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Alman tebnaı 5U SABAHKİ Karpatlarda 
Macarlar 

ilerliyorlar 

.... 
Sovyet 

ordusunun 
muk ve eti 

kır lmış 

TELGB.A.FLAB 

Kizllordu 
mukavemet 

ediyor 
Bu sabah Moskovada 
neşredilen resmi tebliğ 
Londra 4 (A.A.) - Moskova 

Bu mıntakada Ş,ovyet 
askerleri ricat ediyor 

Budapeşte 4 (A.A.) - Karpatil1 

larda Macar askerleri, ricat etmekte 
olan Kızıloıduyu takip ediyor. -

Şimali Moldavya.dan 
hareket eden Alman ve 

Rumen kıtaları Prutu 
geçmişler 
---·-

Bielostok'un .şarkindaki .11---.r• 

1 
t esmi tebliği, Alman ordularının 
Sovyet toprakları.na girdikleri üç 
mınt.akada, Sovyet askerlerinin anu-

Japon va 
se.yirci kalac!lk 

meydan muharebesi 
nihayetlenmiş 

eTOjLA 
dnnt hiı muknvemet gösterdikleri
ni söylüyor. Muharebeler, birbirini 
takiı. ediyor. Sovyet askerleri düş
mana ağır zayiat verdiriyor. 

Japon gemileri geri dön
mek emrini alını§ mı? 
Va~gton 4 (A.A.) - Salahl

yeıtar mahfillerin fikrine göre Ja• 
ponya, Sovyet - Alman harbinde 
seyirci kalmağa karar vermiştir. Bu 
vaziyet Büyük Okyanusta sulbü t&
min ediyor. 

B. Mussolini, dün Rusya
. Ya karşi harbe iştirak 

edecek kıtalari tefti§ etti 

b Bertin 3 (A.A ) - Alman ordulan 
aş~umandanlığının tebliği: 
A~ mali Moldavyadan hareket eden 

man ve Rumen t~ekkülleri, dün Y:r' _!ana Prut'u geçmlşlerdlr. Bu te
iı kkuııer, hrılen Dnlester \stikame
te~~ !lerlemektedlr. Bu suretle müt
da rdular Şimal Buz Okyanusun
de n ~~rndenlze kadar taarruz halin
& u unmaktndır. Şimdiye kadar 
sız 1~t kumandanlığının fikri, şüphe
hudu:'an ileri hareketini tutmak ve 
Pak ının~aknsında durdunnnktı. 
kav:t, şimdı Sovyet ordusunun mu
?nck~et kuvveti kırılmış gibi gözük
<lüşm edlr. Blitün cephe lmtldadınca. 
1.ndır an ricat hıırf'k'ı. tı hıvdolunmak-

Blelostok 
ıne d ~arıı:ındn \ crııen imha 
tıl! ~ı" muharebesi, umumiyet itlba
teblirtı:n:e~ennılştlr. Fevkalf\de bir 
~u v a a evvel bildirilmiş oldu
bu ui~~e, bu muharebenin neticeleri 
ınl nyay amil tarllit bir cnem~ 

6 Yetl hnlz bulunmaktadır. Birçok 
ı:ı.0~Y~t piyade, süvari ve zırhlı fırka
edılını~ muharebe meydanında. lmho. 

Or '9 teHikkl olunabllir. 
ların~u ve. hava teşekküllerimlz ara
liği ilea tanümune olabllecek bir iş blr-

I. · kıbe başlamıştır 
ngııtE"rey k ~ · 

nıan h e nrşı mucndeledc, Al-
tonııa~v~ kuvvetleri, dün gece 5 bln 
batırın ac!llinde bir ticaret gemisi 
ve cenitı ve lngııterenln cenubu §arki l!m ... m~mrın:mıms~~;;mııımm:riim~ .. --ıı:ım--=--'•---~~~~~~---mz~ 
tını bom: garbislnde limanlar tesısa-

M ardımnn etmiştir 
nnş sahlllerlnde a • 

Almanların işgal ettikleri yerleri ve taarruz istikametlerini gösterir harita 
l"lnln kuvvetli hl . vcı tnyyarele-
ket eden İnguı mayesı altında hare-
hücumıan 'Yen~d:av~ş tayyarelerinin 
kalmıştır. Düşman n amaınne akim 
tayYnresı ve 5 sa;n:uı:snnda 15 avcı Başvekil bugün 

Mecliste mühim 
bef anattci bulunacak 

Büyük bir kayıp 
betmlştır. Bizim YYarest kay-
kap~ımuştur. bir tek ta:y.yaremlz 
DUŞınan dün " 

nıaıı Cnrbt mı~ece, Almanyanın şl-
rnahaııerlne lnflıtı~asının muhtelif 
lnrı atmış ve bu b v: Yangın bomba
\tU ölmüş ve Yara~ın alarla birkaç si
ta~'Yarelert ve h anmıştır. Gece avcı 
nıütecavız d ava darı batarya.lan 
llçµnii diişü~h~~~dl tnYYnrelertnden 
Inguız ı r. 

tnaeıe, haıı.r senıseraınıne karşı mil
z rnn ayı zarfında da bek-

• (Devamı sahife 2 sütun 6 da) 

Suriyede 
harp devam 

ediyor 

Parti Meclis Grupu ve müstakil 
grup Milli Mü4alaa Vekiline 

itiınadlarını beyan ettiler 
Dünkü grup içtimaında asker ailelerine 
yapılacak yardım meselesi de görüşüldü 

' 'Fü1tnlir ğClJ'nizonunun ~ 4 (Telefonla) - Mec- ti umum! h~yetinln hakiki tema- I 
ieslım olduğu b ·ıd· .,. lls bugun yaz tatiline karar vere- yülünü öğrenmek istediğini ve 

----'- ın ryor cektir. Başvekil B. Dr. Refik bunun gizli reyle bildirlimesini 1 

Bir İngı·ı· 1.: " saydam dahili ve harict siyaset rica etmiştir. 
ız aaKerı ı ·· ·· ·· h kkı da ı r tl ozcuau a n mühim beyanatta bu- {Devamı sahife 7 sütun t de) 

. aı anan ~çlükleri lunacak ve bu beyanat radyo ile 
· anlatıyor de neşrolunacaktır. .. :1. k k a ~ I e rs 

General Kazim Dirik 
vefat etti 

• 

f 

General Kizım Dirlk 

Blr. müddettenberl rahatsız bulunan 
. Ankara 3 (A.A.) - c. H. P, Manevi peri•anlık Trakya umumi müfettlşl general Kl-

. ".Cudüa 3 {A.A.) _ Resmen bil- Meclis grupu bugün fevkalade :r zım Dirlk'in evvelki gece Edlmede ve-
~~ıl~iğine göre Suriyede Tüdmür olarak toplanmıştır. Celsenin V' b , • F __ .__ •• tat ettiğini tee~ürle haber aldık Mer-
~ .. rnızonu teslim olmu t a ılın .. . . ıc y ca rana~ namına aoz bumun cenazesi dün a~ Fıdlrne-

\richy 3 {AA) ş ur. ç asını muteakıp kürsüye ge- söyl'.yen general Huntziaer Suriye den İstanbula getlrilml§ ve Oillhane 
J!. 1. bildiriyor; · - Havas • O. len ~aşvekil Dr. Refik Saydam liler hakkında tüyle diyor: basfünesihe nakledllmlştlr. Cenaze 

Dün gece lngT b b d Partı umumi heyetinin geçen salı - Yerlllere beyazların bacil bir bugün Gülhaneden merasimle kaldı-
~/Y•.releri B 

1 ız .. ~m ar 1?1an günkü celsesinde M"ll' M .. d faa vaziyette bulundu hissini vermek is- rılacak ve Bandırma vapurunn götü
J>irçok . .' A eyrut uzenne yenıden • 1 1 U a temiyonız Be az ırkın İb"barmı rülecektir. Cenaze Bandırma yolıle İz
i\trnı ınfbılak ve yangın bombaları Vekilı Saffet Ankan'ın Vekillik- m--L f • d r k bir' b Jd l mire na.klolunarak orada merasimle 

ş ve u · • d . t ı:na aza e emıyece a e o -
l>ir,. ı. nun netıcesın e yenıden en affını rica ettigv ini beyan d v •• t -•-t k defnedilecektir. 

,.0111: ev harap ol t • ugunu gos ermc:a en açınıyoruz • 
• . Lübnan hükum ?1uş ur, . ederek murnaıleyh hakkında par- Suriyeli11Y.· beyazdan gayri bir ır- General Ktizım Dlrlk, kıymetli blr 
Clırrn k .. ctı, Londraya bıl- """"""""""""'"""'"""""''"'"'"""""'"'"'"'""'.. ka en b 1 dıkl .. e asker ve kıymeti\ bir idareci idl. Ev-
i-eti : kuzerc Amerika Birleşik dev- Münakala"t Vekı·11• mal supnl u unma A arldınaklgor ' veHi orduda, sonra bulundu[tu idari 

Tebliğ, Almanların şimal mınta· 
kasında muvaffakıyetler kazandık
larını itiraf etmekte, fakat Sovyet 
tayyareciliğinin yavaş yava§ hava 
hakimiyetini kazanrnağa ve Alman 
tayyareciliğine tefevvuk etmeğe mu
vaffak olduğunu temin etmektedir. 

Alman tankları kendile-
rine düşen vazifeyi 

yaptılar 
Londra 4 (A.A.} - Otorite sa

ibi bir münekkid, Alman tankları
nın bu defa da kendilerine düşen 
vazifeyi yapmağa ve Sovyet müda
faa hatlı.nnda gedikler açmağa 

Va,ington 4 ( A. A.) - Associa· 
tedin istihbaratına göre Cenubi 
Amerika sulnrında bulunan iki Japon 
harp gemisi, Japonyaya dönmek 
emrini almışlardır. 

\'a ington 4 (A.A.> - MalUına\ 
sn.hlbl mahfilerde beyan olunduğuna 
göre Japonların o.çık denizde veyııhud 
ecnebi limanlarda bulunan h:ı.rp ge. 
mllerlne dönmek emrini verdlkle.ııl 
hakkındaki haber do!;ru de~lldlr. 

muvaffak olduklarını kabul etmek A • k d h 1 k 
lazım geldiğini, fokat Kızılorduların m er 1 a a al I r 1 
bugüne kadar kıskaçtan kurtulduk
ları aşikar olduğunu yazıyor. 

Münekkide göre bu suretle Kızıl- Mezun bahriye zabitleri 
ordular mukavemet etmekte ve vazifelerine çağrıldi 
ricat ettikleri zaman sağlam kaldık- -----
lan cihetle Rusya gibi g~niş bir Vaşington 4 (A.A. _ Amerika 
me~leket.te topr~k ve şeh~r kayıbı genel kurmay reisi askerlik hizmeti· 
va~ım hır mahıyet arzetmemek· ı ni bir se:ıeden fazlaya çıkarmak. 
tedır. •·w • • ağır ordu tnyynrclerinin imnlatım 

Esase~ A~man. ~el:>ngkra de .~.a: hızlaştırmak lazım gcldığini ve Ame
cadelenm. şıddctını kaybctmc~ıgı~ı rikaya karşı gizlice muazzam bir 
kabul edıyorlar. Alman teblıglen- taarruz hazırlandığını söylemiştir. 
n~~. bazı .. fıkralarından isti~lul edil- V~ington 4 (A.A. _ Mezun 
d~ın~ gore Alman erkanı har- bahriye zabitleri vazifeleri başına 
bıyesı Sovyet ordularının . k~s: çağırılmışlardır. Kendilerine bir 
kaçtan kurtularak yalnız kendılerını müddet artık izin verilmiyeceği tch
toparlamak değil, fakat Sovyet sc- liğ edilmiştir. 
ferberliğinin kendilerine yavaş ya- -----------
vaş temin ettiği iındad kuvvetlerine B 
yaklaşmaları ve Almanlar için tehli- eyruf a doğrU 
kenin artması mes~lesiylc meşgul 
olmaktadır. -----

lngiliz akınlar. 
Londra 4 (A.A.) - lngiliz tay

yareleri, Duisbourg, Breme ve Co
logr.e',u bombardıman etmişlerdir. 
Dört lngifö tayyaresi kayıptır. 

Binga~ıya akın 
Lonclra 4 (A.A. - Şimali Afri

kada bu :;ece Bingaı.i limanı bom
bardıman edilmiş, yangınlar çıka
rılmııtır. Bir İngiliz tayyaresi dü
şürülmüştür. 

,~-

Liman ve gemiler 
bombardıman edildi 

Londra 4 (A.A.) - Suriyede 
müttefikler Bcyruta yaklaeıyorlar. 
Öncü müfrezeler T edmür ile Beyrut 
arasındaki sahada iki gün keşiflerde 
bulunmuşlar ise de Vichy akesleri· 
ne r.ıı.slamamışlrdır. 

Kahire 4 (A.A.) - İngiliz tay
yareleri, Beyrut limanını ve oradaki 
gemileri, Süveydada kışlalnn, Nar 
souha' da tayyare meydanını bom• 
bardıman eylemişlerdir. 

KONUŞAN MUMYALAR 
Yazan : Iskender F. Sertelli 

erı ·orsol "dd 1• b" gener , o arm samı e u anna tll hl leıto · osuna şı et ı ır pro- T k d d.. .. tel ih d" d k Ad Al vazifelerde memlekete kıyme z-
F notası tevdi etmiştir ra ya an onuyor m ~ ıyor eme ·:· . mın - metlerde bulunmuştur. General K!'.-

1) r"Cıııız bnşkumandanı · general Ediıne 3 (Telefonla) - Münakalat ma;varı olmasından İftihar duyup zım Dirlk, uzun müddet İzmlr valUl-
t ea1tz d· bu bomba d 1 Vekili B. Cevdet Kerim İn"tedayı bu- o a mı ırkçılığa bevealenmq? ğlnde bulunmuş ve İZmlrin iman ik-
. e~to " rni,tir. r ıman an nro- r:rt: :cdklkl~rlnl bitirmiş ve l'i ,30 da • Suriyenir. cedbece~ yükı~k '!'ede- tisadi vaziyetinin ısla.hı için b\iyük blr 
' (Devanı aahif • I ula mutevecclhcn hareket et· nıyet m~:!subu zekı yerlilennden 

1 e 2 suıun S de) ınl§tir. ~ asıl bu .maDevi peritanlaiı aizlemelil (Devaa:.a .ahife 1 ıütwa 3 dv 

~ Yeni bir tercüme roman mı. okuyamam, yüreğim dayanmaz! •• 
- Pek yufka yüreklisiniz galiba! •• 
- J-layır, türk,e hocasıyamL. 
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1 Diin Geceki ve Da Sabahki Haberler 

T .. rk-Alman 
muahedesi 

o 

B. Cavad Açıkalın 
musaddak nüshaları 

Berline götürdü 

Mümessilimizin misa
fir olduğu otele Türk 

b:yrağı çekildi 

Bertin 3 (A.A.) - Hususi 
muhabirimiz bildiriyor: Hari· 
<'İ:\ c umumi katib muavım 

C:nnd Açıkahn, son Türk -
J\lman muahedesinin rnusad
rlnk nii hasını hamilen bu 
c;nbnh snat 11 de Berline gel
miş ve i t:ıc;yomla müsteşar 
Wohnnnn, protokol ltlemur
Jan ve Un.,c;konso!osluk erkiinı 
tarafından karşılannuştır. 

Türk misafir Adlon oteline 
inm·s \"e bu münn betle ote
le Türk bayrağı çekilmi._c;tir. 

'-------------------..1 
Sofya'ya 

şiddetli dolu ve 
yağmur yağcJ.ı 

Binlerce evin camlari 
kırıldı, birçok insan 

yaralandı 

Binden lazla evin alt 
katları su ile dolda 

Sofya 3 (A.A.) - Dün Sofyaya 
Ye civarda birlcaç lcöye düşen şid
detli dolu, çok büyük hn nrı mucip 
almuştur. Hasarın yekunu henüz 
tahmin edill"lemektedir. Yalnız Sof.. 
ıyada on biolercc cam kırılmıştır. 
Binden faz.la evcle alt katlar su için
CJe knlm~ v< bunlann bir kısmı tah
l(vc olunmuştu •. Büyük dolu parça
Jarından ve kınlan camların parça
ienndan çok ki,i yaralanmıştır. 

Sovyetler 
uzun harbe 

hazırlanı:yorlar 

Bu maksatla Amerika 
nezdinde te,ebbüste 

bulundular 

\'khy 3 (A.A.> - Sovyetlerln uzun 
lalr hnrbe hazırlanditlarl anla,.cıhnak
ladır. Bu munascbetlc Amcrib.n.ın 
muntazaman ve devamlı surette mal-
2eme gondermesı içln V~gtonda te
tebbuste bulunmll§lardır. Sovyet)erln 
Vaşlngt.an sefiri AmerUı:n Harlclye 
111üsteşıı.n ne uzun müddet ~üş
Uir. Amerikanın, Vladlv06tok yolu ile 
Sovyetıere göndtrilecek malzeme için 
'husust lisans verece~! nnln.şılmaktadır. 

Stalin'in nutku 
Ricat esnasında naklecli
lemiyen hel'feyin tahri

bini ta niye etti 

Moskova 3 (AA.) - Stalin ta-
71lfmdan söylenen nutkun bir parça
sı aşağ.dadır: 

Kızı1ordunun ricati nalinde de· 
.Uryollar: dq>olannda bulunan bü
tün stoklar bqJca :rerlere nakledile
cek •e n~ bir lokomotif ne bir va· 
gon ne bir tane buğday ve ne bir 
galon petrol düşmana bıralulmıya
caktır. 

Çiftçiler Cllcrindeki hayvanatı 
uzaklllfbrmalı: ve hububatı da nak
ledilmek üz.ere devlete tevdi etmek 
mecburiyetindedirler. U7.aklaştırıl
ması mümkün olmıyan her şey tah
rip ed:lccektir. 

25 kuruşu geçmiyen 
eksik tahsilat 

tml::ır:ı S (Telefonla) - 25 kuruşu 
tc,.mlycn eksik tahsilatın :ıranmnması 
hakkuıda Devlet Demtryoll:ınna salfı
hlyet veren ldyihn, .Meclisin altikalı 
en<'ürnenlerlnden geQerct. umumi hc
Jetc sevkolunmuştur. 

Dahiliye Vekaleti 
memurlan 

Kanunun iki maddesini 
değiştiren layilla 

son şeklini aldi 

Ankara 3 (Telefonla) - Dahlllye 
memurlan kanununun ikinci ve 
uçüncü mnddelcrlnl dcnıştf ren lAylha 
Meclis encümenlerinde son şeklini al
nuştır. Bu ll\ylhnnın csa.slannn göre, 
dahiliye memurluğuna tntl!ab ve ter-

Kon sır vat uann ilk ylJ 
mezunlarma diplomalan verildi 
Milli Şef, diploma •• 

tevzıı esna-
s nda salonu şer-ellendirdiler 

Maarif Vekilinin nutku 
fide bu kanunda yazılı istisnalar dı- Aıı' nrP 3 (Telefonla) - Devlet evvel gelenlerin Tüık ıııfatı için gör-
şında umumi hükümler tatbik olunn- ı: ·ık • cnktır. Kanunun blrincı made.sinde .ıı;;~nseı . ah•arının ı mezunlarına bu dükleri rüyrnın bu tnn"hte tahakkuk 
yazılı dördüncü veya dnha. yuka.n sı- gun Kr,,nservntuar salonunda mera- ettiğini tel.)ıırüz ettirdikten sonra: 
nıtıard'.ıkl memuriyetlere geçebilmek simle diplomalan verilmiftir. Milli - Günlük' ifJer yapmak isteme
ve tayin ohmmak 1çln Siyasal bilgiler Şef İsmet İnönü merasime §eref ver- dik biz yalnız hale değil bilhnssa iı
okulundan veya Hukuk 1akült.csınden eliler. ~tn Milli Şef olduğu halde til:-"bale heşap vermekle mükellef 
mezun olmak ş:ırttır. Büyük Mille~ Meclisi reisi B. Abdül- nulur.n:aktayız. 
.. :.~~:f Bllgll~-okdulu :::hrlukukl 1

1
a- halik Rendn Vekiller, birçok mebus- 1 K ......,......,. mezun..uın an yeye n• l M "f k• l "d"I D.·di. Ot.v et onservatuarİnİn 

Us:ıb edecekler 6 aylık nam.zedllk ar, • ısan er anı sa on~a. J 1 er. 1924, 197..J" ders yılında şimdi bu-
müddeU ceçtrcceklcrdlr. Bu m\İddetln Merasım~ ar.at 16 da lstiklal marşı lunduğ:ı binanın yanından geçtik 
tonunda t\airest tlmlrllğinec veya va- ile baıl.mdı. Bundaa aonrn talebeler evlerden birinde Musiki muallim 
lilerce ehliyetleri tnsdllt edllmeyenlef Korıscrvatuar marşını söylediler. mektebi olarak temel atıldığını k,ay
diğt'r bir dnlre veya vUAyette 6 ny da- Bunu M!usrif Vekm B. Hasan - Ali 
h d .__._ istih dettiktcn sonra bugünkü hale gelin-

a namtt o.......... dam olunablle- Yücel'i:. l.itı..besi takip etti. Maarif 
ceklerdlr. Bu ikinci devre sonunda V k"I" l) .. d" 1 1 ki ciye kada~ alınan tedbirleri izali et
ehllyetıerl tnsdJk edllmlycnlerln vnzl- e : 1 ugun ıp ~~a •v·a .nca arı~ ti ve bu yolda çalı~nlan ıükranla 
fclerlne nihnyet verilecektir. Yaşlıı.n tahrJI hayatlarını bıtırdıgını, 3 hazı- andı. Hala Konservatuardn ça~an 
29 u geçmemlş olup da c.hllyetıerl ran 194 1 tarihinde Atatürk inkı1a- prof· aöı Hir.dcnit ile profeaör Kari 
dairesi amlrllğlnce veya vnlilerce tas- bınm insanlığa kazandırdığı hakiki Erherttcn aitayiıle bahsetti. 
dik edilenlerden memleketin her ye- medeniyet kıymetlerinden birinin 
rinde vazife görmene ve her vasıta gerçeklqtiği, son asır içinde bizden (Devami sahife 7 sütun 1 de) 
ile seyahat etmeğe kabiliyetleri bu- ------------------------
lunduğo hakkında tam teşekküllü 

Zirai kalkınma 

Al manyaya 
hava akını 

Bremen üzerine yapilan 
taarruz şiddetli oldu 

IAlndra S (A.A.) - Reuter ajansının 
öğrendiğine göre dün gece İng!Uz 
bombardıman tayynrelcrt tnrn!ında.n 
Almanya U7.erinc ynuıl:ın taamızl:ırda 
Bremen, Kogonya. ve Du!Sburg başlı
ca hedefleri tcşkl1 etmişlerdir. Bre
me~ üzerine yapılan taarruz bllh:ıssa 
şlddetll olmuştur. 

Bombardıman tayynrclerJm!ulen 
dördü bu hareketlerden dö:ımemlşt.lr. 

Loudra 3 CA.A.) - İnglllz Hnvn. Ne
zareti tarafından perşembe nkşo.mı 
neşredilen tebliğ: 

İnglllz avcı tayyru-elerlndcn mürek
kep nvcı filoları Şimali Fransa üze
:rlnde tnarruzi 2 hareket yapmışlar ve 
11 düşman avcı tayyaresi düşürmüş
lerdir. 6 avcı t.ayynrcmlz üslerine dön
memtşlerdlr. Hnrckfı.tıı. ~lrtik eden 
bombardıman tnyynrelerlm12 S:ı.lnt 
Omer nuntnkasında. demlryolu he
deflerine hücum etmişlerdir. Bir bom
bai'dım:ın tayyaremlz üssüne dönme
miştir. Bugün yalnız blr Almnn tay
yaresi İngiltere ilzerlnde uçmuş ve bu 
da Öğleden sonra Comuell sah!llerln
de kamya düşerek parç:ı.la.mnıştır. 

İngilizler, liava istasyonu 
vazifesini gören bir 

Alman balıkçi gemisini 
batirdılar 

Londra 3 (A.A.) - (B.B.C.) 
Hava nezaretinin tebliği: Norveç su
lannda Almanlar için hava istasyo
nu vazifesini gören bir Alman balık
çı gemisi yakalanarak batırılmış, 22 
mürettebatı esir edilmiştir. Bunun, 
Atlantikte Alman faaliyeti üzerinde 

ALi ile VBLi 

Garib bir manbk 

Ali - Maarjf §ehrin muhtelif 
yerlerinde çocuk bahçeleri açtı: 
biliyorsun değil mi, Veli) 

Veli - Evet ..• Direktörüyle. 
öğretmeniyle, türlü türlü oyuıt• 
lnriyle b:r nevi açık hava mek• 
tebi vazifesi gördüğünden, haklı 
oln•ak rağbet gördüğünü de bı· 
liyorum. 

- f~te bunlardan birinde cc· 
reyan eden bir vnka kulnğımıı 
çalındı ... Pek ömür .•• 

- Nasıl vaka) 
- Çocuklar güzel güzel o)· 

narlarken bir zat belirmiş. Mü· 
dür, ne istediğini öğrenmeğe çıı• 
1ı§ınca: «Canım, demiş, bu kn
dar ince eleme de ne oluyor~ 
Burası çocuk bahçesi değil mi?, 
Öbürü ancak mektep çnğındaki 
çocuklara mı.hsus olduğunu ıın
latadursun, zat.ı şerifin, ellerind 
yiyecek sepetlerile, sökün eden 
ailesi etrnfn yayılmış. Direktör. 
gayet nazikane, buranın Çırpıcı 
çayın olmadığını anlatmağa 
mecbur kalmış. Buna knrııılık 
bayanlardnı. biri. tımirane bir 
tavır takınarak, ne dese beğe· 
nirsin: cÇocuğumuzu yalnız ba
şına nr.ııı: bırakabiliriz.). .. Tabii 
bizim de yanında bulunmamız 
lazım.> Nasıl cevap hoşuna gitti 
r:ıi) 

- Pek pnrlak .•. Mnazallnh bu 
fi!d:- umumileşiverirse, talebele
rin sırııflarda ana babnlarile be· 
raber oturmaları icabederdi 1 
Omuzlarına mesuliyet yükledi· 
ğimiz .kimselere biraz itimad ge-
rek 1 Ali veli 

devlet hnstnlerlndeki heyctıerca rapor 
verilenler knymaknm olmak 1çln tef
rik ve mnlyct memurluklıı.rmda lld 
senelik blr kaymakamlık stajına ve 
bundan sonra da nltı aylık blr k.ny
maknmlık kurs\Ula. tlıbl tutulncnk
l:ı.rdır. Kaymakamların stajı, Dahiliye 
VC'takUnce tesblt cclileceJı:: esaslar da
hlllnde vilayetlerin mtihtellf vllı'i.yet 
§Ubelerlnde kaza kD.ynınknmları refa
katinde knymnkamlık vekfilctınde, 
naııtye müdürfüklertnde ve buralar
daki belediyelerde filen ç:ı.lıştınlmak 
sureuıe yapbnlacaktlr. 

Sulama, kurutma 
tesisatları vücude 
milyon lira daha 

ve 1slah ameliyatı 
getirmek için 50 
tahsisat ayrılıyor 

tesiri olacağı tahmin ediliyor. Çün- ~---------------~ 

Malive Vekaleti 
T aşkilat ve vazifeleri 
hakkındaki layiha 
ruznameye alındı 

Ankara 3 (Telefonl:ı.> Toprak 
mahsulleri ile iştigal eden zümrenln 
sayısı 6,5 mllyonn baliğ olmakta. ve 
bu miktar faal nüfusumuzun yüzde 
81,08 fnl teşkll etmektedir. Köylünün 
dnynndı~ı toprağa her türlü yetlştlr
mek !mkfmlannı vermek üzere lü
zumlu olnn tesisatı vücud:ı. getirmek 
zirai kalkmmamızın başlıc:ı. şartını 
teşkil etmektedir. Kuraklık ve frye
z..'\Ill:ır glbl iki mllhlm Ucun tnhrtb:ı.
tını önlemek Jçln su işler! denilen su
lama, kurutma ve ıslah ameliyatı te
sisatl:ı.nnı vucude getirmek ve derh:ı.l 
faaliyete geçmek lizım gelmiş ve bu
mm lçln 1937 de kabul edilen 3132 sa
yılı kanunla bazı nuntnknl~:l:ı çalış
malara başlanmış ve bu lş lçln 31 
milyon lira tnhsis edllmşltl. 937 yılıın
danberl devam eden faaliyetten yavaş 
yavaş verimli neticeler elde cdllmeğe 
b:ı§lanmışt.ır. 

Bu mıntaknlıı.r haricinde kalan yer
lerde de bu işe esaslı bir şekilde ve 

kü Almanlar bu istasyonlann 'Verdi
ği malumata göre hareket ediyorlar. 

kul hallnde devnm için yeniden tahsi
sat kabul olunmuş ve bu husustaki 
liLylhn hükümet tnrafındanı Meclise 
araedllmlştır. General Leck Kahireye 
Lfıylhanın birinci maddesine göre, vasıl oldu 

3132 sayılı kanunla verilmiş ve 3483 Londra 3 (A.A.) _ (B.B.C) 
sayılı kanunla temin edilen 31 mll-
yon Hrnlık t.ahsWltn mczkOr kanun- Ajans haberlerine göre Orta şark 
!arda mevcud hükümlere göre snrfc- fngiliz kuvvetleri bnşkumandanlığı
dllmck üzere dahn 50 milyon lira 11üve nl\ tayin edilen general Lcck ku
edllece~Ur. mandayı general \Vavelden teslim 

F.skl kanunun blrlncl maddesinde almak üzere Kahireye gelmiştir. 
tcsblt edilen havzala.rn Anadolunun 
cenup s:ıhlllnl tcııkll eden Akdeniz 
ınıntnkası ile, Orta Anadolu, Kızılır-

Muğla ve U akta 
zelzeleler 

nuık, Fırat ve Dlcle hav-..alnn ve Sa
lmryanm mans:ıb kısımlan ithal edil- U~ ~ (A.~.) .-. Biri salı ~kşa
mlştir. Bu hnvza ve mıntnkalarda ya- mı dıgerı de dun ıkıde olmak uzere 
pılacak etud ve lnşa hareket ve fan- yırmi dört saat içinde burada iki yer 
Uyeti 1çtn 3132 sayılı knnunla. tesblt sarsıntısı olmuştur. Hasar yoktur. 
edilen müddet ıo yıla ve teSblt olu- Muğltı '3 (A.A.) - Burada yer 
~an senelik tediye mlktnn 9 milyon aarsıntılım hemen her gün hafif ve 
!ıraya çıkanlmıştır. §iddetli olmak üzere devam etmek-

Ani :ıra 3 (Telefonla) - :Maliye Ve
kfıleU teşkil5.t ve vazifeleri hakkında
ki knnunn ~ lfiylhn bütçe ve maliye 
encümenlerinden geçerek ruznameye 
nlınmıştır. Bu Hiylhaya göre, beledi
ye hududu içinde nync:ı. kaza tcşlı'Jlatı 
bulunan vilayet merktzlerlnJn mnllye 
tc,,...ıtlW.tJ deft.erd:ı.rlann ldarcs.l nlt.m
da bir mali vahdet te,şkll eder. Bu şe
hirlerdeki belediye hududu içinde bu
lurum knzalardn. muhasebe servisinden 
maada diğer bütün servlsler defter
darlığa ba~lıdır. Tnhsllat müdürü 
bulunnn vilayet merkezlerinde tahsl
Htt munmelerlndcn dolayı divanı mu
harebatn hesap vermek vnzllcst tah
tll şube şeflert ile müştereken tahsllnt 
müdürlerine şube bulonmay:ın yer
i.erde ise doğrudan doğruya. tahsilat 
mildürlerlne nlddlr. 

-------------------------- tedir. Geçe:ı ayın 21 inden 30 una 

A k •• •• d • t kndnr on üç defa yer sarsıntısı ol-

ş Yuzun en cınaye muştur. Bur.iardan ikisi Datcndn biri 
Nirnariatc. vukua gelmi~tir. 

Hatayda muallimlik 
yapanlar 

Paşabahçede bir genç, kendisinden 
ayrılan nişanlısını yaraladı 

Suriyede harp 
devam ediyor 

Ankara 3 (Telefonla} - Hat.ayın 0-:in öğl,., üzeri. Paıaliahçede a~lc 
unavatana ilh&tından önce orada <it- yüzünden bi- cinayet işlenmiştir. 
retmenlik yapeıılara dair kanun liyt- Hu<lise bı-kkında tahkikat yapan hir 
hası umumi heyete verilmiştir. Uyt- ub • • • • ld v IA 
hanın son ,...,... ö hfAhl m arnrımızın a ıgı rna umatn na-

y...:IJJnc g re, Y"' r, 7.aDlail b k h k 0 r ·ı· 
Türklük ve muallimlik haysiyet ve şc- "'ran u an va anın ta sı atı 
rermı ihlAl eder harekette bulunma- şudur: 
mış olduklan ve hilen hudutlanmız Paşabahçede on ııekiz yaşlarında 
dahilinde bulondUklan Maarif Vekfi.- Naciye isminde bir kız vardır. Na
Jetı müdürler encümeni kararile tas- ciye, bundan bi: müddet evvel Meh
rllk edilenlerden, ilhaktan önce Ha- met T e!lchon isminde bir gençle ta-
tnyda en nz iki müteakip ders yılı öğ- 1 ""- 1__ · ı · 1 
ret.menlik yapanların Lahsll derecele- nı~mış ev enmt-..&: &ı1ran e nışan an-
rlne bakılmaksızın, mensup oldukla.n mışl~nlır. . _ . 
tedrts:ıt zümrcslne göre llk veya ort."l. lkı p,enç, bı: muddet nışanlı dur
tedrls:ıt mualllmlJğinc tnyin olona.bl- duktar. sonra tam evlenme zaman
!eceklerdlr. lan yaklaşınca. Naciyenin ailesi ev-

Bunlann maaş derccelerl 3888 nu- lenmeyi münasip görmemİJ ve niJa
mamlı ka~unun mı:vnklcat fiçüncü nın bomlmasına karar vermiştir. 
maddesi hukmiine yorc tcsbit olunn- E ı el • · 1..--1 
cak tıdem ve terfi mn• ıeı ri 3656 v enl!le muam csmın :u.v aması 

' .... me e ı ·· d b h" 1 k N • sa.Jllı kanunun umumi hükümlerine uzu:nun an a ıs e te rar acıye-
tabl olacaktır. nin ailesine müracaat eden Mehmet 

1 
bu menfi cevabı alınca teessüre düt-

H hl 1 1 
n.üı ve bu teessürle yanlanndan ay-

arp te iğ eri rıımı~ıır. 
Mehmet. dün rupnlısının geçme

ltalyan teblifi 
&oma 3 (AA.) - İtal)'ail orduları 

karargahtnm 393 numarnlı resmi 
tebliği: 
Bombardıman tayynrclerlmiz, Kıb

ns a.dnsınd.akl hava üslerinden birine 
taarruz etmişlerdir. 
Şimali A!rlkada, mihver tayyareleri, 

Tobruk depo ve ha.va dflfi b:ıtaryala
nna i.sabetter kaydederek yangın ve 
lnfiliklnr TUkunn sebep <llmuş ve 
hundan b!l.ş]ı;a Marsa Matrııh'takl tay
y:ıre üslerini bombardıman etml.§ler
dlr. 

si jhtima~İn~ kuvvetli olarak bildiği 
yol üzerir.de beldemif, filhakika öğ-

Fransız esirleri 
Almanlar 4 sınıfı dalla 

serbea hirakiyorlar 

\'icby 3 (A.A.) - Almanlar. dört sı
rıt :Frruısız e.sl.rlerini dnha. ıeıt>es bı
rakacaklardır: 

ı - Bütun beynz esirler, 
Düşman tayyareleri Bincazı mıntn.- 2 - Geçen harbe :tştimk ctm!~ bü-

le Üzeri Naciye de yolda gözükmüı-
tür. Mehmet; sabık niJ&nlı ı Naciye- (Ba$tarah 1 inci sahifede} 
yi durdurmuş ve: Kudüs 3 (A.A.) - Askeri söz-

- Niçin bi7.im nişanımız. bozul- cü, Palmir'; muhasara eden mütte-
du?. diye sormuştur. fik kuvveti erin maruz kaldığı mÜ§· 

Naciye. bu suale: 1'ülleri izah ederek dcmiftir ki: 
- Ben istemiyorum dn onun cPalm!r'in şimalinde motörlü na-

İçin I. diye knt"i şekilde cevap verin· kil vasıtaları için geçilmesi pek müş-
ce Mehmet asabiyete kapılmış ve kül taşlı bir çöl sahası vardır. Cmu
yanındn bulunan bıçağı çekerek Na- bund:ı bir kum mıntaknsı mevcut 
ciyenin ilı:erine atılıp yere yatmruş, olup bunun da ötesinde büyük tuz 
vüc•Jdı.:nun yedi muhtelif yerinden hatakl:khr. vardır. Bu tabii munia
tehlikcli surette yaralamıştır. !ardan başka Vkhy kıtaları Palmir 

Naciye. ıztıraplar içinde feryat -etrafındaki mükemmel tahkimattan 
ederek b: tarafa yıkılmış. Mehmet, istifad.: etmP.ktedirler. 
kanlı bıçağilc ağır ağır vak'a mahal- Bununla beraber müttc.fikJer, Pal
linden uzaklaş-ırken zabtta memur- mir"in cenubu garbisinde vaki olup 
ları tarafından yakalanmıştır. P:ı1mir" den Hums' a müntehi yola 

Pc-li;s, l:.itkir. bir halde bulunan hakim bulunan bir noktayı işgale 
Naciyeyi bir otomobile atarak Hay- muvaffak olmu~1ardır. 
darpap Nümune hastanesine yabr- Diğer cihetten Damür"ün yedi mil 
mıştır. Tahkikatın adli safhasına cenubu prkisir.de bulunan Hasrout 
Beykoz müddeiumumiliği el koy- mıntakasında muaadcmcler vuku 
muştur. bulduğu hnber verilmektedir. Bura-

Mehmet bugün Üsküdar adliyc.i- da Vichy kuvvetleri kuvvetli mevzi-
ne Ycrilecektir. ler tutmakta ve muannidane bir 

B. Matsuoka 
Alman, İtalyan ve Sovyet 

elçilerini kabul etti 

mnk.tvemet gösteımektt:dirler. 

Nebek'de Fransizlarrin 
mukabil hücumu 

netice vermedi 
Kahire 3 (A.A.) - Nebek'de 

muvaffnkiyctsiz bir mukabil hücu-

- Amerika hükfunetl. harp müna- bu sahanın şimal cihetindcdir. Yeni 

Sovyet ordusunun 
mukavemeti kınlmış 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

lenllen büyük muvnf!akıyetl vermlG .. 
tir. Donnnma. ve havn kuvvcU 
768,050 tonllllto hncmlndo düşın 1J 
ticaret gemisi batınnıştır. Bu rtı" 
kamdan 417,450 tonilatosu denlı:altı' 
lar tarafından b:ıtınlmıştır. Buııa, 
düşınnmn maynler dolayısile kaydet .. 
tiCl ağır kayıpların de Unves! leni> 
eder. Bundan b~ka büyuk mlktard.' 
Ingiliz ticaret gemlsJ o derece neır tı
rctte hnsara uğmtılml§tır ki bunlnt 
difşmnn iaşesi için tamnmUe ve ynhut 
uzun müddet için kaybcdilml§ telakki 
olunabllir. 
Alınan hava müdnfa.nsı da İngililS 

kuvveUerine karşı mücadelde büyôie 
muvaffakıyeUer kaydet.ml.ştlr. Yatnııı 
26 hazirandan 2 temmuza kadar ge
çen müddet zarfında 10!1 İngıllz tnY .. 
yaresl düşürülmüştür. Bu mlktardnıt 
56 sı havn muharebelerınde, 24 u gc .. 
ce avcı tayyareleri, 6 tanesi d!ln@m!L 
cüzü tamla.n ve ı tanesi piyade tara .. 
tından diişürülmüştür. Bundan b:ışldl 
ısı İngiliz nvcı tayyare ı. işgal nltındn 
bulunan ernzl üzerinde çarpışını ve 
yere düşmüştür. Ayni müddet uırrın .. 
dn. İnglltcreye karşı yapılan hnrekf\t.._ 
12 Alman tayyaresi kaybedilmiştir. 

200 tank imha edildi 
Bcrliıı 3 CA.A.) - Alman orduları 

başkumandanlı[pmn .tevkalfıde bir 
tebliği: 

Gallçyndn. zırhlı unsurlnr arasında 
vuku:ı gelen ve dün nlhayP.Uenl'n bir 
muharebede yentden 220 tank imha 
edilmiş veya iğtinam olunmuştur 

lk'rlin S CA.A.) - D. N. D. blldlrl-
yor: 
İmhadan blrnz evvel, Sovy.?t cuzU 

tnmlnrı Blalistok'un şarkındaki çcn· 
berden çıtmar:tı teşebbüs etmişlerdir· 
Sovyet kıtaınnnın dort hücumu tnr
dedllmlş ve düşmana a[pr kayıplar 
tn.ydettlrilmiftlr. Çenber dahn ziyade 
daraltılmış ve büyük miktarda esir 
alınmıştır. Alman esirler arasında çok 
muhtelit teşeldı:üllere mensup askerler 
bulunduğu görilldliğünden. kısmet\ 
lnımnndasız olan bu kuvvetlerin tesll .. 
mi pek ,.um teıaw edllemktedlr. 

B. Mussolini'nin teftiılerİ 
Roına 3 {A.A.) - D. N. B.: B. Musso.

llnt Rom.ada, Sar.ret Rusyaya ka"1 
harbe iftlrlk etmek üzere gklecelC 
İtalynn cüzü ta.mlannı teftiş etmlştlr. 
Teftiş esnasında B. MUS80Unlnln ya"' 
nında, Alman ata.şcml.lltcrl general 
von Orlentelen de hazır bulunmuştur. 

B. Mussoltni btr nutult söylemiş ve 
bu nutukta, mlhverln bolşevizme kar .. 
şı yaptı[p mücadelenin fÜIJlUI ~ 
chcmmlyetlnl teb!l.ruz ettırmt.,Ur. 

JJ'e demeli? 
ilan veren bir genç csarih İn

gilizce> bildiğini bildirerek ~ 
arıyor. 

~Sarih ingilizce biliyorum> kı:ı.sında bazı mevkilere n'kınlar. yap- tün ihUyat zab1Uerl. 
mışlardır. 
Şarki Afrlknda, Gondnr cephcsindo 3 - lDOO scneslnden evvel doğmuş 

kcslf topçu faaliyeti olmuştur. biitfin esirler, 
Galla Sldamo mınt.akalarında, yağ- 4 - P-Oita ve tclgra:f ve telefon me-

mur, harckfı.tın 1P\1afJına :mAnl ol- mur, mü.I~ 11 ~ ~ bütün 

\".aşington 3 (A.A.) _ Oaut.ecller ma iştirak eden Vichy tanklnnnın 
toplantısındn B. sumner Welles'ten üçte ikisi, müttefik tanklnn ve tank 
Jnponynnın nlncn~ı \"azlyetten Amerl- dafi toplar.ı tarafından tahrip edil
kanm resmen haberdnr ednlp cdUmc- miştir. Tüdmür" de müttefikler tnra· 
dl.ğl sorulmuş ve şu cevap alınmıştır: ıfından ymiden geri alınan mevzi, 

sebetUe Jnıxm hilldimetlnln ıılııcaeı gelen İngiliz takviyeleri harekata 

cek :mahiyette olacağını funtcı t>l.mck- V"ch • T""d ·· "d h 
tcdlr. Japon hükCımeU, .siyasi bnkım- . 1 • yr.ın u .• mur e mu as~r~ 

dememeli; 
clyi İngilizce biliyorum» 

vaziyeUn Pnslfik'te sulhu idame ede- yardım etmiştir. ' 

1 dan ve dünya işleri kal"ŞlSlnda tn.klp ~dılmış olan du§ll\an kuvvetlennı 
edecetı Yol bakkmda blr karar verdi- kurtarm11.ğa çalı§tıiı hallmda hiçbir J demeli! 

ma'ttadlr. - est,tler. - tını tam• J)lldiJmifUr.. · • emare yoktuı. l~------------
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Diin Geceki ve Ba Sabahki Haberler J 
• 

BU s.a.••--a-sı 

TBL&B.&PL•a 

Alman deniz ve 
hava üslerine 

hücumlar 

Harp tebliğleri 

lngiliz tebli~i 

12 Adada Calato 
bombardıman edildi 

Kahire 13 CA;A.) - Orta Şark İn
glliz umumi kararglhının tebliği: 

- Trablusta avcı ve bombardunan 
Merignac Breıt ve tayyarelerimiz düşman hava. mey-

' 

Libya harbi 
Mısır hududuna 

dayandı 

Alman ve İtalyan 
kuvvetleri Bardia'yi 

i,gal ettiler 

Kızıldeniz 
yolunun 
açılması 

Şimali 

Yunanistanda 
lngiliz hareketi 

Alman mahfilleri, Ame- İmparatorluk kuvvetleri 
rikanin bu hareketini Alman tank ve piyade-
bitaraflıkla kabili telif lerinin ilerleyiıini 

bulmuyorlar tardettiler 
' danlanna yaptıklan hllcumlara dün J1erUn 13 (A.A.) - Alınan Bqtu-

Lorient gene bombalandı ve dün gece devam etmişlerdir. Bu mandanlı~ tebliğ ediyor: İtalyan " Stokholm 13 (A.A.) - Stokbolm Kahire 13 (A.A.) - Reuter 
tanareler motörlü nıılc.llye vasıtala- Alman kuvvetleri 13 nisanda Tobru- Tidninıen gazetesinin Berlin muha- ajanaı bildiriyor: Şimali Yunaniatan

ı.ondra 14 (A.A.) _ Hava ne-uue- rlle Blngazl mıntakasındak1 diifman ku geçerek Bardlayı !.Kal etmışlerdlr. birinin bildirdiğine göre, Berlin mah- da. imparatorluk· kuvvetleri dün 
mevzilerini de bombalamışlardır. Tob- Londra 13 (A.A.) -. Harbiye neza- fllen' B. Roo-veltin Amer~ı..an g- müttefik cephenin --rk mıntakuın-tinln lstlhb:ırnt servisi bildiriyor: ruk civarında hücum için toplannu~ retlnden bUdJrllmlştir Gazala Ela- .... ı& "" ,,.. 

Dun gece Inglllz bombardıman tay- bulunan dil§man tanklanna bombalar den, ~ruk Te Bardİa havallsmde milerinin Km~d~nize gitm~erine da Alman ~nkla~ile ve p~d~le 
7&relerlnln Bordeaux clvarmdaltl Me- atılmlf ve bunlar tayyarelerimiz tara- dllfmanın müteharrik tıtalarlle mü- müaaade etmeaını acı acı tenlud et- temua gelml§elrdır. Bunun ntic:eaın· 
rignac hava meydanına yapt.lklan hü· fından dağıtılmıştır. Bir çok arabalar sademeler olmUJtur. mektedirler. MezkGr mahfiJler liu de bazı muharebeler olmuı ve Al-
~~clb~::~d:ı!!.~ !~rf:a~e h::~ı:: tahrib edıımış veya hasara uğratıımlf- İngilizler vaziyeti iyi hareketin bitaranıkıa kabili telif oı- ~anlar tardedil!'1iş?r· ~~u~ bari-

t.ır. Avcı tayyarelerimiz Gazala mınta- .. .. J madığını söylüyorlar. cınde cephede hıç hı:- deııııkhk yok-ri, AtıantlktekJ Tapur kafile~rtmıze kasındaki düşman motörlfi nakliye goruyor ar tur. 
hücum eden uzun mesafeli Foctev- vaaıtalannı mltralyoo ateşine tutarak Kahire 13 (A.A.) _ Reut.er aJamı Atina 1 3 (A.A.) _ 3,40 da 
Tulfe bombardıman tayyarelerinin h11Sarn uğratmışlardır. Dün gece bom- blldlrlyor: İyi malfunat alan mahfil- LJ beşı·stan _Ja d lk hl''- . . ·ı . 
tlaşlaca tissüdur. Bu hUcum güzel bir bardıman tayyarelerlmlz aynı mmta- lenle beyan olundutuna göre, blr fla U~ Atina a i te ııı,;e ıp.retı ven mı§ 
havada ve musait riiyet şartlan da.hl- .. _ .. a'"I hedeflere müteaddld defa hü- ve alarm saat 5,50 ye kadar devam 

IU&U "' dii§man zırhlı tolu Tobruk etrafında l O 3 
bnde yapılml(ltır. Ağır bombalar han- cum etmişlerdir. Gazala hava meyda- dolaşarılk dün Bardlayı lfgal etmıf- etmiştir. .lciınci alarm aaat 1 , O dan 
trarlar arasında patlam11 ve yangın nı muvaffakıyetli ve atır bir bombar- tır. Bardlayı daha evvelden tnglllz Habef vatanperverleri- l 0,5 7 ye kadar devam etmittir. 
bombalan hangarlarla diğer binalar- dımana tAbl tutulmUJtur. Diğer he- (l>namı sabite 7 dbm z de) İ 1 nJ k .. Atina 13 (A.A.) - Atina ajanaı 
da büyut yangınlar çıkannı.şbr. Breat- detıer arasında M1sus tayyare lnl4 h- , ...................................... , nİn ta ya ara artı bildiriyor: Cuma gecesi Pirede dört 
le Schamhorst ve Gne.Lsenau muha- hası civarında bulunan rnühl.mmat de- t 1 rdı kuvveti her an artıyor aaat devam eden ve üç Alman tay• 
rebe knıvazorlerlnln yanına blrçot potan da vardı Buralardaki lnfilA.k- ırmış a r. 1n 

1 

A.Li ile VBLi 
Tencerenin doğması 

ve ölmesi gıôi ... 

Ali - Dı dı dı ... 
Veli - Donuyorsun, ifoğil 

ma ... Ben de öyle ... Apartnnn· 
nın ne soğuk .•• Ev sahibine söy· 
lesen e, ıu kaloriferleri biraz 
yaksın ... 

- Söyledim; cevaben dedi 
ki: cNisanın on beşine ha 
geldik, ha geliyoruz zaten ... 
Kontratta teahinat da ancak o 
zamana kadar... Biraz dilinizi 
arkın, sırtınızı ~ekçe tutun 1 olur. 
biter ••. > 

- Yahu, ne sustun, aen de 
deseydin ki: cNiıamn ba11ndan 
itibaren havalar on bq gÜn müd 
detle mükemmel ııcak gitti. O 
zaman kömürden istifade ettin ... 
Tencerenin doğmaSJna inanıyor• 
sun da ölmesine inanmıyor mu
sun) Senin hesabın daima kar 
mı kaydeder) ... Nalıncı keseri 
sibi mütemadiyen kendi tarafına 
mı yontuyorsun) insaf ... > 

Aliveli 

bomba düşmüştur. Fakat göt bulutlu Jar olmuştur. o'azala'nın cenubunda Alman bahrlycsl ve tayyareler!, - yaresfoin diifürülmeıi ile netice enen 
cılduğu için neticeleri teısbl.t etmek motör){i nakliye kollan üzerine tam gillz anavatan topraklarının iqeslne N • b' 13 (AA) -Ad" Ab - alarmdan bahtteden Estia gazetesi Romanya har· 
-r. 1 Lorf 'd ha dah karşı yaptıkları muharebelerde bil- aıro ı · · 19 a .• 1 hal' • .. ,_,_ hl.. .. 
t;uÇ o mllftur. ent e va a isabetle bombalar aWmıştır. h ühl ti 1 .1-•• 1 .. -1.. b d z.ıy' etin aüratle normal bir aıvı e ının aogu~an ıgı ve au-
•uzcl olduın• cihetle doklar tıanımda. +--'" a.asa m m ne ce er ~uu. a a va '--''"- · ·ı h · d IA k 1 
"' e.u 12 adada ~ ..... z bombardıman tay- Denlzaltılan, şlmall \'e cenubt At- hal almakta olduğu bildirilmektedir. Auneh 1 e .. mu a~p or uya .. ayı 0 • 

n denizaltı UŞS\ınde büyük yangın- yareler! 11/12 nisan gecesi Calato•yu Jantlkte ve keza Afrlkamn garblnde imparatorluk kuvvetleri ricat eden duğunu gostermıı bulundugunu yaz- be karışmıyor 
Jar çıktığı gorülmiiştür. Bahriye top bombalamışlar ve tayyare meydanına ceman '73,922 tonllA.toluk silahlı 15 du""ımanla teması muhafaza etmek- maktadır. f~brlkasına da at~ vertJml4 ve çok blr çok tam ısabet kaydetmişlerdir. dl~ A • 

13 
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bu"Ük bir vangın rıtt.ılh m"-'hede Burada bir petrol deposunda büyu-k ticaret gemlsl batırmışlar ve "'er t d" 1 1 g"J"z deVTiye kolları bir tina . . - mumı m-
J J ~ e.• ...,.... b"" -k blr tl t isi 1 lddJ ha e ır er. n 1 1 • • • hl""" ·· Al edılmlşUr. • bir yangın çıtanlmıftır. uyu -ı ~!~ gem n c - miktar esir almışlardır. nıyet nezareti~. tep· ıgıne gokre -

Makedonya 
komitesi gene 
sahneye çıktl 

Bazı Junkers tnyyarelerl 11/12 n1- sara Ue; ... m- ır. man tayyarelennın ıre mınta asına 
san gecesi Malta üzerine blr akın Uzak mesafe Alman savaş tayyn- Kahire 13 (A.A.) - Reuter yaptıklan taarruzda 20 lôti ölmüı. 

_ 1 d releri Orkney adasının 400 kilometre • bild' . H b · t d ... 0 k" • 1 b' k h yapmışlardır. Askeri muessese er e kııdar garblnde 3800 tonllltolut bir aıansı ırıyor: a eşıs an a, 'T ıtı yara anmıı. ır ço ev asa· 
insanca zayiat olmadığı gtbl mad:11 ticaret gemisi batımutlardır. Har- De .. ie ve Condar yolu boyunca ya- ra uğrarnııbr. 
haaar da yoktur. Bir Junkers tayya- wlch'Jn cenubu tarktslnde büyük blr pılmakta olan bqbca iki İngiliz iler· Atina 13 (A.A.) - Atina ünİ· 
teal, tayyare dafl bataryaları taratın- ticaret gemisi bombalann J.sabeti ne- leyiıi yapılan tahribat neticesinde versitesi bütün dünya üniversiteleri
daşıı::Jürü=~da İnglllz hava tıcesinde yana yatmıştır. Tayyarele- muvakkaten durmuıb.ır. İtlayiıalara ne bir proteatoname aöndermİftir. 

Atina H (A.A.) - A~a.!.anın bU- :kuvvetleri dün Alomata hav& meyda- rlmlz dün gece bombalar!& Brlstol gelince, Habeı vatanpervelerinin her Bunda Yunanistana kartı Almanlar 
dlrtyor: Yunan eBAn um ...... ,esı, Bot- nını ----"·man ~•·,er Te mo- kanalı ağzında 5000 tonluk blr tıca- an artan kuvvetleri karpsında ken- tarafmdan arkadan yapılan taarruz 
J&dan çekllen ve kendilerine Make- .,.,, .. ,,., ... "' ~ ret gemisi batırmışlar ve Bldford d"J . . ..d f . · d · d h d'I k b b dl b' 
donyall adını veren Bulgar tomltes:l- törlü nakliye vasıtaıannı huara u~- garblnde bir ticaret gemlslnl ve Car- ı ennı mu a aa ıçın aı1ma a

1 
a protesto e ı me

1 
te, .. unun .e.

1
e ı.. ır 

ııln .uatedonyaııın Yunan boyundu- ra.ttıklan gibi yerde bulunan bazı dlft'ln cenubu gaı'blsiııde de dlRer 'fazla kuvvete muhtaç bu unuyor ar. leke olarak ka acagı bildın me.ıı.te-
ruğundan turtulUfUllu• seJAmlıyan tel tanarelerl de ha.sara utratrnışlardır. blı' tı t lslnl :ın hasa ğ dir 

Macar kıtalannin 
Yugoalavyada ileri hare-

keti devam ediyor . 

Biikrq 13 CA.A.) - Macar tıtala.
nnın Yugoslavyaya g1mıesl Roman
yanın hattı harekett OzerMde ıeslt 
yapmıyacaktır. Gazetelerin Yugosıav· 
ya aleyhindeki şiddetli nefl'lyatınlı 
ratmen hükumet 1ht.JyatkA.r bir hat-
tı hareket takU> etmektedir. ·' 

Rumen makamlan ne§redllen sah", -rmı sadece ta~.ıı ııe ikWa etm'··.u-. Cenubi Afrika avcı tayyareleri Bla- care gem a"'.r ra u - Aamara 13 (A A ) - Reuterfo • ha • • 
••• ~- 49,.u rd bul dn.... ratllUŞ'lardır. Milford - Havenn'in h • h b' . b:ld:. Er't 'n Batan stane gemııı fhndlllk bu hu.mata herhaııgt bir mü- alamanada ye e unan UIJ"'an garblnde bir katlleye müessir bit ususı mu a ırı ı ırıyor: ı renı • 
ıaı&a aerdedilmemettedlr. Fakat vak- tamrelerlne hücum ederek 2 Savola taarruz yapılmıştır. Habqiltanla hiç bir muvaaaluı kal- A~ 13 (A.A.) - Alman tay-
tile bütün Makedonyayı at.efe boğan ve 2 Capronl tayyare&lnl yalanl§lardır. Alman tayyareleri İncllterenln ce- mamııbr. ltalyan kuvvetlerinin bat- yarelerı tarafından batınlan Auiki 
mamat tomlıedlertn yeniden ortaya Bütün bu hareUtta yalnız Uç tay- nub ahlllnde ıtır,ıan te.ıatpıa ta31"- ~ ~1 ltük d' Ao~·nın kuınan· Yunan hutane gemisinde ölenlerin 
ptbkları tebarilz ettlrllmektedlr. Bun yareıtilz kaybolmq fakat bunlardan tuzlarda bulunmuşlardır. Tayy&re disı alttnda Jimma mevkünde bu- 28 kişiye baliğ olduğu bildirilmek-

te haberler hakkında halkın nazarı, 
dikkatini celbetml§tlr. Bu glbl h~~ ı.._ 
neıredenlel( tevkif edilerek bir sene 

lar fimd1 a_ynJ Matedonyada tahrip- ltiatnln pllotıart kurtulm~ur. meydanına yapılan hücumlarda yer- ı k d tedir. 
lir eaerlerlne velevkl da.ha kiiçülr: Al t b/ • }I, - de miiteaddld tanareler tahrlb olun- unma ta iT. 
aııtyaata Olsun, devam edebUınelr lç1n man e 15 ı m\14 ve büyük yangınlar mfifahcde --------

.Almanlann miiaa.adeslnl beklemek- Berlin 13 (A.A.) - Alınan orduları edilmiştir. Amer·ıka -Japonya 
tedlrler. Bafltumandanlığının 13 numaralı teb- İşgal altındaki mmtaka sahlllertn-

l.lğ1: General Ton Kleıst'ln kumanda- de düşmanın gündüzQn teşebbüs et
aı altındatl Alman tıtaıan cenuptan titi blr uçuş esnamnda Alman &Tcı
plerelr: hu abalı aRnden Sırp htı- lan Hurrlcane tipinde bir İngiliz av 
kameti merkezi olan Belgrad taıesl- tayyaresini ve hava dafl bataryalan 

da Brtstol - Blenbelm tlplnde bir sa.
ne rtrnı11lerdlr. Daha 12 nisan öile- va• ta'""'resinl d\iftirmtlflerdlr. Ge-

Japon Bqvekilinin 
bayanatı 

General de 
Gaulle'ün bir 

hitabesi den aonra Alman 8. 8. tümenine ,. on -
mensup :tilçüt bir mMreze fhnalden celeyin hava dafl ba.taryalanmız Tokio 13 CA.A.) - Domeı ajansına 

IAallra H (A.A.) _ :Uilılfaldl J'ran- hareketle Tunayı~ ve Belgrada bundan başka öç diifman tayyare.si göre, Japonya :BqYetlll B. Konore, 
m ajansının Kahire mııhablrinln bil- itreret Alman elçllitıne Alman bay- daha düşünnilşlerdlr. Düfman Al- dlln akşam gazetecilere beyanatta bu-
dirdil1ne gore general de Gaulle :uı- ratını çetmifti. man topraklan üzerinde uçmaJIU§tır. lunarak demiştir ti: 

lngiliz 
tayyarelerinin 

taarruzları 

ardaki hür Fra.mız tıtaıar:mı teıut Llubllyana hamwnın tat.h1rl çer- Dil4manın dün utradıtı kayıp cJaponya ll\lhvere Utıha.k et.mi.§ 
ettıtı sırad .suba mecmuu 46 tanaredlr. İki Alman olarak kaldıkça Te Çin de muhua-

a ylara fU 8Öllerl ~- çeveaı içlııde Alman tıtalan Lhıbli- ıa-arest üslerine dönmem)ftlr. mata devam ettilt"'"• Ame.rtka Birle- • 
lemlftlr: JUl& tehrlnl ifgal etmlflerdlr. Alman "" Y" l • al' alh ..J L 

- Biz he:nüa mücadelem1z1n ut tıtaıan derpft edilen plln mucibince ; b/. flk devletler\ belki de Japonya üze- A man ıfg ı naaRı 

Borkum'a yapılan hava 
akını çok tiddetli oldu 

dnlerlnde bulunuyoruz Te bu ı.tıan- zatreb mmtatasında ileri ytlrt}Jill- ıta/yan le ıf i rlne ekonomik tazyik icrasında de- • ·ı Al ·· • 
sıç.fena değildir. Şimdi muharebenin ıertne deTam etmlflerdlr. Karlovcl vam eyllyeccktlr. Halbuki 111rası an- arazı ı e manya ~·-
hemen hemen bl._, .. bulund .. ıı.u Eri&- el•annda Ahnan tıtaıan t• .. -n tı- Koma 13 CAA.) - İtalyan ordulan Japlmalıdır ki üçlü paktuı hak1ti J bo balar atıldı 

--. - • -'
3

• hedeflerinden blrlsl, a"ıkra, Amerika ne e m J'ede l)'l dövüştük. Şlm41 PYfttleriml- aaıartle bhlefmiflerdlr. umumi tararglhmın 110 numaralı " " 
• bafb taraflar:ı cevırecetız. Şimdiye tadar alman haberlere ıö- ~11: Kı&aatımızın ileri hareketi, Blrleflk devletlerinin harbe girmeal- -----

re zatreb ctnnnda alınan ealıierfn ::rtaıyan hududunun 6tellnde devam ne mll.ru olmaktır. Buna ratmen, Ja- IAndra 13 (A.A.) - tnrtıız han 
adedi ıt1a1 ordu komutanı oımat be- emtMtedlr. sert müfraelerlmizden ponyanın Amerika Blrleşı.t dnleUerl nearetı ıstlbbarat aentslnln Bonu
re 22 general, 300 subay n 12 bin biri, Adrlyatııc .sahWnde 8egnayı geç- nezdlndetı büyük elçlal amiral No- m'a yapılan htıeum hakkında resmen 
ukerdlr. Bandan batta lıtaatmıız mlş, otovac'm ötesinde cenubu tar- mura, bu huaus ilzerinde gayretlertnl blldlrdllhıe göre, enelkl gün ölle
dil.fmanctan ıoo top ıo tanare bir k17c doRru Uerlemlf n dfipnanm aarfetmett.edlr. Bununla beraber, Ja- den 800ra bombardımaıı .ervislerlne 

Haile Seliaiye 
Adiaababa yolunda • 

den bef seneye kadar hapis cezasınt.
mahldlm edUeceltlerdlr. 

Budapeşte 13 (A.A.) - Macar ge" 
nel tunnayınııı 12 nlaa.n saat 1'5 d• 
neşrettiği tebliğ: Kıtalannm, butüıı 
hudud boyunca diiJınanm tahktma' 
mıntnkasını delmişler ve öğleye kil" 
dar Baranya müselleslnde Dardı& 
mevkll ile Tuna. ve Tisze arasıncı
ZOınbors ve Szabadlm şehirlerini LI" 
gal etmişlerdir. Kıtalarımız, Ueı1 hllo" 
reketıerine dt'vam eylemektedir. 

Macaristan üzerinde 
Sırp tayyareleri 

Badapeşte 13 (A.A.> - Hava nıil• 
dafaa kumandanlığının 12 ntsa.n ta" 
rlhll tebliği: Sırp keflf tayyareıerl 
bütün gün tekmil cenub hududu bO"" 
)'Unca faallyett-0 bulunmuşlardır· 
Szeged mıntakasında blr çok SırP 
bombardıman tayyaresi bombalar at
mlftır. Brl,-tol - Blenhelm tipinde bit 
Sırp bombardıman tayyaresi Tun• 
civarmdakl bir nahiye dahlllne mec" 
burl Jnlf yapmıttır. Bu tanareni!I 
mürettebatı tevkif edllmlftir. 

Cumartesi günU cenubi Macarts
tanda Szeged ile Pee,,'de ve dlğer ba• 
zı tuabalarda hava tehlikesi işareti 
verllmlftir. NeT)'ork H <A.A.) - Nevyoıtc nma p cephane n :mahrutaı ~ mutavemetlni tırm)ftır. Diler bir ponya 11e Amerika Birlqüc devletleri mensup Blenhelm tayyareleri ıetetc-

sazetesı Babqlstan tmpa.ra&onı Halle ve henüz mlkdan teablt edlleml)'en Rl1 miifrezemlz, Karlonç'da. faı1ctan araaındakl vaziyetin gtttlkçe fena- tWlert, Bomun adaaını l'a.fll avla- Budapeıtede yiyecek 
8elfıslyenln Mavi Nill geçtiğini ve ua- plJ"&de aillhlan ve harp malsemeal gelen Alman tıtaıarlle blrleıtmiftlr. laştıA'tnı sanmıyorum. mıelaJ'dU'. Bombardıman tayyareleri kı J .. 
Jlf teeasWı eder etmez hli•balıep ele geç1nıı1flerdlr. zara mmtabaında tayyarelerin Diploması dili ile, Amerika Birleılk Btonmi üzerinde göründQQ zaman, t ıgı 
gitmek niyetinde olduğunu bildirmeli:- Macar tıtaıan DslJek'ln flmallnde mtlesslt hbnayeal alt.mda bulwıan devletlerinin, üçHl ı>Utın aktlnden adadaki tlf)alarda. deniz tayyareleri J.ondra 13 (A.A.) - Moskova rad-
tedir. Te teza' Tmıa ile TbeJas araamda kıtaatımız, Bencovazzo'yu işgal ede- evvel ve aonra yaptıkle.rı aruında Usstllıde tam bir aükilıı hnttım ailrü- yo~m. Budapeştede büyük bk gıdat 

dii§manm hudud 1sıtfbtlmlannı yar- rek yüzlerce 85lr almıştır. Bu me- pek az fark mevcut.tur. yordu Ada m6datuertııln İngiliz maddeler kıtlığı başla.nılf olduğunu 
13 DUf}ardır. tıerı ytirtlytiflertne deTam yanda 80 zabit nrdır. Ugllano adası B. Ma~~~· A\'rupaya yaptığı z1- tayya~lerlnln ada üzerinde bulun- bildirmektedir. Dükklnlann önilnd• 

milyon liralık ediyorlar. elimize d~tiştür. yaretten donunce, Japony:ı.nm ha.rict dutundan tamamlle gafll oldukları yüzlerce ~ nöbet beklemektedir 
tütün yolda Sırblstanın cenubunda, Sırp kuv- Arnavutluktan hareket etmış olan .siyasetinde hlç bir deiişikllk olmı- sarih surette g&ruküyordu. Radyo, bu .. son günlerde at eti sarff .. 

vetıerf bakiyelerinin memt mukave- motörlü tıta.lanmız, Ohrl'nln ötesin- yacaktır. Bugttn mevcud şernlt için- İ a yatının muhlm miktarda artmış ol• 
Londra 14 CA.A.) - Evenlng Starı- metl kınldıktan sonra ileri hareketi de dÜfman arazlslnde Uerleml§ıtlr. Bu de Japon dlploımaatsının yeni bir veç- nglliz tayyareleri. damlan yalıy - duıtunu ilave etmiştir. 

dard gazetes~nln yazdığına göre, 13 devam etmektedir. göltln etrafında tathlr ameıtyesı de- he almuı düşllntllemez. calr: derecede alçaktan uçmuf}ar, hiç Budapeşte 13 CA.A.) _ CO.F.i:) 
mıı~on İngllız liralık Türk ve Yunan Dün de Alman han kuvvetleri ce- vam etmektedir. Binlerce esir, birçok • bir muhalefetle karşılatmarnıf]ar Te Harbiye nezaretinin bJr emrlne n:ı-
tütunil Balkanlan ist.llaya gelenlerin nubu şartı sa.hasında Sırp hedeneri- sllAh ve malzeme ve top alda. ı:>ebrc Bir ıoför kamyomle dört btitün bombalannı tam laabetle at- zaran, ıs Y84ından eo Y&§llla kadat 
elinden ~rtanlarak İnglltereye gön- ne büyük bir muvaffa1Dl'etle taarruz- mmtatasnıda bir Alp fırtaaı, binden ameleyı· ezdi mlf}ardır. Bazı binalar t.amamlle tah- hiç bir Macar va.tandaşı, hUIUSt b~ 
derilmek uure yolda bulunmaktacbr. da bulunmuflardır. Alınan tayyarele- fazla esir almıftır. Bu meyanda lkl rlp edllmft, bUDlarm enUzı havalara müsaade olmadan Macamtanı teı*e--
llu muazzam aJıf vttı.ı İnglltere De .rt Jlosna _ Herset'de tayyare mey- general vardır. Aynı zamanda iki hınlr 13 <Telefmla> - Şoför Re- lcaltmlf ve bir çok diğer binalar alev- demf~ktir. Bu memnuiyet, hiç bil 
alakadar memJebıler arasında 18111- danlannda 39 dÖfDWl ıanareaı tah- atır b&taeya da. 1ttlnam ettlt. cep Palan idarealndetı kamyonla ler ~inde bırakılmı.ttır. Kl§lalar ke- 1§ taydı gö-zet.llmekslzin 18 Jll.§UldaB 
lan kredi anlapa•Jan De 6denecektlr. rtp e&mlflerdlr. Belgrad mıntataaın- Yunan cephesinde lşara değer hu- ttlncl Kordondan geçertı:en tütün rlne yapılan alçaktan btlcumda, bir 50 yaflJla tadar kadınlara da ıAmll" 

__ _. hl bir .-- amele.slnden bir ertı:et Te üç kadını bin dl• 
da mabeme natll]"e tr'enler1 bomba- l)W)j ç feY ,ua~ur. ezerek yaralamıftır. DHr.:lcatsla toför taJyarenln bitiln bomlJa)annm a- &. 

Irak k b• • ıarıa &ahrtp edllmlf Te yt1rtlyüf ba- Sebenlc'de han tUolarımız, 11.man yakalanmıJtır. Yaralılar hasıa.neye ıar berinde lntlllk ettıll ıörillmtlf- Oıküp radvoau Bulgar a ınesı llndetı d6pnan tıtalan dalttılım§- ıeslsabnı ve Umanda demirli gemUe- kaldırılmışlardır. Tahkikat yapılıyor. tir. .&*erler, Jr:ıflalardan top.rak J 

tir. rt bombardıman etm1fler " Jeniden çıtmlflar, takat bir mlm&ta ııtıeaya radyo poıtalanna 
11112 Dilan secem Alman avaş Dlnılje tayyare llmanma 1aabetl1 en- ı ·ıt . ı . ·-'-1 bula.mad bl bombardıman 

Ba • tanareıert eaıamla llmanına tarş.ı dahtıarda bulunmUflardu. Yugoslav- ngı erenın ıpanya v- t an. r bağlandı 
f Vekil, komtu ınemle- ,._.,,n hlr lummda d6'nıanm Ja - Ama'Y11tlut cephesinde d61Jman sefiri Cebelüttankta tayyaresi bu askerlerin tmrine pllte &ofya 13 CA.A.) - on Fransd 

keti 1 d t .. 4llO tıcınDAtolat bir ticaret remJslnl btaatlle mo&örJa natu vasıta.lan n La Lina 13 (A.A.) _İngiltere- <DeTum aahUe 7 ıriitu ı de) ajansı. bildiriyor: fistüp radyosu diin· 
er e oaane mana- llUlrmıflar " diler c blJ'lt vapura 1afe tollan bombardıman edllm1o ve . J •• B H iJ • denberl mmt radyo postamıa raı*-

betl !..J ___ ecl v• • da bcımbaJar isabet et.tlmı1§1 rdlr mitralyöz ateşine tutulmu§tui' nın spanya elçw • ore e zevceaı d1lm1itll' - l 
ae er IUillJIC ecepm Plre'de mahrutat depolan. bir t~rl~ Şlmall Atrtkada İtnlyan - .Alman Sevilla'dan Cebelüttarıka gelmitler- Cardiff halkı B. Chur- ~---· ________ , 

aöyledi · b" bir delirmen mae.lr bir tarz- tıtaatı, hllen Tobrut etrafında çen- dir. bill'" A rika 
da bombaJanmJt n Hun1caııe tipin- ber ~ aıınmış olan arazide dU,.. y l Sofy c ı ve me 
de tir c18fman &T ıanaresı dilştırtıı- manı tatıb etmettedlr. ugoı avyanm a ~ · · llo ) d 

Bai ... 13 <A.A..> - o. r. 1: Teni mGfttlr. Alman hava tuvvetJertne mensup elçiıi ve memurlan aenrım a f a ı 
Bafvekll Rafkl Ali dtbı llecllıı&e beya- Aynı pce 1ç1nde Alman savaş tay- fllolar, Salamlne'dekl liman taıeatı- S R .d. Londra I3 CA.AJ - B. Churchlll, 
natta bulwıarat, baretetının hedetı J&ft)eri Malta adasında venezta tay- m ve llmanda:tl gemileri bombardı- ovyet uıyaya gı ıyor dün Card.lfri myaret etm.lftlr. İngiliz 
ıamamen dahlll mahlJette oldutunu yue me1danına bombalar atarak aı- man etml.şlerdlr. Orta hachnde bir 8of)'a ıs (A.A.) - Sofyadak1 Yugos- :e&oveıcm, Cardift'i, hu.sust mahiyette 1 

Re demeli? 
------------------5 7 6 numaralı tramvay bilet-

çiai: 
- Efendiler, bilet! • diye 

sesleniyor. 
cEfendiler, bileti> 

dememeli; 
cBaylar, biletlı 

Te hiçbir yabancı devletle olan mil- IJnatıara " benzin depolarma def ıemı batmıştır. Diğer bir ta.tını ıe- lav elçlsl ve elçllllt memurlan, dttn bir zlyaret yapmak niyetinde idi, ta-
1 na.sebatı bomu7acalını ~lendftlr. Termlflerdlr. miler de atır haaarata utramıftır. 12 Sotyadan Burgaza lıaretret etm)flenllr. kat bu, derhal parlak tezahürlere 

Hafid All ıunıan ııAve etm!ftlr: Ştmall Atrltada. haıyan _ Alman niaan ıecestnde tnıınz tayyp.relerl, Burgaz'dan, pek muhtemel olarak vesile olmU§tur. Kilometrelerce uzun 
cİrakuı k0Dıf1l meı;nleketıerle olan tıtalan Tobnt'u muhasara ettıtten RodOI adasın& bir atın YILlllJU§lardır. Sovyetıer Blrlltlne gideceklerdir. Bu yollar Ülle11Jlde toplanan halk, 

münasebatı doetane taımütadır. IOlllJ'a celmUle bir ııerleY1§1e Trab- Ufak ıetet basar&t Tardır, nüfuaga tarar, henfiz Sotya ne Belgrad ara- Ba.ovet.lll şiddetle aıtı.şlamış ve dıter 
hak bütün beynelmllel teahhütlerfne ıus•un IU'k hududunda kA.ln Bardlya zayiat yoktur. aında dJplomatlk mftna8ebetlerin kat'ı bir otomobilde Amerika Birle.şilt dev
Ye blllwısa harfiyen tatbik edeceltliimünü ve limanım ele ıeçlrmltlerdlr. laftl Atrttada dftfft'anm Olano'Ja mlnamu tazammun etmemektedir. let.ıerl büyük elçlai B. Wlnant'ı gö~-
oldutu İngiliz - irat muahedellne Pike ı&nanJerl Tubnık imanında brp JIPIDlf oldutıı bir taarruz pDa- Qtlnktl '!"alollaT eJoDt1fnc1e bir mu- ce, Ameıita Birlefllc devletleri §Crefı-l~----------...,.~ 
ıt&1et eclettttlr.a •lr tnıma ·-- lntullrld .... tlrWmQftlf. . Jahatgllar Jıa........... .. de taahlrlerde bulannıattur. .... -. 

demeli! 

.. 

. 
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lngiliz tayyarelerinin 
taarruzlan 

(Baıtarafı 1 inci sahifede) (B114tarafı 1 inci sahifede) 
yapmış ve bir kaç metreden açılan L d d l,. t ı.:: 
§iddetıı ntq bir çok tcleratı mucip on ra a ma uma YOK: 

Alman askeri 
Belgrad'ı işgal etti 

Sovyet - Japon 
bitaraf ilk muahedesi 

imza edildi 
olmuştur. Bunu müteakip, aynı bom- Londra 13 (A.A.) - Berlin :radyo-
bardıman tayyaresi, nhtım civarında sunun ~leye doğru llAn ettiği 1.kl (Bqtarafı 1 inci sahifede) 
demirli bir torpll hücum botuna hü- Alman muvatfnkıyeti hakkında Lon- Moskova 13 (A.A.) - Sovyetler 
cum et.mış ve hücum botunun müret- dranın selaJılyetıı nın.hfiller!nde hiç Birliği ile Japoaıya arasında bir bi
tcbatı mltraly&ı ateşine tutulmuştur. blr malilmat yoktur. Berlln radyosu- taraflık muahedesi aktedildiğine 

Limana girmekte olan motörlfi va- na göre Alman motörlü kolları bir dair bugün öğleden sonra resmi l?ir 
purJar görillmüş ve topçularımız bun- taraftan Belgradı !.cjgal etmişler, dl- ... . . . T hl'" d M 
Jar üzerine de a.teş açmıştır. Müret- ğer taraftan da İtalyan _ Alınan kı- teblıg neşredılml§tır. e ıg e os· 

Amerika hava 
kuvve~leri 

kumandanının 

beyanatı 

Tayyare, top bomba 
· saire imalabmız 

artmaktadır 

ve 

&ebat hücumdan dönerken, Borku- talan Bardiya•ya glnnl.şlerdlr. Bu- kovad<!. B. Molotof'la B. Matsuoka 
ınun bir kaç yüz metreye kadar yük- nunla beraber coğrafi vaziyeti 1Uba- arasında cereyan eden müzakere· 
selen bir duman bulutu ile kaplı ol- rlle mil<lafnası güç bir yerdir. Açık !erden sonra 13 nisanda Sovyetler 
duğunu görmüştür. Adadaki hnv:ı. şehir U~n edilmiş olan Belgradm su- Birliği ile Japonya arasında bir bita- Kumandan, daha geni§ 
da fi bataryaları, ancak tahmln olun- kutu gunlerden beri beklenmekte idi raflık muhadesei ile Mogolistan b • /' ., • • l k 
~ı~~n bu sorl hucum blt,tlktcn ve ~~mafih Belgradm düşmesi Ohrl .. h . t" . arazi bütünlüğüne bir İ§ ır ıgı lemın e me 
bu tun bombalar atıldıktan sonra golu ile Olcmp dağlan arasında ce- cum unyc ının . . .. . • . maksadile Londraya 
faaliyete geçm1't,ir. • reyan etmekte olan blrlncl derecede karşılıklı olarak rıayet e~ılecegın.ı b.ı!: n·.. b ehemmiyeti haiz harekat ilzerlnde dircın bir beyanname ımza edıldıgı geldiğini aöylüyor ıger ombardımanlar hiç bir değişlltllk yapnuyacaktır. bildirilmektedir. --

Londra 13 <A.A.) - Hava nczarett- Bardla'nın zaptı, e5 er do1"-u ise, B. Stalin ile Japonvanın Moskova 3 (AA ) O" nln tebll111 n- . 6 o• ,, Londra 1 . . un 
o : un Jnglllz hava kuv- umum_ iyct itibarile mütehasswarın bu··yu··k elçı's'ı B. Tatckııva da bu hu- k h k vetıerı d- k Londraya gelen Amcri a ava uv-uşmana arşı geniş mikyas- tahmınlnden daha çabuk vuku bul- sustaki müzakert91ere ;,tirak ctmi§- A Jd 

ta faaliyette bulunmuşlardır. Bu ha- muştur. Bardla, havadan, denizden 
1 

d. vetleri kumandanı general mo • 
l'ekfı.t şhnal dcnlzl ne düşman işgali ve karadan yapılan şlddetll bir hü- er ır. . • . • . gazetecilere ,u beyanatta bulunmuı-
altındakl arazı ve Almany:ı üzerinde cumdnn sonra 5 1lt1nclltanunda gene- Bitaraflık muahedesının bınncı tur: 
7n~lmıştır. raı Wavell kuvvetlerinin eline düş- maddesir.de şöyle denilmektedir: cKiralanıa \'e ödünç verme kanu-
d d mbardı1man tayyareleri llollnn- müştiı . Burası Mısır hudud mt.ntaka- Akid taraflar karşılıklı ıulh ve 

1 

nunun süratle tatbik mevkiine konul-
a a sına hedeflere ve Hollanda sında son ehemmlyetU noktadır o · 'd · B R it' 

açıklarında bazı vapurlara hücum et- z:unan İtalyanların uğmdıf;,'1 ~yiat dostluk münasebetlen J ar:?~. e~~.~- masın.ı ısteyen . o~sev~ ın an:~u 
lrllşlerdlr. Leyden clvannda blr elek- ölü, yaralı ve esir olarak 45 bini bul- ği ve diğer. ta~afın a.razı butunlug~: ~z~r~~e. ve c;Iaha genı~ m1kya~ta bı: 
\rlk fnbrik:ısı lle emUa deposu bom- muştu. Elde edilen ganimetler de bü- nün masunıyetıne rıayet cylemegı ı§bırlıgı temın etmek maksadı~e bu 
balanmıştır. FleSSlngedekl doklarla yük bir yeküna baliğ oluyordu. Bu müteknbilen teahhüd ederler. raya geldim. Biz, muhtaç oldugwlUZ 
~trol de_polarına da muvaffakıyetle zayiatın ehemmlyetJ, Bardla limnnı- JH.,ci madde şu hükmü ihtiva et- bütün malzemeyi size azami ıüratlc 1

~~~ ed;lmtştlr. ~n. alınmasından zlyade, Trnblus'da- n:ektedir: göndermek istiyoruz. Bu, büyük bir 
Ruhr' are1erhnlz Almanyaya giderek ki Italyan kuvvetlerinin inhfdamında Ak'd fi d b' . d'V b' koordinasyon i!ıidir. 

un ş mallndekl hedefleri bom- fimU olmuştur. ı tara ar an ırı ıger ır 'k d . ~ "h )' k •• 
balaınışlardır. İngiliz genelkurmayının sahil bo- devleti:ı veya devletlerin harp hare- A~~~ı ~ a ıstı sa ı attır~a !~e~ 
ıı\Valr.hercn adasındaki top mc\'zile- yunca İUyan - Alman ve bllhıı.ssa Al- ketlerine maruz lcalacak olurlarsa, sarfetıgımız g~yretle~. maddı ne~ 

r e askerlrr fiıerlne mitralyöz ateşi man tazyikini durdurmak l,.bı ne gibi d·v t f 'ht'l~fın devamı müdde- ler vermekt:dır. Gunler geçtikçe açılnu.şt.ı z ,. ıger ara ı ı a .. •. • J•t 
na r. outcta'nd'da rıhtıma ya- t.edblrler aldığı meçhul bulunmakla tinco bitaraflığı muhafaza edecektir. tcyyare ve tayyare motoru ıma a ı· 
tır §~~ ':::; ıa;c gemısı bombalanmış- beraber bir müdafaa hattının S!di Ü .. .. acldede de ~öyle denil- mız bir ael gibi kabarmaktadır. Bu 
ha.reıJı tt mbardıman tayyaresi bu Barranl önlerinde ve belki de biraz k çu~~u m artış tayyarelere müteallik top, bom-

Sahi; ~n hdornmemtştır. - daha garpte tesis edileceği muhak- me te ır: .. ·k'd f d"k. ba ve saire gibi teçhizat hususların· 
•- u a aza servisine mensup kaktır. Bu pakt ıkı a ı tara ın tas ı ıne d d .... 

1 
kt d' ... yynrelcr Feca b d . . k a a goru me e ır.> 

da Ut! d • mp umu yakınların- L•b h b• M iktiran ettiği an a menyete gırece General Arnold Hava mareıali 
dırnan ~~:::ı~;~;~e v~~~nu ~mba~- 1 ya ar 1 ısır ~e. beş sene mutebb:r. o~acakt~~d:ğ_fr Portal ve vismareşal Slessor ile ıö-
blr dü~man nvcı tn c varın a akıd taraflardan ın u mu e1Jn rüştüğünü söyledikten sonra sözleri-
e~ıt-mışlt'rdlr. Bir ta~~~sln~I ta:rır hududuna dayandı inkızasında.n hır sene evvel muahC- ne şöyle devam etmiştir: 
lJç~şundan dönmcm~tır r eş f dey~ f~shettiğini ~ildirmczs.e,. pak~ cMüşahede ve şahsi temaa yolu 
F uharcbe tayyareleri de şimali (8 tarafı 1 . • ahifed ) yenı hı~ beş scınelık devre ıçın ken ile ilk elden faydalı mclumat alaca· 
d~n:;,~n ve Hollanda sahilleri üzerin- kıtalan tn~llye etmiş~~ Muha~ebe- diliğinden uzatılmış olacaktır. ğımı ümid ediyorum. lngiltereye 
ınışıardı~k ~~ar~zi keşif uçuşlan yap- ler 1'.1ısır hududunda kftln bir liman Dördüncü madde şudur: daha önce gelmiş bulunan Amerikan 
hava meyd~ı evrl~c filosu Touquet. olan Sollum civarında devam etmek- işbu pı..kt mümkün olduğu kadar mü§ah!tlerile de göril§eceğim. Vak-
hüeum y:ıpm~~ır~o H alçaktan blr t.edlr. Sollum'dan 120 kilometre garp- çabuk tasdik edilecektir. Musaddak tim müsaid olursa İngiliz hava kuv· 
~C'\z!leri ve yerde bu~~~ladr.'. top tel buklutandıı.nt Tobnıkta da muharebeler nüshalar, kezalik en :rakın bir za· vetlerini jş baıında görmek üzere 
""'liYareJert ... _ bl u.şman oma r. T '-· d . d'I kt' h k. d . . . . d ... çıkarıım wm :ınmış \•i.' yangınlar I Garp çölünde kullanılmak üzere manda, o .... , o a teatı ı eçe ır. are at aıresı~ı ~ıyaret e ece~ıı1:1. 

B kıştır. her gün daha ziyade İngiliz kıtalan- Muahede B. Molotofla B :'v1atıuo- Ayni zamanda ıstıhsal gayretlennız 
nııt:~yo~!v~nnda da top mevzilerine nm serbes kalmakta olduğu ve vazı- kcr ve Japonyanın Mosko\ .:ı büyük hakkında bir fikir edinmek için fab. 
hava rııom~ze~~~çılmıştır. Diğer bır yetin bu bakımdan blr hafta evveli- elçisi B. Tetakava tarafından imza- rikalarır·ı.ı gezmek ve hava hücum-
Uazebrouck'dn J oplan susturmuştur. ne ntsbetıe fevkall'ıdc iyileşmiş oldu- Jıınmıştır. )arına ) ..ırşı İngiliz müdafaa ve mas· 
<:um edllml'ŞU Y Yecek dep0larına hü- ğu öğrenilmiştir. b k l 11 · • dk'k t k 
bı bir düşm r D~n de ~lldirilcliği gl- Burada beyan olundu~~ma naza- Müşterek eyanname e emJ usu erım te 1 e me ar· 
Bir tayyaı{':n ~~cısı dlişürüJınultür. ran, Tobruk civarındaki Inglllz kuv- M k 13 (AA \ -,Sovyetlet zus

1
un .1ayım._1 A 'k d 

Bu g c .. ı ~yıptır vetıert ne çevrilmiştir ne de miınfe- . .~s. ~~~- _ -~ · ·"' 
1 

ngı tere ı e men a arasın a 
frııa hav~ boınbatdıman tttyynT!.'lcı1, rıa bir vaziyette kalmışt.ır. ve çöl Bırlıg1-.al~rit• ~·-~ _.kıp u~ daha mükemmel müırıakalc vasıta· 
Jilınc h Ya ragmen, Brest deniz üs- orta.sında bir zırhlı ltolun temas te-1 n~ bıtaraflık. muahedeıının metnı lan bulunmasını zaruri görüyorum. 
Lorient~J:~!~rına dcvnm e~ml{ rdlr. sis etmesi . 'imkansızdır. İngilizlerin ı ile beraber neşredilen müşt~rek Mürettebatımtz bir memleketten di
ke _ Wuıu b ~nl.7.altı ussu lll' Foc-ı Tobrukta Italynnlar tarafından ya- bir Sovyet - Japon beyannamesmde ğe memlekete gitmek için bu kadar 
nın b:lş!ıcn 1:~ a~dımnn tnyyareleri-

1 

pılmış olan k~vvetli kaleleri ve bil- ı Sovyetler Biıliğinin Mançuko impa· r zamana muhtaç olmamaları 
nıeydanı da b u ~an Mt>rlguae hava hassa çifte müdafaa hattını tutup ratorluğunun arazi bütünlüğünün de ~zun d B • • d hava aekr-
Lorient om ardıman edilmiştir tutmadıkları ifşa edilmlyor Fakat . . . J d l M azım ır. unun ıçın e 
gınJar :: ~crl!!'lac'da büyuk yan: lngilizlerln tardettığl Almaı; tnarru- ~asunıyetını, ~pony~nı~ . 8 ~~~: lcri kolaylıklarını arttırmak İcab 
Ya~mlzç b~ .. ı gorüJmüştür. Bir tay- zunun bu müdafaa haUanna tevcih lıstan Halk cumhunye~ının mu 1 edecektir.'.!> 
hlemıqt. gece harekutındnn dön- edildiği tahmin olunmaktadır Tub- tamamiyetinin masunlugunu tanıya· General sözlerini §Öyle bitirmit· j( rukta kuvvetli İngiliz kıtalann~ bu- cakları tasrih edilmektedir. tir: 

rest ve Lorient' a lunuşu Alman münakalA.tı için büyük Prens Konoyenin clngiliz hava kuvvetlerinin Bü· 
taarru bir tehllke te,şkll edecek ve Alman yük Britanya adaıını müdafaa husu· ı.ondr:ı 13 < Z kuvvetlerinin bir kısmını burada ha- beyannamesi d.. . k k k bT t' 

rnenbalnrdaı ./\ . ./\ ,) SeH\hiyetlt I reketslz bırakacaktır. ıunda göster igi yü se a 1 ıye 1 

Kllb: homba.:.cı o~rentıdı~ıne göre İn- Zanncdildltlne göre Alman zırhlı Tokyo 13 (AA.) - Japon Baş- takdirle yad etmeii bir borç bilirim. 
havaya raem ırnan tayyareıerı rena cüzütamlan benzin thtiyaçlaru11 malı- vekili prens Konoye bir beyanname Bütün Amerika fngiltcreyi en büyük 
l.oricnt denJ?. ~~ biu gece Brest ve dut mlkdarda olmakla beraber hava neşretrr.iştir. Bu beyannamede deni- bir hürmet ve takdirle Jcarıılamakta· 
dn. · er nı bombalamışlar- Yolile temin ediyorlar. }iyor ki: dır. lngiltere havalardaki ve deniz-
K iel ı · Alman ilerleyişinde Silratln her J h .. ldimeti Almanya ve !erdeki lcudretini müdrik bulunmak-

h ırnanındaki tahri- halde Alman arabalnrını fcvkaltıde İ 1 ap1 .. u1.. kt• kt t ekle har- tadır.> 
atın çok h.. "'k yıpratmış olduğu sanüıyor. Alınan ta ya ı e uç u pa 1 ~ e m • ---------

RADYO 
IBugünkü program 1 

ötıe n alqam 

12,30 Program 
12,33 Şarkılar 
12,50 Haberler 
13,05 Şarlnlar 
13,20 Program 
18,03 Orkestra 
18,40 Fasıl heyeti 
19,15 Romanslar 
19,30 Haberler. 
19,45 Ziraat Tak. 

19,50 İncesaz 
20,15 Radyo gazet 

20,45 Piyano, solo. 
21,05 İstekler 
21,30 KOnU§Ula 
21,45 Radyo o:ıt:es. 
22,30 Haberler 
22,50 Caz (Pl.) 

15 Nisan 
ah sabahı 

8,00 Program 
8,()3 Haberler 

8,18 Hafif par. 
8,45 Ev kadını 

Anasından uzak olan çocuk 
ölüm tehlikesine yakla§tlll§ de· 
mektirl 

Çocuk Eairseme KW"111Du 
Genel Merkezi 

Çuval içinde bulunan 
keıik kol ve bacaklar 

Sahi!e 7 

Romanya da 
emlak ve menafii 

bulunanlara 
Hariciye Vekaletinin 

bir tebliği 

Hariciye Vekaletinden tebliğ edll
mlştlr: 

Romanyada ahlren neşredilen b!r 
kararname mucibince, ecnebilerin 
mlllt İktisat Nezaretinden verllınlş bir 
müsaade olmadıkç:ı. Romanyadak1 
emlAt, hukuk ve menafllne alt ta
sarruf muamelelerinde bulunamıya
eaklan; böyle blr müsaad~ istihsal 
edllmelcslzin yapılacak tasarruf mua
meleleri ile normal idare muameleleıi 
ve bankalarda mevdu kıymetlere mli
tealllk tasarruf muamelelerinin huku
kan batıl addedileceği; Rmnanyada 
lkameı etmemekle beraber orada bu 
gibi emllk, hukuk ve menafle malik 
bulunan ecnebllerln ise, Romanya 
arlzlmnde tedavüle çıkartılmış bulu
nan bllümum tahvillerle na.mo. mu
harrer olmtyan kıymetll senetler! h!'l-

Bundan üç gün evvel Be§llctafta mil oldokla.n takdirde bunlar hak
Şenllkdede çayırında. bir çuval içinde kında nisan 1941 nihayetine kadar, 
bulunan \"e bir erkek vücudüne a1d Ronıanya sefareti ile konsoloslukla
oı.an iki kol ve iki bacak halkında. nna bir beyanname vermekle mu
polls ve adliyece tahklknt devam et- kelle! olduklan; aynı mÜk"lleflyetln 
mektedir. bu gibi esham, tahvilfıt ve senetleri 

mevduat olarak kabul et.m.l.ş bulunan 
Bir taraftan mfiddelumuml mua.vı- banka.tara da şamil olduğu Ankara

nl B. Tahsin, dJlcr taraftan mınlyet 
ikinci şubesi cinayet kısmı meı:ıurla- daki Romany11. sefareti tarafından bn-

n hadisenin mahlyetlnl tenvlrc ut- ~~;~ alAkad:ı.r Türk vatandaş
~la beraber, morg da bu kesik larmm lttllruna va?..olunur. 
flza hakkındaki katı raponmu bugün :=:::m:ı=-ı:::::::=========== 
:nüddeiumumlllğe Tereceittlr. 

Zabıtanın alakadar kısmında, galp 
e§has llste61 fizertnde bllhaasa durul
makta ve bu gaip eşhasın alle ve ak
ra.balarlle temas ett.lklerl p.hslyetler 
gÖ'lden geçirilmektedir. İle 1§ olarak 
bu kesik Azanın kime a1d olduğu tes
bit edilince hadlsenln müteakip ak
samını meydana çıkarmak nihayet 
ti:: gün meselesi olacaktır. 

AKŞAM 
Abone ücretleri 

Senelik 
9 Aylık 
3 Aylıt 
l Aylık 

1400 turu.e 
'150 • 
400 • 
150 • 

2'110turat 
HllCI • -. • 

Posta ittihadına dahll olmıyan 
ecnebi memleketler: 8enellğ1: 
3600 altı aylığı 1900. ao aJhtı 

1000 kuruttur. 

J'elefonlanmız: Bapnt..aıarrlr: ı 
Yan işleri: 20'765 - tdıre ıt6111 

Midir: Z0WJ 

B.ebiülenel 1'1 - Kuun UR 
S. tm. Gft. öt. ttı. Ak. Yat.. 
E. 8,49 10,36 5,28 9,11 12,00 1,3'7 
va. 3,36 6,23 13,14 16,58 19,43 21,23 

tdarenane: Babıo.ıt clTan 
AcımusJut .sotat No. 13 

BULMACAMIZ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

.-...-.,. 

•--ı--1 

--•--' 

Solclan sala ve 7ukarıdan a~ğı: 
ı - ~unanistanda bir ~ehlr - Uzuk 

nldası. 
2 - Hanesine azimet eder. 
3 - 'Dil - Blr 1çkl. 
4 - Eski Metler. 
5 - Senin ne üzerine vazife. 
e - DOkuma tezgfi.hı iğnesi - Ya· 

nar d~dan fışkıran - Tersi denız me
safe ölçüsüdür. 

1 - Bir meym - Kalın halat. 
8 - Küsüyor. 
9 _ çm de~n - Bir nevl çiçek. 
10 - Temlz - Hastalık. 

Geçrn bulnıa('amızın halli 
Solıılan s:ıta ve yukandaıı a ağı: 
ı - Makedonya, 2 - Açık, Datre, 

3 - Kız.at, St.ad, 4 - EkA.bir, Ilc, 5 -
Kile, Reb, 6 - Od. Resimli, '1 - Nu. 
ise, 8 - Yıtırmemek. 9 - Ar:ılcl, Eza, 
10 - Edebi, Kaz. 

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel i§letmeleri 
Umum müdürlüğünden: 

l. - Muhtelif c~ ampul kapalı mektupla. tekllf istemek suretll:? satın 
alınacaltttr. 

2. - Muvakkat tem.ınaı 1383 llladır. 
3. - Tekll!lertn leva.tıından parasız tedarik edUecek şart.namcsindekl t 

te.rifata uygun olarak 30/5/941 günü saat 14 de .kadar Metro banınm 4 ündi 
ka.tında.kl levazım müdürlüğüne ımu muJtabllinde verilm~ olması lizımdır. 

..28951 .uyu olduğu bütün haberlere göre, çöl harbinde bin bütün dünyaya ıırayet etmesıne KÜÇÜK HABERLER 
teıbıt ediJd• Almanların zayiatı oldukça ağırdır. !mani olmak ve bu ~akt laponyanı~ 

1.ondra 13 (A.A.) - ,
1 

........................................ harici siy~etine bır mıhver tetkıl * Hüseyin isminde on dokuz yaş- Devlet Demıry· ollan ve 1.imanlan lıletme 
nln istihbarat dalre.sı ~' a nezareı.t- tamamen ~mıştır. Kazanların bu- etmek üzere büyük prki Al.ya ıul- ıannda blr genç, yanında çalıft.ığı 
k~şır neUct>slnde ge en ugün yapıl~n lunduğu buyüt salorı yıkı~, bl~lk hunu temin eylemek hususundaki bakkal Abbasın diWtAnından bJr Umum idareıi ilinlan 
nu Kici limanın ~ Pazartcsı gu- b~unan büyüt havuz çok mr:ır gor- 1 .• b d· b' '"ddet mikdar çay ve şeter ve bot çuval 'lı:=====-=---=-=------------~------===-lc.rı tarafından a rşı hava km'Vet- muş ve bu depoların içlerinde hasa... sarsı rn_a~ azmı~ı . un an ır mu a rıo yolda giderken be'tr;iler tara.- l d .. rı 
ruzun vfıcu<te ~ılmış olan taar- rat vukua ~tlrilmJ.§tlr. Memurin dal- evevl ılan etmı§tı. f şı dan şüphe üzerine çevri~ ve bu Muhammen bedel, muvakkat temına.t n mlkdarlan aptJda J'tm ı 0 

lann şUpheyege rn:Jı~\ buyük hasar- releri, yalnıa damı h~üz yıkılmamış Şu cihet aşikardır ki, böyle bir he- ~~tıe yaptı~ hırsıziııt ~ydana çık- gurupgünü = ~~ k!"~rt ~!"sı~l~e:=e ~ ~~ 
zurette tesblt edllmtş a obıra.knıaz bir olan merkezi tl.'>un müstesna olarak, defe erişmek için Japonya ve Sov· mıştır. Hüseyin, dün polls tarafmda.n komisyonu tarafından sa.tın alınacaktır. 
~~~ektedir. Bu deniz ü.~~~\!U- ~~~~~~~a~~ esi tahrft!n edl=~lr. yetler Birliğinin, Uzak Şarkta kom- adliyeye verilmiş, üçüncU sulh ceza İsteklilerin aynı gün .eaa.ı H e kadar ber gurup 1çln ayn ayn olmo.lt 
ın pı an tnnrnız ~imdiye kadar :.J1 lnkülp etm~a iki ı en ;;re şu olan bu iki memleketin araların· mahkemesinde m~aıkeme edilerek §al1Jle temlruı.t ve kanuni vesHtalan ıhUva edecek olan ıltapalı zarflarını ko
de~~Y:da bulunan ht!r hangi bir he= n tamamen yanr::;~~ evazım an a- daki sulh ve dostluk münasebetlerini bl~ ay yirmi gtün muddetle hapsine misyona vermeleri 19.zmıdır. 

arşı lo'apılmış ola taa 1 ıı . d l il .. . d k . hlikmolunmuş ur. Şartnameler parasız olarak komisyondan verilmektedir. Yalnız 37281.40 hiç birinde k ll n rruzların ç man ve lnşnat havuzunda tor- evam • teme er uzerın e ta vıye d- dllyeye verilmiştir. . k bili d Sirkeci yezne 
lnÜhlm bir ku~ :ıhnıun~ derecede pidolar depo.sunun damı ciddi surette etmeleri ve bu suretle mezkur pak- ~ ~a'atada bir ahçı düillnmda ::. =::u:.lt tartnameler 187 kunı§ mu a • n e (2880) -
tVVt'lk! hücunılavnn e f:Pılıı.rak da.ha ha<ıara uğratılmış ve ağlebl ihtimal tın mefhumunu tarsin eylemeleri çalışan ·Osman elini et makinesine Muvakkat temtnat. 
edilmiş oldu rnnd .b sirlerl tesblt. Yangınla iç tarafta da hasarlar hu- esastır. kaptır.ırak ynralıuımış, Beyoğlu has- Miktar M3 Cinsi Mub~· men'bedell Lira bliyiık ıtı an u serer gelen ve sule getırllmlşt.lr. Mnk!ne inşaat . _ 
nan ra na ile tedkik ve lahlU olu- atölyC6lnln büyük blr kısmı tahrlp Beyannamede, Japonya ıle Sov· tanesine kaldırılmıştır. f:ıb ika.sın- 250.08 Çam kalas ft azman l 223.13 1141.'18 
cumun llO~a~, rnfinhasıran son hü- edllmf§ ve geri kalan klSmının da yetler Birliği arasında bir bitaraflık * Galatad~ demir :lnde rblr kız 330.58 çam tahta 18834.80 1487.61 
hlzm~ etm~~~ı ortaya dökmeğc damı yangınla ve gözle görünür blr paktının aktedildiği bildirildik.ten df ınfa!ş:~neyeu=~rarak yaralan~ '116.95 Köknar talas 37281.!İ> 2'196J 1 

Taarruzdan ;~ ç k surette harap olmuştur. s<>«ıra fÖy)e denilmektedir: :nış Beyoğlu hastanealne yo.tınlınlf- 409.24 Köknar dlhne ve tahta 23331.28 1'1~.85 
hca üç mıntnkadır~ zarar gorcn b:ı.§- Londra l 3 (AA.) - 12 nisan Kanaatimiz. şudur ld, bu pakt Ja- tır.' tdareınızın Baydaıpqa ı1manmcı! bir -=-e :artında deni& nsaitlndcn 
fi ~utsche Werte tersanesi d iz İb~hı ıafakla biten hafta zarfında 1 ponya ile Sovyetler Birliği arasında- * Fatihte bir kereste fabrtka.smda ıruplana ve suplandan Tlncle 't'eJ& da lle vagonlara verilmek ~.retu: ge:e zutamlannı lhUva eden üstll ka. eı:ı1; ngıltereye yapılan hava hücumlan ki münasebetle:de yeni bir devre hamallık eden İsmall bir arabadan lecek olan taımıınen 132'151 ton maden Jı:öm1P.ile ~ ton kok kömurunun 
aa::ıeye civar bölge ve Umanın :arp :,-nas~nda :"imanlar 49 tayyare kay- açacaktır ve dünya ıulhunan kurul· ı odun lndlrlrken ilzerlne devrllmi§, tahmil ""' taJıllye ıp 2/5/941 t.arthlne mtiMdlf cuma günü saat 11 de Hay-

. etmıılerdır. Bunlann 46 11 bom· "l' k . d d muhtelif yerlerinden tehlikeli su.ret- darpa.şa gar binası dahlllndeld l. inci illeUhe li0rnisyonu taraf~ ~-
Bahri ter-...anecıe zuhura l hardıman tayy 'd· B I 1 . masının tacı ıne pe zıya e yar ım tc yaralandı~mdan Cerra.hP:\4a has- palı zart usullle münakasa.ya konulacaktır. Bir senelik maden ve kök ko· ıın ı>elt büyük tahribat Y gc en yan- 8 . .. .. 6areıı8 ır. .un arın ı edecektir. Paktın iki memleket ara· tanesine kaldınlm14tır. mu··ru- tahmil taihlly...... için 17234 lira 48 lcuru§ muhammen bedel konul-

tllh rıhtım tamamııe yanapnmış~~~- 3 :':1899 n ~unu, 11• /9 nısan gecesi, ııında muallakta bulunan rQuhtelif ~ --
la llŞ, ACMJlO- U n11an günü 12 ' 9/10 ' , s• •kl t " b k muştur, 1292 lira 58 kurut muvattat teminat :ile ~U 1t 1ç1n bnunetı DIAW 

nn muayencslne taJıaı., edllnıJ4 olan geces· 2 . • . 
11 

•• .. nısan mese~lerin müsbet ve ıert hır tarz· iSi e musa a ası llizımgelen vesaik ve tekllfler1 aynı ıfulde .at lO a tadar tomı.,mı ft'ls-
:onlar clddi hasara utranu, ve ı 0/ 1 'i . 11 1 

O n~san gu~u, 1 O u da halline esas teşkil edeceğinde Seri tılsiklet ya!'lflannln ıt1ncls1 ll~bıe vermek lA.zımdır. ~ler tzmır 8. 1ri.c! işletme müdürlütünden 
Do~garlnrla atölyeler harap olnı'Q§tur. . nısa.n ~.e~~.1 v~ ~- u 1 1/ 12 hiçl:iir şüpht:miz. yoktur. dün Topkapıdan başlama.k &ere 75 Ankara 2. inci ııpetme midürlqilndt!n ft lia.YduPat& Uman nhfnn ~ 
duğu amelesinin ikamet etmekte ol-~ gecesı duıurulmuotur. 7 nısan· - kilometrelik mesafe ~de yapıl- m~eıı J>U'Ulli olarak vertılr. «276811 
1lk balıkçılar mahallesinde evler a • 7 /8 nisan ıeceıi de 6 tayya- b l k mıştır. Blrinclllğt iki saat kın beş * 
Yey~ tamamue tahrlp edllmtş re tahrip edilmiıtir. Ayni devre için- Maraton azır 1 dakikada Süleyman!~ klimünden Muhammen bedeli (3080) lira olan 500·kllo 112 eve 900 kilo da 5/8• 
hasa Yllnmış ve bir 90k sokaklar ağır de bu mıntakada yalnız bir İngiliz •• b k Umbo ve lltlncillğl altı dakika fark- ktıtnmdaki cema.n HOO JcUo caıventzıe kablo (5/5/,Ml) puartesl dnil aat 
l>aıa ra u~amıştır. Cad~elerde bom- tayYa~esi kaybolmuştur. musa a all la ~Be~oğl~ Gençllk klübllnden Y~I, (il) on bir de Hayd~da Gar binası da.hlllndekl komisyon tarafından 
&çll nn Patlayışından buyük delikler İngıltere 1 h Mayıs lçlnde Burada yapılacak üçuncülüğü de Feshane fabrllta.!ı mu- açık eksiltme usullle satın almacaırt.ır. 
nl nıış ve bir yol üzerinde bulunan ye yapı an ava olan Türkiye maraton blrlnclliklerlne kellefierlnden Mehmed Vurgun ta- Bu ışe girmek isteyenlerin (231) liralık muvakkat teminat n kanunun 
tze~nl~ lkı tanesı müstesna olmak akını hazırlık olmak üzere dlln F~nerbah- zanmıştır. tayin ettııt nsalkle birllkte etsıltme günü 3aatine kadar komisyona mUra-De~ızaıt ~rafı tamamııe yanmıştır. Londr:ı 13 (A.A.) - Hava \'e da- çe stadından Bostancıya kadar gidip Yanşı mfitcnklpJioşuculara madal- caatlan lAzımclır. 
duğu De 

1 
nnn inşa edilmekte ol· hut emniyet nezaretıerintn dün ak- gelme bir deneme yapıl~ır. Alınan yalan tevzi edllm r. B:ı ~e a1d fal'f;nameler komisyondan ;parasız olarak daltıtılmaktaclır. 

len utsche Werke'de husuie ge- §am neşredllcn tebll~: Bugün gün- neticeler şımlamır: T k d t • 2818) 
hl.c; :~~~1r hasarnt şu suretle tel- düz düşmanın Büyük Brltanya üze- ı - Kostantın 46.38.l ra yaf .a

1 
V~ erıner * 

~ r: rinde faaliyeti knyded!lmemlştır. Diin 2 _ Ali Karaduman 46.38.2 (Ölçme te tış erı Muhammen bedeli 45,000 <Kırkbeş btn> Ura olan muhtelif ~fı.t ve ede· 
lunan S: kıznklannın bir ucunda bu- gece üç düşnan tayyaresinin daha alayından er) Edime (Akıam) _ Trakyada vnt 2Ş/Ma~s/941 çarşamba günü saat 15,30 ~a kapa1ı zar! usulu ile Anka· 
fize ln epo hasnra uğramıştır. Kızak düşürüldüğü şimdi tcsblt edilmiştir 3 _ Hakkı Erte 47.58.4 (Tayyare E • 1 d b 1 k üz V · rada idare binasında satın alınacaktır. · 
!erer de ln.,-a edilmekte olan cemi- Bu suretle dün gece dfi.oen düşma~ taburundan er> te tış ~ e . ~ unm~ ere et~~er Bu işe girmek isteyenlerin 3375 (Üçbln üçyüz yetmişbt'Ş) llrnhk mu\'alc-
lıü Ü do~nı vuru.şiar elde edllınlştlr. tayyarelerinin sayısı beşe baliğ ol- Umami 1man tasnifinde: baş ~ufett~§ı. ;Adıl Can şehrımıze kat teminat ile kanunun tayin ettiği veslko.lan ,.e tekliflerini aynı gün 
ltı Y k bir levazım deposu yangınla maktadır. Bunlardan üçll nvcılar ta- 1 - Haydarpaşa 66 sayı gelmış ve ılgılı makamlarla temasta saat 14,30 a kadar koml$yon rclsll~tne vermeleri 11.i.ı.ımdır. 
«!e~rn harap olmuş ve muhtelif nın- rafındnn. diğer ikisi de dafJ bataryn- 2 _ ırenerbahçe 80 sayı bulunduktan aonra teftişlerine bat- Şartnameler 22i kuruşa Ankara ve Haydarpaş:ı veznelerinde satılnıa.k· 

mevaddı lhtlva f'den hangarlar lan tarafından dQ.fürillmüff.Or. s _ KuleH 31 a.ıı. Jamıfhr. tadır. (28'l6J 



Sah1te 8 

23 Nisanl 941 bayramına mah
sus fevkalade piyango planı 

ikramiye ikramiye ikramiye 
adedi miktarı Lira tutan Lira 

1 
ı 
2 
6 

50.000 
20.000 
10.000 

50.000 
20.000 
20.000 
30.000 
60.000 
30.000 
30.000 
30.000 
30.000 
60.000 

30 
30 
60 

5.000 
2.000 
I.000 

300 
3.000 

30.000 

500 
100 

10 
2 

33.430 +-Yekun __.,_ 360.000 
Tam bilet 2 lira: yanm bilet 1 lira 

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

kabul tartları 
1 - Lise olgunluk lmUhanmı vermiş bulunmak. 
2 - Aldıklan mezuniyet dlplomalnrındakl kanaat notu iyi veya cok Iyl 

bulunmak. 
3 - Olgunluk diploma tarihinden bir seneden fazla müddet geçmemiş 

bulunmak. 
4 - Batlık durumu pUetluk hizmetine müsait olmak. 
5 - Ya.glan en yukan 21 olmak. 
Net~ 
Blllbare hava muayene heyeti tarafından yapılacak muayenede sağlık 

durwnlan pilotluk S!Ilıfına müsaid görülmlyenler isterlerse harp okulunun 
dlter aanınanna verilmek glbl hiç bir mecburiyete tabi tutulmazlar. Tam 
serbesttirler. Kendilerin· ' ~larına göre muameleye tabi tutulurlar. 

otuı tedr!atl 15 Mayıs 9U d başlıyaca!ından talip olanlann, bulun
duklan ukerllk şubelerine müracaat edeceklerdir. Askerlik şubeleri, yaptı
racaklan sihhl muayene<k mllsbet netice alanlar evraklarlle harp okuluna 
aevkedlleceklcrdlr. (2822> 

SATILIK ÇELTiK FABRiKASI -• 
80 beygir lokomobW He. nıütehe.rrlk komple ve kombine olarak ga. 

yMle a.kullanılıruş bir aded çeltJ.k tabdkası maklnaları satılıktır. Mü
racaat ı: Ankara 451 posta kutuslL 

Kapalı zarf usuli ile eksiltme ilini 

Antalya Belediye Riyasetinden: 
ı - Eksiltmeye konulan· iş: Ant.alyada yapılacak 40,830 Ura kegıt be

delli soğuk hava antre:posu tesisatıdır. 
2 - Bu işe alt şartname ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
c - Nafia işleri genel ıartnamcsi, 
D - Yapı işleri umumi fenni prtnam~.<d. 
E - Hususi fenni şartname, 
F - Keşif cetveli ve proje. 
İstekliler Antalya Belediye riyasetinde bu evrakı görebilirler. 
3 - Eksiltme 25 Nisan Cuma günü saat 14 te Belediye dairesin~ top

lanacak Belediye encllmenln de yapılacaktır. 
4. - Eksiltmeye girebilmek içln 3063 Ura muvakkat temlna.t yatınna.Ia.rı 

ve bundan batka aşağıdaki vesaiki haiz bulunmaları lhımdır: 
A - En az bu Lşe benzer 30000 liralık soğuk hava antreposu teetsa.tı 

yapmış olduklarına dair vesika ibraz etmeleri, 
B - İhale tarihinden 3 gün evvel müracaatla Vilayetten bu 1fe glreblle

ceklerlne dair vesika almaları. 
5 - Teklif mektupları üçüncü maddede yazılı saatten bit saat evveline~ 

kadar Belediye encümenine makbuz mukabUinde verllecekt.ır. 
Posta Ue gönderilecek mektupların nihayet üçtıncll maddede yum •

ate kadar gelmll olması ve dl§ zarfın mühür mumu ile lylce kapatilmıf 
olması şarttır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 

6 - Tesisata alt keşif ve projeler 1stenlldltl takdlrde 1:t1 Ura 4 kuruş 

~--~-------------------------------------
bedel mukabillnde Antalya Belediyesinden almabU!r. (2747) 

'• 

'~ 
T. iŞ BANKA·SI 

./(üçüktasarrulhesapları•----------------------------------------------~
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

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

1 Ağustos, 3 lkinciteşrin 
tarihlerinde yapılır. 

Ticaret Şubesinden : 
100 M3 Çam veya köknar tahta 2.5-4x0.25X0.025 metre 

40 11 11 • 2.!'>-4xo,22xo.025 :ıı 
50 11 11 11 2,5-4.xo.ısxo.025 • 
60 11 11 11 2,!'>-4X0,12X0,025 :ıı 

186,300 11 Köknar tahta 20700 adet 4X0,15x0.015 :ıı 
1941 ikramiyeleri 121.868 11 Köknar tahtn 10890 adet 4x0,14>;0,02 :ıı 

3,375 :t Çam veya köknar 225 adet 4X0,15 ı<0.015 :ıı 
ı adet 2000 Liralık = '?OOft.- Lir 11 200 11 11 • 560 adet 4x0.20x0,025 :ıı 
1 

" ıooe .. = 39oo.- " 19,530 11 11 11 1085 adet 4X0,18x0,0.25 • 
z • '150 " = 1500.- " 25, - 11 > 11 4X0,25X0,025 :ıı 
4 " 5oo ., = 2000.- " 11, - • • 11 4X0,25x0,015 > 
8 " 250 " = ZOOO.~ .. Yukarıda miktar ve eb'adı yazılı kereste satm alınacağınaan tamamen 

35 
" 109 ., = 35oo.- .. 7eyn kısmen vermeye 1.Stekll olanların teklif mektuplarını 24/4/941 g'ünü 

80 50 .. = 4008.- " akşamına kadar göndermeler!. 

L.:.°' __ .. __ 2_0_._. __ =.,...6•0•00 •. _.·~·.JAsker:,,u f:~~~ ~~!ür1::ı:~e~er~~~~aret ve İstallb~~ ~*'~~üt 
. t 

----TOZLU 

HALILARINIZ 
Yıkanır, tertemiz olar. 

. BALiCiLiK TVRK Ltcl. SU. 
Istanbul, 4 üncü Vakıf han No. 58 

Telefon: 23967 •••• 

Ev, Apartıman 
klralamak için 

cAktam• in Küçük 
llinlari en aüratli ve 
en ucuz vaıitadir. 

Prof. Dr. 

Kemal Cenap 
Dolu Palu 2. LamarUn C&ct 1 

Taksim. Telefon: G98S 

} 

14 Nisan 1941 

GENÇ KADINLARIMIZIN ve YETİŞKİN KIZLARIMIZIN 
SABffiSIZLIKLA BEKLEDİKLERİ 

EV- iŞ 194 YI 1 
özel sayısı bugün çıktı 

128 sayfa - 4 renkli bir kapak 
içinde - 500 den fazla faydah, 

cazip mevzu - 1 iş paftası 36 kuruş 
EV - fş in 1941 yıh sayısı, geçen yıl ilk sayıdan daha 

mütekamil ve daha çok çeşitli ve fay dalı yazılar ve ev kadımm 
çok içten alakadar eden yazılarla doludur. Bilhassa her ay 
için bir tane olmak üzere seçilmi' 12 en güzel örnek ve Jıun-
lann paftalan bu yıl eseri bir kat daha zenginleştinnlştir. 

Çıkaran: Türkiye Yayınevi 

Ergani Bakırı 
Türk Anonim Şirketinden: 

Şirketimizin hissedarlar Umumi Hey' eti 31 Mart J 941 tarihine 
müsadif Pazartesi gÜnÜ saat 15 de alelade içtimaa davet edilmiı 
idi. Bu toplantıda ekseriyet hasıl omadığından his.edarlanmızı af&iı· 
da yazılı huausatı müzakere için 30 Nisan 194 f tarihine mü.adil 
Çarıamba günü saat 15 de tekrar içtimaa davet ediyoruz. 

Şirket hisaedarlarmın içtimada hazır bulunmak üzere o gün göste· 
rilen saatte Şirketin Ankarada Bankalar caddesinde Eti Bank bina· 
sında ki.in idarehanelerine gelmeleri ve hisse senetlerini içtima gü
nünden bir hafta evveline kadar Eti Bamk veya Türkiye lı Bankan 
yahut Şirketin veznesine tevdi etmeleri rica olunur. 

ı\tdare Mec:liai 
M0ZAKERA T RUZNAMESi: 

1 - Şirketin 1940 senesine ait idare meclia: raporunun okunması 
2 - Murakipler tarafından verilen raporun okunması. 
3 - 1940 senesi bilanço ve karuzarar hesabının tasdiki ile idare 

mec1ismin ibrası. 

4 - Müddetleri biten idare meclisi azalarının yerine yenilerinin 
intihabı. 

5 - J 941 senesi için murakipler tayini ile ücretlerinin teabiti. 

M.EMUR ALINACAK 
İst. P. T.T • Müdürlüğünden: 

ı - İdaremizde münhal maaşlı ve ücretli memuriyetlere orta mektep 
nıezunlan müsabaka ile alınacaktır. : 

2 - Müsabakada muvaffak olanların idarenin teklif edecetı yerde me
rn uriyet kabul etmeleri şarttır. 

3 - Müsabakada muvaffak olanlara 3656 sayılı kanun hükmilne göre 
15 lira asli maa., veya 60 lira ücret verllecektlr. 

4 - İsteklilerin 788 sayılı memurin kanununun dördüncü maddeslndeki 
şartlan haiz olmaları ve devlet memurlyetlne ilk defa gireceklerin 30 Yafllll 
geçmemiş olmalan lft.zımdır. 

5 - Müsabakaya glmıek ıstıeyenlerln 21/4/9U pazartesi güntl akşamın& 
kadar dilekçe ve evrakı müısbitelertle birlikte müdürlük idari kalemine mile 
racaatları lca.b eder. 

8 - Miisa.baka 25/ 4/94.1 cuma günü saat 10 da yapılacaktır. (2802) 

Sıhhat ve ictimai muavenet Vekaletinden: • 
3958 sayılı gözlükçülük kanunu 4/4/94.1 tarihinde merlyete glrecethı

den, bu tarihten ıtıbaren Uç ay sonra ruhsatnameslz gözlükçfilük: yapmak 
yasaktır. Halen ticaret yapan gözlükçülerin lcab eden ruhsatnameleri aı
malt üzere bu üç ay zarfında bulundukları maha.l Sıhhat müdürUlklertne 
bir istida ile müracaatetımelerl ve çalıştıklan dilkkA.nın llllVan.ve sarih ad· 
resı.nı bildirmek .suretlle tanzim edecekleri bu lstldalanna: 
~ 1 - Kaç senedenbert sana.tını ıcra etmekte oldutuna dair bulunduk-

ları mahallin en büyült mülkiye P.mlri tarafındaQ verllmlt veısıu.. 
2 - Nüfus hü~ cii7.danı sureti, 
3 - Tahsll derecealni g&tertr ve.ılta sureti. 
4 - cO&&lükçfilük nllP18ia mani vllcm ve akılda bir lnzuı bulunma

dığını.. tasrih eden mhhat raporu. 
5 - İkl adet vesika fotoğrafı 

rabtetmelert lüzumu llln olunur. (1813 - 2552) 

TtlrkiJ'• Oftmhuriyetl 

ZiRAAT BANKASI 
Kurulu§ tarlhl: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 Türk ııtası. Şube ye 

ajana adedi: 285 
Zirai •e ticari her nen banka mumelelerL ·. 

Para biriktirenlere 28,800 Ura ikramJye veriyor .. 

Ziraat Bırnkasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en 
az 50 llr-.m bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a Ue a~ağıdaki plAna 
~öre ikramiye da~ıtılacaktır: 

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

40 • 100 • 4,000 • 

100 adet 50 liralık 5,000 Un 
120 • 40 • 4,808 • 
160 • 20 • 3,200 • 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan a.,atı 
clfı~lyer.lere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlaslle verilecektir. 
Kuralar senede 4 defa 11 eylul, 11 birincikanun, 11 mart ve 

11 haziran ~ihlerinde çekilecektir. 



4 Temmuz 1041 ~KŞi\.M Sahife '1 
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Başvekil bugün 
Mecliste mühim 

beyanatta bulunak 

Kıbrısa 
hava akını 

AKŞAMDAN AKŞAMA 1 Günlük Borsa 1 
Moakovada hayat ESHAM Te TABvlLAT _ KAMBtto 

R A D y o 1 BULMACAMIZ 
1 2 3 4 5 6 7 8 g 10 

IBugünkü program 1 
(Baş tarafı 6çüncü sabifede) 

Filistinde üsera liampla- olur. Bizim ckaba sabaıt diyeceği-
(B r-ına bombalar du00•tü miz bir ,ekildc sriyinir. öyle de otu-aş tarafı 1 inci sahifede) x rur, kalkar. 
Başvekilin bu beyanatı üzeri- Londra 3 (A.A.) _ '(B.B.C.) Mes~Ia Rade~, lzv~tia • matba-n: riyasetçe grup umumi heyeti- Reutcr ajansın!\ göre dün sabah smda ~au~tt.e a taille lı ,1ur~ • bq

nın Milli Müdafaa Vekili hak- Kıbns üzerinde 'düşman tayyareleri muharrırlerını, ve mu~arnrlerını ka
kında gizli reyini kullanması tek- uçmuş ve Baf şehrine birkaç bomba napeye uzanmış ve bır arkadaşını!' 
lif atmıştır. Hasar ve zayiat yoktur. kucağına yalara~, ayaklarını d~ bır 

edilmiş ve intihap daireleri G R t . d F"li ti" koltuğun arkalıgına uzatml§ vazıyet-ene eu er aıansın an 1 s n-
sırasınca reylerini kullanan 223 den haber aldığına göre düşman ta- te sırtında göm!e~. ıa~l~. karmaka-
mebustan 14 ünün muhalif ola- rafından atılan bombalar esir Al- rışık k~~ul etmi.ftı.. O ıst~ı b~~~
rak verdiği reye mukabil grup man kampları üzerine düşmüııtür. l 2 sızın .?~Y.~ ~valine ~rurl mbu~l~-

• • 1 t Jt J · ] • • lar yuruttu Bır Amerika ıyı ı e ÇJ• uınumı heyetinin 209 1 Milli esır yara anmış ır. a yan esır erının • Fak k 
Mü . . . rey e bulunduklan kısma da bombalar leden çıkara~k vaziyet! A a~ en· 

-~~faa Vekılıne itımad beyan dü§mÜ;,tür. dilerim• ait bil' muaşer~ a~etı .•• 
ettıgı anlaşılmıştır. Kudüs 3 (A.A.) _ Salahiyettar Ve keza kendaeri.~~ aıt ~'!: muha-

Bunu müteakip ruznamesine bir kaynaktan verilen malumata gö- vere: Şayet bahsettiğun .kutup~ 
gecen heyet ask · . re, evvelki gün dii§man tayyareleri- lerdelri e · maruf Marksıst ve 1 

, er aılelcnne yar- • F"I" t' • . d ki .. k nist kitapları okudunuzsa, yandınız! 
dım m .. . nın ı ıs ın arazısın e usera nmpı • • l 

evzuu uzennde tedkikat üzerine yaptığı akın esnasında esir- ikinci sınıf bolşeviklerden ~ımı~ e 
yapan .?arti komisyonu raporları- lerden 3 7 kişi yaralanmış ve hasta- k~m~sanız, müke~eren • hır pla~ 
nın ınuzakeresine başhyarak, bu neye nakledilmiştir. içlerinden ikisi dınlıyorsunuzdur. Bır v~ıyet hak. 
ınevzu üzerinde mütalaa der- ölmüştür. Bunlardan t 1 i Alman k1?d6: mütalaa b~an. ~a.zun ko~::• 
ıneyan eden birçok hatipleri ve olup mütebı:kÇıi ltalyıın küçük zabi- ~·~d~.· ezberlenmOışdı phııırı~ b I ' 
b ·· .. tidir. onunuze koyar. a a sozc aş ar-

ugunku kanunun tatbik edil- Bu akın d 1 .1. 1 ken anlarsınız: Üçüncü cildin dör-
ın kt esnasın a ngı ız er ara-

c . e olan şekillerini izah eden sında hiçbir zayiat olmamıştır. dw.cü babını okuyacak ••• 
Dahıllye Vekilini dinledikten Bununla beraber, Sovxet mem-
sonra ask ·1 1 leketlerinin ilim, ünivenite ve sanat 

' er aı e erine yapılacak A m . 1 k · ı Ah 1 uh "t" d • ""k k zekBlar parlar. 
yar~ıma daha semereli şekiller en a Si a anma- ~ly~:ıa~ay::un İş, eğlence. klüp 
verılınesi mütaıı\~-· b d · · · • • ed"l • tir" 

ve NUKUD FfATLERt 
3Tem.mm1941 

DEVLET BORÇLABI 

L. K. 
% 71> 933 Türk borcu l ll 
• • ım 1Jcramı1eıı 
• • 1933 İkramlyell Ergani 

m 20,20 
19,40 
19,95 
20,20 
20,30 
65.50 

• ., 1934 sıvas-Ermrum 1 
• • 1934 Sivas-Erzurum 2-'1 
• 2 1932 Hazlne bonolan 
• > 1935 Hazine bonolan 
• • 1938 Hnzlne bonolan 

A. DemJryolu tnhvlll ı - n 
A. Demlryollan tahvili m 
A. Dcmtr.Yolu mümessll senet 

kupon kesik 
Haydarpaşa limanı 
H. llmnnı mümessil senedi 

kupon kesik 

HİSSF! SENRTJ,F.RI 

T c Merkez bankası 
T. İş banknsı nama muharrer 
T. İş bankası Chamııe aft) 
T. İş banknsı miimessll his. 
A. Demiryollan .şirketi (% 60) 
!ı.. Demlryollan şlrkcU C % 100 
Esklhlsar çimento şirketi 
ŞirkEtl Hayriye 
Şirketi Hnvrıve te:nettO 

16.50 
26.25 
45;25 
44,-

39,25 
47,25 

41.25 

127,50 
ıı.ıo 
11.30 

130.-
25.75 
41.-
8,35 

26.-
21.-

Ölle Te akşam 

12,30 Program 
12,33 Peşrev, na.

kış srmaı. ve 
saz semailer 

12,45 Ajans ha -
berlerl 

13,00 Hafif şarkı
lar 

13,15 Karışık prog 
ram Pi. 

18,03 Fasıl sazı 
18,30 Memleket 

postası 

18,40 Swlng or -
kestrası 

19.00 Konuşma 
19,15 Sw!ng or

kestrası 

19,30•Ajans ha -
berleri 

19,45 Klasik prog. 

20,15 Radyo gaze
tesi 

20,45 Solo şarkı-
lar 

21,00 Ziraat Tak. 
21.10 Temsil 
22,00 Salon orkes

trası 
22,30 Alans ve pa 

nı. borsası 
haberleri 

22,45 Salon or-
kestrnsı 

* 5 temmuz <·umar-
tesı ıra babı 

'l ,30 Program 
'1,33 Hafif prog. 
7,45 Ajans ha -

berlcrl 
8,00 Hafif prog. 
8,30 Evin sn.atı 

Soldan ağa ve yukandan nşağı: 
ı - Muharebe vapuru. 
2 - cereyan ederek - Dişi evlad. 
3 - Kadın papazlar. 
4 - Operanın baş nrlstı. 
5 - Kalın kafalılık - Lahza. 
6 _.. Başına cP.t gelirse çok edebi 

olur - Tersi yemektir. 
7 - İstanbulu çok medheden bir 

Fransız muharriri - Tersi hendesi 
şeklin bir kenandır. 

8 - Bir edat - Tersi mekteptir. 
9 - Yüzsüzlükle musallat olan. 

Eminönü Halkevindcn: 10 - Alamet - Asya k.ıtasmdakl 
Evimiz salonunda 4/7/1941 eurna Türk toprağı. 

günü saat (14,30) da Bergama ortn- Geçen bulmacamızın lınlli 
okulu resim öğretmeni ismet Topr.:ık Soldan sağa ve yukanclan :umgı: 

ECNJIBİ TAHVjJ.f,ERİ 

Kredi Fonslye 1903 

tarafından talebesinin b!r sene zar- ı - Tırnak, lsa, 2 - ltaas::ı.mtay, 
fmda vücuda getirdiği eserlerden DlÜ- 3- Rakkas, Ala, 4- Nakavtolan, 5 -
teşekkll bir sergi açılacaktır. Sergi her Asav, Ellm. 6 - Kasten. 7 - Ol. Ahir. 

98,- gün saat 13,30 dan 18,30 a kadar açık- 8 - İtalikharf, 9 - Snlam, İrsa. 10 -
93,- tır. Ayan, İrfan. 60,- __________________________ __: __ ;._ __________________ ~ 

l.- Kepek ve Mikset satışı 
• • 1911 
• • Amorti 
,. ,. Kupon 

NUKUT . ~nı ve u aıre 1 1 t k 1" hayatı haylı ıyı tanzun 1 m~ . 
de bır kanun layihası tanzimlle yı genı(! e ece mı., Bu giiç harpteki İyi mukavemetleri 
Meclise getirilmesi ricasını der·- Y ı de. Sovyetlere dair düşma.nlarmın Türk altını 

1 • K f l t t Ktilçe altın bir gramı 
ıneyan eden komisyo ileri sürdük en: « 0 tur ar.» eva- Osmanlı bankası rbanknotl 

25,25 
3,15 
2.60 

Toprak mahsulleri ofisi İstanbul şubesinden : 
Ofisimiz elinde bulunan mlksct ve kepekler pazarlık suretuc sntılaea

ğından taliplerin 717/941 tarihine müsadlt pazartesi günü saat 15 de liman 
hanındaki daireye müracantlnn. (5409) nun hükfunete tevdi~ni raporu- Amerika harp istihsalah türünü boşa çıkardı. cali~_de gelse-

et · 1 kabul k . . . be ler mağlup da olsalar, musbet ve- ______ K_A.:..M.:..R_f_Y_<_• -------
ti;nış ve celseye nihayet vermiş- omıserının yanalı ya' menfi ıekilde, bqeriyet onların Londra üzerine ı sterlin 5,22 

· bu bir çeyrek asırlık ceht ve gayret- Nevyork üzerine 100 dolar 1~2.-
. Nafia Vekaletinden: 

EHizığ - Van - İran hududu hattının 114 üncü kllometresUe 136 + 500 
üncü kilometresi arasındaki beşinci kısım inşaatı kapalı zarf usulü ılc mü
nakasaya konulmuştur. 

~nka~a 3 (A.A.) _ C. H. P, 
Mustakıl grup reis vekiıı·w· d • 

Vacington 3 (AA.) _ (B.B.C.) terinin semeresinden istifade ede- CCnevre iizerine 100 !rank 29,95 
..,. Madrld üzerine 100 ~zet.a 12,89 

C ıgın en. 
Harp istihsı.lat komiseri B. Vilson cektir. Yokohama üzerine 100 yen 31,0175 
şu b~yanatta bulunmuştur: (Va-Nu) Stokholm üzerine 100 turon 30,8875 ı - Münakasa. 2417/941 tarihine tesadüf eden perşembe günü saat 16 

da vekiiletimiz demlryollar inşant dairesindeki münaknsa. komısyonu oda
sında. yapılacaktır. 

_ • ~- P. Müstakil grupu bu-
günku toplantısında, parti gru
Pun_da Beşvekilin beyanatını din
lemı.ş ve Vekillikten affını rica 

~ın~ş bulunan Milli Müdafaa 
1 ekıli Saffet Ankan hakkında 
.:ı.~.a Vekilleri Heyeti Reisinin 

ustakil grupun da reyini öğ'ren
Jnek istediğine muttali bulun
ınuş olan azanın gizli reyine mü

~caat edilerek neticede mevcut 
anın ittifakile itimad ett"kl . 

tesbit d' ı erı 
. e ıldikten sonra toplantı-

ya nıhayet verilmiştir. 

Konservatuarrn ilk 
Yıl mezunlanna 
diploma verildi 

--- Almanların Rusyada muvaffak 
olmalan kendilerine iaşe maddeleri 
ve petrol temin edeceğinden silah
lanma prCJgramını tevsi etmemiz la
zımdır. Almanların gooişlemeleri 
Amerika kıtasının daha ziyade teh
likeye girmesi demeTCtir. 

Rus:ara yiyecek, silah, hatta pet
ro! göndereceğiz. --------

Son 24 saat zarfında 
İngiltereye taarruz 

olmadı 
Londra 3 (A.A.) - İngilizler son 24 

saat zarfında bombalardan masun 
bulunmuşlardır. Filhaklkn bu s:ıbnh 
erken saatlere kndar gece esnasmda 
bomba ntıldığını bildiren hiçbir rapo1 
gelmemfştlr. 

Dünkü çarşamba günü de hiçbir 
bombardıman kaydedllmemiştlr. 
Düşman yalnız bir iki sahil mınta

kasında gün battıktan sonra pek ha
fif bir hava fnalıyetı göstermiştir. 

Alman kayak şampiyonu 
<Baıtarafı 1 inci s&hifede) muharebede öldü 

B. Hasar. A1· y·· Berlin 3 (A.A.) --- Alman ka-
Litabesiniı b"-

1
• ucel heyecanlı yak şampiyonu Ruddy Kranz şark-

ıumuzun h' ıhr Yerındc Reisicümhu-
u usustaki y"'k k }Ak taki harekatın ilk günü muharebe 

vlı:c irtntlnrından §Ükranl u base h ada a meydaı.ırda ölmüştür. 
~· a se er- R dd K b" d w 1 d u y ranz ır ag a ayın n 

Az.iz. W'rill" Şefimizin (B" onbaşı idi. 
yız.) derkeı .. l . ız sabırlı- --------
iŞ kla · goz. erınde par} M k d ki İ l ~ 1 nn nasıl uzak istikb il ayan os ova a ta yan 
gını. Yanı ba§lnda le • a. ere aktı- k l • • 
kcn bür· h endılenni dinler- o omsı 

Dedi :r. r~. urn!a gördüm. Moskova 3 (A.A.) - Japonya-
T" e sozlenne devamla: mn Moskova elçisi B. Tatekava, ha-

11 ~ urk hmilletinin yaratıcı deha- riciye halk komiser muavini B. Yi
te~·· at sa ası~da sizin vasıtanızla §İnski ile, Moskovadııkj İtalyan ko
teref~s r Cıecektır. Vazifeniz büyük lonisinin tahliyesi meselesini hallet
lik 

1 8 
• ."at ~çtür. Rehberimiz İyi~ mi§tir. ltalyar. kolonisi, bu hafta 

nıakve I gufellık, İşiniz. daima yarat- içinde Moskovadan hareket edecek
t:u ~ ma ıdır. Aziz Şefimizin lütfet- tir. Romadaki Sovyet kolonisi de 
~erı armag 1 d R k 1· da I an arı vereceğim arka- aynı zaman a omayı ter ey ıye-

§ arınız.•n .,.h d h ' k . te "k • ,.... sın a epiniz için bir ce tır. 
şvı nışanesj olmalıdır. 
Dedi ve hazı 

terncn · d runa, muvaffakiyet 
nı e erek ··z1 · · b 

Şiddetle cılkı la so ennı itir<;{i. 
me2· 1 nan nutuktan sonra 

.ın .ır mektep l ·ı w 
rılarak d" 1 numara arı e çag-
da . • ıp omaları verildi. Bu ara
L..._ Millı Şefimiz İsmet 1 ·· ··· ·· ... mı 1. h nonu nun 
detl" ~ ı b atırnlannın verilişi de şid-
landı.ve eyecanlı alkışlarla karşı-

n ~o~rvatuanmızın ilk mezunla-
~~ kız. ? u erkek olmak üzere 14 

C:!,itır. Tıy~tro ftlbcsinden Salih 
.. ar, Mshır Canova, Nermin Er

gun, Ertuğrul fiğin Nüzhet ş b M y·· • en oy, 
uazzez uccsoy, Eaat Tolga Me-
~ Saltıkalp, nefesli aazlar ıubcsin

cfn Behnt Şan), Turan Ürer M·--
ta c·· " . w• 8 oncr, Harp §ubesindec Seniha 
C'.akır. Nazmiye Sakarya mezun ol
nıu~ardır. 

d Diploma ve mükafatların tevziin
Orn sonra KonS'ervatunr mt5dürü B. 

han .$3.ik ve mezunlardan Nüzhet 
Şed'Inboy hryccanlı birer nutuk söy)e. 

ı er y · I ld · enı mezun ar bazı şarkılar 
~ ılar. Merasim geç vnl.tte kadar 

evam etti. 

İs tan bula 1 O ton çivi 

Amerikada sicak dalgası 
New-York 3 (A.A.) - Stefani: 

Burada müstesna ve ratıp bir sıcak 
dalgası hüküm sürmektedir. Birçok 
ölü vardır. 

Bergamada bir köylü 
meçhul biri tarafından 

öldürüldü 
hmir (Akşam) - Bergamada 

Kınık nahiyesinin Ölçülü köyü ile 
kalafat mevkü arasında bir cinayet 
olmuştur. Ölçülü köyü halluadan 
İdris oğlu Hasan Yavaı, köyüne gi
d~ken Kalafat mevkinde meçhul 
biri tarafından tabanca kurşunu ile 
öldürülmüıtür. Katil aranmakta ve 
hadise hakkında adliyece tahkikata 
devam edilmektedir. Hasan Yavaş, 
memnu silah taıımaktan bir aya 
mahkum olm~. müddetini ikmal ile 
hapishaneden çıkmış ve .köyüne git
mek Üzere Bergamadnn hareket et
mişti. 

Lokman Hekim 

gönderilecek 
l:i~stanbulun ihtiyacı için Ticaret ve
hu etı 10 ton çivi tahsis emL1tir. Bu 
ra 3;8taki Vekilet emri geldikten son-

erhaı tevııata başlanacaktır. 

(Dr. HAFIZ CEMAL) 

Dahili}re mütehassisi 
Divanyolu 104 

Muayene saatleri Pazar hariç 
her gfü 2,5 - S Tel: 22398 

Büyük bir kayıp 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

YENİ NESRlY AT: 

Oç ARKADAŞ 
tıÜç Arkadaş• romanı, dünyanın 

truıınmış muharrlrlcrlerden Erlch 
Maria Rcmarquc'ın eseridir. 

Kemal Demiray tarafından dlllnılze 
çevrilmiş olan cÜç Arkadaş,, romanı 
100 kuruş fiatle Remzi Kitapcvindc 
satılmaktadır. 

GENÇLİK GAZETESİ 

auı111111111ıınııııııııııııııuıı11111111111111111111111111111nı111111111t 

Haliç Gençlik Kulübü
nün yeni idare heyeti 

Askerlik dairesine davet 
ı - Aşağıda isimleri yazılı Yd. Sb. 

ve As. Me. ıann en kısa bir zamanda, 
Veznecilerdeki 1. Tüm As. dairesJne 
ya şifahen ve yahut tahriren müraca
nt etmeleri ve 6204 No. yı aramalan 
ehemmiyetle Ufuı olunur. 2 - CUmhu
rlyet, Tan, Akşam. Son Posta ve Vakit 
gazetelerine yazılmıştır. 

2 - Bu işin muh:ı.mnıen bedell dort mHyon «4.000.000D liradır. 
3 - Muvakkat teminat yüz otuz üç bin yedi yüz elli ıı133.750• liradır. 
4 - Mukavi!le projesi, eksiltme şartnamesi, bayındırlık lııJerl genel şart

namesi, vahidi k.ıynsil flat cedvell, betonarme şartnamesi, telgraf hattı şart• 
namesi takeometre plfın ve profili, 91 numaralı tıp, betonarme kontrol taU
matnamesJ, köprüler hesabı esasları, köprü vahidi kıyasll fiat cedvellnden 
mürekkep bir takım münakasa evrakı elli lira mukabilinde demir yollar in
şaat dairesinden tedarik olunabilir. 

5 - Bu münakasaya. iştirak etmek isteyenler her türlfı referaııslnrını 
ve dlğer vesikalarını bir lstldayn raptederek münakasa tarihinden en az tıç 
gün evvel vekiiletlmlze vermek surctlle bu iş için bir ehliyet vesikası taleb 
edeceklerdir. 

G - Bu eksiltmeye girecekler 2490 numaralı kanu•da ve ekslltme şart
namesinde tesblt olunan evrak ve veslkalan lle ehliyet veslkalannı ve flnt 
teklifini havi z:ırflnnnı mezk(ır kn.nun ve şartnamenin tarifntı dalreslndo 
hazırlıyarak münakasanın yapılacağı saatten blr saat evveline kadnr numa
ralı makbuz mukabilinde komisyon başknnlığma vereceklerdir. (38671 (5346) 

Ticaret Ofisi Umum 
Müdürlüğünden : 

1 - Lv. Teğm. Mehmet Şükrü o~lu 
Ali Remzi (32754), 2 - 8 s. Hs. Me. 
Süleyman oğlu Hüseyin Hllmı (32736) 
3 - 8 s. Hs. Me. Osm:m Remzi oğlu 
Abdürrahman (32853) 

Askerlik işleri 
Vskführ Askerlik Şu.besinden: 

l - 22 mayıs 1941 tarllılnde ticaret ofisi umum müdürlüğünün açmıt 
olduğu memuriyet yazılı imtihanında ltazananlann 1slmlerl yüksek ticaret 
okulun~ı lliin yerme asılınıştır. 

2 - Islmleri yazılı olanlar 15 temmuz 1941 salı günü askeri vesltalarlle 
birlikte §ilahi imtihana girmek üzere saat 14 de yeni Valde Hanında. tica
ret orısı umum müdürlüğünde bulunacaklardır. 

3 - Kati olarak askerl vazlyeUerinl gösterir ve:sika ibraz edemiyenleı: 
imtihana kabul olunamıyacaklardır. İlAn olunur. (5446) 

3 üncü sayısı olgun yazılarla intişar 
etti. Ord. Prof. Hüseyin Şükrü Ba
ban'ın «Yeni harp, milletler nizamını 
cteğl.ştlreek mi?:o sualine şayanı dikknt 
cevaplan, Üniversite gençlerine, Türle • 
köylü ve lşçllerlne sorulan suallere ce
vaplar, filozof ve meşhur sanatkar
lardan tercümeler, edebi ve mllll yazı 
ve şiirler vardır . 

ı - silahsız sabit raporlu ve mata 1 
ayrılmış, bu tayıUar yalnız künyele
rinde ve nüfus cüzdanlarında yazıh 
lmlunmu.5 olanlar tekrar muayeneye 

Devlet Demiryolları ve Limanları ltletme 
Umum idaresi ilinlari 

Apartıman sahipleri! 
Boş dairelcrinize iyi kiraci 

bulmak için cA K Ş A M:t m 
KOçOK IL\NLARI ndan is
tifade ediniz. 

Yazm sayfiyelerde hoı vak.it 
geçirmek için metbw-

AR SEN 
LUPEN 

Büyük .e J.eyecanla roman 
eerİIİnİ olamma 1 

• Bu seri 6 büyük ve resimli cilttir. 
Beher clldin fiati 80 kuru§. 

6 Cildlik takimi 
birden alanlaT için 

liati: '4 liraClir 
Tevzi yeri: AKŞAM matbaası 

tel: 20681 

Yüzdf yirmi iskonto bponu 
Bu kuponu kesip cAKŞAM 

Matbaa~ı Kitap servisine> ge
tirir veya gönderirseniz fiat 
üzerinden size yüzde 20 iskon· 
lo vapılacaktır. 

tabi olarak grupa ayrılacaklal'dır. ::::::===========================:::::::: 
2 _Bu sebeple henüz yeniden mua- Muhammen bedeli (7350) llra olan 30000 k.llo karpit CH 7/941) pazar-

yene edilmemiş ve grupn ayrılmamış tesl günü saat (15) on beşte Haydarpaşada Gar binası dahilindeki Komis• 
ihtiyat erlerden siIAhsız ve .sakat ra- yon tarafından kapalı zarf usuuıe satın alınacaktır. 
porlular 337 doğumlularm son yokla- Bu işe girmek isteyenlerin (551) lira (25) kuruşluk muvakkat teminat 
masındaki s.Skcri mecliste çifte he- ve kanunun tayin etUğl vesikalarla tekllfle.rlni muhte-;ı zarflarını aynı cUn 
kim tarafından muayene edllecekle- saat U4) on dörde kadar komisyon rclsll~nc vermeleri 13.zımdır. • 
rlnden, 9 temmuz 941 den 3 ağustos Bu * aid şartnameler komisyondan par.ısız olarak dağıtılmaktadır. 
9il gününe tadar fUbeye müracaat- ı ı 
lan ilan olunur. İstanbul Belediyesi ilanları ._ ___ __...;., ____ _ 

AKŞAM 

seneınc 
s Aylık 
S Aylık 
l Aybk 

Tftrldye 

1400 turuı 
750 • 
400 • 
150 • 

J!'.cnebl 

2700 t1J?U§ 
1450 • 
800 • 

• 
Posta ltu.badına dahll olmıyan 

eenebt memleketler: Benelltt: 
SIK>O. altı aylığı t900, tıç aytıtı 

1000 kuruştur. 

TeJefonlanmız: B:ışnmharrlı: 2056 
Yan işleri: 20765 - idare ZCMl81 

l\ıüdür: 20491 

Cema2ilabır 9 - llızn· GO 
s. İm. Gü. Öğ. İki. Ak. Yat. 
E. 6,30 8,49 4,S3 8,34 12,00 2,02 
Va. 3,15 4,34 13,18 17,18 20,44 22.4 

İdarehane: Babılll elvan 
Acımusluk sokağı No. 13 

Tahmin bedeli İlk teminatı " . 
3a578,50 2894,06 cerrnhpaşn., Haseki, Beyoğlu ve Zuhrevı has-

4.2005,15 

talıklar hastanclerile. Zeynep Klımll doğum 
evinin yıllık ihtiyacı için alınacak 144500 litre 
çiğ süt, 38000 litre pastörize süt ve 750 kilo 
yoğurt 

3150.39 Cerrıı.hpa§a, Haseki, Beyoğlu ve Zührevi has
talıklar hastanelerlle Zeynep Kiimfl doğum 
evinin yıllık ihtiyacı lçln almacak 76373 kilo 
beyaz karaman eti. 

Tahmin bedellerlıe ilk teminat mlkdnrlan yukarıda yazılı i~ler ayn 
ayn kap"1lı zarf usuHle eksiltmeye konulmuştur. Şartnameleri znbıt ve mua
melat müdürlüğü kaleminde gorülebllir. Ihnlelerı 15 7/941 salı gunu saat 
15 de daimi encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk t~mlnat makbuz veya 
mettupl:m 941 yılına ald ticaret odası vesikaları \'e kant\!}en ibrazı lfızım 
gelen diğer vesika ne 2490 numaralı kanunun tnrifatı çevresinde hnzırhya
caklan teklif mcktuplannı ihule gi.inü saat 14 e kadar daimi encümene 
vermeleri Hl.zımdır. (5128) 

* İstanbul şehri çöplerinin 1 birlncikf.nun 941 tarlhıne kadar d ' n 
edecek müddet için denize dokulmek suretile imhası işi 2490 numa.r lı k..ı.
nunun 40 cı maddesinin son fıkrasına gore pazarlığa konulmuştur. 1 B' n
clklnuıı 941 tarihinden sonra. Belediye altı ny muddetc kndar teah'. 111 
temdid edebilecektir. Aylık tahmin bedeli 5000 lira ve ilk teminatı 4250 -
radır. Umumi ve hususi şartname ve bunn münferi diğer cvrnk 150 in ı 
mukabilinde Belediye tcmlzllk işleri müdürlü~ndcn veı·ııecekllr. Itı. le 
14n/941 pazartesi cünü saat 14 de daimi encümende ynpılacnktır. T. ı ,.._ 
lerln ilk teminat mnkbuz veya ınt>ktuulan, 941 yılına ald tic:ıret od..ı 
slkalarllc ihale giınu muaHC..ı .. .ıut~ d_.mi encümende bulwm al:ırı 

.. ....................... ] \i 
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1 -----suADIYE GAZINOsu----~ ... 
Avrupadan diplomalı terzi ve kürkçü 

B A YAN SA A DE 1 
Canlı mankenlerlle yazlık ek.spozisfonuna 5 Temmuz Cuma.rtesl. saat 

19 da gazinomuzda sayın müşteriletlmlze f~ sürprlzler1e 
----takdim edllecektır. MODA ve ZARAFET Meşhei"l olacaktır. 

Ttlrkiye Otlmhuriyatl 

ZiRAAT BANKASI 
Kuru1uı tarihi: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 Türk lltası. Şube ve 

ajans adedi: 265 
Zirai ve ticari her nevi banka maamelelerL 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramJye veriyor. 

zırnat. Banka ınaa xumbarnıı ''e ıbb:ırsız tasarruf hesaplannda en 
n~ 50 lim'lı bulunanlara senede 4 defa. çekilecek kur'a Ue aşağıdakl pllna 
~öre ikramiye dağıtılacaktır: 
4 adet ı.ooo liralık 4,ooo lira 100 adet 50 lirahk 5,000 lira 
4 • 500 • 2,000 • 120 • 40 • 4,800 • 
4 • 250 • 1,000 • 160 20 3,200 • 

40 • 100 • 4,000 • 
DiKl\AT: Hes:ıplnnndnkl paralar bir sene içinde 50 llrndan aşağı 

...... mlvC'r.lere lkramıve cıktı.ıtı takdirde % 20 fazlaslle vertleceıctlr. 
Kuralar senede 4 defa 11 eylftl, 11 birinciklnun, 11 mart ve 

l 1 haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Sıhhat ve icf imai muavenet vekaletinden: 
Pazarlıkla inşaat malzemesi alınacak 

Malzemenin Muhammen Muvakkat 
Nev'i Miktarı bedell teminat miktarı İhale 

Lira Krş. Lira Krş. Günü 
280 m3 15680 oo 1176 00 1617/191 

Çarşamba 

İhale 
Saat 
15,0 

SANiN Diş Macunu ile 
Sabah', öğle ve aliıam ller yemekten 

,.- ıonra gfuı'de 3 
C:le'f a Clitlerinizi 

fırç~ayiniz. 

Yemeklerin kırmtıJan. salyanın 

Uraz ettiği mikroplar, dışardan 

alınan muzir mevat karşısında 

d~ler ve diş etleri eğer mütema
diyen temizlenme-ıse bozulmıya, 

çiirümiye mahkfundur. Çürük 
dişler, mide ve barsak ihtilatla· 
nndan zatürrieye kadar her nevi 

hastalığa yol açabilir. 

DIŞ MACUNU iLE 
Muhakkak sabah, öğle ve akşam ve her yemekten 

sonra günde 3 defa fırçalamak şartiyle 
Eczanelerle büyük itriyat mağazalarinda bulunur. 

' - .. ' 
• • ... • • - : ~ • -~ • ,, • _, • ~~ ,. • - • #O ı ' • -·' 

1ÜRKJYE 

Cam Fabrikaları İ 
Anonim Sosyetesinden : 

, 
Şişe ve 

Knlıplık çıralı 
~:ım kereste 
Çıralı çam 224,712 m3 12583 87 934 79 » 15,1 Paşa bahçe fa~riknmt zın ihtiyacı için 
('atı kerestesi 3 s o T o N K A D A R K u R u A !\I B A L A. 1 o T u 
Çivi 7625 kg. 7625 00 57l 88 • 15•3 1 alınacaktır. Taliplerin şartnameyi görmek üzere Galatn Perşembepazarı 
Tuğla 1,000,000 adet 26000 00 1950 00 • 15,4 · ~ - t ed k fi t tekllfl ın · lha 

ı - Ankarada Hnmnmönünde Tıp Fakilltest müştemilatından Dotnım ve Iş Hanındaki Istanbul buromuz:ı muracaa ere a er ı n -
Nisaiye Kllnır~ binasında emaneten yapılncak ikmal inş:latı için yukarıda yet 1117//941 cuma günü saat l5 e kadar doğruca Peşabahçedekl fabrl-

61 kamız merkezine ~öndcrmelerl. 
nevileri, mtkdarlnn, muhammen bedelleri ve muvakkat teminat miktarlan lıııiilmliimamlıilmmiiiilmmas:ı•lllE::lm••mı••••••llii 
yazılı 4 kıılcm inşaat malzemesi paznrlıkla alınacaktır. 

2 - Ekslltme lG Temmuz 1941 tarihinde çarşamba günü ve her malze
menin hizasında gösterilen saatlerde Ankarada Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Vekaletinde teşkil olunacak hususi komisyonca yapılacaktır. 

3 - İsteyenler bu işe alt şartnameleri Ank:ırnda Sıhhat ve İçtimai Mu
avenet Vekaleti Içtlmai Muavenet Dairesinde ve Istnnbulda Sıhhat ve Içtl
mal l\tuavenet Müdurlüğünde tetkik edeblllrler. 

4 - Her birinin muvakkat teminat mikdnn yuknndn gösterllm~tlr. 
. :Xemlnat olarak nakit ve nakit ınalıiyetlndekJ evrak komisyonca kabul 
edllmiyeceğl için bu kabil temfnat vermek isteyenler daha. evvel Vekalete 

muracaatla bunları alli.knlı Malsandıklanna yatırmaları ve komisyona mak-
buılnnnı tc'ldi etmeleri lA.zımdır. (5230) 

Ereğli Kömürleri işletmesi 
Umum Müdürlüğünden: 

Evvelce alınacağı ilan olunan 

180,000 kilo Sade Yağ için 

1 
yapıl.ın teklifler haddi layıkında bulunmadığından pazarlık sure
tile mübayaasına karar verilmiştir. Paz&rlık 14 Temmuz günü saat 
15 de Zor.guldakta işletmenin Ticaret müdürlüğünde yapılacaktır. 
Yukarıdaki miktarın tamamını teahhüt edemeyip kısmen tcahhüt 
edebilecekler dahi pazarlı~a girebilirler. İlk teminat yüzde yedi 

w buçuktur. 

DA Kiiü ILO 
Karadenizde bir vilayet merkezinde mühim bir ticari müessese- 'ı 

de çalışmak üzere: fyi derecede fransızca - İngilizce veya fransız-
ca almanCi lisanlarına ve ticari muhaberatn vakıf bir daktilo 
uranmakta.Jır. Taliplerin tekliflerini muvazzah adre,Ierile ve cDnk- 1 
tilo> rümuzile: posta kutusu 1 76 ndre:.ine bildirmeleri. 

Bulana 15 lira mükafat 1 Dr. IHSAN SA!\11 1 
29 haziran paznr günü Feneryolun- Gonokok aşısı 

dan trenle Pendik Madalyon bahçesin~ 
giderken çr.llk bir kadın kol s:ı.atı kny- BelsoğukJuj!u ve ihtllll.tlarına karşı 
bcdilmlştlr. Manevi kıymeti dolayıslle ipek tesirli ve taze aşıdır. Dlvanyolu 
bulana 15 lira mükll.fat verilecektir. Sultanahmed türbesi No. 113 
AltŞamdn ilan memuru Bay Nurlye 
miirncaotlnrı. 

BERLiTZ 
Lisan Der sa nesi 

ZAYi - Eminönü yerli askerllk şu
besinden nldığım terhis tezkeremi 7.a
Yi ettim. Yenisini alaca~ımdan eskisi
nin hükmü yoktur. 

319 tevellütlü Şababedrfin oğlu 
l\Iehmed Yusuf Güler 

- SAMAN AL NACAK 
ZONGULDAK'ta EREGLl KÖMÜRLERİ 

İŞLETMESİNDEN: 
20/6/941 tarihinde yapılacağı ilun edilen, balyalı olarnk teslim 

900 TON SAMAN EKSİL TMESl 
veriler. fiat haddi layikile görülmediğinden, 1 1 /7 /941 cuma günü 
saat 14 te açık pazarlık suretile yapılacaktır. Alakadarların % 
7,5 teminatlarile birlikte yukarıda gösterilen tarih ve saatte Zon
guldakta işletme Malzeme servisine müracaatları. 

Şartname ve mukavele projesi Ankarada Etibank Umum Mü
dürlüğündt:n, lstanbulda Etibank bürosundıı.n veya Zonguldakta 
lı;letme<ler istenebilir. -Ankara Belediyesinden 

1 - Belediye ihtiyacı için alınacak olan 1300,0001 adet parke taşı on be3 
gün müddetle nçık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli c22,500a liradır. 
3 - Teminat 1687 lira 50 kuruştur. 

4 - İhalesi 1117/941 cuma günü saat 11 de yapılacağından şartnamesi
ni görmek ve bedelsiz nlmak isteyenlerin her gün encümen kalem1ne müra
caat etmeleri ve isteklilerin de ihale günü olan 11/7/941 cuma günü saat ona 
kadar usulü dalreslnde tanzim decekle ri tckllr mektuplarını belediye daire-

sinde müteşekkil daimi cnciimene vermeleri. (5020) 

Ankara Belediyesinden : 
ı - Belediye ihtiyacı için alınacak olan 0918 - 978u ton benzin on beş 

gün müddetle ve kapalı zarf usullle eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bcdell 391,200 liradır. 
3 - Teminat «10398• lirndır. 
4 - İhalesi 1117/941 cuma günü saat 11 de yapılacağından şaı tnamest

ni gbrmek ve ul9,56• lirn mukabilinde almak isteyenlerin her gün encümen 
ka mine müraca.at etmeleri ve lsteklllcrin de ihale günü olan 11/7/941 cu
ma günü s:ı.at 10 a kad:ı.r usulü dairesinde tanzim edecekleri teklif mek
tuplarını belediye dairesinde müteşekkil daimi encilmene vermeleri. 15019> 

Ticaret Vekalet inden 
Vckaletlmlz iç ticaret umum mlidürlüğünde milnhll.l bulunan. memuri

yetler için Nisan 1941 ayı içinde yapılan ilim üzerine Ankarada Iç ticaret 
umum müdürlüğüne ve istanbulda mıntakn tlcnret müdürlüğüne müracaat 
eden talipler arasında 9 Temmuz 1941 çarşamba günü .saat on dörtte An
kara ve İstanbul'da müsabaka imtihanı yapılacaktır. Imtihana girecekle
rin adı geçen günün sabahı saat onda Ankaradn Iç ticaret umum müdürlü
ğüne. Istanbulda Mıntaka ticaret müdürlüğüne müracaat ederek kendileri-
ni kaydettirmeleri lüzumu llln olunur. (3728 - 5182) 

İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 
Bi..tTON l'AZ AÇIKTIR. 

Beyoğlu: 294, istiklil 
caddesi 

FRANSIZCA 1 Lisan kurları 
tNGtLlzCE ve Hwıuai 
ALMANCA Dersler 
Haftadrı. 3 ders ayda 4 lira. 

Tecrüoe dersi bedavadır. 

ZAYİ - Iktlsad fakültesi talebesi
yim. Şebeke pasomu kaybettim. Ye
nisini çıkaracağım. 

Cihl\t Sengir No. 70'7 

Satış Müdürlüğündeki sahipsiz eşya satılıyor 
ihale günü 9/7/941 

M.K.N. Marka No. 

3337 KG 6269 
3528 PS 852 

3498 PB 1/2 
3499 ZE 1/2 
3485 GB 
3274 DRE 2945 
3525 TO 170 
3539 BF 1985 

31/34 

Miktart 
Kilo Gr.t 

1 200 
9 800 

10 000 
24 000 
6 000 

31 500 
44 000 

222 000 

Değen 
Lira Kl'. 

52 57 
217 33 

80 22 
66 50 
59 11 
71 117 

151 10 
424 81 

Peyi 
Lira Kr. 

5 00 
16 50 

7 00 
5 00 
5 00 
5 50 

11 50 
32 00 

Eşya cinsi. An barı 

Tıbbi müstahzar (Opobll) 3 
Müstah7.aratı tıbbiyeden (Slpermln-
poehl) 3 
Tuvalete mahsus müstahzar 3 
Domatls suyu konservası 3 
Plastik mobeyle kulplan 3 
Mukavvadan reslıri arkalıltt 3 
Boyalı cam meba.nl saatl kadronu 3 
Adi mukavva kutu 3 

1 

T. 1 Ş B A N K A 51 
Küçük tasarruf hesaplari 1941 ikramiye plani 

KEŞİDELER: 4 Şubat, 2 l\fayıs, 1 Ağustos, 

3 lkinciteşrin tarihlerinde yapılır. 

1941 İKRAMİYELERİ 

1 adet 2000 Liralık = 2000.- Lira 
3 ,, 1000 n = 3000.- ,, 
2 ,, 750 " = 1500.- ,, 
4 ,, 500 ,, = 2000.- " 8 ,, 250 " = 2000.- " , 35 " 100 " = 3500.- ,, 

80 ,, 50 ,. = 4000.- ,, 
300 " 20 " = 6000.- " 

,, 
"Evet, güzelim, onun 

AYA HAY ET 
• • • 

olduğun~ lt~sd~~ :~elisin!''! t/ 

u illi/atın size de" yapilmasttıt\ ...... 
istermisiniz? 

· .. eu' TENi •· ~çoıc 1İfer erkef!i~ takdir ~·e· her kadının 1

MASRAFLI "'GörEufK 
gıpta nazarlarını celbetmeti arzu! jENSTİTÜLERİNE GiT· 

ediyormusunuz ? •EDEN ÇABUCAK '"ve 

!KOLAYCA TEMiN.EDE-
Hcr akşam yatmazdan evvel Cilt BiLİRSİNiZ.\ 

gıdası olan pembe renkteki TOKA· 
LON kremini kullanınız. Terkibin- lıBAKINIZ NASIL ?I 
de, Viyana üniversitesi profesörle-
rinden Dr. Stejskal'in Biolojisi keşfi 
olup tabii ve ihya edici bir unsur 
olan ve cBIOCEL> tabir edilen kıy
metli cevher vardır. Bu cevher siz 
uyurken cildi besler ve gençleştirir. 
Her sabah, claha açık, daha nermin 
v~ daha taze bir ciltle uyanacaksmız. 
Buruşuklu1darınız ve çizgileriniz se
rian kaybolacz.ktır. Sabahları da yi-Dr. F ET H i 

LABORA ruv ARI 
Ccnahpıışa hastanesi bakteri· 
yoloğu kan, idrar, balgam, 
mevadı g~ita tahlilleri ve (id
rar vasıtasile gebeliğin ilk gün
lerinde kati teşhisi) yapılır. 
Beyoğlu: Taksime giderken 
MeşeliJ.. sokağı Ferah apartt· 

3567 

3282 GT 1 

1 570 82 

4 000 278 

94 8 50 

40 21 00 

Pamuk mensucat ile mürettep ipek 
perde 
Ipek yüzlü yorgan 
satı ipek mensucat 
Safi ipek mensucat 

3 ne cild gıd:ısı olan beyaz renkteki 

3 yağsız TOKALON kremini kullanı-
3 nız. Terkibinde, en esmer, en çirkin 
ı bir cilcıi bcvazlatıp yumu.ııatacak ve 

ayni zamanda besleyip temizleteceli 
kıymetli unsurlar vardır. 40 ve hattl 
50 yaşlanndaki kadınlar bu sayede 
genç kız gibi sevimli ve nermin bir 
cilt ve sihramiz güzellikte bir ten te
min edebilirler. Bu basit tarzı teda
viyi tatbik etmit binlerce kadınlaT 
bu kremlerin ~ayanı hayret ve mü.
mir neticesini lisanı sitayiışle itiraf 
ve tasdik ediyorlar. TOKALON 
kremleri garantilidir. Memnun kal
madığınız takdirde paranız iade 
edilir. 

manı Tel: 40514 -

3570 1 900 229 24 17 50 
3354 1 25~ 140 96 16 25 
1790 414 000 136 3? 10 50 Adi demirden damacana mahfazası 

Yukarıda evsafı yazılı eşya 917/941 günü saat 13,30 da Sirkecide R~dlye ca.ddesı halı antreposu dahilindeki 
Giımrilk satış müdürlüğünde 1549 sayılı kanun mucibince ve 2490 sayılı kanun hükmüne tevfikan. a.çı.k arttınne. 
.suretile satılacaktır. Istekliler pey akçelerin! ihale günü saat 12 ye kadar verneye yatırmaları lazımdır. İhale 
gününden evvel üç gün sabah saat 9 d::w. 12 ye kadar ~yalar isteklilerine ıuıbarlarunwda &OOterilir. Tel.: 23219 

(5411) 

1 
Gazi Terbiye Enstitüsü Müdürlüğünden : 
1941 - 1942 ders yılı içln enstitünün Türkçe - Edebiyat, Tarih - Co~mfy& 

pedagoji, tabliye, matematik, reslml§, beden terbiyesi ve muzlk şubelerinin 
blrlncl sınınarına. talebe alınacaktır. Kayıt muamelesi maarif müdürlüklerin
de 31 temmuz 1941 perşembe gününe kadnr yapılacaktır. Girmek isteyenler 
kayıt ve kabul şartlarlle imtihan şekil ve günlerini bulundultlan yerlerin 
maarlt müdürlüklerinden ö~reneblllrler. (3291 - 4685) 



Odunun çekisini beş lirad'~ 
satmak isteyen üç oduncu 

ihtikar suçile adliyeye .. 
verildi ___________________ J 

Uzun ekmekle yuvarlak 
ekmek arasında hiç bir fark 

olmadığı anlaşıldı 

l J 

Sene 23 - No. 8155 - Fiatı her yerde 5 kuruş CUMARTESİ 5 Temmuz 1941 Sahibi: Necmeddin Sadak - Neşriyat müdürü: Hikmet Feridun Es - Akşam matbaası 

Başvekilin nutku 
Hattı hareketimizdeki isabeti 
hidiselerin inkişafı teyit etti 

B. Refik Saydam, memleketimiz 
hakkındaki dostane söz erinden dolayı 

B. Hi ler'e ve B. usso ini'ye teşekkür etti 

lngilfore ile taalılıiidlcrimize sadıkız. 
Başvekil diyor ki: «Balkan memleketlerinin yarınki teşekkülünün 
İstiklale mijstenit bir teşekkül olmasını hararetle diJer~en bunu 
tatmin edici emarelere de malik olduğumuzu söylemek isterim» 

.:A.~kara 4 ( A. A.) _ 
Buyuk Millet Meclisinin 
bugü.-ıkü toplantısında Baş
\'ekil doktor Refik Saydam 
h~~eketimizin dahili ve 
arıcı durumu etrafında sık 

sık sürekli alkışlarla ve bra~ 
~c seslerile karşılanan aşa
g daki beyanatta bulun
rnu tur: 

Aziz nrkadnslarım 

Pı: ~ylık bir tatil~ karar 
\'~r~ınız. Hepinize neşe ve 
sı o.tle seyahat ve avdet 
d'J . 

ı erım. Bu vesileden isti-
fade ederek dahil•ı v h . • · . . e arıcı 
":dzıyetımız hakkında • 
lurno.t ,.. ma 
durr vermegı faydalı bul-

S". 
d 

ozume derhal l urk or-
us ·1 b 

t u 1 e aşlıyacağım. Va-
an tn"d f f u 11 nası ve milli mcn-
aaılerin k 

k 
orunması ıçın 

endisine d"v · · . ver ıgımız emek 
Yenndedir v k d" · d 
b c ea ısın en D" M ı· "h" b eklediv. · f d k• v un e::: ıste mu un eyanatta 

· . gımız c a urlıgı he-
Ph~mız!n göğsünü iftihar bulunan Bnşvekil B. Refik Saydam 
1Jlerıle d ld k v 0 uraca şekilde yapaca-

gına ti'!m . . d D : ıtırna ımız vardır. 
ahılde; bütün dı'kkat' . d" Ya b h ımız, un-
u rnnının ikt' d" . .. • ıı.zalt v ısa ı ın ıkaslarını 
rnaga matuf tıalışmalarla ve mü-

dafoa vasıtalarımızın telcemmülü 
için her f•ıstlan istifade etmekle hü
lasa edilebilir. 

Cümhuriyet Hükumetinin, karşı
sında bulunduğumuz müstesna vazi-

Refah vapuru faciası 

168 s~bay, erbaş ve 
erimizi kaybettik 

Milli Müdafaa 

yette Türk vatanının ve Türk mille
tinin yüktek menfaatlerini, bünyesi
ne en uygu.ı bir şekilde, temin için 
saıfettil'..ri emekler iyi neticeler ver· 
miş ve tasvibinize mazhar olmuştur. 

Bütün b ı çalışmalar esnasında, 
Türk milletinin gösterdiği yüksek 
birlik ve derin anlayı, manzarası, 
Cümhuriye~ Hükumetinin vazifesini 
çok kolaylaştırdığı gibi, istinat ettiği 
milli kuvvet sayesinde vatanın refoh 
ve selameti için en güç işlerin zama
nında vr. muvaffakiyetle görülebi
leccğin: de bir kere daha isbat etmiş 
bdu:ıuyor. 

Memleketimizin asayişi yerinde
dir; Büyük Meclisin verdiği yüksek 
ve yerinde kararlar sayesinde her 
hangi bir i~imizde de müşkülümüz 
yoktur. Tluhrn~lı cünterin foap ettir
diği tedbirleri almak ve elimizdeki 
vasıtalarla azami hasılat elde etmek 
İçin çalışmı.lctayız. Dahn lüzumlu 
görülecek tedbirler olursa, onu da 
Büyük Meclisin tasvibine arzetmektc 
gecikmiyeceğiz. 

flarici sivasetimiz 
Muhterem arkadaşlar, 
Harici siyasetimiz hakkında, yük

sek huzurunuzda vaki olan son ma
ruzatımdanberi, altı aya yakın bir 
zaman geçti. 

(Devamı sahife 7 sütun 1 de) 

Habeşistan

da ltalyanlar 
teslim oluyor 
Başkumandan general 

Gazella kumandasındaki 

kuvvetlerle teslim oldu 

Almanlara 
göre Sovyet 

kıtaları 
kaçıyor 

Bir haberde de Sovyet 
erkanı harbiyesinin 

bütün cephelerde kıta
ların geri çekilmesini 
emrettiği bildiriliyor 

Bern 4 (A.A.) - Stefo.ni: Mos
kovadan cExchange> ajansına çe
ki!en bir telgrafa göre Sovyet erki· 
nıharbiyesi bütün cephede kıtaların 
geri çekilmesini emretmi~tir. 

Berlin 4 (A.A.) - Bolşevikler, 
şarka doğr.ı giden yollar üzerinde 
yanyana iki ve kısmen de üç ve hat
ta dört sıra halinde kaçıyorlar. Bu 
kaçıştR Alman savao tayyarelerinin 
yere siirünürcesine yaptıkları taar· 
ruzlarına uğruyorlaı ve ağır zayjat 
veriyorlar. Alman kuvvetlerinin bu 
fası!ası:.. taarruzları, 3 temmuzda Bi
alstok - Minsk mıntakasında bolşe
viklerir. ricat hııreketlerindc yolları 
tıkamıştır. Yollar tahrip edilmiş 
kamyonlarla doludur ve Sovyetle
rin rİc'at hareketlerini çok müşkül
le.,tirmektedir. 
Budapeşte 4 (A.A.) - Macar 

ordusl genelkurmayının tebliği: 
Karpatlann ötesinde ilerliyen kı

talarımız 2 temmuzda yeni arazi 
<Devamı sahife 2 sütun 4 de) 

Meşgul Sovyet 
topraklarında 

Tass ajansı çetelerin 
faaliyete geçtiğini 

bildiriyor 

Moskova 4 (A.A.) -Tass ajan
sı bildiriyor: Düşman isgali altında 
bulunan Sovyet topraklarındaki çe
telerin faaliyeti hakkında haberler 
gelmeğe başlamıştır. Bu haberler· 
den biri şudur: 

Alman topçu kuvvetleri için gön· 
derilen cephane yüklü bir tren de
kovil hattile cepheye eevkedilirken 
yolda trenin muhafızı hattın iki ta
rafında dumanlar, sonra alevler 
çıkmağa başladığını görmüştür. 
Tehlikeli mıntakadan geçmek isti
yen makinist trene büyük bir sürat 
Yermişse de bu teşebbüsünde mu
vaffak olamamıştır. Yanmakta olan 
ormanın ortasında hattın üstüne 
alev alev yanmakta olan ağaçlar 
konmu§tu. Trenin muhafızı bu ağaç
ları yoldan kaldırmağa ba~ladığı 
zaman av tüfekleri ve hafif makine
li tüf eklerle ateş edilmeğe başlan
mı~tır. Çetecilerin bu cüretkarane 
hareketi muvaffakiyetle neticelen• 
miş ve cephane treni berhava ol
muştur. Trene refakat ed en ekip de 
imha edilmiştir. 

(Devamı sahife 2 sütun 6 da) 

BU SABAHKİ 

TELG AFLAR 

Moskova 
istikametinde 

iler eyiş 
Şimalde Sovyet kuvvet· 
leri tankları durdurabile

cek vaziyette değil 

Londra 5 (A.A.) - B. B. C.: 
Stokholmdan ve Berne' den gelen 
haberlere göre Sovyet kuvvetleri ar
bk Alman tanklarının ileri yürüyü
şünü durdu.:-abilccek bir vaziyette 
değildir. Yakında Alman tankları
nın Mo!!kovaya varmaları muhte· 
meldir 

20.000 e sir daha 
Londn. 5 (A.A.) - B. B. C.: 

Alman tebliğine göre Dvinsk önün
de mahsur bulunan 20,000 Sovyet 
askeri Almanlara teslim olmuştur. 

a'da 
Sovye er 

• o 
• e 

Almanların Berezina 
nehrini geçme teşebbüs· 

leri akim kaldı 

Moskova 5 ( Rııdyo) - Bu SJ.

bahki Sovyet tebliği: 
Berezina' da Alman tazyiki f sıla

sız bir surettt.. devam etmektedir. 
Burada mücadele Almanlar için 
gayri mür.ait1 bir inkişaf almaktadır. 
Almanların .,Berezina'yı geçmek için 
yaptıkla. müteaddid teşebbüsler 
tard~dilmiştir. 

Yukr.rı Dvina'da Alman tankları
nın dün sabah yaptıkları taarruz 
tıı ·cl'..dilmiştir. Fakat sonradan yar
dıma gelen Alman tayyarelerinin 
tazyiki karşısında bu mıntakada 
kuv, et.erimiz, biraz daha şarka çe
kiımişh:rdir. 

Aşağı Dvinıı mıntakasında Al
manlar yeni kuvvetler getirtmişler 
v büyük kuvvetlerle taarruza geç
mişlerdir. Kıtaatımız, dii§man tank
IL-ın.ı a~ır zayiat Yerdirdikten son
ra yeni hatlara ricat eylemişlerdir. 

Pripet bataklıklarının cenubunda 
Tarnopol havalisinde, Almanlar 
Sovyet hatlarını yarmağa teşebbüs 
eylemişlerdir. 

H<.va kuvvetlerimiz, dün muvaf
fakıyetli bir faaliyet göstermişler, 
düşman hava meydanlarını ve ha
reket ha linde b ulunan d iiıman kol
larını bombardıman eylemişler ve 
62 düşman tayyare11ini düıürmü~ 
lerci::. 

Vekili dün Mecliste 
mufasaal izahat verdi 

Londra S (Radyo ) - O r ta Şark 
lngiliz umumi karargnhının fevkala
de tebliği: 

.............................................................................. ., 

l Ankara 4 (AA.) - B" "k M'l 
et Meclisi b .. uyu 1 - dır. Bu kafilenin 25 haziranda Mı-
başka 1 .. d ugun Refet Canıtezin ı.rda bulunmaları, fasılasız ve gün 
nin l ıgın a toplanmı~ ve celse- kaybetmeksizin yollarına . devam 
'raa aVçı ~asını müteakip Milli Müda- d b 1 
.- ek 1 S ff c e i meleri lazım ve zaruridi 
ı 1 a et Arıkan k" ·· 11:arak - d urauye çı- ve bunun için de Refah vapurunun 
rnuştur~şagı aki beyanatta bulun- ayın 22 sinde Mersinden kalkacak 

M h surette h.ueketi tanzim edilmişti. 
u tererı arkadaşlarım Halb k' · · h k 

Habeşistanda bakıye kalan ltal
yan kuvvetleri başkumandanı gen e
ral Cazella, Calla Sidamo eyale
tinde bulunan bütün İtalyan kuvvet
leriyle berı..ber teslim olmuştur. 

D . u ı 3'~mının o gün a re et et· 
eniz sub b d'V• V k•J " t ayı, er a1 ve erlerimiz me ıgıne e a etçe ancak 23 saba- .. İ k k & • I e rs 

ıee. 8!~a:- subay ve subay namzet- hı ıttıla hası1 oldu ve telefonla Mer- - - - -----------
rırnızı h ·ı 23 · d p • nmı en haziran 1941 sın en sebebi soruldukta vaki teeh-

8.azdarteaı günü saat 17,30 da Mer- hürün geminin su almak ve sefer es-
ın en M sıra m"t 'h d ·· d d · u eveccı en hareket nasın a vucu une zaruret görülen 

e en Refah vapurunun, bilahare bazı noksanları ikmal ve temin et
anlaşıldığına göre gene, ayni gÜn ve mek gibi işlerinden ileri geldiği an
aaat 22,30 da bir infilakın neticesin- ~aıı ldı. H.ılbuki yukarda da arzetti-
.~ batmış olduğunu en büyük tees- gım veçhile geminin ayın 2 5 inde 

eu~lerle yüksek Meclise arzetmekle ~ısıra varması lazım olduğu ıçın 
i;1uteellim ve dilhunum. Bu elim va- ~men hareket etmesi lüzumu ge-
anın cereyanı şöyledir: m~ kaptanına tebliğ olundu. Ve ge-

lngilterc<l • inşas h't b I kta ~ı 23 
hda::iran saat 17,30 da Mersin 

olan b . ı ı am u ma ımar ın an ayrıldı 

Nakliyat vasıtalari 
ve açık pencere 

Halk ,iki yet ediyor : 

1 - T ramvaylarda pencere açıl
mıyor. Neden ? 

2 - Otobüslerde d e açılmıyor 
gibi b ir,ey. Kızgın gün~ altında, 
ancak bir •a raftan yarım pencere 
aralımıyoı . Boğulmak İşten değil. ilt"h kv._ ır an evvel bnanmamıza 25 haziran sah. h . . d' 

1 a ı 1 •) .. 1 b l b a ı gemının ye ı 
lla ' • up ve mu tezem u u- uçuk mttre tulünc:le 'k' t · · 3 - Buna mukabil •irket vapur-n gemıl · · · il" . ı ı me re yırmı I • v 
t erımızı tese um etmek ve santim arzındı. ve bir metre on san- larının orta kamaralarında b ütün 
lta}('~e kursları görmek İçin hare- tim derinliğindeki bir caınkurtaran 1 camlar ötle b ir fora ediliyor ki ihti· 
s:pl:r ecel: olan d:n!.z ve h~~a men- flikasile kara~a çıkan 28 kişilik bir yarlar, bastal~, '.':ah~ler ve küçü~ 
ta b 11~ 1 ~ısıra goturmek uzere İs- kazazede kafılesi facianın da ilk ha- çoculdern. deh ruzgara kartı terlı I 
tan fu c;akı deniz nakliyat komisyonu berini vetdiler. terli nasıl barmacakları mesele teş· 
C> ra ı~dan tahsis edilen Refah va- Derhal fdaketzedeleri aramak ve kil ediyor. Halbuki açık bava isti
ır:kl. 6 haziranda lstanbuldan ha- kurtdrmak üzere tayyare uç.urmak, yenler pekala !liiverteye çıkabilirle.r. 
tn et ve 21 haziran günü Mersine Mersindt. ve lskenderunda mevcut "'"'"' 

u 1 t •• c . b' . ~.... .. ler <'•m·~tir emıye ınecv... -•ı.llL moL..._ """''l •cll· .. ~ li ,.ft .. 'liti 
~ ayw ii.İın txhJ.&We. vJrmışlar-J (Devama aabifc: 7 aütun 4 de) Bwıwı bir kararı .Yok mudur? 

!Son günlerin İstanbulul 

- Burnuma kahve kokusu geliyor, lstanbula yakl~tık galiba! ... - . . 

Harekat hak
kında Berin 

ne ·yor? 
Bütün şark cephesinde 

seri bir hareketle 
ileri doğru gidiliyor 

r.eılin 5 (A.A.) - D.N.B. aj:ınsımn 
blldtrdiğine göre. selahtyetll m:ı.h!lller 
bugünkü Alman tebliği haklarda şu 
mıitaE\.alan yürütmektedir: 

Bıitiin şark cephesi seri bir hareket
le ileri doğru gitmektedir. 

Galiçyad:ı.kl harekat Knrp:ı.tlnrdakl 
geçitlerin Macar kıtaları t:ı.rafmd:ı.n 
! .. gali üzerine ycnj bir safham g rmiş
tı·-. Mnearlar şimdiden ovaya lnml ler 
garbi G:ı.liçyııda llerlemekt,. ol"n Al
ll'an kıtaarmın s:ığ cenahı ile birleş
mişlerdir. 

Butün cephede muannld:ıne muha
rebeler henüz devam etmrkte olmal:la 
beraber sovyct istihbarat bürosunun 
bugünkü tebliği Alman kuvnl ltiılllye
s'nln bazı şehirlere vardı~nı itiraf et
mektedir. 

Halen Alman ileri hıır('ketl, g çe:n 
cihan harbinde şubat l!llR de wmlm~ 
olan son hattakl muht"'if nokt.nlan 
gl'çınlş bulunmnktPdır. Bu hudut. <'S
ki Avusturya - M:ıcarlstan VE' P.us 
hududunda ve Prut nehri Uzcrlnd,.n 
Ceınoviçcden b:ışlıyarak şimale do~ru 
Kovclln ş:ı.rlanda ve Plnsk sehrlnln 
garbından geçerek müstahkem b r hat 
şrkllnde Minsk ve Vilna kasab:ılnnnın 
arasından Dunaburg ~ehrine vnrnrkta 
ve sonra Dunu nehrinin cenup kıyı ı
nı tnklb"n R'gnnın şarkında R g'lnın 
körf ılne müntehl olmakta idi. 
Şimdiki cephenin gerisinde Sovyet 

kı:ılnrından urnva buraya cl:ığılmış 
muhtellf ve büyük aksamın temızı~n
m"sile ı~ti"'nl ed lmektedir. 

Sovy('t tayyare meyd:ınlanna ve 
tayyare teşekküllerine ezici bir tarzda 
vurulan ilk darbelerden som n Alm'.l.n 
h:ı.va kuvvetleri şimdiki hnld • knr"d9. 
yapılmakta olan harrkata işllrak et
ınekedlrler. Bu kuvvetler muha"ebele
re do~rudıın do~ruya lştlrnk «>t.mekte 
ve düşmanın gerisinde bulunan mu
nr kale yollarını vr bılhassa şlmendi
fC'ı ı rl tahrip eyl mektedirler. nu ya 
a'.lhillnde bulunan demlryoll:ırı nz ve 
d"~ınık olduğu için bu hıtrel:ii.tın ne
ticesi seyrüsefnrl tamamlle tatil et• 
mekte ve duşmanın ricatlnl mü .. külfı.
ta uıç.rntt.1ğı gibi ihtiyat kuvvetlerin 
llrrt sevkini de gayri kabil bir h:ıle ge
tlrmektedir. Balt1k denizinin b:ı..şl•ca. 
Umanları olan Rlgn ile Lib:ıu'nun zap
tı ve Alman donanmasının ,:ırki Bal
tıktnkl mütemadi hücumları :vtıce
sinde düşmamn hareket lmkfı.m daha 
ziyade tahdit edilmiş bulunmaktadır. 
Şimdi umumi vaziyet şu şekllde te

rcşşüh etmektedir: 
ı - Sovyctlertn merkezi A vrupaya 

karşı taarruz projeleri tnmamllc ve 
kati surette bertaraf edllmlştlr. 

2 - Hudut yakınlarında Sovyet kı
taları tarafından tesis olunan muaı'.
zam cephe yarılmış ve param parça 
edllmişt.ir. Bu kıtalann esaslı kısımlan 
ta.mamlle lmha edilmiş bulunmakta
dır. 

3 - SovyeUer asker mevcudu, mü
himmat ve tayyare miktarı bakımın
dan, şlındlye kadar cereyan eden im
ha muhnrebelerl neticesinde o kadar 
zayıf düşmüşlerdir kt, bu v.aylatın te
lafi edllmesine imkô.n yoktur. 

4 - Şimdiki bütün Sovyet cephesi, 
eğer hala bir cepheden bahsetmek 
münasebet alırsa. tam bir ricat halin
dedir. Alman ve müttefik kıtaları düş. 
manı şiddetle takJp ct.mekte olup Stn
llıı hattı denen hatta yaklaşmaktadır
lar. 

Bu hat, Sovyet.lcrin Karadenizden 
cskl Sovyet hududu arkasından b~ı
yarak evvelfl Dlnyestcr nehrlntn ş:ır• 
kına ve daha ötelerine Bitomlden ge
çerek şimale dönen ve Dlnyester böl
gesine ulaşan bir Sovyet mildnrna 
mıntakasıdır. Stalln hnttı yuknn Din
yeper mecrasını takip etmekt~ ve Vl
tebsk köprüsünden geçerek Pleshova 
k:ı.d.ar uzanmakta ve daha sonra Pe
isus golünün şarkına ve Narvaya doğ
ru imtidat etmekte ve nihayet Fin
ldndlya körfezine müntehl olmakta
dır. 

Ecnebi kaynaklardan gelen haberle
re gore son beş sene zarfında bu hat 
müdafaaya çok elverişli bir hale getl
rllmlşt.lr. l•'n.kat inşası her tarafta ta
m:ı.ınlanmadığı tahmin edilmektedir. 
Mamafih Sovyet kıtaları, ne olursa ol
sun, bu hattı müdnfaayo. teşebbüs 
edecektir. Fakat bu hususta fazla 
ümit bcsliyemiyeceklerl tahm~n olu-
n:ı.bilir. ________ _ 

Büyük yangınlar . 
Sovyet askerleri Okray
na' dan da çekiliyorla r 
Londra 5 (A.A.) - (B.B.C.) D.N.B. 

ajansına göre Sovyet askerleri bütün 
mevzilerinden çekilmektedir. urukta 
muazzam yangınlar görıilmekt.edir. 
Stnlinln emri mucibince Kızılordulnr, 
terkettikleri yerlerde ne vnrsa yakıp 
tahrip etmektooir. 


