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Atinada 
reni bir 
blktmet 
kuralda 

Bir beyanname 
neşredildi 

Yeni hükumetin başına 
Epirde mütareke 
akteden Yunan 
Generali geçti 

~ akp,mki Radyo cazetesin -
den: 

Alman kaynaklarından verilen 
haberler~ göre, Atinada yeni bir 
Yunan hükl'ımeti kurulmu§tur. 

Yeni hükümet, Alman ordusile 
mütareke akteden Epir cephesinde
ki Yunan kuvvetlerinin kumandanı 
tarafından teşkil edilmiştir. 

Kumandan, yeni hükumetin te • 
§ekkülü münasebetile neşrettiği be. 
yannıımede, mütarekenin ııkdine a. 
mil olan ııebeblerfo, yeni hükume
tin kurulma8lnda da amil oldukları 
Dl zımnen anlatmaktııdır. 

İNGİLİZ 

Yazı itleri telefonu 20i03 

Almanlann asker ıhraç ettikleri Abo J!manımn bulunduğu mevkii 
gösteriT harita T . ,, ................ --............. - ... °"' 

.. ~s aJ~nsının . i RUSYANIN 
muhım hır haberı ( YENi 

Almanlar ! KARARI 
FlnlAndi1a· 1 Harb m;;ı;mesinin 
'a asker l Sov~et arazisinden 

1 transıt olarak geç· 
çıkardılar mesi yasak edildi 

M tb t d Bu karardan Japonlar a ua ın a 12 bin kişilik bir • memnun olmadılar 

Barb çetin 1 

bir salba1a1 

giriyor 1 

( Londraya göre ) 

B. Bitlerin 
yeni planı 

«Almanya 12 ada ile irtibat 
te•i• etmeğe ve belki de 
Suriye yolunu iıgal ederek 
T ürlıiyeyi sarmaf:a gayret 

edecektir» 

Hedef: Süveyş, Irak 
petrolları ve 
Cebelüttarı~ 

Londra, 30 tA.A.) - Afi: 
Bu sabahki ~azcteler, bıgiliz 

kıt'alarının tahliyelerine dalr taf
silat verme~e izin alarak Yunanis
tan muharebesi hakkında hüküm 
yürütme,ğe intizaren sevkulceyş 
vaziyetini bilhassa Akdeniz mese
lesini hararetle bahis mevzuu. edi
yorlaı:. 

Balkanlarda inkar edilemez bir 
muvaffakiyet kazanan B. Hitlerin 
vakit ~eçirmedcn taarruzuna de
vam edeceğinde hiç kimse şüphe 
etmemektedir. Hitler planının ne 
oldu~ şimdiden belli olmaktadır: 

.Bu pUn Süveyş ve Irak petrol
larını kontrol etmek üzere Mısırı TENKIDLER Alman kuvveti Abo 

T 
limanına ihrac edildi 

aymis kabinede bazı 
değişiklikler yapılma- Alman kıt' alarının 28 

slnı ileri iiriiy_or Nisanda Tamperege 

Moekova 30 (A.A.) - Dıı bir kıskaç nrasın:ı. s•kıstırmak ve 
ticaret halk komiseri Mikoyanın Elcezireyi ve belki de Tancayı ie
dün imzaladığı bir emirnameye ~al ed'erek Akdenlzin öbür ucunda 
göre, her türlü harb malzeme - ı bulunan Cebelüttarıkı istifade e-
ainin Sovyetler Birliği arazisin- dilemez bir hale kov:naktır; 
den transit olarak geçmesi yn _ j Almanlar Kıl>ns yolı~e Surıyeye 

nakline başlandı 
sak cdilmekt di . T nliİ'i m f ecekle.-mtA 

j nedilen malzeme araaında mü-1 Askeri mUtehassı.~ıaı:~n coı?u un 

Vunanistandaki himmat. tayyare mühimmat i- (Devanıı 3 uncu sayfada) 
maline yarayacak Uletler ve pat.. •••••••••• ......................................... . 

m hareb lerden 
alınan dersi r 

TaUinn 30 (A.A.) - Taaa a • 
jansı bildiriyor: 

Pravda gazete.fl muhabirinin i · 
nanılır haberlere istinaden bildir -

. diğine göre, 26 Nisanda 4 Alman 
Londra, ~O (A~.) - Daıly nakliye gemisi Abo - Turku • Fin. 

Mail gazetesı Yunnnıst~ muha- landiya limanına gelmif ve csliha, 
rebelerınden şu derslerı çıkar- tank, topçu veaaircsile takriben 12 
maktadır·. . . bin ki§ilik Alman kıt'ıılarını karaya 

1 - Kafı derce:?~ .. tayyare ve çıkarmıştır. 28 Nisanda bu kıt' ala
(Devamı 3 uncu anyfada) rın Tampere'ye nakli baılamıştır. 

Dün akşamki Radyo gazetesin
den: 

( Devanu 3 üncü sayfada) 

layıcı maddeler de vardır. 
Diğer ma1lırnn Lran it tariki 

ile Sovyetler arazisinden geç -
mesi serbesttir. Fakat bunun i
çin de mevcud ticaret anln§llla• 
larına istinaden verilebilecek 
hususi hir müsaade istihsali la
zımdır. 

Japonyada memnuniyetsizlik 
Dün ak§nmkı Radyo gazete. 

sinden: 
(Devanu 3 Uncü sayfada) 

\... ............................................ .) merikada harb 
cereyanı gittikçe 

l1uvve leniyor 
Amerikavı filosu Atlantik oe 

Pasif 'kte kontrol •ahasını 
geni§letti 

Kızılay nizam mesi de 
bazı tadilat yapıldı 

Ncvyork, 30 (A.A.) - Nev
yorkta çıkan ?. M. _gazetesi baş
makalesinde şunları yazıyor: 

Eğer harbin yegane gayesi to
( Devamı 3 üncü sayfada) 

General diyor ki 
Harb İngilizce 

konuşan milletlerin 
ittihadına doğru 

gidiyor 
--YAZAN:-

Emekli General 

H. Emir Erkilet 
cSOn Posta• nın nskcrt 

muharriri 

Merkezde daimi olarak vazife görecek bir 
Umum Müdür ve bir de mü/ ettiş bulunacak 

B 
u harb·n, bir Alman _ Kızılay umum\ heyeti toplantı halinde 
İns;;liz mücadelesi oldu- Ankara, 30 (Hususi) - Kızılay vazife ile işti~al edemiyecektir. 

t 

lngiliz b~veıem Çörçit 

[ 
Yunanistandaki J 
İngiliz kuvvetleri . 

45blnasker 
tabliye 
edildi 

lngilizlerin ölü ve 
,.,, .. ralı zayiatı 
' 3 bin kişi 

.. . 
Çörçil dün Avam 
Kamarasında 
izahat verdi ğuna şuphc voktıır. Eğer 1ngil- umumi heyeti bURUn öğleden ev- Umum merkez ve idare heyeti ic

tere, Alınanyanın orta. doğu velki toplantısında nizamname- tmalarına iştirak edebilecek. takat 
ve cenub dogu Avrupadaki e- ae yapılması ıteklü dilen tadilleri reyi istışarl mahiyette olacaktır. 
meller ne mümaşat etse ıdi ve miızakere ve kabul etmiştir. Bu Nizamname tndillHını miıteakıb Londrn. 30 (Rad'yQ) - Başvekil 
Alman müstemlC'kclerinin ia- tadıliita f:?Öre umumi mer!keı-z~ umumi merkez azalıklarından vu- tB. Çörçil bugün Avam K.amara-
desıne rıza uö rse idi bu daım.i olarak vazıfe ~örecek bir kubulan münhallere İstanbul sında son hı:ırcktıt etrafında beya-
lhaı:b, ağlebi ihtımal, çıkmazdı. umum müdür ve bir başmüfettiş meıb'usu Rana Tarhan, Sıhhat ve natta bulull'Q'lUS ve Yunansitan-
Çıksn da belki başka semt ve bultJnncaktır. Umum müdür idare İçtımai Muavenet Vekılı Huh1 l l S Ü NVfada) .. 
mahiyetlerde vücud bulur ve heyeti kararlarını icra ve ccmive- Atalaş, Abdurrahh n Nacı De- ' 
herhald'e mahdud sahalara te aıd bütün muamelulı ifa ile mira~ seçilmışlerdir. Bu b 
münhasır kalırdı. mükellef ve bunların hüsnü c<.'re- Umumi mcrkeı he'\ieti Pazar-

(Arkuı sayfa 7 sütun t de.) yanından mes'ul olacaktır. Umum tesi .gumi toplantıya ~aRırılmıştır. I 3 Ü yf ad 
\., J müdür do~ ud'an do~ruya rı~ asete Bu. toplantıda idar~ h:yeti seçimi -

bağlı olacak ve haricdc başka bir (Devamı 3 Uncu sayfada) 

İdare işleri telefonu : 20203 Fiatı 5 kuruı 

• Anadoluya gitmek istiyenler 

İlk kafile bugün 
hareket ediyor 

Anadoluya gidenlerin orada uzun müddet 
ikamete mecbur edilecekleri hakkındaki 

şayialar yalandır 
Şehrimizden hiikumet vesa

itile meccanen Anadoluya git
mek istiyen vatandaşların nak. 
li işine bugünden itibaren ba~
lanacııktır. Bugün ilk olarak 
saat 1 4 te Denizyolları idare
sinin Tırhan ''tlpuru, sıı.at 18 
de <le Aksu vapuru Galata rıh
tımından hareket edecekler -
dir. 

f neboluya gitmek istiyen 
vatanda~lar Tırhan vapuruna, 

1 

Zonguldak, Filyos, Karabük 
İsmetpaşa ve Eskipazar iske -
lelerine gitmek istiyenler de 
Aksu vapuruna bineceklerdir. 

Ellerindeki bilet numarala
rına gör<: bugün se\·kleri mu
kaner bulunan vatandaşların 
vapurların hareketinden evvel 
Galata rıhtımına gelmeleri ve 
vapurlarda yerlerini olmalan 
alakadar1arca bildirilmektedir. 

(Devamı 3 üncü say.fada) 

Kesik kol bacak ve 
cinayetinin esrarı 
tamamile çözüldü 

'Ü'çii kadın olmak üzere beş 
kişi tevk·f edildile~ 

Katiller ttiyler ürper
tici faciayı anlatıyorlar 

Bundan 15 ,gün evvel D 'k., şt:ı 
Abbasağa parkının :kuytu hır ye
rinde çirııe!ller arnsında ve b ir çu
valın için kesik ikı kolla iki bacak 1 
bulunmuştu. 

Kesik bacaklardaki bir çift ço
raptan başka vak' anın aydınlan
masına medar olabilecek ortada 
en küçük bir ipucu dahi bulunrna
:nuı.sma rağmen on beş ~nlük yo
rucu, fakat o nisbette de muvaffa
idyetli bir mesai sonunda zabıta 
ve adliyemiz bu esrarlı cinayeti 
aydınlatmış bulunmaktadır. 

Cinayet etrafında tahkikata ba 
lıyan zabıta evvelce de kaydeW~ı
miz !J!ibi ilk iş olarak maktulün 
hüviyetini araştırmış. bu feci akı
bete uğrıyan zavalhnm il34)iktaş 
civarında oturan ve ötede beride 
amelelik yapan Boyabadlı Mah-

( Arkası sayfa 7 sütun 4 te) 

(Birind: sıra) solda Kazım, sağda 
Şevket, (ortada) Zehra, (yuka~ 

da) solda Satı, sağda Ayşe 

Ankara Polis Ensrtn n 
Bir /sviçre mecmuası enstitünün dünyanın en 1nÜ· 

kenımel enstitülerinden biri oldugunu söylüyor 

Polis Eııstitüsiin de yoklama 
İsviçrenio tcı.nınmııı mccmualaıın-ıEnatitüsüne tahsis etmiştir. MecmU!l 

dan {1llustre) son nüshalarından bu sayfadaki yazısında diyor ki: 
birinin bir ııaylasını Ankara Poli.a (Arkası sayfa 7 ıütuo 2 de) 
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Telgrd, .. Tele~on Ve Telsiz llaberleri 
• 

Baldna7e 1 Harb çetin bir Sabık Yunan 1 P~~ 1 Amerika, ingiltere, 1 

ve:ıtUrbn safhaya giriyor Başvekil muavini AEEMfNôE Hobtnda,Avustralya Cebeluttarık ve 
Buton nazarlar 

Alman kıt'alan Nor
veçe gitmek üzere 
Fin topraklanndan 

transit olarak 
geçiyorlarDllf 

&rilae =-B~H:tl:~ ;:::yi An karada • Hangi hedefe dogru? arasındaki anlaşma Süveyşe çevrilmiş 
çerift!lek eeuen bir ~u elinde y Sel' R E bulunan ~ adalaradan ve 12 a- Ankara, 30 (Hususi) Şelrri- · azan: ım agıp met - -
dadan Kıbrıs yolu ile Suriyeye mize gel.rniJ bulunan aabık. Yunan Y ugoslavya ile Yunanis- Japonya lnı devletlerden biri· /sviçre matbuatına gör 
atlaman ~yret edecektir. bqvekil muavini 8. Kocias bugün tanın Mıhver kuvvetleri nin aTIUÜİne taarruz ederse h k.... . 

General Roaunelin emrinde bu- Haricİ)"e Vekilimiz Saracoğlunun tarafından iıstıla edılerek harb dı- Pailikteki üıler müffereken are at şıddet/enecek 
lunan kllvveUer Mı.Pıra karşı yap- refakatinde Büyük. Millet Meclisini şına çıkarılmaları askeri harekat- kullan la k 
tıklan lıarekltı tesri ederken ay- ziyaret etrniotir. B. Kocias Hariciye ta duraklık husule getirdi. Şimdi 1 ca . 
ni zamanda başka Alman kuvvet- Vekilimizle birlikte kordiplomatiğe bütün gözler üç noktaya dikılnıiş Londra 1 (~_.~.) cDaıly 
1eri Cebelüttat'ık üzerine yürüye- mah8U8 locadan Meclis müzakera- olarak vaziyetin ınkışafını bekli- E~~> ~~zete.s.ının Nevyork . mu 
ceklerdir. Binasaleyb çÔk ç~tin tını tak.ib etmiıtir. B. Kocias'ın bu- yor: h~_bı:ıne g~re, B•rleşık Amerika, 

«Küçük Aayada harekat ıes
ıizce Ye Türk topraklarına 
dokunmadan yapılacakmıt,, 

mulıarebelel'e jntizar etmelidir. radan Amerikaya gideceği lıaber Cebelüttarık Mısı~ ve Atlan Buyuk Brıtanya, Avu9 tralya ve 
Bu muharebelerde İn~lizler için verilmektedir. tik. ' ' - Holanda arasın:.ia bir anI~ı:na Berne 30 (A.A.) - Ofi ajan 

İngiltereyi en nazik h mevcuddur. Bu anlaşma muchı.ın- aı bildiriyor: 
İ~liz donanması mühim bir rol • •ı• tb d bir damarından zedel:~ k a~~ ce, eğer Japonya bu devletl~raen National Zeitung ve .Tribune de 
~:ı:rıı:~tı~·.!1~~%~1:a~~:;~ ıngı iZ ma uatın a behemehal İngiliz adaları~a t~~~ birinı: aid araziye ta~r~uz ederse, ~e~~ve g~z~rel~~~nin B~rlin muha 
lerini mutadları ~ile büyülı: k•dı vüz eylemek lazım olmadığı biz- ~z~ ~eyıet~.er Pas.fıktekı de - bınnın bıldırdıgıne g~re, Alman 
tehlikelere maruz bırakarak kat'i ten 1 er zat İngilizlerin dahi tahtı iti.rafın- nız uslerını muştereke~ kullan.ı:ı.. - başkumandanlığı Yunanıatan mu -
amil vazifeeiai ~e uıt'aşa- dadır. Mısırla Cebelüttarıkın ele ~akla.rdır. Bu de~letlerın P~s:f!k harebesine bit,ıniş nazanle bııkmak-
caklartlır. Maamafih İnstiliz kuv- (811tanıfa 1 iaci •Jfiıcl•) geçirilmeleri, hatta bunlardan bi- usle:ı taarr~za u~rayan de'!Jletın tadır. . . 

Londra 1 (A.A.) - Royter a - vetleri karada adeöce üstün olma- zırhlı kuvvet 'J(Önderrneden piya- ri.ncinin daha ehemmiyeti haiz bu emrıne. verıle('ekttr. .. Muhabır 1t1nları ılive etmekte -
lammın dipiematik mullarriri ya- dıklanndan azami ihtiyatla hare- cteyi harekete ıeçirmek delHiktir. lunması itibarile şmidilik yalnız Manıll~ .1 ~AA.). - Son RUn - dir: 
ayar: . . . . ket edeceklerdir. 2 - Alman ordularının taarruz onun dahi istila edilmesi bu neti- lerde Phılıppme, Sıngapou~, A - Harbin bir te.-akkuf '·akfe-si ge.. 

Alman nakliye •em.i:lerıntn Fın- «l>Hı e• Tüdıiyeyi wmaia kabiliyetini bundan sonra asla is- ceyi temin edebilir. ' vustralya. ve Hotand~ Hındıstanı- çirmiyeceği biliki'i tiddetleneceğ 
llndiyada Abo'ya asker çıkardı.it ıaYret eclecek» tisgar etmemeliyiz. Almanların Almanlu da bu kanaatte ıbulun na Amerıkan mamulatında~ pek hususunda ısrar ~dilmektedir. Zan 
hakkındaki haberelere .dair .Lon - Times diyor ki: ciddi zayiata ub"adtluarı doğru- mak lazımdır ki bir müddetten be- çok ~m'ba ve av tavvaı:.ıerı ~el • nedildiğine göre. önümüzdeki b 
drad'a hiç bir ~y bilinmi~or: . Düpnan. bir adadan öbüriiae at- dur. Fakat bu zayiatı izam etmek ri İspanya üzerin<leki tazyiklerini miş_!ır. Tayyarel.er hergun ~el - kaç gün içinde harb bazı yerlerd 
. ~ Almanlann F.nlandiya lamak suretile, planının icrası için budalaca ve çok tehlikeli bir ha- artırdıklarından bahsolunuyor. mege deva!:._edıyorlar. h.er zamankinden daha büyük bir 
ile bır anlaşması vardır. Bu an.lq- 1.. 1 Ça kkale b.MW. ... ına reket olur. Cidd! surette hırpalan- Harb üzerinde tesir icra etmek ııddetle patlak verecektir. Seriinin 
ma "bin AlmanlaT Petaa uzumu o an Aa ~ .. - dığı haber verilen Adolf Hitler fır- bakımından Cebelüttarıkın Mısıra Almanyanm Mo'3kova elçisi nazarında Akdenizin heyeti umu -
mo'y::ı~: ora~an da şimali Nor : yalr.lapnaia yalrıya~~ nok.talabn ~OD kasının birkaç ~;n sonra Korent müreccah olmasının sebebi şu • miyesi tek bir cephedir. Alman müa 

~A- k " t 't trolu altına • mak UZet'e ıea eaen ~ . k Pa pt dur·. Berlin den döndü temleke kıt' alarının m...al"ı Afr'ı.:a-veçe ~.llU'C' .. me uzere ransı o- bü .. d 1 . 1 .. T" ki .Min.ezıni ~eçere trası za e- y.... m 
larak asker ı(eçirebilirler. Londra ~n a .a arı ıaa etme .. ıe ur • decek kadar kuvvetli oldu~unu Cebemttank, Akdenizin iki Moskova ı (AA.) - Almanya- da daima artan bir ,iddetle hücum-
bu anlaşmayı teessüfle karşılam.iŞ yeyı ta~ık etmek ~e ba~a. bu mem- gıördül'ümüzü unutmamaltyız. mahrecinden en . ferah olanıdır. nın Sovyeiler Birli~indeki büyük lar. ~ap~ası, A.lamn ha.va kuvvet -
ve vaktile ·Finllndiya hükCimeti lekete hucum edebilmek ~n ~vktıl- Daily Heraid gazetes1, Yunan Bu geçidi ele .~.eçırecek olan kuv- elçisi von Der Schulenbqr~ Pa - lennın Sıcıly~ ıle A~rık.a .arasında 

-..ı: de ~ ti te tod b cev. bakımın.lan elıemmıyeti olan . . 'b h k 1 . d d et k h l İ il k akı 1 dd ti d h d f ne.f(U.ln .-uue e pro s a u - "-~-·l . 12 d .1 . tib t ııı;lenne Lı ya are et erın en a- v , arşı sa ı ın spanyo ar tara zartesi J?Unü Hitlerle ~örüştü ten narını ıoı e en ınnesı, e e ı 
lunınuştu. Bu anlaşma Almanya- me.v..ı en ~pt ve . a a 1 e. ır a na az ehemİnivet vermekte ve A- fından meşgul bulunması itibari- sonra Moskovava dönmüştür. . Akdenizin fethi olan harekatın bi -
da mezun bulunan askerlerin Nor- tesıa c;ıtmeııe ve belk~. d~ ~nye yo- ·~ Kamarasında yapslacak mü- le, Ak-denize duhul ve hurucu tam rer kısmıdır. Bütün Alman hazır -
'V'eÇteki kıt'alanna iltihak etmek ~unu ı,gal ed«:rek. Tu~lciyeyı l&l'Dla. zakerelerin birwk nokt31Arı ay. bir kontrol altına almış demektir. Amer kada harb cereyam lıklar~ kısmi zaferlerle iktifa edil-
dzere Finlindivadan ~çmelerine ga gayret .. rt~decektır. . dınlaıtacağını üm.id etmektedir. Bundan 80nra Süveyş :qııntakası- • • . miyeceğini ve Seriinin dediği gıh 
ınüsaadedir. Geçen aylarda Fin - Newa Chronıcle. gaze!esmde ~er İşçi partisinin naşiri efkarı olan n.a .yapılacak hava akınları. bu f!e g;thkçe kuvvetlen yor ~~.i muh~reb7 .~~i'! «tam bir .. it 
llndiyada. şimali Norveçte ve Bot non Bartlett ve 0.,1 MaıJ pzetesın- bu cazete. başlıc:ı mün~aşa me':- çıdin çok dar ~lm~ı.nd~n. dolayı (Bqt.afı l inci aayfada) gorulmek .utenılc?gını açıkça g~s. -
ni körfez~e hüküm sürt-n feaa de yüzbaıı Liddel Hart. ayni planı zuunu istihsal meselesının teşkıl burayı tıkayabılecegı gıbı Atlan- ıtalit le . 'tflt bü "v kuv- termektedır. Yenı harb aahneleıının 
havalar, kadar ve bttzlar dolayı - izah il~ Almanlann Cebel~tar~k~.a edeceğini kaydederek şunlan ili- tik yolile Akdenizden her suretle vetl=~ ~nJ;~ ~t~ek ı::·b~n harbe ln~liz. ada~an .. ~ad~r ehemmi~etli 
sile, mezun bulunan birçok aslı:er- kar.'ı bır akın y~pnaalan tehlikea.ı u- ve etmektedir· çabuk malzeme yardımı ya- . r . lr d" d d .... me telakki edılecegı aoylenmektedır. 
lerin kıt'alanna iltihak edememi9 zennde l81'ar edryorlar. Daha çok f~brlkava muhtaç ol- pılmasırun da onunu alınış ~e ıyız. e fe!' ~l:n~uA~ş ka: Sü.en Ye Cebelüttank 
91.ması Inuhtemeld\r. İlkbaharın Yüzbaıı Llddel Hart diyor ki: duitumuz ıibi bu fe~rikalarda ia- olur. C? zaman bütün . sula- ~z. e~e~~amn bu mefhumlar I?i~ .Tat .g~ze~~nin ~oma mu -
telmesi, •b1ı1 askerlerin dönmesi işi- Cebe~ttarık fsp~nyol ~hilterin- ha rasyonel bir şekılde çalışılma- rı tehlıkeden masun bır hale w d harbe ~ırmesi meşru bir habınnın bıldırdıgıne gore, Roma • 
hi tecil etmis olabilir ve önümüz- den ve havadan mutemadıyen bom sını temine de mecburuz. Bil tün gelen Akdenizde istenilen nokta- ~~ a 

1 
caktır da da Mihver devletlerinin askeri 

deki birkaç hafta içinde, hatta bun bardı.m,an edildiği takdirde hakiki istihsal sist~izi .ıayet esaslı ya, .istenil<li~i k~.dar ku~et sevk ar; ~. 0 ~zetesi: 32 sayfasının h~r~lt yapma11 beklenmektedir. 
dan fazla Alman askerlerini.n Fin- kıymetini teıkil eden, gemi uğrak. bir surette tadıl etmek lbımdır. ve ihracı mamkun olabılir. Maa-

16 
1:n, r'kan milletinin Mih- Blitun nazarlM her ııeyden evvel 

lindiyadan ~eçmekte oldu~na ü .. ü olmaktan çıkmak tehlikesine Kahinede defitiklilc ınafih Akdenizde tesis oluna.bile- sı~ı ~mi dereceae faal bir Süveyıı ve Cebelüttarık'a çevrilmit-
dair haberler gelmesi beklenebi - maruz kalacaktır. Buna karşı en mü İmalatta ~örülen vavaslığın se- cek bir hakimiyet elbette ki harbin ;ere ke~rş\tih · tmesi lehinde tir. İtalyan gueteleıi Türkiye, Mı -
lir. eaair çare Afrika sah'linde derhal beblerini araştıran Times f!azetesi kazaruln_ıası dE'.mek deıl~ldir ... Fa- :~~ığı ;azıı::ıa ~oldurmuştur. sır, İspan!a ve P~rtekiz gibi doğ -

Alman - Fi.n anlatmasının me - ciiier bir üa i~al etmektir. Böyle de bu mütaleava iştirak etl'!le~te- ~a~ ~.ngıltere ı~ın ~arbın dortte Y Akdenizin iki ucunda ~an do~ya al~~dar memle-ket 
tun askerl~le h.?r~ ma17.e!,11esinin bir hareket ıGµhe1iz güçtür ve Jo. dir. Tirnese ıröre, bu derdin ilacı- uç~nun kaybe~ılmesı demek· ol- lenn durumıle gıttikçe daha fula 
de. ,.,,...,una müsaid olduıu zan- -ama ile beraber bir kara kuvve • m yukanlarda aramak lazımdır du1ıu ~~ax~ır. . Lond'r~ _30. (~.) - Afi: mCfCUl. oluyorl~r: . . • 
nedilmelatedir. tinin de if b6rtiii yapmasını icab et- ve kabinede bazı de~iklikler va- Hepımız, hatta çocuk derecesın Akdenızm ikı UCUM karşı Al- Aynı muhabınn tebarüz ettırdı • 

Vaşington 1 (A.A.) - Finlin- tirecektir pılması bu batmndaı1 faydalı ola- deki .insanlar dahi . ~illyorlar ki man tazyiki git-tikçe art.maktadır. ğine göre, Libya harekatı esnaaın-
Ctiyaya Alman kıtaatının ihraç edil · bilir. harbm kazanılması ıkı şartın ta- Garb kısmında, Fransa ıle cere- da yapılan tf.!Crübelerde Berlın ve 
diğine dair, Pravda .~azetesi?de i~ Dahi/ige Müsteşarı Times yazısında söyle diyor: hakkukuna ballı~r ~i bu~lar da yan eden müzakere~ere süra~li bir Roma, kıt'aların ve eslihanın de • 
tipr eden haber rnunasebetıle Bır- Bugünkü hükı'.'ımet bir sene ev- defaatla tekr~r edilmışlerdır: tempo ile devam ed!-lmektedır .. ~- nizden miieuir bir surette nalr.ledi-
1epk. Amerikadaki Finlandiya elçisi Samsun va/il ğine vel buhranlı bir devi•·d'? alelacele ı. - Amen~. yar?-ı~arının ~lar Fran~ınm fılen h~.be ıştı- lebilcliğini gördüklerinden cıküçük 
tunları eövlemiştir: kurulmuştur. O vakittenberi bir inıgı2 ltereBy.e vut s1uıu?1~ mdan1ı olm~k. rakinden . ~1ıyadke kCt~bcl luttarı~ Asky-:du harekata tevessül ~d:ldii 

«- Filha1<ika bir miktar Alman tayin olundu iki değ?şkilik yapılmışsa da btın- ... - ızza ngı LZ a a arını ıs- doğru ~eçırı e~e ı a ara f!~Z ta drrde bunun seaizce ve Türk 
askeri Finlandiyanın Abo limanın~ lar tali derecede ehemmiyetH ol- tila etm7k. . yummak .. suretıle Fran~ı~ ~as~ topraklarına doJtunmadan yapılabi.. 
gelmittir. Bunlu ıimali Norveçtek.i . Ank.~ra, 30 (Hususi) - Dahi- muştur. Bazı tay·nıerde isabet e- Amerıkan .. Yardımlarının İnı;(ıl- olarak muzaheret . etmesını ıstı- leceği eöylenmektedir. 
Alman kıt'alarının yerini alacaklar- tiye Müatetarı Etem Aykut Samsun . . . .. kü b t 'nler ya tereye vusuluna mutlak surette yorlar. İspanyaoa ıse kargaşalık 
dır Bu transit nakliyesi Alman - valiliğine tayin olunmuştur. Dahili-! dılmemıştır. Çund u. havı n 'da mani olunabilir mi:- KeS\irilemez. çıkarmak ve bunu bahane edt>rek A d 1 •ı k 

. V k"I t' M'" t 1 v b" k pılırken harbın i amesı ususu A1m 1 bu ·· k" ld na 0 uya gı me Finlandiye anlafması eaaalarına g~. ye eda e ıd u.sHeıa{i~ ıgbına ır ~ç lazım ı:relen vastflar aranmamıştır. ~ an.dard,i nt unkmt ud!Ill un OF uk -t asayiı,i tesis etme~ vesilesile ~~-
re yapılmıstır Alman askerleri ._ namze var ır. en 7 u namzea- "" gunu ı a e me e ır er. a a tad müdahalelerinı yapmak ısti- • 1 1 
lahlı deiildirı;r. Sayısı 13.000 i at- lerin biri hakkında verilmit kat'i Harb .tecrübeli pa:.lament~ ~zasın: aksi sabit oluncaya kadar bu ba- varlar. Alman radyosu dünkü nes- IS iyen er 
mamaktadır. karar yoktur. d~~ z.ıyade teşe~b~.; ve ~=orıt~ sa histe şüpheli davranmak do~ru - riyatında, devlet emniyetine karşı 

hıbı ınsanları:t ıhtıvaç 1!?8te:·~or. dur. hareketlerinden dolayı 31 f nj!ilt- (Bqıarafı 1 inci 1a1lada) 

Almanya, Turk • 
İngiliz ittttakını 

bozmak isliynrmuşl 

Yunanistandaki Bu iti'barla haşvekil, kabınesı ıçın Bizzat İngiliz adalarının !ş{!ali- zin Valence'da tevkif edildi2ini Vatandqlar götürecekleri eıya -
parlamento harıcinden taze .~v- ne ~lince. eıbemm•yet ve güçlüğü bildirmiştir. lar üzerine bilet numaralarım bü • • •ı• k ti • vetler t~datı'!t etmete te~bbus e- derhal ~7.e c;arpan böyle bir te - İngiliz resınl mahfeJlerindeki yük rakamlarla yazacaklardır. De.. rrg iZ uvve erı dr.cek o~ursa buna hic kımse hay- ~büsün, Akde.niı.de hakimiyet kanaate göre şayed bu tevkif hl- niz yo~e gidecek yolcular umuma-

. . ret etmıyecektrr. . . . . • tesıs etmeden, hıçb:.r lcuv':'et. tara- disesi vaki ıse bu yeni b:r şey de- yetle guverte ~e am~arlarda ıe~ 
. l~ 1 ll1CI aayfada) . Times yazısını töyle bıtinYor. fından baş vurulmaması ıkt.za e- ~'ldir Evvelce de bazı fnıı•Iız te- bat edeceklerdır. Ancak. hasta, ih-

dakı İngılız, Avustr~lva ve Ye~ı Böyle bir adamı seçerken aiylU\İ der. Bundan dolaytdır ki birçok bı ası· tevkif edilmi~ler<li. Fransa tiyar ve hamile bulananlar kama • 

lngiliz gazetelerinin 
pyanıdikkat iddia ve 

~lan~a. ~vv:tle~ın:n nas~l. çekıl- an'aneler, fırkacılık dilşüncelr.~. k~~ kimsel~r, b~J?-dan. S?nraki Mihyer v: İspanya simdiv~ kadar tesl:mi- ralara alına~~l~r.dır: ~lüadar ma. 
dikl.e~ını ız.ah. d~.L$ r. İngıliz baş- iyen heul>A k.atılmamal dır. Çunku ~b~sl~nnın, ıı;tı.lza~ edebı}e- yet ~östermemişlerse de Almanlar kaml~r. n~kıl ışının ıntız~mla ceıe -
ve1tilı demıştır ki. . bu ibi mütalealar böyle bir zaman- ce~ mühun ~uvvet ısraf ~a .Ye ık- tazyiklerini 2evşetmemişlerdir. yanı ıçın tcab eden tedbıılerı almış-

- Kamaraya; ~.ıııete ve ı!_l1pa- d g ·w nfaate çok aykırı olur. t.ııhamı zarun pek cok guçluk.lere · • • lardır. Yolcular seyahat müddetince 
ratorlula azamı ~uratle malmr.at B a kıd 1 m:k. k. itler i in aranacak rağmen, Cebelüttarık ve Mısıra Von P~~ ~ t~ yiyeceklerini kendileri beraberinde 

- mütalealan verme~e hahişkar olduğum i~iL b~ ~ ar yuf'-ae çda teııebbüa ıteveocüh edece~i kanaatindedir - himden donecelan11 götüreceklerdir. 
· hl' d · · d' ırço&. vaeı tar -aruın 'k' h k t 'k' · · d • · 1 M unanıstanı ta ıyeye aır sım ı- b l" ler. Bu ~ ı are e ten ı ısının e Şarkı Akdemz havzasına 2e in- armara iakelelerile buradan ~ 

Londra 1 (A.A.) - clılaıtehes • ye kad'ar aldıiım malumatı izah e- k~biliyeti. ve cesaret en aıta ~e~r. ~yru zamanda iki taraflı olarak ce, bilhassa Türkiye tazyik edil- Anadoluya gideceklere aid listele -
ter Guardian. .~azetesinin diplo - diyorum: Yunanistana ihraç etti- Boyle bı.r ahd.~m bulunu~sa b 1~ icra edilmesi, bunlardan birinin rnektedir. Almanların İ-agilizlerle rin bugün veya yarın vilayet tara. 
matik muharriri yazıyor: ğimiz ku~etlerin vekunu 60 bin- memleketin ~rmet .~e mannettar ilk safhada nümavis nıahivetinde ittifakını bozması için Türkiyeye fından ilin edilmesi muhtemeldir. 

Hitler ve ~enerallerjnin MıSlra di. Bu kuvvetleri Yunanistandan itnı kazanra.g.ına şupbİ ! 0 t!'1r: kalıp di~erinin esas taarruzu teş- tekliflerde hulundu~ları zanno- Trak ve Kadet vapurları S Ma.. 
karşı taan'UZU hem şarlatan, hem çekmek işinin ictinab edilmez bir Büyük ngıl~ g~:ı;ete ~~1 ır 1h kil eylemesi mümkündür. lunmaktadıl'. B. Hitleri umumi yıstlln itibaren bu m>ntaka yolcu • 
de ~arbden yapma~ı tasarladıkla- mahiyet alması üzerine faaliyete parator~uk. kabnıesı teıkıl~İe .ale>: : Yu~oslavya ve Yunanistan ha- karargahında ziyaret ettikten larını nakle baıılı>·acaklardır. 
n anl8$1ltyor. Binaenaleyh Türki - geçtik ve bu kuvvetlerin dörtte ~~ .~e~d!': Fakat bun!!_Jl.enn ıy~ rekatının sona ermis bplundu~ sonra Berllne "iden B. Von Pa- Son günlerde Anadoluya giden-
yenin d'e imtihana (ekıle~i an üçünü yani 45 binini tahliye ettik. yurum~ 'IÇlll elzem tt-ııo ı etme şu sıralarda bütün ııözlerin yu - penin Ankaraya son Alman tek- ferin omn zaman orada kalmaia 
uza~ deiildir. Şimdilik .. Türkiye Bunlarİn emnivet icinde üsleri~e mektedir... .• ,, karıda sa~~itımız üç !1-okta üze - liflerini hamilen dönmesi muhte- mecbur edileceklerı Y<'lunda şayia· 
izerındeki Alman tehdidi başlıca vardıklan tahıtkkuk etmekted1r. 8ÜyÜk fitı•et pliaı rlne teveccüh etmesinın sebeb ve meldir. lar çılr.anlmaktadır. Vatandaşlar L 
askeri mahiyettedir. Fakat. Al - Düşmanın bava faaliyeti i~e ve Daily Telegrapb'ın diplomatik hikmeti illte bundan dolayıdır. Bu arada, Türkiye sahilleri bo- çin böyle bir mecburiyet mevzuu • 
~lann . maksadlanna .. e~ışaı~~ motörize üç fırkasının t8:kıb . ve muhabiri, Hitlerin büyük. fütuhat 5 . 

1 
fD _ _ ı;; yunca Yunan adalarının rs~ali1_1P. baba delildir. 

~ın muslıhane hulul tiibıyesını tazviki karsısında bu netıceyı al- planının esaslı hatlarını venyor. Bu JUn V~"I"' v,,,..9 bir usul dairesinde devam edıl- -------
yenidef!- tecı;:üh: e~e11eri. de mu.h- maİc: eok mühimdir. planın tahakkuku takdirinde Hitler mektedir ve Türkiyenin sarılması Lindbergin istifası 
temel~~~. Türkıyeyı, nS(ılte~e ıle Dütmanın mütemad! ~~· ~~- bütün Avrupaya ve ıimali Afrika- R • tamaı:nlanmalrtadıt'. • • 
o~a~ ıttıfakını ~k v.e bıtar~f bard:ıpıanları. askerlerımızın diaıp- ya bllcim olacaktır. Planın birinci usyanın yanı !rana mu.tad hil&fmda seyyah kabul edıldı 
b~r ıhale kovmak uzere dıplomatik Jioi üııerinde kat"iyen tesir etme - safhaaı Türkiyeyi kıskaç içine al - akını vardır. 
bir harekette bulunması da muh- di. L • • kib ed. B k k ------- Vafington 30 (A.A.) - Har • 

ld . Al l kull k • • • ma"' gayesını ta ıyor. u ıs - ararı • h" 1...· • alb L" db • teme ı~. rnan arın anaca - lnsimlenn zayıa~ " ka ın bir ucu ıimalde Batuma, d\.. Tas IJl"Slfttn mo ım uıye nezareti ay ın ere in • 
ları tAbıye her ne olursa olsun, Muharebe esnasında ugradagımız v ç bd S . da tifaaını kabtıl etıniftir. 
Türkleri. Yunanistan muvaffaki - ..:.. ı ··1·· 3 b" L:..:d ııer ucu ~nu a un:re?'e yana- ca---&. 1 inci ~) bı"r haber"ı 

• • • 1 l b- •ı-t yara ı ve 0 u m ...,. en caktır Hitler bu hareketi tayyareler --..-... cı_ __ 
7etsızlı~ıne r~en, A.man ta e ibarettir. Bu zayiat Almanlara ver- · . --~• 

1 
. ... Bir habere ııöre de ~ıel- KIZ1lay nizam amesinde 

ltazı tadilat yaplldı 
Jıerine kulak asmaınab tevvik ede- dirdiğimiz zayiata nisbetle çok ai• ve muhtelif gcmuJer e temın ebnfCI ler, kendi topraklarından her 
c:ek birçok amiller vardır. Mısır dır dü'6nüyor. türlü barb malzemeeiıün hamit 
Yaziyeti Ye şarktaki İngiHz Dlff' .- Yugoalavlann ve Yunanlıların Al ikinci aafha, Süveyf kanal.ına. ta- olarak seçmesini yuak etmİf -
L:'erini .. ~esi Türklerin azmı- '-- d' d 'Ll . . . b arruzdur. Bu taarruz haıeketı Lib - ler_1'-, 
&11 "°" • •,. . ınae .... ver ır '"' erı zayıat ıse un . l ı_ aır 
ai. kuvvettsdtrecek mahiyette - d b . di yadan ve Surıyeden yapı aca&. ve Bu tedbir Japoa:rayı idı • 
.a:- '";~~,,__~· " fmaLI b 1... r bir kHım kuvvetler Hartum'a doi- ~ _L ed r::-L J 
Q.&.r. ~ ... z •SK o "' e. eraue d ... etm~t ir. ..,:_ü apon· • • 1 llar ta'htiyeain bu tekilde başarılmuı ru -~~~kur. . . ya, Almuyadan ithal ettiği Berfindeki sp&IJO yiizinclea müt~kir Y& minnetta- Üçunea saflııa, pmalt Afrık.ayı e.. barb m.alzemailıe ta:f)'areleri 

Minib ı (A.A.) _ mtlerin ma.- ız. &.nula ı,.,.ı,. nrtardıkJarı • le ıeçiımek gayesini iatil.daf etmek R..,.adaa han8it olarak ıeçir.. 
avini Rwlo1f He• dolnor Ley ele mmn rakamını dalla fazla kabart • teclir. Bu 1'areket l.panyanın ifla- mekte idi. 
ilam olıılaia halde İlpnyol Falh! mak da mümkllndik. li ve lapanyol kaYVetlerile Fu kıt- ~~~de~ .. IMı k.ann, Ja • 
• =!iblan reisi S.lvacior Milli .. ~·ia H,autı meclis tara - alanaan da iflirakile t..m. olana - .-,-,- ...... bir mernn•-.. 
-~ kabul etmiftir. ~ha...tle .. ı.ır•ı•tır. eabr. yetaizlik ~. 

<Bat ....,. 1 inci ariada) 
Moekova radyosu T us ajansının 

verdiği bir haberi neoretmiıtir. Çok 
m&nidar olan bu habere göre Al • (Baltarafı 1 inci SQfada) 
manlar, 26 Nisanda. dört bii,yiik yapılaCaktır. Reislike Rana Tar
nakliye gemiaile Fınland.iyanın Abo hanın intihabı, dün de bildirdilim 
limanına 12 bin asker ç1karmıtlar~ gibi, muhakkak addolunmakıadır. 
dır. Yeni ihdas edilen Kızılay U-

Bu ukerlerle birlikte tank, top. mum Mildürlülüne ise Malatya 
cliier ıteçbizat ve büyük miktarda fabrikası Umum Müd.ilrü Ziyanın 
mülaimmat da aakledilmiştir. tayini ihtimalinden bahsedilmek .. 

Bu ..kerlec 21 Niaıanda laankete tedir. Ziya eASen bir müddet ev-
~- vel aJni vazifede bulunnu,lftu. 



SON POSTA 

(..,______.:Ş;......e_h_i_r_B __ a_b_e __ ı~~e_r_-~J 
Şehir Meclisi don son ı~J~~:ı~::kt!bJ~f ~ Dün Kartalda 

bir hava 
denemesi yapddı t plantısı ı yaptı değişiklikler yapıldı 

-KÜÇÜK-

p OL İS 
- HABERLERi _ 
Bir hamal çuvallar altında 

kalarak öldü 
Evvelki gün Ayvans:ırayda bir 

hamalın ölümile neticelt-nen bır ka
za olmuıtur. Vefnda Katibc;.clebi 

M elruz yangınlar .aratre .ön
dürüldü, enlıcu altuKla lra
lanlar kurlarıldi, halk oe 
elıipl~r OtUileltJTinİ mucalla-

Ayazpaşa - Dolmabahçe yolu münakaşalara 
sebeb oldu, yapılan işlerde iktısada riayet 
ed"lip edilmediği hakkında sualler soruldu 

Orta ticaret mektebi 3 yıla caddeainde 11 numnrRlı evde otu -
ran ve Ayvıınsarnyda Güven çd -

indirildi, Ticaret liMe•i 3 •t11ıla tik fabrika~ında hamalhk yapan 
çıkarıldı, ortıı ticaretin dör· Salim, evvelki giin fabrikada çı.ıvııl 
düncü nnılında olanlar mezun yığınlannın arasında dolaşırken, 

kıyetl. yaptılar ıo.-: ilcd ı d L' '- hh. · d d addedilecekler birdenbire c;ıınllar Üzerine <levril-Şehir MecU.i clün ö en ıonra te avi vu. auın ve ıı ~ ım a ta - f l ld 
Vali ve Belediye Rciıi Dr. l.utfi Ürnatnamesi hak.kında müşterek en- rniş ve eei >İr şek.i e ezılmesine ıc 

Dün Kartal kaustnda mttvaffa - Kırdarın riyıueti altında Niaan dev- cümen mazbatası okunmu,tur. Bu Bu seneden itibaren orta ticaret beb olmuştur. 
lıyetle oeticdenen bir ha\•a dene - resinin aon içtimaını yapmıttır. mazbatada imdadı sıhhi teşkilatı okullarında tedı"s:ıt müddetinin üç Vücudünün muhtelif yerleri bu 
mesi yapılmı,t.ır. Saat 10,30 da f.ab- Geçen celıcye aid zabıt okun - takviye edileceii dhctle acil vak"a. yıla indirilmesi ve ticaret liselerinde ııuretle ağı:- surette zedrlenen Sa -
rika ve canavar düdüklerile venlcn duktan sonra Cihangir, Ayazpa~ lar için ayrı bir teşkilat kurulmasına İse üç yıla iblağı Üzerine bu o!rnllıı- lim bir müddet sonra ölmüştür. 
alarm üzerine .ok.ak ve meydan•ar- ve civannın tafilii.t planlarının taa- lüzum olmadıiı bildirilmi§tir. Amca rın tedrisat ve te~lcilatı etrafında Ma Kaza etrafında zabıta ve adJ:ye 
da bulunan halk büyük bir intizam diki mesele!İ göriı§iilmüştür, İmar Hüseyinpa,a yalısının belediye ta- arif Vekaleti tarafından apğıdaki ahkilı:ata devam etmıoktedir. 
ve ciddiyetle cvYelee tesbit edilen müdüıjlüğünün, Ayazpe~a - Dol - rafından istimlak: için istenen be, esa Jar kabul edi1mi~tir: Orta ticaret Denize atılan çocuk 
umumi ıığtnaklara girmiolerd:.r. De mabe.hç~ yolu üzer;nd-: Alman se - bin lira tahııisatın verilmesi muva - okullarının eski teşkilata göre dö~- Evvelkı giin Tarabyu ııahılleriıı-
neme ~a&nda Kartal istasyonun - f~retinden itibaren .y.olun. geni~liği- f~~ ol~adı~ı hakkındaki bütçe. e? - düncü sınınarı, yeni teşkilatta Ti _ de denizde ı:; günhık hır çocuk ce. 
da.n hareket etmek üzere kıulunan nın 20 metreye ındırılmeaı hakkın - cumenı mazbatası da kabul edıldık- caret Lisesi ildnci devre birinci sı- ıedi bulunmuştur. 
bir banliyö tren: derhal yolcularını dalci haritaaı b:u:ı nıünakaplara ııe- ten sonra celse kıaa b\r müddet için nıfa tekabül ettiğinden bu ııınıftaki Boynunda bir de ı.ıı ukllı bul!.1-
tahliyc etmi•, aıabacılar hayvanlarL beb olmu:tur. İmar nıödürlüğü ve tatil edilmiı, on dakika sonra mec- . , b . 1939 1940 d ,. l d nan yavrur.ıın kimın tarafından Lu 

.. b d 1 b l' 'k' . . k 1· F ._. D 1· t • e enın . ers .,., ın a nın baıına saman torbalarını ıcçirc encümen maıı: atasın a yo un u ıs ı ıncı rcıs ve ı ı aru~ı ere ı - - 1. •• ft I ~ k) f akıbete ıürüklendi~ zabıta.ca ara•-
L ı_ 2 - k 1 · · · . d l b uç ıncu ~ını a a nı. ı.uı sını geçme 6' ,.... rek en yalcın sütrelerin altına çe.ı. - .ıı;ıımının :> metreye ç• arı ması l - nın nyasetın e top anmış: mat uut l rt . t le l ınlmaktadır. 

• 1 5 ·ı r 'h · ld • bl . . B B' r·· not arJntn o a t care o u u nıezu-
mi !erdir. . Ah d çın , mı !ı_on dr~ya ıfLtıyaçl o ugu mfı ednsu Çarıb ıçkı]n d asbiı!' b ırL ıgı ta~~ - niyet imtihanı notlnrı telakki edile. 

Denemeln Vali muaYHU n&e v.:: bunun ııdl!a ı nıe rıum ara uy - n an u u u a r ll.ıı;ım mue.,. k k d'I . t t" h 
' le la 1 • ·ı · U "l .. ·· · k l h'l · • . . t b re en ı erınc or a ıcaret ~e a -

Kınık. Kartal kaymaE'~mı, G' .. yet lf(Bun o .~ıy~Cll6ı 11 erdı 1 rbıı_ mUkı:!tUr. sled5751 uru.da 1 mb.eaı ıçın ıs ene!'l ": detnamesi verilecektir. 
seferberlik müdürli .ıı;rcm onen, unun uzerıne aza ar an ır ısmı e ıyeye aı ır ar .. nın ven meaı • . • • 
ve diğer al!ltadarlar tarafından ta- ııö:r: alarak yolıın 25 m~treye çıka- muvafık olacağı hakkındaki kavanin l Eskı te~kıla~;. orta .. tıcTiet okt 
kib ve idare edilmittir. rılm&11 muvafık olacağı noktasın - encümeni mnzbataıı kabul edilmiş. ar~ı.n. ye~ı te~ 1 at~ .ec.re ıcaret 

• · k b f d" d · l d' .: o;e31 ık ne• devr~ bırınr.ı ııınıf savı -Alarmı mütea ı me ruz Uf - ıı ısrar etmıı er ır. ur, I d- d.. .. f · d" k ·d 
· f d l • · B d b leci' f an or uncu ııını a şım ıye a ar man tayyarelen tara ın an atı aA Bu aırada azadan Hamdı Ratım un an ııonra e ıye tara ın - T' . . 

bombalarla bhi İ•kele civannda, di- Bötiln söz alarak: dan vüeude getirilecek 1 milyon li- devam edenlerden, ıcaret Llaesı 

Otomobil çarph 
Feneryolıında Yıldırım aoll.ağın -

da 95 norrıı.nlı evde oturan Fatma 
adında bir kadın, dün Galata cad
deainden geçerken, ıoför Aramın ı
daresindekı 2 596 numl'ratı otom\1-
bilin çarpmanb batından yaralan -
mıştır. 

Yaralı kadın tedavi edilmek üze. 
re hastaneye ·kaldırılrnıt, ıof (ir ya
lcalanarak hakkındA t'11.ibata baı -
lanmışhr. 

Parmakları kesilen işçi 

ğeri Çınardibin<le olmak üzen iki _ Bu zamana kaoar yapılan iş.. ralık un ıtolcu işile mefgul olmak t~hıilini ilc~al et~ede~ ~y~ılmak is 
yangı-o batlanı1ıcı ~uif korunma a- lerde iktıudıı. riuyet e<l.ilmi, mi? Ev üzere azadan Hamdi Rasim Bütün, tır~nl?re tıcaret l11esi ık.ıncı devr.c 
mirliğinc bildirilmi'1ir. Derhal ha - Teli sarih evet veya hayır diye- cc- Murad Fortun, Ferid Hanol ve a - hırı~c:ı sınıftan a~rıldık~nna daır 
rekete g-:çcn yangın söndürme ekip- vab iıterim. demiştir. vukat Arifin ıeçilmeleri muvafık tasdıkname venlccektır. Adanı•, 
leri birinci yane-ını pek az uman - İmar müdiirü de bu suale: fmar görülmüştiir, Elt!lı:trik, Tramvay ve Samsun, Trah:l'.On, orta ticaret okul
da ıöndürmeğe muvaffak olmupa işlerince iktısada ıiayet ediyoruz, Tünel İıletmesi mürakıblarının aY - larındaki dördüncii sınıflar ycnı teş_ 
da Hnlil Vehbi admcfa bir vatandaıa ceva\,ını vermittir. lıklarının 301) liradan .. 00 liraya ltilattaki ticaret Jiıesi ikinci devre Eyübde Kelenderhane mahalle -
aid olan ahtab evdeki ltl.nci yan@ın Vali ve B·lec'iyı: Reisi f çılcarılmaaı hı1kkındaki mazbata da birinci sınıf haline &'elmiş olduıiun _ Binde 62 numıırıtlı evde o•uran ve 
büyüme tehlilce9i göıtenniftir. Bu· K d d •. l k f?.r. Lut i kabul edildikte:ı $Onra celseye ikin- dan bu okulların ııdı badema ııTi _ F eshane fabrikıısında çalıt-n Şevki 

Mayıs 1' 

SPOR 
Bu hafta yapllacak 

maçlar 
Pazar KÜnü Şeref sahasında dört 

klüb arasında hufiusi maçlar yapı
lacaktır. 

lıtanbulıpor, Beyoğlu Gençlik 
maçı 9,30 da. Beşiktaş, Tak~im ma 
çı 11 de yapılacaktır. 

Galatasaray ile Fener 
Ankaraya g:diyorlar 

Bu hafta milli küme deplasman 
maçları için Galataaarayln Fener .. 
bahçe takımı Cııma günü Ankara.
ya gideceklerdir. 

lstanbul takımları Ankarada Har 
biye ve Maskesporla karşılaşacak -
!ardır. 

Hakem kursu mez mları 
İstanbul Hakem Kemitesinden ı 

Son hakem kursuna devam ederek 
~ifahi imtihanları yapılmayan ha .. 
kem namzedlerinin 3/S/1941 Cıı • 
martesi günii aat 14.30 da bölge 
merkezinde bulunmalan tebliğ o -
lunur. 

lstanbul borsası 
30/4/1941 açıl1" _ kapanış fıatlen 

ÇEKLl::k 

Açılıı ve 
Londra ı St.eriın 

New-York. 100 Dola: 
Cenevre JOO İsvıç. Fr. 
AL&na 1()0 urat.ml 
Madnd 100 P~e.a 
Yokohama 100 Yen 
'Stokholm 100 lıiveç ~. 

Eah~m ve Tabvilit 

ıl .~ 

s 24 
132.20 
30.70 

' 
O.!M5 

12.S3iü 
31.1375 
30.7-lS 

nun üzerine celbedilen mahalle it .... ır ar ~ .. 51~.7:. .. 
8 

;:_. encumen v: ci bir tatil verilmiı.tir. caret Llscsiıı olacaktır. adında bir i~çı dün fabı:kada ıfile 
f · · · d ·ıe 1t b; ımar m ur ugu n ' nu.arını mu O ·· .. l V ı· v B 1 d' meşgul olurken dini makineye knp-
aıyeaındın yard•Um~I !"~ın ı.. r dafaa etmi, ve uzun izahat Yermi~ -ı R .. çuDncu LA et~ ıKe rdaa ı e. c l'lt' ıdye '' d tırmı•, p'rma'-ları k-ı'lmı· 11tı'r, Sıvu - Erzurum I. 

zaman a .ön ru mu,tur. . M·· k kif .... 1 k eıst r. u .ı ı rın nvase ın e y 1 .,. .. ır. ~- ,. sıva.s _ Erzurum 
Dükkan ıok.ağ-ındll bir eve iaabet ~r. uza kre ı l ~ goru dre mdaz- toplanmı~. bazı mazbataİar kabul ar ımseven er Yaralı ameie tedavi edilmek üze. 

eden tahrib bombu'le e.ln çöktü- z·~~dreye • o~ulakceı::ılc sıra a aza an .. dildikt~n "°nr" Vali ve Beledjye re Balat !lastanesine lcaldııılmıt, ka -:_1· ill vn. 

19 20 

19.36 

ğii fınzl"dilmiş Vl'l "lakadar ekip der ant ~aga .-;a. nra : . . k Reisi Lt\tfi Kırdar tunları söylr-miş- Cemı·yetı·,, ·ıstanbul 2a etrafında tahk;kata harlanmış - , _____________ ,,. 
hal faaliyete i(eçerek enka'z ıtltında k-d olud P:'knıtletme~l ıçınk !<e d: tir: tır. 1 R A D y O 1 
kalanları kurtarmı•tır. ce evre e a~ar verı ece. tır, ~- - Buırüıı 194 l yılı toplantılen- Sektei kalbden öldü 1 

Ot ,_ ld t h 'h _x'- ·lektn"'< ye mazbatada hır kayıd ''ardır. Bır nı bitirmi• bulımnvortız. Yüksek ek.ble • fa ı· ette ---·-------------r aoıcu a • n cuın:n ~ d b' d' ş· d' b h ... 1 rı a 1 y Dün Bandırmaya hareket r-tmek 
tell·n· t•kn'ı'- orarmtl eltıp:nin mü- evre ır sene ır.. ım 1 .u u~us-. medi. bu yıl idndo: bilhu.a :r.abıtai PE0Ş""l\fB"' 115/ 1"'"1 

~ ' "' L k üzere demir cAlan Marakaz vapurun- • '""'" "" .,.. 
dah•l••'ıle (lt! .. hııl tamir edilm~r. 1 ta ıtarar v.ereme,yız. • gavrı a. nunı belediye talimatnamesi, El'"ktıik, d b ı s·. Saat ayarı, 8.03 Ajans haberle.'"i, 

.. ..... "T" 1 d \ 1 d d Ankara Yardımsevcnler Cemi - a u unan yolculard11n be~ber Sa-
Oig· er taraftan Rahmanlar n1ev - ko udrıı .c.mı · -· . al-Iı l'lel-J'el vr.ednın ne Tramvay, Ti.inci ve Sular İdaresi · · · d 5' l _ _ı b' d 818' Hafif parçalar (Pl) 9· Ev ka 

Yetı.nı"n lıtanbul .. ub....:aı'n faaliyete mı ısmın e - yaş arı1K1a ır a am · · • · -]dine mefruz hir puaşütçii müfre - a ar ııurec~c, mı ~ 1 1 
"llt en sor teş.kilit ve vaz.if~ tAlimatnamr-leri, " -· '- d 12.30 8aa 12 33 Sol 

t H 1 Hl h (h t 1 aeçtiö-ini yazmıttık. ıedei kalbdıo:n ö1müt. cesed dı13rı- uıı, : t ayarı, . : o §al' 
zesi in-!irildiği bildirilmi•, bunlar aü mu~ ur. a 1

' 
1 mı una . a ır 1 

- bir kı11m imar plinluı 'Ye elektrik. .. • ya çıkanldıktan sonra vapur yo _ kılar, 12.50:: AJa.ru; ?'.aterlerı, 13.0S: 
ratl .. harek,.,te geçen ıılakadar ekip yam•~·~:~! .. ce' ııbını verın.c~ mu tramvay he•abı kafilr.ri mÜ7akere- 1ıtanbul kadınlarının Parti mer- !una devam etmiştir. Bera.bet' fal"Jnlar, 1-6: KarJ!ık program 
tarafı ... dan ldirnilen z.araraız bir ha. amelat mudunı (devre) tabırınden lerini bitirmiııtir. Bunlar bilhassa kezinde yaptıkları ba.,iik toplantı. (Pl.), 18: sa.at ayarı, 18 GJ: Radyo caz 
Je P"'tiı-ilmi-,lerdir. ne kaededi]diğini öğrenmek için mceainin mühim kısmını teşkil et _ da bayanlardan bir kısmı, cemiyet ( Küçük haberler ~ orkestra&, 18.40 İnce.sıız, 10.10: Ka _ 

Biliihare Yunu~ ç;mento fabrika- meclis salonu:ıu terk,.tmiotir. Mecü, mişıir. Bunların tanziminde encü _ niuımnamcııinin dı~ında ve bugün· _) nuşna, J.9.30: Saat. aya.rı ve aj;;ına ha-
ıında ·mfüıtakil bir d,...nemt> yapıl _ de muamelat miidürünün g•.tireceği m,..nler büyük mesai göııtermiş, muh kü fevkalade ahvalin icab ettirdiği • D" , •. ih 

377 
b'. berleri, 19.tl>: Kan~a. 19.50; solo 

mıffıı da fahr:ka hir Mk btmııılarda cevaba intizaren bir kaç dak:ka mü- telit, lı:avanin V'! diğer enr.ümenler şekilde faaliyet gösterilmesini iste • lj b in"u ra
1
.cah tımız 1 . 1 dm Fukıla.r, :o 15: Radyo gaze.esi, 20.45: 

hazırl klannı heniiz ikmal etmedi- nkereye devam edememi11tir. Ne - feraga le çalışmıştır. mişlerdi. Bu tı-klifler İstanbul ~u - rayı u nıu~tur. raç er ı en m~ - Dorothy La.ınour plAklıın, 21: Dinle~ 
ğinden iyi neticeler alınamıımı,tır. ticede adi içtim l devresinder. mak- Vali medis~ tcşelckür ve hür - besi idare heyeti tarafından Anka- delı:; ~ra~ınld'a AJ( ~aıırayak kum a~- yic! ıstekleri, 21.30: Konu.şmn, 21.45: 
Fab.-ikıı. müdiHü~üne al8kadarlar sad bir aylık toplantı olduiu anla - metlerini bildirdikten sonra ic:timaı raya bildirilmi~ ve bu huııusta bir rfı, d korı.J la ı..:, d.e ?1 Mıova ya~a f ıç Radyo or.ltest.rası, 22.30: Saat ayan, 
tar•fından Lu hu~·st• l~"'ım ael~n ,ıldığıadan yol halı:kındaki ma:ıba- kapamı-+ır. Valinin ııözleri alkı• - ın ı ' ta yaya erı, sıra J~ ın- j bebe 'A-' bo 22 ~c:.. D " 

Q 
0 ~... 0 

..... ... Y~ .., karar istenmişti. Cemiyet merkc;ı:i d '- R L d J a a.os I>=ı, rsa., ·""· ans nıı.ı 
direkt'ıfler v-erilmi,..ir. T ec:rlibc: l 1 ,30 ta reye koaulmu, ve aynen kabul !arla kar-1ılanmı~tır. Şehir Meclisi 1 IK., omanyaya nonu ' ııvıçreye ..:ıo;i (Pl.) 

~· d l B l l ı_ 1 bu teklifleri kabul ettiğini stanbul ıusam bullınmaktadır. .... da bitmi .. tir. e i miştir. u ıurr-t e yo bugün"ü kinciteırinin birinci giinü toplana • ---------------
halile kalacalttır. Müteakıb'!n acil' caktır. ıubesine bildirmiı, tehrimizde muh- • lıtanbul Eanaf Cc:n:yetleri ...... -----------------.... ... 

Mürakabe teıkilahna men1ur 

alınacak 

Fiat MünıkRb"' Bürosu tf",şkila -
tının yeni kontrölör m~nıu·lar dın -
IY'"~ sureı·ı,. t,.,vaii dü ünülmektf'dir. 
Y c:niden •eşki :ı.ca 50 60 memur ıı
lınarak hir kurs aç•lacaktır. Alına
cak memuıla.rın bilhassa yüksek 
tnhııil srörmiJ,.. gençlerden seçilmesi
ne dikkat ed:Jecektir. 

Kursun evv l:i Ankerada açılma 
sı düşünüimii s· de !bilahare lııtan. 
bulda kontrölörlenn pratik bilgile
rini ile:letmck imkanlarının daha 
fazla n evcud olması. kursun bura -
da açılmas nı ieab ett'~tir. Kurs 
gör~n memurbr ınemldtf'tİn muh -
telif yerlenne tevzi edileedttir. İs
tanbula da 2 '>-l; memur Ter;kcek-
tir. 

T aribi evrak ah1mıyacak 
Bazı vW yetlerc:e lüzumıuz oldu. 

ğu İçin imha cclilccek evrak arasın
da tarihi kıynıtoti haiz Yt>sika ve ki
tabların da bulunduğu tesbit olun -
muıtur. v .. killı·r Heyeti lüzumlUZ 
evrakın nelerd,.,n ibaret olacağını 
gösterir bir izahname ha:r:ırlıımış ve 
alakadarlara ııönde~tir. Liizum _ 
suz r-vrak ~illıyetlerde bir komisyon 
tarafından tasnif ohınncak ve tari • 
hi ehemmiyeti ,görülenler müze ve 
lcütiibha n~le.rr gönderilecek tir. 

telif faaliyet ekipleri teıkil olun - Hazirandan itibaren yeni aza kay. 

Şeker buhranına Sahte mUhUr ve imza ile muştur. dına başlay<lcaktır. Ayni zamanda 
Dikiş ve askeri sargı hazırlamak, eıılci azaların da k.ayıdLm yenilene. 

. kat'iy~n .meydan arkadaşlarrnın parasını gönüllü hastabuk.ıcı yr.tiıtirmelc. gibi celctir. 
e 'm y o ce k işlere derhal başlanacakur. • Şeh rimi7deld lise ve ortaokul-

v rt .... almıy2 kalkan talebeler lstanbul şubesi, Ankara merke _ Jarın beden terbiyesi öiretmenleri 
Belediye lktısad 1 leri Müdür- , ... d M f M A'I 1 · k zinin Türk bayau]ıırını vazifeye da. yarın saat -., ~ aari üdürü lüğü, teker satışları hakkında piya - 1 e en içtimai mev İ nhibi ve T f'k K • · ı··· d L l 

lr. dil ). leh b 1 vet eden beyannam~: ıur" ati• t~'- ev ı ut un rcıs ıgın e ir top an 
Nıda tetkikler yı\pmaktadır. Şeker 1 en eri ısc ta esi u unan üç ~.... ~ -" lr. 19 •1 ı 

sir ederek bütun İstanbul bayanla - stı yapara 1' ayıs Genç ik ve satısları rok sıkı bir kontrola tabi genç -~tdtarlık suçundan dün ad- b h 1 ki t r d " rına dağıtacaktır. . por ayramı azır • arı e ra ııı e 
tutulacak, ihtikar yapmak veya ıe - l' ·1m· l d' T d y d müzakerelerde bulunacaklardır. 
k t..} L · · 1 "dd l ' ryeye verı 11 et' ır. urıu ur - Diğer taraftsn Halkevleri her ıe er sa.ıı; ama11: ıstıyen er cı et c ce- k ()& " . . Şenliklet'in prova ve meraıimi bu 
zalandınlacalttır. Şehrin günl~ şe- uran, an Ereı ve ~ebabettın ı.. ne normal olarak yaz a1lannaa yap çtimada te.,bit edilen eaa~l•r dahi-
kcr ihtiyacı eYvclce 1 1-0 ton oldu - aimlerirıdeki bu üç genç. aleytılerin makta oldukları Üç aylık bir yaz linde yapılacaktır. 
ğu halde bir haftadanberi günde delci iddiaya nanran., men.ub bu _ tatilini bu ıene yapmayacaklardır. e Şehrimirdcki ortaokul tlr.me 
l 2S ton verilmektedir. Piyasada şe.. ] d ı_I L • li . "h" .. YardmıscYenlcr ~tinin yaz imtih--ıarr dün ...:hayetlenmı'..+ı'r. 

b h l . . un U&. arı nusuaı sr.nın mu uru - _. •• ~· 
ker u ranı yarat• maması ıçın şe- ay1arında da Halkev-le.iodeki faa _ Alakadarlar tarafından 'beyan edi1-
kercilik tirit.eti evvelce lı:imlf"re şe - nü ve müdürün imzuını taklid ede- liyeti devam edecektir. diiine söre bu yıl okullarda gl"..çen 
ker veriyorw gı-ne ealara verecek rek, Mehmed Aytclcin adında bir yıla nisbetle daha İyj neticeler dde 
ve bunı.r kontrol edilecektır. 1 b d ._ b l ı Oarbbanede 1 _._:ı.. ed.ilmiıtir. Eleme imtihanlarında 
• 
~_.· .. •••••••••••••••• ....................... , t.a e eye ai mex.tc c a~ en J J ]ı - D ça. lllall. S~WT 

1 
\ ralık posta havaleeini Fatih posta- J' l ' muvaffak olan talebeler bugünden 

Teşekkür 
Çok sevgili aile reis:miz 

SALİH BOZOK'un ara -
mıı.dan ebedı ayrılışı dola
yısile J{erek telgraf ve mek 
tubla teessürlE'riınize isti -
rak eden ve ~erekse cenaze 
merasiminde bizzat bulun -
mak ve celenk göndermek 
zahmetini ihtiyar etmiş o
lan muhterem zevata ayn 
ayrı arzı şükran eylcmc_ğc 
kederimiz mani olduğun-
dan. kendilerine, bu husus
taki samımi alakaları ıçın. 
en kalbi teşekkür ve min-
net hissiyatımızı iblitğa sa
yın gazetenizlrı kıymetli 
dellletini rica ederiz • 

BOZOK ailesi 
YENEN ailesi B .. ıra ar itibaren bütün okullarda devlet or-1 UgBD nesinden almaya teşebbüs etmi~ler- Darbhanede baeılan ptıraların taokul bitinne imtihanlarına sinne_ 

Bahar i dir. Fakat, postanedeki havalf' me.. taınifi aıra11nda gumıq liralardan i~e:....'.:b~llf~la~m~ı~fl~a~r~d~ır~.-------_:_~L.~=~~~===~===~~ 1 : murunan itin farkına varması üze _ mürekkeb 250 liralık bir torba pa-

AYO&N ailesi 

l Ba wra.mı ! rine her üçü de yakalanarak, Müd- ra çalınmıl'hr. Fakr.t, s.irbtin kimin 
1 .3 1 deiwnumiliie. sevkedilmi,Jerdir. tarahndan yapıldığı kat'iyetle tee. 
1 Bugün Bahar Bayramıdır. Bu bit olunamamış, binnetice paraların 

1 
münasebetle resmi ve huauıi ~ Miiddeiumumilik ıcçlu gençleri tadad ve tasnif m&murlan olan Hüs 
dairelerle bankalar bugün ka- f dün ıeç vakit Sultanahmed 2 nci nü, Tulüi, Şerif, Kenan ve Abdul-

1

1• pah hul~nacaHıırdır. Ortao - 1 ıulh ceza hakiminin huzuruna çı _ lah isimlerindeki 5 müstahdem sir-
kul ve lıselerde yapılmakta o- : kartmııtır katten mes·ul olarak adliyeye veril-
lan imtihanlara da bugün fa - : · mi~lerdir. 
sıla verilecek, yann sabah de- : Hakim suçlulardan Turgudun tev --------

• vem edilec.ektir. : kifine karar vermi1ı diğerlerini tim- Sümerbank Umum Müdürü-
\ .................................. , ............ ) dilik serbest bıraknııştJr. nün tetkikleri 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü il Anları 
Beyoğlu va.tınar Mödürlüi{ince scnet...i?.den tapuya raptı tstenJlen Top

hanede Ba.tabaft mahallesi.Din n Defterdar yoku.şu sokn~ında Şemslbaba 
t.Urbesl namae ma.ruf olan 10/51"1 güntıne ınüs:ıdıf Cumartesi günü 
111.at ıı de mahallinde tabtitat yapılacağından bu gayri mentuı tııennde 
bir güna tasarruf kldıa..sınd$ bulunanların muayyen olan günde mahnl _ 
!inde meınunmuza. .eyahud da daha evvel SuJtanahm.eddc Beyoğlu Tapu 
Sicil Muhafrı:lığına milracaauarı il!n olunur. (3375) 

Yarın matinelerden itibaren : 
Pazar Ola Hasan Bev Diyor ki: Sümerbank Umum Müdörii Sür. 

han Zihni Sanus diin Ankaıtadan teh 
rimize gelmi~tir. Bürhan Zihni Sa -
nus doğruca F eahane fabrikasına 

T AKSiM SiNEMASINDA 

- Hasan bev bak Japeal&r deniz • 
aazetede ne yazıyor.: de ••• 

Sebze bahçeleri 
yapayorlamıış... Şayanı 
b~et f«Y değil mi1 

-------

Hasan bey - Ne 
taııyarsun, bizde de 
sebzeler çamurlu sular 
içiDde durmaz mı} 

giderek tetkiklerine baılamıştır. Bu
rada yünlü menııııcııt sanayii men-
su blarının i,tirakile bir toplantı ya. 
p1larak, kumaş imali meseleleri gö. 
rüşülmüştür. Bürhan Zihni şehri • 
mizde bir müddet lc:alarak yünlü 
mensucat meseleleri üzerinde tet -
kiklerde bulunacaktır. Bugün a.llt 
onda yünlü mensucat fabrikatörle • 
rinin i~tira!<.ile Bürhan 7.ihni Sanu
sun reisliğirıdt: bir toplantı daha ya
pılacaktır. 

Eo büyük mncera fflmlerinin 2 yıldn~ı 

JACKIE COOPER ve FREDDIE BARTHOLOMEW 
tuafmdan yaratılan 

HARA AL Tin IDUCADELESI 
Petrol mücadcleainin süper filmi... Atef maceraları... Alevler 

arasında 2 çocuk ••. Büyük ve hissi bir ınevzu ..• 



-1 Ma7IS 

(Resmi T ebliiler )) 
İngiltere 
üzerinde 

Londra. 30 (A.A.) - Hava ve 
dahıll emniyet nezaretlerinin teb
lJli: 
Düşman tayylU'elerl bu ı~e 

İnRıltererun cenubu Rarbisinde 
bir şehre hücum etmişlu ve bazı 
!lla~ınlar çıkar:m1'lardır. Fazla 
bısan ölmü' olmasından cndife e
~~ktedtr. Bundan bafka in~l
terenm cen?Jbu sıarbislle. simalin
de, .. rkında ve G"lles mıntaka~ 
tının cenubunda diAer bazı yerle
re de bombalar atıl.nu9ıt.ır. :Bura
larda bazı huarlar obnuftur. Ce
llubi Galla'de bir yerde Dirka( ki
li ö~ ve yaralanımttır. 

Bu ıtece İn~liz avcı tayyareleri 
İns:tiltere üzerind,. ile dü~man tay
Jare.fl düfilrmüşlerdir. 

ltalyan tel>Jii,i 

Roma, 30 (A.A.) - kalyan or
duları umumi .kararJi{Ahının 329 
llumaralı tebH~i: 

Alman ve İtalyan hava t~k
külleri Akdenlzde düşman cüzü
tarnlannı bombard2man etmieler
ctir. 

Bir hava :muharebesi neticesin
de iki dtlşman tayyaresi düfüıiil
Jntiştür. 

Sonum e~estnde. AlmRn - İ
talyan 1mvv,.tlerl tarafından yapı
lan taarruzlar n~ticestnde mahgus 
ıaviata uıtnvan df~an birkaç 
noktada ~er;lemistir. 

Alman ve İtalyan hava trtek
liıJlerl Tobruk limanını ve istih-
klmlarını bombftroımana devam 
etrni~lerdir. Bataryalara ve mev
zilf'~ fsabf'tler kavdt'".lftmfş•fr. f n
Riliz motörlü arabnla:-ı mitralyöz 
atPc:i altına alınmıştır. < BlenbeJm> 
tininde bir tayyare dü~rülmüş-
tür. 

29 Nisan ıecesi , dü~an tayva
relMi, Bin~aıiye taarruz etmişler
dir. 

~arkf AfrikıHla muhtellf mınta
kalarda kıt'alanmız toPÇU ve piya
~ lruvvetlerile d ii!'<n-Rnın ta:r.vik' -
ni eüçle~irme~e devam etmekte
d'irler. 

Kandırada iskambil eyuna 
•nedi idi 

Kandıra (HuN9İ) - Kandıra 
kahve ve çay e-.lerinde c-••e1ce ka
za kaymakamlığı tarafından iek.am. 
l>il oyunu menedilmitti. Kahveciler 
hu men kararına itiraz ederek mü
aaade edilmesini taleb etmitlerdi.F a 
kata kahvecilerin bu taleblea mem
leket m$ıf-ti bakımından zararlı 
görülerek bu müsaade talebi redde 
dilrniıtir. Kaymakamlıiın bu red ka 
rarı halk araıında ve bilh•ıM çocuk 
ları bulunan aileler araıında f evka
lid e bir memnuniyetle kartılanmıt
tır. Çünkü kahveler aündüzleri ve 
geceleri g-nçlerle dolar, iakambil o 
)'Unları oynanırdı. Bu •ed kararile 
aençlıiin Aezah yerlerde ve Halke.. 

•Soa Peeta• - tefrlmr: 34 

Temel içini ~kti. Bir kaeeh da 
ha bosalttı. Hem ağlamak, hnıı 
gülmek ist:vordu. 

Sahnede Şakrak halkın ne de -
rece müskülpesend oldui\ınu ~ö
rOyor. zevksızli~:ne hükmediyor -
du. Topladı~ı ;:ıhı nlkışlarla Set -
vanın taskınlıkla el çırpıŞl acı bir 
tezad teşkil etmekteydi. Bir ma -
sadan icki kokulu kahkahalar y tik
ıteldı. Cılj{m lz~ahürlcrle karsıla
nan Yıldız .:.ahnedf'n salona renk
li balonlar at:yordu. Balonlar ıbir 
.rasadan bir masaya 4!ıcuşuyor, se
vbıc va.nrar'llarına. sarhoşluk J?Ü
lüsmelerine vesile oluyordu. Mu -
&evi ~lekci vüksek ~ h:a-
7atı sürdü~e kanidi. 

Garsonlar masalara serpantin 
paketleri dağıtıyorlardı. Renkli ki 
ğıddan şeridler havada dal,gdlanı
yordu. Şakrak schnedeki acı tec -
rübesini Şetvamn boynuna SRn • 
larak unut.mağa çaiışıyordu. Orta
lığı lavanta ray:halarına karışan 
ter kokuları istila etmişti. Bilt"n 
bllmiyen dansa kalkmıştı. Herkes 
ıttşi~r. ~rı:>ışıyor. J{Ülüşüyo:-du. 
Herkes neş'eli ııörünü.vor veya J?Ö
rünrneğe çalı~ıvordu. $etvan dör
düncü şişeyi bitirmek üıettydi. 
Temel dumıadan içıyordu. Melpo
meni durmadan ~lümsüyordu. 
Bir k('JŞede yalruz bir kiti umum! 
eşt~ceye iŞ,tirak etmiyor. düşün -
celi, mah•n. mükedder tllD'uyor-

SON POSTA 

BikAye 

cesaretini bulmak ve bilhassa Da· Kırılan tabak ve bardak eakırtısı 
vidı miımkün mertebe çok ziyana caz seslerine karııtı. Setvanın aöz 
sokmak ıçın içmekti. Şimdi başa leri kapanmı...c;tı. Temel başını ma
ağırla$JJl.IŞ, omuzları üzerine yu - saya dayadı... Sonra her şey ka -
varlanıyordu. Sesler, ji(Ürültülü, ranlıklara karıştı ... 
dans edenler, önünden ııelip ~e - * 
çenler, her şey dönüyordu. Lambalar çoktan söndürülmüş-

- Galiba başım dönmeAe baş • tü. Gece hizmetine memur garson
ladı ~zelim!... Fakat zannet - lar beyaz ceketlerı, yanı şeridli si-

Y AZAN : EK.REM RESID mern, yanlışlık olacak!... yah pantalonlan üzerine paltola -
Dıyerek Şetvan Şakra~a sar - nnı -giymişler, ya'kala:-ını kaldır -

du. İstisna teşkil eden bu zat A - hoş olmadığını i::1bata çalışıyordu. mı.şiar, yof'Run ıtdımlarla !;afal'm 
pustoldu. _ Neden herkes fırtınaya tu- alaca karanlıtına karışıp J(itmiş -

Apustol son kuruşuna kadar tulmU$ g~bi yalpa ediyor?... lerdi. Ca~ıcılar notalannı topla -
parasını bitirmişti. Bu ıece son Temel mütemadiyen Melpome- mışlar, sazlarını 'kapamışlar, bir 
j(eeeSiydi. Şafakla beraber inti - niye bu suali soruyordu. an evvel hasretini ~kmekte ol -
har edecekti. Ölm~en evvel -bjr Yorgunluklarını yenmek ıçın duldan istirahate kavu~ak üze
daha san'atkarln:ını jı?Örmek, ya .. • caz çal~ıcıları fazla kuvvet sarfe- re süratle da~lmışlaroı. Vestiyer 
rattıklan emsalsız havayı teneffus dıp bir6Çıhonlık havası yaratıyor- son müşterinin paltosunu, sapka-
etmek, l)arasını vermiyeceki içki- lardı. sını verdikten o;onra evine koşmu' 
ler içmek üzere buraya "elmişti. Beyoğlunun bütün lokanta. tu. Gat"denbarın safonu ı;imdi. te-
A'pustol Yıldızı ~ördü. Sülünü kahve mahallebicı ve barlarını mitli~e memur müstahdemine ter-
2ördü, N~'eyi J?ÖrdÜ. Şakra~ı. Ka- dola.,.~ktan sonra Melpomenivi a- kedilmişti . 
ca Aslanı, Bücürü -gördü, hatta ramakıta olan Dürrü Gaıdenharın Duvarların üst kısmında, tava-
Melpomeniyi JıÖt'dÜ. Fakat biri kapısından Kitlyorciu. na yakın o~an pencerelerin ~a~~ -
kalbinde bir nkis uyandırmadı. Zi· Fazlaca viaki içmiş olan 'Ermeni masile içert~ dı~n~~ 90~~ıı: 
ra Apu!itol kendine ölmü' naza- kunduracı veşil blr renk almıştı. ıberaber vatmurlu, k:rlı. kurştt~ı 
rile bakrvordu. Yedne maksadı Kendisini iki ~ar~n hvalete l?Ö- bir kış •bahının donuk zivası cı
içmek, çok içmekti; içkide intihar türüyordu. Dolu bir tepsi devrildl rip salonu yalan yanlış aydınlattı. 

Yemek artıklarile dolu tabak -
lar, yerlere atılmış peçetell;!r, le • 
kelenmie masa örıtü leri, solmuş ~
çekler, solumuş sıgara külleri, du
dakların kırmızı boyasile bovan -
.mı.ş izmaritl.er, bir masadan tir 
itilmi$. devrilmiş, karışmış iskem
leler, boş şara'::> ve şampanya şi • 
şeleri, erimiş buzun kiTli suvile 
dolu kovo:ılar, yerleri süprünti'lü
~e benzeten birbirıne do~mıt 
masaya uzanan renkli ka_ğıcll ar, 
serpantin yığınları, patlamış 
balon derileri. meyva ka
bmdan. -piiro uclan ... 

Parlak bir el-lence j.'oe'Cesin rien 
arta kalan hüzün verici nahoş nıan 
zara ... 

,Bu harabenin arasında. her biri 
bir köşede, üç citLı.nt, üç ınsan en
kazı, belki üç ccsed .. . B iri masa· 
nın üzerine kapanmış, biri devril
miş iskemlelerin arasına y1kılmış, 
bi'ri de yere serilm:$ ... 
. So~uj!un tesirile Şetvan ~özü

nü açtı. Aman Yarabbim burası ne 
resiydi? ••• 

(Arkası '9'111') 



6 Sayfa 

Adana ve Mersine 
göç edecek 
İstanbullular 

Birçok aileler fimdiden bu ilri 
ıehre gelmiye basladılar 
Ado.na (Hususi) - iyi bir kay. 

naktan aldığım malumata göre, Is. 
tanbuldan ayrılmakta olan halkı -
mızdan büyük bir kısmı Mersin ve 
Adana.:ya gelecektir. Şimdiden elli 
kadar lstanbullu aile Adanaya gel
mi§rir. Yapılan hesaba göre, yaz 
mevsimi :için Adanada fazla olan 
yedi sekiz bin ki~inin ikametine kafi 
gelecek mcslccn -çünkü Adanalılar 
yeylalara ve bağlara çıkmaktadır -
bulunabilecektir. Keza Mersinde de 
be§ bin k~ye ev 'bulunabilecektir. 
Bu hususta mahalli belediyeler daha 
esaslı tetkikler yapmaktadır. 

Aldığım malumata göre, Mersine 
de lstanbuldan 35-40 aile gehni§tir. 
Bunlnrın ekserisi ticaretle mc .. gul 
olanlardır. 

Doğum 

SON POSTA: 

················································································-.... ·····················-··-··-····--···· ... ·-· .. ·····--············ 
r Tokatta 23 Nisan bayramı l 

Garetemlzin Tokad muh:ıbırı Tev -
fik Demirelin bir kızı dünyaya gelmiş 
tlr. Minlminiye uzun ve mes'ud ö -
mürler diler, ebeveynınl tebrik ede. 
tiz. 

23 Nisan Milli Hakimiyet ve Çocuk Bayramı bütün yurdda olduğu gibi Tokatta da coşkun tezahü
ratla kutlulanmıştır. Resimler ıbu bayramdan muhtelif intıbalardır. 

•8oa Postu lllD tel.rtkall: 98 

Şöyle haykırmıştı: 
- Bu cuzdanın alınmış olduğu

nu niçin bana habe.r venoodiniz? 
Delikanlı, onun bu hnreketini 

protesto eder gibi bir jest yaparak 
one do~ atılmış ve bağırmıştı: 

- Fakat, sizi temin ederim ki ... 
Fakat Mis Mac Reay, Phyllis'e 

do_ğru döndü Ve yuksektcn bakar 
bir tavırla: 

- Bunu nereden buldunuz? 
Dedi. 
Mis Dean GOk sakindi: 
- Size dem;nden de cevab ver

dim:Fötöyün srkasına düşmüştü. 
Dedi. 
Flora yeniden Garrisona döne. 

rek: ' 
- Evrakı ne yaptınız? 
Diye sordu. 

Yazan: Valentin Willian11 
Delikanlı kendinde bir zar his

setti v-e 'bu da sesinin daha sertleş 
mesine sebeb oldu. 

- Bu me~le üzerinde mutlak 
olarak hiç bir şey bilmiyorum ve 
bildiklerimi size söylemiştim. Bun
lan tekrar ediyorum: Bu cüzdan 
benim elime hiç bir zaman pteçme
di ve daha önce de bunu hiç ı;?Ör
medim. 
Ge~ kız hiddetle cevab verdi: 
- Bu. doğru değil. Bunu ken -

diniz de biliyorsunuz. Eğ'er siz \'C

ya dostunuz Veritıy değilse bunu 
föıtöyün arkasına saklıyan kim -
dil"? 

Sonra, tahkir edici bi!' tavırla 
ffıytlis'e d$11 dönerek. 

- Bunu y~an siz olmadıktan 
eonra ••• 

Diye sözünü tamamladı. 
Phyllis, fevkalfıde sakin bir ta

vırla çantasını aldı ve: 
- Kendinizi ı?ülünç bir mevkie 

koyuyorsunuz: Niçin içimizden bi
ri vikontu soysun ve sonra onu 
öldür.sün? Buna ne lüzum var? 
Kendimi insanivetsiz hır k1mse o
larak ~stermek istemem, fakat 
bu mesele üzerinde istintak etme
niz icaıb eden bir kimse varsa o da 
babanızdır. 

Dedi. 
Burada Garrfson ilerledi ve: 
- Rica ederim, kafi, Phyllis. 
Dedi. 
İskocyalı genç kız hiddetten 

sapsan olmuştu; aya~ile yere ''Ur
du: 

- Nasıl oluyor da benimle böy
le konuşmağa cesaret ediyorsu -
nuz? diye sordu. 

- Babam bir katil değildir. 
Phyllls. alnına düşen sarı saç

larından bir bukleyi, çok kibar bir 
hareketle düzeltti; cazib yüzü sü
id\netini hiç kavbetmedil. fakat he 
men cevab verdi: 

- Babanızın, vikontun ölümile 

menfaati olan yegane insan oldu
j!'unu kabul etmekte ıgecikmiye -
ceksiniz. 

Dedi. 
Sustu, zira Stephen onu kolun

dan tutmuş ve yavaş sesle kula -
ğlna: 

- Bu işin düzeltilmesiniı bana 
bırakınız. 

Dıye kapıya doğru çekmişti. 
Mis Dean omuzlarını kaldırdı: 
- Nasıl isterseniz. 
Dedi. 
Fakat Garrison onun ~ıkması 

için kolunu bıraktı~ı zaman Mis 
Dean Floraya döndü ve: 

- Stevi sizden daha iyi tanı -
rım, dedi. Yaramaz bir çocuktur, 
fakat hiç bir zaman yalan söyle -
mez. 

Delikanlının yüzüne samimiyet 
le baktı. delikanlının. kendi eli
ni tutmakta olan eli üzerine öbür 
elini kovdu. sonra uzaklaştı. 

Cüzdanı elinde tutmakta olan 
Mis Mac Reav kederli bir tavırl:ı 
şömineye bakıyordu. 

Amerikalı ona yaklaştı ve çok 
sade l>ir ifade ile ona: 

• 

Edebiyat: Divanlan kanştırırken 
koca Nabi! Burada bana bi1e cin~ 
yaptırdı. Ancak öyle geveze ve 
münafıklara karşı da Nevres f?ibi 
şöyle düşünmemiz en doğru ha -
reket olur: 
Mizana vur göriif tüğün ahbabı 

daima. 
Halit Fahri Ozansoy 

(Baştarafı 2 nci sayfada) 
verdi. Hakikaten bahar, hiç bir 
diyar ic;in bu yJlın baharı •gibi ü
züntülü gelmemiıştir. Bu mısram 
arkasından da, garib bir tedai ile, 
gene yukarıda bahsetti~im Sabit 
aklıma geldi Ne yazık! İnsan a -
jans haberlerinin harb faciası taf
silatını unutmak ic;in divanları ka
rıştırırken ·bile, dönü;p dola~ıp 
gayri ihtiyari ,gene o facialara $?C
liyor. İşte Sabit'in bir beyti ki a-
deta 7avallı Yuı;?oslavyanın bu - (BaJtarafı 5 İnci sayfada) 
zjinkü haline misal: - Kimi? 
Ademin gelse başına bir nal, - Beppo canım, tamüssıhha .•• 
Kim: tellal olur 1cimi remmal. - Bana ne? 

Bir benzerlik ararsan, bugün - Ne diyorsunuz. Si:z bu sirkın 
Yuıgoslavya iıc;in tellal olanlar, müdürü d~il misiniz? 
Dalmajya sahillerini istiyen İtal- - Müdürüyüm ne olacak? 
yanlarla bilmem han-gi vilayetlere - Domuz canım. 
sahih çıkan Macarlar ve tıilmem - Domuz canın değilim. 
hangi mıntakasmm cedbeced Al- - Anlatamıyorum. İltın ettiniz 
man olduğunu iddia eden bir ta - ya ... Hani kaybolan marifetli do
kun Hırvatlardır. Fakaıt remil muzunuzu getirene 500 dolar ve
döken ler kimler? Acaba Ameri - recekmişsiniz. fşte j.!azete. 
kalılar mı? - Bu ilanı ~azeteye b·z verme-

Mademki müsahabem, divan - dik. Ne devemiz, ne piremiz. ne 
lardan ve divan mısralarından baş domuzumuz, hic; bir şeyimirz ka -
lay.ıp harbe intikal cbti, burada yıp değ'il. İşin içinde bir hilekar
cNabh nin bir beytini hatırlatmak lık olmalı. 
isterim. Bu beyit, bilhassa, her - ~in içinde hilekarlık olduğu o 
gün siyaset ve harb hakkında saç- zaman tbenim de kafama dank el
ma sapan söylenenlere 1)ek uygun mişti. Domuz kolumun altında so
düşse gerek! kağa çıktım. Sanki kabahat hep 
Su.heni bihiideden hoş gelir avazı onda imiş ı;?ibi canını cıkarıncıva 

horos, kadar dövdüm, tekmeledim. Ve 
Ban manasını bilmezse de hen - sonra gazete idarehanesine koş -

gc1mı bilir. tum. İlanı vereni tarit ettiler. Meş 
Hakikaten öyle dğil mi? Horoz hur Rufenden baska olamazdı. 

öttüğü zaman, ötüşünün manasını Hana geldiğim zaman hnncı ka-
bilmese bile hic; değilse öteceği za- dm: 
manı !bilir. Vakitsiz ötmesi mana- - Arkadaşınız gitti, cıedi, size 
sız \'e uğursuzdur. Nasıl ki bir Türk selam bıraktı. 
ata sözü cVakitsiz öten horozun Bıraka bıraka döl'lt yüz elli do
başını keserler• der. Fakat buna larıma karşılık bir selam bırak -
mukabil. faydasız ltıkırdı ed:nler, mıştı. 
o horozdan da ne kadar aşagıdır! 
Çünkü sözlerinin manasızlığı bir 
tarafa, böyleleri af?ız açacak zama Seyhan poHs teşkilatı 
nı da bilmezler. Onlara sükutun Adana (Hususi) - Seyhan Em
çok defa alıtın olduğunu anlatmak niyet Müdürü lsmail Hakkı birkaç 
i~in binbir Divandan, binbir Na- gündenberi kazalardaki .Polis teşki
biden nümune göstermek bile fay. !atını teftişle meşguldu. lsmai? Hak. 
da vermivor. Böyle Divana sı;?mı- kı şehrimize dönerek mcrkezdek! 
vanlar divane bile savılamaz. Hey vazifes)nc başlamıştır. 

- Bana sormak istediğiniz bü
tün suallere birer birer cevab ve
receğim; fakat evvela şu cüzdan -
dan kurtulalım. İçinde bir şey 
yok. bunun ic;in kimsenin işine ya
ramaz, hem de tehlike getirebilir. 
Veriniz de onu ateşe atayım. 

Flora birdenbire daldı~ı düşün
ceden kurtuldu ve hiddet ve lck
dir ile titriyen bir sesle: 

Dostunuzu mu kurtarmak 
istiyorsunuz? 

Dedi. 
Stephen omuzlarını kaldırdı: 
- I3:ına inanın!z. Philippe Ve -

rity de benim ı?ibi bu cüzdandan 
haberdar değildir. 

Dedi. 
Genç kız, kıvıktm snçan ı;!Özler-

le kendisine baktı: 
- Babama, biraz evvel, Vetiry

nin bu odaya :girdil?ini ve sabah -
leyin buradan kalktıktan sonra çık 
tığını siz kendi al!zımzla söyleme
miş mi idiniz? 

Dedi. 
Garrison gülmel(e başladı: 
- Evet ... fakat ... 
- Gene onun elinde, ~izli ı:e-

çidi gösteren bir planın mevcud 
olduğunu da bilmiyor musunuz? 

- Onun elinde böyle bır plin 
olduğunu bilıyorum, fakat geçid 
işaretli değildi. 

Genç kız :ıyağmı yere vurdu: 
- Niçin her zaman inkar yolu

na sapıyorsunuz? Berg. Biraz ev
vel bunu bilardo salonunda gös -
terdi. Pliimn üzerinde gcçwm ol
duj;ı yere tesa ... ~if eden kısımda 
kırmızı bir hac; vardı. 

Garrison kaslarını çsttı: 
- Bunda bir yanlışlık olsa ge -

rek. 
Diye bağırdı. 
Genç kız: 
- Hiıc; bir yanlışlık yok, dedi. 

Verity'ye 'bunu sorabilirsiniz. A ~ 
dese vazıh olarak kıTmızı h~ 
gösteriyordu. Fakat mesele bu ka
darla da bitmiyor. Bir de kibritler 
var. Bunlar bu sabah babama. 
Verity'ye aid olduğunu söyledil}-
niz kibritlerin ayni cinsinden. Tıp
kı mazı;?alh odada yere atılmış o. 
lan, kibritlerden. 

( Arkua var) 

• 
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Ankara Polis Eıistitnsn Kesik kol ve bacak cinayetinin 
esrarı tamamile çözüldü 

~-

ı adet 2000 lir&Uk - --- .. 
ı • ıoeo • - aoao.- • 
1 • ,.. • - llOO.- • 
t • 100 • - ıooo.- • 
• • l60 • - 2 OG.- • 

11 • 108 • - HOO.- • 
il • .. • - 4ool.- • 

IW • al • - rQDG.- • 

. . . . . 
nauum 11111 IS IWIKASııDA 
iKRAMiYELi HESAP AÇA!J 

l.tanbul elektrik tramvay ve tünel işletme
leri umum müdürlüğünden 

ı - KuWif eınafta cereyan rediitıöırl melrtubll tıet1it iltemek ... • 
"1e .mı alıne.cakır. 

1 - Muva.klta.t teminaı. ce33• liradır. 
ı - Tetliflerln ıenıunda.n parasız tedarHt eSecet. p.rtnameeiDdekl 

taıUata uygun olarak 12/ 1/Kl Perşembe gün4l aat 15 e kadar Metro ba
ıımm. 4 iincü katmda ıevazu:n müdörlülüne ima müıhilinde Ter:lmlf ol. 
mMl JAıpmctır, cnMe 

T. H. K. hava gedikli namzetlerine 
• _ • ,.pnc1a olup ela muaJ9119de t•ganmJf olan haft pdikJi nam P 

__... cllrbı&l baYacılık mlm"'"JiliıM ainııeıaatları. .SSlb 
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Bat, Dif, Hezıe: Grip, Romatizma, 
Nevralji. Kınkhk •e Bütün Ağnlannızı Derhal Keser 
icabında lflinde 3 kaşe alınabilir. TAKLITLERINDE.N SAKININIZ 

HER YiRDE PULLU KUTULARr ISRARLA tSTEYINIZ. 

lstanbul Levazım Amirliğinden Verilen 
Harici Askeri Kıtaat. llanJarı 

K~if bedeli 308,868 lira olan benzin tankJ.a.n kapalı zarfla eksiltmeye 
konmuştur. İhalesi 23/5/941 Cuma. günü sa.at 15 de Ankarada. M. M'.. V. 
satın aJ.mg, komi.Syonuuda yapılacaktır. İllt teminatı 16,084 lira 72 ~uruş
tur. Şartnamesi 155-0 kuruşa komisyondan alınır. Talıbleıin kanuni vesi.. 
ık:alarile teklif mektublarını ihale sa.a.tJn<ien bir saat evve~ komisyona ver-
meleri. (2336-3349) 

* * 3500 aded keçe betleme ve 8000 aded urgan .pazarJıkla satııı alınacaktır. 
İhalesi 5/5/941 Pazartesi ~ünü saat 14 de Samsunda askeri satın alına 
komisyonunda yapılacaktır. Keçe bellemenin tahmin bedeli· 12,250 lira, 
urganm 18,400 liradır. Kat'i teminatları lhaleden sonra takarrür edecek 
fi.at üzerinden derhal almacaktıI. Taliıblerin belli vakitte kul"liyona gel -
meleri. (2346-33&i) 

... * 
5000.0000 aded gem demiri alınacaktır. Pa-mrlıkla. eksiltm~: 9 '5/941 

Cuma günü saat 16 da Ankarada M. M. V. Satın alma komisyonunda ya -
pıla.oo.ktır. Tahmin bedeli 16,000 lira. ka.t1 teminatı 2400 liradır. Taliblerin 
belli vakitte komisyona geinıeler'i. ('2344-3380) 

• * 11,000 kilo sarı sabunlu kösele pazarlıkla. satın alınacaktır. İhalesi 
5/5/941 Pazarte.;, günü saat 10 da Konyada Askeri satın alına kr•misyo _ 
nunde. yapılacaktır. Beher kilosunun ta.hm.in fiatı 400 kuruştur. İlk temi-
natı 6600 liradır. Şartnamesi komisyonda görülür. (23~G-3306) 

LAslik Çocuk Donları ve Fabrika Kayışları 
Yeni açılan mağazanw:da sırf kauçuktan yapılmış listik ~ocuk don _ 
lan, her cins ve boyda lastik fabrika. kayışları, blrmci ka.lite otomobil 
kaynak listikle'.rf, araba. lastikleri, yazlık keten ayakk.ıbılır, Iis~ el
divenler ve her tiirlü Lastik malzeme bulunur. Listik üzerine sipar'ı.!f 

kabul edilir. Çemberlitaş sineması yanında No. 13 ANADOLU LİS'.fiK 
DEPOSU, Telefon: 23282 , 

Harb okuluna havacı. sübay yetiştirilmek 

üzere sivil liseden mezun olanlann kayıt 
ve kabul şartları. 

ı - Lise ol.gu'nluk imtihanını vermiŞ bulunmak. 
2 - Aldıkları mezuniyet diplomal.anndaki kanaat notu iyi veya çok iyi 

bulunmak. 
3 - Olgunluk diploma tarihinden bir seneden fazla müddet geçmemi.ş 

bulunmak. 
4 - Sağlık durumu pilotluk hiZmetine müsaid olmak. 
5 - Y~ları en yukarı 21 olmak:. 
Not; 

Bılahare hava muayene heyeti tarafından yapılacak muayenede 
sağlık durumları pilotluk sınıfına müsaid görü1mıyenler isterler. 
se mı.rb Okulunun diğer sınıflarına verilmek gibi hiç bir mecbu
riyete Uibi tutulmazlar. Tam serbesttirler. Kendilerinin arzularıua 

göre mu:ı..ıneleye tabi tutulurlar. 
Okul tedrisatı 15/Mayıs/941 de ba.şhyacağından talib olanların, 

bulund ukla.rı askerlik şubelerine müracaat edeceklerdir. Askerlik 
.şubeleri, yaptıracak.lan sıhhi muayenede müsbet netice alanlar 
evrakları ile Harb Okuluna sevk edıleceklerdir. «2822» 

SO N P OS T A 

Dörtyol yeni ve güzel 
eserlerle süsleniyor 

( Bqtarah 6 ncl sayfada) 
Dörbyol, her suretle güzel ve ima

ra müsaid bir kasabadır. Baştan ha.. 
şa narenciye bahçelerile kaplı ve 
müteaddid mesirelerle muhat olan 
kasaba denize ve şimendifer hattına 
maliktir. Esaslı ve zengin bir ümran 
faaliyeti, burasını türistik bit belde 
yapabilir. Belediyenin varidatı, bü
tün ihtiyaçları karş.ılamıya elbette 
kafi değildir. Yirmi bin liralık bir 
bütçeden kasabanın imarına ayrıla
cak miktar hiç mesabesindedir.Bu
nun için Dörtyolun layık olduğu in
kişafı göstermesinde devletçe ala _ 
kaya ihtiyaç vardır. 

Maamafih, mesaisine Tahsin Üne
lin reisliği altında devam eyliyen 
Dörtyol belediye meclisinden önü -
müzdeki seneler için daha üstün 
başarılar bekliyebiliriz. 

Alfabe sırasile bütün hastalıkların 
resimli olarak tedavisi ve tarifi. 

D kt H Her zaman herlcesln yanında bu-ı o or atız Cemal ıunmam ı~ım oıan bu güze1 esei' 
(Lokman Hekim) nefis cildll olarak yalnız 1 liradır. 

Oivanyolunda 104 No. da hergün Bütün bayilerden isteyiniz.Toptan 
basta kabul eder. satış yeri: İsta.nbulda Yedigün 

Telefon: 2 l 044-1. 3 3Q8 \ı ida.re.banesidir. ' 

İnşaat İlanı 
Sümerbank Birleşik Pamuk ipliği ve Dokuma 

Fabrikaları fVIüessesesi Müdürlüğünden 
1. - Ereğli bez fabrikası İvriz kuvvet santralı çift makinist evlerı ve 

yolları vah;di fiat esa.süe ve kapalı zarf u.sulüe ek.<ııllmeye konulmuştur. 
İ.şbu l.n.ş:ı.atuı. muha..'11Dlen keşif bedeli 27.916,04 liradan ibarettir. 

II. - Eksiltme evrakı iki lira mukabilinde, Sümerbank bına.sında birle_ 
şik pamuk iJ>liği ve dokuma fnbrikaLarı müessesesi müdıirlüğünden alı
nabilir. 

m. -- Eksatme 12/5/941 tarihine mü.sa.dit Pa.zart:esi .?;ünü saat 16 da 
Ankarada Sümerbaıık B. P. İ. ve D. F. müessesesi müdürlüğünde yapıla~ 
caktır. 

IV. - Muvakkat teminat miktarı 2.018,70 liradır. 

V. - İstekliler teklif evrakı meyanına, Şimdiye kadar yapmış oldukları 
bu kabil işlere, bunların bedellerine ve hangi b:ı.nkal:ırla muamelede bu.. 
lunduklarına dair vesı.kaları kO(YacaklardıI. 

VI. - Teklif mektublarını havi zarflar kaµalı olara.k: ihale g{lnü saat 
15 şe kadar rnak!buz mukabilinde Ank:aro.da Sümerbank B. P. İ. ve D. F. 
müesresesi ır.üdürlüğü muhaberat şet'liğin.e teslim edilecektir. 

Vll. - Posta ile gönderilecek teklifler nihayet ihale saa~inden bir saat 
evveline kadar gelıniş ve zarfın kanuni şekilde kapatılmış olması rn.zım.. 
dır. Posta.da. •ıaki olabilecek: gecıkme !er nazarı fübara alınmayacaktır. 

Vlll. - Müessese bu il\8.leyi ıcrada serbesttir. ~26h u3Zl3• 

Sıhh.at memuru aranıyor 
Türk hava kurumu hav3.cıl:k. dairesi iÇin a.şatıdaki şartları haiz olmak 

üzere 75 lira ücretle bir sıhhat memuru alınacaktıI. 
Taliplerden İ.stanbulda bulunanların Türk hava kurumunda havacılık 

mümessilliğine ve dığer mahallerde bulunanların da An.karada havacılık 
dairesi genel direktörlüğüne müracaatları ilin olunur. 

1 - Sıhhiye mektebi mezunu olmak. 
2 - Yaşı 40 dan yukarı bulunmamak ve faal hizmete elverişlı olduğuna 

dair tabib raporu ıbuhuunak. 
3 - Şimdiye kadar çalı~ış olduğu yerlerden verilmil} iyi hal klğıdları _ 

nuı bulunması. 
4 - Kaıbul edilecek olan sıhhat memuru İnönü kampında. istihdam 

edilecektir. (3313) 

İnhisarlar D. Bakır f aşmüdürlüğünden 
Şartnamesi mucib.nce 941 mali senesı içınde D.Baklr ba.şmüdürlüğü ile 

Mardin. Ciz:~. Nusaybın. Kuılkpe, Mldyat idareie:i arasında yapılacak 

--- F L O R y A p LA J L AR J .. ~ı:~:ur~\.1.kHyelı 15 gür. ınüddetıe ve kapalı zarf usulilu eksıltmiye ko. 

Nakloollecek tuzun muhammen miktarı cl,660,000e !tib muhammen be-
B ır G ÜN A Ç J L J YOR • 1 deli *30330», muv:-..kkat 1 eminı:tı 2274 liradır. Muv:ıkk:ı.t ıhale 9/5 041 tnrL 

hine musadif CunıJ. günü saat 14 de D. Bakır inhi::ıarlaı: başmüdiir!üğün. 
Y enı' ve lüks pla1·larile gazinoswıun açıldıgıruv sayın de mül.e§ekk:il komisyon tarafından yapılacaktır. 

halkımıza müjdeleriz. Şartnamesi A.1k:ıra, ista'1bul, Sıırt, Mardm, Bıtlis ve D. Bakır inhisarlar 
~~~~~~~~~~~~~~-FI_o_ry_a plajları müdiriyeti. _____ 1da_r_e&_·_n_d_e_m~evcuddu_·r_._~3140_ıı ________________ _ 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 26/Nisan/1941 vaziyeti 
AK T 1 F 

Kasa: 
Altm: safi kilogram 72.603,900 

Banknot . 
Ufaklık . 

Dahildeki muhabirler: 

Türk Lirası . 
Hariçteki muhabirler: 

Altın: Sa.fi kibgram 12.000.965 
Altınn. tahvili kabil serbest dö -
vizler 
Diğer dövizler ve borçlu Kllring 
bakiyeleri 

Hazine tahvilleri: 
-::>eruhte edilen evrakı nıı.kdlye 

karşılığı 

Kanunun 8-8 inci maddelerine 
tevfikan Hazine tarafından vatı 

tediyat • • 
Senedat Cüzdanı: 

Tlcarl Senetler 
~m ve tahvllit eüzdanı: 

( Deruhte edilen evrakı nakdi
& ( yenin karşılığı esham ve 

C tahvilA.t (itibari kıymetle) .. 
e Seı oest Esham ve Tahvilat: 

Avamlar: 
Altın ve döviz üzerine avans 
TahvllAt Ü2'.erine avans . • . • • 
Ha.zineye kı.'ıa vAdell avans 
Hazineye 3850 No. lu kanuna göre 
açılan altın kar~ılıklı avans 
Hissedarlar: • 

Lira 10'.!.123.194,18 
il 5.823.Q.19,50 
il 908.967.5J 

il 405.813,83 

Lira lG.830.317,31 

ll -.-
il 43.327.437,2 

Lira. 158.743 563,-

L 20 230.442,-

Lıra 273.166,378,41 

Lira 45.908.456,93 
ll 7.926.616,17 

Lira 4.741.69 , 7.ı30.896 15 , 186.COO,-

ll 130.684 ~6.75 

Lira 

108 855.1&1,27 

405.813,33 

. 
60 .2IYl. 755' lB 

ı 38.518 121.-

273.166.:n8,41 

53.&3S.073,J O 

138.106.564,59 
4.500.000,-

PAS IF 

Serma.ye 

İhtiyat akçeıd: 
Ad1 ve fevka!A.de • 
Husus! 

Tedavfildeki Banknotlar: 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 _ 8 inci maddelerine 
tevfikan Hazine tarafından vaki 
tediyat • 
Deruhte edilen evrakı nakdtye 
bakiyesi 
Karşılığı tamamen altın olarak 
tIAveten tedavüle vazedlle'l 
Reeskont mukabili il!\veten te _ 
daviJ!e vazedilen 
Hazineye yapılan altm kar.,111t:.. 
1ı avans mukabill 3902 No. lu k:ı. 

nun mucibince ilAveten tedavtı. 
le vazedilen 

lUEVDUAT: 
Tiirk Lira~• 
Altın: Safi kilogram 877,150 
3850 No. ıu kanuna göre hazineye 
açılan avans mukabili tevdi olu.. 
nıın ııltınlar: 

Safi kilogram 55.541,930 
Dövfa Taahbüdatı: 

Altına tahvili kabil dövizler • 
Diğer dövizler ve alacaklı Kll 
ring bakiyeleri 
Muhtelif: t 

Lira 7.822 019,15 
il 6 000.000,-

Lira 158.748.563, 

L 20.230 442,-

Lira 138.518.121,-

• 17.000.000,-

il 

Lirı 

" 

Lira 

250.000 000,-

82.00C.000,-

54.o:rn.823,93 
l.Z33 782,03 

78.124.167 .90 

-.-
29.19-l.346,09 

Lira 
15.000.000,-

13.622.019,15 

487.518 121,-

55.270.606.01 

78.124.167,90 

29.194 3'!6,(}!} 
108.080.145,34 

DİŞ MACUNU 
Mikropları yOzde 100 öldOrQr, dlşler1 temizler parla

tır diş etlerini besler ve hastalanmelarına mani olur. 

Her yerde OENTOL dls macununu israrla isteyiniz. 

Kamyon alınacak 
Maliye Vekaletinden: 

1 - 0,5 ila l,S tona kada.r Fort, Şevroıe, Ent-e;·nASyonal, Opeı ve 2 
3 t.ona kadar Faıgo, Doç, E.ııternasyonal, Bussing markalardan 
hangi birinden o1ınak şartıle iki aded açık karoserli .k.aınyonet veya 
yon ve bir aded ot.obüs. 

Yine 0,5 !la l,lı tona kadar Fort, Şe vırole, ııınterna.:.ü"ana.l, Opel mar 
!ardan panel tipi iki sedyeli 3 a:ied hasta. otomobili pazarlıkla sa.ı.ın 
nacaktır. 

Mezkür tipte karuserli kamyonet veya. kamyon ve otobüs bulwunadı 
takdirde yine aynı tiplerden olmak üzere 3 aded şasi kamyonet ve 
kamyon; ve panel tipinde na.>~a otomobili bulunmadığı takdirde 
bunun yerine dP 3 a.ded kamyonet şasi satın alına~ktır. 

.-Alınacak ka:nyonet. veya kamyon ve otobüs ile 3 aded basta. otom 
b.linin orijınal ka.n.werileri bulunmadığı takdirde 2 aded kamyonet 
kamyon şasi hariç diğer otob~ ile 3 hast-a otoml)bili.1iı1 mevcud nünıu 
ve fenni şartnamesinde münderiç vasıflarına göre yerlı olmak iirere k 
ruserileri yaptırı..laeaktır. Bu parantez dahilındeki hususat ihtiyaridir ... 

2 - 0,5 Ja ı,:; tona. kadar açık karuserli mmyone1ın beheri !500 ı 
dan iki adedinı.a muhammen bedeli 9000 ve ayni sıkletteki bir otobüsf 
muhammen bedeli 5500 lira.dır. 

2 ila 3 tona !tadar yine açu: karuserli ka.mronun bchlri 6600 Lira.dan 
adedinin muhammen bedelı 13200 lira ve bir otobüsün muhammen 
deli 7800 liradır. 

0,5 ila 1,5 to!ıa kadar ~neı tipitıdek.i ha&ta ooomobilinin beheri 
liradan üç ıı.decllitin muha.mn•~n beddeli 15000 lira.dır. 

c0,5 ila 1,5 tona kadar meU<.fır tiplerdeki yalnız şasilerin beher: 
liradan ve 2 ila 3 tona kadar yine Zikredilen ı.plerd(;ki şasilerın 
ham.men bedelleri beheri 550-0 liradıuıdır.ıı 

3 - Muvaıı:ka.t teminatları 0,5 Ua 1,5 tona kadar ikı kamyonef,lrı 675 
ve bu tondaki bir otobüsün 412 lira. 50 kuı-u.,tur. 

2 ila 3 tona kadar iki karny1.ınun 990 ve bu tonda.k.i bir otobüsün 58! 
liradır. 

0,5 UA 1,5 tona kadar panel tipindeki 3 hasta oLoınobilinill 112.l liradır. 
4 - Şartnan.-.eler Maliye Veka.ıeti Levazım Müdlirltığünde veya İstan.. 

bulda DoL'llabıhçede maliye evrakı matbua a.nbarın<ia.n bedelsi~ olarak 
verilir. 

5 - Pazarlık 3.Mayıs.941 tarihinde Cumartesi giinti saat on bı.rde Ma
liye Vekfileti Levazım Müdürlüğünde mü~ekkil eksiltme komı.>yonuncla 
yapılacaktır. 

İsteklilerin .2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı bel
gelerle muvakka.t teminat makbuzu veya b:ı.nk:ı. k.afa.J.et mektubile birlik-
~muayyen gün ve saatte komisyonda bulunmaları. ct2176» a3033ı 

Türkiye Cümhuriyeti 

AA BAN KAS 
Kurulut tarihi: 1888 

100.000.000 Türk Lirası 
Şubt ve a.Jana adedi: 265 

Zir&! ve ticart her nevi banka muameleleri 

-
PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 

LiRA iKRAMJYE VERJYOR 
Zinat Bankasında kumbaralı ve thbarsu tasarruf hesa.blarında 

enaz 50 lirası bulunanlara senede t defa çekilecek kur'a ile a.pğl -

cie.ki plll.na göre ikramiye dqıtı.lacaktır. 

4 Adet 1,000 Lirahk 4,000 Lira 
4 " 500 " 
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Dikkat: Hesablarındaki varalar bir sene içinde 5!) liradan a.şa~ı 

dii.şmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasüe verilecektir. 
Kur'alar senede 4 defa. 11 Me.rt, 11 Haziran, 11 Eylül, 11 Birin-

ci Kanun tarihlerinde çekilecektir. 
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