
Anadoluya gideceklerin ilk 
kafilesi ddn limanımızdaa 

hareket etti 

lngilizler 
Basraya yeni

den asker 
çıkardılar 

Irak ordusundan J;azi 
kuvvetler Habbaniyed• 

tecemmü ediyor 

I ngiltere, hadiselerin 
önüne geçmek üzere brı 

kuvvetlerin geri 
çekilmeaini istedl 

Esir 1 talyanlardan 
8000 i sayıldı, 93 top 

alındi 

Nairobl 1 (A.A.) - Bugün burada 
neşredilen tebliğde Dessle'nln zaptı 
muazzam bir zafer telf\kkl edUmet.:te-
dlr. +--m .. 

Kahire 1 CA.A.> - Orta. Şark '"16 ....... 

kuvvetleri karargnhının tebllgine gö
re, Dessle'nln işgalinde ve bunu takiP 
eden hareketlerde 5500 İtalyan ve 
2400 müstemleke askeri esti' edllm1f
tlr. Esirler arasında yüksetı:: rütbeli 
birçok subay vardır. İnglll.zlerin eline 
D3 tane de top geçmiştir. Düşmanın 
Ambalagt mıntnkasında tutmakta ol
du~u müdafaa mevzileri fi?ıerine ytl
rümekte olan cenup ve şlmal Jı:ollan
ınızın birleşmesini istihdaf eden ha· 
roketler, yolların tahribinden dola:vı 
renlden manialara uğramakla ~ 
ber devam etmektedir. 

Cenup mıntnkalannda dü~manın • 
tlbt devam ediyor. Birçok esir alın
ınıştır. İtalyan müstemleke kltalann
da firarlar her gün artmaktadır. 

Milli Şef'in fotografileri 
Ar lta•a ı <A.AJ - Milli Şefin Parti •e lin'tcvlerlne hediye buyurduklan 

fotoıı-rafiuı Trabzon, Artvin, Yusufelt, 
Durçkn·da merasimle şeref mevkileri
ne konulmuştur. Bu miinasebetle ya
l>ıl:ı.n toplantılarda halkımız Mllli Şe
fe karşı olnn en içten bnğlılık duygu
larını bir kere daha izhar eylemi.ştlr. 

Bu sabahki yangın 
Sul.:ınhnmanu Tahmis sokağındaki 

S:ı.bı.ııcu hanının Hdncl katında bu
lunon krem lmnJathnneslnc!cn bu sa
bah Yangın çıkmıştır. Vakt!ndö? yeti
şen ltfalycn!n müdahalesi ile yangın 
aöndürülmUştUr. 

Dün ~'ırhan 

ctJ!ıU 1 Mayıa 1941 

Mebrure Sami 

TALAN 
ı ı,. Afli romani yeni çikti 

iKBAL KIT ABEVI 

Bahlbb Necmeadlıı BadaX - Ne§I'lyat mttdürtlı Hikmet l'eridun Es - Ak§am matbaam 

• 
Sovyet Harbiye BU S.A.BA.BK.I Belgradda 

Komiserinin TBLGBAP1 • 4 B takriben 20 bin 
Kızı/orduya Sollum civarın- kifi öldiJ 
günlü:k emri dahi harekdt 

cBu vatana aaldiracalt 
düımanlan daha bqlane 
giçta boğmağa hazınz•: 

cDüımanın hiç bir oyunu 
bizi galil avlıyanuu. 

Memleketi müdalaaya 
/am;ır balununıu• 

İtalyanlar tarafından Yunan 
denhlnde lşpl edilen dört adama 

,.erini ıöstertr harita 
Ankara ı (Rdayo Gazetesi) -- Al

manlar, Ege dtnlzJ.ndelı:i Yunan am.
lannı işgal ~r ve hlldm1yetlen aı

, tına alırlarken, İtalyanlar da Yıman 
denizindeki adalan JRa,le batJ•mıtJar 
ve Kortu, Zante, Kefalonya ve Lulcu 

1 adalarını !4gal etm.lflerd1r. 

.. Ak.kaeier• 

Sttrih, dzdmf 
Oniv.-.ileli .-.e1- kon111uyorları 

1 
Sirb.. bimi .•. 

« y mi harfl..m L:abettirclill bir 
bilmemezlik I• diyemiyecefiL Zira 
yazıldddan gibi okunmayan kelim.-
ler eski harflerde daha fazlaydı. 

Lisan derslerine km ~öaterme. 
miz 1imn. Tiirkçenin teliffuzuna 
tespit edip çoculdannma öit'et:ın.o 
miz Jimn. Radyo gibi :reni bir v... 

' tadan istifade ederek • riMI k~ 

Mareıal Grazianinin 
metodlan takib ediliyor 

tanlan mDaofoa .,..... ıetirowmD, 
halka onı.n ....... onlMI ..... 

vapurile Anadoluya gidenlere alt birkq enstantane ıiıemll ._, \"•ı!li• • ... ......,. ... _y................. .... ........ - Bazı sokaklarda hem elektrlk, hem havagazı IAmbasa varı .. 
- Umbam aoJraklann kefareU olacakf •• 
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ve Bu Sabahki Haberler 

Harp tebliğleri 

/ngiliz tebliği 

Gamhut mmtakasinda 
dü mana ağır zayiat 

verdirildi .... -
Lcndrn l (A.A.) - Ort.o. ~ İngiliz 

h:ı~:ı kuvvetleri tarafmd:ın neşredilen 
tebli~: 

Y uncmistandaır. j 
geTi alınan 

kuvvetler 
Bir İngiliz tebliği tahli
yenin çok mütkül §Arllar 

içinde yapıldığmi ~1il.3;t~~, 

bildiriyor 
Dün Ubyada düşman kdalan ve 

rnotörlü va:;ıt:ılan ağır zarmLa utıra- Kahire ı <A.A.} - Orta Şaıtiüt 
tılm ııl.,rdır. İngillz h:mı. kuvvetleri Brttanya kunetıerı kararg§.hınuı t.ıeb
bllh:ı~.a Gronbut mıntakasındıı şid- llif: 
<!etil bir hücum yapmışlardır. Burada cYuıuın ordusunun Alman l.sWA.sına 

Fln16ndtyaya 
~ çakan Alman 

askerleri 
IWıter' e g&-e sel eceli 
l&aftalar içinde yeniden 

e&r geçmesi mulitemel 

Fia aiami, al.erlerin 
Alici dan tramit olarak 

geçtiğini bildiriyor 
e:n aşa~ J o:> kadar ve 3o u :ıskerle ~ mukn.T~eu nihayet bal:4d;u ..... 
dolu kamyona hücum edllnıJ.ş, a.rnla- tezahür ettıtı zaman, Yuno.n h~ Lırı:ı4ra ı u..A-> - Beater aJaıı,sı-
nr.dnn 20 t'lncstnln alevler t~n par- mett, fmdadme. gönderilen Britanya idil ~8,ttl: ~yazıyor: 
ça p:ı.rça oldul:lan gorülm~ür. B!.r ktıvveterlnin ~~lmeslni ~r. Alman ~ ge;ıntlerlrun J'lnlAn-
lvı;iliz t:ı.yynresl Sofnfı civarmda. İn- Bu ooı:ında Brtt.anya tııTM.Ierl Ter- m:rada Ab0"1a a:s:ker rı~tı haldcn-
ı;!l - J:ıtaatın:ı. hücum eden dört :Mcs- nıopll'dckl memlerde dtişmanla. • datl haber~ daJr Londı'Bda hiçbir 
serchm!dt trıyy:ı.resine karşı keymuş mıı..s lınlinde ıd.l ~ havala.rda oet' bWnml;sıor. 
\C Al'l\an tnyynrelerlndm 1klsln1 ağıl; tam hD.kimlyet dde ctmış, bu IW'etle A1maıı askerlerinin çskbğı Abo (Turko) ~ehrindcn bir görüniq Aıı.cak, .Almanlann ~ ne 
h"nrn uğrn.tmıştır. G:ı.mbut civann- yegfuıe lyt ııma.n olıııı Pli'ey1 l9CUadc bir anl"f"'ıun n.Mır. Bu~ mu-
d:ı Helnkel 3 Up!ndeb!.r Ahnnn tnyya- edilemez hale cetı.nnJıFl Bd eebeple e elftDıCe Almanlar Pef::Samo'ys. Te ora. 

rcI~:~~u~~c':1~!~~relerl Yunnnıstruı-= J:1k1:ı~::.n~ ilk kafile Anad 1 ~m'ıra!T'1~"~ == d:ı bulunan halllz kıtalıınnm W.JJye- mıa rağmen, açık plAJlnrda. yapılma- o uya ~;,!.~dı~ .... b~""~--'~hu-e_-
s nl 1':ola~l:ı.~tırm:ı.k üzere birçok hl- • lAzını gelmı:t!.r. ~!!!=-v ... ·-......, ,.. ................. 

~.ye uçuşl. n y:ıpil"~ardır. Bıı ~rait dahilinde ~rln bayük du•• n h k e ttmeU ne7ldlnde tiddeUııı protestoda 
[ rı ~mnn t:ıyynreleri dün ve çar§a.m- kımnmm ç-et11mes1, Ienz:ım ft ıd1l.hta a t tt buhmmuştu. 

b:-- C6Ce~ M'lll.'\ ili.erine nlnnlar yapa- btıytlk zayiata Te dikndnrlarm feda re e e 1 Ba anlaçrns. Almnnyada mezun bu-
r, k hava kuv"etıertne ıı.it teslsatta edilmesine ma.lolur. Oeçıerı heft& as- lamıı Uterleıin. N~ kıtalanna 
bnzı hn.tara sebebiyet ve.rmlşlerdlr. terin gemilere a)mmaJ!!! çok müıııkül etmd.: bere l"tnlAndlyadan 
İnsanca da az z:ıyfnt olmu....tur. BJr temft jçfnde olrn'Uftut. J'akat Ywıa- Ierlne mftsıadOOJ.r. Geçen ay-
Ynr kers imha edilmlştlr. D!.(;'er blr nbtandak1. Brita:nyn lota.atının ytl.zde 111 • k 1 1 • • _J k 'litfda ~. Ş1mall Nol'ftçte 
y ı:ıkers de dıifl bataryalan tarafın- seben11aal bl.r mıretıte kulltı.nılabile- .ırıarmaTa ıs eıeıerıne gıaece - 'Ve Botn1 t6rfe'Qnt1e hüktmı snren fe-
drn imha ed!lmı,,. müte2ddlt düşman cekleıi yeni mahallere nakledilmişler- na havalar, karlar Te l>'aZlnr dole.yı-

Alsi ile v Li 
-----------------------
·Kellim kellim la yen fa! 

Ali - Radyonım nevriyatı 
araau1da .•• 

Yeli - (Arkadaşının sözünü 
liescrek) : Yine mi radyodan 
l>ahsedecekain? ••• lllalJah yahu ... 
İlltıllah ..• 

- Dink rica ederim: Radyo- ,, 
nan ne§riyatı arasında bize bazı 
reainı ve heykel modeJlcri cös
teiilmesini de rica edecektim .. • 

- Çıldırmışsın sen, nzizim •. : 
Televizyon çıktı mı ki? ••. 

- Peki amma, yer elması da 
çık.b mı ya? 

- Yooo ... Amma da muam
ma gib! konu~uyorsun .•• Maba
dın neyıe açık söyle ... 

- Dün radyo, yemek tcrifleri 
arasmda eyer elmasının pi.,iril
me~~ ahaliye anlattı... İnsaf 
edilsin: o sebze bu mevsimde 
var mı? •.. Hele kış olsun dn öy-
le ... Radyonun anlayacağı d ille 
konuşalım: O, televizyon çıkmn
d.an nıı.sıl resim ve heykel mo
dellerini göstere.mzse, biz de tek- 1' 

rar kış gelmeden yer elması pi
tiremeyiz... Beyhude zahinct1 

- Mevsimine göre yemek ta
rifi?. •. Bunu çok defalar yazdık, 
yine tekrarlayalım öyleyse ... 
Amma kellim kellim la yenfnl ..• 

Ali veli 
ta\>yarcler1 de hasnrn uğra.tılnuştır. dir.> 1 " ı • l • b Ü b •ld • •ı k SDe, meztm bulıman b1rçot askerlerin S:ılı Te ç:ırsnmba gfınlert İngiliz ve Tobllğ. tabliye esnasmda ordu, do- ıerın ıs esı ug n ı lTl ece flt111ıı.k edemem)§ olmMı ~----------' 
Ce>nubi Afrllm t.ayynrclerl Assab cıva- nanma ve b&1'8. tuvvett ara.sın.da hii- ımlbtemeldlt. Mabnnn ;elmesl, bu Amerı·ka 
rmcla ve Hnb~istnnda Tclas;"...amma- kihn süren sıt:ı .tşblrlfğlnden ve bllhas- uıkerlerln dönmesi 1şW tacil etmiş . 
nn mın~wmdn motörlü nakliye vn- ııa tayyarenin oyna.dığı mühim roklen Dün iki Ta l 2170 ki • "t • I" - ı.: 606 ki • olabIDr ve &ıthntrzıdek1 blrltaç hafta. 
zıt .ıannı m 'ralyöz ate Ine tutmuş- bm!ettlktcn Sonrt\. diyot ki: • para şı gı meaı azımaen §1 Jçlnde, hat.ti bqndan fırztl. ~as-
la dır. Dü~:ınr. m:ılzeme ve insanca cTnhllye edilen bütftn a.'JkerJ:er teç- liarelcet etti. Nakliyati tevhid komisyonu bu mü- terlerinin. Fhı1An1:Uyadan r:eç:mekte 
ıııt.r zayiat '\'erdirilmiştir. Maulnlıı ııızatıarll~ btrlll::te nınırıarıı. b1nm.lş- nasebetle mühim bir teblig"de bulunuyor l~~a. dair hnberlcr geJ:meSl tıek-
ıın:-Jtnde bir dü.~n kıı..m.pı bOmhar- lerdlr ve harp kudretlerlnl muhaflza. ........,llll 
dımt--n edllrn'-ş ye mltraly&: ateçıne tu- ediyorlar. Alır ma.lzeme bıratılını§· Alma.o - P'bl aol841DM>"m mezun 
tu1mu~tur. Bütün bu harek.M.tan 2 Ut.> CL.ı....t_,f~den bQ.ldhnet esaf~ '"·' tti.klerl bil ,., n- -ı-- utetıerle harp malzemesmln d~ geç-
tryynrem11'. (\sctine dÖnm~. Resmi ıeblJ#, t.ahliyenln, diişma.nm n ~An._...,........, V ı.ı Ulil e ewer uı.eu.uıı:ı ha- ni:eslne mftsait Olduğu zannedlJmeJtte-

tahtr tcfevvıAwıa. ratmen yaJJl}m.Mı e &doluya gideceklerln ilk kiki mfkdarlar tesb1t edilmiş ve . dlr. 

ordusu 
rf akinda Alaskaya yeni 

kitalar gönderilecek 
bftyüıc btr ımrn.ffakı:J"et oldntcmu be- kafiltsi dün lkt vapUl'la Umanı- bunlara göre nakliyat p1Anlan Finlandiya ajansi 
~::.~~· fA..AJ _ İngiliz trt.alan mızı terketmifth'. EvveJA 'l'rrhan f tertiplenmişti. bildiriyor V3.$i.ngton 1 CA.AJ - Amerlkn Bir· 

Roma ı tA.A.> - İt.a.lyan ordulan Yunan''"'"' ..... balkın h-anlı tıezar· vapuru saat 14 de, müteakiben Bu pl;bıa. nazaran 1 mayısta Bdslnkl ı <A.A.> - P'lnllndi"" Tel· le§lk devletleri ordusu Genelkurmtı.1ı. 
ıımuml Jtnrıı.rgahının 330 numaralı btırl t'.._..., -..... ~ :t l bııd· . • ,,_ ba.şkanı general Mnrshal söyledl!;l bfı! 

J ta/yan tebliği 

rc':Illl tebliği : nan e;rd~-:e~~ .. e~.:..~: Aksu vapuru .saııı ':f8 de Kara.de- hareket edecek Aksu vapuru ile · gN ~~ ,.1::;:~~ravda _.,.. ..... •nutukta ezcümle demiştir ki: 
Ilomtmrdıman ~ avcı tnyynrelerl- .&.U& Al'Wi ._. _ _. nir.e üte dh 1225 lrf.n Tırban il ~ •""""'.,.,_ nln hlmnycs1nde paraşfitc;ll müfreze- da harp eaıMmda. cart olan sambn1 m vec en yola çıkmış- n...ı• ve vapuru e tfU!afmdan 12 bin Alms.n aslterln1n cA.merlkn Birleşik devl~tlerl gnrnl-

lerlmiz dün Kdalonya ve Zanta ada- dostluk, burada.ki hUkt).mct mabtme- lardır. de 945 kişi nnkledllecektı. Halbu- Abo tehıine t.ıkt.&larına daJr ıı~- flOilundan 32,200 er, bu!tiin Tıinidad'a. 
fannı işgal etm.f§lerdlr. rinde teba.rb ett1r1lmekte ve bu ııllllı İn bol ·;.,td ekl k1 Aksu vapuruna 343 ve Tırhan len balıerın h•lrilplte muvo.f?k olıruı- yeni kıtalar da pek ya.kında AlPska'-

Bu sabah Arnavutluktan gelen pl- artada~l$Dl canlandıran vataıar e oya 15• ec er Tırha.Iı dt!J resmi mahafil ~nı.tından beyan ya gönder1.lecekt1r. Amerika. Birleşik 
ynde kıtnlnn Lokat adasına çık.ant- m.kledllmettedlr. Almnnlann hava- vaplll'U1la, Zonguldak, Filyos, vapuruna da 2G8 den fazla gelen edil~ktcdlr. devletleıi.nln gittikçe büyüyen yeni 

tı dan bombardml.a.nlarlle Yunan !POOJr- Karab11.'- .f:___et olmadı. HakikaU halde bahis DMmUu ol.an ord -mır r. Jerlni ge .it mBcyMta tolıti tmel rl- UA, .l.8IIl paşa ve Eskipn- DlllilSele ~eıı IOllbo.halda Almanya. ne usu ~rllaı.nın tarllılndc en KU• 
Italyo.n, A lman bombardıman t.o.r- ne raıw...::U, halk, -r.-- mpeyedan meu- zara gidecekler de Aksu vapuru- Müracaat edenlerin bu ta?%l \ıiıiiandl ..... a.ıumda. miln'akld itllif- rel ve mükemmel ordulardan bkl.sl 

yarelerJ Malta adasında Valetta üa- 6 "' .... __ ,,_ 
allnü bombahynrak büylik ıwrarıa.:r harebesl.ndeıı alınan derslerden ııstl- na blnmişlerdir. hareketi halk hesabına btıyük ta mftnderi_ç olan ve .Alman ~erıe-
Mta rıclm~~ v~ ynnı.:mı~~uumışl~. ~t:~~blldlr:lldlğine Marmara iskeleleri ne buralar- fedakArlıklar ihtiyar eden dev- ~t~~a: ~~n: A m er· ı· ka _ Ja oon a 
man~ t!vve~l ~~ell ~~ı~ göre, ehall. Terilen taııma.ta tama.mile dan içerilere gideceklere ait liste let müesseselerinin zarannı mu-~. bu askerlerden bir kl.smı U 
hücum etmişlerdir. Bir knıvuörle blr riayet etmlt ~ ~Ilann tıkarumu:ma bugün 'filAyet tarafmdan. UA.n cip olacağı aşika.rdır. Herhangi geçtrtımek S\D'etlle ta.U>ll:lndm 1baret-
bf ük to ld '--'bine+,__ . ula sebebiyet Termemlşttr Ballan bu b" ail ki 1 ~ tlr. bci ctm3ır 0 muu.a -.,iller .ısa- ~Jde ~. İngll!z1erln t.ahllye- edilecektir. Mannara hattına ır e va o an talebine ~&- Pravda gazetesinin ıneywubah!s B. Matsuokanın Ameri-

Kafileyl hİmaye ed~ miit.eadcüt ~- atm. maddeten bt\ymt m1kJ'asta. kolay- Trak ve Kadef vapurıan t.ahsls men seyahatten sarfınazar ede- ettiği mfttar ııaııaı.tten ?fi'. yüksek- k' gı"deceg"' ı" hakkında· 
mll,,rln şlddelll topçu mubJrlcslne lqtınm~ır. ...m-.t~ir bilir fa.kat bunun mutlaka. 48 tlr. Vazlyeıtt bBzuo& naızart C!iltbte alı.. aya 

• ~ • • • A ~" • ' ııarü tendllert için tabii blr milnır ki • l 
rn!ln1en, torp1dolarmu~ hiçbir hMara Amerika. Çın malı M··ru b. hl"" saat evvel Tophanede devlet de- n<tiuı olan Abo teiıttrit Alman as- §ay1a ar 
ıığramadnn uslerfne donmft.şlerdir. BlrJ ~ . u m ır le ıg n1 ll d -~,,.u t .-.hit te-" ı.arne üzerinde 5 tncuız tayayreslcin anJaıması yapuıyor zyo ann a rnuuıY& 1 ııçv .ueri tevakkuf etımdu1s1n ~-
hücummıa maruz talan biJ lta.b1an AUan ı <Rad1o Owtest> -Am&- ~yatı tevhit komisyonu re- komisyonu reisll#fne müracaat dIJIA Tokyo l (A.A.) - Japon hüku· 

e;I! tayy:ırcsl\ lld diişma.n ıa,naresı- l1bmn ~ yardımı <inam. ed11or. lslıltnden: Anadoluya devlet he- ederek keyfiyeti blldlrmeleri ın- J--!l _..ı h. meti sözcü muavini, bugün gazeteci-
n) dü.şfirmeğc ve sanmen a..ıme a.v- Bamın a:m tealı1lrft ~rikaıuıı Çin sabma meccanen nakledilmek zımdır Bu husus& nakil talebin- • ·~.ule!e-ae a!a lu toplantısındn B. Mntsuokn°nın 
det. e~eğe muva.t!ak olmqtur. lııft~ıııetUe peni bir me.ll enıepna -1,.4..., müracaat eden "ft"~-·-- d bul. 1 bllh l>ombardımaiılarmda Amerika B;rleşik devletlerine bir 

Şlm:ılı Afrlkada Sollum'iu prlon-~ bba1 ef;rneıcddtr. Bu ahadakl ~ .u.cw.ı.uuu.c.a.u e rman arın ~ 1thıa . . . . 
da keşl! hnrekeUeri yapan iaalyan ~eıiı:ı dalla 9<lk men~ecett verdikleri beyannameler ve ta.- göstermeleri rtea olunur. yaralananlar aehayati ıhtımalı hak~ın.da .sorulan 
Alman müfrezeleri ztthlı nmteıan anlafılmalcbıdJr. Lcmdra t (A.A.) _ Sıhhiye suallere cevaben demıştir kı: 
tahrip ederek düşman ~ B B ı..._-_ .. ~ b · · • püskürtmüşlerdir ık· Ok A .k s· . . ek .. rowıı, ...... uu J'llP-· e- c- Bu sualı bızznt B. Matsuoka 

Alman-İt.nıraı"ı ba't'&~ 1 Y8""' 'S merı an ıvrısın 7&Jlalta. cıı;~ ...... 'bombardı-- ya aoracağun. Fakat B Mntsuoka· 
nl.dcn mü~ dalple.r -~ 1 l4il inaıılım netic~e 19-4 l martı '?"' nın bıma ıarih bir cevap vereceğini 
Tobnık llnwı ve meTJ.iledne ·~ donanması ı•hracatı nuna k.aclu bütan !nPtneca 29 bin garanti edemem.> 
etml,:Jerdlr. ~ vapurlar ... öldüğüııil •• •o Mı kifbıi!ı Şarki Afrlkada muhtelli mmtan~ ,.raJandıiım hildirmltdr. Bu seyahat fikri, B. Matsuoka'nın 
Jarda. Te btlhıt.l!3a AJecl mmtebmH!a B. Rooaevelt ile açık kalble görüş-
lnı.'\'U:St b\r şiddetle m~ de-- n___ • :....___ J le üz Mart a..,; ~;nde 357 mil- Am ika f I T b ~ kt ok melerde bulunmaıını tavsiye eden 
ft1l1 etmektedir. Croje UIQa_ADJD&_ ere ,p "T""• er ngi tere için o ru a c 1:Jir ~Ok Japor ıİyasi muharrirleri 

tru~~~ :,:~~ B. Rooeewlie a&ıderildi yon 500.000 dolara seri ve küçük vapur)~ . wafınd.n ileri ıüriilmüı ve bazı 
baliğ oldu yapacak tjddetıı• muhar-ebeler· Amerikan gazeteleri de, B. Mo.tsu-

R d 
Y·ıf .... 1 "(AA) _ A:,an - 9 oka'nın Vaoingtonu ziyareti arzueu-

om an ya a • ı lhıi. ti na..--...,. donanmasına y ... ;....._ 1 (A.A.) - Ameri· n• izhar e~ti. "'""'7... ._ .. _..L" V:ışing1olı 1 <AA> - Bahrl1e Na- '(Ba,tarafı l iııııı:i tMlfede) 
• hDall projesini bugün bbal et- kam Ticaret Nezaretinin neşrettiği zın albay Knox, gn.zetecflerle JUPtı~ Diğer tarafta«ı sözcü muavini B. 
mit Te imza edilmek <izcre B. Roo- bir iatatietiğe göre. iear 'ft inrc ka· &örUşmcde Amerika Blrteşik ~e-~ dış müdafaa ı.-tı._.. sirmit- Kobitio, Amerikan karakol ıisteınl 

Bütün otomobil liat:ilderi endte göndenni§tir. nunu mucibince: İngiltcreye ailablar rln1:1 İngllt.ere iç.in m6hlm ~rda tir. . . . • ııiıı yedi denize genişletilmesi hak'-
müsadere ediliyor Ba J>Miam taı.alluka için 3 mil- g?ndc;rilme1i ıayesinde. Amerika küçüklüklcrlndcn dolayı 1.mılne cSlv- Tebliide ~or ~ ~an pı- kında, bunun çok tehlikeli bir ted.-

4 J .5 ml,ron 521 ltin 750 dolar Bırle;ık devletlerinir. mart ayı :içinde rishıekı denen çot aerl n.pnrlar 1n;a yadeıd o1duk91l mabim bn-otl~Je bir olacağını ve bir tecavüz temayülü: 
Bii.kr~ ı <A.A.) _ Stefal: eeekdr. ki ihıacah 35 7,500,000 dolara et.mek niyetinde oldulunu blldimı16- vo Lirçok tankın aüizalaend • dün telakki edileceğini söylemiştir. B. 

•-dil- blr -•mame n.... a- baliğ oJrnu•tur. tir _....___ bir taarruz ....,.___ r.!_:._:. _ _...,,.... ..... ıcm.ı ,_ - " • ~ "~· ~ K.ohifio, Japonyanın Pasifiltte kara-
ordwnınun ıtı~ı h•Wnalr L - M.ırt ayı zarfındaki ithalat iee, Alpay Kno:ı:, devir ~ elde daha l>u ..hah 01m111tur. "fal.alt ,.oktu. ~l harckAtmd bulunmasını IQ· 
;.at.dile ticaret evlerinde, ll*t't" &zumaaz eıyalarm top· 367,750,000 dolara baliğ olmuttur btlyuk harp geınller1 bulunmadJlmı MuhaTebe devam .clqor. a w h n 11ıatıl husm1 etbAe needlnc19 JDD.,.ı laınnaainın f aydaai ki bu rakam da son dört ıenenin en kaydeyleın13tlr. . SoUam mmtakumda İqi1iz de.- ~u olup olmıyacagı ~kı?1da~ =~~ ~ akara 1 ntdayo Qa.zetes1) - İn- yüksek rakamıdır. Amiral Robinson, pelc. yakın b1r U- riyeleri tekrar faaliyette balvunuı- ba auale de ıu cevabı vemu~tır: 
er. ~·--- llJtıere Leftmn Nazırı, toplanan ıtı- Mart ayı xarlında yabaıncı memle- tikb:ılde İngtltereden H torpido Sç1n lar ..ıe dü§mana nyiat -nrdirerek c- Bu, pndilik lüzumlu olmıyll · 
R d • 

11 
_ _:_..J_ asmsus n lllJ&larından 

20 000 
tnnk ketlere, 27,500,000 dolar qymetin- ba~ka blr talep alınmasına. tntlzar huarlar yapm111ardır. bilir. fakat ·nziyetin fokiıafma göıe 

~ .. ~~ ~ bıdar maden elde 'edildi~lni de -48 ~ tayyare .gönderifm§itir. Şu- edıldlğlnl ıöylemtştlr. Kahire 1 (A.A.) _ lncruz Orta .is~~bald• lüzumlu bir hale gele:-
naklıyat 11Creti yüzde 20 ~. Bununla, harp zamanın- bl.ttak.i tayyare ıhracalJ 19 milyon Şark umumt lcararglhmm tebliği: bilir.> 

arttınlıyor da ı6ziunsm eşynlnnn ne işl~re yan- dolar Jı::.ymclinde 344 tayynrc idi. Libyada Uhyada, Tohruktaki vaziyette deği- ,... ___________ ,..... 
BüJınş 1 (A.A.) _ 8tıefani· Mlbıa- )'aCakı açık olD.rak görülmektedir. Ticaret Y,l"m~i ihr:ıcah, .. ubatta ~Jile yoktur. Sollumda, keti( kolla· If 

blM Nezareti 1 ba1r.mdaa .ft11laıoen S6ınu Bank'm lüzumsuz kağıtları 49.5 bir dolılra mukabil mart ayın- n faaliyetleri devam etmektedir. . 8 demeli ? 
demleyıollan ~ ~ ~ toplaması.. bu lşlcrhı baŞ:ulgıcı olma- da 3 ınilyor dolarlık olmu~uz. Habeşis.tanda. Sudan müdafaa İn 
ld Te atr maı na.kltJ'a,tı Jçm tartteye mu ıememıı ederiz. Silah ve mühimmat ihracatı da, İngiliz harp gemileri 1 SoL gillz tebliğinin tercümesin-
Jtzde ıo ~ td>lil et- ~ul>ııttn 11,.S milyonluk jken, mart- cüzütam an, pamr günü, ILotayı den: 
w.ktedır düşman kıtalarini İa•e almı~lar ve düımana in.sanca pek 

· Aoıta dükü Habeşistan- ta 14 milyona çıkmıştır. ~ çok zıı.yiat ver~leıdir. Aynca 

Adanada futbol grup dank t IB R I ~· b" k ve levazım ıtoklannı 400 yerli olmak üzere .515 d~an 
b • • "}iki • l - aç 1 • ooseve t ın ır r=ut u b b l d eair alınmııtır. Yerli askerler, derhal 
ınncı en maç an Ankara ı (Radyo Gazetesi> - na- Londra ı ( A.A.) - (B.B.C.) om a a 1 imparator Hııile Seluicnin hizmeti-

Adana 1 (A.A.) - Adana ata- beş!stnn kaynn.klannd:ı.n alınm ha- A "k h · · B R J ) end d dil fu b t • berlere ö Aooto d .. k .. b' mcrı a cum ureısı . ooseve t ne ginneği taahhüt ey emiflerdir. 
L IL _!, e~am ~ en t 0 ıırup ~ı: llo kaç~ Halle s:ı~c ~d~J.ı~rc diin gt-ce radyoda hir nutuk !'~ylcmiş Londra 1 (A.A.) - Bahriye Ne- Bütün di~er mıntalı:alarda, bizim 

cDü§man mlifreze1eri dün an
cak pek az veyahut hiç ternkki 
yopmamıştır.> 

Şüphesiz 1'i böyle 

dememeli; 
cDüşmıın müfrezeleri dün an

cak pek az ilerJiyebilmio veyahut 
hiç terakki kaydetmemiştir.> 

demeli! 

mıc:ıruden muaabaka.S:?~a. Denız.lı ba'ya gtrmefic htızırlanmaktadır y~: ve Amerikalılanr., c!cmolı:rııs:i nnmı- ı zareti bir tebliğinde fngil iz harp ge· Jutalanmızın ve Habeş vatanperver 
takımı maç~ gelmedıgı ıçm .. Hatay rm mayısın nrlsldir. Bu sur.?tle Hnbcş 

1 
na nihnvetııiz gayretler ,atfetmeleri· milerinin Llbyada Elgaznla mınta- kuvvetlerinin memleketi münferit 

Lükm~n galıp aayılmı~tır. Dun eaat lmparntoru payitahtından aynlı.şımn ni rica i!<- hazine talıvili -ıatın ıı.lın- 1casında düşman kıtnlarının iaşe ve müfer:zclerden tem.izlemek mak8 adi
onyedıde İspartıı - Elazığ takım_lan ~ beşinci yıldönümünde AdJ.s Abe- 1 m sı hakkındaki hu!ustak.i nıücade- j levazım stoklarını muvaf(akiye;_le le yaptı klan faaliyet şiddetli a~rette 
luu~ıln§mı;lardu. bayıt dönmii~ olae:ı.ktır. j le,> i aı;mı;lu. bombardım~ ettikl~rini J:>H~irnüJtir. devam etmektedir. ~-----------...1 

1 
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AKŞAMDAN AKŞ~MA ( 
1ki medeniyet arasında _ i ~- li 4 : :it- :1: B R i ) llJBu- ~ıırp·~-U 

... n Asrı/eşen bır 
Dostlenmdan birile Eyiib tarafla

l'llla geznıeğe gi~tik. Vapurla d8· 
Derken, litif akşam manzaraslDI ıey· 
1'Jttik. Arkadaşım, ansızın: 

Un stoku 
için hazırlık 

1 Deniz ticaret mektebinden bu 1 Ey~p ve babayani içki 

3 . . ld cıvarı 
- Bak, bak .••• dedi. • Halicin iki 

Yakasında iki ayn medeniyet ne ka· 
dar bariz ,ekilde duruyor ••• - dedi. 24 btiyük depoya un 

yerleıtirilecek 

sene 1 kışı mezun o u imar plinında buralarin 
Çok alatW'ka. babayani bir ahba· 

buıız olur. Kendisini uzun müddet 
gözden kaybedersiniz. Bir gün onwı
la yeniden kllt"lılaştığını.z zaman ah
babuıu:ın haJi ıizi hayretlere d~ü
rür. Çünkü o, zamana ayak u}·dur· 
masmı becerın.4, asrileşm.iş kılığı lo-

Hakikaten de öyleydi. Galata • 
Beyoğlu cihetinde- ufukları kubbele
rin eşkali süslemiyor. Modern apar
tunanlann yıimJan, Üzerlerine ..,. 
mavi bir yumruk inm!t de istifinin 
intizamı bozulmuı kocaman saray
ları andarryor. Daha ziyade garp 
,ehri... Türklükle ve Osmanlı - İs
lam - Hizanı medeniyetile alakala· 
n yok gibi ... 

Öbür tarafsa. dünyanın buradan 
başka hiçbir yerinde raalanamıyan, 
nevi şahsına münhaşır bir letafetin• 
de... Cami siluetleri, zarif minareler; 
medrese kubbelerinin tomurcukla• 
a~ları; bunların latif bir mecmua-

Un .toku yaı~ JçJ.ıı Jstaııbul Be. 
ledlyesı emrlne verllen bl.r m1J1'0ı1 
llrada.n bl.r kısmı bugünden ıtıbaren 
Ziraat bankasından alınacaktır. Vail 
ve Beledi~ Reisi Dr. B. Kırdann ft.. 
yasetı altında, Beled!ye fUbe mili_!!: 
lert ve şeh1ıı mecl1s1 kumdan ....... -
dünün iştlra:kile teştcil ed1IA!n nillb&
yaat komisyonu bugünden itibaren 
faaliyete gec;ecektSr. 

Komisyon, yerleri tesblt edilen H 
büyük depoya. un yerl~n bun
lann zamanla. bozulmasın& karşı t.ed
bir alacaktır. Ticaret V'ekA!etin1n. 
tebligatı üzerine dıeğirm.enlerden aJ:L.. 
nan unlar depola.ra yerleft1rtlecektl.r. 

ıı... Fırınlar Uıtlyaçlannl depolara yerleş-
- Hepsi ayni familyadan nebat- tlrllrn1t en eslı:i unlardan tem1n ede

lar olur bani: Mantarlar, yahut çİ• ce'klerdir. İa~ milst.eşarı B. ŞelUc 
çekler, yahut agv açlar .•• Ta&iatm bir Soyer gelecek ha.ttAI. tedk1b.tına. de-

vam etmek üzere İstanbu1a geld1ll 
tarafında, hep birlikte, yanyana, smı.da Belediyece teşkil edllen ~ 
ınanzume halinde be!iriverirler ••• Bu yonun taallyet1.le meşgul olacaktır. 
kıyıdaki Ayruıofyadan Süleymaniye- Et fiatinin ucuzlablmaai 
ye, en küçük mescidden medreseye, 
sebilden imarete kadar bütün tarih İstenecek 
yadi17,arlar1. bu derece biribi..inin ak· Yeni et :tiatlerinln taıttılldne blı 
rabasL.. İstanbul yaka.,;ı üzerine son haltadanbert devam edtlmdttedir. :ın 
iki asırda kötü kötü serpiştirdiğimiz, fiatl narlu on bet günl.Wc old~
üstüste yıadığuruz ah~ap, k3rgir bi.i- dan gelecek halta narh tekrar ~ 

"' d ğtştırtlecektir. Kasa.plM" eemlyeti um.3-
tün yapılan bir anda si'~1 süpür Ü- mı kA.tıbl B. Ömer Koo tuaplık ha.7-
iümüzü tasavvur edin; ortada an· van müvarldatı. et 1stllı1Alt V6 et 
cak bo tarihi vadigarlarm kaldılda· rıatler1 hakkında tedk1k&t ya.pma.kta.
ruu farzedin: sanki toprağın altm- dır. Umumı kA.tip bu tedlı::lkaıtınm 
dan ayni kökle birbirlerine bağlı ol- netlceslnl pazarteıı:ı. gün11 toplanacM 
doklarına bnaat getireceksiniz; o fiat mtlrakabe komtsycm:una blld.1.re
derece biribirlerinin mütemmimi, cektir. 
benzeri, yakinidirler... Bizim sonra· Ege havzasmd.a.n yapılan kuzu mu-
kl. hm· alar. o gül bahresini bürüm:;. varidatı gittikçe art.mütadır. Son 

" ..., halta zartmda. Trakya fe}ı1rlerlnden 
ve temizlenmesi İktİ7.a eden yabani de kuzu gelmefe ba.şl.a.nuştır. Kasaıp-
otları habr1ahr... lar cemiyeti re~ t:t fla.tlerl haltıkmda Denk ticaret mektebinden bu sene me'%Utl olanlar 

ve mezunlara diploma tevzH Birdenbire şöyle diyecek olduk: §unlan sClylemlştir: 

_ Ne yımk ki. son senelerdeki vill~~ı:~~~~rcıs!~e: Deniz ticaret mektebinden bu kaptan köprülerlnde ve makine 
urnran hareketinin ııklet merkezini kuzu g,?lmektedlr. F1at milrabbe ko- sene mezun olanlara diplomaları başlarında vakur gıpta edlllr 
bu derece Türk olan İstanbul yaka- misyonundan et rıatlerln1 tıe'kra.r dün saat on altında Ortaköyde- birer lruma.ndan gl3rmek en halls 
sına değil de, Beyoğlu semtine h~· ucuzlı:ı.tmasını 1stlyeceğlz.• ki mektep blruı81nda tevzi edil- ve candan temennilerlmdlr. H&-

rediyonu... miştlr. Merasimde Örft idare p1nlz1 gözlerinizden l3pertm.• 
- Tarihi sehrin bir tarafta kal- Tek ıı·p kundura komutanı General All Rıza Ar- Bu nutuktan sonra dlploma-

ması, modet·nin öte yanda inkişafı i 
her yerde görülmüştür. ----- tunkal, Parti reisi B. Reşad M - lan dendzyollan umum müdürü 

• . . • • • maroğlu, devlet denlzyollan 
- Fakat bızde nasıl oluyor, bilı- Beykoz fabrıkası yem tıp İb ahim K 

1 
tevzl etmiştir. Bu sene mektep-

d tum Sül. · umum müdürO. r ema yor musun, os : eym.anıye ku d 1 d ten 13 'lr4..ı mezun olmnatur Bun-
bir yanda kalıyor; ona yakışacak n ı~ra ar an Baybora., llmanJar işletmesi ~~ ·~ • . 
meydan da karsı tarafta yapılıyor... çıkaracak umum müdürü B. Rautt Manya.'! !ardan dokuzu kaptan, dördü 
Ufkunu süsleyen bir yapı bulunma- ve dtğer bir çok r.evat bulwı- mak1n1sttlr. Kaptanlardan B. Ali 
dığmdan Taksim meydanı da değe- Tek tlp kunduralar üzerindeı1cl. muşlardır Güner, rnaldnistlerden de B. 
rini gereği gibi göstermemiş oluyor... tedkJklcrtn devam etıtlğtnl ve 1aoe · Mazhar birincidir. Kendilerine 
Umranla tarih, zeytinyağla su gibi müsteşarı İstanbulda bulundu~u sı- Merasime İstlkl!l marşı ile 
biribirinden ayn... Sarmaşıp dola· rada bu !(.hususta ,..!~~M~rlza.-B başlanmıştır. Bundan sonra mek- birer altın saat hediye edilm4tir. 

1 b• ·· ı·· hat aldı5tnl ya,.. • ....,,vı.:a. """~ • 
tarnıyor ar ır turu... . . Şefik Soyer A."l.karada. Tlcaret_vekUUe tep müdürü B. Süruri bir nutuk 

Gurubun latif renkleri. Halicın su- temas yapacak ve neticeden I5tnnbul sö 
1 
mişt" D nizy ll n umum 

larma aksediyordu. Bunlar öyle ticaret odasını ba.berdar edecektir. Ye ır. e O a 
renklerdi ki, ancak tabiatte seyredi- Tek tip kunduralar üzerindeki. ted- müdürü B. İbrahim Kemal Bay-
1:_1 • •· ıc!· b" t kikle bitlrilın1şse de henüz tatbikata 
.,.. erı R\Re ır: ır ressam, şaye r Ticaret VekAleti tek bora, MünakalAt Vekili B. Cev-
tab~olarını yapmağa kalksa, o kadar g.eçllememiştlr. ızemesini muntaza- , 
çeş1t çe~it mor, 0 kadu alev alev tıp kund

1
urtea ma.tedarlke bWJlad.ıktı:ı.n det Kerim İncedayı nın şu nut-

1 d ı k. . ma.n har ı; n .. 
nrm~ı ır ar ı . muhakkak artist, sonra tatbikata geçecektir. Swner- kunu okunıu.ştur: · 
acem1 nakkaşların çıyırtkan boyala- bank Beykoz kundura. fabrikası _Yerll . 

Karilerimizin 
mektupları 

Kadıköyünde harap 
bir sokak 

nna müraceot etmek mecburiyetin- Mallar pazarlarında. satılınak üzere ((Genç denizci arkadaşlarım, 
Cle kalacakt!r. Mahsul bayağılaşa- çıkaracağıkunduralan bundan sonra. Şu anda Türk ticaret filomuza, Kadıköyftnün en ll\tlf ve kala
caktır; modele benzemiyecektir. Şu tesbit edilen tip üzerinden imal ede- gönülleri meslek aşkı ile kafaları balık semtlerlnden blrt MUhilrdar-
1 b l ktlr -dır. Bilhassa yµın hal'k t.ene=üh 
stan u u yağlı boya canlandU'mak ce · yeni rejim denireiliğlnin istediği için alan akın Mühürdar sahiline 

henüz kabil olamadıysa. bunun se- i gi1 1 d 1 13 dah gelir. Buna rağmen, Moda cadde-
bebi nedir a~aba? Sanayün böyle Belediye zabıtası talimat- taze b 1 er e 0 u genç a sinden Mühürdar 5ahll1ne inen 

huıuaiyeti gözönünde 
tutuldu 

ŞehlrcWk m1J.'tebassı&l B. Pro&t yafeti baştan afağı değ4tirm~tir. 
Eyttp ve elvannm imar plAnını ha.- Nerede o eski alaturka adam nerede 
zırlaıbn bu eemtl.n hususlyettnl, Ha.- şu karşınızdaki 941 rnodeİi zatı 
llcln vaz.1ye1Jnt ön pl&nda tutmuştur. Böyle bir kimse ile tekrar kartıl~~ 
UnkaP6!Ulldan 1tl.baren ııa.h1ll ta.ıdben mak insanı hayrete d"" ·· •· d - ·ı 
Eyübe kadar man.a.n. yolda bazı hu- mi? uşurur egı 
rnsiyetler mevcuddur. Araztnln t.o- t_ •• • 
poğra.f1k vaziyeti göz önilııde tutula- qte d~ ben bu bayr.etı Beyoğ
l'at: münaslp gen~er teBbit edll- lwıda yem açılan Amerikanvari bir 
'Ul.iştlr. Yolların 1kl ta.rafında altmışar otomatta. yeni usul bir lol,antada 
metrelB: birer sa.ha ayrılacaktır. Bu ve bir bardak ayran karşısında duy
adaların btılunduğu a.razt pek !rızalı dmıı. 

olduP;u.ndan yollar a.çılınuı ve ma- Burada marka alınıyor ayakta, 
halle teşldlt güçtür. Bu sebeple bu- ah b · k ml ı : 
ralann a~~azıdınlmMı mUna.s!p Y ut uzun ar. ~s e e ermde çabu· 
görülmüştür. cak yemek yenilıyordu. 

Balattan Ayva.nsaraya. kadar ta.it- Kocaman buz dolaplarından biri-
riben 24 blın metre murabbaı maaıa.l nin önünde platine renkli ıaçh, tık, 
küçük sanayie, Ayvan.saraydan Eyübe genç bir kadın dunn~tu. Fazla L0 • 

kadar takriben 52 b1n metre murab- yah idi ve İsmi aklmıa gelmiyen bir 
mahal de orta sa.n.ayie ~ edil- arfute benziyordu. Buz dolabının 

~. Eyüp .1skelesi.'1den 1t1baren arkas daki adama. 
Terko.s köprüsiine kadar olalı sah1l m. •• • 
de hrurust müesseseler tarafından - Bır ayran!.. dıy" emrettı. O 
yaptırılarak kendllert ta.ra.fından kul- zaman beyu buz dolabından ayraa 
!anılması teklif edilmiştir. fİşesi çıkb. Bir bira bardağına bo-

Eyüp İskele cadde.slnl t.aldben Ka- şaltıldı ve gene kadma uzatıldı: 
lenderhane soka~. Bahriye caddeslle Platine saçlı müşteri hardağı ma
sahU arasındaki !bideler mınta'kası nikürlü parmaklan ile tuttu, nıjl• 
tarih noktai nazarından ha.1ıı olduğu dudaklarına yaklaştırdı. 
ehemmiyete binaen aynen muhafaza. H .d. h y .. -
edilmiştir. ey gı ı ayran ey... er yuzun-

Surlann iki tara.lında t&trlben 30 de hiç kimse ve hiç bİr$ey ıenin ka
metre arzında yeşil birer sa.ha. ayni- dar asril~emez. 
mıştır. Surların ha.r!clnde rıoo metre- Eskiden ayran denilince gözümii
lik saha da aynen muha!az:a edtlm14-· zün önünde şöy)e bir tablo çizilirdi. 
tl.r. Kalaylı bakraçlar veya içindeki 

deki mayÜ ıerin kucağında tutaa 
Profesör Hanley'in toprak destiler ••• İtte ayran buıılana 

k f içinde olarak köylü kızlan tarafmdım 
M on eransı tarlada çallfan erkeklere ıötürülü-

Londra unlvers1tıes1 peda.gojl Te yor ••• Ayran en babayani. en alatur
terbiye enstıtüsll protesöt1ıerlnden B. k • kim. d. S h. d d b __ , 
Hanley yarın saat 21 de Em1nönil a ıç 12 ı. e ır e e eycu.ıar 
Ha!kevlnde (Çoou~ tn1d.şı\fı) mev- gİ~, beyaz takkeli adamlar on• 
zulu bir konleram verecektir. etrafı hasırlı karlıklann içnide, aşla-

Aşk yüzünden 
Bir genç bir kadını ağır 

surette yaraladı 

ma olarak •atarlardı. 
Lakin bugünün asri ayranı, artık 

Beyoğlunda Amerikanvari ~otomab 
da ve buz dolabının içinde bulun
maktadır. Onlm içine dökülüp içildi
ği kap da değifnıiştir. Asri ayam n• 
kalaylı ba!aaçlardan, ne de toprak 
destileı-den doğrudan doğruy• 
içilmiyor. Onu kulplu bira duble-

Dftn Yenl~J:,lrde Ziba cadde& ime- Jeri İçine koyuyorJ.,. ye ma.nikürlO 
rinde aşk yu7.Unden ağır biı' yara.la- parmaklar bunları lutuyOI'. Eski ha-
ma. va.kll31 olmtL1tUr: Kurtul~ otu- ba •• ki . ~· il b al d 
ran All isminde bir genç, ZJba cad- yanı aç 'Ut ı t'UJ a oy ı u-
desin<\e oturan Taıkohl ismint!I bir daklar arasmdan ıüzülCT"ek ~İyor. 
kadınla tanıŞllll§ ve onu ~ir. Artık ayran cotomab İçkisidir. 

Ali, Takohi lle beraber hayat ırllr- Hatta bir dostwn ona bir barda d• 
mek 1stemf.7 ve bunu mll.tea.ddld de- rasgeldi.ğini söylüyor. 
lalar kadına açm.ış;sa da., kendtsın.ın 
ona karşı besledl.ği sevgi hislerine Ayranın ne kadar uril~tiğini an• 
blr mukabele görmemiştir. All; karşı- lamak için bu zübbe lokantamın du.
Iığını göremedlğl bu sevg1slnt bir tilr- vanndaki içki listeşine ,öyle bir &M 
lü kalbln~e gömmeğe muva.ttak oıa.- abnak kafidir. 
mamış, dun; ka.dına tekrar ru gelln-
ce; emellerinl anla~tır. Takohl, All Orada ayranın banırl içkiler ara• 
ile mesud olmasına 1mkAn bulunma- nnda yazılı olduğunu okuyunca ba,... 
dığmı açıkça söylemesi iWerlne ken.-1 retiniz biraz daha artar. Çünkü ber 
dini kaybeoclcn All, yanında bulundur- 1 nevi içki bulunan bu lokantada ayran 
duğu bıçağını ~ ve Ta.kohl.n1n • • k k J k 

·· dil.ne el4! ~ 1a.mıştır umme o tey • vermut, ovantm 
vucu g sap · adlan arasında ve onlarla diz dU. 
Kadının feryadına ye~ v.abıta otururken rasg-elinir. Sağında kiras 

memurlan onu kanlar 1.c;1nde hasta- likörü, solunda da cin vardır. Şimdi 
neye kaldırmışlar, Aliyi de JU]c9.lıya- ayran kokteyllerle, vermutlarla. cin
rak hakkında kanun! ta.klbata baş- lerle arkad ... I k etmekted· 
lamışlardır. -. 1 ır. 

renk unsurlarını tüplere henüz dol- • ·ı"' • • teni kav~yor. Hududlannın üçte Leylek sokağının hAll cidden h,a..-

duramamış olınaca mı? Yoksa bu namesıne 1 avesı ıs .. ikisi denizle sanlan vatanın ve raptır, fectdlr. Bu soka~ bir asır- Konservatuvar orkestra 
derece ce:ıurane fırça kullanacak len maddeler tarihte yer yüzünün en büyük dan bert k:aldıruncı ustası glrme-

Hikmet Feridun E. 

bir lakiki a!'tistin doğmaması mı?... sehir mecllsin1n evvelki gün yapı- miştlr dense miibalnga olmaz. So- ve koro konseri tekrar 
_ ... UmranJa tarih ... Biribirin- 1~ son toplantısında Azadan B. Mus- denizcisi olan rnmetlmizin mü- ~:ğ:-ın~~~~e :f~:ı:;;: ediliyor 

den ayn ••• - cl!.ye tekrarlad-'-•• AsJ tafa Aşkın riyaset ma'k.a.mına btr him blr işini uhdenize alıyorsu- 1 , ...n... . 
m takrir vererek Belediye zabıtası tali- . nıyorıar ve manzara. T'"' kızartıcı Istanbul konservatuaruun müsbet 

himmet tm·aya sarfediimeliydi. matnamesine ha.mallar, sandalcılar nuz. Sızin ahlA.k, karakter, ça!ır 1 oluyor. Bel«Uye erk~mdruı blrl çalı..5m.alannın te-Mhürüne salı akşa-
Fakat yı0ne kendi dü•üncemize lçin maddeler na.veslnt 1steml.%1r. kanlığınızdan ve meslek aşkınız- bugünlerde bu soka.tan geçse vazi- mı Fransız tiyatrosunda. Muhiddin sa-

~ Beledlye reisliği ~hlr mecllslniıı teş- yetin devamına daha fazla mQ-
kendimiz itiraz ettik: 1.'l 1 devresi toplantılarına kadar dan emin olarak hayata atı- saad~ edilmez sanırım. dak idaresinde verilen senfonik ve ko-

- Belki de hayırlısı böyledir •.• ~1:; h~~usu etüd edecek, mihısslp gö- yoruz. Bu güzel ve mühim mes- Sahlle gayet yakın olan bu so- ral konserde memnuniyetle oe.btd ol-
Zira. bu nesil müsveddeyi karşı ta- rülürse zabıta talimatnamesine yeni leğ'in istikbalindeld üstünlükler- ka~ Jı::ana.llzasyon da yapılsa duk. Büyük rağbet ve alAlca gören 
rafta yapıyor; asıl İstanbulu imar maddeler ilrtve olunacaktır. . pek kolay ve isabetli olur amma konser, d1nleyicll~rde takdir ve hcye-
11rasln ... -im' ceye kadar o tarihi eser· Belediye zabıtası talimatnamesinde de boş yeriniz sizi beklıyor, ora- ş!mdmt 1$ıeıd.lg1.ınh sadece ve mfis.. can uyandırdı. 

..... - ıı tAbi olaeaitt ı uı ak linizd eli tacelen kaldırmı<Iır, amavud kal-ler ailesir.in aralannı, üslubu boz• apartınıan kapıc arının ara aşın e e r. dınmı. Gösteri.len şiddetll aızu n ısrarı 
ma'-. s1~- su··slivecek derecede mill'i şera1ti gösteren maddeler mevcud de- Sizi ileride Türk denizciligv inin dikkat lan 

!<; ...... ğlldir. Kapıcılar cemlyett idare heyeti Me?!ltftr 80ka.kta 5 No. da nazan e a Konservatuar, 
ruhu ve tehire ilik kaidelerini be- toplanarak Belediyeye bu yolda. yeni 1 şeref ve üstünlüğünü her tarafa L Faik Baysal 1 cumartesi akşamı Ta.ks1m p.zlnosun-
nimsemi. bulunacağ'ız... müracaat yapmağıı. karar vernı!.şler- J ~ıyaca.k ve yayacak gemilerin .,. _____________ -'J I da Muhiddin Sadsik ldaresfınde iklncl 

(Va - NO) dlr. bir konser verecektir. 

- tstanbul konservatuvarının her 
konseri bir evvelkinden güzel olu
Yor bay Amca .•• 

Bay Amcaya göre ••• 

C k . k nserd- de · şefi \ ... Yalnız, bizim hayranlık çırpın-
eçen gece ı o ~ k b'l 

••• kA ı Ik lamaktan her ne . malanmıza mu a ı ... ve sanat ar arı a ış 

kadar avuçlarımız kızardıyııa da g~
n<.. de takdirlerimizi ifade edemedik 

•.. Zatıaliniz pek durgun ve dü
şünceli görünüyordunuz .•• 

... Saka garp musikisini dinliyen
lerin bazıları gibi siz de mi bir ut 
taksimine lıauet çekiyordunuz~ ... 

Sirkeci İstasyonunda 
posta ıubesi 

Devlet Demiryollan dokuzuncu 1ıt
letme mildürlüğ'Q., Birkecı gar blna.a 
salonlan önünde küçilk bir posta.~
besi vücude getlnne~ karar verm.tş
tir. Bu POStahane, yolcular tç1n blr 
çok kolaylıklar temln edeceık. l.YlD 
on beşine doğru da a.çılacaktır. 

* DUn Kumkapıda KOOıilrctl. aota..
ğmda. madam Klrlna 'ya ait evin " 
katında mangaldan ya.tıı.ğa ınçnyan 

bir kıvılcımla yangın başlangıcı ol
muş, derhal ~ 1tfatye gnıpu ta
rafından ateş söndiirfllmil.ştfir. 

B. A. - 1 layu dostum. cŞu kon
ser böyle bir snlaşta değil de hakiki 
bir salonda verilse kimbilir daha ~ 
kadar güzelleşir l> diyo düşünüyor-
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Dahili yolcu salonu ve işçi lzmir mektupları 

Tin o Rosai'nin bir 
• • 
ıçın •enaryo 

ça şişmanlamJştır. Bir kısım ar
tistler lüks otellerde oturuyorlar. 
E"r kısmı ise küçük birer apartı
rnan tutarak burada çok mukte
sidane bir hayat geçiriyorlar. Son 
~enelerde parlamış olan Janine 
Darcey bunlardandır. Janine, Ni

filim çevirme.; 
ha.ırlandı 

cede bir oda, bir mutfak ve bir ====-==:::ıı::ı=--=--==--
banyodan mürekkep küçük bir Şubeye davet 
apartıman kiralam~tır. Senelik Beı§iktat Askerlik Şabeaindmı 
kirası 3,500 franktır. Aylığı 300 Şubemizde kayıtlı )'edck. iatillbı 
franktan az yani bugünkü forsa binbqııı .305 doğumlu Ahmet ot . . 
göre 6 - 7 lira tutmaktadır. Mcviüt Bu1utların (323 • 12) pek . 

0

Niccdeki Fransız artistlerinin kısa bir zamanda 1Ubemize müracaat. 
etmediği takdirde hakkında 1076 

ne zaman ~~I.ışmağa baslıyac~- aayılı kanunun maddeyi maheu•ıu• 
lan belli degılse de en evvel Tino göre kamım muamele yapılaaalı 1 
Rossi,nln fi1im çevireceği anla.şlı- ilin olunur. 

yemekhanesi dün açlldı 
Yolcu salonunda bekleme yerleri, 
bilet aileleri, telefon, istihbarat 

bürosu, büfe var 

K İHKİl:AJ 1 ' . .~ 

Yolcu 181onu lle linıan işçileri servisinin düııldi açıhf 
resminden 'birkaç intiba: 

Trablusgarbe çıkarılan Alman tanklan 

maktadır. Hatta. bu filmin senar- -------------------------------------
yosu hazırlannuştır bile. Filimde 
artist yeni bir kaç şarkı söyliye
cektir. Tino Rossi Fra.n.sada en 
çok sevilen artistlerden olduğu 

için yeni filminin. de rağbet gö-
receği ümid edilmektedir. 

Maamafih son zamanlarda Ti
no Rossi'ye bir rakip ç.ıkmlştır. 

Bu rakip kızkardeşi Nlna Rossl
dir. Ninanın hayatı Tinonunklne 
çok benzer. O da Korsikada A}a.c.
eio şehrinde doğmuştur. Bir par~ 

büyüdüğü kardeşlle 

BUGON Matinelerden itibaren 

TAKSiM SiNEMASI 
Freddıe Bartholomew ve Jackle Cooper 

tarafmdan llarik'll.ade hJr tarz.da yua,tılan 

KARA Al J:IN MUCADELESI 
H.,-ecanlı n deb,.tli &imini takdim ediyor. Ciklere 
bclu tD.an atet •• al.Yleır... ~9trol le.in mW.arebe. •• 

HW ve ma-.ir maceralar ..• 
ilaveten: MOZIKLt VARYETE. BB:till •omeCU. 

lzmirde Fuar 
hazırlıkları ilerliyor 
lngiltereye 
aatılmaaı 

4000 ton kara atsllfR 
için anlaıma yapıldı 

İı:m.irde Kültürparktan (ÜZel bir görüniiş 

------•BüJ-iik Sinem• Y.ıdaı ------~· H E R T A F E 1 L E R' in 
Emsalı.m 1rir taı:zda :;rarattıfı Ye 

ŞARK SiNEMASINDA 
Cörülmcmif bir JDlrf'MfUiTetl. ı~staribndcte olduiu 

i G FAL 
Şaheserinin sördai\l fula raibet b.asebile 

bdNd HAFl'A: ~ 
Yarin eaat 1. 4ie n Pazar cflnU saat .IJ de tell%İ1itlı matine. Saar.lcı 
~--••••için yalednm ..-r.Wcn aldırınız. , 

-~ Kadıköylülerin arzuları li:m'İ:ll9 
BU AKSAM 

21 tfe 

SÜREYYA 
Sinemaainda 

l SAFiYE 
.,.. arkadaflarmm 

SON BOYOK KONSERİ 



SÖZÜN GELiŞi 
Ağızların çeşitleri 

B Ballı Süha (;6gin cgörlip düşündü.kçeo yudığı yazı· 

• tanlan birinde «Yan resmi ağızlardan çıkan bir tek· 
llp» den bahsedJyordu. Ben o yaı:ıdil bilhassa «Yan resmi ağız
lah a bakaJraldnn. Politika edebiyatında yer bulan bu tabir her 
Qe kadar zell'ksb ise de ifade ettiği milna itibarile maalesef doğ-

Kesik kol ve 
bacak suçlulan Amerikada matbuat 

konferansları 

nıdur. 

Der haltı kanştınnaya müsald olan ağız bilhassa bu harpte 
esas vazifesini unutturacak kadar değişik işler görnıekt~. Po
litika zaten bir ağız hünerinden ibarettir. Bu sefer ağız bilfiil 
harbe i5tirak ediyor. Sinir harbinin topu tüfeği ağızdır. Beşinci 
kol ağızla çalışıyor. Her şey tek tipe doğru giderken yalnız harp 

Her halta R eisicümhurla gazeteciler arasında 
45 dakika süren gör6şmeler nasıl 

olur? Nelerden bahsedilir? 

silahlarile- ağm gittikçe çeşidlenmektedir. - Mideye gönderilecek yemeklere iptidai b.ir hwıJ olmak v~
fesi ağızın bugün gördüğü en maddl işlerden biridir. Artık agt%• 
hır, küçük, büyük, güzel, çirkin diye değil resmi. yan res~t, hu
msi diye tasnif edilmektedir. Resmt, yan resmi ağı.zlar n e soylerse 
söylesin biz bilhassa hususi ağızlara dikkat edelım. l'tlarkası hiç 
bir zaman belli olmıyan bu cins ağ17Jar dalına bir maksatla açı-

. .b. k uş- .. ya teşvik eder. Bu hileye 
hr, kapanır. Bizi de kendı gı ı on ........ 
Jeimemek için ne yapmalı? 

S. · ı:.... ..... '71 Adem 
Sevgili okuyucularım tavsiye ederim. n yme al!i ............. A 

babamızdan kalma işlerile meşgul ediniz. İçine politika doldur-

kt kı l. cıinizden gu·· cünüzden konuşunuz. Bu aynı za· 
ma an sa nınız. "' t . litik ıkmak 
manda sizin için faydalı bir konuşmadır. çtnd~ po 8 ç 

• • agıny ız iş ise agnnızı tutmaktır. 
}
üzere olduğunu farkedmce yapac Ş R 
Bu memleketimiz için b.ir kat dah~ faydalıdır. • · 

111111sııııııııııııııııııııııııııııııııııınııııııı 

Beşiktaşta bulunan ke!!ik kol Te 
bacak tahkikatında zan altına alınan
lardan Kazım mahkemede itirafta· 
bulunmuş ve cinayetin nasıl işlendi· 
ğini an1atımştır. Bu tüyler ürpertici 
cinayetle alakası görülenlerden yu· 
kandaki resimde 11ra ile Mustafa, 
Kazım, Ayşe, Zehra ve ortada Satı 
tevkif edilmişlerdir. 

Muhakemeye yakında ağır ceza 
mahkemesinde başlanacaktır. 

Atış müsabakalan 
İzmirde yapılan müsaba
kalar iyi neticeler verdi 

lmür (Akşam) - Beden terbi
yesi Jzmir bölkcsinin hazırladığı ilk 
bahar atış müsabakaları Karşıyaka· 
da Bostanlı alanında yapılmış. lzmir 
Kar~ıyaka ve Bornuva avcı k]üpleri 
mensupları iştirak etmiştir. Domuz, 

ı ~üvercin, 22 çap mavzer atış1annd_a 
k · n re eevgililerinin, nişanlı arının ve b l b Bugüın Lor,dıada en ço ış y~pa mir avcılar külü Ü mensup an ı-

•dam Jorj Baııettir. Bu adam, ınsa· zevcelerinin resimlerini, ya göğüsle- rinciliği kazanmış ve Beden terbiyesi 
d . d hi b" -an xine veyahut kollanna hakkettiriyor- k d v 1 run cese i üzerın e ç ır ı:a... genel direktörlüğünün oy ugu a tın 

l B lar. Ötcdenberi denizciler arasında •ilinmeyen düvmc er yapıyor. ase· kupayı kazanmıştır. Müsabakalarda B. Roosevelt yatında gazetecilerle görü~üyor 
tin atcylcsi, Londranın Denizciler moda olan <lövmelcr, harpten ıonra muvaffak olanları yazıyoruz: 
malıalleı1indedir. Silah altına davet daha ziyade t.aammUm etmi,tir. Duran ve yürüyen domuza av .;.. 
edilen İngiliz bahriyelileri, ebedi Dövme mütehassıııı olan Base~ avuç lahile yapılan atışta İzmir avcılar 
Lir sad::.kat nişanesi olmak Ü7.e• dolusu paralar kazanıyor. cemiyeti bidnciliği kazanmıştır. B. 

----------- • Hakkı Altınla~ birinci, Murad Ta~er 
Hatall pullar1n kıymetı ik~n~ ve Hüseyin Erol üçüncü gel· 

1 
mıııtır. 

Pul tabının yüzüncü yıldönümü bir pul mraklıııına bir ngiliz liruma 22 çap mavzer .atışında Mehmcd 
ınünasebetile yapılan merasim. pul ııatmışbr. Adar bjrinci, Hakkı Altınta~ ikinci, 

cRoosevelt m.a.tbuat k.aınfera.naında .teell bi.rer kltara g1bl oaneğe başlar
Ltndberge flddetle hücmn &ttb, IRoo- !Ar. Bekleme galonunun en dlkkat.ı çe
aevelt matbuat tonfera.ıı.suıda dedi Jcen yerleri duvarlar ve burıı.ya açılan 
ki ... >, <V~ingtondaki son toplanan °kapıla.rm tl9tlerld!r. Çilnki\ buralarda 
matbuat k1)nferansı.ıı tanındak1 cüm- içler!. samanla doldurulmU§ blıtakım 
lelere son ıamanlarda sık sık ras geli- 1r1 balıklat vatd.ır. Bunlar blzim bil
yoruz. Hemen hemen hergün bütlin medlğimlz eekflde bazı ırt Atlantlk 
dilnya pzetelerl Amerl.kadakl bu balıkl:ı.rıdır. Rooseveltin mesa!. odası
matbuat ltO'llfera.nslanndan bahsedip run kapısının tlstünde de bir balık 

tabında yapılan bazı hataların bir Bir eıi daha me-vcut olmayan bu Mustafa Gür ve Murad Tıııer üçün-
•ok pul kollcksiyonculannı zengin • d Lo "d eti gelmişlerdir. .. hatalı pul, 1934 ıenesın e n ra- ed d t · ettiğini meydana çıkarmııhr. Uçan kuş h efi atışın a zmır, 

da 7500 İngiliz liraaına ıatılmJfhr. Karqıyaka ve Bornuva. klüpleri mü-
Kiiçük bir pul kollekeiyoncusu, l h U " 

18S6 senesinde basılan Yeni Gine Bu da pulda mevcut 0 an ata :ı;e-- aavi puan kazanmışlardır. En son 
puluunda bir yanh~hk kC§fetm.iş ve rinde kıymetini göıteren pir rakamı yapılan güvercin atışlan çok heyc-
beş para kıymetinde olan blr pulu havi olmamuıdır. canlı ve alakalı olmuştur. Mustafa 

------ ----- Barutçuoğlu. Hakkı Altıntaş, Meh-
Vitamİnİ bol yumurta, süt ve sebzeler med Adar. Bornova klüpün den 

Süleyman v" Mehmed muvaffak ol~ 
rini h aTi ,-uınurta Te7a ..,bu]erin- mu§lardır. Memlekette ilk defa ya· 
dsı yiyerek kendüıinl tedaYi ettire.- pılan bu müsabakalar, çok iyi ne.ti-
eeıktir. celer Termi:tir. 

duruyorlar. durmakta.dır. 
Amerikanın me,hur ına.tbuat kon- Roosevelt'in çalııma 

feranslan nasıl toplanır? BUT11.la.rda. d -
neler konuşulur? o ası 

Matbuat konferansında bir ıuete- Nihayet aao.t tam be~te cumhurreist
c1 neler görür? .. Bu ya.zımı:zıda bun1a- n\n çalışma odasının kap1sı açılır. 
l'l anlataca~ız. Herkes içeriye girer. Roosevelt uzun 

Her batta salı gllnleri aaat dörtle bir masanın ba§ı.nda oturmuştur. Mat
dört buçuk arasında Amerlk.an cum- buat konferansına senel~rdenbcri aynl 
bunel.sl.nlıı olurdutu Va.,lngt;ondakl Ca3t!'te mul1arrlrlerl alttlltlc-ı1 için 
cBeyaz ev>ln kış bolıQe&l l\nün<b bü- cumhurrelsi ile gareteciler arasında 
yük bir faaJJyet göze çarpar . .Amerikan deb~tll bir ısaıniınlyet, bir ahbaplık 
g:ıretelerlnln muh:ı.rrirlertnin Beyaz t.eessüs etrıı4tlr. 
evden 1~eri gtrdlklert görülür. Oıı.mete- Roosevelt a.şağı yultarı onların h<'p
cllerln bir Jcsnıı da. Hariciye Nezareti mi Jslmlerile tanır, ve ayn ayn tHel
ba.bçeslnden, hiç sokağa çıkmadan lolı>larla onlara. utırat eder. Araların

Birleşik Amerika J oTa eyale ti 

kimyahancsi direktörü profes&r Erik 
:f omu muayyen miktarda bazı vita· 

ııninleri havi ıüt. yumurta ,.. ıebze 
sibi yiyeccklCT iatihıal etmei• b&J
lamışbr. Hasta bir a dam /( TCJ'& B 
'ritaminlerine muhtaç ise. l:nı prof.., 
ı.örün muayyen miktarda n taminl ... 

Prof..& '.foınu 1"l 1'dice7i .!de 
etmek ~ tank&ln -n lnekled ıınv

'-!- -"-• tlbi ~akta. bu 

KÜÇÜ K HABERLE R doğrudan do~uya. Beyaz sa.rayın kış da her orama.n gelenlerden birini gör-
bahçesine geçerler. ınezse Roosevelt ıııorar, ~el~: 

&7'TflA Da ....,.... L eJ • ·_ı -.ttam.inled Jhtha .da Mgıt en • e. 
kıendine lı• Wr usulle 7etifti:r:me\te-

dir. 

1. Mayıs neşeli geç~i 

* Bakırköyde oturan on beş ya.ş
la.nnda ö~r Demirtaş 1sııı.Jnde blr 
!t(>Cuk badem toplam:ı.k üzere b1r s.ğa.
ca. çümı~. fakat müvazenestnı. kaybe
derek düşmüş, ağır .ııurette yaralandı· 
tmda.n. hast.anoye kaldınl.m.lştır. * Sultanahmedde ot\11"2.n Yusuf ıs
ıninde blrl, evindeki radyoyu ta.mır 
ettırmek fu:ere yanma almı11 ve Ka-

l:lye geçmlşttr. Yusuf, Rıhtım cad
desi üzerinde Uerle:ıne'kte tiren şorör 
Ahmed1n 1dal'$'lndekl bl.r otobüsün 
admesine maruz kalını~. kendisi mull
iıe.Uf yıerlcrln<len ya.rlannuş, radyo ful 
parçalanmıştır. 
~ el koyan zabıta memurl~n ya

n.lıyı Beyoğlu hastanesine kaldırmış
lar, totörü de yak.alıyaxa.k Adliyeye 
ftml.tşletdlr. * Blr la.stlk fa'brlka.sında çalLcµuı 
.Şrutrtl Karabıyık 13mlnde blrl ökçe 
mnklnesinde ç:ı.lı:pruı.kta iken par
maklarını kaptmı.rıı.k yaralanmıştır. * Şehrin mubteli.t yerlerinde hır· 
mlık yaptı~nda.n dolayı emniyet mü-
4UrlilA'ft lkincl tubcslnce yakalanan 
fi1llcrti isminde blr sabıkalı adliyeye 
~Um edilerek tıevki.1' edllm~tk 

Hariciye Vekfi.lettnin ba.hçeslle ~- - C1m nerede? Anumıda. onu röre-
yaz ısat:ıyı birleştiren bir lklnci balı- mJyonım!. .. 
ce vardır. Burası yalruz cumhu.rre'ls1- O zaman orada. bulurunıyıı.n Cim 
nın geçmesine tahsis edllmto,tır. Roo- hakkında. 1zahat nrmr: 
seveıt ieabında hiç .akağa Qıkrnadnn - O bugün nişanlanıyor ... Onun ~in 
Ha.rlclye Nezaretine geçebilir. gelme<il. 

Matbuat konferansının toplanaca~ı Böyle bir SÖ'L hükfunet rel..slnl, en 
alı günlerinde gazctce11er Cumhune- miihlm meaeleler içinde blle al~kad.ar 
isine mahsus ole.n bu yoldan, hiç kim- eder. Neşeli neşeli: 
seye .90rmadnn, istifade edebiUrler. - Yaan ... der. bak habers.i?.Ce neler 
Çünkli matbuat konfernnsına g!den cSe yı;.pıyormuş, Oelecek htı.ft.a on:1. bir
gazetecllerin hemen çoltu bütün d.lt~r az takılalım ... 
vakitlerini Hariciye Nezaretinde ge- Rooseveıtın insana bnyret verecek 
ç!rlrler. ~ütün siy:ısl haberler, önün- blı bafw.ası vardır. Znten matbuat 
de Amerikanın 1stlk1Ut zamanına ait konferanslarmda birşey pek ı.iyade 
bir top duran Harlclye Vektlleti bl- nazarı dikkate çarpar. Rooscvelt mu
nasının kalın duvarlnn arasındadır. havereyl n*ll bir safhay:ı, gazctecl
Ve Amerikalı gazeteciler de mühim lel"l.n hususiyetlerine dokmek istet. 
havadis avlama.c;ını QOk iyi bntrler... Gayet giiz<'l nükteler yapar. Ahbapc:ı. 

Matbuat konferansları saat tam bahsetmek arzusunda olduğu bellidir. 
beşte Beyaz evin kış bahçesinin üze- Gazetecller de ona mÜh!m, ağır si
rlııdekl Rooseveltin ça!L~:ı. odasında yasi mevzular etrafında sualler yağdı-
toplanır. nrlar. 

Bu odanın önünde çok genL, bit sa- Bu kon!ernnslarda ekserya Roose-
lon vardır. Saat beşe kadar bu salon veltln mensup olduğu demokrat parti
gazetecilerle tıldı.m tıklım dolar. Salt a!.nln umumi k!Hibl ıüster K111Son da 
taraftaki küçUk blr kapı lle a-ynlmış bulwmr. Ve cumhurrels!nin arkasında 
odada Rooseveıt 150 milyoru:ı. ynkln oturur. Hüktlmet erk~nı arasında 
insanın mukadderatı ve en mühim ma.tbuat konferansında bulunmak 

T opkapi mezarlığı dünya meseleleri etrafında dü~nmek- zeVkll, eilenceU ve dinlendirici blrşey 
t.e ve çalışmaktadır. Halbuki gazeteci- ol:ı.rak addedllir. Bazen hemen bütün 

ağaçlandırılıyor ıu bu küç1ik :tapının önünde &,vle nazırların, bir kabine ~timaından 
Topkapı mezarlı~ın a~açlandın- gürilltü ederler, öyle hızlı konuJU?lar, ıonra. matbuat konferansında bulun

lan kısmına ölü cömülmemesi 1ç1n kahkahalar .sa.vururlar ki. oolan gö- duklan ı~rillür. Rooseveltl.n çal:şma 
Belediye relslifl. fehir meclisinden renler der.sten henft:z teneffüse çıkmış odası ve önündeki uzun masada. pek 
aellhlyet almıştır. Bu 88.haya bin ka- :varamaz bir sınıf talebe zannederler. dikkate de~er. Etrafta eömlnenln 
ds.r ağaç dlkUdiğl, yeniden bin ağaç Be'kleme .ııalonunun eşyası ortada. üzerinde küçük yelkenli gem! model-

p E D 
• s • daha d1k.llccc~ı yazılmıştı. Belediye gayet geniş blr mas ve eı.nı.!ında. m.a.- lerı &ÖZ9 çarpar. Bu modeller bir yel-

G u• .. N ·u· N AN 51• KLO ı ı uı.eza.rlıklı:ı.r müdürlü~. amelesl.nden tüken koltuklardır. LA.'ldn bu koltuklar bırı.11 remlıı1n en :tüçtik te!errüatına 
mühtm btr kısmını burada kullanarak 0 kadar eslrlm.lştir ki. iızerlne oturdu- kad.aıı pyet saııatUrane bir ta.m1a. 

l.!:~~:.:..:.::;..:._::~~~~:-:----------.. faaliyeti biran evvel sona erdirecek- tun.uz zaman 2çler1ndek1 yaylar ka.lın yapılmı,tır. • 
1 
R A K tır. Mezarlığa G,lü gönılmenı.esi karan 

alındıktan sonra. burasının tarihi btr ,.., 
mezar taşı m*1er1 ola.ralt muhafaza 

İtakm İngllteN ile dıtll1f haline 
dtiştttıtünü. dilnkil nUshamıU!a ya.z-
ınıştıır. ynldık 

İrak, Osmanlı devletinden a. -
ta.n sonra 1Q19 lle 1932 arasında ~~i
tanya mandasında. kaldı. Sonra mu.s
takll b1r krallık haline geldi. Suriye 
~öller1nln şarkında, bizim şark ':Ua
Yetıert yaylasının cenubunda, Iran 
Yaylasının garblnde, !ran körfezinin 
ı!ınallndedir. Dicle ve Fırat vad1:5inln 
~kseri kısmı ve Me7.opotamya Iraka 
tılttlr. ira}un mes..'lhası 370,000 kilo
ntPtrc murabbaı, nüfusu 2,849,000 ldşl
dir. 

k milnb1tt.ı.r. Tarlhte Meoop<>tamya. edllmesi kara.rlaşmı~ır. A~açla.ndıı'J.l
~rafmda. medeniyetler doğmuşt'nr. ma. ameliyesi m~ıırlığın muhitinde 
Ga.rpte ıse çllller ...ardır. Burada be- yapılmakta, orta kısım boş bırakıl
devt Araplar çobanlıkla. ya.şarlar. ma.lctadı.r. Ağaçla.ndınlan kısımlarda.kt 

Kürdler Erıne:nller, mezar ta..~lan ve l!hitler yerlerinden 
trakta. Tt\.~er, bir blde bu- ka.ldli'llarak müte-hassıslara. okutuıa-

iranlılar karışık ılan dil ca.k, taribt ehe.mmiyetlerlne göre açık 
ıunur. En fazla. kullıln yayı\mlŞl sahaya yerl~UrUecelt.tir. Her ~ ve 
arapçadır. Dinlerden en k lll.hldln üzerine b1r numara. konacak, 
sünni müslilmanlıktıt. Fa.kat ~ ayrıca aaklanacak. bir yerde bu nu
mlktarda fil de vardır. Külli~1!,~~ maralı taş ve l!hıtıer hakkında tıe.
hudilere de raslanır. Hrlstl,........_.~. tıh1 malihnatı ihtiva eden bir kitap 
muhoollf losıınlanna inananlar dA bulundıırtı::..;hı;.:c.::ak.::t~ı.;..r.: ____ _ 

mevcuttur. M -;- d l 
Bizim zamanımızda. Bağda~'da. en anısa y a r . ı:nbse':en er 

z.iyade konuşulan türkçeydi. Şı.ııı.dl de cemıyetı §U esı 
orada. türkçeyl bilenle~ pek çokt~ Manin 1 {AA.) - Manisa 

M::ı.saııuı üzerindeki eı:yada blr "e
minin 1b!:lll ba.ılı !ıletlcrinln kü,.uk mi
muneler1dlr. Meseli Roosevelt!n u m 
karşısında bir gemi dilmeni göze ç .. rp
nıaktadı.r. Sanki güler yü~ü hükümet 
adamı buradan bu dümenle butün biı: 
Amerikayı tdaıc etmektedir. 

M::ı.sanın üzerinde hep \ de ·" şll 
renkte -toparlak değil, koşcll kô i 
§ektıde blr sürü kur~ım kalem durur. 

Cumhurrel.st sözlerini söylerken bir 
gazerech1in masası öniinde birşey1n 
arandığını !arkederse: 

- Kaleminiz mı yok? Bnyrun ... ch
yerek önündeki sayısız lau·şm1 k J·n -
Ierlnden birini uzatır. 

Gazetecilerin hlr kısmı da h:ı tlr .ı ı.1i
sun diye ondan kaleın alıp sakln.m .ğı 
pek seveıler. 

G aze tecilerin ziyafeti 
Matbuat konferansına gelen g;,, ıe

cller buzen aralarında toplanıp c<:m
hurrelsine ziyafet çektikleri de olur. 
Roosevelt bu ziyafetlere gellr T'C heı: 
defasında da yemeğin sonunda :;:ıze
tıecileri memnw1 ectecek, havadl.slcrıe 
dolu müh!m nutuklar soyler. 

Nitfl1tinı. bundan evvelki mihver d~Y
letlerine deh!;etli suretl~ çatan mıt
kunu ve Amerlk:mın İngUterryc ya
pacağı :ıardımı anlatan mühim sözle
rJni Beyaz eve gelen gazetecilerin 
kendisine çektikleri 'dyatette süyle~nlş
tır. 

Buna mukabil cu11ıhı:ne.l.;i de bazen 
ll'lıitbuat konfcr:ın.slannı Potomak 
nehri üzerlndekl kendi y::ıtınd::ı y:ıpar. 
Bu suretle gazeteciler yatta pel: gii.
zel vakit geçlrirler, hem de Roose\'t'lt
le görüşürler. 

Mister Roose" elt ga.zcteclleııe yap· 
tı~ bu matbuat konferansfanr.d n bir 
dostuoa bahsederken: 

- Amerlkn dünyanın en demokrnt 
memleketidir. Dünranın en demok
rat ve en etiketsiz lns..'ml::ın da gaze
tecilerdir. Ben matbuat konferansla· 
nnda adeh o güntin yorgunlukl, nnı 
çıkarırım ve gazetecilerle komı~:na~ı 
pek severim ... dedi!';1ni herkes bilir. 

Matbuat konferruısın::ı gelen g:.ızetc
cller arıısmda Rooscvcltin mensup ol
du(':n (ft)mokrat partinin :r:ı.kibl cun1~ 
huriyet fırkasmın tnraftarlan da '·ar. 
Roosevelt icraatından bahsedeı kı-.n 
bazen onlardan b1rlne ism.ile hitap 
ederek: 

- Sözlerim seni memnun etmiyoı: 
değil mi? İçtnden klmbillr neler söy
lüyorsun ... : 
Tar~ıında takazalar d:ı edermiş. ;,.ııı.t

buat konfe-ransı tabii za.m:ı.nlardn kırk 
beş dakika .ı;ürer. Bu milddet blUnce 
ga.7.eteciler oda.dan çıkarken Roosevelt 
onlann arkasından Bi?Slenir: 

- Güle güle ... Haftaya .• haftaya ... 
ı,te meşhur matbuat konferanslarl 

Myle geçer . 

Şlmd1. payıta.ht Ba~dad dır. Mll'SUl ı1 kadınlan dün halkevindc yaptıkları 
Basra ehemın1yetu §ehlrlerd:~· M!!:!, bir toplantıda yardım ııeveııler ce· 

t lıert dünyanın en nı.e~ur ..,.,... . . l d' pe ro · tin" teşkıl ctmlş eı ır. rolleri arasında ~yılır. mıye ı 
l ngHiz bOmbardnna.n tayyarelel'ine :konacak bombaların nakli 

İrakta iic; cins blribirlnden ayrı sa
ha vardır: Şlm:ı.lde yayla etekler1. Ce
ııuba, İran körfezi.ne do~u uzanan 
bunların üzl'rlııden Dicle ve Fırat 
L.kar. Cl'nupt:ı. bu iki nehir :ırasmdakl 
fü .. ~ük ve Ş;ıtle!' .. rab kıyıları ld., burMl 

---....:.....------------~~------------~-~~~~~~~~~~~~~~~~~--------------~~-------------
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Feridden kısa bir mektup aldım. ı aylık peşin vermiştim.. otelciye ~ ça.
cOğlum Bahri mhhattedir. Avukat :ma.şırcının parasını verdlreblllyordum. 

olmanız sıfatile müdafaasını üzerlnlze Fakat yirmi dört sa.attenbert esaslı 

~·ı~.~~mreDJ lonoutARı ounouRAN KAmNI 
Amatorluk - prof esyonelllk rretr!ka No. 111 Yazan: lSKENDER P. sERftLLI 

almanızı sizden ~ahsi bir yardım ola- birşey yemedl.ğimden dizler!mln ba.et 
rak rica ederim. Ben babalık vazifemi çö-ıülüyordu. Yüksek bir sportmen olan Ömer 
yapıyorum. Eksile olma., aziz do~t~. cDei'tere baktım. uzaklarda btr ad· 
Çok heyeranlı ve müteessir bir vazı- res seçtim. 
yetteyim. otMerlnizden öperim, kar- cHaya.tımda bu derece heyeca.n dtıy-
deşlm.11 . duğum oımamıştL Zile bastım. Bir ka-

Feridin ar.zusunu reddetmek elim- dın ::ı.çtı .. 
den gelemezdi. Bilhassa. ki oğl~u ç~k ~- Geçen sene, bizim fakir çoculc-

Besimin yeni nesle nümune 
olacak hareketi 

cukJ uğundanberl t.anıyordum v p., ıar tçJn iki lira hedlye e~tin1z... • - H h ·ı ·ı u 
seviyordum Görüşmek müsaadesi 1s- lı · er zaman ve er vesı o ı • csu 

. - ded n. l . tl . d '- - ı.. tedim Delikanlı tebessümle karşıma ~A• sporcu ann mezıye erm eıı aaJl" 
. • ıFa.kat derhal, bu kadının. hlzme"'!r ed b''ı. - __ b ı d kJ·· ,_ 

rıktı ld ..... 1 rak h f ,.,_,~ s er, lllWIJNJa un ar a up aıu-,, • ·· ·· d""!Hiın. için o u .. ..,nu anıya anıme enu.ı.u.ı.u. 
- Size bu şekilde g~run u: dedl - evde"' olup olmadığı{u sordum. Evdey- ~ın v~ ~.mat~~ 1:':'~.un.1:1° _tam. man~ 

aUını_zı rica. e~erim, ~~ahdi ti Fakat miş. Ayni sötlert ona da. tekrarladım. aile huk.um surdugünu ıoylenz. 
bu, bıraz da ailemin _.... a: · . . . _ _ 

e de blliyonun: Ailem benden şi- Deftere bak~ı. Isminl gorunce mesele- Bu iddialarda hakh olduğumUZ11 

Dedi. Ka.le bekçllerin.dU.ı iki k1ş1 b~ - Allah lldnizl. ~ m.uva.trak ~ 
oaJ.opeye binlp (Yeşllolt)r. g1tlt. Yolunuz açık olsun. Fa.kat. beodsl , 

GemLntn sancak d.Jreğtnde hiç bir yardım gördüğünüzü sakın k:!mae,ral 
işaret yoktu. İbralıhn bey tereddüt et- söylemeyin. Düşmanbı ~ltMt P.. 
mekt.e ha:klıydı. Bir gemi heriıangl. derse, aramız bozulur. 
blr Umana gireceği zaman mutad işa~ - Merale etmeyin,_ Qenemiz ezel..., 
retleri vermesi ıraım.dı. (Yeşllok) bun- den killtlidlt. K1nue at.mnızdan Ilt 
lann hiç birini yapmamıştı. alamaz. 

Nihayet biraz sonra herşey anta.şıl- Recep reıs bundan sonra, Bal.denm 
dı. Saide, yanına 1rt boylu Hacoyu başından geçenleri, b.ln bir gece ma
a.la.rak sahile çıktı ve İbmbhn beyin sallan glbl., birer birer anlattı ve onun 
elini öptü: öldükten .sonra tekrar nasıl dirildi~ 

- Ba.1Jmıza bin bir felaket geldi. söyledi: . 
dedi, Allah gene bizi korudu. Dili}man - Bu. yam.an bir kadındır, ll>.rah.1ua 
elinden bu gemlyl ele geçirdim .. bura.- bey! Eşi, erkekler arasında bile bu-
ya geldim. lunınaz. Ölüm, ondan kaçıyor. 
İbrahim bey, Sa.ideye öğiid verdi: İbrahim bey, Saidenin başından p.. 
- Bu yaptığın doğru değildir, kı- çenleri dinledikçe hayretten. hayrete ~etçldlr. .. yi hatırladı. _ .. müteaddit kereler iabat etnıif oJ.. 

- Evet ... Babanız çok muteessl.r. <- Demek bir sene verince öbur se- makla beraber son günlerde cereyaa 
- Zavnllı babacığım. ne de vermek ltLzım? eden bir hidiseyi do kaydetmedea 

• zımt Devlet, Venedlklilerle sulh yaptı. düşüyordu. O gece hep birlikte - kaı. 

Böyle mazlum mıı.zlüm konuşan c- Ah ha.nımef<ındi. .. Baktığınız bl- .., 
mü~tertlerlml. cart curt atanla.~ .. kat çare çocukların ınlktarı her yıl artı- geçmiyecegim.. 
kat tercih etltğlmden. o~lan gozume yor! - cevabını verdlm. Türkiyeye atletizm eporunu llfıla-
daha sevimll göründü. iz «Gidip 1lti ı.ım getird1. yan eski ıporculann bll§ında gel= :~ 

İki taraf biri.birine esirlerlnl iade et- içinde - yemek yediler. . 
tl Venediklilere üç yıl için padişah söz İbra.hinı bey Saide ile konuşmasım 
vermiştir: Akden1z.de hiç bir gemJ.m.lz çok severdi. Satleree onu dinledi. V• 
dolaşmıyacak. Sa ideye: 

- Dolaşırsa ne olacak? - Çalı bey iki kere senı sordo. 
- Batıracaklar_ ve bizim şikll.yete Deyince Saldenln götleri sulandı: - Meselenin ne olduğunu s e a.n- cAvucumun değdiği paralar arasın- ve girdiği hor miiaabakada ~ir rekor 

latayım mhı? zaten ~•-' dinlemek da, beni bu derece keyiflendiren para. iYllPAD Calata•arayb Ömer Besim; ,,, hakkımız olmıyacak. - Kendisi esaretten dotı;ru buraya 
- Pekala.. Güçleri yeterse, beni tu- mı geldi? - Ha.y ay... <>=. --• 1 mıştır L-• • • bild·"· -!!.. • ~'- h d in ldim. ,...,...a. O m.a . &.Uö}'ımızm ıgı ıs•ul llrU& aa a a.a 

lç Bo~nu bükük, anla.ttı: cHanım beni artık görm.es1n diye uzakla.put buhmınaktadır •. Ba ~ 
_Efendim. geçen sene, baıbam, ek- hemen o mahalleden uzaklaştmı. Blr metli atlet menaubu bulundup 

ra.badan bir hanımı kendime metres lokantaya. oturup 1şt:llıa. ile yemek Y&- Cwnhuriyet ye Son Posta gazetdo
yaptığlnl için. beni kapı dışan ett.l ve dim. rinin spor muharrirliğini yaparak: 
parasız bıraktı. cKısa.ltarak anı.atıyorum.. ilsta.dlm. hem spor zevk.ini tatmin etınekte 

tıı.ıp bastırsınlar. Devlet ben1m y(tzü.m.- - Evet. Vened.lklller onu .bana tes
den h1ç bir zarar gelmiyecektir. So- llm ettiler. Bozcada.dan üç reis kaçır-

' rarlarsa, biz onu tanımıyoruz, dersi- dığın gece, kendisi ltaçmağa. hazırlan.
niz. Zaten ben dolaşırken Osmanlı mı.ş. Fakat muvaffak oln.mallll.'J. Yap
.sancağı çekmiyorum.. Venedlklilerden tığın hJzmetleri saya. saya. b!tireme-
öc almadan gert dönemem. di. Hele orada yaktığın Venedlk kal-

Gülmeğe başladı. Tam sekiz ay m!lddetle böyle 1anec1 ve hem de hayatını kazanmak.tadu:. 
_ Upuzun hikaye ... Dayım oıaca.k sıla.tile~ Dıtiya.Mr da.vraııı- 5 __ ı. d -·--u akla 

2ptal herif (ne herlf olduğunu sonra- yordum. Günde beş liradan fazla. toP- por S&Dasın an ~aım 
d;ın öğrenirsiniz} elli sekiz yaşında. lanuyordum.. Bu suretle mümkiln mer. 1poru bıraktıl:' .z~habına kapılniak 
bulunmasına rağmen yirmi ikisinde tebe uzun ya.şa.manın çareskıi arıyol'- batAdır. Kendwnı yakından tanıya• 
bir kızla evlendl Yengemle biribirimi- dum. Şayed seneyi doldnrabill.rsem. l:ır gayet iyi bilirler ki Besim elb. 
zı p~k sempatik bulduk. Ve neticede müıkemmeldl Zl.ra, ayni e.dam18.l'& bir atlet gıöi çevik. bir futbolcu gi
şöyle bir vaziyet hasıl oldu: .. nayım, tekrar başlardım. Artrlt nelmnde em- bi ~Esine baldm ve bir güreoçi gibi 
bir sei'~r, ~~ya.hatten yirmi dort saa~ niyet de hasıl olmu:}tu. 1-1. büyök kuvvetli bulunmaktadır. Bir sporcu
evveı döndu. Bizi y:ıkalayıp dınltı çı bir cerbe2ıe ile yapıyordum.. Sorulan da bulunma.sı elzem olan biltiln }ı_. 
kardı şayed akıllı bir zat olsaydı bu bütün suallere cevaplar bulmuştum. , 

alet. l il hududla.n dışm& çık- Cemiyetlm.lzin vaz!......,...~4 benim namı salan nefamde toplayan ba kıymetli rez n a e J''"'"""....., ı b _ı --'-· 1 1!.-
nıaması için tedbir alırdı. Hem de tahsildar olduğumu, nedıell maiıbuz at ete unaan aea;ız ay evve ug 

- o halde buraya neden geldin? yonu Venediklil\'rl o kadar zarara sok-
- Bunun iki müh!m sebebl var: Bl- muş kL Venedilc donanm.!lSının cep-

rt sizden yardım istemek.. !kincisi. de hane gemisi imiş o. Her türlü tecavüz.. 
Antalyaya Kara.manoğııllarına men- den masun kalsın diye Bozcaada ll
Karamanoğull:ınna mensup bir kat!.. marona götürmüşler. Yandıktan soıı
lenin Antalyayı bastığını ve şe- ra, Venedik: amiralı ad:llarda knlama
hir muhafızını öldürdüğünt\. haber mış: cBen, Türklerden korktum!• dl-
vermek. yerek Venediğe kaçmış. 
İbrahim bey birdenbire titredi: Gece yarısına kıı.dar konuştuktan• 
- Ne diyorsun. Saide? Antalya mu- sonra. kalede misafir oldular. Ertesl 

hafızını öldürmüşler mi? sabah İbrahim bey smi.inde durdu. En 
- Evet. Hem de öldürenler (Kara- seçme ve işgüzar denlzclleı1 ayırdı vo 

yiğit) adlı bir genç denizcinin küçük Saidenin yelkenlislne gönderdi. 
yelkenlisine sığınmışlar. Bu yelkenli- Geliboluda yabancı k..lınse olma.
nin ba.şmda. kırmızı ok vardır. Onla- makla beraber, kale muhafızı, Satde
rın, sizi ş~ırtmak için buraya uğra- ye yardım etmekten çekiniyor, bütün 
malan da. muhtemeldir. Çlln.kü, Kara- bu işleri gizli yapıyordu. 

belki ımıadem ki karım beni aldata- kullanmadığunı, herşeyi, b.eqey1 man- maçlan arifeıindo İstanbul futbol 
cak, yakınımızdan emniyetli blrile al- tıJd şekUnd& anlata.blllyottium. hakemleriiıe idman yaptı.nnaea tek
datsa ... • diye d\i4ünürdü. Fa.ka.t efen- cFakat her h1kAyen1n b1r netleeAd lif edilmifti. İçl~rinde ıahst arkadllf" 
dim, bizim d:ı..yı bey, ortalığı blrib~~e olur. Bunun da. var. Mutadım '111Jere. lan bulunduğu cihetle bu yoruc• 
ka.ttı. ~e ayaklandı. YendgemK"' dle gene bir kapı çalmış, hlzmetçt ta.ra- mesaiyi 1tabul etmekte tereddüt et-
palaspandıras evden kovul u.- ~n - tından bir sa.looa aimmıştun.. ~ • • 
sine ulak bir para bağlanarak... Maldeyle karşıla.şmayım mı? Beni g6- ?1edı ve haftada i1t~ defa rapdan bu 

- Tal~k? rünce ptr çığlık kopeniı.. idmanlar alb ay ıuren lig maçlan 

yiğit bent öldü biliyor. Benim buraya Yeşilok Geliboludan 
gel'diğlm.1 söylemeden. kendlsln1 y:ıka-

Büyiik rekordmen Ömer Besimin ıa.r padişaha gönderirsiniz. ayrılıyor 
1% sene evvclld bir resmi - Va.y alçak vayı Antalya muhafı-

- Hayır, boşanma mevzuu ba.hse- _Artık peşimi pırak. Sen1nle b1r ile onu tala"ben icra edilen millt kü-
dilmedi ... O da bamba.şka mesele ... B&- mtlnasebetim ka~ Dayın be- me maçlarında deTanı etti. miz amatörlüğü ile güzel biT ibret 

deni vermektedir. 

zının katlllerlnl h!maye ediyor ha? ... 
Hele buraya gelsin de ben ona yapa

İbra.hlm bey, klm...--cye sezdirmeden, 
Saideye yirmi denizci verdi. Ve yd
kenlirı:n bütün ek.s!!clerini tamamla.dı. 
Saide, denizc!lerin bı~lann:ı Ar:ı9hı: 
gibl Şa.m kuma.şınd:ın sıı.rılc snrm1', 
kılıklarını değiştlnnişil. 

na gelince. nğabeysinl pe~an etti- n1 affettl..:. demesin ml?- Sekiz ay g:il>i t1%Ull \;ir zaman hiç 
ğimden dolayı ağlayan annemin ta!- .. '"-~- . . 

cağınu bilirim. 
Saidenin verdiği m:ılilmatı bir ne

ferle derha.1 Edlrneye bildiren İbra· 1 ri üzerine baOOın elime üç yuz Ben. böyle hoş biıt bdım el1me vır ıdmanı kaçırmadan muntazam 
~ !erdl: .-Alt; ay müddetle bu para geçl.rd.lkten sonra ar:t.ık bırafrmame.l' bir §ekilde ha.kemleri çalıttıran bu 
sana ka.fldlr. Yaşıya.bllirsln. O müd- l.stedim-. TecaviU.e lcıı.lktmı._ Qıllı.t arkadap mesaisinin mukabili olııı.· 
det zarfında da blr baltaya sap olma- kopardı... Hizmetçi lcoştu_ Ben, h1z- rak. İstanbul b5lgeaince bir ücret 
nın çaresini ara... Artık bizden sa.na metçiye dayak._ Meğ'er qıçı meseleyi Terilmek ietendL 

Ne mutlu bu kıym~tli ve yüksek 
atlete ki hayatı amatörler içinde 
geçmif YO o devirde spor yapmtş1.. 

hlnı bey: 

ŞAZt T eı:can 
hayır yok ... Adını lşitmiyeyim. .. • ded.1. ha:ber alm.ı., ..• Ap.tı lmttaıı pollse te- . . .. 
Düşünün, ceblınde üç yüz lira ... Ha- letone etm!şl~r._ Ado.mla.r gelip bea1 Bilyük bir yekOına balig olan bu Galatasaray • Fenerbah

çe Ankaraya gitti 

- İyi k1 geldin de Anadolu sahille
rimizde olup bitenlerden bi2i ha.berdar 
ettin. Geınllerlmlz yok .. her olan bi
teni çQk geç haber nlıı.coğız dfye esef 

(Yeşilok) un 'fürk te!me.>ine benzer 
hiç bir yert yoktu. S::ı.!de, İbrahi:n be
ye (Kara.yiğit) hnkkında 1ca.!J~d~n 
malümatı vermiş.ti. m:ar::ı.yi~it) G~ll
boluya uğrarsa, kendi.sini de, Anbly!'I. 
muhafızının katll!er lnt ya.kal:ıyıp 
Edimeye gönderecekti. yf:ı.tta kendlml. bu derece mesud b~- yakaladılar. Uzertmı dıe e.f'a;ymCa ma.- ücret teklifi kar§l.Slnda alınan cevap 

du~um gün olmamıştı. Tam on ik1 gün htıd detterl bul.maınnlar mı?_ f1l oldu: 

ediyordum. 
- Siz hiç mcr:ı.k etmeyin. Ben Ak-

vur p::ı.tın.sın, çal .. aynasın yaşadım... cF::ıJı:at {l,stadım. lu.ı.k1lcaUe ben hır- c- Teveccühünüze teşekkürler. 
Fakat mang'.z tukencıı... o.Bari gidlp sıziık etmiş vazı~ değll1m. ld." Ben B " b. B Fikatür mucibince milli küme 

maçlanna yarm ve pazar gÜnü An
kara ile İzmirda devam edilecektir. 
Bu maçlara iıtirak edecek Galııta· 
saray ile Fener bahçe takım lan bu 
sabah Anlc:araya hareket etmi~ler
dir. 

deni'Zde geçen her mühim hMl.seyl 
derhal size bild!rirlin. Siz yalnız be
nim istediğimi yapınız... Bana yirmi 

Saide GeUboiuda üç gilnden f~zla 
kalmadı. 

Ma!deye yana.~ayım!ıı diye düşündüm.. de biçare, metrtllı: bhl çıoeldt AYI· en amator ır .sporcuyum. u spor-
Falmt 0 da ipi klrrm.ı ... Nereye sıvış- lınm-. cu arkadll§lara ıdman yaptırmak be-

kl.Şi kadar denizci veriniz. 
Yen.i tayfalarını alarıık :ıyrıldı. 
Yolda giderken, milbt~dl Mansur, 

Saideye şunları anlatwor<lu: tığını anlıyamadım. ve sa.tiyetıe yüzilme balttl! nim en büyüle zevkim.dir: Zarnan~-
ıTa.b!l bu vaziyette: tıA<;~kts.n ?,l~e- _Ne dersiniz, ilstad.,._ şu yengemhı ~a ~p~rcular mesailen muk.abı-

- Adamlann yetmiyor mu? 
- Hayır. Gemi büyük ... Adamlarım - venedik donanm:.ı:ıının tanır.mı~ 

P:ı.trona (1 > !arından Ti.lrklere esi: 
dü§en Karozo eğer es!r mubadclesinde 
İt:ılyaya iade edilıni.~ ise. bu ::ı.d.:ımla 
çok yakında kafl!tla::-mr.m.ız mııhte
melldir. K:ırw..o denlzleı'rle do~mu.ş, 
dalga.lar arasında funrüni.i geç!rmL5 va 
denizlerde göst<:!rdiğl k::ıhramanlıl:lr:r1 
yüzünden Patrona mert.eb,'slne yiik
selınistir. Venediğc döniincz bir gece~ 
den fazla şehirde · kaldığını z~-ınn::t
mem. Karozonun evi barkı. çoluğu ço
cuğu da yoktur. O lmmda uyku uyu
yamaz. Gelibolu muhafızı, es.lrlcrjn 
mübadele edild!ğinl ~öylrdl. Şu halc.l~ 
K::!.rozo'da E:i!rneden Vcncdl:!"e dön
müş demektir. Bu ad:ı.m ~yni zaman
da çok kindar, çok lnatcı bir dövü.'
çiidü.r; esaretinin intikamını alt :ıa:lan 
duramaz. Kaİ-şunıza çıkarsa, elinden 
kolay kolay kurtulam:ıyız. 

mck için ne yapmo.h?ıo dıye duşun- a.bl!ksızlığın& ne dersinlz?_ J!!sk1dı!:n linde bır ucret almazlardıt. •. > 
mem H\zımgeldi. Arkadaıtlann insana metresim olduğu halde beni. böyle rev- Bunun üzerine futbol ajanlığı ı>a 

az. En aşa~ daha yinnl ltlşlye ihtiya
cım. var. 

yardım ettlıkleri malfundur. Fakat bu kit ettirsin?.~ Fakat bir tesemım vali- • • 
da uzun süımez. Ba.şka. bir oouı v~- sa, hen~ muhakeme ~t'smıııdı... İt tenu.z sp.?rcuya. hakemlerın hatır~ 
dı: servis merdiveninden eve don- adliyeye aksedince aile göreeel! ya.p.. olarak gumÜ§ hır saatle kalem hedı· 
mek; al takke ver külah ahba.p oldu- tığı Jrepazeliği .. , Bana Jı::alŞI luıksıvlı- yıe etmek mecburiyetinde kalmıştır. 

Y ann Gala.taaaray ile Harbiye. 

- Pekala. Ben bu adamlan sa.na 
vereceğim. F::>.kat; gem.inin Tür'k do
nanmasına mensup olduğu hi'iSinl 
verdirmiyecek.sin! Sonra iki devletin 
tekrar bozuşmasına sebep olurırz:, pa
d~ahın gazabına uğrarız. Hatta bu 
adaınlan benden aldığını bile kimseye 
söyleme. Kendin tedarik etmiş ol! 

ğumuz hizmetçilere karnımı doyurt- ğınm cezasını çekec*... Adı cazetele- lıte eJSk.i sporcuların spor telakki-
mak ... Fakat aksiliğ'e bakın ki, a.Ue re düşecek... sini g&.teren güzel bir misal. 

Fcınerbahçe ile Maskespor, pazar 
gün il F enerbahçe ile Harbiye ve 
Galata.sarayla Maskespor Ankarada 
kar§ılapcaklardır. ,c;ayfiyeye gitmLjtl. O! efendim, of._ _ ı_ 

Y:ışamakta amma pahalı tmlş ha.: Beden terbiyesi teşkilatıının büyük. 
bir gayretle önüne geçmeğe çalıştığı 
gizli profesyonellik maalesef bugün 
almıg yürümüıtür. Gün geçtikçe öy
le vakalara gahit oluyoıuz ki daha 
tahsilini nihayetlendirmeğe bir ild 
sencıi bulunan ve biraz iyice futbol 
oynayan gençlerimize §imdiden ay
lık bağlanrnakta vo ıntıhtelif ~kit
lerde yardnnlar yapılmaktadır. 

Diğer taraftan Ankaranın Gençler 
birliği ile Demirspor takımları da 
lzmire hareket etmiılerdir. Ayni 
gÜnlerde Jzmirde Altay ve Altınor
du ile oynayacaldardı.r. 

Nakleden: Hatice Silrena Saide, İbrahim beyi çabuk kandır
C'.~l. çama~ır, tütün, kahve ... Vay ba-
bam vay ... Bu cihet~rl geçelim... ============== mıştı. 

- Zaten <Yeşilok) un Türk donan
masına mensup bir gemi olduğunu ha
tıra getinnek bile manasız olurdu. 

uOn gün sa~a sola baş vurdum. çır
pındım. Ne yap:ıcağınu bilemiyordum. 
Yolda dolaşırken elime btr defter geç
ti. AIC'm için bunun 7,errece kıymeti 
olmıyabilirdl. Lakin benlın nazarımda 
başlı başına bir servetti bu ... 

ıEsk.i bir defter... İçine adresler, 
!simler yazılmış ... Her birinin karşı
sında da para. ifade eden rakamlar ... 

.. Bazı sıı.tırlarda, rakamlar ~r 
defa tekrarlanıyordu. Demek ki, mü
racatçı, o adamlara ikişer defa. baş 
vurmuş. Defterde belk.l de bln 1sLm 
ve adres vardı. Anlarsınız: Yek1ln da. 
ona göre kabarlık. 

e:İnsanın bazı anlarda zihnen ne 
uyanık olalbileceğlnl tasavvur ~emez
slnlz, üstadım ... Birıız daha mukave
met edebilirdim. Zira otel parasını bir 

RADYO 
IBugünkü progr~ J 

Öfte ve akşam 

12,30 Program 
12,33 İnce saz 
12,50 Haberler 
13 ,()5 İnce s::ı.z 
13,20 Kanşık proa 
18,0S Müzik 
18,30 Meydan ra.sı 
19,SO Ha.berlel' 
19,45 Ziraat Tak 
19.50 Şarlola.r 
20,15 Radyo gaze.t 
20.45 Temsil 

21,30 Konuşma 
21,45~ 
22,30 Haberler 
22,45 Orbı:stra 
23 ,00 Ca.t.band 

3 Ma:t1S 
()omartesl Rbaht 

8,00 Program 
8,03 Haberler 
8,18 H.a11f Pr. Pl 
8,4' Ev tadmı 

Tefrika No. 61 

Pazar aabahi yapılacak 
hususi maçlar 

Bu hafta ıehrimizde millt küme 
Bu gibi hallere alı§an bir gençten. maçı olmamasından istifade edilerek 

meınfaat hakim olduğu iç.in klüp at- Be§iktat latanbnlspor, Beyc;;ğluspor 
kı beklemek. temiz amatör ruhunun ve Şi§li klüp)eri arasında husust 
icap ettirdiği biiyük.lükler görmek maçlar yapılmaaına karar verilmiştir. 
abestir. Pazar sabahı Şeref ıtadında yapıla-
1~ bir ~amanlar aahada kazan· cak olan bu maçlara saat 9,30 da 

dığı galebelerle Türk tıporuna büyük ba§lane.cak Ye lataobulsporla Beyoğ
yardımı dokunan Ömer Besim bu luspor, B~il-:taş ile Şi§li kliipleri kaı-
a-ün de yukarda iıaret ettiğimiz to-- şıla§acakm. 

Yeşil rengl, yeşil oku ve karmakarışık 
yelkenlerlle (Ye.şilok} ancak blr Arap 
korsan gem1sini andırıyordu. 

Biraz sonra Recep reis de gemiden 
cı.kmıştı. 
· İbrahim bey, Recebi görünce boynU
na sarJdı: 

- Ben sen.1 öldü sanıyordum. Meğer 
sen de sağımşsınl Dağ dağa ka.vuş
niaz, insan insana ka~ derler._ 
Gördün mü, oğul? Bunca. felA.ketler
den sonra gene biriblrl.mizi gördük. 
Ey, söyle bakalım, ge:ne Saide ile be
raber dönecek mlsln? 

- Evet, söz verdim .. döneceğim. Ve 
ölünceye kadar onunla beraber çalı
şaca~ 

(Arkası var) 

(U Patrona = Latfocedcn alınmış
tır. (Patronu•>) kelimesindcn mu:ıar
reftir. Bu kelime, İnı;"iliz deniıcilerl 
arasında (Patron) şeklinde kııll:ımlır. 
İtalyanlat' vaktile bn ü:ınıu donan
manın büvük knm~md:ınl:ıı ına. verir
lerdi. İngilizler bugün, b11 adı, küçiik 
bir nakliye gemisinin kumandamn:r. 
ve ı:emi sa.ndallarınm dümenlerini 
kullananlarıt vermektedlrter. 

- Anneciğim... den doktor Ramiz. bir mu. bquı- - Hayır . .. Ealciai gibi bir yerim Cemal Nermi elini baş~na götürdü . • 
Didar, dükkAndan çık.tı. Yüzünde. da. kaşlarını çabnlf, oturuyordu. ağrumyor ..• Amma, timdi de içim- Evet, evet ... Olabilir. 

tatlı bir tebeaaüm huıl olmu§tu. - R-ecep Can ... • diye ılSze bar de bir ıeyler var... - Yaralandığınız için çok eziyet 
... ladı. - Alaldan yana benden bir ek- - Yaranız yaman açılmıı ... Doıt- çek.tiniz, zayıfladınız, bozuldunuz 

Cemal Norm· • eli artık delile-~ yolttar ••• Eminim ... Eier aah- lı.nnızdaın bir profeııyonelin marifeti da ... Fakat bu sebebden dolayı di-
Giizel Gözlii Kız 

Nakleden: (VA .. Nd) Aşk ve macera romam ~----....._ __ _. _____ __ • ı. prn tekarblt yapmakta devam edersen. olduğu anla§ılıyor ... Sizinkiler şaka- mağınızda bir değişiklik olduğuna 
~ rtrdı. Mdiiıahe~• ~ ikimizin de vaktimiz nahak yere ya gelmez. pek inanmıyorum. 

- Bu adam istediği kadar cani 
olsun, evladımn namuslı::&.r bir in
sanla evlenmesine niçin kar~ dul'
aun) İcap edeaı merasimi yaptırmak 
üzere kendisiyle temasta bulunuruz; 
ıonra tekrar yüzyüze gelmeyiz. 

Dida..- hanıır,, başını ııalladı. 
- Yok, yok; bayır. lzimfzi bul· 

masıru )stemem. 
- Ben buradayım, sizi müdafaa 

edenim. Bundan sonra o adamdan 
size bir felaket gelmez. 

- Fakat şunu d:ı bilmelisiniz ki, 
J-,.ı acı hakikati bu çıplaklığı ile ma-
l. ·eye anlatmış değilim. 

- Ne cihetlerini öğrendi ) 

- Azacık bahseltir.ı. Bu felaket 
ba,ımıza geldiği zaman kızım henüz 
on i.iç ya~ındaydı. -tEv:adıml - de
dim. - Artık babanın yamnda otura• 
marn, yaşayıunam. Zira o, bize ya· 
kı')mayan, n~musumuzu berbad eden 
bir i.,. i.,ledi. İster onu. ister beni seç.> 

- Ve Malike, derhal kollanntza 

atıldı, değil mi} on. Uf • unuyo_r u.. en _ 1D kaybolur ..• Yazıktır, etmel •.• Şinr Meliha.bn kocası. başını çevirip Cemal Nermi, titreyen bir ıesle: 
- Ailayarak. ı>ana CftaP verdiJ tevdi edildiii mü~emn mfi~m ve d.i;re kadar •eninkine ben.zer bir çok arkaya bakb. Sanki bu sözlerle ki- - Size birşey soraca~m efen• 

cAnneciğim, ııuıl iatenea 67le ol- l~~~~orp~!-~~heauı:: ~~uık&r ~aıı- vakalarla kar,Uqtım.. Bütiln ıahte- me hitap ediyor diye anlamak isti- dim ... Niçin beni bir h:ııı laneden alıp 
Zi b · c.ak. d-lC- ve axuı.. oum1 maruuına ragmea. kArhkl d -'- yordu. B ııhun.. :-tlia' b~ ~esmı ~.. v;'l''": kanaatloriııd• sebat ettilerı B an ~!"Lana "ır&-arclım. öbürüıne getirdiler)... ını gimdl 

ay•ıye ı.r lf T&paı;ıueeejpne ma• , • oraaeı. uu.ıı bir ıe.aleı - Zeki olduğunuzdan dolayı bu başka bir hastanedeyim değil mi> 
nırım. lkim.ix de beraber çalı,ınz. « - Biz herke.ten daha 171 a.nJa... - Pardon efendim ••• Niç:in bma- yaradan istifadeye kalkıımııısınız. - Haydi yavrum haydi ... Nerede 
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Zırhlı nakil vasıtaları 
Bunların yapıhşı kadar tecrübeleri de 
mühimdir. Bir tank veya zırhlı kamyon 
iyice tecrübe edilmeden kullanılmaz 

Modern kara harplerinde harp 
.. batan ilmi verilen mhlı nakil 
~talan J>aılıca rolü oynamaktadır. 

larla mücehhez aiır zırhlı tank.-
ve asker taıımaia mahauı zırhlı 
yonlar bu harp vasıtalarında en 

•ühim mevkii i§gal etmektedir. 
'1rhlı vuıtalana imal edildiii fab
r.iltalar ıimdiki harbin can damarla
adu. Fakat di~er bir müe.esede 
labrikalar kadar mühim vazife gör
•ektedir. Bu müeaaeaelerde zırhlı 
tank ve kamyonlann tecrübe ıaha· 
landır. Çünkü bir ağır zırhla tankın 
phut llOcamar bir lokomotif kadar 
IM.İyük ''e ağır olan zırhlı kamyonun 
fabrikadan çıkması ile kendilinden 
~klenen işleri göreceğine itimad 
eciilemez. Bunun için yüzlerce ve 
.. tta bir.lerce kilometrelik tecrübe 
•feri yapmaları.na lüzum görülmek
lıtdir. 

Bu tecrübe sahaları tabiatile gayet 
senı•tır. Ayni zamanda her türlü 
araz.i n'.imunelerini ihtiva eder. 

~on ppmlf 0Jmalandır. ufak bmyonlan Clailara tarmahrna· 
Dik daiJaıa ~al• m.ı..u. ia mahlua traktörler çek.er. Bu kü· 

tanklar dalph arazide ')'Grtlyea çük traktörlerden herhirinin çekme 
tanklara bensem& Kumda ~ kuTYeti 18 tona kadar çıkar. 
tanklar iae dal tanklanna hiç 'ben· Ayni zamMda bu traktörler dağ
zemcz. Dik dallara çıkmaia mah· lık arazide toplara da ıilrükleyip 
1119 tanklar l.S derece zaTiyeli c:lai- muayyen mevzilere rötünnektedir. 
lara keçi IPbl tırmanır. Dalın lSteki Zırhlı otomobillerden en girift 
tarafında ayni emniyetle kayrnakat· o1anları kenaf tanklardır. Top ve 
zan iner. makineli tüfek Jle mücehhez olduk-

Bu kadar zora gelen btr tankın tan baılca bunlann ıuni &is çıkaran 
fabrikadan f!kar çıkmaz harp aha· lletleri de vardır. Bir saniye içinde 
ana canderilmeü doinı olamaz. kocaman zırhlı otomobil kendisini 
Bunun Jçin evvel& tecrübe ıahatan- ıisin içinde bırakarak düımana gö
dak.i dik dallara tırmanması Te dik rünmez olur. Bunların tekerlekleri 
yokuıtan kaymıyarak inmeli için zincirli deiil lastiklidir. 
tecrüJ;eler yapılmak.tadır. Bu tecril- Her cins zırhlı otomobilin hususi 
belerde makinenin mukavemetL bir vazifesi vardır. Buna göre de 
milrettebahn kudret " idaresi te- ıürati, nrhı, ıilahı ve müdafaa v·e
kerlek ve lbtiklerin m~tan~ti, fren- ıaiti değiıir . 
lerin ıailamlık ve emnıyeti 7ilzde T "'b h 1 d · d · · d' b h ecru e ıa a ann a en zıya e 
yüz teabıt edıl ıkten ıonra u arp llstik tekerleklere dikkat edilmek-
va.sıtalan da harp hau1'&tı ıahala- ed" Al d · 11 b - · d" H h t ır. manyanın enız yo an ıte· 
rına gondenlmekte ır. arp aa a- 'l . b 1 d v d h · t k"l 
l d L• L-- La hl ki 11 mı~ u un ugun an arıç en u -
ann aıu ruueJLatta ar ı tan arın 1. ti" "k d k k ı 

h 
L-- 1 l d t..! ıye ı m1 tar a auçu a amıyor. 

ve zır lı JLA11Jyon arın yapı ışın au B . . B d · ı • k t.. 1 d el 1 L! le. Ualun ıçın una enı en ıunı ·au· 
riibe sahası vardır. Bunlardan her noJLaan ar an o ayı ıuç ıe leye k. k 11 kt d B • 1· t"k 

k 
v 1 l ,_ .. 1.: l çu u anma a ır. u ıunı as. ı -

l:tirinde rüzg:ırla taneleri hare et ugramamıt oma an 11u tecruoe er ilk d f k • b'll d 93 A 

Alınanyada böylece yüzlerce tec-

· b 1 ·· · · d d' e a as erı otomo ı er e "' --' kum çöllerı a ta oormemış sayesın e ır. . l w b l scen • • v • ıenesınde kullanı maga. aş anmıştı. 
ermanlar 5 rp yokuşlar daglar, Tecrübe aahalarında aunt ha.tak· O d b . t ti" l ' ' 1 b 1 1.1 1 k · d zaman an erı me ane artırı mış 
ftdıler vardır lık ar ve a ÇlJL ar ve eu a arazı e . d" t b'• '- '- d . . · 1 d '- •. d · ·ı · · A k b .. 1 ve ıım ı a u .ıı.auçu.;: creccsını 

Avrupada kum çölü bu un urma.ıı. vucu a getirı JJlJftir. nca oy e b l 
z.l t..:l "d t..• ··b 1 d td · u muıtur. lolay iş olmadığından yü erce IU o· arazı eJLı tecru e er e aresı ve B" d .. 1 . b l k 

•etre murabbaı aahayı tutan sunt sağlamlığı anlaıılan zırhlı tanklar h ır .e motor.1ennk ta d~n ~~na ço . 
töllerin kumlan haftada bir defa ve kamyonlar bataklıiı bol ve Y•· e emrruye~ ven me t~)r ·~/ yenı 
lıinlerce amt:lenin kürek ve çapası pl§kan çamuru çok harek&.t ıabala- ~-ı:_t.cm tan ve o~ohmo 1 1~ ta anı e~-
• · 1 k d d ·ı · · JUBıne nazaran oa a emın ve sag-tnne hP.lınde bulunduru ma ta ır. nna gön erı mıştir. I d 
Çünkü ıürekli yağmurun tesiri ile Sık ormanlarda harekat yapmağa am ır. 
ııımi çölün kumları katılaşarak tec- mahsua aiır mhlı tanklar ve trak- Almam tank ve zırhlı kamyc:ıları
ribenin icrasına müsaade etmemek- törler büsbütün bqkadır. · Bunlar nın hepsi de maden kömüründen 
lıtdi.. tecrübe aahalarıındaki çam ve meşe çıkanlmış ıuni benzin kullanmakta-

Alm. nlar Afrikanın ucu bucağı ormanlan içinde yüzlerce kilometre dır. Şimdiki harpleıin ruhu benzin
elmıyan çöllerinde zırhlı tanklarının mesafe kateder. Önüne rasgelen rur. Bunların ltapları da mühim bir 
aasıl >ÜrüyeceKİnİ evvelden bilmek çamlan "Y'e mqeleri devirerelc. ken· meseledir. Tecrübe ıahalarında ya
lııtediklerinden Mıan ve S.hra;yıke- diaine ,-ol açar. "8uııa muktedir ola- palan .tecrübelere binaen yalnız bir 
)ıir çöllerine tamamile benziyen ve mayan tanklar harp aahaaına aöndo- türlü benzin lı:abı kullanılmaktadır. 
e ıeraiti haiz bulunan Taziyetler ih- rilmez. Dal tank.lan 30 he)'Sir Jnn.. Bu kaplar ne ıite ve ne de demir "·c 
us etmişlerdir. 'Yetindedir. Müretteliab Gç kilidir. tenekeden değildir. Tazyik edilm ıJ 

Tecrübe sahalarındaki arazi eşka- 36 derece meyilli dik daiı brrnanır. kağıttan yapılmıftır. Tank ve karn
inin mütenevvi olmasının bqlıca TekerleklGf sincirlidir. yon mürettebata bu kaplan boşalt
aebebi Almanlann anzah arazinin Harp tank.lan kendi makineleri tıktan ıonra ısınmak ic;in kırlarda 
~er türlüsüne göre znhh tank T• n. ,orih. Fakat mühimmat tapyan mahrukat yerine kullanmaktadır. 
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Ortaköy 

..-FIRSA 1!--.. 
Kü•elwıe. Gazino w Bahçeles 

IGln 1 SOO adet b.tlanır 
Demir sandalya 

Yazın sayfiyelerde ho~ vakit 
geçirmek için meşhur 

AR SEN 
LUPEN 

Büyük n heyecanla roman 
ıeriaini okuJ1lll1D ı 

• Bu eeri 6 büyük n resimli cilttir. 
Beher cildin fiati 80 koruı. 

ti C:ilıllilı ttılıırrıı 
birılen alanlar için 

liati: 4 liraılır 
Tevzi yeri: AKŞAM matbaası 

tel: 20681 

Y-uzdı yirmi iskonto kuponu 
Bu kuponu keaip cAKSAM 

Matbaaeı Kitap servisine> ge
thfr yeya gönderirseniz fiat 
Uzerinden aize yüzde 20 iskon
to yapı1acakbr. 

Dr. F ET H i 
LABORATIJV ARI 

Cerrahpafa haıtanesi bakteri
yoloiu kan, idrar, balgam, 
mevadı gaita tabJilleri Ye (id
rar naıtaalle ıebeliiin ilk ıün· 
]erinde kat! tqhj.i) yapılır. 
Beroilu; Taksime Kiderken 
Mqc)ik aokaiı F erab apartı-

manL Tel: 40534 

8ab!f e ' 

Her gecenin gündüzü var 1 
Yazan: NECDE1 RÜŞTÜ 

-ı-

&Tftl ....... lclnde.. v ..... Jiice bir .... 
Nmnı.ra elmlt 7tls hee altın nesir; 
Dmılt: 

- Eier l(İrenem hWriimdann sözüne. 
Oamı Eibi olunam hikim dünya yiizüne; 
Ba. y6s kete albm v•eJİm yoksullara. 
Tamı nzaaı için clafdaymı kullara! ••• 

~' 
Duası kabul olm8'. •Gİr murada emıif r 
Hlikümdar kumandayı, mührünü ona •ermlt. 
Demit ki: 

- Ferman senin.. Bundan büyilk fail olması 
Devlet demek, sen demek •• Sana karqan olmuL. 
Milletim emrindedir •• Hazinem sana ~ık; 
istersen hep bant yap, istersen sefere çıkL. 
Gönlünce mansıp dağıt.. Dilediiini alet •• 
Saı:"ayırnda &'erektir bana ömrümce azlet: 
Dinleneyim.. Yıprandı vücudum R\inden ııtineL.. 

Vezir H"VİnİP demit: 
- Ferman baıım üstüne 1.. 

Koca bir hükümdann böyle gözüne rinnİ4-
Ufkunda su.detin 11aklan belirmiş: 
irade, para, kadın .• Her ne varsa elinde. 
Bu. ne yüce iktidar: F ennan onun dilinde •• 
Emeller. halı gıÖİ, ıerilmiş ayağına; 
Çılmuf bir viraneden, gİnnİı cennet baima,. 
Hülasa çok bahtiyar. çok mesut yaşıyonmlfo 
Hükümdann bu 10D1UZ lutfuna tatıyormuş ı 
Müstebitken, emretmek hakkını ona venin. 
Hasisken. hazineyi onım önüne ıersin, 
Gençken «Yatlandım .• » diye, esir olsun uzlete?! •• 
Bunda bir keramet var.. Vezir diişmü, hayrete •• 
Zahir, adale yüzünden, eri,ti gayesine •• 
Ne kadar fakir varsa, almı• l'limayesine: 
Yüz kf'se az! •• diyerek, nrmiı bin kese altın. 
Artık lıamisi olmuf yoksul, balmnsız h&llon. 
El üstl!nde tutarmış onu bütün ahali; 
O, bayAlinden bile ıeçirmezke:ı bu hali. 
Hakikl\t oluverm~.. Artık yüreii genİf-. 
Tawı vezir babaya: cYürü .• Ya. kulumL.ıt demif. 
O da hemen yürüm~. eteğini sürümiit. 
Etrafım bir anda bin dalkavuk bürümii4: 
Oh; n1: ila memleket.. Herkes veriyor selim.. 
O. baz' konuşur. bazı emuyor kelam, 
Kandilli temennablar •• Vezir g~İyor -vakur •• 
Kim s<'Cdeye varmazsa hemen canına okur!.. 
Kadir olmuı herkesi her derdinden halasa •• 
Daha c:ol< nüfuzu var hükümdardan hülasa. 

Cebine ol 1• gibi, para akıp duruyor. 
Ve:ıire dc~-ı:·•nmayın .• Küpünü doldtB'uyor •• 
Kollarını sıvama;: Kondun., diyereli:, lüpe •• 
Fakat birinci doldu. lüsum var INıflra küpe. 
ikinci. uçÜncÜ iıÜp aiııma kadar dolmut. 
Olkenin altınları ona musallat olm~ ı 
.Sanki dile R«'lmişler: ~Biz, olacağız senin, 
cB~ka cep i temer.z, öz rnalıvız kesenini •. > 
Cok parası ohmca rah'!t dururmu kiti. 
Vezir demiş: 

- Cc:- kür biraz da ıünül ~i! •. 
Çapkanlıia ~1&rnl4 her ıece konağında: 
Kumral güzel ııolunda. euner civan sağında. 
Vezire bak veririm: Sever herkes gi.izeli •• 
Dizlerinde yatarken beyaz Cerkes Kiizeli. 
Esmer Hind dilberi de tarap ıunanmt ona .• 
Böyle cümbüşün zevki elbett~ ermez sona: 
Kıvrılır bükiilürmiq Mısırdan !(elen çe:ıgİ. 
Sularm yÜkıelirmit fecre kadar ahengi. 
Vezir ıarhot olmken bir kız ~e1irmİ$ dize, 
Kızıl dudaklarını ona yaparmış meze. 
Cıldıru. bu tabloya insan bir lahza baksa: 
Seffaf tüller içinde kızlar cakarmış raksa. 
Bu ralum aletinden mumlar bile ~ 
Gördür.üz mü saf ayı: Hepsi IÖnÜnrirmif. 
Bu znk devam edenm. böyle bergece itle. · 
Bize de nasip etsin Tann öhiir ~e. 

1 

l 

-2-
v eair fmf dUnyacla meeut olm"' ki öyle 
Kendi kendine clemit: • 

- Ne arzuıı kaldı. IÖyle? •• 
Yer ,;minele ne Tana sevk ve refah adına, 
Sen hepsine maliksin.. Ka'VIQtun muradma !.4 

Fakat, tarihe bakıp, diitümneliain bunu: 
BiJmeliain ikbalia ıeçici o1duiunu ! .. 
Ebediyen hiç bir kul bu rliyaya dalmanuı. 
Dünya - me,hur meseldir - Süleymana kalmanuı 1. 
Yokutun mitini lnki.r eden ahmaktır; 
[y vezir t.. Son dakikan senin de çalacakbr L • 

Fazlalığı korkutmuş onu bu saadetin; 
Bu gidqle olacak lkıbeti pek celin: 
Bir sün ainai hükümdar ona pusu kuracak. 
Nüf11%11Jlu lnskımıp, kellesini vuracak. 
Yalvarmıs: 

- Ulu Tannm!.. Bana bir İşaret ver, 
Bana bahtiyarhğan son hududunu göster! •• 

Feryadına itilmiş o anda bir UŞaKın: 
- 8üyiik define buldum babçesinde konağm ı 
Kuevilerle altın!.. Sandık döküsü gÜmÜ$ ! .. 
V esirin dudaimdan ,u cümleler dökü!mü,: 
- baret .. s-.detin nihayetine geldim. 
Artık son basamaia merdivende yükseldim ı 
Y alunda diifeceiim tepe aıaiı mutlak. 
Bu üthi9 ..adetten vacip olmustur kaçmak! ••• 
Vezirlikten vazıeçmif, kıyafet değİflinnİ$: 
Sırtında aki e.vap .• Düşkün kılığa Rİnnİf· 
Azad borusu ~m1' konakta güzellere. 
Servf:lini daitlmı, ıasbettiii ellere. 
Deıtüt: cMerhaba, gurbet! .. aAşmı, dete, teıte, 'dal, 
Kaybolmut maklarda .. etmi.f her ,eye veda. 
ikbalin külfetinden kurtaranca kendini, 
Gelecek nesaiere mal etmİ$ ,u endini: 

Ne mutlu: Yalana çıkan sözümüz. 
Namerde eğilen ı-.unız yoktur! •• 
Ne mutlu: Zen&ine ıülen yüzilmüs. 
Fakire catılan kqmm yoktur! •. 

Ne mutlu: Yükseldin bu prur ile, 
Şikayet ebnedea doldurduk çile L. 
Bir lokma, bir hırka bize çok bile. 
Haramdan kayhayan a,ımız yoktur! •• 

Ey vezir!... Bahtının ufku bulutlu, 
Muhterem yoluulsun, bayramın kutlu! •. 
Elimiz kısadır artık, ne mutlu: 
Dünyada dikili lafımız yoktur! •• 

-3-
Y.U-~ andan.. Siirünmüs ki o kadarı 
Denn .,öYd..mde Çllbcak hir cam Yar. 
Bet ,.tl evvelki Karin daf IMıtında •c kalmıt. 
Verdiği aadakaya kendisi muhtaç kalrn14. 
Açıkta yatıyonnuş. yokmu~ bir saçak bile; 
Saç sakala karıımı4 , yaman doldurmu, çile. 
~ine ,öyle yalvarmıf: 

- Ey Ula Tamun! •. Medet ı 
Cilem sona erdi mi? •• Ver yine bir itaret! •• 
Böyle dua ederek, bir •İranede yaım... 
Aç kamma bir uyku.. Ba iztırabı tatmış. 
Kibus dolu rüyalar sörünürken ıözüne, 
Duymuş ılık bir ıuyun .Jwimı yüzüne: 
Bir keda, ifa edip Tammm buyruğunu. 
Yüzünü 11latarmıt, titretip ku,.ruiunu. 
Demi$. 

- Bu da ifaret.. Sonudur itkencenin, 
Giindüzüne alattım bu karanlık gecenin! •• 
Artdc ne döneyim!.. 

V esir düımit aevince; 
Hayret içinde kalmış memlekete ıelinceı 
0 kanlı hökiimdVID öJdiiiünii iıifmit.. 
Ey, azia okuyuca ! .. Bu masal bövle bilmit. 

1 
2 
3 
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OSMANLI BANKASI 

Soldan sağa Ye ;rubndllD llfAii: 
1 - Bir nevi devlet rejimi. 
2 - Şeref • Zayıf değil. 
3 - Tuz kabı ~ Tersi cefadır. 
4 - Hicab eden. 
S - Nisyana uira7an. 
6 - T erıi kira otomobilidir • 

Tersi tutaakbr. 

TORK ANONiM şlliKErı 

TESiS TARiHi 1863 
Statüleri Ye Türkiye Cümhuriyeti ile miınakit mukavelenam..ı 

2292 Numaralı 10/6/l 933 tarihli kanunla tasdik ed~. 
(24/6/1933 tarihli 243S Numatalı lteamt Gazete) 

Sermayesi: 
ihtiyat akçesi: 

10.000.000 ..... ı.n. 
t.250.000 ..... Ural 

'lllrM,eain Ntbca Şehkl..We 
PARJs. MARstt.YA n NIS"-de 
LONDRA n MANÇES'1U_DE 

MJSIR. KIBRIS, YUNANIST AN. IRAN. IRAJc. f1ıJsTIN 
'" MAVERAYI ERDON°de 

Merkez ••Mel.t 
Yugoslavya, Rumanya, Yunaniatan. Suri:re. 1.A~ 

Pipileri •• bütün Dünyada Acenbı •• Malaablrlei nnı;: 

Şifa Yurdu 
ve iyi bir halde 

IOO MASA SATIUKTIR. 
........ Doktor ........ 

7 - Sonuna du seline -vücut• 
tan ıızan mayidir • Bir ka
clın jami. 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 
Hesabı cati ve mevduat hesapları küıadı. 

Şehiı süriiltüaünden uzak bir 
Yerde l>üyiik bir parkın içinde 
Ye çamlann ortasında fevkall· 
de güzel manzarab çok temiz 
ve iyi bakımlı, kadm, erk.ek 
her türlü haetalara açık hususi 
hastane. Sinirlerini ve yorgun• 
luğunu dinlendirmek ve neka· 
hat deVTİni geçirmek istiyen· 
lere mahsuı yegane müessese. 

Telefon: 42221 

Tepebapnda Halk bahçesine 

müracaat. 

Fabrika ı;e matbaaya 
elıJeriıli bir BiNA 

SATILIKTIR 
Cağaloğlunda fabrika ~ 

matbaa ittihazına elverilli 
betonarme yeni bir bina sa
tılıktır. c.ı\Jqam» ldareSlne 

Bahaddin Latfi 
Varnah 

OPERA'l'ÖR 'CROLOG 

Böbrek, mesane, idrar Ye 
tenasül yallan bastalıklan 

mütehassısı -Beyoğlu, tş Bankası karşı· 
sında, Emir Nevruz sokağı, 

Panalya aprt. No. 2. 
Tel. mos 

8 - Barsaklar - Teni Afrika da 
bir nehirdir - Vazet. 

9 - Tersi aıaiı demektir - 1.
kambilde bir lı:iğıd - El jle 
omuz arası. 

l O - Orta oyununda bir rol. 

Geçen buhnacamızm bani 
Soldan aaia ve yukandan qaği: 
1 - Asabiyetle, 2 - Sığıreti, 

3 - Aiaran, Rai, 4 - Bırakmıyor, 
S - Irak, Emare, 6 - Yenmemek, 
7 - Et, Amerika, 8 - Tıryak.ilik, . . 

Tıcart krediler v~ veaaikli krf'diler küşadL 
Türkiye .. e ~nebi memleketlH üzerine kqide ıeneC!at IUontoıu. 
Boraa emırlerı. 
Eaham ve tahvilat, altın ve emtaa üzerine avans. 
Senedat tahsilab ve saire. 

En yüksek emniyet p.rtlarnıı haiz kiralık: 
Kasalar Se-rvi:ı: vardır. 

Piyuanm en müıa?t tartlarile Clıumbarah yap 
kumbarasıa) tasarruf hesaplan eeıt... 



Sahife 8 

Bir Tesviyeci Alınacak 
Maden Tetkik ve Arama Enıtitüıtı G..a 

Direktörlüğünden ı 
'75 11.r& aylık ücretle ve müsabaka ne blJ tenıyeat almaoaJrtrr.. 

mektebi mezunu ve askerlik hlzmetınt yapmlf olan Lsteklllerln ' m&1JI Mt 
~rşamba. günü Ankarnda yapılnca.k: müsabakaya ift1rak ~ ıotllı • 
geç 6 Mayıs 1941 salı gününe kadar: 

A - Bonservlslerlnl, 
B - Hal tereümelcrln1. 
C - Doğruluk kAğıtıannı. 
D - TahsU derecelerini gösterir veıs!b.la.nm. 
E - Nüfus hüviyet cüzdanlarını. 
Bir dilekçeye rapten enstıt11 emel dlrektörlütfiM bizzat m~ 

Dan olunur. (2338) (3338) 

Ankara belediye reisliğinden 
1 - Su işleri ihtiyacı lçin alınacak olan 100 ton auıtM delgmln • MI 

rün mtlddetıe ve kapalı art u.sullle ekslltmen kmıulmU$Ur. 
2 - Muhammen bedeli 28300 llradır. 
3 - Temlnat 19'12 lira 50 kuruttur. 
f - İhalesi 13/5/941 salı Cilntl aaı 11 clt JaPılacatmdaıı tartnameldnl 

sörmeıc Ye 132 kuru§ mutabWnde a.lma.t ısterenıertn her gan encam.. ~ 
lemine ve ısteklllerin d• üıalt glln1l olan. 1S/5/9fl alı cQnl aaı om. tadar 
USUlll dalreslnde kapalı zarf teklif mektuplanm beled!J9 dalrestıaıcle m6-
teşekk11 dalmt encümene vermeleri. <2300 _ SIN> 

YILDIZ 
Bugün çıktı 

Gençlik. Güzellik. Sinema " 
San'at Mecmuua 

60 DC1 aayw nel°• bir UpM 
icinde buaiia ..... 

YILDirm ha aa7İlmC!aı 
J ames Stewart" ın gizli qk-

lan - Şirley sönüyor ma) • 
Büyük Mısırlı Yıldızı Azize 
Emir - Yıldız olmak jçiıı ııüzel
lik prt değildir - Greıta Garbo 
değilken - Sonya Henie eyJen
di • Güzel bir yerli hikayeı 
Hangi.si> - Film Hikayesi. Ro
man, Dert ortağı. Artist baya~ 
lan ve saire ..... . 

.__. Her yerde 15 Kurut _ _.., 

Cocuk anaları 
Babaları! 

•Yavruma ne hediye verecestlm.• 
diye artılı: dü§linmeytnla. İşte 
emnlvetıe seçebllecl'ltlntz gtUe1 

bedtveler 

ANAPIYOJEN 
nr. tes.Allf s.lld 

İstreptotolc, tstanıo'ltot, pn6-
mokok. lcolt, p1yoa1ya.n11cleı11l 
yaptıtı çıban, yara atmta n 

clld hutalıklaruıa lcarp ~ 

--· tesirli tue qıdır. --· 

~irahk köşk 
Y •kacıkta h• tiirll konforw 

ba.t hlr ka.k kiraya •erilecek
tir. Mfiracaatı Telı 43898 

lmınbal Otretmem-1 y anlım 
~ ... 

Cemiyetimiz:İD 1941 yılı koiıgreei 
milzakerabnl devam edilmek üezre 

l 
lzanıa 3 mayu 1941 cumartee ırilnrı 
saat 1 J de 1.tanbul Kız liaeaJ konfe
rans salonuna tqrifleri rica olunur. 

1 AKŞAM 
Abone ücretleri -

Bcnebl 

1400 lcunt 1'100 lcurat 
'1IO • HIO • 
a • IOO • 
ll50 • • 

Posta ıttthadtna dahil o1mıyan 
ecnebi memlelcetıer: Senelflt: 
1800, alta &Jlılı 1900, 60 &Jlıll 

1000 kurqtm. 

TelefonJannm: Bqmr.barrfr: !0565 
l'aa "1erl: !0'765 - fdare zoaı 

Mildir: zot.91 

Reblillihır 5 - Kasım 171 
8. İm. Otl. Öl. İk1. Ak. Yat . 
.. '7,H 11.51 5,05 8.58 12,00 1,14 
Va. 4,02 5.5'7 13,1117,03 20,08 21,50 

İdarehane: Babıa.ıı elvan 
Acımusluk sokak No. ıs 

. 
Bat. Dit alnlan. Nezle,~ n 1"şlltmekteo mötevellld bMlln tztı.ra.b
J&rm bqlam•.U. beraber aklımım gelen ilk 1s1m ohnalıdır. 

MfDEYt BOZMADAN KALB VB BÖBRRLERE DOKUNMADAlf 

1 En Seri Tesir, En Kati Netice 1 
İcabında. gftnde 3 kafe alınabilir. Taklidlerlnden sakınınıs. 

Her yerde pullu kutulan tsrarla isteyiniz. 

Gümrükler Muhafaza Genel K. Sabn Alma 
Komisyonundan : 

a MaJ']8 Hl Perşmnbe günü saat 15 te açık eksiltme lle 291'7 lira 23 ku
ruthık lı:lleele alınacaktır. ht temlnatı 218 l!ra 80 kuruştur. 

Ntimune n şart.namesi her gün komisyonda görfileb1llr . İsteklilerin 
belli ıri1n ve aatlnde temına.t matbuzlarlle Galata - Muml'.ane caddesi tb-
rahlm Rlfat hanındaki komisyona gelmeleri. (3142) 

1 İstanbul Beleclivesi ilanlan 1 
Yıllık kJl'Ul İlk t.em.lnatı 

18,00 1,35 Kapru~ar§ıd.a Dlvrlk aoka~da 21 numa.rah dült-
klnm kiraya verilmesi 1-3 sene milddetle 

Tahmin Bed. 
432.00 32,40 Arnavutköyünde Lütfiye sokağında 8 nwnaralı evin 1 

satışı. 1 
Yıllık kira ve tahmln bedell~rl lle ilk teminat mlktarlan yukarda ya

zılı .işler ayn ayn açık arttırmaya konulmuştur. Ş:ırtnamelert Za.bıt Ye mu
amelM müdürlü~ft kaleminde görüleb1llr. İhale 14/5/941 çarşamba. gün(l sa.
at 14 de Dalml Encümende yapılacaktır. 

Taliplerin ilk teminat makbuz vey:ı mektuplarlle ihale gün(l muayyen 
aaatt.e Daimi encümende bulunmaları. (33111) 

Ankara belediyesinden 
ı - 8u 14leri ihtiyacı lçln alınacak «150• ton mazot on bet ıün müd-

detle Ye kapalı za.rf usuıue eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli c28650• liradır. 
3 - Temln:ıt •2148• Jlra c75• kuruştur. 
4 - İhaleal 13/5/1>41 salı günü saat on birde yapılacağından p.rtna.me

alnl görmek ve cl44• kuruş mukablUnde almak ıateyenlerin her gün enctl
mcn kalemlne ve isteklilerin de Uıale gfınü olan 13/5/941 salı güntı saat 
ona kadar usulü dairesinde tanzim edecekleri kapalı zarfla teklif mektup
larını belediye dairesinde müteşekkll daimt encümene vermeleri. 

(2301) (325'7) 

Harp Akademisi Satın alma Komisyonundan: 
Aşağıda cinsi y:ızılı mak!nanın sökiilmesi ve ambalajlanması pazarlıkla 

3. mayıs. 941 cumartesi günü saat on birde Yıldızd..'\ akademi satınalma ko
misyonund:ı. yapılacaktır. Şartnnme \"e m:ıkinelert her gün akademide göril

I lebllir. Taliplerin mün:ıka.s:ıdnn crıeı Beşiktaş malmüdürlüğüne yatıracak-
• lan 60 liralık muvakkat teminat m:ık buzl:ırile blrUkte mezkur gün ve sa:ıt
te kom!syonumuza müracaatları. 

L1to Marinoni ve keskı makinesi. (3370) 

1 

2 Mayu 1941 

RADYONUZ İÇiN 
ALAKJ\DAR OLUNUZ.-

Tam1:I ed1lmelc tan radyonun RADYO TElCN1:K'e Wt'dt ettJlh>"'de 
" 100 yeni hai.lne 1tral edilecettnı emin ola.bll1rslnla. 

Çünkü Radyo Teknik •.• 
~ edllmlyecek b1r tıcretıe maklnenlst tamir etmekle 1lcUfa ..._ 
DleJ'ip l"Mb'onun Röntcenı olan o B t L o o R A r 8&1'eel.n.cı. iDi& 
hataıannı blle tashDı ,.. 1kmal eder. 

RADYO TEKNiK 
P. Perrin ve V. Kornfilt (Mühendia) 

BeJotla, İstDdll •dded Ne. W, Telefon: O!K 
(llaeopale paaJı karşauıda) 

Atölyem.Is her &iin sut 15 ten .il •kadar d7aıet edDeblllr. 

•-•M A R V 1 N İniçre preaizyon saatleri Altm - Metal -
L U X O R lhdyolan Z E T Havaauı ocaldan - A E Q 

Elektrik saatleri • Biaildetl• • A YİHI• 

OSMAN ŞAKAR ve Şkl. 
T AKSJTLE SA TJŞ Galata Bankalar - Beyazıt· Kacbkö 

'l'tlrklJ'• OttmhuriJ'etl 

ZiRAAT BANKASI 
~Uf tarlhi: 1888. - Sermaye.sı: 100,000,000 Ttırk ııruı. Şube ft 

aJana adedi: 265 
Zirai ve ticari ber neri banka muameleleri. 

Para blrfktlrenlere 28,800 Ura ikramiye verl1or. 

ZJraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplannda en 
aa &o llr.ı'1 bulunanlara senede f defa çeldleeek kur'a Ue aşağıdalcl p!J.na 
~öre ikramiye dalt'ıtılacalctır: 
'aclet l,000 liralık 4,000 Ura 100 adet 50 liralık 5,000 Ura 
' • 500 • !,000 • 120 • 40 • f.800 • 
' . • 250 • 1,000 • 160 • 20 • S,200 • 

•• • 100 • •.ooe • 
DiKKAT: Heaaplanndakt paralar bir sene lçlnde 50 liradan qalJ 

rtil•m"';cr.ıere lkramtye ~tktıRt takdirde ~ 20 fazlaatıe verilecektir. 
KuraJar senede 4 defa 11 eyldl, 11 blrinclkAnun, 11 mart n 

11 haziran tarihlerinde çekilecektir. 

1 MUHASEBECi ARANIYOR 

1 İstanbul clvannda ~at işlerinde muhasebeclllk yapacak ve hat
tnda üç defa İstanbula gelebllecek bir muhnsebeclye ihtiyaç vardır. 
Taliplerin İstanbul Yenl Postane karşısında Mimar Vedat caddesı 28 
nıımarnva mürnc::ıatlan. 

Bronşitlere KATRAN HAKKI EKREM 
-------------------------------------------------------------------------------

İstanbul i'lafia Müdürlüğünden : 
5/5/941 pazartesi günü s:ı~t 15 de İstanbulda Nafıa Müdür!üğil eksil\. 

m.e komisyonu odamnda (6278.38) lira muhnnunen bedell1 Kllya-Havsa yo
hı lnşaatı 1çln muhtelif clnste yol alAt ve edevatının sat.in alıruruı.sı pazar

Çoculdara Coğl"afya 
kıraatleri 

iiiii~=~·' lıkla eksiltmeye konulmuştur. 
Mukavele, eksiltme ve hususi şartnamesi dairesinde göıiileeelttlr. 
Muvakkat teminat (4'71) liradır. 

Yszan: Faik Sabri Daran 
50 kuntt ----

Tarih öğreniyorum 
Yazan: Ahmed Refik 30 Kr. 

Tevzi veri: AKŞAM matbauı 
Tel. 20~1 

Yüzde 20 tenzııiit kupona 
Bu kuponu kesip ~parlş mek
tubunuzla gönder1rseniz 1ı:ıta11 
tiatlertnden vüzde 20 tenzlldta 
hat kazanırsınız. Slparlt bede-

llnJ o suretle hesap ederek 
~öndertnlzl 

••••l(..''~uk dcktoru•••• 
Ahmet Akkovun'u 

Taksim - Talimhane Palas 4 nu
marn. Paznrdan ma:ıda her gün 
saat 15 ten .sonra. Telefon: 40127 

T. iŞ BANKASI 
ioARuiHi siu~ is BANKAsıNoA 
JKRAMIYEl..İ HES~ • AÇAR 

ICüçüktasarralhesaplariL-~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~ 

1941 ikramiye plani 
KEŞIDELER: 4 Şubat, 2 Mayıa, 

1 Aitutoa, 3 lkincite§rİn 
tarihlerinde yapılır. 

1941 ikramiyeleri 

1 adet 2000 Liralık 
s • 1000 • 

21 • 750 • 
'. 500 .. 
8 • zso • 

35 • 100 • 
81 • 50 • 

309 " 21 " 

= 2000.- Lira 
= 3000- • 
= 1500- • 
= 2000- • 
= ıooo- • 
= 3500.- • = 4000- • 
= 6000.- • 

Harp Akademisi Satın alma Komisyonundan: 
Aşağıda clnsl yazılı makinenin sökülmesi ve amba!AJianmrun pazarlıkla 

5 Mayıs 941 pazartesi günil saat 10 da Yıldızda A.~ademı s:ı.tınalma komis
yonda yapılacaktır. Şartname ve maki neler her g.~nM Akademide görülebi

lir. Taliplerln münakasadan evvel Beşiktaş maıı:nudurltlğüne yatıracakl:m 
60 liralık muvakkat teminat mııkbuzlarlle blrlıkte mezkür gün ve saatte 
komisyonumuza müracaatlan. (3388) 

Llto Avwt>lrg ve Transport makinesi. 

Harp Akademisi Satın alma Komisyonundan: 
Akademi kütüphane ve dosya dolaptan için pazarlıkla 70 adet ka!es 

ambalaj sandığı yaptınlacaktır. Münakasa 3/Mayıs/941 cumartesi günü 
saat ıo da Yıldızda harp o.kademisl satın alına komisyonunda yapılacak
~ır. Ş::ırtnamest her gün akademi satın alma komlsyonunda görfile'blllr. 
Isteklllertn mllna.kasadan evvel &şlktaş m:ılmüdürlüğUne yatıraeakl:m 63 
liralık muva.kka.t teminat makbuzla.ri!e birlikte mezkür giln ve saatte ko-

'-------------"mlsyonumuza müracaatlan. «3369• 

İsteklllerin bu işe benzer 1§ yaptıklarına dair idarelerinden almış oldu
ğu vesikalarla. 941 yılına. ait Ticaret odası vestkasın1 hamilen aynı tarihtıl 
saat 15 de gelmeleri. (3365) 

İstanbul Sıhhi Müeı seıeler Artbrma ve 
Eksiltme Komisyonundan: 

Devlet hastaneleri ihtiyacı lçin 10 HA 15 bln Jdlo brut yerli ldrom pıa.. 
muk pazarlıkla satın alınacaktır. 

1 - Eksiltme 7/5/941 çarşamba günü saat 15 deCağaloğlunda sıhhat,.. 
içtimai muavenet müdürlüğünde kurulu komisyonda yapılacaktır. 

2 - Muhammen flat beher kllosu için 130 kuruştur. 
3 - Kati ternlnat 2926 liradır. 
4 - İstcklller fartnameslni hergün komisyonda görebilirler. 
5 - i<rtekUler 1941 yılı ticaret odası vesilcaslle 2490 sayılı kanunda 

yazılı vesikalar ve bu ~ yeter kati t~mlnat makbuzu yeya banka mektuba 
ile belll gün ve saatte komisyona gelmeleri. (3338) 

Toprak Mahsulleri lst. Şubesi Müdürlüğünden 
Beşiktat1a Çöp iskelesi civarındaki afyon depomuz 1ç~n depoda mevcul 

nümunesı gibi tahta raf yaptın!acağı ndan tallp olanlarm nfunune.sını depo
da görmeleri w açık puarlığı yapılmak üzere 3/51941 cuınartesı gQntı saal 
10 da. liman hanındak1 otlslmlze müracaatları (3357) 


