile tan-
K t kontJuiuada merasim yapıl- giımif, ailesi refaha kavupnuı ve sızlan mütee~lr etmiştir ayaklarla tqkil edilmit karplıklı zim kılınan keşif naml"si mucibince 
..:r. hk çorap makineei 1589 ta- çok geçmeden genç kız papasla ev- · (61 )adet aıravari mağazalar olup 1941 yılı içinde tamirine başlanma-
dhinde Kent kontluğunda bir papaı lenmiştir. Fakat Fransızlar arasında asıl ortasında 150 metre uzunluğunda. ~ 1MiJiik Türk mİımMı ıı kararlaştırılmıştır. 
tarafından keşfedilmişti. Lee ismin- Makine ile çorap örmek 1666 ta- endişeyi mucib olan Fransanın 6. 70 eninde bir yol devam ebnek- Sinan'm öliimiinin 353 iDci ,.ı 6 - cCedid Ali paşa çarşısı> , 
deki bu papaa Marıaret aduicla hir rilainde framya 1.,eçD:Üftir. Jean İnliltel'e -1eybüıe ha,rbe ~ teclir. Kaa Cllua..a. oda Pil .... tli - ÜDe .-' .!rtab_. S-. Ed.ime.ia - if)ek cadd..; uaerinde 
kızı eeyjyordu ~ .......... -- Hiaclnt aclaul" .. ,._ ....... tht.tmalfdlr, Bir samanJar t.a- mmcla &7ft bir yol ~d· .... .. ..... - ... lıir ... INalwa Siawn iN ...... .r.il 
mandan beri nipnlı ~onlu. makiaemal lllala elmif •• kral On val'ln harekeU nasıl l'raruazlan lıkh. ( 10.> ~~ k-'i ballatlller ......_ J ıe' ·a ..._irs' ... DÜalarf mm. amamf .ınüfettitlısın 

M t k ..;;,el •• çok •- ~,.___ın__,. • .-1-"d .L.!-_ il tertip edilmiftir. ...... 8a ......... .,.... ..w.ı cleWetile tamir Ye tahlum edilerek 
argare ço •- ·ı · fakird' av~ _,_ en •-- • to- telAp dQşilmıüpe flmdi de Bu iki hm hirlettiii kal ~ hlrat arsa ..ı.. kartanlmıfbr. 

Timli ~ir kı~dı .. Fakat. 9:1 em her gü~ rap yapmak inhiaanm al .... br. E...- am1ra1 Darlan'ın VUlyetl aJ!ll noktada ! 0 
içeriye ~chnbk '::U... ._ "7Gk ._... • ._ bllrW a:i- Pllnmda içten ölçüsü: 266 metre 

Aileainı ıeçındırmek 1~ kadar ço- ,,-ell pamak IORP ,....Juken eoma suretle heJeC&ll uyandmıuştır. ie mahaua 16 muntanll\ klteJe pnt ..ı.-...... uzunluğunda ve - kapı çıkmb lu-
•bahtan ıece yarıll · Iıs lan yün, ipek eoraplar da ~pdmaia Amiralın l&der1 Sik ilk Parlse tabinı edilmif aralan kemer pence- • mb ılMlla aut 20,45 ıunlan bariç - 16 metre enmde 
rap örerdi. Bu ~hepe ~-e'v~t baflanml§br. Buaünkfi makineler gitmesi b ....__~ arttırmıştır reli ve üzeri kubbeli bir cihannüma de mimar Seılnd C....... An- olup 56 adet kemCT tefkilitlı aıra 
papaala çıkıp bır yere gı es Fıanaız muhteriinin malda.uün mü- U ·-J- · yük.elmittir. lmra rad,.~a Sİnlm laaldnn- tonoz dükkinlan havidır Girit ve 
hulanuyordu. , da ni- kemmelleıtirilnıit ıelclidir. Fakat~ fşte Marepl ~taln bu endişe- 2 - c:Vezil' Rüetem Pata hanı>, da Wr kom.w ••eeeldir. çıkıt için altı kapıa bulunmalıttadır. 

Papaa bu .. v~et ~al'flllD ek bir çorap makinesini. yakanda _.a:rledi· leri teskin etmek fstemlf, Fransa- yanyana iki bina maı:ızumHile bir- Cedid Ali paşanm Babaeaki şeh-
pnbeının yu.~unll h~fıfl~ec ir tık· ğimiz sibi. l>ir papM qk ,.üzünden mn eski mütteftğlne karşı hiç letmiı, orta avlulan açık, fevkant • . . . rinde köıeli plan tertibinde çok ~s-
pre düıünn_ıuı ve ~ırço a~e at ap- ketfebniftir. bir harekette bulun,mıyacağı, yal- ıekilde bir eserdir. Bu kere büyük ~ ~k komiflen aslı gibi tecdıd tetik bir eaeri olan camının son ia-
tan sorıra nihayet hır m 

1 
• ruz İngllterenln de J'nmssmın masraflarla en mükemmel tarzda "hlmifbr. . till eanaaında yıkılm" olan m na-- k i .... ....1 .. 1 -"çl...,.innemesl lAzım reıatoruyon tamirleri 7apılarak ihya ~ - Sokollu Mehm~ Pataya a&t reai iki sene evvel yeniden yapalnut 

la k yma am ~u. a':. "'9" edilmittir. cÇıfte .. H~lar>; ~-~umu- ve hu kere de esaa1ı tamiri ıçm te-va 1 Ve a geldiğini soylemfştir. İngiltere 3 _ cYahya be,. ıa hazinesi>: mt müfetbtliiin teşkili taribi.e ka- tebbüae geçilmittir. Gene Babae ki-
lgal altında balunmıyan FranS8r mimar Koca Sinan tarafmdan Tqb dar ot ve aıunan deposu oluak kul- de Cec:lid Ali paşa hamamıle .. dört • 1 • daJd halk için vakit 'f&kit iqe Müsellim ve Pravac:li denilen uzak lanılıyordu. Halbuki içeriai en )ay- yüzlü zarif meydan çeşmesi, yüz 

tayın eri maddeleri g&ıderilmeslne esasen membalardan ıehrin sa ihtiyacma metli ve en zengin malze~e ile ~k kaı;>lama !aıları t~c~id edilmek ıu-
Q de ed1 rdu. Bu aebeble kartı bu hazine içeriaine gelen eular sanatlı- yapılmıtbr. Bu guzel esenn retıle tamu edılmışhr. 

m 
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yo i tından ' için bir ctabim m.balli> oluak in· derhal kurtanlmaaına tqebbüı edi- İşte aerhad ufuk1annda milli ea-

Nureddin Aynuksan . y alova 
kaymakamlığına tayın edii.di 

ulutun&. Niblr b)'"'•tamı 
~ lNIUD81l uıeıttupç RqadlJe bJJDAbh· 

Mareşalm tan_na sonra, 18 edilmifti. )erek bu kere c 12 bin liralık> ke- tetiğin kanat açan en aziz, en •ıtl 
iki bük11met arasında sillblı Uzun aenelerden hm metruk ve ,ifnamesi üzerine tamirahna bq- hamleleriyle kıymetli sanat eserle
bir 1htilAf endişesi ortadan kalk- harap kalan bu tarihi su hazinesi· lanması ltararlqbrılmıştır. Gene So- rini seve, seve kurtarmış olan muh
maktadır. nin esas teklini kaybettiren üzerin- kollu Mehmed paşanın Lüleburgaz terem bü} üklerimizle beraber Türk 

Emniyet 
deki mühaddes ilaveleri kaldınlmış, ile Havsadaki hamamlarının da ta- gençliğinin, Cümhuriyet evlidlan• 
cephesinin yonma tq araları, tuğla mirleri tekarrür etmiftir. nın mutlu baıanlan. 
tirajlı tarzı tertibine göre reatoru- 5 - cTamtvar fatihlerindeın Ha- YültaeJc mimar 
yon tamirleri yapılmıt. kubbesile cer Zade İbrahim bey camiai>. Ka- Kemal Altan .&akara 8 <Telefonla)~ vallJl Hayri Dlşllol!1:.ıerı vmum mOdGrlil-

KQlerl ftlllJlln~dfk nlWliD8 IJD&. n::=, SoJdan Mimar b.:rma· memurları 
~~ ~ e. caTld ..!::ı'"ıi C:.-. - =::::,: Tıbbiyeliler bahar 1 Güniin Anaiklo~iı 
Ouiaııtep •a111111Dt sı:- ...U· lalı ze~~=tlnctl fube mWrli- eezintiai - -
Birbaneddln Teter, oraı. mitdtırı-.. u ttilWil .,. Kıyafet ve techizat • • •ıeriaıl 
Jllln• Sinop •allll B. ::;:_Salih pne, Tralr1a ~:-1 ~ vıae lr:Q· nıza• mnam-ı·mn· bazı .... "!;,~üı~--~Ada-~ JŞK O DRA Para ve •11•• ~ la 
lllnop 'f&lWl1ne Çorum. tJtanbOl ıaıt mtıclilril C&n ebmı ... uu-ı •w ii> "--- ,,_ ... - veren ......... ~· 

Hava kurumuna 
kılıç, Çorum n.JIUllne de Ab)D1 matamıtlJn.&, Karapmal' DJI!' mlfet dd fıkralan zlnti tertip etmişlerdir. . 8abahleJ'bı 8on hare-kit dolayıs yJe İtkodra'Dm 
emn1Jet mtldtlıil B. MUZ&ffer Receb AJdDı Tl'Ü1• mnuml - ma e Ye bus~ vapurla AdQ& Pdllecet, P)lJ- lmU geçi}'Or. • ..... 

8 
(A..A.) Tllrk Ban Ku-

taytn edllmlflerdlr. tlfllll mü mtldar:::n•hM!e deiiftirildi oı&eıde ötle y~I JWCet, ellenlle- Bu tehrin tranma Snlaıt, ~ rmauna 78pıbJlatta olan tebmil1ere 
dii., r ııuıet Mecllıd mub• ak n aq&m donötte Botaziçln~ navutçaaı Bhkodra w .al ... dair ballı.t aıetnnm bilbedtte göre, Kaymakam ve e BUIDI Keoed Jtarapuıar ~: mehtap ta blr cevelln yapılacaktır. 8eodra'dır. Kendi imalı!• - 161 OemJ.ttıe tbrablm Kanat, K1lr'UID& 
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Sahife 8 

" Bir damlacık maksum ,, 
Ahmed Kenan: ı atmıştı. Yanımda oturan kadına& 
_ Hayatımda böyle şey başıma - Bayan, dedim, ıu çocuğun ter• 

gelmemişti, dedi. biyesini verseniz e ... 

F h ıd · · ı· 'd' A k d ı rı Haydar ondan evvel atılıp banaı ena a e sınır ı ı ı. r a af a b. esil ... 
onu..'l. bu halini hiç görmemişlerdi. - Sen herkesin ter ıy e ugra• 
Çünkü Ahmed Kenan son derecede şacağına kendi terbiye~e baksan a .•• 

k. b' · I '-1 t diye cevap vermez mı? sa ın ır ınsan o maıc a tanınmış ı. 
Öyle olur olmaz şeylere katiyen kız- Kadın daf: d' Ç ,_1 1_ 

d - A e en ım... ocu ... a çocu~ 
mnz ı. . . mu olacaksınız? O bir damlacık 

Cenç adam arkad~şlarından hır~- maksum... Ne söylediğini bilir mi 
nin kendisine uzattıgı paketten hır h' ... 

... b 1 d ıçr ... 
sigara alarak a'lllatmaga aş a ı: cUhavle> gibiye başımı iki ya• 

- Bugün öğle yemeğinden sonra na salladıktan sonra sesimi kestim. 
hiç bir i~im yoktu. Lokantadan çık· Bir damlacık cmaksum> un gözleri 
tıktan sonra bir sigara yaktım. Kal- hep bende idi. Bir aralık dalmışım. 
dırımın kenarında durmuş, boı s~at· Parmağımla burnumun üstünü şöyle 
!erimi en iyi bir tarzda nasıl geçıre· hafifça kaıımağa kalkınca yanımda 
bileceğimi düşünüyor~um. l~!e tam oturan küçük Haydar bir çığlık ko
bu esnada önümde hır. otobus .?~.r- pardı: 
du. Bu sırada gözlenm otobusun - Aame... Anne ne pis adam 
pencerelerindcm birine i~i!~i. Orada bak ... Elile burnunu karııtmyor ... 
sık sık kendisine rasgeldıgım ve pek Bu söz üzerine sanki parmakları
bcğendiğim h_ir g~nç .~~.dın otur_u- rnın altında ateıten bir burun vu
yor, hatta hafıf hır gulumseme ıle rnış gibi hemen elimi çektim. Oto
bana bakıyord~. ~~tı~ b.?~. zam~- büste yeniden kahkahalar ... Bu ıe
nımı nasıl geçırecegımı duşunmege fer annesi Haydara şöyle çıkııtı: 
lüzum kalmamıştı. Bu otobüse at- _ Sen sus bakayım ... Herkesi~ 
]ar, Beyoğluna çıkardım. Genç ka- burnuna karışma... Belki mendili 
dının ineceği yerde ben de O'llun yoktur adamcağızın. 
gibi hareket ederdim. Ondan sonra- Tabii gene gülüşmeler ..• 
sı kolaydı. Bir aralık bir damlacık maksum 

Elimdeki sigarayı atarak, kalk- cebinden küçücük kırmızı bir ufak
mak üzere bulunan otobüse doğru !ık para çantası çıkardı. Bunu t\Çtı. 
koştum. Genç bir biletçi otobüsün işte bu sırada yuvarlak, ışıltılı bir 
arka kapısını açmış, basamakta du- şeyin bacaklarımın üzerinden teker
ruyordu. Benim hareket halinde bu- lendiğini sonra yere düşüp ııngıt
lunan otobüse binmeme yardım etti. dadığını işittim. 

Lakin otobüsün iç;ne girince şa- Haydarın zaten kırmızı olan sı.ı-
~aladım. Çünkü oturacak tek bir ratı büsbütün kızardı. Bir feryad ko
yer bile yoktu. Travmayda ayakta pardı: 
durmak bir şey değildi. Lakin ta- - Yirmi param düştü... Kenan 
vanı gayet alçak bir otobüsün için· delik yirmiliğim düştü!. .. 
de ayakta durmağa hiç alışmamış- AMesi bir damlacık maksuma: 
tım. Bunun için beni koltuklıyaraıc - Allah senin müstahakını ver-
otobüse sokan biletçinin yüzüne sin... Hınzır yumurcak ... Zaten ıen 
baktım. O hemen benim alakadar para kıymeti bilmezsin ki ... diye ba-
olduğum genç kadının tam önünde- ğırdı. 
ki iki kişilik sırayı işaret etti. Bura- Haydar mütemadiyen heni gös-
da bir kadınla, küçük bir çocuk otu- tererek: 
ruyordu. - Onun altına düştü ... Kalksın 

Genç biletçi o:ılan göstererek: da paramı arayayım 1 diyordu. 
- O bayan çocuğu kucağına ala- Kadın bana: 

cak ... dedi, küçüğe bilet kesmedik... - Duymuyor musun a efendi~ 
Bunun üzerine ben kadınla çocu- kalksan a .. · 

ğun oturdukları iskemlenin yanırıa Cevap verdim: 
dikildim. Lakin onlarda hiç bir ha- - Bayan yirmi para için bu .;e-
reket yoktu. Otobüs sarsıldıkça sık kilir mi> 
sık kafamı alçak tavana çarpıyor- Kadın fena halde sinirlenmişti: 
dum. Nerede ise otobüsü durduru:> _ Günah değil mi ayol... Bir 
aşağı inecektim. Lakin biletçi mü- lokmacık süt yetiminin parasının 
tcmadiyen hana: üzerine oturacak değilsin ya... Ye-

- Otur bayım otur ... diyordu tim parası bu ... Kalk ... 
Nihayet kadın, yanındaki çocuğa: Bir lokmacık süt yetimi de ceke-

- Gel bakalım Haydar, d~-t:, timin kolunu çekerek tekrar etti: 
amcana yer ver de otursun... _Kalk! .. 

Haydar kırmızı turp gibi al ya- Kalktım. Onlar bacaklarımın ara-
naklı, gözleri hafifçe ~aşı bir çocuk-

sında, ayaklarımın dibinde üstü detu. Annesinin kucağına çıkarken be-
likli yirmiliği aramağa başladılıtr. 

nim yüz.üme ters ters baktı. Sonra 
Yok, yok, yok ... Kimbilir otobüsün 

da annesine: 
neresine sıkışıp kalmıştı. 

- Yaaa ... Ben öyle amca is!e· d 
Çocuk kıyametleri kopanyo. u. 

mem ... dedi, o sinemııda gördü~ü-
Baına: müz: cKatil hırsız> a benziyor .. 

- Bu aldı ... Muhakkak yirmiliğiBen boşalan yere ilışirken küçi:k 
d b ·· .. ·· · b'' mi bu aldı ... diyordu. Hay ann u aozu uı;crıne urun 

otobüste bir gülüşme olmuştu. Zıt· Onlar parayı ararlarken ayakta 
ten bana da topu topıı yarım karış- kaldığım için ba§ımı mütemadiyen 
lık bir yercik vermiılerdi. tavana vuruyordum. Nihayet: 

Utanmış, sıkılmış ve terlemiştim. - Küçük, dedim, öyle yaygarayı 
Şapkamı çıkardım. Bunun üzerıııc koparma ... Al sana yirmi para ve
yanımdaki kadının dizlerinde otuınn reyim .. · 
küçük Haydar deminden beri ağzı- Bu sözüme fena halde kızdı: 
nın içinde tuttuğu parmağını dış.ırı 
çıkarıp kafama doğru uzatarak: 

- Anne ..• Anne bak .... dedi, &e· 
ınin amcan dediğin adamın kafası 
da kelmiş ... 

Otobüste yeniden bir gülüşme ... 
Bilhassa arkamdaki sandalyede otu
ran beğendiğim kadının tarafın<laa 
gelen bir kahkaha ... Artık tep~m 

- Ya ... Ben kimsenin parasına 
muhtaç değilim. Kendi yİrmiliğimi 
isterim. Onun üstünde delik de var
dı. Boynuma asmak i~in ... Sen a,ır
dın değil mi onu? .. 

Artık caınıma tak demişti. Oto
büsü durdurttum. Ben inerken ar
kamdan kahkahalar yükseliyordu. 

Hikmet Feridun Es 

Tefrika No. 38 

Giizel Gözlü. K1.z 
Aşk ve macera romanı Nakleden: (VA - Nft) 

~~~~-----..~----

Şimdi, büyük odasında düşünü- ayaklarının ucuna basarak, oda efİ· 
yordu. Yatağında sağa sola asa· ğinde göründü. 
biyet içinde dönüyordu. Delikanlı, büyük bir aık coşkun-

Bütün iradesini, manevi kudretini luğu ile verdiği delice karann tatbi-
mücadele için toplamak istiyordu. irine girişiyordu. En tehlikeli ame-

Hayır, hayır! ... Biran bile zaafa liyatlan yaptığı zaman da ıinirleri 
kapılmamalıydı. Yarın sabah uya- İşte böyle gerilirdi. Bütün soğult.
nınca, .seyahat düşüncesini mutlaka kanlılığını, dikkatini toplamııtı. 
tatbik için lazım gelen heT ıeyi yap- Yanlııı bir harekette bulunmamak 
malı ... Kurtuluş yolu ancak bul için gözlerini dört açmıfb. 
Çocuğu yanında olduktan sonra Melahat, oğlu çağırırsa derhal ko· 

ondan kuvvet ve cesaret alacaktı. şabilmek için, odasında küçük bir 
Vazifesini yapacaktı. Bundan ne ka· lambayı daima yanar bırakırdı. 
far iztırap çekse de... Genç doktor, bu ışık Hyeainde, sev-

Erkenden kfllkacaktı. Hareket gilisinin zarif hayalini ıık yatak çar· 
hazırlığına başlıyacaktı. ,afları arasında gördü: 

Kararları katileştikçe, Melahatin <- Uyuyor I> diye düşündil. 
vicdanı da rahatlıyordu. Dimağı da Kalbi bu sefer aıkla çarpmaia 
ayni rahatlığa kavuştu. Alnındaki ba,ladı. 
ntcş zail oldu. Kalbinin hızlı hızlı c- Onun güzelliği beni teshir et· 
çarpması dindi. Genç kadın gözle- muin. Bir gayem var. Ulqmalı· 
rini kapadı. Çok geçmeden uyku yun I> 

bastırdı. Yeni bir irade hamlesiyle, ayak· 
Derin derin uyuyordu ki, Rauf, l larının ucuna basarak tekrar yürüdü. 

AKŞAM. 

lzmir mektupları 
... 

lzmirde vergi işleri 
Yapılan itirazlar yüzde 25 ten 

yüzde yarıma indi 
İzmir (Mııam) - İzmir defter· 939 ıenesino nazaran 31 O azalıı 

darlığının ilci senelik faaliyet bilan- vardır. 
çosu çok memnuniyet verici netice
lerle doludur. Merkez ve ıubeler 
teşkilatmın bünyelerinde ve memur
ların ruhlarında ileri bir metod, ile
ri ve halkçı bir zihniyet temin edil
miştir. Mütereddit. evhamlı, mesu
Üyetten kaçan ve bu sebeple işlerin 
yıllarca uzamasına amil olan bir 
zihniyet yerine kuvvetini kanundan 
alan ve vazifesini bilgi ve ihtısasın 
temin ettiği cesaretle yapan bir ha· 
Jeti ruhiye bütün ~lerde hakim bir 
rol almışbr. Vergi tarh ve cibaye
tinde Maliye Vekaletinin bulduğu 

bütün yeni usutlerin en iyi tatbik 
sahası İzmirdir, denilebilir. Mevcut 
tarhiyata vatandaşların itirazları, 
son senelerde hiç denilecek bir ra
kama inmiştir. 937 ıenesinde yüzde 
25 e çıkan itiraz ni.beti, ,imdi yüz
de yarımdaın daha aııağıdır. 

Vatandaşların ödedikleri vergi 
borçlarının hesaplarına geçiı-ilme
mesi yüzünden mükerrer tahsilata, 
takibata ve haciz muamelelerine te-

939 da 1 S katil, 437 yaralama, 
449 hırsızlık, 50 yankesicilik., 102 
kaçakçılık. 145 aarhoıluk. S 7 do· 
landırıcılık. 76 eve taarruz, 70 ailab 
çekmek. S 7 tehdit. 394 hakaret va• 
kası olmak üzere 1652 vaka olmuı· 
tu. 

940 senesinde ise 13 katil, 416 
yaralama, 41 7 hırsızlık, 22 yanke
sicilik, 69 kaçakçılık, 105 earhoı· 
luk, 26 dolandıncılık, 58 eve taar• 
ruz, 66 silah çekmek, 47 tehdit, 283 
hakaret olmak üzere 1 5 4 2 vaka ol-
muştur. 

Suçların bu kadar azalışının sebe
bi İzmir zabıtasının gösterdiği teyak
kuz ve vazifeşinulıktır. lzrnir emni
yet müdürü B. Said Ozgürü takdir 
ederiz. 

İzmir Esnaf ve Ehali 
bankası umumi heyeti 

toplandı 
vessül edilmesi eskidenberi devam l · · · · d f k . • . . . k' zrrurın sınesın en ış ırmış ve 
eden şıkayetlerden hırını teş ıl et- b"I 'kt d' t d ı d b 

k 'd' B d .. .. .1 o ge 1 ısa ıya ın a sene er en e-
me te ı ı. unun a onune geçı • • h lı f ı· .. · f · 'k' d b · ı· . h .1• rı ayır aa ıyet gostermış ve ay-
ını,, ı ı sene en en zmu ta sı at d l t · t · b 1 1 · . . l . . a ar emın e mııı u unan zmır 
11ubelennde devu en yapılmıyan hıç Es f Ah ı· b k yıllık 
ır ayıt a mamış, u gı ı mu er- umumi heyet toplantısı yapılmıştır. b' k k l b 'b' "k 1 na ve a ı an asının 

rer taleplere mahal bırakılmamak V li B. Fuad Tuksal ve bankanın 
~çin ~ahsil~tın . müfr~da.t ~ayıtlarına hi:sedarlan toplaaıtıda bulunmuşlar
ı,lenılmesı temın edılmıştır. dır. Bankanın yıllık iş raporu ve ka-

Vilayetin geçen senelere nazaran zancı hakkındaki rapor bankanın 
son on aylık vergi haliye tahsilat umumi müdürü B. Atıf lnan tara
rakamları çol yüksekıir. Geçe~. se- fından okunmuş, dünya siyasi ha
neye nazara~ on aylı~ tahsılatta diselerinin vuzuhsuzluğuna rağmen 
2, I 00,000 lıra, evvelkı seneye na- bankanın temin ettiği muvaffakiyet 
zaran üç milyon liraya yakm fazla- takdirle karşılanmıştır. Mevduat 
lık göstermi,tir. Sabıka tahsilat ra- yekunu, çok artmıştır. Bu milli mü
kamlarında da geçen seneye naza- essesemizin bu yıl ortaklarına yüz
ran 200 bin liralık fazlalık vardır. de 9 temettü ve ' müessislerine de 

Bunun sebebi, teıkilatın iyi işle- ayrıca beher hisso jçin 32 7 kuruş 
mesi, halkımızın da vergi borcunu müessi!llik hakkı tevzi etmiştir. 
ödemek hususunda dikkat ve teyak- ı Kardan, eski senelere ait meşkuk 
kuz göst~~"?'esid~r. E':,~a~ ?areketin-

1 
hesaplardan 78500 !ira itfa edil

de de muhım hır degışıklık olmuş- miş, ve ihtiyatlar yekununu 122.169 
tur. Vak.tile ayda defterdarlığa 1 

liraya yükseltmiştir. 
30,000 evrak ve dosya geldiği hal- . · b k 'd 
d · d' b 'k 20 000 · · } leyetı umumıye, an a ı are e şım ı u mı tar , e ınmış· · 
ti. meclisini takdir etmiş ve önümüzde-r. 

Mübadele mıntakası olması hase-
1 
ki devre için de vazifesinde ipka 

bile muhacir ve· harikzedelerin is- eylemiştir. 

k- f . h . . 1 . .. k. 'f j an, ta vız ve ta sıs ış erı mute ası •••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••• 
bulunan İzmirde milli t'"mlak işlerin
de mühim ıslahat yapılmıştır. Mahi
yetleri ve kimlere ait oldukları ma
lum olmıyaın 32,000 dosya birer bi
rer tedkik ve tasnif ettirilmiş, mahi
yetlerine göre gruplara ayrılarak ve 
pratik usullerle hareket edilerek bu 
dosyaların yüzde 65 i tamamen 
tasfiye ve muameleleri intaç olun· 
muştur. Bu tasfiye i~i için tapu ve 
iskan idarelerile sıkı ı~birliği yapıl
mıştır. 

Bütün bu işleri muvaffakiyetle te
min eden deftardar B. Mümtaz Tar
han, kı~a bir zamanda İzmirde hü· 
yük bir sempati kazanmış ve takdir 
edilmiştir. 

lzmirde zabıta vakaları 
azalıyor 

lzmir emniyet müdürlüğü tarafın
dan 939 ve 940 senelerinde İzmir 
vehrinde vukubulan suçlara dair bir 
istatistik tutulmu,tur. Buna nazaran 
940 senesinde vukubulan suçlarda 

Birdenbire, uyuyan kadın hafif 
bir harekette bulundu. Dudakların· 
dan uzun bir soluk çıktı. 

Rauf, nefesini keserek olduğu yer
de durdu. Kalbinin gümbürtüsün~ 
hissediyordu: 

Alnını soğuk ter bastı. 
Melahatin derin uykusu sekteye 

uğramamıştı . Doktor, yatağa doğru 
tekrar ilerledi. Dört adım daha atsa, 
hedefine ula,acakh. Fakat bu yol 
ona bitmez tükenmez gibi göründü. 

O etnada bir iztırap bUtüın ben
liğini kapladı. Bu muhteris aşığın 
kalbinde yeni bir mücadele baş1a
m17tı. 

ihtimal bir tek hareketi, faciaya 
sebebiyet verecekti. 

Geri dönmenin hala imkanı vardı. 
c- Ya Melahat benim yaptığımı 

§U i, karıısında aklını kaybetme de
recelerine gelirse}... Şayet benim 
aşk.un derecesinde bir aşkın insana 
her feyl yaptırabileceğine bir türlü 
kaıni -0lamazsa ve bu hareketini mü
bah görmezse} ••. > 

UJcin dimağında başka bir fikir 
belirerek bu dliıiinceleri ondan 
uzaklaştırdL 

c- Hayır, hayır ..• O da beni ıe
viyor ... Beni affedecektir!> ' 

RADYO 
'Bugünkü program 1 

Öğle ve akşam 

12 30 Program 
12.33 Şarkıl:ır 
12,50 Haberler 
13,05 Türküler 
13,20 Orkestra 
18,03 Melodiler 

18,30 Konuşma. 
18,45 Çocuk saati 
19 30 Haberler. 
19;45 zıra:ıt Tak. 
19,50 Şarkılar 
20,15 Radyo gaze 

Büyük Dibi Mimar Sinanın öliimü
nün 353 Ün<'Ü yıldönü~ıü münasebetile 

hususi program 

20,15 Konuşma (:\Umar Sedat Çetin. 
taş: Türk 11&nat tarihinde Koca Si· 
nan), 21 ~füzik: Kl~sik eserler, 21,15 
Konuşma (Profesör lsmail Hakkı Bal
tacıotlu), 21,30 Müzik: Kl;hik eserler. 

21,45 Bando j ll.00 Program 
22,30 Haberler 1 8,03 Haberler 
22,45 Cazband 

ıo Nisan 8.lB Ham par. 
pe~embe sabah 8,45 Ev kadını. 

Y.eniden bütün kuvvet ve irat!c
sine sahip oldu. Cebi:ıden bir §İşe 
çıkardı. Bunu demin laboratuvarın
dan almıştı. Küçük bir süngere ·;ı
şenin içindeki mayiden döktü. Son· 
ra tıpayı sıkı ııkı kapadı. Odanın 
içini baı döaıdürüc.ü bir koku kap
lamıştı. 

Elini uzatb. Süngeri uyuyan ka
dının bumuna yaklaşttrdı. Melahttt, 
uykusunun muttarid ıoluyuşlan ara
sında ıimd.i artık o bayıltıcı kokuyu 
bol bol ciğerlerine çekiyordu. 

Y avq yavaş yüz adaleleri ta
kallus etti. Teneffüsü güçlctti. 

Bunun üzerine doktor daha ilerle
di. Sungeri kadının bumuna ve uy
ku esnasında yan açık duran ağzı
na daha yaklaştırdı. Kloroform çok 
geçmeden rolünü aynadı. Çehreye 
bir solgunluk arız oldu. Dudaklnr 
bir şey söylemek ister gibi kımıl
dadı. Ağzın kenarında azıcık. kö
pük belirdi. 

Doktor bu gibi tezahürlere alışık 
olduğu için sevgilisini soğukkanh
lıkla. tıpkı hastanede bir hastanuı 
hareketlerini seyredercesine seyre
diyordu. 

Kadının artık hassasiyetini kaybe
den elini avuı;lanna aldı. Melahat, 

1 ORDULARI DURDURAN KADIN 1 
Tefrika No. 89 Yazan: İSKENDER F. SERTELLi 

- Bir haydudu yak.alıyamadınız mı? llma.nmda ftıÇ gün da.ha~- Köy· 
Ne becerlksiz adamlarsı.nı.r;._ Neden Hller, Saldenln ita.yılını yiyecek, içe
k:açıyorsunuz? Nlçln s:lz de onun •· cekle doldurdular. Ve Ba1deye: 
vurdutu glbt, lalıçla.nnızı savurup - Buraya sık sık uRTayın. Düşmana 
ii21er1ne atılmıyorsımuz? haraç vermekten U3al'ldık. Çünktl 

Korsanlardan denize atılan blrts1: onun kalyonu bizim bütün erzak am
- Kendine gtrreniyorsa.n, haydi sa.- barln.nmızı yutuyordu. Fakat senin 

hlle gel de sen yap bu tşll küçficiik kayığın, hepimlz1n vereceğt 
Diye bağırarak korsanlar relslne birer öl~ erzakla çarçabuk doluver-

cevap vennl.ştl dl. Benin, başımız tl..stünde her zaman 
Uç korsan denize a.tıldıktan sonra, yerln var, Saide! Köyüm.üze sık Slk 

gemiden t.ekrar ok yağmuru yağ'dıı'- uğram.azsan, gözlerlmlz yollarda ka.
map başladılar. lacak. Blzi bu ham1s1z sa.hlllerde ök

Salde, Receple beraber ~ide dön- sin gibi bırakma! 
dü. Saide sık sık uğnyacağına. söz v~ 

Korsanlar ok a.tm.akta devam edl- mlştl. Köylünün çok yerinde olarak 
yordu. söylediği bu hA.mlslz sahillerde 09-

0 güne kadar, iddia. edlleblllr ki, bu manlı donanması neden dolaşmlyor
köyde olduğu kadar, hiç bir yerde bu du? 
kadar heyecanlı bir dövüş olma.ıru.,tı. Bu söz Saldenln kalbine blr ok glbl 

Saide otuz kişiye, hattA bütün ~ işlemişti. 
san gemisine karşı koymuştu. Eğer Çalı bey, Gellboluya anlaşma-

(Akgözlü korsan) o gün Saideyi ya- ğa gelen Venedlk donanmaslle harbe 
kından gönnüş ve: tutuı,rna.mıo ve donanmamız ufak bir 

- Bu haydudun babasını öldürece- tedblrslzllk yüzünden mağlO.p ve perl-
ğimize kendisini gebertmellydlk. şan olmamı., olsaydı, bugün - lyi kö-
Demlşti. Bu hM1se üzıertne düş- tü - Anadolu sahlllerlınl.zıde dolaşa

man gemisi da.ha fazla duramadı, de- cak ve köylümüz bu tekneleri sık sık 
mtrlni alarak sahlld-On ~ıldı. Zira, gördükçe göğsü lftlha.rla kabaracak 
(Akgözlü korsan) Saideyi orada gö- değil miydi? 
rünce: Saide bunu düşündükçe, Akdenlzde 

- Bu kadın blztm en muhteşem bir Türk donanmasının mutlaka do
kalyonumuzu Bozcaada önlerinde tek !aşması ltızım olduğuna inanıyor ve 
bı:.şına kundaklayıp yaktı. üzülüyordu. 
Demiş ve kendi gemlslnln de kun- Saide bunu düşü.um.ekle beraber, 

daklanmasından korkup sahilden çe- elinde bir kuvvet yoktu ... Kendi başı
kilmeğe mecbur olmuştu. na, kuvveUi hasmlle nasıl dövüşebilir, 

(Akgözlü korsan> bu ça.rpı.şm.ada en onu nasıl zayıflatab!Urdl? 
değerli arkadaşı olan dümenci Balbo- Saide için yapılacak bir lş vardı: 
yu kaybettiği için çok müteessirdi. Düşman donanmasını zayıflatıma.k 

- Ah .şu kaltağa bir kere de denlz için onları birer birer şurada burada 
üstünde rasl:ısam... kıstırıp batırmak. 

Diyerek dişlerini gıcırdatıp duru- Bu da kolay bir 1ş değildi. Saldenln 
yordu. topu, mancınığı yoktu. O sadece iyi bir 

Korsan gemisi uzaklaşırken, köyün, yüzücü, iyi bir kundakçı ldl. Düşman 
arkadn cephe alan butün erkekleri gemisini ele geçirdiği zaman onun 
sahile koşuşmuşlar ve: elinden zor kurtulurdu. 

- Yaşa koca kaplan ... Var ol! İşt.e, Saide yalnız buna, yani ken-
Dlyerek Saidenln etrafını sannış- dine güveniyordu. 

lardı. Arkadaşları arasında güvendiği biri 
Küçük geçidin ağzı ve sahll boyu daha vardı: Recep relıs. o da iyi bit 

otuzdan fazla düşman cooedlle dol- denizciydi. Havalan. sulan. sahlllert 
muştu. çok iyi tanıyan ve düşmanla çarpış

Sahlle ü.şü.şen köylüler, Saidentn nı:ı.ktan çekinmlyen Recep re!S, son 
eline ayağına sarılarak: dövüşten sonra Saideye iyice bel bağ-

- Allah senden razı olsun... Bizi Iamıştı. 
düşmana soydurmadın ! Bizi bır:ıkıp Recep artık Saidcden ayrılamazdı. • 
~~! * 

Diye yalvanyorla.rdı. Snide sahilde iken, kendi gemlsln-
Saide köylülere bir iki gün orada den garip bir haber aldı. Koşarak ge

kalacağını ve blr daha dü.şmanın bu- len bir gemici Saideye şunlan anlatı
raya uğramak lhtlnınll olmadığını yordu: 
söylüyordu. o gün öğleden sonra her- - Sen, bizi, Gellboludan aynlırken, 
kes işlle giiclle me~l olmağa, dük- blr define aramağa gideçeğlmlzl ve bu 
klhılar açılmağa, tarlalar surülmeğe defineyi bulup paylaşacağımızı söyle-
b~şlamıştı. mlştin. Arkadaşlardan küçük Ma.h-

Bu muzafferiyeti, ya.takta yatan mud: cSaide bizi aldatıyor!• dlyeretc 
Uzun Ahmede de anlatmışla..-dı. Uzun b:ış kaldırdı. 
Ahmed: - Ne dedin ... Baş mı kaldırdı? 

- Köyümüze böyle bir baş lazım. - Evet. uEğer defineyi aramağa glt· 
Saideyi bırakmıyalım... mlyecekse, biz gemlyl alıp Geliboluy!\ 

D!yor ve köylüyü teşvik ediyordu. dönellm.ıı diyor. 
Halbuki, Saide burada kalmak değil, - Siz ne cevap verdiniz? 
kendi kabilesi arasında yaşamak bUe - Bir cevap vermedik. Çünkü, on-
istemiyordu. dan korkuyoruz. 
Şimdi onun kafasında yerleşen bir Saide bu haberi alınca canı sıkıldı. 

dileği vardı: Bu korsan gemisini kun- Derhal, kayalıklar arkasında demirli 
daklamak. duran yelkenliye gitti. 

Onu ne yapıp yapacak, bir yerde Küçük Mahmud bir gece içinde ne 
bastıracak ve kundaklayıp batıracak- kadar değişmişti. Saideyi gördüğft 
tı. halde yerinden kımıldamıyordu. 

Saide o giin bu köyde Receple bera- Saide, gemiye var.r varmaz küçük 
ber and içmişti ... Bu işi yapacaktı. Mahmuda sordu: 

Köylüler Saldeye: - Derdin ne senin ... Neden arka-
- Sen gittikten sonra Deli Hurşid daşlannı kışkırtıyorsun? 

buraya gelirse ne y:ıpanz? Küçük Mahmud kaç gündür gemi-
Dlye soruyorlardı. Saide, Deli Hur- den aynlmnmıştı; Safdenln Deli Hur

şldln elinden köylüyü kurtarmak için ~dl nasıl yendlğlnl bllmlyordu. Gemi 
şöyle bir tedbir dü.şündü: Hurşidln kayalık arkasında saklandığı lç!n, Ve
köyüne alış veri.ş için gidip gelen nedlk korsanlarile nasıl çarpıştığını 
köylülere tenblh edilsin... Satclenln da görmemişti. 
şimdilik Sarıkaya köyünde yerleştiği Küçük Mahmud omuzunu silkerek: 
haberi Hurşidin kulağına götürülsün. - Ben kimseyi kışkırtmıyorum, de-

Saide çok iyi blllyordu ki, kendi.si bu dl, hakikati söylüyorum. sen bizi. al
köyde iken Hurşt!.d buralara ayak bas- dattın ... Define ara.mağa gideceğiz 
mıyacaktı. diye vurguna çıktın. Oem!de adım 
· Köylüler, Saldenln sözünü dinledi- atacak yer yok Her tarafı en.'tkla 
ler. Bu tedbire baş vurdular ... Hurşidln doldurdun. Bu kad:ı.r bol yiyeceği ne 
köyüne giden ve uğrayan köylülerle yapacağız? Aylarca denizde mi dola-
böy!e bir haber uçurdular. şacağız? 

Bir yılanın bat Bu sırada, sahllde!ki dövüşte hazır 
bulunan diğer denizcllerden blrl, kü· 

kaldırması çük Mahmuda yaklaştı: 
Saide bu hô.dlseden sonra, Sarıkaya 

yatağında bir kere daha kımıld,,dı. 
Sonra artık hareketsiz kaldı. iyice 
kendinden geçmi~ti. 

Sevgilisine bir kere daha baktık
tan sonra, doktor, bu sefer serb:s 
adımlarla odadan çıktı. Demiraki 
taşlığa varıp cesedin üzerine eğılJi. 
Onu kucağına aldı; ve Leylamın ölü
sile Melahatin yatak odasına gireli. 

Cidden resmi yapılacak bir lev
haydı bu ... Bir ölü ve bir bayılmış 
kadın ... İkisi de son derece birib• .. i
ne benziyor ... 

Doktor, kadavrayı halının üze:i
ne bıraktı. İki vücuda baktığı za
man, dudaklarından ışu kelimeler 
çıkh: 

- Bu henzeyişte feleğin öyle bir 
tertibi var ki, yaptığım işten dolayı 
aşağı yukarı beni mazur gösteriyor. 
Ne olacaksa olacak. 

Doktor, yatağın üzerine tekr~r 
eğildi. Melahate kloroformu uzı.m 
uzadıya koklattı. Sonra, genç :ı..l\• 
dının yarı çıplak olmtlsına ehemmi· 
yet vermiyerck yorganını açtı. S.!v· 
gilisi ona bu halile harikulade görü
nebilirdi. Fakat Rauf zihnen i,ile 
meşgul olduğu için hu güzellije 
dikkat bile etmedi. 

Meli.bati kucağına aldı. Şezlon· 

( i\rkası var) 

gun üzerine ihtiyatla bıraktı. 
Bu işi yaptıktan sonra, Leylanın 

kadavrasına yaklaştı. Hararetle ça• 
!ışıyordu. Önüne çıkacak teferrüat 
manilerini yenmeğe uğraısıyordu. 
Evvela iki kadının elb:selerini birbi
rile değiştirmek lazım. Öyle ki, ba
kanın kalbine şüphe düşmesin. 

Yatak odasının duvarına büyük 
bir dolap yapıştırılmıştı. Hem dok· 
tor, hem dost olduğu için, Rauf Me
lahatin iç çamaşırlarının burada bu
lunduğunu biliyordu. Lüksten pelt 
ho~lanaın genç kadının dü~künlüğü 
bilhassa İç çamaşıraydı. 

Hizmetçinin şüphe~ini uyandır· 
mamak için hiç bir feyin bozulma• 
masına dikkat ederek, doktor Rauf, 
en üstte bulunan gömleği aldı. Son
ra, yeniden Ley]anın cesedine yak
laştı. Cerrahlığın verdiği bir ihtiyat
kiirlıkla, onu soymağa haısladı. Bir 
şeyin unutulmaması için, ne çıkar
dıysa, hepsini bir iskemlenin üzeri· 
ne koyuyordu. Sonra ayni itina ile, 
kadına gecelik entarisini giydirdi. 
Eğer daha geç kalsaydı bu işi yap
mak büsbütün güçleşecekti. Zira. 
parmakları altında vücudün soğuyup 
katılaştığını duyuyordu. 

(Arkuı var) 
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askeri vaziyet 

Yunan 
askerinin 

mukavemeti 

Alman 
denizaltılarına 

karşı harp 
Küçük aktarın kızı 
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DEVLET BORÇLARI 
Şimalde, Sava nehrine 

kadar çekilmek 
ihtimali var 

Küçük 

Küçük aktarı hatırlıyan var m~ 
bilmem} Dili muhacire çalar, abanı 
aarılkı, cüce boylu, köse sakallı bir 
adamdı, Saraçhanebaşından Bozdo
ian kemerine doğru yürüyüp Kırk: 
çeşme caddesine saptın mı R.~va~ı 
Dede türbseinin karımnda dukka· 
nı, az ötesinde yeşil kapılı evi vardı: 

Hususi mekteplerden (Bidayetı 
tnhsil), (Darülilim) yakınında; ma
lın iyisini sattığı için talebeler]e al~ş 
'\'erişi yolunda; fakat aksi mi aksı. 
Farn;ı:a (Kaymak kağıdının tabak~ 

) d · lugu on paraya olmaz mı) eyıp on 
u;ı:atsan ta nereye kadar fırlatır, 
Jc• v d K •· Len. (Gırtlak agı aragoz seçer'I: · d 
ninenin eli çanakl~sı. y~k mu}) kar 
sen öfkeyle hepsını toplay1p 
dınr. k 

Çocukken dükkanına biz de 11 

k . d f k 1 m çıkartma, eı gıder e ter, a e ' k ··1·· ' b ·apsu u mehtnp kibriti, ta anca 
alırdık. Evce tanışıklık ol.duğu,kkn= 

• ov• • • bızlere ar 
rı:ıı km gelip gıttıgı ıçın 
§l ~ek sertlenmezdi. ·· el-

K ·ne nadir raslanan guz 
ızı eşt, .. endam mü-

lerdendi. Saç, yuz, ten. 
hmmel. Diki~. nnkı§, doku':°a, y~z
ma tamam: zira Atpazarı. ına~ r:;~ 
diyesinden şehadetnamelı. So 
ıöz heyhey, saz.·· . 

Bayramlarda. kandillerde gelır-
1 onu aörünce ya~lı komşu ha-
~r. " 
nımfar: 

- Haydi yavrucuğum biraz ga
zel, şarkı söyle; kulaklarımızın pası 
gitsin 1... derlerkaı, anası: 

- Aman hacefendi duyarsa ali
mallah ikimizi de kesmez te3tere 
jle keseri .. diye atılırken, kl2'.ı udu 
lı::apıverirdi. ı. 
Ş da unutmıyalım: Okudua:-

unu . ld. 
lan, maınası anlaşılır nevıden o u 
mu, mesela: 

Ben ne ettim sana bilmem ah felek 
Çillei cevrin çekilmez oldu pek 

aktarm resmi 

sağlık alıp ta Sineklibakkala kadar 
.• ~ •. ...itmı·.. Bir de mahalle kahve-gorucu o· ,,. ( 
. den sorunta hafazanallah yu-

::rtadan ıağlamdır) deyip bıyık 
altından gülüşmüşler. . 

Aksaray tramvayında da. h.ır .. ~ıza 
tesadüf etmi§: onun da evını ogre-

. b sefer Jcarşıki komşulara eor
rup u(Anasının kızıdır) d~·erek mu§. 
kahkahaları basmışlar: • v 

Kolay kolay da kımıeyı b:.gen
nıiyor. Gayet güzel olacak, ctcgı be· 
linde olacak, melaike gibi c!e mah
çup ve namuıkar olacak. 

Bir gün Küçük aktannkiler bizde 
ikon Şehime hanım gelmi~. kızı be
ğenip sözii k~ivernıi§, gelinini Üs
küdardaki evinin köş~ine oturtmuş
tu. 

Darısı dostlar ba11ma, uzun za· 
man çıtları çıkmadı. Şehimanımın 
limoni tabiati, farta furtasızlığı ma· 
lüm: belki de: (Ba§ yarılır fes. için
de, l:ol kırılır ~·en içinde) diyerek 
hırgürlerini betli etmediler. 

Ve lakin nerede o eski taze, ne
rede şimdiki).. Hiç yüzü gülmüyor, 
ağzını bıçalı:: açmıyor. Mahalleden 
eski teyzeleri: 

- İki gözüm biraz ud tımbırdat, 
şakra!. diye yalvnradursuınlar; kay
nanaıı da: 

- Hatır kırma, vallahi Sacide 
duyurmam!. diye izin versin, o! 
oralı değil: 1 

- Knç ııenedir elime ud aldığım, 
şarkı söylediğim vnr mı a hanım
nnnc? 

1 
Me§rutiyetin ilu.nı ııkabinde, bil-, 

mem kimin himayesile gümrügc 
girdiği için Sacid efendi kadro hari
ci edilmişti. Tekrar iş:: konması için 
kapı kapı zamane hürükleri~e ta
şınan Şehimanım derdh derdli Taın
mıına kavuştu. 

L. K. 
,r, 'lJO 933 Türk borcu L n. m 18.95 
,. ,. 1938 ıtramJyell 19.95 
11 11 1933 ikramlyell Errant 

20
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,. ., 1934 sı:~s~i~m l 19.35 a.ıskert muharriri diyor ki: Jngiltere 

Yunan sözcüsü bundan 
takdirle bahsediyor 

11 11 1934 sıvrus-Erztınım 2·'1 19.40 Yunanistan ve Yugoamvyaya hava- .. A~~d~ (Ak.A.) -bYunan rcsbmi 
JI 2 1932 Hazine bonoları 11.- dan müsavi yardımda bulunacaktır. sozcusu un a şam §U eyanatta u-
• • 1934 • • 16.50 Fakat kara kuvvet1cri harbin ilk hmmu§tur: Beleı' den itibaren bütün 
11 11 1935 > • 29.50 safhasında Yugoslavyadan ziyade hudut boyuncn Alman fırkaları esas 
• 1938 • • 41502.8.875 Yw.-,anistana yardım edecektir. Bal· ordumuz ba§ka bir mütearnzı kar· 
A. Demlryolu tahv1ll I • II rik d ki · §ılamakta iken bizi nrkndnn hançer· 

11 11 m 4l.50 kanlar vaziyeti ile Af · a n • vazı-
88."5 yetı" ayn ayrı tedkik etmegv e mahal !emiş ve modern makineli harbin A. Demlryolu mümessil senet ·• b·· ·· t 1 k il 1 nI 

Hay~ Umanı 42.75 yoktur. Llbyada motörlü Alman utun vası a arını u anmııı o m a· 
H. limanı mümesııll senedi 40.75 kuvvetlerinin mevcudiyeti bu mm· nna rağmen, kendilerine bir geçid 
--------------- takadaki ahvali yakından takib et- temin edememişlerdir. Alman hudu-

RfSSE SENETI.ERt dundaki askerlerimiz her türlü 2ita· mek mecburiyetini tevlid etmiıtir. 
T. C. Merkez bankası 109.75 Diğer taraftan Habe,istanda, dağ- yişin üstünde bir maneviyat )'iiksek-
T. İş bankası nama muharrer 

1
10
0

.2
5
5
5 

!ardaki İtalyan kuvvetlerine kartı üği aöatermiıılerdir. YUinan askerlc-
T. İ.§ ban.kası Cham1le alt) . ] k h b l v ri bütOn emirlere itant ederek bütün 
T. İ§ bankası mümessil hts. 105.- yapı aca mu are ~ ere ra~men, ıevlı::ulceyıı hareketlerini harfiyen 
A. Demiryollan Glrtetl t % 60) 22.85 harbin sonu yaklaııtıgı kanaati var· 
A. Demlryollan şirketi (% 100 37.50 dır. Afrika harbinin hitama ermesi tatbik etmiıılerdir. Yunan askeri sü· 
Eskl.hlsar çimento şirketi 'l.'10 başka taraflarda kullanılabilecek bir rekli mitralyöz ateş.ini kar§ılamııı, 
Şirketi Hı:ıyrJye 26.- çok kuvvetlerin ııerbes kalmasını ilerliyen tanklan tahrip etmi§ ve 
ŞlrteU Hayriye temettü 21.- intaç edecektir. mukabil hücum yapmıııtır. Yunan 
.;.... __ E_C_N_iE_B.:_f_T..-A_U_\'_"İL-1..ER--t--- Yugoslavyanın şimalinde güçlük, hava kuvvetleri ve Yunan hava dafi 

erazinin düz olmasından ileri gel- bataryaları altı Alman tayyaresini 
Kredi Fons!ye 1903 (sigortalı) l!Yl.50 melctedir. Fakat şimdi bu ernzi ça- tahrip etmiş, Ta~•arecil.~r~. ~r al-

: : ~1!:ı~rt1 1~~:~~ murludur ve Alman tanklannın ha- mış, b~na ~ukabıl en koçuk hır ha-
k · h. ·· ·d d v.ld" y sara bıle ugramamıştır. • • Kupon 1.25 re etme ıç musaı egı ır. ugoa· Ar l ktaki b h · d 

NUKUT lavya arkanı harbiyesinin vaziyeti f navut u . atı .. cep csın. e 
------.....;..-------· 1mütemadiyen tedkik ettiğine ve Al- ~aly1an1 ord1usuh~aal.ı!eht C'C»btermkenul §· 
Türk altını 25.40 I k . t ka ar veril· tır. ta yan ar ıç şup esız a~ a arı-K .. 1 1 bl 3.38 man ara mu a"lieme e r l . d • ·r d Ü .d. 

u çe a tm r granıı dioi zaman bu hususun aöz önünde nın .gal yreyt enn edn ı:tı al e. lmıl ın· Osmanlı bankası fbanknotl 2 55 ., d d t 
...;;.;==;.;...;=~;.;;;;;....;.;;;.;;;.;.;~~---·...; t t 1 bul ndugu" na •üphe yok· e ır er. unan evrıye en a yan t u u muş u ,,. h I . '- d'" . 

KA!\IB 1'0 t E~ Sava nehrinin •imalindeki at anna gırere.. uşmana zayıat 
Londra üzerine 1 sterlin 
Nevyork üzerine ıoo dolar 
Cenevre. üzerine 100 frank 
Atına üzerine 100 drahmJ 
MadrJd üzerine 100 pezeta 
BeJgrad fizer!ne 100 dinar 
Yokohama üzerine 100 yen 
Stoltholm tizerlne 100 kuron 

~.22 
129.5275 
29.98 
0.995 

12.89 
3.1625 

31.0175 
30.6275 

«AKŞAM» neşriyatı 
ROMANLAR 

Kuruş 

ur. ger "' d' d"k h '- " 1 · id mühim ricat hareketleri ya· ver ır 1 ten sonra nre,.et us erıne eraz e d" l d" 
pılacak olursa asla şaşmamak '\'e onmÜ§ er ır. • 
endişe etmemek lazımdır. Balkanlardakı kuvvetler 

Rusyanın vaziyeti, Yugoslavya Nevyork 8 (A.A.) - Balkanlar· 
ile akdedilen dostluk -ı·e ademi teca- da bulunan Amerikan gazete muha· 
vüz misakı ile taayyün etmi§ bulu- birlerinden gelen haberlere göre, 
nuyor. Rusyanm müsbet müzahe- Avrupanın cmıubu §arkiıinde hare
rette bulunacağı tahmin edilmekte kat yapan muhtelif ordular mevcu· 
ise de bu müzahcretin ne dereceye du şu suretle ayrılmaktadır: 
kadar müessir olacağı malum değil- 150,000 kişilik bir Alman ordusu 
elli. Bulgaristandan Yugoslavyaya hü-

Küçük hanlar 
K.mrcık Pqa 

Va-Nu 

Sermet Muhtar 

Vaşingtonda ııöyle düşünülüyor: cum etmektedir. 300,000 kişilik bir 
Moskovanın Almanlar tarafından Alman ordusu da şimalden hücum 
Fransa, FinUindiya ve İaveçte Sov· etmektedir. Muhtelif cephelerde Ai-

75 lyetler aleyhinde propaganda yapıl· manlara karşı koyan kuvvetler 1 
mağa başlanılmıı olduğunu anladığı milyon Yugoslav, 800,000 i Yunan-

?S andanb~-i Alman • Sovyet münaae- lı ve 100 ila 300 bini İngiliz olmak 
Deli Selami izzet 30 batı boı··lmak tehlikeaini arzetmek· üzere 2 milyon raddesindedir. 

tedir. Alınanyanın makine yağlan 
tedariki ihtiyacı tehlikeli bir hal al
mıştır. Bir de Bakü yolunun Uk
raynadnn g~mcltte olduğunu unut• 
mamak lazımdır. 

Yalı Capkım 
Burhan Cahit 

Bu perdenin arkasında 
z. 1. 

Düiün stttesi 

30 

40 

Burhan Cahit 100 
Swner Kın lngiliz bütcesi • 

Nevrekoo vadisine 
ölüm vadisi denecek 

(Battarafı 1 inci sahifede) 

Bir çok denizal ti 
tahrip edildi 

Almanların güzide deniz. 
altı komutanı da esirle)' 

arasındadır 

Londra 8 CA.A.) - İngUtz Bahriye 
Nezareti bu akşam n§ai:'ldaki tebll~ 
neşretmlştır: 

Alman denlzaltılatına kııl'§l tnarru
zumuz mütemadiyen artan bir şiddet. 
le devam etmektedir. Evvelce de kay. 
dcdllnılş olduğu üzere, denizaltılara 
kaJ"§l yaptığımız muharebede ve uğ
radığıınız ticaret gemisi znyiatında 
temevvüçler beklemek lfizımdır. 

Harekette bulunan Almı:ın dcntzal
t.Wı.nnm sayısı oon zamanlarda. mı.i
htnı olmuştur. Ve blzhn muknbll ted
birlerlmlz de o nlsbettlı muvaffakıyet
li netıceler vermiştir. Denlzaıtılannn. 
karşı muharebede ekseriyetle canlan 
kurtnrnınk lmkfmsız olur. Birçok de
nlzaltılı:ır tahrip ettik k1 bunlı:ınn mü. 
rettebatından hiçbiri esir alınama. 
mıştır. Maamafih batırdığımız Almnn 
den!zaltılanndan elimizde harp esirl 
olarak 50 Alman subayı ve 400 dc.n 
!azın da ~rbaş ve asker vı:ırdır. Kez.'\ 
elimizde Italyan denlzaltılan müret
tebatından dn bir miktar harp e-sirl 
bulunmaktadır. 

Harp eslıi Alınan denizaltı komu
tanlan arasında c:U. 99n komutanı Ot
to Kretscbmer de vardır. Almnnyndıı 
yüzbaşı Kretschmer birçok muynffa· 
kıyet ka1.allan en güzide denizaltı ko
mutanıanndan bh1 olarak tclakk.l 
edlllyordu. 1940 ağustosunda Demlr
haç madaJyasınm chevallr rütbcslle 
taltif edllmiştl. Geçen kftnunu<'v~el· 
de de llitıer aynı mndalynnın dnha. 
yükseği olıı.n meşe yı:ıprağı riitbeslni 
tevcih etmişti. Geçenlerde de busust 
bir terfte mazhar olmuştu. 

Yug.oslavlar Kosova 
yaylasında ilerliyor 

(Bqtarafı 1 inci sahifede) 
Lond.ra 8 (A.A.) - Reuter aj:m

aının askeri muharriri yazıyor: 

lskendcr Fahreddin 125 
Asyadan bir giine, doğuyor 

fskender Fahreddin 80 Maliye Nazırmin izaha
tından sonra münaka

fasız kabul edildi 

Yunan resmi tebliğinde, cenubi 
Sırbistanda harbeden Yugoslav ot· 
duaunun geri çekildiği ve bu sur~tlc 
~unan ordusunun sol cenahını nçık· 
ta bıralctığı bildiriliyor. Bu. Alman• 
Jann Fransada kendileri için çuıc 
faydalı olan ayni stratejiyi Balkan
larda da takip etmekte oldukları 

Bu sabahki harekatın raporu he- fikrini vermektedir. Almanların 
nüz ~lınmamı§tır. Fransız ve Belçika hatlarının csa ına 

Pe.mbe m8'1a.b1ı Hanım 
Scrmet Muhtar 70 

Bir k.adm ceçti 

Atina. 8 (A.A.) =--:- Y~.nan umu· yaptıklan taarruzdur ki cenup ve 
mt eınnıyet nezareb:ıın dun ak§am- şjmaldeki müttefik orduların ara ı :ı-
ki t~blif"ği: ,, . .. da gedik açmış ve Franııanın su~~

A Bır talyan. ta>'!.a~esı, bugun gar- tunu intaç etmiştir. Almanlar ::::ıtıu-
Nihayet oğlu taşrada memuriyet 1 

gazeli veya Osman beyin rasttan bulabilmiş. Vedaa geldiler ve sene-

Selimi f uet 20 
D.:vler kaldırunı 

Halit Fahri 75 
Londra 8 (A.A.) - Maliye Na- bı Morada hır koyu bombardıman ma vadis" boyu ca ya d b' 1 · 

B W d e · ıe e bu
00

tç"•ıru
0 

• • • H" b" h h' b. I ı n n an ır ı en :ıın . oo y nı n ..., cftnti;ıtıkr. ıç ır asar ve ıç ır te e- hareketile Yunanlıların ve Yug'l!'I• Avam kamarasına vermiştir. Naz.r t 

Bin can ile sevdim seni 
Lütfeyle, şadet bende:ıi 
Sensin mürüvvet madeni 

şarkısı için: 
- A, bu ne bayağı gaze.1, şarkı: 

JA f d "b. Daha ag~ırı, kıbarı ol-a e er gı ı. 

sun 1. lara kalkışırlar. 

lerce görünmediler. 1 A•lc futınası 
Aradan zamanlar geçti. Umumi ı' Muazzez Tahsin 50 

harbin çıktığı yılın ilkbaharı. Gözte- Tevzi yeri: 
pedeyiz. Vakitlerden akşamın ezan 1 AKŞAM matbaası 
suları. Bahçedeki kanapelerde tren-

«AKSAM» karilerine mahsus den çıkıp geçenleri seyrediyoruz. ı 
Çifte tül peçenin birini tepesine! 1 nzde 20 tenzilat kuponu 

atmış, altı arşın ipekliden sarma çar-
şaflı, son derece gık bir ~anımla 
gayet iriyan bir erkek karşıdan ge-

Ney neva eyler, keman i:nler, ?öğ~r liyor: kadın gülümseye gülü~eye 
def !ınesın ~efamlar veriyor ... Bunlar da kım} 

Lokman Hekim 
(Dr. HAFIZ CEMAL) 

Dahiliye mütehassiıi 
Dinle tanburun enini musikar~n . Kapıdan içeri girdiler. A a I Kü-

gıryesın çük aktarın lozı ... 
Yanındakini göstererek: (Be-

b . k .. dili higa:ı;eline, Hacı Arif eyın ·ur 
caz.kardan: 

DivMDyofu 104 
Muayene saatleri Pazar hariç 
her ~Ü~ 2,5 - 5 Tel: 22398 

yim J) dedikten, ona da bizleri ııöy: 
)edikten sonra adam omuzdaşvarı 

dili t mennahı çakıp geri geri çekildi. 
Geçti rahmi tiri hicrin ta e Ayı boğan mı ayı boğan. Ba.~ınd~ yalvarma, ne yakarma: 

naşadıma mosmor fes, yüzü pancar, go;,ı;lerı - Affediniz. bir ricam var. Çok 
kan çanağı... sıkılgandır, paşafendimizin buzu· 

Cadu, yetiş Merhamet ey gamzeı 
imdadıma 

Öyle bihuş eyledin azar ile ~irn 
tab ımı 

Gelmez oldu bir dahi lütfu kelamın 
yadıma 

Malüm a 0 zamanlar kaç göç var. runda sofrnya oturamaz. Bir tepsici
F zla durmadı; bir temennah daha ğe iki kap bölseler kafi; beraber 

avurup, kırk yıldan yolunu biliyor- yeriz. 
sauş gibi selamlığa doğru yürüyün- Dolu tepsiyi almış. (Mehtap §lkır 
m aktarın kızı {hnşlma gelenler· şılır, bahçeye çıksalar ya ... Hayır. 
~:O haberiniz yok) diye giri§ti: Kocasını çağırıp yatacakları odayı 

~rkısına gİrİ§ti mi: 
- Ha §öyle, varol r. 

nrlnrdı. 

_ O kuzu gibi görünen S8cid boylamış. 
farı yağdı- Er · · 

ahluku ne iblismİJ. zıncana gı· . . . . . • . • . • . . . . . . . . • . . . . . . .•......• , ..• 
~· dostlar mı sevmedi, üstüme Yemeği bitirmiş, yu!tan çıkıyoruz. 

Artık tazeye koca bulan bulana. 
.. tbe Yanı kılıçlısı, eli bastonlusu: ru 

l mu··meyYiz-kliğıdı mucibe gideın er, 
liği inha edilenler ••. 

ır;:,e çatır mı evlenmedi. A1nımın Koridorda bir rakı kokusu ki me
ça ısı imiş deyip göğsüme taş bas- ded Allah!. .. 
yaz tahammül ettim. Haftalarca, Süt kardeşim Ali T ev fiğin ağaca 
tıml, ca gelmez· kuru ekmek parası çıkıp ta pencereden gördüğünü ve 
ay ar ' v d d d v b 
bile göndermez. Sandıgım a, ııe- uy ugunu uyurun: 

Pek eski ahbaplardan Üsk~da:Iı fmde nem varsa sattım (baba- Öalerinde binlik, pastırmadan 
bir Şehime hanım vardı .. Sacıd 1:5k pe ~an kalma küflülerin lafı yok). hıyar turşusuna kadar meze. biri ge
mindelti, üstüne titrediği hır taneCJ Hn ·nin üzerine meliin boş kağıdı- celikle •. ö~~r~ delcolt.: gömlekle. kol-
oğlu gümrükte katip. epdSJ h de talakı aelaseli ola- ları bırbmnın boynunda, çakıştırı-

d mı a, em ] H . f Şehime hanım ~n vakit gelse, . a- k yollamasın mı), .. AUah elbette yor ar. ~n : . 
ha kahve fincanı elinde iken Sacıd- ~:luna acır. Bu Hamza beyi Hızır - ~sık olmd an~~ ı>;b~m, bu 
ciğini medh medh: . gibi yetiştirdi. Kasımpaşadaki Ha- gecemızı gece c ecegızl eyıp du

- Rabbim tuttuğunu altın etsın. fizanım cicinnnemin biraderzndesi- ruyor. 
elimi öpmeden ne kalemine gi.~~r: dir; M vapurunun da çarhçıb~ı. ~eğer~e sokakta uyu~~.u~~ar. Ge-

d d .. ·· up gecelıgını l l d b · · t d. 20 gün ev ceyı geçırecek yer duşunurlerken ne e onunce soyun He a ın an enı ıs e ı, - h 
1

4 b l 
giyer. Bugüne bugün 300 k~ruş vel evlendik; eteğinizi öpmeğe gel- aktarın kızıli b uh P anı u m~l·· k 
mwış sahibi. İşret §Öyle kalsın, CJga· dik Rahmet · a a~ ateş pu ·urere • 
rn bile içmez. Kunathan~, tiyato:;- ş·~;kın şaşkın, Sacidin insaniyet• ikis~ni de o dakıkıi kapıdı§an deh-
Kağıdhnne kabili yerlerın nere e sizliğine vahvahlar çekildi. Hayırlı ledı. . • . . l 
olduğunu bilmez!.. .~· 1 falan filan da denil~·or amma Sacıd bıçaresının taşrada ev en-

Ardındnn, h&l;ı evlendircmedıgı~ ~I=~a bey hiç göz tutacaklardan diğinc, boş kağıdı r,öndwcrdiğine ~:Ur 
ni, münasibini bir türlü bulamadı d v·ı lô.fların martaval olduı;una ela şup-
ğını söyler, araya neler de katard~: e~ ~mek vakti. Yeni güvey tabii heniz kalmadı ya 1. · · 

Üsküdar vapurunda t m rncşre. ı. l;.mlıkta yi ... •ecek. Yeni gelinde ne Senned Muhtar Alus . .. . .. evını se.. "' ne muvafık hır taze gorrnuş, 1 

k atlkY.
0
Alur. • d". _ .. 

1 
.. lavlann arasına '-0 crJ,.cmegve çnlı!llV:>· bu münasebetle söylediği nutu ta t - " ...,.. · 

t ı man ayyaresı ~uru mu§- ra beı.-,ziyorlar. Eğer bu tqcbbüa 
ngilterenin dahilde ve hariçteki tür. Bunlardan birisi alevler içind:: muvaffak olursa Vardar '\"adinıi 
membalarını kullanmak ve lngıliz düşmüıı, diğeri mecburi iniıı yapmış- açacaktır. Hatta 'ıaarruz, ftalyanlJr
ihracatını muhafaza ve hattii. tezyid 

tır. la temaııı temin etmek üzere Arna· 
etmek için ab.-,an tedbirlerden bah- Atina 8 (A.A.) - Snlahiyctü vutluk hududuna kadar da Y .... t··. 
setmiş, memnun~ et verici amilleri mahfillerden öğrenildiğine göre Gü- lebilir. uru " 
&aydıktan sonra birçok güçlükler mülcineye giden v.e Yun~lılar!n ~a- Ancak §U cihet var ki, Almanlrınn 
olduğunu söylemiştir. Nazır dem~i- ha .e~eld~n tahlıye ettik.len Nı.fa Fransada harbettikleri şartlar, Yu
tir ki: . . • geçıdıne hır Alman zırhlı kolu g:r- goslavyadaki §artlardan büsbü•ün 

c3 mılyar 684 mılyonlulı:: umumı mi•tir Maamafih geritten biraz öte- b k d F d h ı·r k• ı· 
f k b·ı 1 ·ı .109 'l " · ~ aş a ır. ransa a mu te ı na · ı· masra a mu a ı mı yar " m• • de buulnan bataryalar mddetli bir • k. k ) 1 

İ 1.• ı· ·d · il: ,... yah, ıaşe sev ryatını o ay astıran yon ng uz ırası varı at temın ett • · ate• açmışlar ve Almanlan püskürt- ·· 1 11 d · h k"" d. · 
B 1 b L - 1 1 k .,. guze yo ar var ı '\'e er oy e ncr u surete aşa;.a vaııta ara apatı- müşlerdir k•· ı.~. d b · L • b"I" d" 
) 2 "J '475 "] ı "lj )' • O§e ~ın a enzın DU,Una 1 lr l. a~ k b1!11 ya~ ı:i11 

yon ngı z ı- Yunan mukabil taarruzu Fakat cenubi Sırbistanda yollar h:. 
raBı dır açbıgımkız .. ud. .ı l /Z f •. · Atina 8 (AA.) - Yunan hiicum rer dağ izinden başka bir şey dd~il-

un an a~ a yuz e ., art.J ,_ I S d .• d d"" ,_ d' B · · ~ l" ·ı 
· t'k t h ·11 · h ·ıı · ı 04 .. ıta arı truma va ısın e un ıı.ay- ır. enzın ve yıyecege ge ınce, ı er-ıs ı raz a vı en amı erme . •• 1 k · 

·ı ı· ·ı· I' b 1 betmiş olduklan kuvvetlı mevzıı tu- eyen ıtaat bunları beraberlerınd~ mı yon "rf;I iZ ırası ve ono arını Al 1 L .dd ı· b. ··1·· '- b • • d d" r 
d w. ti. • 1 b t 941 d ı· tan man ara .-;arvı şı et ı ır mu- go urme.ıı;: mec urıyetın e ır. · rnn· egı§ rmıyen ııu a va e ı ve . 

1 
d d"" v k d 

·· d 1 1 /2 f · ı· h · b 1 kabıl taarruzda bulunmuş ardır. sa a u~anın yaptıgı cep o rı .u yuz e aız ı azme ono t:l .. ı- J .. ••
1 

. · · ı_ d k 1 ı 
nın hamillerine de ayrıca 100 m:ı. A man paraşutçu erı genı~ti ve o ıca ar uvvet e tutu m.~~: 

t ·ı· ı· · "k • d'Jd"} tu kı bunu yarıp geçmek teşebbusu yon ngı ız ırası tedıye ettı . esır e 1 1 er k. k ı v hk~ d y o -l ·k ·ı 1 d. a ım ·a magn ma ·um u. ug 
d sbt~ rn_zb1 ek yapı ankte ıya~ ~ra!d ın2- Atina 6 (A.A.) - TTnkyada la .... '}·ada ise yolun çok dar olması 

a ır nıs et urarsn sene ıçın e Yunan hatları arkasına inen 120 d J ·ı b hduttur. Her· ·ı 462 ·ı f gil. ı· l k o ayısı e u cep ma. mı yar mı yon n ız ıra 1 ea· Alman para!;ütçüs"'n .. n 70 i esir alın- h ld AI 1 Sırplara kar§ı ipti-r bo bl•V o ok dild""• o • u u a e man ar 1 ır me agm ıstı raz e ıg.nı mış, 20 si öldürülmüş, diğerleri ıse dai bazı muvaflakiyetler dde et· 
görü~z.>. . . . kaçabilmiştir. mi§e benziyorsa esasen bugiinkü 

l 8Mutea~ı?cdn B. Woofd hatrbkı~bJlıt Yunan Kralı bombardı- şartla~ al~da bunu ~b:J'l~mekAl :c.ap 
ayı ıçın e mana ın a rı en • I . d • ederdı. Bır !kasırga gı ı gıren man 

4.650.000.000 İngiliz lirasına bıı.li~ man edılen yer erı gez 1 zırhlı kuvvetlerinin taarruzuna ma· 
olduğuınu bildirmiştir. Vergiler l Atina 8 (A.A.) - .. Ati~a ;adyo- ruz kalan ve tank. dafi eilnhlarile 
milyar, deniz a§ın kaynaklarımız d:s su, Yunan kra.lının d~n aılesı erka- kafi derecede mücehhez olmıyan 
takriben 1 milyar temjn etıni§tir ki nile birlikte Pıreye gıderek ~ paz~r Sırplar ıiddetli bir ate~ yemişlerdir. 
aşağı yukarı 1 milyar 650 mil~on günkü hava ~kı~ından ~~t;esxr Fakat hatırlamak lllımdır ki, Sırp• 
açık vardır. Bu açığı kapatmak ıç\n olan mahalleyı zıyaret ettıgını ve lar çok kuvvetli ve mükemmel m•ı
bazı fevkalade fasıllardan alın~~ ha2k tar.a~dan h~raretle alkı§lıın· harip insanlardır ve yiycbileceklerl 
varidata müracaat ettik. Baııka mu- dıgını bıld.irmektedır. çetin darbelerden hayret verecek bır 
him vasıta~ar da m:vcu~ • olmuşsa Ooktor çeviklikle kalkınmak kabiliyetini 
da en mühım kaynngı mıllı truıarrnf h • d. l B" } h Al ·ddi 

· f1
4 

h B h dd" LQtf' aız ır er. ınaea ey man 1 • temin cylemi§tir. Bır en asyon te. • a B 1 n J l · b • h • 
likesi ancak. milli hesapların kapa- n a~n.a yers: ır e emmıyct verm~-

tılması vergi ve diğer kaynakb.~!ıı Vernahm •pe••ıc•a•p•e•e•r•.•••••••• 
hakiki tasarruftan başka vasıtalara OPERATÖR "ÜROLOG i 1 
müracaat edildiği zaman hasıl o~'.l- KÜÇÜK İLAN 
caktır. Yekun masrafla bütçe var!- Böbrek, mesane, idrar ve 
datı arasındaki fnrk §imdiye kadar tenasül yallan hastalıklan okuyuculanmız arasında 
sistemimizde caflasyon tehlikesi t~v- mütehassısı EN SE RJ, 
lid etmemiştir. - E J 

Nazır yeni senede irad vergisinin Beyoğlu, İş Bankası knrşı- N EM N 
artırıldığını, bu senelik masraft.ırı:ı d EN UCUZ 

sın a. Emir Nevruz sokağı, yarısını vergilerle temin ctmcğe ~,- vasıtadır. Alım, snhm. ki-
lıştığını söylemiştir. Bu izahatı m:ı- Panaiya aprt. No. 2· r i ı. rındL· I" ve i çi için is 
teakip bütçe münakaşasız kabul Tel. 42203 
edilmiştir. 
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Sahife 8 

Boy atan soluk kızlar! 
kansız mektepliler 1 

BOluı)un bu nlzll< ve mOhlm devrinde kuvvet 

ve kudret kaynaOı otan kan• muhtaçtırlar 1 • • • 

DEŞYEN'ın kan kuvvet şurubu ile bunu kazan .. 

ral\, &oluk çehrelere c•nh ~tr penbelik ve tek• 

mıl vücuda taze bir bahar ~ndeliCıintn geısınl 
...,uhakkaktıı 

Zayıf ve aoıuk benıııı ,oculd&ra O~ Ş Y B lıJ'ıo 
tıan kuvvet şurubu. 

ilk Bahar modalara 
Paaajı karşısında 

Mağazası en 
' 

son moda 
KADIN TAYYÖR ve ROBLARI 

nın en müntahap çeşitlerini getirmiştir. 

•••••••- Bir ziyaret isbah mücddaya kafidir. •••••••• 

1 
Devlet Demiryolları ve Limanları ltletme 

Umum idaresi ilanları 

Muhammen bedell 127.500 (yüz yirm1 yedi bin beş yüz) lira olan 15.000 
adet buraj \'e 10.000 adet toprak kazması 20/5/941 salı günü saat 15,30 da ka
palı zarf usulü lle Ankarada. İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 7625 {yedi bin altı yüz yirmi b~) liralık mu
vakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tckllfierlnl ayni gün 
saat 14,30 a kadar Komisyon re!sllğine vermeleri lflzıındır. 

Şartnameler 300 kuruşa ~nka.ra ve Haydarpaşa veznelerinde satılmak-
tadır. (2587) 

Ttirkiya Citmhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tarlhl: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Türk Urnsı. Şube ve 

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

Para biril ... "tirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor. 

Ziraat Har : ıııau ı:.umoaraıı ve ıhbarsız tasarruf hesnplannda en 
m: 50 llr:4'!1 bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a Ue aşağıdakJ plana 
~ore lkranııye dal'.:ıtılacaktır: 

4 adet ı.ooo liralık 4.ooo lira 100 adet 50 liralık 5,000 lira 
4 • 500 • 2,000 .. 120 • 40 • 4,800 • 
4 • 250 • l,000 • 169 .. 20 • 3,200 • 

40 • 100 • 4,000 • 
DİICKA'J: Hesaplarındaki paralar bir sene tı;lnde 50 liradan aşağı 
ıh.:,.r.ırrc lkramıve cıktııtı takdirde % 20 fazlastle vertıecektlr. 

Kuralar senede 4 defa 11 eylul, 11 birincikanun, 11 mart ve 
11 haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Kiralık ve Satılık Ev 1 i L A N 
Nuruosmaniye caddesinde 69 No. İstanbul nüfus müdürlül'ü Samatya 

. nüfusunda Arabacı Beyazıt mektep 
652 M. 1\1. Bahçeyı havi 18 odalı sokağında No. 3 de ve 37/ 86 ciltte ka-
fabrika ve müessesata elverişli yıth kmmız J.ütfiye Samimenin ismi, 
kargir ev Taliplerin :Mahmut İstanbul on birinci asliye hukuk hi-

• kimlil'inln l/6/940 tarih ve 3'79/ 415 
paşa da .l\Ielımetpaşa hanında sayıh karıarlle J,ütfiye Candan ola-
5 No. lu haneye müracaatlan. rak deği'!tirilmiştlr. VELİSİ 

Satılık Köşk 
Çifte havuzlarda tramvaya 

üç dakika mesafede yirmi beş 
dönüm nadide nğnçlar ve çam
lıklar nrnsında kurulmuıJ muh
teşem Adile Sultan köşkü s::ıtı-

lıktır. Taliplerin İstanbul Mer
kez posta kutusu 344 numara
ya tahriren veyahut Caddebos
tan Cami sokak numara jkide 
Bnv Adil'e müracaat. 

zui - İstanbul evkaf müdürlü
ğünden almakta olduğum maaşımda 
kullandığım tntbl.k mühilrilmü kay
bettim. Yenisini alacağımdan cskis1-
nin hükmü yoktur. 

Ayvansarny Feride Ümmehanl 
Hatun camll tmrunı Cemal Yücel 

Prol. Dr. 

Kemal Cenap 
Doğu Palas 2. Lamartln Cad. 5 

Taksim. Telefon: 43963 

'.AKŞAM 9 Nisan 1941 

BULMACAMIZ 
ı 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
2 

--•=----

Soldan •tır ve yukandan aşağı: 
1 - Arap aylanııdan biri - vakit 

gooteren Alet.. 
2 - Edip. 
3 - Y12ttllk - Yama. 
4 - Başına cS• gelil'99 çocukluk

tur - Mükemmel. 
5 - Ramazan ekmeği - Hazını or

ganımız. 

6 - Altı dilzlne. 
7 - Füruht &t - Meşguliyet deruh

de eden. • 
8 - Beygir - Adaletli - Sonuna 

cN• gelirse kampana. olur. 
9 - Derhal firar eden. 
10 - Tıkamaktan emir - İman et. 

Geçen bulmacamızın halli 

Soldatı safa ve yukanllan aşağı: 

1 - Polis. Mala, 2 - Odabaşılar, 
3 - LA.hana., Sllı, f - İbadethane, 
5 - Sanem, Un, 8 - Şat, Amca, 7 -
Mı, Humbara, 8 - Alsancak, 9 -
Lain, Ar, Ac, 10 - Arhez, Avcı. 

Uzun kıı gecelerinde hoı vakit 
geçirmek için meşhur 

AR SEN 
LUPEN 

Büyük ve heyecanla roman 
serisini okuyunuz t 

• Bu seri 6 büyük ve resimli cilttir. 
Beher cildin fiati 80 kuruı. 

6 Cildlik takımı 
birden alanlar için 

liati: 4 liradır · 
Tevzi yeri: AKSAM matbaası 

tel: 20681 

Yüzdı yirmi iskonto kuponu 
Bu kuponu kesip «AKSAM 

Matbaa21 Kitap servisine> ge
tirir veya gönderiıseniz fiat 
üzerinden size yüzde 20 iskon
co yapılacaktır. 

Askerlik işleri ı 
Beyoflu yeril askerlik şubesinden: 
Bursalı Recep oğ'. 322 doğumlu 

Hakkı San'atı dem.lrci er. 

~ -· ... ,. ··~,. ....... . , , .... _ ı..,.._lfft_ ~ <#>..• ... . . :'. -~ ·~ 
. ... . - ... i ~~ ....: ,. ' 

Piyade er Ahmet oğ. 327 dotumıu 
Tahir San'tı eletrlkçl 

Er Veli oğ. 330 do~lu seter 
8an'atı elektrlkçl 
Yukarıda adı geçen erlerin kayıt

lan tetkik edilmek 1iı'ıere acele ~ 
mize müracaa.tıan 11An olunur. 

••• 
Eminönü askerlik şubesinden: 
Yedek levazım teğmeni : Hasan 

Febm.1 oğlu Mümtaz Fehml 329 -
Rize ( 48721). 

Yedek eczacı teğmeni: Hakkı oğlu 
Mehmed Bekir. 318 - Şijtav. (37342>. 

Yedek piyade asteğmeni: Nedim 
oğlu Ali Rlza Barkut (30030) un ka
yıtlan tedkik edilmek üzere acele şu
beye müraeaa.tlart ilfın olWlur. 

İstanbul asliye 02 ne!) hukuk mnh
kemeslııden: Müddei: Mustafa Tl
tizer, Zeytinburnu, Demlrhane cad
desi Yem Almaz sokak 8 No. d::ı. M. 
Müddeialeyh: Feride, Fatlhde Emir
ler hanında mukim iken ht\len ika
metgl\hı meçhul bulunan Mustafa kı
zı. Müddei Mustafa Titlzer tarafın
dan müddeialeyh Feride aleyhine 
açılan 941/210 boşanma davasına 
ait ar.mhal sureti müddelaleyhe 
tebliğ edilmek üzere yazılı adresine 
gönderilmişse de mumaileyhln mcz
kür ikametgahı terk lle sc:ıntı meçhu
le gittiğinin beyanlle iade kılınması 
üzerine hukuk usulü muhakemeleri 
kanununun 141, 142, 143 ve 183 üncü 
maddelerine tevfikan iade kılınan da
va arzuhali ile muhakeme gününü 
gösterir davetiye varakasının mah
keme divanhanesine asılmasına ve 
941/210 numarada kayıtlı işbu dava
ya müddeialeyhin (10) gün içinde ce
vap vermesine karar verilmiş ve ber
mucibl karar arzuhal ııe davetiye va
rakası mahkeme divanhanesine asıl
mış olmakla mumaileyh Ferldenin 
yukarıda yazılı müddet zarfında da
vaya cevap vererek tahkikat ıÇin tn
yln kılınan 26/5/941 pazartesi gilnü 
saat (9,30l da mahkememizde hazır 
bulunmaları veya kanuni bir vekU 
göndermesi lüzumu tebliğ yerine geç
mek üzere Han olunur. 

Fabrika ce matbaaya 
elverişli bir BiNA 

SATILIKTIR 
Cağaloğlunda fabrika ve 

matbaa ittihaıına elverişli 

1 betonarme yeni bir bina sa· 
tılıktır. <ıAkşamıı idaresine 
miiracaat: Telefon: 20681 " ., 

,-Nazarı dıkkate•I\ 

·na,, Di,, Nezle, Grip, Romatizma 
CNevralji. Kınklık ve Rütün A~rılarınızı Derhal Keser 
icabında günde 3 kaşe alınabilir. T AKLITLERINDEN SAKINlNIZ 

HER YERDE PULLU KUTULAR! ISRARLA iSTEYiNiZ 
-· ' .. . . 

. -· ~ . ., ::-~ . y'' 1r . J :.;. .... ..;...,~· •• 

Sıhhat ve ictimal Muavenet Vekaletinden: 
Kapalı zarf usulile inşe. ·ı.t malzemesi alınacak: 

Malzemenin 
Nev'i 

Kalıplık çıralı 

1\luh:ımnır n 
bedel j 

l'ıliktarı Ll~a Kr. 

l\Iu\•akkat temi
nat miktarı 

Lira Kr. 
İhale günü İhale 

saati 

çam kereste 280 M3 151i80 00 1176 00 18 Nisan 1941 Cuma 14.45 
Çivi 7625 Kg. 7625 00 5il 88 ıs Nisan 1941 Cuma 15.00 
Çıralı çam çatı 
kerestesi 224,712 M3 12583 87 943 79 l!J Nisan 1941 Cuma 15.15 
Moloz taşı 3000 M3 10500 00 767 50 18 Nisan 1941 Cuma 15 30 
Çakıl 3000 M3 13500 00 1012 50 18 Nisan 1941 Cuma 16 
Tuğla 10000011 25000 00 1875 00 18 Nisan 1941 Cuma 16.30 
Çinko 6000 kllo 6600 00 495 00 18 Nisan 1941 cuma 17 

1 - .4\nkarada Hnmamönünde Tıb fakültesi miiştemllatından Doğum 
ve Nlsalyet kliniği binasında cm:ı.neten yapılacak ikmal inşaatı için yukn-
11da nevileri, mlktarlan, muhammen bedelleri ve muvakkat teminat mik
tnrlan yazılı 7 nevi inşaat malzemesi kapalı zarf usulile alınacaktır. 

2 - Eksiltme 18 Nisan 1941 tarihinde Cuma günü ve her mo.lzemenin 
hizasında gösterilen saatlerde Ankarada Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vel:fı
letinde t«:şkll olunacak hususi komisyonda yapılacaktır. 

3 - Istıyenl~r bu işe alt şartnameleri Ankarada Sıhhat ve İçtimaı Mu
:ı venet Vck:\letı Içtlmai Muavenet dairesinde ve İstanbulda Sıhh:ı.t ve Içtı
mat Muavenet müdürlüğünde tedklk edebilirler. 

4 - Her birinin muvakkat teminat mlktan yukarıda gösterilmiştir. Te
m!nat olarak nakit ve nakit mahiyetindeki evrak komisyonca kabul edilml
yeceği için, bu kabil U>minat vermek isteyenler daha evvel Vckfıletc müra
caatla bunları alfıkalı Malsandıklannn yatırmaları ve komisyona makbuz
larını tevdi etmeleri ır..zımdır. 

. 5 - Teklif mektuplarının 2490 numaralı kanunun emrettiği şekilde ha
zırlanmış ve yukarıda ikinci madedde zikredilen ihale saatlerinden bir saat 
evvel~e kad~r makbuz mukabilinde Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekfıle-
tlnde Ictimnı Muavenet isleri dairesine teslim edllmes! lazımdır. <2242) 

,_ M A R V İ N İsviçre pr~İzyon sa atleri Altın - Metal ' 

L U X O R Radyolan Z E T Havagazı ocaktan - A E C 
Elektrik saatleri - Bisikletler - Avizeler 

OSMAN ŞAKAR ve Şki. 

TAKSİTLE SA TİŞ Galata Bankalar-Beyazıt - Kadıköy 

İzmir Vilayetinden: . 
İbrahim oğlu İsmatıın müterakim vergi borcundan dolayı haczedilen 

Ahmet ağa mahallesinin Kcmeraliı caddesinde 47 ve Bilinci ve İkinci Mıh-
1 çılardn 1, 13, 20, 22, 24, 25/13. 15. 3, 11 numnralardn ve 238 adanın 5 pnr

sellnde kayıtlı 16400 lira kıymetindeki maa müştemilat hanın mülkiyeti vi
layet idare heyeti karnrtle 21 gün müddetle müzayedeye çıknnlmıştır. 

Taliplerin teminat nkc;clcrlle hlrllkte 21/4/941 tnrlhlndc saat 16 da ida-
re heyetine müracaatları ııt'm olunur. (1231 - 2563) 

YANICI MADDE ALINACAK 
1 Ticarethanenıle hlt bir sıfat 

D 1 
ve snlfıhlyetı olmıyan bazı klm-

r. A. Asım Onur - selertn bana olan nisbctıerlni 
Z. V. Zirai Kombinalar Kurumu 

Müdürlüğünden: 

O rtako•• y llert sürerek müşterilerimden 
para almakta bulunduklanna 150 Ton Motorin 
bu kerre muttali oldum. Bu se- 1.000 Büyük teneke benzin 

Ş l•ta y rd beple gerek bu güne kadar ve 1.000 Büyük teneke petrol U U gerekse bundan böyle vuku bula- Muhammen bedeli cı37.000D lira olan yukarıda cins ve mlkdarlan ynzılı 

1 
cak hiç bir tedlyatı kabul etme- ı üç kalem yanıcı madde Ankarada tesellüm edilmek üzere kapalı zarf usulü 

Şehiı gürültüsünden uzak biı dlğtm! cümlenin malumu olmak ne satın alınacaktır. 
yerde büyük bir parkın içinde 1 üzere illin ederim. Kat'i ihale 10. Nisan. 1941 perşembe güni.ı saat 14 de Z. Vek~letl b!na-
ve çamların ortasında fevkala-

1
1 '-Türcardnn RC<'<'P llnvlucu 1 sında merkez satın:ılma komisyonunda ynp:Jacaktır. 

de güzel manzaralı rok temiz I Bu işe girmek isteyenlerin •2.775• liralık muvakkat teminat ne kanunun 
y tayin ettiği vesika ve tekliflerini 10. Nisan. 1941 perşembe günu saat 13 e 

ve iyi bakımlı, kadın, erkek •••••• Ooktoı kadar ko · lsllği • 
her türlü hastalara açık hususi ! Ç 1 p R U T l ı YAınısyNonJrcCl neMveArmeOıeriDlazEımdırA. LJNA(lC655A> K(22i4) 
hastane. Sinirlerini ve yorgun- ı Cildiye ve Zühreviye Mütehassısı 1 
luğunu dinlendirmek ve neka· Beyoğlu Yerl! Mallar pnzan knr- Z 
hat devrini geçirmek istiyen· şısında Posta sokağı köşesinde • V. Zirai Kombinalar Kurumu 
lere mahsus yegane müessese. Mevmenet :ıpartımanı. Trl: 43353 Müdürlüğünden : 

Telefon: 42221 150 Ton Motorin 

ZAYİ - Tirebolu askerlik şubesin
den aldığım askerlik tezkeremi kay
bettim. Yenisini alacağımdan esklsl
nln hükmü yoktur. 

31-1 tevellütlü Mahmut Özen 

Dr. F ET H i 
LABORA TIN ARI 

Cerrahpaıa hastanesi bakteri· 
yoloğu kan, idrar, balgam, 
mevadı gaita tahlilleri ve ( id
rar vasıtasile gebeliğin ilk gün
lerinde katt teşhisi) yapılır. 
Beyoğlu: Taksime giderken 
Metelil.:: sokağı Ferah aparh-

manı. Tel: 40534 

AKŞAM 
Abone ücretleri 

TO.rk11e Ecnebı 

Senellt 
8 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

1400 lrurUf 
750 • 
400 • 

2700 kurut 
H50 • 
800 • 

150 • • 
Posta ittihadına dabll oımıyan 
ecnebı memleketler: seneliği: 
3600. altı aylıRJ 1900, Qç aylıtı 

1000 kuruştur. 

Teldonlarmıu: Başmı\harril': 2056 
Yazı işleri: 20'765 - · idare 20681 

Müdür: 2049'7 

Rcblülcvvcl 12 - Kasım 153 
S. İm. GÜ. Öğ. İkt. Ak. Yat. 
E. 9,04 10,49 5,35 9,15 12,00 1,35 
va. 4,46 6,31 13,16 16,56 19,42 21,lG 

İdarehane: Babıt\11 elvan 
Acımusluk sokak No. 13 

ZAYİ - Seyrüseferden aldığım scy- 1000 Büyük teneke benzin 
yar su arabasına ald hüviyet cüzda- 1000 Büyük teneke petrol 
nımla muayene cüzdanım ve berabe- Muhammen bedeli 33.000 lira olan yukarıd2. cins ve mlkdarlan yazılı üç 
rinde Alucra askerlik şubesinden ve- kalem yanıcı madde Esklşehlrde tesellüm edilmek üzere kapalı zarf usulü 
rilen askerlik tezkerem ve Alucra nü- ile satın alınacaktır. 
fus memurluğundan aldığım nüfus Kat'i ihale 10. Nisan. 1941 perşembe günü saat 14 de Z. Vekfıletı b~na-
tezkereml ve beygirlerin baytar kağı- sında merkez satınalma komisyonunda yapılacaktır. 
dı kaybolmuştur. Yenilerini alacağım- Bu işe girmek isteyenlerin 2475 liralık muvakkat teminat He kanunun 
dan eskilerinin hükmü yoktur. tayin ettiği vesika ve tekliflerini 10. Nisan. 1!141 perşembe günü saat 13 e 
318 trvrllutlü Hasan o~lu Şevket Selvi kodar komiSYon reisliğine vermeleri lazımdır. Cl656> C2275l 

I 

-~d 

~~\PARA 
\ ""'ff~YAT~YARI~!NI~ 

'DIREKSIYONUDUR 

T. iŞ BANKASI 
Küçük taaarrul hesaplar'i 

1941 ikramiye plani 
Kf..ŞlDELER: 4 Şubat, 2 Mayıs, 

1 Ağustos, 3 İlcinciteırin 
tarihlerinde yapılır. 

1941 ikramiyeleri 

1 adet 2000 Liralık = 2000.- Lir 
3 .. 1000 .. = 3000.- .. 
2 .. 750 •• = 1500.- .. 
4 .. 500 ., = 2000.- .. 
8 • 250 • = 2000.- .. 

35 .. 100 .. = 3500.- • 
80 .. 50 .. = 4000.- • 

360 .. 20 .. = 6000.- • 
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Mübadil tasfiye kuponlarının kısmen mahsu
buna karşi verilen «Mübeddel makbuz» hamil
lerinin dikkat nazarına 

Mübarlele ve t.efvlz işlerinin kati tasfiyesi ve intacı hakkındaki 1771 nu
maralı kanuna tevfikan milstchlklerl namına doldurulmuş mübadil tasfiye 
vesikalarına merbut kuponlnn kısmen mahsubuna mukabil mal dairelerin
ce verilınl.ş olan cmübeddel makbuz• Iann tedavülden kaldmlnrak bunlann 
yerlerine Maliye VekO.letlnce hfunlllne muharrer olmak üzere tanzim kılına
l'Dk olan yeni makbuzlann verıımesl tekarrür etmiş olduğundan ellerinde 
Mal dairelerince tanzim kılınmış ıımübeddel makbuz. olan şahıslann bun
ları bulunduklan mahal Mal dairesine makbuzmukabllinde tevdi eylemeleri 
lüzumu llAn olunur. (1799 - 2553> 

Hukuk Fakültesi Dekanlığından: 
Fakfilteml.z.de 25 lira asli manşlı kütüphane memurluğu münhaldlr. 

Yabancı dil bilen t.erclh edilecektir. İsteklilerin 19 Nisana kadar deka.nlı~ 

...,-----------~müracaatan lAzımdır. (2796) 


