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KURUŞ 

Cumhuriyet Gazetesi 
o eşna µatasını neden 

tashih etmiyor ? 
Sovyet 

Rusya da 
bOyOk n s di 

Beyrut 

yanamı

e r an- ' yacak ! v manev-

c l·dı·rı. Halebde 300 Alman ra la r de-• 

ıs ır az varmış... d. vam e ı-
~öyl~ bir resi~den kemgöz
lulerın ne manalar çıkarmağa 
çalışacaklarını bilmez olamaz! 

Niza11ıettin Nazif sı, bir başlaııg1ç olmak itibari 
ile, cidden göj?sümüzü kabarta

n~iltoredc opera mevsimi cak bir J?Üzel san'at muvaffa!kıi- l 
Kral tarafından açılır yeti oldu. Bu, açıkca bir milli 
Fııansadn. Parisin Alm · af'fak' 'd' B ı h 

lar tarafından işgaline a_ dan~ muv ıyet ı ı. inaena ey 
Cü h . . 111..a aı tıpkı İng.ıltercdc olduğu gibi, 

fl
L\

1
1.2. urreıs:~.1~ Or>era binasın~ Al d ld x... 'b" Fr 

'"' 11)1 • ve gıuışı fevkalad b' manya a o u~.. gı ı, an-
rnerasıme mevzu t k' e ır sada f!Örüldüğü ,ll?ibi, Birleşik A-
:Bayreuth'un rö~rt~ ıl ~erdi. merikada olduğu ı.?-ıbi Türildyede 
dul!u ı?ibi bugü d varı dun ol- de Devlet Reisi yanında Başve
cnanvamn ve ~ e .Ya:nn da Al- kil Doktor Saydam ve Maarif 
büyük mtruru [1'1en ırkının en Vekili Hasan Ali Yücel oldu~u 
thr. 0 arak kalmakta- halde, Ankaradaki Halk sarayı 

Moskova 
0 

tiyatrosunun Cümhurreisleri-
Balşoet t Perasının ovnadıi?:ı rnizc mahsus locasından opera-
Rusv~ ea er, . bugün, Çarlık yı s< vret . 
belki cı~ı devı·ınd~ olduğu ı:ribi. Gerek k •ndisı ,gerelk Doktor 
ay e daha zıyade bir resmi Sayd~m, Maarif Vckilhen bü-

Lır ~va muhatabdır. Bir zaman- yük resmi kıyafetleri olan frakı 
iiük omanof Carları ile Gran- lfib" bulunuyorlardı ve Cüm-

lı t ve Grandüşes'lerin pırlan- h· n·eisinin ,11?öğsünde kırmızı 
1:.ra. 

81~f ;ıa dold~rdukları loca- yeşil kordeHilı İstiklal madal-
Star denberı ne Kalinin yası görülüyordu. 
'11 ın, ne Molotof Iakayd ~la~ 

~mışlardıı'. Artistler o kadar muvaffak 

yor! 
Paraşütcüler 

ve tanklar 
durmadan 
çalıştırılıyor 

Londra: 16. A.A. 
sviçre radyosunun 
bildirditine göre, 

Sovgetler birliğinin 
muhtelif gerlerind 
tankların ve para• 
ütçülerin de iştirôk 

ettigi büyük manev• 
ralar yapılmaktadır. 

l:lC'v~fva~ın, Viyana ve Bükreşin oldular ki müsamere sonunda, 
~ et tıvntrolnn da her zaman Devlet Reisi kendilerini tebrik ku~rlet re~l.er1nin önünde san'at etm~ nezaketin'i de ~sterdi. negalliler, Suriyede müttefikler 
~e e~lerını izhar etmek şerefi- Her sahada görülen her milli ordusuna mukavemet etmekte-

nruı olurlar. cehdi bi!' kat daha körüklemek dir. Faslılar ve Spahiler, b37.ı 
..,i~eps:ınr? _bir milletin medeni se- için Devlet Reisinin ı?ÖSterdıi?i haberlere göre, Hür Fransızlar 

·' 1 ~sbat ed dik'kat hepimizin malumudur ve tarafına geçmeğe temayiil gös-ı 
ıan'at ab'd . . en en yüksek Milli $ef tarafından yapılan bu Kuvvetlerinden bir kısmı Surl- termketedirler. 

Bu 1 esıdır. ,~ ·k· 1. tl . . . yeyi işral ederken kendisinin '-rınenun. içindir ki mı·ıı·ı bt""tnv·e- ,~ş~ ın opera ar ıs enmız u- Tahaı:- ilt knmplanndan ser-~ · d ·· b t b' ı · ı Libya'da no yapacağı beklenen " 

eh,.1 vırmincl asra U\'"''" b"ı ... zerın e mus e ır tes rı o aca- be~t bırakılan Alınan ve ital .. ·anl 
'""t ,....... • ,;... d h kk k GENERAI .. VAVEL J ter- arn vermek istlven devlet- ~· 11 mu a n hı'. gruplnrını tRk'lliye için memlc-

lte~~u·~aıa:ı \ıa;sa bunları te- Vaziyet bu merkezde iken Londra: 16 (A. A.) - 1 Natio- kete girnıiş olan 200 ita 300 Al-
l't\illi 1 ettırmege, yoksa b irer dünkU, Cumhuriyet ,gazetesinde nal Broadca ting'in Kahire mu- ınan, l'iimdi llaleb'e kaçmışlar-! 
~ OPClra kurma~a ve eser ı?Öriilen bir resmin bu j!Üzcl habiri 8. Grant Powcr, Kahire. dır. Alman bombardıman ta\o-
}'~r~t~ağa çabalarlal'. Son on milli ~fıdiseyi asla do,ğru bır den radyo ile yaptığı ne~Tiyatta yareJeri ,.e pilotları \'e bir k;tç · 
l(> ,ı~ınde bu 1$e sanlan devlet- taiJ"l.da ızah .etmemiş olduğunu Be:uut'un bir kaç giin ic:indc tcs Fransız harı> tayyaresi, Haleb'-
;~ b~şında yll i.içü ~cliyordu: kabul mevktindeyiz Bu r<>sım. li ınolması ihtimalini ileri iir- de f~aliyette bulunmaktadır. Jt'a 
y urkıv:, İran ve Yunanistan. Cümhurreisimizle Bnşvclk'ilimi- miis ve ezciimle demiştir ki: kat lngiliz hava kuvvetleri se

?at M~nı.stan, üç yıl önce b iz- zin ve Maarif Vekilimizin bir! .. Yabancı lch'onu \.'e bazı St·- ımı:'\'a hakimdir. 
na, Aa.arıf nazırının ağzı ile ha-· adım ötesinde bir aşk sahnesi . t' · ı · F _k_t _______ ------
kı tino~a. opera davası hak- cereyan etfrmektedir. Bu. bir yerın .... ~~ ge ırmemış ır. a a .. ••••••••••• 

nda su ızahatı v . t' mo t ' 'd . 1 . .,.., . . 1_. mutl-=a bu arzuya cevap ver- A k l ·- B" ermış ı: n S] ır ~UP. l~SlZ. ~ a~ı ıı\I mesi lazımdır. Zira bu hata Ü- meri a gazete eri 
bted'ıı. utçe 7.orlukları kurmak fotoğrafın bırbırıne ve cıdden in<lek'2 b' · ır 
de t 1~!miz milli opera üzerinde muvaffalkiyetle eklenmesinden ~er . ı es:.~ı 1 ı~ •m: 1 

suc• bir ağızdan şÖ_gle 

Şimali Amerikanın 
At/antik harbine 
iştirakine dogru 

''Batma-
• ma için 

batırma
ğa mec-
bur ola -
cağız!,, 
Alman Amiralı 

lüzov Amrikalılara 
böyle dedi 

RUZVELT 

Londra, 16 (A.A.) - Alman 
Aminli Lüzow, ıimali Amerika
ya hitaben radyoda söylediği bir 
nutukta B. Ruzveltin devriye sis 
temi yüzünden Almanyanın ma
ruz bırakıldığı çıkmazdan acı acı 
şikayet etmiş ve demiştir ki: 

Bir tekzip ! 
Hırvatistan 
İtalyaya il
bak edilmi-

yecek! 

Bosna, 
Hırvatla
ra veril-

d.' 1 • 
Fakat Adriyatik 

kıyıları tamamile 

ita/yan kontrolü
ne girecef5_ 

Bern, · 16 (A.A.) - «B.B.C.:r> 
Romadaki İsviçre telgraf ajan
sının muhabiri yazıyor: 

.. 

flın·at Şeti 
ANTI~ PAYELiÇ 

sebat, en samimi ve sarsılmaz bir 
dostluk nişanesi altında bulun

maktadır. 

Cebelüttarık cıvarın· 

da bir topçu düellosu 

V enedikteki bulu~malımn bU
yük bir ehemmiyetten ari olma
dığı muhalrkaktır. Hırvathıtanın 
Avrupanın cenubu oarkisinde, 
yeni nizamda oynıyacağı rolün 
kat'iyetle tesbit edildiğine üphe 
yoktur. Hırvatiııtanın yeni v zi
yeti, iki mihver devletinin itilafı Acaba f ran
sayesinde husule gelmiştir. 

Venedik görüşmeleri, Lir ta- d 
raftan Hırvatistan, diğer taraftan SIZ 008Dma• 
Almanya ve ltalya araııında mu-
allak kalan buzı meııeıeıerın hat- Si ı·le mı• kar
ııne yardım etmiştir. 

Siyaııeten ve iktısaden yeni ı ,.. 
Hırvat hi.ikümetinin belkemiği şılaştı 8f ( 
mesabesinde olan Bosna hakkın-
da da hususi cemilelerdc bulunul G b" Akd ' d 2 5 ar ı enız e , 
muştur. Mösyö Pavcliç tnrafın- _ 
dan vaki olan arzu üzerine bazı saat su"'ren bir cevelan 
meseleler aydınlatılmıştır. Bosna _ 
nın iktısadi bünyesi büyük isti- },inen, 16 (A. A.) - .. n. B. C.• 
fo.deler temin edecektir. hl 

H 
Diin snat 18 de RcnO\ ıı ?.ır ı ı, 

Roma Hırvat mahnfilinde. ır 
vatistan ile İtalya arasında vu- Ark Royal ve Victorius ta;nnre 
kua geleceği iııaa edilen Ansch- gemileri ve 4 de tı·o~·cr. Cebe· 
luss haberleri tekzip edilmekte- lüttarık 1iınamndan çıkarak Ak 
dir. dcni1de 2 saut müddetle de' rb c 

İki devlet arasındaki münase-' · ı d' 
k 

b'I b' d" .. l"k .. gc:.ımı".~r ır. 
b.at m~~c a ı. ıl.r 1 uru!4t u ku7:el- Saat 20 15 de kil\ vctli j-.fiallcr 
rıne muemıestır. ta yanın, va tı e ' . d .. 
Adriyatık sahilleri ve eski Yu- duyulınu tur. Bunun bır top u-
goslavya hududundan olan kor- elloı.u mu. yok .. a bir hııva hu• 
kusu, Hırvat amirleri tarafından cuuunnu olduğu ınallıın dt>!il· 
idr.ak edilmiştir. • 

1 

dir. İngiliz scfincleriuin dl~vrive 
ltalya ile merkezı Avrupa a- "{ b' ., 

d b
. ı.:·· ·· ·r · ı· .. gczdi~i mmtaknları kcsı '" 

raınn a ır -opru vazı esın gu-
rıın" csırini ;'!bsterivor. Avrupa- doğmuştur Fakat bunun bir erecesıne Y~ 5~ m~ş ~ur. 
tindernu~t~1~f san'at merkezle- montaj olduj!unu anlatmak için Yub~us Nadtı ~dı~mış0, lkaş~rldan- ba_l'lzrzyorlar : 
l'lvo muzısıyen ve artist yetişti- her f!Örenc bir defo izah etml'k mış .~: ~az~ ecı ır. A r~sım en 5 
](~ruz. s.u an.da vetişmi mü- lazımdır. Bunun içi n Cumhuri- kemgozl~~ın ne ı:n~nalnr. ~ı
i i Amel ~ır Pnmadonnamız var yet ~azctesinden bu kliscdPki karmak ıstıyece~l~~ını .ve .hızım 
tadırmerıkada bile alkıı::lanmak- !iki fotoğrafı, hir defa da, bi.rbi- 0 mfı!1a~a-ı'9 ne huyu~ bır şıdd~
ra k~ Fakat. yalnız onunla ope- rindcn avırarak neşretmesini is- le ,_manı olmak ~z~ınde b~l~n-

Alman 
harp ge
milerine 

ren Hırvatistan arasındaki müna- tabnkn ı kaplamıştı. 

•E.ğer bir Alınan korsanı bir 
Amerikan harp ~emisinin takibi
ne uğratsa ya bir İngiliz harp ge
mısının gelmesini bekliyecek, 
yahut da kendini takip eden bu ıİ;immİİİmİİİmİİİİİİİİİİİİİİİiiiİİİİİİİİİİİİİmİİİİİİİaİİİİllll•••P•F•J 
Amerikan gemisinden kurtulmak 1 B • k s t [ 
için onu batıracaktır. Bu takdir- --:: lr aç a lr Q • • • ::. 
de de B. Ruzvelt Amerikayı har- l. ____ ,..:_ ____ ..,!:._~--------:-:"""'"7-:-:-'.::: 

Bi mıak ımk&n'1 mı ''ardır? tedik. Cumhuriyet p,azet+"si son duırumuzu pek wı aı:hvabılır. 
be sokmak için güt.el bir Lahane değildir: Suri)'c üzerinde bir t~ 
bulmuş olacaktır. Amerı·kanın miıı fırsatı bulamıyan istilfı hırtL Okyanuııhıra açılan kapıları ete ~:naleyh, biz işler iyi gider- yirmi dört saatte bu arzumuzu NİZA'!\IET'l'IN NAZİF 

ibilecew".11 .sonra btr opera kura-
y · gım~l,J ummaktayız.• 

ve ~~.~~i Y~~ önce, İranın genç 
zırı T - munC'vver Maardf na
l'İnde;hz:a~ m cı1 güzel caddcle
tar' ~trınde Hıvabtıni Lalc-

a muvaz' b" 'azet~i id ı ır Y?lda ve İran 
noktada. .nrehanesme yakın bir 
biT rı ... ıazz uışant~ Yanda kalmış 
dirdikten ~m bınnyı bana ~z
nel'ken "'U ;ıonhra otomobile bi-

y., ıza atı vermh,t'ı· 
«- ed' l ~ . 

beklemem:z ~ıi .. Daha Yedi vıl 
OJ><'ra b" ~m. Bunun için 
1 ınasını siir' tl arnavı 1.. a e tamam-
Aw-tıDadıı u~~ımlu bulmuyoruz. 
\'ar. Bunlar ır çok talebelerimiz 
ti olnl'ak ct· ses \"e miizik artis
iimiidmiz v~~<!~klerdir. Büvük 
da bir opera ·k lburz vav!Usın-
d k. urmak h 

a ı azm.mız kat'idi ususı.m-
o1::ıcn,1!ız.• r. Muvaffa~{ 

Gelelim bize ... 
Biz, bu davayı nazari 

En Son Havadis~ 
PEK YAKINDA -- - -~--- -

Birbirinden gü+el üç roman 
tefrika etmeğe başlıyor 

1 
-----oı-----

- Zo.la'nın 
Şaheseri 

T erceıne eden: 

HAMiD REFİK 

torpil 
atalım! 

Nevyork, 1 6 ( A.A.) - Ame 
\ rika gazeteleri, mihvere ait ala
cakların bloke edilmesi hakkın-

da, B. Ruzvelt tarafından verilen 
ernri Robin Moor vapurunun tor
pillcnmesine doğrudan doğruya 
bir cevap suretinde telakki edi
yor. Maamafih muharrirlerin ek
serisi bu tt>dbirin geç 1.:almı! ol
duğu mütaleasındadır. 

Bütiin Amerikan gazeteleri, 
Alman harp gemilerhin torpil!cn 
mesini i<1temektc ittifak eylemek
tedir. 

Kartalda islenen cinayet 

Bir çoban, telle boğu
larak öldürü dü ! 

ele almakdansa duşe knl~la1:.k 
l"ÜrneJ!i - pek haklı ola~ rı
doğru bulduk. ~e Avru'Pay: t ~ 
lebP. gönderdığımiz ~ibi, A~- Edib arkada ınm, bu mub- Cinayet, çobanın gömüldükten 
Paya san'atını tasdik ettirm~ em eseri, a lındaki kudreti bazı profesörleri de an~aje ettik 1 sonra meydanda kalan ayak-
\'e beş vıl önce, İran Şabınşa. a a tekzip ctmiyen bir iisl6p 
htnHı A~karavı zivareti müna. ile dilimize ~evinnl tir. } 
Gebctile verdiği !ilk temsildt!n # # Genç ve gfüide edih larl yüzüden kefşedi miştir • 
•on.ra opera kadromuz bir müd- Hiıınid ReCik 
d~ emekledi ve nihayet hisse- Plll!••• 2 1 Kortul'da Btışıhlil·iik köyünde 
dilir bir kıymet olmak istidadı- !P•llİillİllllıi • n t i k a m Sürcyyapaşa k<i ·kü civarındaki 
na Yükseldi. köyliilcr, topruka yarı göıniil-
ij :Su kadroya mensuP artistler- Türkçeye çeviren: miiş, b:ıcaklnrı dı arda knlınıs 
r.·~n hazııanmn arasıra radyoda HÜSE YlN RU .. Ş ru·· TIRPAN bir ceı.cd görınii ıc .. ve 1ıcnıcn 
~l~lediklerıi opera parçalan pek jan<larmnya haber ''cı·mişlcrdir. 
"ati~niliyor. Yine bu ka<lrO t~- . . Baksızhk{lar kargısın<la isyan edcu bir ı;cnciıı aı;k. Yo.,ılan tnlıkikattn cc edin Sii-
~dilndan ge~ akşam temsil ıhtıras, lk.an ve heyecan dolu nıacera=ı. rcyyapaşn kiiskiindc ı:ohanlık 

en 'Madam Butterflv ope-ra- ll•••••••mmiiıll.llliımmİİİIİİlılİlı•••••••.;. 1 yapan Turada ait oldu~ıı aıılıı. 

şılmıştır. l\hıı·ad, bo~azı kalııı 
hir tcfü• ı.ıkılnıak melilc mcm. 
riilmiİ tiir. Tahkikntn ha lanmıs 
,.c bazı iırncları elde cdilınisiir. 
Katillerin birden fozln oldıığıı 
ıı cti('csine 'nrılını ye iki kisi 
de zan altına nlırımı tır. Tuhki
knt (tc\ am etmektedir. 

. . k b d 1 AmerıL..ı)'t 

b 
• • geçırml" · ve ura aı 

har e gırmesı vurmak Üzere, ispan)n )OiiJt-

mutlaka V.bdüttarık'ı'\ "~ Frn~~ 

meselesi• ıız Fnııınd11n da D.ıkar 8 ınmc 
mecburdur. F .. kat bunu ynpll'H• 

d 
·· Sovy·rtlı-ri nte~gul edı- · 

1-lfımid Refik 

detim hilafına tahmin 
ve kehanet yollaıına 
parak Jiycceiim ki, A-

merika harbe ghect-ktir. 
Havi\da, bunu kaçınılmaz bir 

zaruıet haliqe Hetircn bir teair, 
neredcvl!e infilak halinde bulu
nan bi; doluluk, ne hileyim ben, 
bir koku \'at. 

Amerika harbe girecek 1 Hem 
de. artık, pek yakında. . 

Fakat bu, nnsıl bir <harbe ~ı-
. ,..,, ve ne biçim bir chnrbcdı 1> 

olacak; hiç dü~ündünüz mü~ 
· Vakıaları gözönünde tutorak 
bunu kcstirmcğe çıılııalım: 
Şımnl Buz denizı kırılarındn Not
veçten, Akdenizin cenup knpısı
ıu teşki! eden Cirit sahillerine ka
dnr Avrupa bir iııtilay uğra
ını~tır. lngilizlerin Suriyeyi İ§g&· 
le başlamaları üzerine, bu kara 
harbinin Küçük Asya dılılarındnn 
biri vasılasile ı\frikaya sıçraması 
ihtimali şimdili1' önlenmir:ı gibi
Jir. Buradaki mevzii harp, kendi 
arı larıııın hududu içinde, umu

mi gıdi<ıın seyri üzerine miieesir 
olınıyaı:ak ş,.kilde ergeç bir nc:ti-

c<·vr b,1~lnıu1c.:ıktır. Şu halde Av
rupnd" ~kn•ıt haıbi-. , şark .ve ~ir 
kısım <.enup müntehası harıç, bıt-
miş s.ı) ılnbılir. 

Faknt bu. asin nihai bir n~tice 

an oncc, . k 
ek JaponYRYI Anıer!Y;a ıır ıııın 

ta serbest bulundurııoılınek cfu. 
.. 1·ıe Avruprının şt,rkındl' \ ~-
şunces .h l 
ni bir maceraya atılması 1 tıw» l 

çok l:uvyctlidir. 
ifte Amer~kn b_u iki sebepten, 

yani ı) mıhverın, Ok> IU'I._. 
Avr~pa aularında\.:i kapılannı tile 
geçirmesine: 2) Sovyet Ruııya 
üzerine &aldırarak, şark hudutla· 
rın<lan emin bir Japonyayı kcndı 
karoııına serbest Q!arak çıkar
masına mani olmak eenırrtile 
harbe gİrmeğe mechurdm, 

Fakat artık harbin «kını. 88-

haııı:& y~ktur: harp denizlerde o: 
lacaktır. Almanya bunu bildı~ı 
;için Vichy ile anlaşmağa ve mu· 
tarekc şartlarının tndili kannlıi• 
olarak Frnnııız donanın:ıeını ele 
gcçirmcğc çnlı§mı tır. Oonan~a· 
nın teslim olmaması ve Surıye ı•ı 
nin tasfiyeye doğru gidis ekh, 
Amcriko için harbe girme k r 
rını verecek en ivi zamandır. Ve 
Amerika, mih er tnrkta ve ce· 
nupta muhtemel darbeleril\.den 
birini indirmeğe meydan bııla
madan Atlantikte ıüratle donan· 
masını harekete geçirmek, C<:be-
lüttank ve Fıansız f a!ll sahilleri· 
nin müdaf aaımı İngilizlerle pay .. 
!aşmak, hulaııa mihveri son mü
dafna hattındeı durdurmak zo
rundadır. Bunu yapmcızsa kendi 
akıbetinden ele endiıe edebilir. 

Amerika harbe girecektir. 



• 

s.if e 2 

Köprülü Kazım bey Gevgiliden 
hareket ederken Hasan Tosun 
bey ·Manashrda kumandanlık 

dairesinde düşünüyordu. 
,__Müellifi : Ni;;-~ettin ~;ziCJ 

tlüler. Sonra, ietemiye isvmh e 
hcl' : rfe içlerinden küfürler ıoa 

"'' "'"' giyindiler. Hele oda ı
na N"aeode nçektlıniş olan eu· 
bayı U)andınnak hir m ele ol
du. l;-akat oldu. 

'57 mmıarab :ı.ifrcnin hallin· 
d n ) arnıı tsonra. irmi he-..: 
atlıdan miirckkep hir kafile, 
) eni na ta, edilıni tarlalar a 
ra ıntlan ağır ğır g çi)ordu. 

Jandarmalar esniyorlnrdl. 
Atların a) akları, anki geri 
g rı gidi~ordu. Fak.at W'um
ca ka) makamı takil>e gidiyor
du. 

Bir gün sonrn, ahah ezan
ları okunuılken Gevgili do~la~ı 
inünd hareket ed n ilci pi
yade böliiğü Ck Balkanlann 
rohmu ıutmu;ıtu. Kasabadan 
Lir aat ötede La ka ha ka ı)a· 
ti.kalan aparak Jıi.rbiriudcıı 

ayrılan hu bölüklerden ~iri
nin başında çc\ ik yürü) ü;ılü 
5eoç bir eııhay bulunu}ordu. 
ince belli 'ücudünün ahengini 
giizl"J lıntlarla çizen ceketi ile 
l.rn ... ık okçeli çizmeleri 11ra~ın

d:rki lczut ilk hal~ıfta belli o
lu} or<lu. 

Ma' ı;erinin namlu ile fun 

zesi G '•ili ka aba 1 öniintlcn 
' " hareket ettiği ~natlerde, )laııa~-

tlrdaki kumanılaıılık daire-üı
tlc kurmay hiıibaşı Hu an To
~ uıı hey de, i e bunları <lii:ı;ü
uiiyordn. 

Umwııi miifetti:ı; Hüse)İıı 
Hilmi pa:.n. ..adrazamdan ge
len emirleri i il memurlura 
hildirdii;"İ gfüi, mnlıaberelerini 
<lo~ruclnn do~nıya kcnili~ile ya 
pnn l:tkip kolları lkmııandan

hklarma da bildirrni:ı;ti· Fakat 
n) nı z.nmnııtla im ]{umnndan
lıklara fc\:kaliıdc ma lırenı hir 
ikinci şifre Je göndermi~ti. 

HiLeyin Hilmi I>a anın inı

zasmı ta:ı;ıyan hu :ııifr~, Balna
liııin bnzı ~zli tavsiyelerini el 
altından lınrelrete g tirmek i·
tiyordn, Kmnamlnn Badi pa
şa (2) hu filrc) i bir kaç defa 
okum~ sonra : 

- Ben hu dohnayı )Ula

mam ! di) e bağırnıı tJ. Herif 
hem bize emi n eriror, hem de 
nıe 'uli)etİ iizNindcn atmağa 
çalı 1) or. 

ll Ü.Se)i in il ilmi pa~a, şifre· 
tıin ıçınc ıkıştırdı;ı bir kaç 
13 tikli kelnne ile ) ine «ihti
tiyatla lıarı>ket edilnıesimlm>. 
~nıı di.U-.ülmeıne irnlcn» deıu 
Y\UU)or, bir tnraftun <la <ko
mitolerin' ele h ılarını iıuha dnlıkları arar ,.c ta._tnn ta· 

• d art :iizerimize frırz oldu> di· ı;ıa ekerek en füıdc giuİ)or u. 
lldliy<li ki hu geınç dağlardan yordu. Ilununln lıera >er Hadi 
inerek ha) ırlıırı çıkarak (lağ pa n unnwıi miifrtti::in tanİ· 
b.1 l:rrıuda c:ı; İ)" km alamak- ) clcrini bir kalemde reddcdc· 
tan sİ)aJc tahtal rı lıalılarln <: - ~ardi kendinde lm!aına· 
örtühııi' !'I Ja:nlar:da zekasını mı~tı. İ i lmrma-y ma, pni Ha
~lt'tımok için ,araulrn vnn To ... un be) e luJ\ nle ooh er· 
tistirilıni~ i. :Buna r •ınen o az mi;;ti. 
&:ım n ıiçind t 'p n'1 tlcri 
ata .. nda ıpa kla g" erile
t'•* hir şölırot ı~aunmıştı. 

Kollarında .. lll ı rüıd>e5i

nin arınalannı l ~an :bn 
na) ın adın !Köprülü Kizım 
l,r, di)orlardı (l )· 

Ü)olw 1•aı·) 

(1) Şimdi 1d)u . f.,·cJi 0İ11 

esld haşfmm. 
~2) L ct'r ruııalıc<fosi11i im

:;;alam.ak talisidiğinc uğmmı§· 
ıı.r. Temi.:; bil· a.._ç/.·"~Ji. 

Bu elli J cdi ID ar.ah §ifre Kısa 
her 'tarafı allaık bullak etınifti· 
Ka)nıakaınlu-, ıkumand.am Haber 1 ar 
ne ) apllc:.'.klarım §aşımııflardı. * Şehrin muhtelif scmtlerin-
adra~nı Sait paşa umumi .de yapılmakta olnn çocuk bah

müfeıttİf, 1.uuwııi miifettit v.ati- c;;elcri 2.3 :hndranda açılacaktır. 
lcr.i, \'JUİlcr auideri alu.nda Bahçelere birer radyo konulacak. 
hu'lunım ~R lan etleri dnr- radyo neşriyat yapmadığı saatler-

(t lk I rd ,.. de plakla çocuk .-cıriyatı yapna-
ma. an ıttırl):or a ı. ım \ calrtır. 
hllır nu~ıl bir entirika çevir- * B d v · ı t" b · t . . • . orsa a - ı e§l ur entn a-
mek JÇLU La ~\merıka<laıı kal- mirine ba~anmaftır. Tüibenin et-
bp Rumeli Bıttkaolaran.ı 00.,j rafındaki eski çiniler tamamile 
Jqmağa gelen hU kadını Jtul- sökülmiiftür. 'Yerlerine, eakiden 
mak, ftdeti, hiJ; menılek~ me- ihtiyat o:lar.Jt yaptınlan çiniler 

ıscle i halinı• girmijti. ·e olu- konulac~~ır. w .. 

ye~a bymıtkamlaı::a oluyor- ·* ~d.. aagır .ırı.·eb' korler 1 ce
Jıa r~:~l··· . Wlı nl mıyetı , un umumı ır top antı 
..l~~~ouaau 8)4 ° ara yapacaktı. ıEberjyet oln:ıacbiın-
-,...~u. da., ıİçt.İma ba,ka bir güne kaldı. 

AKI. H A ... KAN 
KITAi lTh"lZ !> 

Ge.len her 'fre, :vıu.lıal:ıksıl. 
Li)Je biti)Ol'du. Kita .bilir ud
riizanı Sait pa10cı o kı aeık boyu 
ile bir arşınli'k ak kalı ile lm 
f"tu.irlcri .) azar.kcn uc terler <1ö
kii)or:, na ıl tepüıi :ordu! Bu, 
bt:riıald e ıgirüleoek i r eydi 
'e hiç iiph~ hazreti o 'hey~ 
cMıh anında göreb~bmıik pelit 
ej]enceli @1acal"1ı. 

«Sakın haaa ... Kan akıt· 
nıa yuuz !» 

Ba1nilinin fliıt>irini bn'llb· 
yan maskarahklan iimündc bu 
r.üıule, dl.kilmi hir türe benzi· 
) orJu. Eğer hu kadının 4llU

h~alk ıbuluanıa&ı arza edili
)Or mudab kan dökme • 
ğıe, tn)':llklara e mü demd«>o 
re ihtiyaç 'ardı. Dağb~arın
da Anailhı pa portu ile do'la
pn ibti1il çetel~ri Jwı h tür
Hi n ıl yöla getirlelıilirdi? 

Köprülü Kiaım bey mi7e-

* Di'-izler Ca:niycti reisi, dfl. 
sizleri alikadar Cden "barı mese
leler etrahnda cörüımcle.r yap
mak üzere diln ~ Ankaraya 
gitmiftir. * Son on lbet gün içinde m.i>
telif beledi suçlardan '4 7 -ı Ye 

3} aoyyar esnaf tecziye eclilmiı
tir. * Yeni yoku salonunundan 
Totftwıncyc kadar olan yolun mo 
zaik oluak in§ası 'lllliteabhide i
hale edilmiftir. İnpat 4 .ayda bi
tecek ve bu müddet zamnda hu 
caddede ıseyıüscfcr mcnoluna· 
oabır. * Şe1ui" mu1'tdif eemtlcrin
deki fınalardan 85 ~ kilo noksan 
tartılı ekmek müsadere edilere-'k 
fmn sahipleri cezalandmtm1FJr. 

. * Kadın muharrirlerimizden 
Rebia Tevfik, bugün Eminönü 
Halkevinde t 7,30 da (Vatan ya
rışmda kalp birliği) mevzulu bir 
konferans verecektir. * Bcı gün içinde talimatname
ye aykırı şeki1lerde hareket eden 
40 şoför, haTe.ket halinde tram
vaylara atlıyan 41 kişi ve sırtla-
rında yük taşıyan 5 7 hamal ccza
landırılmıpı:c. 
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EN SON HAVADlS H Baziıraa IMl PA.ZA.llTESİ · 

DİKKATLER 1 i!ehir ve Memleket Haberleri 11 
Mulıarrirler ve 9r . 

YURT DA 

Yol faaliyeti 
soy adları lscilerin Calısma saatleri tesbit ediliyor lzmir Haberleri 

~~."~:t~i~~ Haı tada en çok -4s saatiik Otobüste çıkan ateş! 
Mersine doğru 
büyük bir yol 

yapıhyor rilece1c murahhaa heyeti azaııaıa- Yolcular az daha 
nna eeçilen arkadaşların isimJeri iş müddeti tatbik olunacak 
liste halinde ııazetelcrdc intişar 
etti. Ankara 16 (Telefonla) - İş K - Matbaa işlerinde, her tür-

Şimdiye Jr.adar yaZJla.nna at- müddetleri ha.k!kmda hazırlanan lü vasıf ve mahiyetteki ıtoptan 
tıklan im~la tanıdığımız ar- nizamnam.e bu ay içinde Devlet ticaret işlıerilc ticari faaliyetlcrir. 
rndaşlardan bazılarının bu mü- Şılrasma sevk.olunacaktır. ,Nizam yardım.eı .hizmelıer~nde, .komisyon 
1asebetle soyadlarını öğrenmiş name esasla.r:na göre, aşağıda culuk, acentelik, ııakliyatcılık ve 
.>lduk. ,yaz.ılı işlerde ça~tırıkuı işçilere emsali işlerde. 

Okayucularımıun da, yazıları- normal olarak haftada en çok 48 Bir haftada 48 saatlik iş müd-
rıı seve &eve okudukları muhar- saatlik iş müddeti tatbik oluna- dcti cumartesi yünleri saat 13 de 
irlerin hususiyet ve gizlilikleriQi ca!k.tır. kapanması mecburi olan iş yerle
iğrenmektcn hoşlandıklannı bil- A - ı;ter türlü madenleri top- rinde günde en <;Ok 9 saati vt: 
dığimiz için, burlları tekrarlıyo- raktan çık'arma ve taş ocakları cumartesi günleri saat 13 den son 
ruz. Bakalım, sahipleıinin kendi- işlerinde~ ra dahi islenmcsj caiz iş yerledn
lerine yakıştırdıkları fakat ne- B - Ham, yarı ve trun mamfil de ise <!n çok 8 saati ge~mcmc'k 
:len!le kullanmağı itiyat edinme- maddeLerin işlerunC6i, tern:.zlen - şartiyle haftanın çalışma günlcri
:::likleri bu soyadlarını kariler de mesi, şeklinin değiştirilmesi, sa- ne taksim olunacaıktır. Bıı nizan' 
beğenecek ve onlara yakıştıracak .tış için hazırlanması işlerınde, name hükümlerındcm herhangi bi 
mı) C - Her türlü .mefruşat tamir, rine muhalif harekette bulunan, 

Reşad Feyzi cYüzüncü>, Feri- •temizleme ve söküp dağıtma ;ş- iş v~renler veya vekilleri hakkın 
dun Osman cMentqeoğlu>, Ka- lerinde, bina yapılma:ıı, tamirı da Iş Kanunu ceza hükümlerine 
zım Şin33i cDersan>, Nureddin ve tadili işlerinde, göre takibat yapılacaktır. 
cOryan>. Enis Tahsin cTfü, Eş- D - Yol, demiryo1u, tramvay, Nizamnamenin muvakkat bir 
ref Şefik. cAtabey>. Barhan Ca- Jiman, tünel, köprü, lağım ve ku- maddesine nazaran sanayi züm
hit AcM_?rkayn>: Vula Nureddin ~uların yapılma:", t~mir: ve ba- releri haricinde olan perakende 
cVn- u~, ~eı. Sad.~lla.? c.~lla- ta'klık ~uru~& ışlermde:. .. ticaret işlerinde, otel, lakanta, 
ra>, Halil l..Utfı (Dorduncu). E :--- Elektrık v~ her turlu m~- kahvehane, pastahane, gazino, 

Rozita şilebi 
~arr.k .ku"".e~ler ıst.W_sa,lı, t ?hv:- spor yerleri gibi yerlerde çalı ı
lı, nakli, tesu:ı ve te':~•ı ışlermcle. rılan işçiler icin hususi nizamnn-

F - Su ve gaz tesısatJ ve işlet- meler hazırlai-ıacaktır 
me.si işlerinde. Bu · ı · ık ı . nızamname er ç arı mc:ı-

Adliye haciz ka- .H -tGde~1 .1. ~e ~iidp-ur ınş:ıslı ta- ya !kadar en çak günde 11 saat u. 
ITJlr ve a • ı ış.erm e. ._ · d haft-.J 66 

d • y '"""'rm en aua veya 77 saat rarl V&r 1. apur G - Antrepo ambar. iskele ve ola.bilecektir. Bu nizamname _ 

ll·manımızda !lına~arda yükleme ve beışaltma rinden üç ay sonra meriyeten~-

kalacak 
lstanbul muıtaka liman reisli

ği dün sabah limanımıza gelen 
Panama bandıralı ve 3 bin tonluk 
Rozita ti}cbiniıı liman1Dll2dan çı
karılmaması için alakadarlara. o.. 

mir vermiftir. Vapur bundan ev 
vd limanımızdan geçerken bura
da hoPlttığı ticari eıYa dolayı
~ile vapur acenla5J ile ithalatçı a
rasında bir ihtilaf zuhur etm~ ve 
bu ihtilaf ticaret mahkemesine in
tikal etmi,tir. 

Ticaret mahkemesi, vukua ge
len zarar ve 2iyan sebcbile Rozi
t~nın haciz altına alınmasına ka
ar vermiJur. 

ikmale kalan tale
beler için kurslar 

açılıyor 
ilk ve orta teclrisat müessese

erinde okuyan talebelerdep ik
nnle kalanları yetiştirmek için a
:ılncak kuBlann programlan ha 
zırlanmış-tır. Kurslar 16 temmuz
ia açılncakhr. 

Orta tedrisat muallimlerine bu 
bmılar için aynca bir .. crct ve
Tilmi}·ecclttir. Yalnız kurslarda 
vazife alan 'l.kindctq> muailimlc-

tcdrint de,ram ettiğj müd
detçe otuz.ar lira ücret verile
~ektir. 

Yelkentiye tahvit 
edilen motörler 
Koorclinıı.l!}'on Heyeti karan 

mucibince sefere çılunor.an mo 
örlü deniz vasıtaları P!Yderpey 

yellcenli ,ıddine kanmaktadırlar. 
Birçok kimseler Liman Reis

Jiğine başvurarak tek.nelerini bu 
11eltilde tadil edccdclerini bildir
ırni,lcrdir. Liman Rdsli_ği vaziye 
ıı:j V ekale!e bildir:m~tiT. 

Fiyat mür.akabe 
kurslan 

Fiyat Mürakahe bürolarına şef 
ve kontrolör yetiştirmek üzere 
,şehrimizde devam eden urs ı:ayJn 
22 sinde bitecektir. 

!kinci kursun Ankarada açıl
ması iı.timali 'Vardır. 

Fakir çocuklara 
elbise dağıtılacak 
lık mekteJ>krdel<l fakir, kim

~csiz çocaklar.a yardun lbirliği 
binlerce kat palto ve elbise yaptır 
mıştır. Birlik bunlan -vilayetimi
zİJı tck:tnil kaza.lanndak.i ilk mck 
teplerde okuyan Fa'kir ve l\<lroııe
:siz çocuklara Cumhuriyet bayra
mında tevzi edecek.tir. 

----o 
Et fiyatları 

Koyun eti, dün sabahtan itiba
ren tayin edilen yeni nark üze
:rinaen satılmıya başlanmıştır. Ka 
saplarda karaman etinin peraken 
de olarak kilo b&Fna ıı.atıı fiynb 
55, da~lıç ve knmcık 60, kuzu 
65 kuruıtur. Kasaplarda kıvırcık 
:pek azdır. Dnha zjyade dağlıç 
eti sürülmektedir. 

işlermde. recektir. 

Ana doluya 
gidecekler 

1 Sebze f iyatlannda 
ihtikar 

Vaktinde gidemi· 
yenler bedava 
nakledilecek. 

Anadoluya llllkillerini isteyip 
de 15 nisana kadar beyanname 
veren, fakat sonradan çocukları
nın mektep ''a:riyeti, hastalık gi
bi vesaire.. mücbir sebeplerle ha
reket cdemiycnlcrden şimdi git
mek istiyenlerin tcsbiti bugün 
akşama kadar ıkr.ıal olunacnl:.tır. 
Bu hususta yalnız vaki olan mü
racaatleri te.sbit jJe iktifa edılmi
yccek, ayni zamanda e\•-vclce mü 

racnnt yapmış ob.nlara zabıta va-
11tnsile tekrar rgidip gıtmİ\•ecek
leri sorulacal.:tır. Bu son tesbit i
rinden sonra artık heıhangi şe
k.ilde olursa olsun müracaat ka
bul ölunmıyacaktu. 

Bugünden sonra .isimleri ka_y
dedilmiş olan İstanbulluların Dev 
et Demiryo1ları ve Denizyollanle 

beraber muhtelif postalara taksi
mi yapılacaktır. Bunlar yoku va

pur ve katarlerlle küçük kafile1C? 
halinde ııcvkolunac.aklardır. 

o---

Gıda fiyafları 

ikide bir yükselip 
düşmelerinin se
bepleri aranıyor 
Beledi)·e İktisat ~eri ımii diir

liiğii her hnftn p~,-n. aaa 'kontrol
ler yattarak 2J(la uıadieleri fi
yatlaıımı te~it etmek.te, hafta
da iki defa da Ciyat liste i ha 
zırlaıııaktaaırlar. Bu tetkikler 
em.asında fiyatlarda birdenltirc 
~·ükselme \"e)·.a düşme ,gi.irülmck 
tedrr. Bu fi.vat teme\'\'ii(·leri Bl'
ll!ıiiı·enin IUWlfl .. ikkntini ct'l· 
ıltetmeldeeir. Bu Jıusustn ha1• 
acil ve cezri tedhiı-ler almak 
htısaSltnda fi)·at murakabe lrn
mi.c;vananun nuarı dikkati C'e· 
kilecektir. Belediye. hu tetl<ik
lerC!en sonra hazırlnna.ıı istatis
tikleri her a~r .mıınta:zamnn Bas
ıvekilet İ5tatistik Vnıum l\fii. 
diirlüğüne göndermektedir. 

Halk evlerj Spor 
Bayramı 

Belediye sık sık kon
trol ederek gayri 
tabiliği önleyecek 
Bamya, patlıca!l Ye domates fi 

yatlarile turfanda meyvaların fı
yatlannda muhtelif semtlere gö
:-c hazan kiloda 10-15 ve hau· 
20 kuru, fiyat farkı bu1uncluğu 
hnyrctle ganilmüştur. Bu gnyri
.tabıitiği ön1cm .. k için knt'i ted
Lirler alınaC3ktır. Beledi <! Reis
liği ani bir kontrolde Beşiktaıı. 
Bc:.lıkpazan, Büyükada, Üsküdar, 
Kadıköy ve lid.ırnckapıda bu ka 
bı) maddderin ll§ fiyatL:ırını 
tesbit et~. 

Yeni tenzilatlı tari r 
Demir yollannda 

dünden itibaren lal· 
bi ke başlandı 

Dedet Demir1'0lhın ommni 
..eltdı.esi ilır Anupa hatla wa. 
smda karsılıklı nakliya.h t.emiu 
maksa.dile- haurJaaaa tarifenin 
dündea ıiti1'area Witiin hatlar ü. 
zeriJwle tatbikın.a l>a!!o.laaamJ.ır. 
l'eni tenzilatla tarife. ~·alsız :ıı 
rak~ ı:nakliyata münhasır de.,. 
i'üdir. AllHi llel' •e olursa ol
sun taın ,·agon hanmlcleı·i hu 
hmfeden istifade ~f'c.-l"klcnlir. 

Tarifenin diizenli hir snretf(• 
tathik editcltilmcsi İ<'in Siı·ked 
ile Da~arpasa aTaı.ınila fuibet 
ur isletileceği gibi, \'agonların 
nokli ic niie iki büyük duba in
sa eaitmektedir. 

o-----
Kısaca: 

Muğalatal 
ells'in ve Bernard Chau
w'un, bugünkü İngiliz i
dare ve siyaset şekilleri-

ni beienmediklerini, •cı acı ten
kidler yağdırdddannı eöyliyerelt, 
şöyle bir nolctai nazar ileri sü
rülmdttedir: c Bunu biz yazsak 
Vf'ya söylemiş olsak hemen kötü 
kişi olurduk ... 5 inci kola men-I 
Mıbiyct lafları filan ortaya çıkı
-verirdi ... Halbuki her ilcisi de 
1'alis Jngiliz olduğu halde, 1ngil-

Bundaki mugali.taıun derece-I 
le.re aleyhine bakın neler söy
f üyorlar ! .. > 

Halkev le.ri arasmda biiyti'k bir 1 tdni tayine ikalkıpnaia bilmem 

ıpor bayı•mt yapılmasına karar 1 ki hacet var mı? 
verilmiş 'Ve hazırlıklara baılan- Bir adam hem İngiliz olabilir, 
mıştır. Kızlar ve erkekler arn- hem menfi ruhlu ve düşiincelı ... 
sında muhtelif müsabnkalnr ve ko Hatta n·ntan haini» bile olal>ilirl 
şular yapılacak ve knuınanlara Bu~ar bafka başka şeyler ... 
mükifatlar veriiecektir. Müsaba Sonra, tenkid başka ıeydir. pro

kaların F ':1~r~~bçe sta~ında :ra-i pagan da ma.ksadile söylen mi§ 
pılmaaı dUJUnulmektedn. f tözler başka ıey... Mevzuubatı. 

Müsabakalar. her yıl ayni gün- olan bunlardan hangiai~ 
de tehar cdilcoektir. Baştan a~ağı mugalata 1 

cayır cayır yanı

yorlardı 
İzmir: 16 (Hususi) - Gözte

pe yolunda miihim bir hiıdise 
oldu \'e bir otobü~ yoku1arı e
hemmiyetli bir tehlikeyi kaza
sız atlattılar. 

G«İ%tepe ile hmir arasında 
i. liyen otobüslenlea biri 
Göztcpe':ve yaklaştığı sıra. 
da otobiisün ic:inde birden
bire yangın zuhur etmiştir. Bu
nun iizerine yolculu büyük hir 
telaşa kapılarak feryada başla
mıslardır. Fakat sinirlerine ba
kim olan şoför otohüsü durdu. 
rarak yolcuların tahliyesini ko
la~·laştımuştır. Ateş siiratle bii 
vüdüğiiııdcn ancak itfni~·enin 
müdahalesile söndürülınü tür. 
Yolcular atc5 :yayılmadan oto -
hü ü ~erkettikleri İçin feci bir 
akihetten lrn1asrı olarak ı urtut
ınıışlardır. Ate.'iin otobi.i ün so
för mahallinden çıktığı söylen
mekte. tahkikata devanı edi.l -
mektcdir. 

Turistik yolları 
inşasına başlandı 
İDnir: 11 (Husu i) - Şehri. 

miz hU'istik yollarının heni.İ7. 
bitirilmemi-. ~aıa kısnn)arının 
ikmaliae siiratle devam olun. 
maktadır. 
Karşıyaka • Bo!Citanlı turistilf 

Tolunun beton İ!iİue yakmd:o 
başlanacaktır. Müteahhit 'hu )'ol 
tla tatlı sn yerine deniz suyu 
kullanmı1 olduğundan imdi 
oğrudan dohvya asfalt dÖ$e • 
ıne i. i yapılamamaktadır. Be
ton i i icin de 96 hin lira sar!e
di1ttektir. 
Paralı köprü - Turan • Bay

rnkh \'e Karsıyaka turistik yo. 
lu inşaatı da bir hayli ile.rle
ınistlı. Bu yolda yüzleJ'ce ame
le (alıştırılmaktadır. Bu yolun 

ir an e,·vel bitirilmesi temcn
İ\'e ~yandır. 
Bundan haşya ynpılm.akta o

l n Güzclvalı - İnciralb turis
tik :rnlu da yakında bitmr.k ü. 
"erciir. Plaj mevsimi ba lamı .. 
!mlınıduğuudan halk İznıirin n 
2anc n!a.iı olıın Iİnchaltına buıı
·•nn hö\'le rok ralınt gidip ~C' 
lcrcktir. F.n•clce bıı )'Olun ho, 
~ukJıı;ı.u yÜ7iinden bura ·n rai! 

• ~J ıw 1c :ı ı.ı:rl ı. ._,;;., __ _ 
Fuar hazırhktarı 
hwir: 16 (Hususi) - Geçcıı 

•ne fuarıln. İngiltere pa\'yom 
•t•ni bir aHika görmii" "'e pa\'
\'tu1t!a tcşrur edilen domin\'on. 
'ara ait esvn ile İn~i1iz mamula
tı .maddeler ve grafikler halkı
mızıu belli baslı 'Ziyaret ettii!i 
hir nıc. her olnıuştur. Bo defo 
lc::ilt.ere hiikumeti Fuara dalııt 
!!cnis hir se'kilde iştirak ede~ck
r ·. Uund.'ln baska inı:ilh til'nret 
birlii!i de busuc;i hİT pa,·yon 
vautırmak sureth·1e fnarn i ti
l'ak ederei!ini bildirmi:dir. 

Foar ha7.ıruklanna hız ,·eril
mist ir. Yeniden bir~nk te~~ai 
\'f1Jl1lıllls ve halkın eitt'nm~i 
t"" itrp•ider ruu.ı.danmı$1ır. 

Fııarrla me'-'cut geni~ ve ınii
tene\'vi e~\Bt(e mahnlle.rine bıı 
c;cae ccıik c.azİlt ~·elli ~ir 'live )18 

ıuln11shr. r\"\'oık cliinya ~er
.r'.-inde 1!!; ki!riltk _.ir modeli 
hıilıınan ... ı;;l''1an dolalll• İxmir 
{...,-ında sel ki5i1ik ehrak ' 'Ü· 
rurle J?:etiri1mistir. 

VaU Ft1at hbal ~e selıri -
n1rzıle hutumm ntelm~larla lte
lcdhıe reisi \'e m•thıwt mensup
Jan bidiril.aıek sure:Hvlc Sey
tnn dolabının ilk tf"«'l"iibell'ri 
yapılmıştır. Simdi hiitiin eksik-
likler tnmanılandıib i<'in tatil 

ıriinlU:1ttie şeytan dolabı i$1etil 
mektedir. 

Silifke 15 (Hususi) - Silifke 
kazası dahilinde bu sene ehenı
lllİyetle çalıplan mühim işler
den birisi nafıa işleridir. Si lif· 
kedea Mersine .loğru dört ay· 
danberi )'Ol inşaatı de\'am et· 
me.kteclir. Yeniden 16 kilomet• 
reden fazla yol yapılmış ve ta· 
mire muhta( yerler de iyi bir 
şekilde tamir ettiri~tir. Bu 
yol üzerinde iki 5il.iadir hali fa· 
aliyettedir. Yol inşaatı mükel
lef amele taraiından yapılmak
tadır. 

Giilnar - Silifke yolu 15 ni· 
sandanbcri yapılmağa başlan• 
uııştır .. 

Sili!ke - 'l'aşucu yolunun ta· 
mirah ikmal edilmiş ve yolda 
hiç bir bozukluk ve intizanfsıı· 
lık kalmanuşhr. Ayni zamanda 
Gökbelcn - Mut - Gülnar arn· 
sında bir iltisak yolu yapılmış
tır. Yol in atında vilayet ma
kmnmın kıl metli yardımları gö 
rülmüş \'e sayın valimizin di· 
rcktifleri dairesinde işler yürii• 
tiilmü tiir. Yol ve köprü insan• 
tı Nafıa mlidürümiiz Bay Hıfzı 
Bilgin sıkı tef tisleri altında de· 
vam etmiştir. 

K~n:nmı:r:da sıhhat işleri nor
mal bir haldedir. Sıtmalı mmta· 
katarda mücadele devam etmek 
tedir. 

Silifke memleket hastanesi, 
Silifke, Mut, Gülnar , .e Anamut 
d:ın gelen hastaları sıcak kuca
ğına almakta ve buraya müra· 
caat edenlere cevap vermeğc " .. 
onların elem, ıstıraplarını tes
kine ~alışmaktadır. Hastaned• 
dahiliye mütehassısı olmadığın· 
dan ağır hastalar Mersine se\'• 
kcdilınektedir. Uzak yerlerdeJI 
~elen hastaların burada ayrıca 
Mersine nakli müşkül olmakta 
\'C bazı anlarda bu ~·olculuk hal 
taJarm öJiimiinc sebebiyet ,·er• 
nıcktedir. Buraya bir dahili)•e 
ınüteha!Cisısı temin edilirse heıJJ 
l\1crsin hastanesinin yükü hafif· 
1cmiş ve hem de dört kaıanıJI 
niihim bir ihti~·acı karşılanını.f 
•ılnc.aktır. Bu hususta vilayet 
mnk:ımımn kıymetli yardunlarl 
beklenmektedir. 

Kızını vermedi 
diye 

Muhtarın evin~ dük
kanını ateşlemiş ! 
JBariuı. l~ (Hu:.asi) - Ak· 

ıuanlar kch·il muhtarı Mehınet 
Çaknıağm evi n alt.uıdak.i dük· 
kanı yandı. Yapılan ıtahkikatl., 
yang.aam k ten çıkarıldığı ,., 
bu işi ya.,..Uarm au•ı kö} deJI 
l • uri Çıakmalda arbdaıları Lif 
lar ki) üaden Hacı ~r ve \"a
:ucılar köxi:imlea Mehmet Diıa4 
Old•klan ~aşald.ı. SD(lular ~--
blanarak adlil'e)'e Terildi. 

1'hdttar, Nuri Çakmağa )taıol 
venneiij:i '.ic;.ia delikanlı ile ar• 
k~rı- evi H diikk ... 
yaktıkları aala41hı:nştır. 

· Kör iki çocu
ğun gözleri 

açıldı 
MaWya l5 (Hususi) - iti' 

kac: gün evvel, :Malatya meı'k-
1'rahom lıastanesinde muv~' 
kivetle -bir ameliyat y11pılm11tıt• 

.Akçadai kazasının Gölpuı•' 
ki.iyüuden Hasan oğlu •teşin .,e• 
kil )·aııııda .oğlu Hü1;eyin ve 14 

saıındaki kızı Elifin ana~~" 
~-- lıer iki gözleri de .k.o!• 

• 
0 

- dü. Bu iki bedl:.aht yavru, biti" 

Usku•• dann si 14. dijerj 8 seaedenberi U;ill .. 
de bulıtwlukları dünya hakJUJI .. 

1
. da en ufak bir bilgiye dahi sa· marJ hip değillerdi. Yıllardanberf• 

ı ıstıraplarını derin bir ye;sl• 
Yeni çal't§Jlla ar mfuıfik sine1eria4e biriktiren ıt· 
b ı d Meydana ua \'e ttalta en nihayet (9CU~" 
aş a 1• rını Malat~ .. ya getirerek ~· 

yeni şekil verilecek hom )urstahaaesine yahnnışlat" 
istnnhul Belediye reis mua- clır.. . 

1 
ı.• 

,.jnlcrindon Lutfl Aksoy, . Skü 1 Bn kaç gun evve yapı.-
. d ._. · · - muvaffakıyetli bir ameliyott _. 

dar ve Clvaruı ~-.ı ımar faalı- h .k. ntm anzleı-~ 
· · Ü k .. d d sonra er ı ı yavnt e- .. :yetını. s n ar mey anını tet- · 1 . • . rl k ·ıenıi iJ.,. 

k
. 'k t • f :u:ı mı,, }t"nı 'e pa a 1l i 

ı <' mıs ır.. . defa ol~k hayret ve dehşet • 
tmar hlerı hasarıhrken camı- . d .. . u raffak 0 1 " 

'cria meydana ç;karılmasına, ta cın far~ormıye m " 
-rihi binaların muhafazasına (8· muş ır. 
hsılucakhr. Üsküdar meydana- ---o---
nnı tanzimi ön plana almmışhr. * lzmirde }ldçepnede Bektarii 
l\fe} dan modern ~lde tenvir ayini yapan on Jc.~j ya1talanınJI' 
edilecek, gü1el bir hale konula. ., .. 
cak bir şekilde t841iJit yapıla. hr. Aralannda kadınlar da " 
cakhr. dar. 
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Gelecek hafta 
Amerikaya gidiyor 

Devlet Şu~asına 
aza atanıyor. 

'Dc,·let Şurasında açık olan 
ikinci 'SVld müJhi.mlikler ltjn 
25/6/941 çarşamba günü HUkuk 
ve İktısat Fakülteleri -veyahut 
Sivasi Bilgiler okulu ,·eva b un
la;• muadil olduğu l\laarif Ve
kaletince tasdik edilmiş olan 
yabancı memleket fakülte ve 
yiiksek nıektcplcrindcn mezun 
olanlD1' arasında l;>ir iuıtihan ya 
pılacaktır. 

Korkusunun Sebebi 
--------·- -·----

~Nakleden: Celal Tevfik Saymen 

Müstakil 
Suriye 

Suriye harbi: 

Şam 
düşmek 

üzere 

iki yıl sonra ... --
Amerika 

Vapurlarımmn ticari nakli
yat i~in Anıerikaya gidecekleri
ni yazmıştık. ilk s.elere Bakır 
şilebi tahsis edilmiştir. Vnpuron 
önümüzdeki haf ta hareketi muh 
temeldir. 

--- --- ... --
lier da' · · kadrosun· le ben ileri atıldım: 

~L sene ıreml7.lll Ben · · cled' 
q değişik ılı.tiken ortaya - ~ıyorum, mı Yal-

lsuaı edilen yerler
de yeni teskilat 

yapılıyor. 

-
On iki ayda 
beş milyon 
ton gemi 

yapabilecek 

Vapurlıırımız lstanbnldan son 
ra İzmir ve :Mersine, oradan ls
kcnderiyeye uğriyaru Ameri. 
kaya giclettkltmıir. 

İstanbul Ticaret 1\lüdürliii'.,rii 
mal göndermek istiJ'en tür.car. 
ların miiracaatlarını bu sabah 
tan itibaren kabule başlamıştır. 

Coğrafya kongresı 
Ankaradaki Birinci Cotrrafya 

ıkongl'esİ komisyonları ('Slışrna
lanna de,•:ım etmektedir. Coğ
rafi terioılcr komisyontt, okul 
der kitapları komis~ onu ve 
Tiirkiye coğraf~·a~ı komis)·onu 
buglin de (alışmalarına devnm 
ederek, karar altına aldıkları 
noktalar hakkındaki raporlarını 
ikmı.1 edeecklerdir. 

brr takım taru!~r çıkar? Şu nız ~~imdekı şu hokka ile içeri
ınenıurun _;.tecegi, bazı- den uç kere vurursam, hemen a
L ŞU.raya l>...,. "b' t 
&arının açığa çıkarıbcağl gL l çınız. 

faylaJar dolaşır. d d '.Pazro
1
1a ~~~ı.rdSa tler tutu1-

Bu senek' ·aıar arasında a u. a en ucnı ıçe e daha fazla 
""-"' - · ı şayı tutmak kirns · · · lm d' -.nırnut Bilginin merkez vezne- . ~nın ışıne ge e7 ı. 

Dırizorun işgal edil
medigi bildiriliyor 
Kudüs. 16 (A.A.) - B.B. 

C. Askeri sözcüsü dün §unları 
söylemiştir: 

Oğlunun kafasını 
yaran baba 

Kadıköyiinde Kozyntağında 8 

~rlığına Uıyin edileceği söyle- Kasada dundik durdum. Çelik 
~1Yordu. Bu haber nedense ~çı· k~pı :ra;-aş yavaş kapandı. Gü
~ çıkarılacak memurların Aakibe- ~1:1n ış~gıı:dan. ayrılan göı.lerimin 
tınden ziyade daireyi alakadar ıçme zifır1 bır karanlık do1du. 
'tnıi§ti. Sebebi l\'Ialunut Bilgin Yaylı kiUdin birleşmesinden çı
~ında bu makamın lfıyı.k gö- kan çıtırdıyı dusduktan sonra 
llibemcsi dendi; biın'kis sene- ku!Eklarım ses ve harekete ait 
1c.rden1beri hizmetindeki kusur- her türlü unsurlardan uzak düş
&uıluğu, dürüstlüğü, tavırlıarında milştü. 

ı.:ondra, 16 (A.A.) - Müs
takil Fransız ajansının Kudüsten 
öğrendiğine göre Suriyenin ve 
Lübnanın müttefikler tarafından 
işgal edilen yerler, harekat bllf: 
larken yapılan vaad mucibince, 
ıstiklallerinin tahakkuku için ilk 
tedbirleri almağa başlamı lnrdır. 

Dün bir hareket esnasında, 
müttefik kuvvetler, Şama 16 ki
lometre mesafede ve Kisvenin 
1 O kilometre şimali fnrkisinde 
Naftayı işgal etmi§tir. Ayni söz
cü İmparatorlulc kıt'alan tarafın
dan Kisvenin de zaptını teyit et-

Nevyotk, 16 (A..A.) Hetald 
Tribune gazetesinin Vaşington 
ınuhabiri bildiriyor: 

Bahriye encümenine göre A
merıka gemi inşaat tezgahların
da bu sene bir milyon iki yüz el
li bin tonilatoluk ticaret gemisi 
yapılmıştır. 

d h h,.1,.an JI:t.;an bnh numara a a ~. ~ · . 
çcsinde çah~ırken oglunun ;\ a. 

Kongre bu,;inden itibaren ti• 

ınumi toplantılarına başlamış 
ve komisvonlann miistakil me
nilcri cfi-nfmda müzakerelerde 

bulunmu,.tur. 
Şimdiye kadar işgal edilen a

razinin ·vüs'ati müteaddit Fransız 
vilayetlerinin mecmu mesahai 
athiyesine muaaildit ve nufusu 
~a yanın milyona yakındır. 

rnnıazhk ) apmasına kıı.mış ''e 
kocaman bir odun 'kapark başı
na atıp yaralamı~tır. 

.ki ciddiyet ve ıne.zaketile Mah- . Hiç bir yerde, hiç bir zaman 
~~t, bütün daire ~~adaşlarının bıssetmediğiın bir karanlrk için, 
lıurınet ve emniyetuu kazanmış- de sonsuz bir sessizlik kulağ/.,ı 

miştir. . 
Müttefik biT müfreze Kısve

den on iki kilometre prktn bu
lunan Adliya üzerine yürümeğe 
başlamııtır. Söz.cü, imparatorluk 
kuvvetlerinin, Fırat üzerinde ve 
Suriyenin 80 .kilometre içerisin
de olan Dirizor'un işgal edildi
ğini tekzip etmiştir. 

Süratle artan deniz inşaat ko
laylıldarına binaen bu rakamın 
1942 de üç buçuk milyon toni
latoya ve 194 3 de de beş mil
yon tonilatoya çıkması bekleni
yor. 

tı ..A...-..1· w ed el b' · "'ut."Utyyen sagır ec ; ır ra-
Bu haber Mahmut Bilgınin hatsızlL'kl:a asabımı fena halde 
Ulağına gittıği vtıltıt bu sakin sarsmıştı. Burada e%eliyetten e-

lllenıur birdenbire sıçrayıp mu- bediyete giden sonsuz bir zaman 
~~t nezaket ve sükunetine ayk.ırı kadar çok !kaldığımı sandım. Bi-
ır dcıbşctlc: 1eğimdeıki saatin tiktnkkırından 

d - Allah csir.gesin! Allah yaz. her biri bana bir saat başını ça 
k 1Y~ bozsun, dıyord~, ben bu işi 1ıyormuş gibi geldi. HavaS17.hl 
gı~ ı~en yapamam. Istifa ~er değil, fa'kat sessizlik ve ışıbız· 

erırn. ltktan ~i nefesim 'kesiliyordu. 

t -f. Ne.den yahu!.. Bir derece Elimdeki ho'kayı asanın cidar
er ı ediyor ühim rd K"' lf" .•· • m CC bir zam larma rastgele vuru)'{> um. u 01 uycırsun. çük anahtarın deliğe girmesinden 

r - Beş. derece terfi, ~ yüz li- gelen gürültil içeride, tamirdekı 
~zam bıle bana bu işi kabul et- gemilerin çelik çivilerine lndiri-

Rme:- len bal~ sesleri yibi ~sedi)'Qr-

Mıntakaların ten '<ki, İ"tiklal 
davasına bağlı olan memurların 
'daresi altında başlamı hr. Ma
liye, polis, gümrük, nafia ve ma
uif i !eri heryerde tensik edil
niş bir tarzda işlemektedir. 
---------o~----

Bir lnğiliz torpidosu 
battı. 

Londra, 16 (A.A.j - B. B. 
:. An,:ıiralliğin tcbJijiine göre 
1690 tonluk dersey> torpidosu 
">ir mayine çarpmış ı;e batmıştır. 
Torpido 19 39 da denize indiril
mişti. 

6000 tonluk bir 

~~---o~----

M i h ver c İ} er İ D 

Amerikada 
200 milyon 

dolar alacak
lan var! 

Bahriye encümeni mevcut mu 
kaveleler mucibince yapılan ,.e 
yapılmakta olan 705 ticaret ge
misinin kıymetini bir milyar 625 
milyon dolar tahmin etmektedir. 

Frans ızlar bir lngi· 
liz kruvazör ünü 

bombaladdar 
Beyrut. J 6 (A.A.) - cHavaıs 

T elemondiyal> haber veriyor: 
g enu~ dedikodu derecesini du. Anahtar çevrildi, kasanın ka
da~ernli ol:an bu tay.in karşısın- nadı açıldı. Dl§arldaki 41Şık g6zü
ter~up masası katibinin gös- mü kamaştırdı. Sersem seı:scm 
~ t~laş ve endişe benkcsin etrafa bakııurken benimle §()yl( 
tin 1 d~ni bu mesele üze- alay ediyorlardı. • 

e Çcvın:nışti. _ Yahu, daha yarım dakıka 
~0""; Paraları yerim, dıye korku- olmadı. 

N• Bileğimdeki saate baktım ha· 
d; Para saymasını bilmiyor- 1kiikaten kasanın içinde Ya§adı-

. .::: ğım asırlık zaman tamam yirm. 

Alman gamisi 
battı. 

Londra, 16 (A.A.) - B.B. 
:. Hava Nezaretinin tebliği: 

R. A. F. tayyareleri, Holanda 
1çıklarında bir ticaret vapuru ka 
ilesine taarruz etm~lerdir. 6000 
onluk bir Alman iaşe v:ıpuruna 
sabet vaki olmuş ve ağlebi ihti
nal batmıştır. Bir ingiliz layya
esi üssüne dönmemiştir. 

Vaşington, 16 (A.A.) - Ma
um olan ıon rakamlara göre mih 

ver devletlerinin Birleşik Ameri
kadaki alacakları yc"k\ıı1u tnkri
ben 200 milyon dolara baliğ ol
maktadır. 

Dün şafakla beraber, fransız 
tayyareleri Sayda açıklannda bu
lunan lngiliz donanmasına hü
cum ctmiJlerdir. Bir kruvazör 
ciddi surette ha!'lara uğramış, ynn 
gın çıkmıştır. Bir dcatroyer hafif 
surette yaralanmıştır. 

----<>--

Suriye harbi v e 
Portekiz 'ho ~t yeri bırak.J.p !keyfini beş .saniye imiş ... ,gna!k ıskmıyor... Sıra ikinci kahramnna geldı 

ıı l' 1Yenler vardı. Birdenbire ka- O benden daha uz \n boylu idı 
~açıp: Başuu egerck bir köşeye büzül 

Maliye Nezaretinin bir me
muru mihverin ba§ka namlar al
tında da alacakları bulunnbilec"\ 
~i mütaleasını scrdetmıştir. Lizbon, 16 (A.A.) - lngiltc

renin Suriyede gösterdiği te eb
.:ıüs Portekiz gazetelerinde babi& 
mevzuu olmakta devam ediyor. 
R~publica gnzrlesi diyor ki: 

tiri).· ?uaııımut bey, sizi müdür ça- dü: 
lat~ Vezneye gidip teslim a- - K.a,psyınız, dedi. 
ler d 1-ssınız.. diye, ıalay eden- X~ak ihtiın ıla kapandı. Ka
bıt.ın c oluyordu. Her şey olup pak yer.ne yerleşırken içerıdek 
1tes~1• ~Yi."l habıarten kat'iyyet havayı ıtazyık ed.i_yormuş gib. 
§et~ tnıış g,bi zavallı adam deh- i.mtizaçl! güzel kapandı. Kilidin 
t-aha~ So

1
•ilp sararıyor, üç gündür ~n~·lı <lili,..;.-uvasına girdi. 

'-ihit; bncfes nlnmadığı, kafasını Merak ve heyecan içınde bek· 
bt-Ui t fıkır üzerinde yorduğu l:yorduk. Bır dakikn geçti, ikı 
._ 0 ~Yordu. dakika geçti. Saniyeler yorgU'11 

üı:unı:eclen? -dedin- Bu dç,adar bir atlet gıbi zaman ı.mefhıımum. 
latsa Ye.sebep olan ko unu an- güçlükle anhyarak geçiyorau. 
~t~hıze! Derken içeriden işaret gcidi, ha 
_ ll ut B.lgin: sayı açacnktık. F. t ..• Ey:ı.•ah ... 

Amerika 6 Dani
marka gemisine 

elkoydu 
Vaşington. 16 (A.A.) - A

:nerikan bahriyesi, şimdiye ka
far Amerikan limnn1annda bek
enilmckte olan 6 adet Daııimar
ka ticaret gemisine vaz'ıycd et
'llİştir. 

---o~---

4 lm an ya 
bir kısım 

bu. Vak~ unut.nıağa çalıştığım An~tar içerideğinin üzerinde ı
~ aYl, mtithiş bir hatırayı, di. Içeriden <Iarbe1er durmndan 
tay1 tı khaşımtlan alan bfr nıace- tekrarlıyordu. liepimız dehşet :
~iade rı:ırlatmaynuz.. dıye söze çindP. kalmıştık. Oraya burnya 
l)ıü 1

• On ;Sene evvel hususi hır koşuşmak fuydası7il.ı. Nasılsa 'bi-
<lort arfkcde Ç<ıbşıyortlum, iyleri 3 rimız akıl etti: Fransız esir-
"'~n· adaş jdare ediyorduk. - Çiiingir ~etirelim 
l'~ ız, rnulıasbcznız hep bir - Hayır çiling.ır para etror·z. l • • k 
<i~ar1 ~~:_ toplanmıştı. Öğleleri Kasayı ,,arçafata1tm. eTlRf 0 YU• 
' oi,._., .kl antnya ı:ideoeği. Hfuilse her taniftan duyuldu. d• / 
~~ :vl'ln":ı~lardan getirttiği- Y~~ane mahşer yeıinc benze- f!er ı. 
atıı "ak.t" erı :Yazıhanede yiyıır mıştı. 
<iedikocıu ııte~ artakalan .zaman~ . ıç.erklen ge1en ~arbelerin sc::;i Paris, t 6 (A.A.) _ Franm: 
d.':4t· Biı·' . ikaye .ile geçiri)>\Or- ıgitCıkçe ddetlooıyordu. ~ah- Büyük Elçisi B. Skapini aşağıdaki 
§oyJe hi ~ .arlkadaşla.Man biri tarın bağlı oldu{.TU zincirin ·sikıl- tebliği n~rctmiştir: 

. ""'." Oocu'kı lif yaptı: ımış yumurk\arla ~ber ikapı- B. Hitlerin emri ile, 1899 ki-
tıcJıp Yiy l" ar, Yar.ı11 b'kazıtaya ya, du raı:ıara çatytıgı sarahaten ınunıaaniıinden C.\'vel doğmuş o
li l:!u tekUf1~ •;ası faltuıdan. .. belli oluyoı u .. Anı.~ığa cudakla- lan ve bugün harp esiri bulunan 

' ~'ahıız f 1 ıınızıo hoşuna git- ımızı yerleştırm çalışarak .Fıranaız crb111, onbaşı ve eratı 
d.a.~Ylll 60~ ım~tesn~:.. mıahpusa vaı:~e_ti anlatıyor~ bi- 1914/ l 8 barbine ittirak etmiJ te-
ibi l?l nlidcl -~ <lort arka- raz sabretmesını tavsıse edıyor- Jakki edilecekler ve sııdece do-ı 
lo.r ?rıeoburi:~ doy~~ gibi duk: . . ğumlannın tcsbiti ile serbest bı-

tlnadan gü . lııç yi Çıhngm er k ri için yapa- ırakılacal~ar '\'e Fransayn gönde-
:anın ~~esin~e~.~. ~!rıI- cak iş olmadıgını:. · ~ lresil..e- Tileceklerdir. Ailelerinin hiçbir 
l§~rılan bir W~ütilnü, .sı- ~ek aç!lma ı soylech!er. Kasa .,teşebbüste bulunmasına lüzum 

~"ikliğini zihn· ın:n Cl6aret ve ıhtimamla a ı. Faat arkadaşı- :yoktur. Y&anki rtlan aiz o
~ Yiiklettiği ~tia ı~a; ka'bı"1iye- mız 1sı~de lcan1arla mülemma 'bir lanların ilk kafilesi 15, haziranda 
~ IJ<:abu} etlnc.mez;dı. halde ıölu .~ordu. :Anlaşıkın Almanyadan hareket edecektir. 
fiın 1• ancak ben· d i!k edemem, yumurkları e ır müddet vurduk Meslekten olan aşkerlcı bun-
sıra ~j· Dörd:ı-c bir 'tekli- tan sonra ümit.siz. ikalırn ' aklını dan istifade eClemiyecektir. 
t t 11 e bir~r b ' ~ §U kasaya O?'llatar.at çelik yı tır.nakla-l 
u :- un, hanglın~r girelim, saat rılc delip kurtulmak İ.Jitcmişti. M 

1
. • d 

ın~ a daynnanı:ı~ 1illha fazla hl- B mın her tarafında r:ualı::ır a- USO JDJ e 
ru. Kabul JnU? Patları 0 ve- çılmıştı. Ordan oraya vurduğu 

- Kabul. ~ılıyordu. A •k 
Mü nadanı • * merJ an 

çeıı muazzam bir .... _boyunu e- bu ··- na .. ed 1 1 ~ • ~ 1 • ...u,, ._. e, ne va- k 
auya para, taJıvj~ y Vardı, kıt bır kasa görsem gÖ7.ÜlnÜn Ö- a aca arına 

~~tli .evraktan. ~~ ~ ~Y- nüne g ir. Bir kaç dakika evvel 
lerı yerl~ştırırrlık. Bu, rl ~: taret n 'e ile konuşup şa- el koyulmaSlftJ 
~ bır do.laptL tdct;ı kalaşan bir dostun rumuz oese-
katJl, lkalın çelikten. m~ ıdi ~ duyduğum elem ve • tt• f 
t~ ve her türlü. teiı ~ ~ l hatırlarım. emır e l. 
th~~ gelebilecek şckıkle Yapıl H 1 k Vaoington, 1 6 (A.A.) - M. 
-~. Küçük bir anahtarı par: a evlerinin Ruzveltin Amerikadaki mihver 
~ ucuyle hafifce ittiniz mi ko- Yazhk kampları sermayesinin bloke edilmesi ka-
~ paıurdı. B rarına karşı M. Mussolini de ona 

lb~ır takım defterleri, fazla ev- sayf~:az, oe?rlıniz Halkevleri, mü~bih bir le.arar 'lttihaz etmiş iu ÇJlkan:Iılk Vernedar her lar a Ykllerınde, kırlarda kamp
1 

ve ltalyada bulunan Amerikan 

d.~1~ ihtiyatı ~lden bırakmamak sup :~cal ardır. Halkevine men- sermayesinin bloke edilmesini 
ıı .. ,.R ıı...• 1 ., nç er rnun b' .. t A ·ı_ ı· . f' y """.i ... ıcesUe paraları alıp ceuıne muknbilind . • yyen ır ucre ve merı11;an em va ının tasni ıni 
l~~~ird. i. Şimdi bu demir kit- ~~ir. e 4tırak edebilecek- emretmi§tir. 

--..ı ı ah t d K 1 Amerikadan bildirildiğine gö-
<lUp din.ı~nde ayak~a r. a ça u- amp nr k12 Ve erkekler için re karar pratik sahasında bir e-
l'tı ~k gen.ış ıbır yer açıl· ayn olacaktır. Bu lc:amp 1.5-2 ay hemmiyeti haiz değildir. Çünlcü 
Sıravı . kndak !Ieceli gündüzlü devam e- İtalya kanunlarının vaktile ver-

eaı Cv\·~l ... cı.avmak gayretı dece tır. mio olduğu bir karam göTe Ame-

Peten yeni 
bir nutuk söy
liyecekmiş 
---o~--

Vıchy, t 6 (A.A.) - Mareşal 
Peten, önümüz.deki salı günü ik
idarı ele almasının ve mütareke 
aldbinin yildönümü münasdbe
~le radyoda bir nutuk söyliyecek 

ur. 
Filhakika eşnl Pcten, 1 'i/ 

haziranda Ba •ekil tayin edil
miş ve ibir ay sonra da devlet re
isi olmuştur. 

İngiltCTenin Suriyeyc girmek 
.tlllllnna sebep A'man tehditten 
~ir. Basit bir protestonun İngı1iz
crı bu yoldan ÇC'\'İreccğini zan 
netmek vichy için o b~dnr bo 
düşiincedir ki Ş11yet -böyle bir e;> 
olsaydı lluna bizzat Vichy h y
ret ederdi.> 

-------o,-~-----

iki çocuk araba 
altında kaldı 

Bakırki>Jünae Kartaltcpedc 
Zuhııratbaba~da S5 numarada o
turan Caferin oğlu 2 yasını:b 

• 
lngiliz ordusu 
yeni gizli bir 

silihla teçhiz 
ediliyor 

\ İrfan Tuna :rnlda oynarken Os
maniye mahallesinde mukim 1\
rif ~nasın idaresindeki te"k atlı 
ara'bamn altıooa Jm1mt$ "e "Dğır 
surette yaralanarak hastaııq~ 
.kaldm.lmı tır. 

Bu gizli silahı keş
feden 24 y.aşında 

bir delikanlıdır 
Londra, 16 (A.A.) - Röy

ter: İngiliz ordusu belki de ya
kında gizli bir silahla t«;c;hiz edi· 
lecektir. Bu silahı .§İmdi bir iı.ı
tikam .ubayı olan Cnınbridge Ü
niv~nite.sinin bir -talebesi ke,
fr.tmiftir. Bu subay !4 ya§ında
dır. Ve bundan ili sene evvel 
makine mühendisliği ihtisası ~u· 
besinde birinciliği kazanmı}tı. 

Bu '1!.ilahın mahiyeti tabiatUe 
ifşa edilmemektedir. Fakat İn
giliz aşkeri makamları bunun 
Alman znhlı taarruzlarına tesirli 
bir karşılık olacağı mütaleasında
dır. Bu silah cöldürücü ve gözük
mez> bir silah diye tavsif edil
mektedir. 

Fransız mesai Nazırı 
Vichy ye döndü 

Bari, 16 ( A.A.) - Fl"ansız 
Mesai Nazırı B. Relin Vichy' den 
Parise gclmi tir. 

rikalılar İtalyadan çoktanberi 
döviz çıkaramamaktadırlar. 

Diğer taraftan, ltalyada bulu
nan Amerika vnlörlerinin, Ame
rikada bulunan ltaly n '\0 nlörle
rinden çok dun oldugu da teba
rüz ettirili:S-or. 

Beykoz A libey caddesinde Sl 
nu marada oturan 1,5 yaşında 
Nt."Cla Yıldırun sokakta o .. rnar
ken siitçü Şerifin be~·~rinin a1-
tmda kalmış, başından teli ik ~i 
5urctte yaralanma tu'. 

t LAN 
tSTANBUL ASLh:' İKİ •cf 

H UK UK M A.HKE ESİ HA
Kİ.l\lLii';L't'DEN" :. 

Ulviye Cenaniye izafetle 
kili Naüire Cenani tarafından 
müekkilinin batapu mutasarrıf 
bulunduğu 'Beşüctasta Teşvikı
ycde Vişne.zade mahallesinde 
Teşvikiye Xiığlthane caddesinde 
'75 No. lu hanesini İng:iliz devleti 
1ebaasından Hava akademis.inde 
mualli molan ve halen de ika
ınetgahı meçhul bu1unan .l\l[ajor 
Payneye ayda a50 lira kira ile 
üç :sene müddetle icar edilmi ''e 
keyfiyet Borçlar :kanununun 
255 inci maddesi mucibince tapu 
sicilinde dahi ~eçirilmiş o1du
:ı?u halde mumaileyh han(.'\·i tah 
li •e ile memleketi terketmiş ol
du~u ndan bahisle bir tedbiri :ih
livativc olaralk mezkur tapu s -
cilindcki meşrubatın rcf:ünc ka
rar ·verilmesi istenmiş ve mnlı
kemece tarafların istimaı içın 
8/7 /941 saat on buçukta tayin e
dilmiş ve müddciale ·hin hali 
hazır ilwmetgfıhınm malum oJ. 
Jlf.'lması dolavısile ha'k'kmdaki 
davetiyenin dahi ila~f'n teblığ'i 
tensip edilmiş ilduğundan mu
maileyh Major Pn ·enin ta •in e
dilen işbu~ nve saatte<mahkc
mC've l!elmesi veva bir \•ekili ka 
nunt göndermesi lüzumu davc
tivenin tcbliqi makamına kaim 
olmak üzere> ilan olunur. 

l L _l:.:s:.:ta::n=b:.:u:-..:.1..:.B_e_ıe_d_i_ye_s_i_i_ıa_n_ı_a_rı_ j 
Tnhmin bedeli İlk teminatı -------- .Dariilfıceze müessesesinin yıllık ih

tiyacı ıçın allll3cak .Sadeyağ, Tere
y11ğı ı:c Beyaz. pcymr ... 

14,725,00 1104,37 

12,735,00 955,12 

6,250,00 468,iS 

6,400,00 480,00 

15,000,00 1125,00 

D U'"liıecze miıcssesesının yıllık ib-
ar . K f 

tiyaeı içitı alınacak Plrm~! " uru a-
sulye, Mercim~k, Kuru uzum, Sal-

Nohut, Bulgur ve Kuru bamya. 
ça. _,,..ı_;.. ı1lık ıh 
Darülaceze müesses=j.UU! Y . . -
tiyacı içın cılınacnk 50,000 kilo .çıy 

&Üt. • • yıllık ı'h üesseSe51n&n -
Darüliıcczc m , 000 kilo "hy-
tiyacı i~ln aiınacak • 
tinya~ ve 9,0~~ kilo ~bun~ ıh
Darüliıceze muesscsesınm kilo Kw1 
tiyaeı için ahnncak 30,000 

karaman eti. uhte-
• Tahmin bedelleri ~e ilk teminat mi~rları yuk~rda yazılı~ usu-

lif mevadı gıdaiye vesaıre satın alınmak uz.ere fll-'1"1 ıı).rı ka~ :Müdür• 
lile eksiltmiye konulmuştur. Şartnamcleri Zabıt \'e Mıınm t 
lüğü kaleminde görülebilir. :thale 23/6/941 Pazartesi günü saat 15 de 
D<ıim1 Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz ~e~n 
mektuplan ve 941 yılına ait Ticaret Odası vesikalan ve.sair e": mclt: 
2490 numaralı kanunun tarif.atı çevresinde hazırlıyncaklan teklif 
tuplannı ih.ıle günü saat 14 de Daimi Encümene vermeleri lazım~~B) 

• • • 
Darülaceze müessesesinin yıllık ihtiyncı için alınacak 14 knlem 'Y~ 

sebze açık eksiltmiye konulmuştur. Mecmuunun tahmin 1bedcli 3830 lıra 
'e ılk teminatı 287 ür.a 25 kur~r. Şartname Zabıt \,"e 1uaınelit :Mu· 
durluğü ka1emindc görülebilir. dhale !10/ô/041 i.P,cıraıi.csi günü saat 111 de 
Daim\ Encümende yapıl-'lMktır. Taliplcrın ilk teminat ınclt~u: -veya 
mektuplıın '\ie 941: yılına ait l'icaret Odası ve.sikalarile ihale gunu .. mu· 
cy.}cn saatte Daimi Enciimcndc bulumnaları lüzınıdır. (4jl5) 

• • • 
Fen<'rb::ıhçc yanmadasmcia yapılacak islinad. du\'arı vesaire inşaatı 

açık eksiltmeye konulm~r. Keşif bedeli 1>41 lira '2G kuruş ve ~ .te
minatı 48 lira 9 kuruştur. Keşif ~ şartname -zabıt ve muamelat nıudur
lüğü kalemınde göriı1ebi1H'. ihale 80.6.941 Pazartesi günü saat 14 de Da
bli !Encümenôe yapıla<:aktır. 'Taliplerin ilk 'lLmin:ıt makbuz vey.~ ~c~
tuplan, ihale tarihl:nden sekiz. gun evvel 'Belediye Fen işleri .mudurlu
ğüne müracaatla n'lacaklan fenni ehli) eti ve 941 yılma ait Ticaret Oda
El vesilm!arile lliale günü munyyen saatte Daimi Encümende bulunma-
~ ~~ 

• • • 
Kınahada R.ilrlım caadesinae Beton yol, beton bordür adi kaldırım 

wsairc inşaatı açik e"ksiltmeye konulmıı.,.c;tur. 'KC§if ıl:ıe:Ocll 4510 lira 24 
kuruş ve ilk 1.em.iNrtı 338 lira 27 kuruştur. Keşif :ı.·e şır.t.name Zabıt '~ 
Muamelat Müdtir1üğil 'kalcmiooe görülebfür. ihale 23.6.941 Pau~ı 
.günü -saat '14 ile Daimi Encümende yapılacaktır. T:ı.liplcrin ilk ~emınat 
-rna'kbuz veya mektuplan, ihale t<ırıhınden sekiz eün ,,.ı·-01 Bcledıyc F~ 
İşleri MüdürlüğiiM müracantla liL-ıcakları fenni ehliye! ~c 941 yı~~ ait 
Ticaret Odası vesik laıile ihale günü muaY)en ,saatte :o.timi Encumen-
de tbuluımr.aları. (4392) 
i'.ahmin İlk 
bedeli eminat 
~ 97,20 Atllavui1'öyilnde LüU~ sokak 3 numarataj ve 1 kapı 

numaralı dükkfuıın .ı.atl§ı. 
504,00 37,80 Arnavulköyiin& LUt.4,ye lllOOkak 11 ııumarataj ve 4 kapı 

numaralı e\•in satışı. . ~ 
504,00 37 .~o Amavutköyünde Lütfiye iiOkak .l~ nuznarat.aJ ve ' kapı 

numaı-alı evin sat.ısı. 
504,00 37,80 Arnavutköyünde Lutfi,ye sôkak 25.numarataj ve 13 kapı 

numaralı evin sat.ışı. . 
504,00 '37,80 A.rnavutkö.Yünde Lütflye so~ 17.mızn..,rrıt.aJ ve 10 kapı 

numanıb evin .sn~. . 
648,00 48,60 Arnavutköyünde L\rt4>'C ~ rı numarataı ve 3 kapı 

mmınra 1ı :ev.in satışı. 
432.00 32,40 .ArDaı.·utkö>"Ündc Lütfiye soluık 35 numaratl'j 'e 17 kapı 

.numaralı evin tı,.'ll. 
5i6,00 43,,20 Arnavut.köyünde LQtfjye sol«ık 19 numarataj ve 9 kalll 

numaralı ıevin t.Jiı. 
432,00 32t4J) Aı·uavutköyünde LW!iyeaoknk Sl;nu:narataj ve 15 kape 

numaralı evin tışı. 
432,00 32,40 Arnavut.köyünde Liitfiye sokak 37 nu.marataj ve 18 kap& 

numar.:ı1ı evin -sat~ı. 

00 A-mavutköyfin<le llo:inci çi So. 67mumarat.:ıj ve 6i kapa 480,00 36, 
numarah evin ısat111. 

37,80 ,Arnavulk(i; Wıde Lütfiye .sok.ak 27 numnrataj ve 12 kapı 
504,00 l 

ırıumaı-a ı evin satışı. 
00 27,00 Arnavutköyünde Lutfiy<ı sokak 33 numanıt.aj ve 16 kapı 360, 

numaralı evın t~. 
504,00 31,80 Arnavut.köyünde Liitfiyc sokak 10 numarat.aj ve 6 kapı 

numar.alı ev.in satş. 
504,00 37,60 .Ar.n.avutköyünde LUtfi>c sokak 9 nınnarat.aj ve 5 kapı 

numaralı eı:ın t.ışı. 
576,00 43,20 Arna\ıutkö,Yünde Lrrtfi.ye sokak 53..numar t.aj ve 26 kapa 

numarnlı evin satışı. 
672,00 50,40 A rnavutköyünde İkinci Elçi So. '59 numarataj ve 59 kapı 

numaralı evin satıp. 
432,00 32,ı10 Amavutköyilnde Lutfiye &<>kak 49 numarataj ve '24 kapı 

numaralı evin satışı. 
432,00 32,40 AmavutkByClnde Liitfiy<ı sokak 47 numarataj \'.e 23 kapı 

numaran evin sa~. 
Tahmin bedelleri 11c ilk teminat mikt.arlan yukaroa yazılı gayri 

menkuller satılmik üzere ayn ayrı açık arttırıruıya konulmuştur. Şart.
nameleri Zabıt ve l\iuamelfit Müdürlüğü '.kaleminde görülebilir. i~lo 
20.6.1941 Cuma günü .saat 14 de Daimi Enct.tn'lendc yapılacaktır. Tuhp
lerin ilk teminat mnkbuz veya mektupları Uc ihnlc gımU muayyen saat• 
tc Daimi Enciımende bulunmaları. (4302) 
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Sayfa 4 - d 

En Son Havadisin Tarihi Tefrikası : 29 
Askerlik iş~ 

SULTAN ABOOL'AZİZ §ve 
iMPARATORICE ÖJENİ 

' 1 

Yazan: Ayhan 

• 
''I t . • mpara orıçenın yanına 
gizli girmek istiyorum. 
Yanımıza kimse girmesin, 
yaverlerini de oyalayın ! .. ,, 

CBıı bir tarih değildir. Vukuat tanwmen doğru 
olma/da b<>mbt•r l.<,,-ikutiiri:c cdilmch s11n•tilc Ja· 
:ılnıt§tır. Kullw11La11 iislıiıı ılo IJU lmkımrlmı O· 

1. ım malıdır.) 

- Beyleı1'heyine çeksinler. Hah nıe bön bön bakıp duruyorsun? 
misafirimizi göresimız geldi! Onlar bı:tim ,gibi hamama girmez. 

Mabey;nci Fahrı Bey köşk le,r. Girseler de kise yerine enva 
perdesini aralıyarak kayıkçılaru ıtrn bulanara'k göğüslerini ve di 
hl.inkarın iradesini tebhg etti. lerini uguştUrturlar. İnsan rahat 

Giizergfıhtak1 z rhlı gemilerde olur. 

Betiktq Yerli Askerlik Şube
sinden: 

312 ila 332 dahil bütün sakat 
lar derecelere ayrılmak üzere mu 
ay ene ettirileceklerdir. Ellerin
deki nüfus hüviyet cüzdanı ve 
eski raporları ve altışar adet ve
sika fotoğrafları ile hemen şu· 
beye mür.,.caatları ilan olunur. 

1 1 1 
S i NAMALAR 

BEŞİKTAŞ \'AZLIK 

Sİl\"El\JASINDA 
1 - Renkli Mi ki Maı: •. 
2 - En yeni dünya harp 

berleri. 
3 - Bir Kıt Gecesi. 

* 
ımsiKTAŞ SUATPAıtK 

- Sİ ~El\IASINUA 

ha· 

1 - Een yenı dünya harp ha
berleri. 

2 - Sürgünler. 
3 - Tuzak, Maurice Cheva· 

lier. kandiller yanı~ or. direkler doğ. Hünkar söyledikçe, Fahri Be -
ruklarma kadar ışıklar içinde yin aklına bın türlü eyler gelL 
görünüyordu. yordu, Padişah ı cı.haııuı gözlerı 
~. Abdülaziz Hanın gizlice gecenin karanlığında bir ba~~ • 

&ylcrbyinc gidi inden kımsecik parfoyordu. Bu gıdiş pek de baş- ENSQN HAVADiS 
berin haberi yoktu. Padi§Clhı ci- tan aş rılıp atılacak gibi değild: 
han oyle arz.u cd p böyle istemı . Yedi ç fte yavaşça sahile ya 
tı! naştı. Şımdi ne ~cıpacaklardı? 

Yedi çifte kararıp kaynaşan Hi.inkfır bogulur gıbı :.oyledı: 
Boğaz sular üzerinde kızak ya- - Önüm sıra git. Ben burada 
p!~-or, kürekler derin sulara da • bekHyorum. Kfımile si>yle. Anıt 
larken gümbfüdüyorlardı. Artık !kulağına soyle. Efemlbniz gclı· 
Beyle~yi sah li iyiden iyiye se- yor. Yavcr1oeri bir tarafa a~ırma. 

İLAN FİYATLARI 

Başlık maktu olnrnk 
1 mci .sayfa santimi 
2 7> > " 
3 » > )1 

4 » > » 

Kuru~ 

500 
300 
200 

75 
50 

çiliyordu. nı ferman edi~or diye söyle. Sa- Aboae Şal"tlnl'ı: Türkiye Hariç 
Sahil kenarında kızıl meşale - kın unutmayasın. Gözlerinle ka. 

1-erden gölgelerı ardlarına akse- sırdan savuştuklarırıı gö meden 
den zaptiyı:l.er dohışıyor<lu Çok geri.re gelme. Şuradokı zaptı.rclc 
geçmeden, Ojc-ni hazretleri şev - ri de bır tarafa sav. 
ketlfrnun ses~iz. sedasız kendi a- Fahn Bey saltanat kayığı kö -
yaır..na kadnr geldiğını işitip göre künden ik: kat olarak olarak sa_ 
rek şnşıracak-tı . hile Urmanıp çıktı. İleride zapti-

Orada şüphesız Kamil Bey var yeler gcziniyorlaı·, akşamdan tu 
dı. Hünknrın bu geceki ziyaretin. tuşturulınn kızıl alevli meşaleleı 
de pek tercümana da ihtiyacı cansız yanıyorlnrdı. Besbelli zift. 
yoktu ya? Has misafiri ile şöyle leri tükenmeğc yüz tutmuştu. 
bir kaç saat saşlbaşa anlaşıp din- Mabeyinci sahılc çılkUktan son 
lescrc-Jc vakit geçirmek istiyordu. ra, AbdUmzız Hnn kayıkta dü . 
R mi zamanlardaki gibi arada mC'Il tutan ialvarlı adama hoınur
.nakıl vasıtası olacak adamlara ne dandı: 

Senelik 
Altı aylık 
Üç aylık 
Ay bık 

için 
. Kı-. 

-ıooo 
550 
275 
100 

ıcln 

Kr. 

1700 
1000 

500 

Sahip ve Ba,şınuhnıTiri: 
NİZAMh"ITI~ NAZİF 
Neşriyat Direktörti: 

ŞÜKRÜ SARAÇO(iLU 
p İdaııehane: Cağaloğlu, Nu-
J ruosmaniye Caddesi N0. 36 

ıhtryacı vardı? Bu makule tekel - Açıl be herif. Aı aç kta eğ. 
lüfler yeni tan!§ ol~?lar içindi. leş! de idi. A'bdüüıziz Han kemali en 
Abdülfıziz Han ile Ojeni hazret- Kay • geriye döneı-ck on be~ niyetinden birı ile iktifa etmiye
leri bi~birlerıni yeni görmüyorlar metre aç::ktn durmaya başladı. rck Ebrukemanı da ATZıniya. 
ı ya? Yeni. yaka. dostlrı.ıkları da Fahri Beyin yanaşarak bir şeyler kalfanın yanına lkatıştırmışti. Zı 

ctu. Henfu. Parıs hatırasını u. söylediği zaptiyeler acele ile bi- ten Aı7.niyaz akşamdan dersim 
cılk ~adar zaman gelip geç - rer tarafa savuşuy()J.'lat'dı:. alarak Beylerbeyine yollanmıştı. 
ııişti. lnsanın ömrü vefa ettik Saltanat kayıgında da hünkfı. Belki de, imparntorıçeye usule< 
' ayrı, yüz doksan beş sene rın sabırsız.b,gı nrtyordu. Ah böy açılı:p hünkarı.n gizlı ziyaretinden 
lşasa, Pariste geçen rüyalı le helecanlı demlere bütüı~ bir dem vurmuştu. 
;ri unutmak kabil miydi? ömür feda edilebilirdi. Abdüla- Sultan Aziz yerinde karar cdc-
onlar ne günlerdi? Zevk i. ziz Han tahta geçtiği zaman ü. rniyordu. l\fabcyinc; Fahri Beyin 
·un karışarak hararetli nıh zerinden tamam sekiz sene a tı<• sahile döndiıgünii karnnlıktu se -
y.Jtıp eze eze hırpaladığı halde bu rUtbc kalbinin çarparak çer gi:hi oldu. Kayı'kçılara kükre-
hiç unutulabilir mi? gözlerınin dumantanıp karardı- di: 
!aziz Han Fahri Beye ğını bilmiyordu. Elleri ile dizler - Tiz sahıle yanaş n. Amma. 

titril ordu. l•'ahrınin teşrifatçt Kf, sessiz yanaşın! 

f 

EN SON HAVADİS 

ET 1 BANK 
Müfettiş Muavinliği İmtihanı 

l 40 lira kadro maaıılı Eti Bank Müfettiıı Muavinliii için 
94 1 cumartesi günü müsabaka imtihanı yapılacaktır. 

Aranılan ıartlar tunlardır: 

A) Türk olmnk. 
B) Siyasi haklara sahip olmak. 
C) Herhangi bir surette mahkum olmamak. 
Ç) Askerlikle alakası olmamak. 

19/7/ 

D) lkti t Fakülteleri veya Yüksek Ticarel Mektebi mezunu, 
yahut bunlara mümasil ve ayni derecedeki ecnebi mektep
lerinin birinden mezun olmak. 

E) 1. l. l 94 1 tarihine göre 30 yaşından yukarı olmamak. 
F) Bankaca hakkında yapılacak tahkikattan müsbet netice alın

mı olmak. 
H) Yolculuk zahmetlerine mütehammıl bulunmak. 
imtihana talip olanlar 5. 7. 941 tarihine kadar Banka Umum t\lü-

dürlüğüne tahriren müracaat edeceklerdir. 

isti daya şu evrakın bağlanması lazımdır: 

a) Nüfus hüviyet cüzdanı (a!llı veya tasdikli sureti). 
b) El yaLısı ile hal terciiıneiii hülasası. 
c) Askerlik terhis veya tecil vesikası. 
ç) Mezuniyet şehadetnamesi veya tnııdiknamesı. 
d) Sağlam bünyeli ve yolculuğa dayanıklı olduğuna dair res

mi tabip raporu. 
e) 3 adet 6 X 9 eb'adında fotoğraf. 

Aranılnn evsafı hniz görülenlerden Bankaca haklarında yapıla
cak tı:ıhkiknttan mü~bet netice alınını!: olanlar evvela tahriri ve 
müteakiben şifahi imtihana tabi tutul~caklardır. 

Jmtihanlar taliplere bildırilecek olan günlerde Ankarada bu
lunan talipler için Banka Umum Müdürlüğünde yapılacaktır. 1s
tanbulda mukim olan taliplerin imtihC>nlnrı Bankanın İstanbul Bü
rosunda yapılacaktır. Tahriri imtihanda muvaffak olamıyaıılar ei
fahi imtihana gİrcmiyeceklerdir. 

İMTİHAN PROGRAMI: 

,1 - Ticaret: Emtia alım satımları, Ticari sevkiyat ve sigorta 
işlcrı hakkında umumi malumat. 

2 - Maliye: ( Vt•rgi na.ı:ariyeleri ve vasıtalı vasıtasız vcrgileri
mi:ı:) hakkında umumi malumat. 

3 - Muhasebe: Usulü defteri (Defa tiri ticariye, Bilançolar ve 
bunlar hakkındıı nazari ve tatbiki malumat). 

4 - Ticari Hesap: (Basit ve mürekkep faiz, iskonto faizli he-
sabı cariler. ' 

5 - Hcndeıe: (Satıh ve hacim me!<ahaları). 
6 - Coğra!ya; Tür ki> f"nİn tabii ve iktisadi coğrafyası. 
7 - Ecnebı Lısanı: (F'ıaıısızca, İngilizce, almanca lisanından 

biri). 

Bu imtihnndn kazananlara 3659 No. lu kanunun • ükümleri da
hilinde Barem derecelerine tekabül ~den maaş verilecektir. 

Türkiye Cumhuriyeti 

Ziraat Bankası 
Kuruluş Tarihı: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Türle 

Şube ve Ajans adedi: 265 
Zjrai ,·c 1'kari her nevi banka ınuamelelcri 

Para biriktirenlere 28.800 lira lkramiye veriyor 

. - -- - -::--- -. - - -- ·- . 

Ji Ha.1.iran 19H PAZAl~1't~İ 

1 İstanbul Betediy~si ilinları 
Yıllk kirası 

480,00 

680,00 

300,00 

195,00 

278,00 

120,00 

100,00 

28,00 

İlk teminatt 

36,00 

51,00 

22,50 

14,63 

20,75 

9,00 

7,50 

3,60 

Şehzade başında FeV7.iyc cadde 
de 15 numaralı ev. 
Kadıkö~·ündc Cnfeıağa nıahaU 
nin Muvakkithane caddesinde 1 fi 
maralı dükk.in. 
Babıalide Laıahayrcddin mahtıll 
nin Fatma Sultan sokağında 5 rJl 
maralı Hacı ~iıağa medresesi 
Yüksek kaldmmda Kulcdib 11 

metruk mezarlık mahalli. 
Tcpcbaşında Meşruti~·et caddcs 
12 numaralı dükkan. 
Tepebaşında Mc.jrutlyet caddcc;ı.Jl 
10 numaralı dükkiı.n. 
Tepebaşmda Meşrutiyet caddcs.ıı 
14 numaralı diikkan. 
Bcşiktnşta Sinanpaşa m:ıhıı~·es1. 
Jlas(ırın sokağında 9 numaralı ot 
kfın. 

Yıllık kira bedeli mulınmmeıııeıl ile ıik teminat miktarları yll 
rıda ynzılı gnyri men'ttuller birer sene miiddetlc kiraya verilmek ~ 
re ayrı ayrı açık aı1tırmaya konulınuşlur: Şaıtııamclel'i Zabıt ve ~~~a ~ 
Iat Müdürlüğü kaleminde görülebilir. lhale 27/6/911 Cuma guntı · 
14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk tcıninat mak: 
ve~a mcktup1aı·ile ihale günü muayyen saatte Daimi Encümende 53' 
~m~~ 4 .. 

Motörlü kar a nakil vasıtaları nın 
senelik muayenelerine dair 

talimatname 
l) - Moforlü kara nakil vasıt.alannın senelik fenni muayenele.ııı 

19 Haziran 941 Pazartesi günü başlanacak ve her Pazartesi, Salı, çe. 
şamba, Perşembe, Cuına gunleı"i Aynsofya meydanında \'C Cıuna~ 
günleri Kadıköy hfıl binası önünde yapılacaktır. Alfıkadaı-lann. :ışııglııl 
gös1erilen plaka sayılarının isabet cttığl günlerde muayene yerındc 
z.tr bulıınmaları mecburidir. O' 

2)-31 Mayıs 941 taıihine kadar pluka alım§ bulunan bılumum ııı 
törHi kara 11akil \'asıtalan da senelik muayene yaptımuya mecburdıl 
lar. 

3)-14903 numara ve 19/11/940 forihli Vekillet· Heyetinin ktırBr 
seyrüseferden menedilmiş olnn hususi otomobiller ile motosikletler 
eenelik fenni muayeneleri §imdilik yapılınıyacaktır. Bunların muıı> 
oeye getirilmeleri icap eder etmez ayrıca ilim edilecektir. 

4)- Mücbir sebepler olmaksızın tesbit edilen giinde muaycnc;:e S~ 
tirilmiyen motörHi nakil ,·ası talan seyrüsefer edemezler. Ettikler! ti el! 
diı-de bu gibilcrln plltkaları derhal sökülecektir. Ve seyrü~ferden ıılbi 
edilmekle beraber maktuan 25 lira para oezası alınacaktır. Böyle sO 
muameleye tabi tutulan ve&ıitin fenni muayenesi kendi sınıfının 
muayene güni.inde yapılacakt.ıı·. ( 

5)- Fenni muayeneye gelmiyen motörlü nakil vasıtalannın tll~ r 
yencleri yapıldığı her güni.in ferdasında bir liste Makine ıjUbesi M_udil~ 
lüğüııce tanzim edilerek Emniyet 6 ıncı Ş . Müdürlüğüne gönderı1eC 

1
, 

v.c cezalı olanlar ceı.aları 'kıhsil cdilmedıkc·e hiçbir muamele ynpıl1111> 
caktır . 

6)- Mazeretleri dolayısilc tesbit edilen günde muayeneye gel~~ 
mi ·en motörlü nakil va ıtaları için muayene gününden evvel Bele<J» 
Fen İşleri Müdürlüğüne bir istida ile müracaat etmek ve plaka111! 

1
• 

Makine şubesi Müdürlüğürre teslim etmeleri liızımdır. Bu şekilde Jllll! 
c:ıat etrrıiycnlcr hakkında madde 4 hUkilmleri iatblk edilir. 

Motörlü kara naki l vasıtalarının 
muayene tarihleri 

icra Vekillcıi Heyeti knrnrilc &cyrüse~rine mi.ıseade edilıııiş o'I 
otomobiller: 

1'arıhi Pl:'ıka No 
19/ 61941 40G--800 
2016/:)4] 800-1400 
21/61941 Kadıköy 

TAKSİLER 

29/7 /941 281)1-2900 Çıft 
30/7 /941 2801-2900 Tek 
Sl/i /941 2901-3000 Çift 
1/8/941 2901-3000 Tek 
2/8/ 941 Çiflieı Kadtköy 

OTOBÜSLER k sana ne söylüyorum. mile gitti w haylı olmuştu. Belk. Ycdı çifte, duvar deliklerin 
k ver. Haşmetli impa- ıde yapac..ı"'ını vapm~. geri dönü- sokulan yılanlar gıbi fışırdıyara' 23 16 !141 1501-1600 Çıft ( 
-roıne hafi girmek di- ~-ordu. NcrCC: ':}'. c çıka gelip: c;ahile yanaştı. Fahri Beyin se 24/ 6/ 941 1501-1600 Tek 

4/ 8/ 9!1 3001--3040 
5/8/941 3041--3080 
6/8/941 3081-3120 
7181941 a120._.q160 
8 (8/941 . 3160--3200 
918/941 Kadıl·öy 

Jı 

.an 
Lu 
J ,{ 
W\ı 

•'.ı :ık iııe hep J,j 

nilın kulağını büker - - Efendimiz buyursunlar. Ka vinc ıçirıde gözleri giilUyordu., 25/61941 1601-1700 Çift 
ıza geleyim demesin. rı hümayun fıgyarclan halı k<ı - Yerden tLmenna ederek mırılda- 26/6/ 9U 1601-1700 Tek 

averlermi dahi oyala mı~ır! diyeceıkti. .nıp arzettı: 27/6 fılU 170l-1800 Çift 
İşte ne olursa, o.:.ıclan sonra ol, - YaYerln ~ın ıılııııı;:ltır · 28/6/9H Tekler Kadıköy 

~elıın.ımet efondisı. cırktı. Abdüla7.iz Han İmparntori Efı~nıHmiz ra~l-Pt aııı) 11 r 11!1 • 30/6 1941 liOl-1800 Tek 
nnden kat'i mana ~nin nedimelerinden çekinıyor - lıır! Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesapla- 1/ 7/941 1801-1900 Çift 
ıçın başını önüne du. Onlar, hanımların zevkine Sulıaıı \zi1. J!İİılı·ri parla) ll· rında en a:t. 50 lirası bulunanlara denede 4 defa çekile<:ek kur' 2/7/941 1801-1!)00 Tek 

dı. Abdülaiiz Han hiı.rnet eder birer mahrem vasıta k J • d ~ 3/71941 1901-2000 Çift 
ı- t?k~arladı_: dan başka seyler değildi amma. rıı ıı· ıı•ı< ... iiın etıı: a ile aşağıdaki pi.na göre ikramiye aı,11tılacaktır: 417194 t 1901_ 2000 Tek 

v tı gıtmemıze iyi et illa, 0 pa.:ıcar yanaklı puhu göz- - A fı.rin :ı ııa. İ~tı• hii} le 4 adet 1.000 Liralık 4.000 Lr. lOlt adet 50 Liralıık 51000 
Lira 5/ 7 /9H Çi(tler Kadıkiiy \ 

' ne dersin? Şim- lü yaverin vücudü hoş görüle _ olınrılı. Elhı·t nıiikiıl"a ıuu ı:;ö - 4 • 500 > 2.000 > ılo • 
40 

> •,SOO > 7/7/941 2001-2100 Çift 
~in uyuduğunu «nez.eli! Ötokilcı· neyse ne idi1ıer. rıır,,1111:.. 4 » 250 > 1.0-00 • 8/7/941 2001-2100 Tek , 
nıma, sen cyorgun fakat kan benizli yavere taham- İıııpuratorİ<'t' Hı•\ lnlı"' i ka-. 40 , 100 ,, 4.000 > lGO • 20 » 3.200 » 9/7/ 941 2101-2200 Çift 
lnsca'kt~.»kdiy~~ mlDil glüçtü. 1 rııula arzı ni,~ız k:ı İfonııı. (reıı· . ı d ki 1 ı· 10/7/ !>41 2101- 2200 Tek 

,uır ere ıyJ 1 f • DIKKA1': Hesap arın a paı-a ar bir ~ene içınde 50 ıra. lll7 /!l4l 2201_ 2300 Çift 
'm· . e?nF...,,,,_r,·ler gu- le aE,!_arusıkvarc ı. ı~t-ı.ıniyaz kat a. • flind ur.rmııı-ıı. Snı·ın lıama • 1 lk 

ı. ~ ... ı.u... • :.u eman ımparatorıçen"ll o •• l · I dan aşağı düşınıyen ere -ramiye çıktıgı takdirde % 20 faz. 12/7 /941 Tekler Kadıköy 
tavukfara benze- nedmıel ı ini b rel' tarafa Ç€ıke- lllllHl.ı kııl f n .ıl ~ tı:ı Hl 0 ııı~ı~· lasile vcrile<.-cktır. 14/7 / 9-U 2201-2300 Tek 

n pek~ tekellüfle. rek oyalıynb"lıılcrdi. İkisi de lnrdı . .t\ r7.t lll}Ut. ımpnratorıçc Kuralar senede 4 defa 11 Eylfıl, 11 Bırincikfmun, 11 1517/941 2301-2400 Çift 
/O ~erler. Banyo mekkfü: ca7.uladnn daha ayar i- ııiıı } umıı::nl. pıızıılarıııı o~"lı:;· Mart\'(' 11 HnzJran tarihlerinde çekilecektir. 16/7/ 941 2301-2400 Tek 
·; ını~?~Q~y~le:_:n~c~~~- i.~iz~u~· -~d~i.-B~u,.;ı!!ş~le!!r~d!:f'_!<'~h~l~i1~k~le~ı~, .!c~I ':_· :,-·~"·:.:,-~-----_:_-~J~l;:rı 'l'k~~v:a!.r .:.....:~•:'*::;:-::2::::========'.!!!!!!!ı~ZO~!' ~4~M~4.~t-~~u~:~: ~~· 17 /7 /941 2401-2500 Çift 
- ·· 18/7 {!41 2401-2500 Tek 

Kamyon ve Kamyonetler 

11/8 /941 
12/81941 
13/8/941 
H/8/941 
15/8/ 941 
16/8/941 
18/81941 
19/8/941 
21/8/941 

3401-3500 
3501-3600 
3601--3700 
3701--3800 
3801-3900 
Kadıköy 
3001-4000 
4001-4100 
4201-4:100 

Ziraat knmyon ve knmyon~r~ 
22/8/941 
23/8/941 Kadıköy 
Resmi otomobil, kamyon ,ıe 

~-----------__.,,,.,, kamyonetleri 

ir e\iıuiz ul:ıcak. 
if,i giyineceğiz. 
olank Dilediği
eeg-iz. Güliip es· 

En Son H avadisin Cinagel ve Macera Tefrikası: 25 

li< LI LOKANT "1 
- Ü) le i ... e "'Ö) le lıirini evı 191719.u Çiftler ~dıköy 

yor .. u 11 ıl:eğil mi? 2117 /~41 2501-2600 Çift 25 /8/941 1-100 
- Rnt. 2217/941 2501--2600 Tek t 26/8/941 101-200 

1 dii: 
ıın lıizi edendir -
.. nıc~irıin <:ı•hcl)ini 

ı mı? Korl.u~or!· 
)mdi}e adar ynpı 
:ıııbtırız, diye çeki· 

ı böyle ClüşiinmÜ} o -

rlii iiııdiim: F:ırzı'dcliın ki i~te Çeviren : 1 Ben, lıer söziiıııe «ı•voı !» Di) c· 
diiim gihi hir kC1caya 'unhnı· /Vl cek, her dileğimi itiraZ3ız yeri-
0 ela hl'rıi Ql"\iyor. Bir çocuğu· • S. Çapanoğlu ne getiremık lıir kot·a almak i · 
muz oldu. knıılı, Ub'llr uz. ahlı, terim • 
iniltili get'elerin korkunç luı • niıı Cikriııdcyim. -Bı•niıuki bö} le değil .. 
yalleri kafaımlım ilindi. Y eııi, - Y il\ amıı Lozulıwağındaıı J encj hıı) retle kardeiiııiıı } Ü· 

gü~l, me. ut hir lıa) nt İçinde aadetfo yıkılacağını~aıı korku züııe baktı: 
ya ıyorıım. Kocam ııumfülu bir yoroun değil mi?·.. işte hende - Ne dedin, enin ki hö~ le 
adam... lazi c, hahamın ana· Ö)lC)İnt. değil ıni? ... Demek la arludı-

- Kim hu talili fani'( 23/7/ 941 2601-2700 Çift 27/8/941 201-300 
- Lui Narman... 24/i /941 2601-2700 Tek 28/8/941 301-400 
- Şu bildiğimiz çiftçi mi? 25/7 /941 2701-2800 Çıft 2918/941 401-500 
- Otıa kar,.1 kalbimde J,ir 26 /7/941 Tekler Kadıköy ~ 30/81!}41 Kadıköy 1) 

• __ ~_1_11_941~-2-10_1~~-oo--;--T-ek~~ -~~~~~~~---!411 / sıcaklık du) U) oruın. Hayatını =---' 
zahmetle kazanına ı lıo~uma gi 1 • fi 
diyor· Son~~ kiLirli, aıametli, T. H. K. lstanbul şubesi başkanhGınd• 
ka,·gacı degıl.. . .ı: amu lu, ı:<af, f ıt4 
temiz bir köy çocuğu ..• yalnız ı _ Evvelce eksiltmesi ilan edilmiş olan iki milyon \ıt 
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rm ' I.' ki kanıyor. Bil- mm hayutlürına dair bfr ~ey -fü ı~ ..• ) abıız ben alaca- ğın b iri \"ar· Yok a konu§U{l ka 
!bilmi) or. t~ıc hö) le aadct ve ğım erkeğin pnrn ı az, fi kri rar falan da verdiniz mi? .. . 

ı;ıtrnenıı~ olabılırm. Bahaınııı liradır. Eksiltme 19 Haz.iran 941 Perşembe günü saat on beşte ~·· 
vereceği paranın onun ııaıarın ğaloğluında şube binasında mUteşekkil komisyon huzurunda 

me· •iyar analar kızla-
rıuı amrlar. Sana doğ 
l ll .ı yerim mi, hen ev-
l'lll a ziynde, buratlım 
z, ı,ı; ı.... .-ln i th orum. Bir 
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ı ' kncn;;ı.uJ:ın l-11::-I yoruuı. 
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neşe içimle ya:ı;:ırken, hir ge - mahdut, calıilue bir atlam ol • Nerede oldu bu anlaşma? .. . 
lip: «Anam, hahnıu yakaladı- ma~ını iİ tiyorum. Alacağını ko Ar&na sır~da köye inmekle 
lar. Seni 'le tutnııığıı geliyor • ca, ,zckika, servetçe, \'elhusıl mercimek fırına Hrilir mi'! 
lnd» <ler , o zaman ııe yapa· hn surette ~ri hir in- Katlin u tu. Ce,np venne· 
run? 'a ıl bakarım kocamın san Qhıınlıdır· Bana kafa tut' di. Jervej karde§inin yanakları 
) üzline? ... Du kötii fena §CY· ınak, azarlamak, yaptığını ~ey- nı öptii: 
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- Ren de a aği yukari se - lıu ermez senin!• diyclhileyim. mı? 

da kıymet ve ehemınh·cti olma pılacaktır.~ .. ut.t" 
d ığına katin en eminim. 3 - Isteknlerin yeni nümune ve şartnameyJ görmek e~ * her gün ve münakasaya girmek için de kanunun tarif etti~ ~1,l 

ka ve teıninatlarile biı'likte münnkasa günü şubeye mıh'B 
Bir kaç gün sonra, l\larten 

kızlarının ağızJarını aradı, ko
nu~uı> anlaı;:tıkları Liri olup 
olmadığını anlamak i tedi. Jer 
vej, menfi cevap verdi: 

- Dalın konuştuğum, be
ğendiğim kiııı e ) ok ... 

- Daha var -
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